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Historien om projektets tilblivelse
I 2016 fik Kim Petersen kontakt med Mamady Kakoro i Conakry, Guinea, som stammer fra landsbyen 
Diankana 15 km fra provinshovedstaden Kankan i Øst-Guinea. Mamady er formand for ADIB, en  
forening af folk med tilknytning til Diankana, men som nu bor andre steder i Guinea eller i udlandet.
Dermed opstod kontakten til landbrugsorganisationen i Diankana,  CAMD - (Coopérative Agricole 
Multifonctionnelle de Diankana).  
I 2017 udviklede Kim Petersen sammen med
Kristina G. Due et pilotprojekt sammen med CAMD
og ADIB. Kristina havde et flerårigt kendskab til
Guinea og især til Kankan fra sit arbejde som
konsulent (2002-05)  Det blev til et 8 måneders
partnerskabsprojekt henover 2017-18.  På den basis
besluttede vi i fællesskab at fortsætte med et lidt
større 2-årigt udviklingsprojekt, der startede op i
november 2019 med fokus på at bidrage til udvikling
af CAMD, introducere økologiske dyrkningsmetoder i
det lokale havebrug og strategisk planlægning.  

Desværre skabte Corona-epidemien væsentlige
problemer for projektet, da alle rejser i 2020-21 blev
aflyst og dermed også den kapacitetsopbygning, som
var planlagt til at blive realiseret enten af os selv eller eksterne ressourcepersoner i relation til de 4 
rejser. 
Den indledende studietur til Mali for projektteamet og medlemmer af CAMD i febr-marts 2020 blev 
aflyst først pga voksende politiske uroligheder i Mali og siden pga Corona. I anden del af 2021 
planlagde vi rejse til Diankana, men den blev forpurret af statskup i Guinea i oktober 2021 og samtidig
endnu en bølge af Corona. 
Oprindelig var projektet planlagt til at slutte med udgangen af 2021, men CISU har været fleksibel 
pga. pandemien, og har to gange godkendt ændringer, herunder projektets afslutning der blevet 
rykket til udgangen af 2022. Den rejse, som skulle have fundet sted i febr-marts 2020 blev først 
realiseret i april 2022 og rejsen i november 2022 blev således sidste og afsluttende rejse.

Rejsens formål
Rejsen var organiseret primært med henblik på opfølgning af de aktiviteter, der har kunnet 
realiseres ”på trods” i løbet af 2020-2021 i henhold til de 3 formål (se nedenfor) –  men også at 
realisere en række af de møder med organisationer, som vi havde planlagt at gøre i projektets 
første periode, primo 2020. Landboorganisationen CAMD er hjemmehørende i Diankana 14 km. 
nord for Kankan, Guineas anden-største by, ca. 700 km øst for hovedstaden Conakry, der ligger på 
Atlanterhavskysten. Opfølgning i Diankana skulle strække sig over 13 dage inklusiv 1,5 dg x 2 til 
transport hver vej. I hovedstaden Conakry skulle bruges ca. 3 dg. til diverse møder og 1-2 dage i 
byen Kindia ligeledes til møder. 

Projektets 3 formål:
1. Bidrage til organisatorisk udvikling i landboorganisationen Coopérative Agricole 

Multifonctionelle de Diankana (CAMD);
2. Bidrage med økologiske dyrkningsmetoder, der udvikler jordens fertilitet, 

fødevareproduktion og lokal økonomi – især i forhold til havebrug;
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3. Bidrage til strategisk planlægning i forhold til generel lokal udvikling i Diankana-distriktet og 
de stedlige naturressourcer – jord, vand.   

Projektet som ”slutter med begyndelsen”  fordi, vi havde planlagt at projektet skulle starte med en 
bred indsats til fordel for netværk omkring landbrug, klima, økologi  mv., der omfattede både 
kontakter på nationalt og lokalt niveau, opbygning af relationer til forskellige donor-organisationer, 
centrale institutioner på feltet i Guinea og NGO’er. Dette netværk skulle bruges som løftestang i 
forhold til den lokale indsats i CAMD og Diankana-distriktet, herunder også som udgangspunkt for 
en strategisk proces, lokal-regional planlægning. Eftersom de konkrete netværksaktiviteter var 
umulige i 2020-21 og heller ikke kunne blive en realitet via internet på afstand, blev der taget fat på
kontakter under denne rejse og realiseret udveksling og de møder, der skal bruges konstruktivt og 
fremadrettet mod en næste projektfase.  

Som udgangspunkt er det positivt at Corona-pandemien generelt har tilført et større fokus på 
agroøkologiske løsninger til udvikling af klima-resilient landbrug og fødevareproduktion. Guinea har
underskrevet den internationale Coalition for Transformation af fødevaresystemer via Agroøkologi, 
som blev etableret i sept. 2021 i sammenhæng til FN’s Fødevarekonference, og Guinea har en 
repræsentant i koalitionens 3 af de 5 arbejdsgrupper – nemlig Finansiering & Investering, 
Kommunikation & Lobby og Implementering (Danmark er med i 1 arbejdsgruppe, dén for Politik). 
Udover voksende forståelse for agroøkologiske løsninger og indsatser er noget tilsvarende på vej i 
relation til en forståelse for nødvendigheden af mere radikale indsatser for bæredygtighed i energi-
sektoren. Afrika’s befolkning er på vej mod 4 milliarder og de hurtigvoksende befolkinger er p.t. 
storforbrugere af træ i husholdningerne, hvilket udløser massiv træfældning og erosion af land-
områderne. Det er derfor vigtigt at sammentænke udbredelse af agroøkologisk landbrug med skov-
landbrug og skovplantning. Guinea ligger på grænsen til Sahel-regionen og den østlige region, 
Haute Guinée, hvor Diankana og CAMD befinder sig, har stort set samme klima som Mali, der lig-
ger i Sahel, og problematikken er relevant. Regionen har i de seneste år mærket klimaforandrin-
gerne i form af tørke samt ekstra voldsom regn og oversvømmelser (2020, 2022).

Tre dage i Conakry.
I løbet af dagene i Conakry holdt vi møde med kontoret for Strategi-udvikling i Landbrugsministe-
riet og spurgte ind ovennævnte temaer, hvilket blev mødt positivt med en erklæring om, at vores 
forslag om tiltag var velkomne samt en oplysning om, at Guinea er på vej til at udvikle et nyt 
strategi- og politikpapir for landbrugssektoren. 

I Conakry holdt vi naturligvis også møde med repræsentanter fra foreningen ADIB, der indgår i 
projektet og rummer en kreds af personer, som stammer fra Diankana, men mange bor andre 
steder idag. Et medlem er også deltager i Guinea’s Nationalråd for overgang fra militær- til 
civilstyre (Conseil National de la Transition). Her var ligeledes positiv feedback vis à vis 
sammentænkning af klimaforandringer, klima, landbrug og skovplanting.
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Efterfølgende holdt vi møde med leder og faglig sekretær på Guinea’s statslige organisation for 
landbrugsforskning, Institut de Researche en Agronomie de Guinée (IRAG) og spurgte til projekter 
med agroøkologisk profil. Vi fik bekræftet, at der er nye toner på vej og at der realiseres projekter 
med agroøkologisk tilgang i den sydlige og nordlige del af Guinéa. Vi fik også organiseret et møde 
med den organisation, der formidler resultater af landbrugsforskningen på lokalt niveau og mødte 
den nye direktør. Ret opløftende var det også at kunne møde to personer fra den faglige ledelse af 
Guinea’s landbohøjskole, ISAV (Institut Supérieu Agronomique et Vétérinaire), som fortalte om 
interesse for skovlandbrug, agroøkologi og en ny uddannelse i biopesticider.     

Vi mødtes med to personer på EU’s kontor i Guinea og spurgte til status og muligheder for indsats 
for klima-landskab-skov-landbrug i Haute Guinée i henhold til den aktuelle strategi (2020-24), som 
har en stor satsning på sundhed og i forhold til landbrug især på forarbejdning. Her fik vi kontakt-
info til FAO samt relevante NGO’er. 

www.gret.org www.resadel.org
www.trias.ngo www.irag-guinee.org

 

En dag i Kindia.

På turen tilbage fra Kankan til Conakry foretog vi et stop i byen Kindia for dér at mødes med den 
franske organisation GRET, som arbejder internationalt og ofte er involveret i realisering af EU-
finansierede projekter. GRET har allerede en del erfaringer med engagement i agroøkologi og 
økologisk skovlandbrug bl.a. fra projekter i Senegal, i Guinea’s sydlige skovregion samt i det 
centrale Guinea. I Kinda mødtes vi også med ledere fra den belgiske NGO TRIAS i Guinea, som 
samarbejder med GRET om brug af agroøkologiske metoder til udvikling af tre værdikæder – ris, 
jordnødder og honning. Vi nåede også besøg og dialog med virksomheden TROPICAUX, som 
producerer tørret økologisk mango og ananas med henblik på eksport til primært USA og som 
også har samarbejde med lokale frugt-producenter i området omkring Kankan.                    

Afslutningsvis har vi holdt møder med ledere fra to lokale NGO’er i Guinea, som er engageret i 
lokal udvikling. RGTA/DI (Réseau Guinéen Traction Animale et le Développement Intégré) og 
RESDEL (Reseau d’Appui au Dévéloppement Local) er to lokale organisationer som har kapacitet 
og erfaring med at facilitere samarbejde både indenfor landbrug og mikrofinans (VSLA). 

1. Projektmål: ”Bidrage til organisatorisk udvikling i landboorganisationen CAMD – samt 
installere solenergi til elektricitet og etablere hjemmeside”

I løbet af projektet har vi konstateret, at CAMD’s Bestyrelse og sekretær faktisk fungerer udmærket, 
når det handler om indkaldelse og organisering af møder, referat-skrivning, projektregnskab og 
bogholderi etc. 
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CAMD har et kombineret forsamlingshus/kontor og det var planlagt, at projektet skulle tilføre 
elektricitet på basis af solceller, da der endnu ikke er EL generelt i området. Projektet skulle sikre 
etablering af internet for kontoret, så det kunne fungere som en art cyber-café og der skulle opbygges 
en hjemmeside, der kunne fortælles om CAMD som landbo-organisation, dens aktiviteter og 
produkter mv. 

Alt dette er realiseret, men først i løbet af 2022. Solcelle-installationen fungerer perfekt kunne vi 
konstatere. Det var planlagt, at vi selv (Kim Petersen) skulle varetage undervisning, forsyning af tekst,
ajourføring og vedligeholdelse af hjemmeside, men vi kunne ikke komme til Guinea i 2020-21, så det 
blev først i den sidste rejse, at det lykkedes at undervise og gennemføre kursus for en håndfuld unge 
fra Diankana’s Ungdomsforening, som vil tage ansvar for opdatering og vedligeholdelse af hjemme-
siden. Idéen er, at CAMD’s hjemmeside bl.a. skal bruges til at markedsføre de produkter/varer, som 
fremstilles til salg. 

Som følge af den manglende fysiske tilstedeværelse, har vi heller ikke kunnet gennemføre de 
planlagte aktiviteter i relation til 4 planlagte rejser 2020-21 med at styrke og udvikle CAMDs interne, 
faglige samarbejde mellem de ca. 8 forskellige faggrupper, som organisationen omfatter - havebrug, 
risdyrkning, majsdyrkning, cashewnød-produktion, kvægavl, mejeri, tørret mango, honningproduktion 
mv.  

En uformel snak på bænken
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2. Projektmål: ”Bidrage med økologiske dyrkningsmetoder, der udvikler jordens fertilitet, 
fødevareproduktion og lokal økonomi – undervisning i økologiske dyrkningsmetoder via 
Senegal og test af teknikker i Diankana’s havebrug”

Det var planlagt at den indledende studietur til Mali ikke blot skulle give inspiration til nye 
dyrkningsmetoder men også udvikle netværk mellem CAMD og en række forskellige 
organisationer i Mali samt direkte involvere ressourcepersoner fra bl.a. Mali Folkecenter i 
forhold til økologisk dyrkningsteknikker (både i Mali og i Senegal er man længere fremme 
mht. økologi).  

Studietur, netværk, ressourcepersoner til økologi samt den kapacitetsopbygning, vi selv 
(Kristina G. Due) havde planlagt at gennemføre, blev forhindret af militærkup i Mali i både 
2020 og 2021, militærkup i Guinea i 2021 og Corona-pandemien i 2020-2021. 

Heldigvis lykkedes det via internet at identificere en organisation i Sénegal, Sahel Vert, 
som kunne bistå med et kursus i økologiske dyrkningsmetoder. Vi fik organiseret et kursus
i december 2021 og sendte projektleder og 3 facilitatorer afsted på kursus i Sahel Vert. 
Imidlertid, var det således kun få personer, som fik direkte praktisk undervisning, og ikke 
som oprindeligt planlagt, en studietur for 15 personer. Men kurset gav et rigtig godt udbytte
for de 4 deltagere, som fik masser af viden – både konkret og teoretisk og ikke mindst fik 
lejlighed til at se, hvordan de økologiske teknikker virker positivt i praksis. Dette har 
betydet, at projekt-team’et fik tilført ny energi til arbejdet med havebruget hos CAMD. Her 
er der i løbet af hele projektperioden testet forskellige teknikker (jorddække, kompost, 
biologisk gødning, biologiske bekæmpelse af insekter), men der er sket mest i 2022.
.
Vi havde planlagt organisering af grupper for at teste økologiske teknikker i forhold til 
havebrug, og at de samme grupper også skulle introduceres til spare/låne-praksis 
(VSLA/Village Savings & Loans Association), der er i mange år er blevet praktiseret i både 
Senegal og Mali, men ikke i Guinea.
Som følge af at det var umuligt for os at realisere kapacitetsopbygning og opfølgning på 
stedet i 2020-21, var det ikke muligt for projektlederen at gennemføre en ny form for 
gruppearbejde. Det var heller ikke muligt udelukkende via internet at rekruttere en ressour-
ceperson til kapacitetsopbygning på dette felt fra Mali eller Senegal. De to gruppeaktivite-
ter var tænkt til gensidig støtte, men uden vores fysiske tilstedeværelse og kapacitetsop-
bygning har det ikke været gennemførligt i denne omgang.
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3. Projektmål: ”Bidrage til strategisk planlægning i forhold til generel lokal udvikling i 
Diankana-distriktet og de stedlige naturressourcer – jord, vand”   

  
Under dette mål er det positivt, at Diankana har en udviklingsplan, som er formaliseret på 
Distikts-niveau. 
I løbet af vores besøg i 2022 har vi holdt workshops i
Diankana om ajourføring og om supplering med nye
mål som f.eks. beskyttelse af de lokale vandløb via
beplantning og beskyttelse og udvidelse af den lille
landsbyskov, som ligger inden for Diankana-
distriktet. 
Den planlagte, større fælles mapping og
planlægning omkring ressourcerne i distriktet
sammen med de to andre små landbyer har ikke
kunnet nås, men temaet om den tiltagende
fældning af træer langs med floden Milo og de 
tilløbende vandløb har vi diskuteret med både
CAMD og ADIB. 
Diankana’s Ungdomsforening har tidligere stået for
træplantning rundt om i Diankana by og er
interesseret i at bidrage til flere tiltag. 

.............................................................................................................................................................

Afsluttende bemærkninger
Tre emner var de centrale for vores afsluttende besøg i Diankana:

1. Opfølgning på aktiviteterne omkring økologiske landbrugs-metoder. Vi har ikke været helt 
tilfredse med implementeringen af økologiske metoder i det praktiske arbejde i markerne, til 
trods for at arbejdet med demonstrations-parceller klart har vist metodernes effektivitet.

2. Indretningen af ‘cyber-cafeen’ med ibrugtagning af computere og anvendelse af internet-
forbindelsen skulle færdiggøres, og formål og udformning af hjemmesiden diankana.coop 
skulle ligeledes færdiggøres.

3. Hvilke aktiviteter vi i projektet oprindeligt havde planlagt, skulle gennemgås med henbik på at 
afklare hvilke aktiviteter der er gennemført og hvilke vi har måttet springe over og hvorfor.

Evaluering af CAMDs udbytte af projektet
1. Vi har skullet præcisere hvordan CAMD skal udarbejde en evaluering af projektets udbytte, 

dels set fra CAMDs og dels fra medlemmernes side.
2. Vi ville meget gerne have CAMDs ønsker til et eventuelt efterfølgende projekt, med et bredere 

perspektiv end alene CAMD og den nærmeste omegn af Diankana.

Rejsens anden hovedopgave var at undersøge de lokale myndigheders og organisationers officielle
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indstilling til økologi i landbruget, og samtidig undersøge om der i Guinea findes lokale såvel 
som udenlandske organisationer som arbejder konkret med implementering af økologiske 
landbrugs-metoder i Guinea. Derfor har vi inden vores afrejse søgt at finde frem til sådanne 
organisationer for at aftale at mødes med dem under vores besøg i  Guinea.

p.v.a. projektgruppen,
Kristina og Kim,
24. januar 2023
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