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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

Aldri før har fattige lands behov for å 
tilpasse seg klimaendringene vært så høyt 
på dagsorden på et klimatoppmøte som 
det som nettopp fant sted i Glasgow. Det 
er bra! Likevel er resultatet av toppmøtet 
langt fra det fattige land trenger for å stå imot 
klimakrisa. 

For hver tidel temperaturen på jorda går 
over 1,5 grader, blir tilpasningstiltak og 
klimaskader mye dyrere. Samtidig er 
investeringer i klimatilpasning mye billigere 
enn hva skadene og nødhjelpen vil koste 
om vi ikke gjør noe. Et viktig, men vanskelig 
spørsmål er derfor hvordan rike land, som i 

all hovedsak har skapt klimakrisa, skal bidra 
med nok penger så fattige land makter å stå 
imot konsekvensene av et varmere, våtere 
og villere klima. Til nå har klimaendringene 
kostet fattige lands økonomier tre ganger 
mer enn de rike. Pengene rike land legger 
på bordet er langt ifra nok. Vi, og Etiopias 
småbønder krever mer.

Jeg vil takke deg for at du trekker i riktig 
retning og bidrar til at verdens småbønder er 
bedre rustet i møte med klimaendringene. 

Mvh 
Jan Thomas Odegard 
Leder i Utviklingsfondet
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Siste nytt fra felt
I forrige kvartal fikk 22 kvinner opplæring i å 
lage energisparende ovner og sollanterner. 
Gruppen har allerede produsert 38 ovner 
og 7 solcelledrevne strømkilder. Gjennom 
prosjektet har gruppen blitt satt i kontakt 
med leverandører for solcelleenergi som kan 
øke markedstilgangen. I tillegg har lokale 
myndigheter bestemt seg for å gi kvinnene 
et lokale der de kan lage ovnene.

 I neste kvartal vil det jobbes videre med å 
selge 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 x 12 
kvinner

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

Det lages rentbrennende ovner!

Status: Under implementering
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Siste nytt fra felt
I forrige kvartal skulle vi etter planen satt 
i gang et nytt prosjekt der kvinner får 
opplæring i dyrehold og investerer i husdyr. 
Konflikten som herjer i Etiopia preger 
imidlertid området der prosjektet skulle finne 
sted. Under slike forhold er det nødvendig 
å sette slike langsiktige bistandsprosjekter 
på pause, og heller bistå befolkningen med 
nødhjelp.

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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Koronapandemien 
sammen med blant annet 
klimaendringer, har ført til 
at antallet som sulter har 
økt drastisk. 800 millioner 
menneskeliv står nå i fare på 
grunn av manglende tilgang 
til mat. Ny forskning viser 
hvordan sult kan utryddes 
innen 2030. 

Kan sult utryddes?
Matprodusentene rammes hardest! 

Småskala matprodusenter sikrer mat til 
opptil 80% av befolkningen i de fleste fattige 
land. Det ble nylig lagt frem en omfattende 
studie som viser at den mest effektive måten 
å utrydde sult på, er å gi støtte til bærekraftig 
småskala landbruk i fattige land. Ceres2030-
studien er et bevis på at Utviklingsfondet har 
jobbet målrettet med kjernen av problemet i 
over 40 år.  

Kamp mot klimakrise og naturtap 

Småbønder er avhengige av naturen 
og et stabilt klima for å produsere 
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mat. Lokalsamfunnene kan forbedre 
matproduksjonen gjennom klimatilpasning 
og det er nettopp dette Utviklingsfondet 
jobber med. Klimatilpasset landbruk handler 
om å ta vare på jordsmonn og forebygge 
skader forårsaket av klimaendringer. Det 
handler om å klare å dyrke nok mat, selv 
når flom og tørke truer. Skal vi klare å 
oppnå bærekraftsmål 2, hvor målet er å 
utrydde sult, er vi nødt til å satse på dem 
som dyrker maten. Det er avgjørende 
at mennesker får kunnskapen og verktøyene 
de trenger for å få til varig endring. 

Bønder lærer opp bønder 

Vår erfaring er at bønder lærer best fra andre 
bønder i lokalsamfunnet. Et godt eksempel 
på hvordan Utviklingsfondet arbeider, er 
gjennom modellbonde-programmet i flere 
av våre programland. Bønder får opplæring 
i klimatilpassede måter å drive landbruk 
på som tåler påkjenningen fra ekstremværet 
som klimaendringene fører med seg. Disse 
bøndene kaller vi modellbønder. Deretter 
lærer modellbonden opp minst 15 nye bønder 
i de samme teknikkene. Med lite ressurser 
og på kort tid kan opplæringen av én bonde 
transformere en hel landsby. Nye teknikker 
gjør at flere familier øker sin matproduksjon. 
Slik får barna variert og næringsrik mat i 
tillegg til at familiene får nok inntekter ved 

å selge varene på det lokale markedet. 
Inntektene gjør at barna kan gå på skole og få 
nødvendig helsehjelp.  

Langsiktig arbeid for at folk kan klare seg 
selv 

Utviklingsfondet jobber i samarbeid 
med lokalsamfunnene for å finne de 
rette løsningene. Bøndene selv vet best 
hvor skoen trykker. Når et lokalsamfunn 
står i fare for å rammes av sult, deles 
det ut såfrø slik at krisen ikke forplanter 
seg til neste sesong. På den måten 
sørger vi for at matproduksjonen holdes 
i gang og befolkningen ikke blir 
avhengige av matbistand. Ved å bidra 
til bærekraftige matsystemer og 
klimatilpasning på lokalsamfunnenes 
premisser, sørger vi for at folk kan klare seg 
selv.  

Det går an å bekjempe sult og fattigdom 

Den nye Ceres2030-studien har et tydelig 
budskap til verdenssamfunnet — nemlig 
at bistand til landbruket må trappes opp. 
Utviklingsfondets arbeid når ut til en million 
mennesker hvert år. Det hadde vi ikke klart 
uten støttespillere som deg. Takk for at 
du som utviklingsinvestor er du en del av 
løsningen. 

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

