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I Etiopia bidrar dine  
investeringer til å styrke  
kvinners inntekter og  
livsgrunnlag. Det bidrar til 
at de står sterkere i 
forhandlinger på markedet 
og i hjemmet. 

Slik forvaltes 
investeringene 
dine 
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Kjære 
utviklingsinvestor

De siste to kvartalene har vi lagt mange 

av grunnsteinene som trengs for at din 

investering skal kunne skape best mulig 

resultater de kommende årene. Vi har gjort 

intervjuer med tusenvis av familier om hva 

de opplever som sine største utfordringer 

og hvordan vi best kan bidra. Vi har også 

gjort nye gjennomganger av alle våre 

partnere for å sørge for at vi fortsetter å være 

etterrettelige og transparente. 

Den krevende sikkerhetssituasjonen i 

de nordlige delene av Etiopia har gjort 

at implementeringen av flere av våre 

programmer må utsettes til situasjonen er mer 

stabil. For å møte den pågående konflikten 

har vi imidlertid oppskalert vår humanitære 

innsats for å sikre matsikkerheten i de 

berørte områdene. Det har blandt annet vært 

avgjørende å gi familier tilgang til frø slik at 

de fikk plantet før regntiden startet i juni, og 

ikke mistet familiens viktigste kilde til mat i 

flere måneder framover. Slike bidrag er helt 

nødvendige for å holde matsystemene i gang 

og forhindre en potensiell hungersnød.

Takk for at du investerer i konkrete løsninger 

på sult og fattigdom! Ditt bidrag er viktig. 

Mvh  

Jan Thomas Odegard 

Leder i Utviklingsfondet
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Siste nytt fra felt
Store deler av årets første to kvartaler har 

blitt brukt på å gjøre grundige intervjuer 

av familiene og lokalsamfunnene vi skal 

jobbe med framover. Det har forsinket dette 

prosjektet noe, men forberedelsene er 

unnagjort.

Det er bestemt hvilke kvinner og 

ungdommer som skal få opplæring, 

undervisningen er planlagt og prosessen for 

å skaffe materialer er i gang. I Q3 skjer selve 

opplæringen og konstruksjonen av ovnene.

Budsjett Om prosjektet
Tradisjonelle vedovner skaper store 

helseutfordringer for familier i Etiopia og 

er en viktig grunn til lokal avskoging. Den 

farlige røyken som fyller huset når det lages 

mat fører til alvorlige luftveisinfeksjoner. 

Innendørs forurensning som dette står alene 

for nesten 5% av all sykdom i Etiopia. 

Gjennom dette prosjektet skal 450 

familier få tilgang til rentbrennende ovner. 

Ovnene reduserer både luftveisinfeksjoner 

og avskoging fordi de krever mindre ved. 

Lokale kvinner og ungdommer skal få 

opplæring i å lage ovnene og får mulighet til 

å selge disse videre til familiene i landsbyen. 

Prosjekt: 
Rentbrennende ovn

Kostnadsposter Antall enheter Total NOK

Opplæring i 
byggkonstruksjon

To grupper 10 440 kr

Monitorering og 
rapportering

5920 kr

Materialer til 
ovnene

To grupper 16 000 kr

Promotering i 
landsbyen

Samarbeid 
med lokale 
myndigheter

4400 kr

Solcellelanterner To grupper 16 000kr

SUM 52 760 kr

En kvinne lager mat på en enkel rentbrennende ovn

Status: Under implementering
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Siste nytt fra felt
Området dette prosjektet skal gjennomføres 

har i en tid vært preget av konflikt og 

ustabilitet. Det har derfor vært umulig for 

våre partnere å sette i gang prosjektet. 

Opplæringen i husdyrhold vil gjennomføres 

så fort det er forsvarlig og gjennomførbart. 

I mellomtiden er vi til stede i området og 

bidrar med akutte behov, som å holde 

matproduksjonen i gang gjennom konflikten.

Vi håper situasjonen vil stabilisere seg slik 

at vi kan fortelle deg mer om framgangen i 

dette spennende prosjektet. 

Budsjett Om prosjektet
I Etiopia er husdyr både en kilde til økt 

inntekt, matsikkerhet og bedre ernæring. 

Som utviklingsinvestor er du med å 

investere i opplæring i dyrehold for kvinner.

Deltakerne får opplæring i dyrekost, 

fjøsforberedelser, dyrehelse og 

avlsseleksjon. De får veiledning til å 

sette opp en forretningsplan og en sum 

i startkapital og et lite lån til å investere i 

egne sauer, geiter eller høner. Hver deltaker 

betaler tilbake lånet i små avdrag over to til 

tre år. På denne måten rullerer pengene og 

flere får muligheten over tid.

Prosjekt: Opplæring 
i husdyrhold

Kostnadspost Antall enheter Total NOK

Opplæring av 
kvinner i dyrehold

2 dager x 40 
deltakere

2,500 kr

Innkjøp av dyr 2 dyr x 40 
deltakere

53,125 kr

SUM 55 625 kr

Status: Oppstart avventes
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Hvem er hun egentlig? Og 
hvordan er livet hennes? Vi 
har oppsummert hva vi vet 
om den afrikanske bonden.

Den afrikanske 
bonden

hirse, rotfrukter som kassava og kanskje en 

belgfrukt. Svært få har vanningssystemer og 

er dermed prisgitt at regnet kommer når det 

skal komme, og i passende mengder. Hun 

jobber med en evig utfordring - å sørge for 

at hennes familie, og resten av samfunnet, 

skal ha noe å fylle matfatet med. Og hun 

møter mange utfordringer. 

Flertallet av de som sulter i verden er 

bønder 

For mange holder ikke avlingene 
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I Afrika sør for Sahara er gjennomsnittsbonden 

gjerne en kvinne. Hun livnærer seg og familien 

sin på et lite stykke land. Både hun, mannen 

og barna jobber på åkeren, hvor de i hovedsak 

dyrker kornprodukter som mais, hvete og 
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året gjennom, og den afrikanske 

småbondefamilien er nettopp den gruppen 

som utgjør flertallet av de som sulter i verden. 

Samtidig står den afrikanske bonden for 

mesteparten av maten som spises på det 

afrikanske kontinentet, og er derfor blant de 

aller viktigste matprodusentene i verden. I 

tillegg er hun blant de viktigste garantistene 

for bevaring av det biologiske mangfoldet i 

jordbruket, fordi hun ofte bruker og tar vare 

på ulike sorter av plantene hun dyrker.

Husdyr er en viktig kilde til inntekter og 

ernæring for den afrikanske bonden. Hun 

har ofte noen høner og kanskje et par 

geiter eller ei ku. I tillegg selges noen av 

produktene på lokale og uformelle markeder, 

men inntektene er ofte for lave til å dekke 

grunnleggende utgifter til mat, utdanning og 

helse. Manglende inntekter gjør det også 

vanskelig å forbedre produksjonen. Et annet 

hinder som gjøre det krevende å forbedre 

produksjonen er at mange kvinnelige bønder 

mangler formell eiendomsrett til jorda.

Fyller matfatet 

Til tross for utfordringene er bonden en viktig 

del av hjulet som holder maskineriet i gang på 

det afrikanske kontinentet. Hver dag legger 

hun ned en enorm arbeidsinnsats for at både 

hennes familie og resten av befolkningen skal 

ha noe å fylle matfatet med.

Små gårder og selvberging 

Beskrivelsen så langt i denne teksten 

er dekkende for de fleste bønder på 

det afrikanske kontinentet. Samtidig er 

det innenfor denne beskrivelsen en stor 

variasjon, blant annet innen hva de dyrker 

og hvordan de er organisert. Det finnes 

gjetere, nomader, fiskerfolk, jordløse og mer 

tradisjonelle gårdbrukere. Fellestrekket for de 

aller fleste av bøndene sør for Sahara, er at 

de kan karakteriseres som småbønder som 

hovedsakelig driver selvbergingsjordbruk.

Potensial for økt matproduksjon 

De ulike gruppene krever ulike tiltak for 

å bekjempe fattigdom, blant annet basert 

på hva de produserer og hvordan de er 

organisert. Den beste strategien for å gi den 

afrikanske bonden et bedre liv, er likevel i de 

fleste tilfeller å hjelpe henne med å få mer 

ut av det hun allerede har. Utviklingsfondet 

hjelper fattige afrikanske bønder med å legge 

om til bedre dyrkingsteknikker. Slik vil hun, 

med den jorda hun allerede har, kunne øke 

matproduksjonen og samtidig ta bedre vare 

på ressursene hun er så avhengig av.

Vil høre mer om arbeidet vårt?  Meld deg på vårt nyhetsbrev. 
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https://utviklingsfondet.no/om-oss/nyhetsbrev/

