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I Guatemala investerer du i 
redskaper som urfolk og andre 
småbønder trenger for å tilpasse 
seg klimaendringene. 

Med riktige verktøy og sikker 
tilgang på kvalitetsfrø, sikrer 
bøndene seg tilgang til mat 
og de kan fortsette å dyrke 
kvalitetskaffe.

Slik forvaltes 
investeringene 
dine 
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Kjære 
utviklingsinvestor

I slutten av juni meldte regnsesongen sin 

ankomst, noe som betyr at det er på tide 

å plante frø. De 64 bøndene som ved hjelp 

av din investering har vært med å produsere 

bønnefrø de siste månedene, har i forkant 

av regntiden økt sin inntekt ved å selge 

kvalitetsfrø til andre bønder. For bøndene 

som har kjøpt kvalitetsfrøene betyr dette også 

en mer sikker avling i en tid der ekstremvær 

gjør det stadig vanskeligere å produsere mat. 

Misnøye rundt den trege 

koronavaksinasjonen i landet har økt de siste 

månedene, og nå går landet inn i en ny bølge 

med lav vaksinasjonsdekning. I forrige uke 

erklærte presidenten unntakstilstand for å 

få kontroll over spredning av deltavarianten. 

Tusen takk for at du investerer i konkrete 

løsninger på sult og fattigdom i Guatemala! I 

den pressede situasjonen verden nå står i, er 

slike bidrag helt avgjørende. 

Mvh  

Jan Thomas Odegard 

Leder i Utviklingsfondet
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Siste nytt fra felt
Siden prosjektet startet i desember har 64 

bønder dyrket tre hektar land med tre ulike 

typer bønnefrø i høy kvalitet. Prosjektet ble 

avsluttet i slutten av dette kvartalet. 

Klimautfordringer som frost og regn har 

ført til tap av 20% av produksjonen, men 

det resterende 80% av frøene har blitt 

solgt videre til andre bønder i området. 

Nå gjenstår det kun å få solgt to tonn med 

bønnefrø de neste månedene. Bøndene 

har fått høyere inntekt ved å selge frøene 

videre. Kvalitetsfrøene har dermed så langt 

kommet 380 bønder til gode. 

Budsjett  

 
Status: Ferdig implementert

Om prosjektet 
Stadig flere matplanter rammes av 

klimaendringene. Det gjør det viktig å 

ivareta og forbedre de frøsortene som klarer 

seg ekstra godt i et mer krevende klima.

Bønner er en av de viktigste matplantene i 

høylandet i Guatemala. En gruppe bønder 

i høylandet har gått sammen for å øke 

produksjonen av en lokal bønnesort som 

er bedre rustet mot klimaendringene. Dine 

investeringer har sikret 3 tonn kvalitetsfrø 

og bedret matsikkerheten til hundrevis av 

mennesker i området.

Prosjekt:  
Frø som tilpasning

Kostnads-

poster

Kommentar Total NOK

Produktive 

innsatsfaktorer

Basisfrø, gjødsel, 

produkter for 

skadedyrsbekjempelse

83 625 kr

Faglig 

assistanse 

Betaling av fagperson, 

reiseutgifter 

såfrøkomite

111 500 kr

Kommersielle 

prosesser for 

salg av frø

Reiseutgifter i 

forbindelse med 

forretningsutvikling

27 875 kr

SUM 223 000 kr

Manuel Rodriguez Figueroz viser stolt fram bønnefrøene 
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Siste nytt fra felt
De nåværende forholdene i 

forvaltningsområdene for kaffe er enkle. 

Det påvirker kvaliteten på kaffen. Gjennom 

prosjektet vil vi investere i tiltak som 

utbedring av områder for rensing av kaffen, 

vanntanker og kanaler for avrenning. Selv 

om prosjektet for alvor starter i Q3 har det 

allerede i Q2 blitt gjort en anbudsrunde på 

innkjøp av nødvendige materialer. 

Med økt inntekt kan de kvinnelige 

kaffebøndene bruke penger på det som 

virkelig betyr noe – utdanning til barna, 

helsehjelp og variert mat.

Budsjett  

 
Status: Begynner implementering neste kvartal

Om prosjektet 
I Q'anjob'ales i Guatemalas høyland lever 

mange urfolkskvinner av å dyrke kaffe. 

Kaffen rammes hardt av klimaendringene. 

Vi investerer i kaffeproduksjonen slik at 

kvinnene kan øke kvaliteten på kaffen sin.

I dette prosjektet investerer du i teknologi 

og infrastruktur som forenkler og forbedrer 

behandlingen av kaffen, etter at den er 

høstet. Sammen med kaffebøndene skal det 

organiseres produsentgrupper. Tilgangen 

til kvalitetsfrø, markedstilgangen og 

markedsføringen til kaffen skal styrkes. 

Prosjekt:  
Kvalitetskaffe

Kostnads-poster Total NOK

Byggematerialer 171 184 kr

Lokal arbeidskraft og  lokalt 

anskaffet materiell

85 592 kr

Teknisk assistanse 50 442 kr

SUM 307 218 kr

Josefa Eveliq Hernández viser stolt fram kaffen sin
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Nær 8 millioner mennesker 
sulter i Mellom-Amerika.
Korona og ekstremvær er de 
viktigste årsakene. Aller hardest 
rammes de som allerede 
lever i en sårbar situasjon. Er 
det mulig å forebygge slike 
sultkatastrofer?

Kan sultkatastrofer 
forebygges?

Dyp matkrise 

Sommeren 2020 kunne Utviklingsfondets 

Sergio Alonzo i Guatemala, melde om 

stor matmangel og tapt inntekt hos folk 

flest. Matkrisen kom sammen med stopp i 

kollektivtransporten og nedstengte butikker 

og markeder. Folk sultet i hjemmene sine, 

mens de ventet på at stillstanden skulle ta 

slutt. De hvite flaggene man så i gatene 

var et signal som varslet at familien ikke 
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hadde nok mat. I utgangen av 2020 ble 

Mellom-Amerika rammet av to voldsomme 

orkaner. 200 mennesker mistet livet og mer 

enn en halv million måtte forlate sine hjem. 

Resultatet vi står ovenfor i dag er en dyp 

matkrise. Regionen som Utviklingsfondet 

jobber i, er et av dem som er hardest rammet 

av klimaendringene. Økende katastrofer, sult, 

fattigdom, kriminalitet, vold, desperasjon og 

migrasjon driver regionen mot konflikt og 

autoritære regimer. 

Matvarekrise fører til flukt 

En rapport Utviklingsfondet har utarbeidet 

blant våre målgrupper i Guatemala, viser at 

16% av alle familiene har slekt i USA. Den 

akutte matvarekrisa har ført til at stadig 

flere vil forlate sine hjemland og legge ut på 

den usikre vandringen mot nord. Drømmen 

om USA har for mange blitt et mareritt i 

flyktningleirer i det nordlige Mexico. Det er 

hovedsakelig mennene som drar på flukt, 

og som etterlater kvinnene med ansvar 

for barn og hjem. Det er heldigvis håp for 

alenemødrene som blir igjen. Løsningen 

ligger i de små jordlappene og de som dyrker 

dem. De er bærebjelkene for tilgangen på 

lokalmat.   

Matvareberedskap er kriseberedskap 

Alenemoren Dominga, som bor i Guatemala, 

driver en liten gård. Der dyrker hun en viktig 

del av familiens mat, men det er ikke nok til å 

klare seg. For å ha råd til å forsørge familien, 

jobber hun tre dager i uken som dagarbeider 

i byen. Etter at landet stengte ned, ble det 

umulig å reise inn til byen og avlingene 

hennes var for lengst spist opp. Hadde hun 

hatt muligheten til å investere i sitt eget 

gårdsbruk, ville hun hatt nok mat gjennom 

krisa og inntekt til å slippe dagarbeidet.  

Situasjonen viser hvor viktig det er med gode 

låneordninger og investeringer i jordbruket.

Bøndene i Guatemala er avhengige av det 

de dyrker

Mat er et grunnleggende behov og tilgang til 

nok mat er en menneskerett

I kriser er robuste matsystemer som sikrer 

matvareberedskap, helt avgjørende.  Vi må 

jobbe både langsiktig og forebyggende, 

for å skape motstandskraft mot neste krise. 

Mikrolån og investeringer i landbruket 

til bønder som Dominga, gir mer mat på 

bordet gjennom krisen og hjelper bøndene 

på beina igjen når krisen er over. 

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

