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ØKOLOGISK LANDSFORENING ARBEJDER FOR
AT UDBREDE ØKOLOGI I UGANDA VED AT
SAMARBEJDE MED PRIVATSEKTOREN
I Uganda er Økologisk Landsforening indgået i et samarbejde med virksomheden Sulma Foods
for at bane vejen for mere og bedre økologi i landet.
Af Jeanette Frank Nielsen

For godt 10 år siden besluttede medlemmerne af Økologisk Landsforening, at foreningen
også skulle arbejde konkret og aktivt for at
udbrede økologi uden for Danmarks grænser.
De oprettede derfor et ulandsnetværk på omkring 100 medlemmer, nedsatte et decideret
ulandsudvalg på otte personer og ansatte en
international konsulent i foreningen.
Som en del af indsatsen har Økologisk
Landsforening de seneste fem år arbejdet aktivt med og gennem privatsektoren i Uganda,
blandt andet via et samarbejde med virksomheden Sulma Foods. En virksomhed, der producerer og indkøber certificerede økologiske
landbrugsvarer fra mindre, lokale landbrug med
henblik på videresalg til hjemmemarkedet, Mellemøsten og til Europa.
Og det er et samarbejde, der har vist sig at
være en stor succes.

En virksomhed med en
klar problemstilling
Samarbejdet mellem Sulma Foods og Økologisk
Landsforening begyndte som en del af et større
projekt med flere forskellige partnere i Uganda
om at udbrede et princip, der kaldes Farmer
Family Learning Group, eller forkortet: FFLG.

“Vi valgte at samarbejde med Sulma Foods, fordi det
er en privatsektorvirksomhed, og fordi virksomheden havde nogle helt konkrete udfordringer i deres
forretningsmodel med kommunikationen til og stabiliteten i leveringerne fra de landmænd, der leverer
til dem,” fortæller Per Rasmussen, der er international konsulent i Økologisk Landsforening. Ved at
indgå i et samarbejde med Sulma Foods om de
specifikke udfordringer, virksomheden oplevede,

kunne Økologisk Landsforening med andre ord
se, at de også ville kunne arbejde aktivt med at
styrke de over 450 lokale, økologiske landbrug,
som Sulma Foods havde et samarbejde med.
For Sulma Foods, på den anden side, var
rationalet, at eventuelle besværligheder ved at
skulle samarbejde med og lade sig monitorere
af en dansk organisation ville blive opvejet af
at få løst virksomhedens udfordringer.

Gode Råd fra Per Rasmussen, Økologisk Landsforening
• Det er vigtigt, at man tager partnerskabsdelen alvorligt i et samarbejde med en privatvirksomhed - med andre ord at man lægger klare planer med delmål og følger løbende op
på processen. Heriblandt også, at man for eksempel hjælper til med rapporteringsdelen,
hvis den volder problemer.
• Det er vigtigt, at man investerer tid og kræfter i opstartsprocessen af et samarbejde - herunder at man sørger for at udvælge de helt rigtige samarbejdspartnere ud fra kriterier som
stabilitet, erfaring osv. Derudover er det vigtigt, at man plejer relationen ved at mødes
ansigt-til-ansigt
•D
 et er vigtigt at give plads til og at have tillid til hinanden og at være fælles om at diskutere de udfordringer, der måtte være, så man kan komme frem til fælles løsninger på
dem. I Uganda har det for eksempel været helt afgørende, at der blev opbygget tillid
mellem Sulma Foods og landmændene, ved at landmændene ikke følte, at de konstant
blev kontrolleret af Sulma Foods, men selv var ansvarlige for at optimere deres landbrug.
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Farmer Family Learning
Group-princippet
FFLG-princippet er et princip, der går ud på, at
de lokale landmænd bliver delt ind i mindre
grupper, og at hver gruppe vælger en fælles
gruppe-facilitator. I Uganda tæller hver gruppe 20-30 landmænd, der besøger hinanden på
skift. Hvert besøg, der bliver ledet af værtslandmanden og faciliteret af den valgte facilitator,
består af en rundvisning og præsentation af
bedriften. Derefter følger nogle timers fælles
arbejde i marken med opgaver, værten har
behov for hjælp til, og til sidst en feed back til
landmanden fra hans gæster i forhold til at løse
bedriftens udfordringer.
FFLG-princippet bygger med andre ord på
en tankegang om, at de lokale landmænd optimerer deres landbrug mere ved at drøfte deres
udfordringer med hinanden, end de ville kunne
gøre ved at inddrage eksterne konsulenter. På
samme tid er det en bæredygtig model, da den,
når den først har vundet indpas, kan køre videre
uden ekstern hjælp, fordi det egentlige arbejde
og ansvar ligger hos landmændene selv.
Rollefordelingen i samarbejdet mellem Sulma Foods og Økologisk Landsforening er, at
Økologisk Landsforening er ansvarlig for at søge
midler til projektet, at monitorere økonomien
og at stå for at uddanne de valgte facilitatorer

i økologisk landbrug, samt i FFLG metoden. På
den anden side står Sulma Food for den generelle opfølgning blandt grupperne. Blandt
andet ved at tilbyde råd og vejledning og ved
at besøge grupperne en gang om måneden.

Flere positive effekter
af samarbejdet
Godfrey Bogere, der er production manager i Sulma Foods, fortæller, at indførelsen af FFLG-princippet har ført til, at de landmænd, virksomheden samarbejder med, nu endda producerer
mere, end hvad Sulma Foods selv kan aftage.
“Så landbrugene og Sulma Foods får begge
noget ud af samarbejdet,” siger han. Han fortæller videre, at indførelsen af princippet har
forbedret kommunikationen mellem Sulma
Foods og landbrugene, øget udbyttet og nedsat omkostningerne hos de enkelte landbrug og
dermed stabiliteten i deres leveringer.
Derudover beretter både Godfrey Bogere
og Per Rasmussen om, at samarbejdet internt
i grupperne har vist sig at have en lang række
afledte, positive effekter. Godfrey Bogere peger
blandt andet på, at der er kommet større social
tryghed blandt gruppernes medlemmer, og at
kvinderne har fået en styrket position i landbrugene, samt at grupperne har fået et stærkere,
fælles stemme i lokalområder.

Om Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforening arbejder for at fremme økologi i Danmark og i verden. Foreningen
er et fællesskab for økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.
Sulma Foods Ltd. er et agrobaseret selskab i Uganda, der arbejder med dyrkning, forarbejdning, pakning og eksport af honning, friske og tørre frugter og grøntsager og sælger
til både hjemmemarkedet og til eksport.

Planer om nye samarbejder
I projektet i Uganda er næste skridt at finde ud
af, hvordan Økologisk Landsforening og Sulma
Foods kan sikre, at grupperne fortsat bliver ved
med at udvikle sig. Derudover er det vigtigt for
Økologisk Landsforening fortsat at forsøge at
forbedre monitoreringen af projektet fra Danmark samt kommunikationen med Sulma Foods.
“Monitoreringen og dokumentationsdelen
er en klar udfordring, fordi vi er så langt væk.
Ja, hele kommunikationsdelen er en udfordring,
også fordi skriftligheden ikke er så stærk,” fortæller Per Rasmussen. “Men, nu er vi også begyndt at bruge WhatsApp – og det hjælper klart
på det,” griner han.
På grund af de gode resultater vil Økologisk
Landsforening gerne udbrede FFLG-metoden
endnu flere steder og generelt indgå flere samarbejder som det med Sulma Foods. For nyligt
inviterede Økologisk Landsforening derfor en
gruppe fra Zimbabwe til Uganda for at de her
kunne se nærmere på projektet. “Det skal generelt være lokale partnere, der skal kunne drive
flere nye projekter frem,” siger Per Rasmussen,
der fremhæver vigtigheden af at tage sig tid til
at vælge de helt rigtige, nye partnerorganisationer ud fra kriterier som stabil økonomi, en klar
struktur og en vis erfaring for derefter at kunne
samarbejde på afstand.
For Sulma Foods har samarbejdet med Økologisk Landsforening om at indføre FFLG-metoden generelt været så virkningsfuldt, at de
nu har udvidet fra 15 til 36 landbrugsgrupper.

