
Én bønne ad gangen - Etiopien 
 

 
 

Hvor stammer den dejlige kaffe hos Starbucks egentlig fra? Nogle af Starbucks’ mere udsøgte 

kaffevarianter kommer fra Sidama i Etiopien, hvor Ferro Cooperative er kendt for at levere gourmet 

kaffe. Ferro Cooperative har været en inspirationskilde til en række andre kaffeproducerende 

kooperativer, som i vid udstrækning har sat Etiopien på det kaffeproducerende verdenskort, med 

bred anerkendelse for god smag. 

 

For at sikre det bæredygtige aspekt fungerer den økonomiske udviklingsorganisation ACDI/VOCA 

som garant for implementeringen af et femårigt projekt med kooperativ landbrugsproduktion i 

Etiopien, med økonomisk hjælp fra USAID. ”Uden kooperativer ville de etiopiske landmænd ikke 

kunne opnå markedsandele af nogen art”, siger Asnake Bekele, leder af Sidama unionen. 

Kooperativer har været særdeles gunstige ikke blot for det Etiopiske samfund – millioner af 

mennesker verden rundt drager nytte af kooperativer, som skaber sikkerhed og bæredygtighed for 

samfundsfællesskaber, store som små. 

 

Før den økonomiske støtte blev givet, var de 

enkelte landmænd isolerede og 

marginaliserede, og havde kun i ganske lille 

omfang adgang til at låne penge til 

produktion og markedsføring. Det lykkedes 

dog kooperativet at skabe interesse hos en 

lokal bank, som valgte at stille en lånegaranti 

til rådighed. Med en garanti fra USAID om 

halv dækning af eventuelle tab, kunne 

banken stille mere end en million dollars til 

rådighed for kooperativer af forskellig art. 

Dette var en milepæl for mange landmænd, 

som nu kunne få et økonomisk afkast, og 

dermed mulighed for at betale for børnenes 

skolegang og uddannelse, forbedre deres 

huse og starte egne virksomheder. 

 

Med tiden kunne landmændene arbejde sig op nedefra, opbygge nye erfaringer og nødvendige 

kompetencer, og fungere i selvstændige kooperativer, der skaber profit og økonomisk sikkerhed for 

fællesskabet. Med USAID’s Cooperative Development Program fortsætter mange potentielt stærke 

kooperativer deres fremskridt, og bidrager på hver sin måde i udviklingen af en bæredygtig 

økonomi, og opbygningen af stærke fællesskaber. 



 


