FFD, en finländsk utvecklingsorganisation
för jord- och skogsbrukssektorn
Food and Forest Development Finland är en finländsk utvecklingsorganisation som stöder jord- och skogsbrukare
i utvecklingsländer. Organisationen grundades år 2012,
och FFD:s medlemsorganisationer är MTK, SLC, Sällskapet Pellervo och ProAgria Keskusten Liitto. Landsbygdsföretagare av alla slag från hela Finland är aktiva inom
verksamheten.
FFD stöder lokala producentorganisationer och kooperativ
i Afrika, Asien och Latinamerika. FFD:s verksamhet bygger
på rådgivning genom mentorskap, sk. twinning. Finländska
odlare och skogsbrukare fungerar som projekt-mentorer,
och delar genom konceptet farmer to farmer med sig av
sitt kunnande genom att erbjuda stöd och rådgivning åt sin
lokala twinning-partner.
FFD är en del av producentorganisationen AgriCord:s
allians för utvecklingsarbete, och FFD är med och förverkliga Farmers Fighting Poverty-programmet. FFD:s
verksamhet finansieras förutom genom medlemsorganisationerna och enskilda donationer även med medel
ur biståndsbudgeten i Finland, Nederländerna, Belgien,
Frankrike och Europeiska Unionen.
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Tillsammans för
en hållbar framtid!
Så ett frö för framtiden med oss
– kom med och hjälp oss stöda lantbrukare
och skogsägare i utvecklingsländer!

Så här använder
FFD ditt stöd
Tack vare stödet för FFD:s verksamhet har goda
resultat uppnåtts inom följande områden:
Starkare lokala organisationer – ökad intressebevakning, förbättrad förhandlingsposition och
bättre administration
Effektivare produktion – ny teknik och hållbara
odlings- och produktionsmetoder ger bättre skörd
och högre produktkvalitet
Ökad inkomst för småskaliga producenter
–bättre skörd, mångsidigare produktion och högre
produktförädlingsgrad. Producentens ställning i
värdekedjan och matsäkerhetsnivån höjs
Tillgång till service – utbildning, skolning, kreditfonder, maskincenter samt nya marknadsföringsoch försäljningskanaler
Hållbar landsbygdsutveckling – nya marknadsförbindelser, effektiverade distributionskedjor
och förbättrad kommunikation
Jämställdhet – lika rättigheter för kvinnor och
män, förbättrande av kvinnors och ungas ställning, fler kvinnor i ledande positioner
Miljö- och klimat – ökad miljöhänsyn och hållbart nyttjande av naturresurser, minskad klimatpåverkan från jord- och skogsbruket

Så ett frö för framtiden,
stöd FFD!
När du stöder FFD:s arbete så förbättrar du
förutsättningarna för landsbygdsnäringarna,
ger producenter möjlighet att organisera sig
och få utbildning, och hjälper utsatta grupper
i utvecklingsländer. Kom med!
Anvisningar för hur du kan stöda FFD:s verksamhet samt information om vårt penninginsamlingstillstånd finns på vår webbsida:
www.ffd.fi/svenska/#stod-oss

