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PÄÄKIRJOITUS

ämän jäsenlehden yhteydessä
lähetämme teille jäsenille ja tukijoille kyselyn kuullaksemme
ajatuksianne Pääskyjen toiminnasta.
Yksi kysymyksistä koskee toimintaamme ohjaavia ar voja. Ar voista puhuminen tuntuu ajankohtaiselta myös osana
Suomessa käytävää yhteiskunnallista
keskustelua, jossa laskusuhdanteisen
taloustilanteen vuoksi on esitetty näkemyksiä siitä millaiseen elintasoon ja
millaisiin saavutettuihin etuihin meillä
on varaa ja jopa kysytty keistä kaikista
on varaa huolehtia.
Kirjailija Jari Ehrnroothin mukaan (HS
10.1.) pyrkimys hyvinvointiin on korvannut ylevämmät aatteet ja johtanut pahoinvointiin. Hyvinvointiaate on minäkeskeisen
ajan
ideologia,
jonka
perusviesti kansalaiselle on ilosanoma:
”Älä pelkää, sillä sinä olet hyvä ja arvokas
juuri sellaisena kuin olet. Ansaitset hyvinvoinnin ja hyvän elämän yrittämättä
sen enempää.” Taustalla on uskomus,
että kun ihmisen perustarpeet tyydytetään ja hänelle annetaan riittävä sivistys
ja vapaus toteuttaa itseään, hän alkaa
elää hyvää ja arvokasta elämää. Ehrnroothin mukaan näin ei kuitenkaan ole
käynyt vaan voimme yhä huonommin hyvinvointia ja onnellisuutta tavoitellessamme. Ehrnrooth toteaa, ettei hyvinvointi voikaan olla hyvän ja arvokkaan
elämän tavoite, itseisarvo, vaan sen tulisi
olla enemmänkin väline, arvokkaan elämän yksi edellytys. Arvokkaaseen elämään tarvitaan myös, niin, - arvoja.

Ajatus siitä, että on hyvä ja arvokas sellaisena kuin on, kieltämättä puhuttelee
itseänikin nimenomaan vastapainona
yhteiskuntamme suorituskeskeisyydelle ja menestyksen palvonnalle. Kuitenkin herää myös kysymys: luulemmeko
todella ansaitsevamme hyvinvoinnin ja
hyvän elämän yrittämättä sen enempää?
Ja ajattelemmeko puolihuolimattomasti
kenties myös ansaitsevamme sen enemmän kuin jotkut muut? Ainakin pelkään,
että ajatus saattaa tehdä meistä moraalisesti laiskempia, varsinkin mitä tulee
oman lähipiirimme ulkopuolisiin asioihin.
Ar voja on minusta syytä ajatella ja
varsinkin sitä miten ne todellisuudessa
näkyvät omissa teoissa ja valinnoissa.
Omalta osaltani olen iloinen, että olen
löytänyt Pääskyt ja Emmaus-liikkeen,
joiden puitteissa minulla on mahdollisuus kurottaa oman lähipiirini ulkopuolelle. Emmaus-liike välittää myös vahvaa
sanomaa ihmisten tarpeesta jakaa elämää toistensa kanssa, elää toisiaan varten. Osallistuessani en siis ainoastaan
anna omaa aikaani vaan vastaanotan
paitsi mielenkiintoista tietoa ja ymmärr ystä maailmasta myös kuulumisentunnetta, merkityksellisyyttä ja uskoa kaikkeen siihen hyvään mitä maailmassa ja
ihmisessä on.
Suuri kiitos teille jokaiselle tuestanne,
jota annatte Pääskyjen ja Emmaus-liikkeen työlle! Tukenne on arvokasta !
kE VÄTTERVEISIN, mAIJU kORPELA, pJ.

a jankohtaista
Kutsu Ke vätkokoukseen

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Kehitysmaayhdistys Pääskyjen sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 4.6.2015 klo 17.30 osoitteessa Mäkelänkatu 54, Helsinki.
Ter vetuloa!

Helsingissä 20.5.2015
Ystävällisin ter veisin,
Maiju Korpela
Hallituksen puheenjohta ja
Kehit ysmaayhdist ys Pääsky t

ESITYSLISTA
1 Kokouksen avaaminen
2 Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3 Puheenjohta jan valitseminen kokoukselle
4 Sihteerin valitseminen kokoukselle
5 Pöy täkirjan tark asta jien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
6 Esit yslistan hy väksyminen
7 Esitellään edellisen toimikauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien lausunto
8 Vahviste taan edellisen toimik auden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.
Pääte tään tilik auden ylijäämän k äy töstä.
9 Pääte tään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.
10 Muut asiat
11 Kokouksen päät täminen

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen voit pyytää sähköpostitse:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
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lkoministeriö myönsi SEWA-hankLisäksi naisille tarjotaan erilaisia
keellemme kolmen vuoden jatko- johtajuuskoulutuksia sekä vaihtoehrahoituksen viime joulukuussa. Niinpä toisiin toimeentulomuotoihin, kuten
vuonna 2010 alkanut yhteistyömme ompeluun ja maataloustuotteiden
SEWAn kanssa Luoteis-Intian maaseu- prosessointiin, liittyviä koulutuksia.
dulla elävien naisten toimeentulon Hankkeessa järjestetään myös eriparantamiseksi jatkuu ainakin vuoden tyisesti nuorille naisille suunnattuja
2017 loppuun. Jatkohankkeen koko- työpajoja, joissa kartoitetaan nuornaisbudjetti on 112 947 euroa, josta ten toimeentuloon liittyviä toiveita
Pääskyjen omarahoitusosuus on 8471 ja kerrotaan heille SEWAn tarjoamista
euroa.
koulutuksista sekä
Vuonna 2010 alkanut
K e vä ä n
aikana
uusista
teknolokäynnistynyt
jatgioista ja mene yhteistyömme SEWAn
kohanke pyrkii voitelmistä
esimerkanssa jatkuu ainakin
maannuttamaan erikiksi maanviljelyn
tyisesti nuoremman
saralla. Hankkeesvuoden 2017 loppuun.
sukupolven kastittosa jatketaan myös
mia ja adivasinaisia Kevään aikana käynnistynyt Dungarpuriin pe sekä parantamaan
rustettujen päivähanke kohdistuu nuoriin
heidän toimeentukotien tukemista,
kastittomiin
ja
adivasinaisiin.
loaan perinteisten
jotta äideillä olisi
elinkeinojen (pienparemmat mahdolviljely ja karjanhoito) saralla.
lisuudet parantaa perheen toimeenHankkeen aikana järjestetään erilai- tuloa ja lapsilla paremmat valmiudet
sia maatalous- ja karjanhoitokoulu- aloittaa koulunkäynti.
tuksia, joiden tavoitteena on parantaa
Hankkeen keskeisenä tavoitteena
elinkeinojen tuottavuutta ympäristön on parantaa paitsi maaseudulla elävikannalta kestävin menetelmin ja il- en naisten toimeentuloa, myös lisätä
mastonmuutoksen aiheuttamiin haas- naisten tietoisuutta perusoikeuksisteisiin (kuivuus) vastaten. Hankkeen taan sekä työnsä merkityksestä. Kaaikana perustetaan myös välinevuok- pasiteettia vahvistavien koulutusten
raamo, josta pienviljelijänaiset voivat myötä naisten liikkumatila kasvaa ja
nimellistä kor vausta vastaan lainata he voivat ottaa kantaa toimeentulonsa
maataloutta helpottavia työvälineitä puolesta ja vaatia heille kuuluvia oija vähentää näin työtaakkaansa.
keuksia (esim. erilaisiin etuuksiin).
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Yhteyksien luominen julkisen sektorin kehitysohjelmiin ja hankkeisiin
sekä paikallishallintoon kohdistuva
vaikuttamistyö ovat keskeinen osa SEWAn toimintaa. Niinpä jatkohankkeessa panostetaan entistä vahvemmin
vaikuttamistyöhön, jonka tavoitteena
on saattaa Dungarpurissa toimivat
päiväkodit julkisen rahoituksen piiriin.
Päiväkoteja lukuun ottamatta jatkohankkeemme sijoittuu Vadodaraan,
Gujaratin osavaltioon, jossa SEWAn
toiminta on jo vakiintuneempaa. Bodeliin hankkeen ensimmäisen vaiheen
aikana pystytetty RUDI-keskus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia naisten
toimeentulon parantamiseen, minkä
vuoksi resursseja halutaan kohdentaa
keskuksen vahvistamiseen ja työntekijöiden kouluttamiseen. Hanketoimintojen

SEWA-hankettamme voit tukea
lahjoituksin:
FI06 5780 0720 2384 06 (viite 35033)
tai liittymällä vapaaehtoiseksi
uuteen hanketyöryhmään.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa
sähköpostitse:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

keskittäminen yhteen osavaltioon
helpottaa myös hankkeen hallinnointia ja seurantaa.
Alkuvuoden aikana olemme läpikäyneet SEWAn kanssa ensimmäisen hankevuoden toimintasuunnitelmaa sekä
hioneet hankehallintoon, seurantaan
ja raportointiin liittyviä yksityiskohtia. Nyt odotamme suurella mielenkiinnolla jo ensimmäisten työpajojen
ja koulutusten tuloksia.
Teksti ja kuva: Heli Janhunen
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MALLIKAUPUNGIN VARJOISSA

M

aaliskuisena keskiviikkoaamuna Sabarmati-joen rantabulevardilla on lähes autiota.
Harmaata tilaa täplittävät siellä täällä
patsastelevat yksityisen turvallisuusyhtiön vartijat, nuoret toisiinsa nojailevat pariskunnat ja harjaa vinhasti
heiluttelevat siivoojanaiset. Näistäkin
vain keskimmäinen ryhmä kuuluu tilan varsinaisiin käyttäjiin. Olen Ahme dabadissa, Intian viidenneksi suurimmassa kaupungissa, mutta missä ovat
ihmiset? "Pitäkää rantabulevardi puhtaampana kuin oma kotinne", muistan
Narendra Modin, Gujaratin osavaltion
entisen pääministerin ja nykyisen Intian pääministerin, sanoneen avajaisseremoniassa vuonna 2012. Kirjavassa
asussani tunnen erottuvani kuin graffiti harmaata betonia vasten.
Ahmedabadin kaupunki sijaitsee
nopeasta talouskasvustaan tunnetussa Gujaratin osavaltiossa. 2000-luvun
alusta lähtien kaupungissa on toimeenpantu lukuisia sijoitusten houkuttelemiseen ja kaupungin imagon
parantamiseen tähtääviä projekteja.
Massiivinen Sabarmati-joen rantaalueen kehityshanke ( The Sabarmati
River front Development Project) on
osa kaupungin kehitysagendaa. Projektin tavoitteena on muuttaa Ahme dabadin halki virtaava Sabarmati-joki
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kaupungin dynaamiseksi keskukseksi.
Suunnitelman mukaan joenrantaan
rakennetaan bulevardin lisäksi kauppakeskuksia, puutarhoja ja jopa huvipuisto. Paljon ylistystä, mutta myös
ar vostelua osakseen saanut kehitysprojekti on malli, jota aiotaan soveltaa myös muualla Intiassa.
Kehit yksen k ääntöpuoli
Pääministeri Modi profiloituu kehitysorientoituneena johtajana. Gujaratin osavaltion pääministerinä hänen
keskeinen tavoitteensa oli Ahmedabadin muuttaminen slummivapaaksi,
puhtauden nimeen vannovaksi "maailmanluokan" kaupungiksi. Sabarmati-projektin kaltaiset tilan puhdistamiseen ja kaunistamiseen keskittyvät
urbaanit suurhankkeet esittävät slummiasukkaat ongelmana, joka on siivottava pois kehityksen nimissä. Näin
ne siirtävät huomion pois köyhyyden
ja slummiutumisen syistä järjestykseen julkisessa tilassa.
Vielä vuonna 2011 joenrantaa asuttivat tuhannet slummiasukkaat. Sabarmati-hankkeen myötä nämä ihmiset
ovat menettäneet kotinsa, kun heidän
asuttamansa maa-alueet on lunastettu "yleisen hyvän" nimissä. Gujaratin
korkeimman oikeuden päätöksen mukaan Ahmedabadin kaupunginhallituksen oli tarjottava asunto jokaiselle
perheelle, joka oli asettunut asumaan
joenrannalle vuoden 2008 alk uun
m e n n e s s ä . N ä i n o l l en noin 10 000

kotitaloutta siirrettiin keskustasta
kaupungin laidoille rakennettuihin
kerrostalolähiöihin. Asunnot jaettiin
arpomalla niin, että tietyn slummin
asukkaat jakautuivat sattumanvaraisesti eri uudelleenasutusalueille ja
olemassa olevat sosiaaliset verkostot
rikkoutuivat.
Uudelleenasutuksella on ollut useita negatiivisia vaikutuksia köyhien
ihmisten elämään. Suurin osa slummiasukkaista toimii epävirallisessa taloudessa ja heidän työpaikkansa ovat
sijainneet joenrannan läheisyydessä
keskikaupungilla. Pakkosiirron myötä
matkat työpaikoille ovat kasvaneet
eikä kaikilla alueilla ole kunnollisia
liikenneyhteyksiä. Sen vuoksi erityisesti naiset ovat joutuneet lopettamaan työnsä kotiapulaisina keskustan
asuinalueilla. Lisäksi ongelmia aiheuttavat uudelleenasutusalueiden huono
vesihuolto ja viemäröinti sekä koulujen puute. Toisaalta uudelleenasutus
myös mahdollistaa monelle köyhälle
omistusasunnon tuoman turvan.
Elämää pakkosiirron jälkeen
Vatvan kaupunginosassa, itäisessä
Ahmedabadissa, kymmenet uudelleenasutustalot kohoavat vieri vieressä nelikerroksisina torneina. Talot on
rakennettu vuonna 2011, mutta jo nyt
monien asuntojen ikkunat ovat rikki.
Kontrasti viereiseen, keskiluokkaiseen
kerrostaloalueeseen on räikeä. Kape ahko tie toimii veitsenterävänä rajana
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Vatvan uudelleenasutusalue

alueiden välillä. "Siellä asuu huonoja
ihmisiä. Aiemmin he varastelivat kaulakoruja keskustassa, nyt he jatkavat
toimintaansa täällä", kertoo tien toisella puolella asuva poliisi. Myös muut
varoittelevat minua uudelleenasutettujen ihmisten epärehellisyydestä, likaisuudesta ja vaarallisuudesta. "He
ovat kolmannen luokan kansalaisia",
sanoo omaa brahmaani-statustaan
korostava lääkäri. Suurin osa vastapäisen uudelleenasutusalueen asukkaista on muslimeja ja sen vuoksi jotkut nimittävät aluetta "Pakistaniksi".
Varoituksista huolimatta ylitän tien
uudelleenasutusalueelle.
Talojen
eteen on pysäköity useita rikšoja. Vihannesten, hedelmien ja virvoitusjuomien myyjät kiertelevät kärryinensä
talojen välissä huudellen päivän tarjouksia. Nauravat lapset juoksevat minua vastaan. Korttelit on merkitty uskonnollisin symbolein joko hindujen
tai muslimien alueiksi. Hindualueella,
teekioskin edessä tapaan ystävällisen
kolmekymppisen Naveenin, joka kutsuu minut kotiinsa.

Nousemme portaat toiseen kerrokseen naapureiden saattelemana. Naveen ja hänen vanhempansa asuttavat
pientä kaksiota. Äiti kertoo, ettei ole
tyytyväinen uuteen kotipaikkaansa,
sillä alueella on vaarallista ja hän joutuu pelkäämään päivittäin poikansa
puolesta. "Ihmiset täällä eivät ole hyviä", hän valittelee päätään puistellen.
Edellisenä iltana parin korttelin päässä oli puhjennut humalainen puukkotappelu. "Melkein kaikki miehet täällä
juovat alkoholia. Sen vuoksi väkivalta
on yleistä", kertoo Naveen. Hän on
työtön ja viettää itsekin aikaa viinan
parissa. "Suurin osa ihmisistä on hyviä, mutta jotkut eivät hallitse itseään
päihtyneenä ja alkavat silloin haastaa
riitaa."
Kieltolain vuoksi alkoholin myynti on Gujaratissa tuottoisa bisnes.
Uudelleenasutusaluettakin
pitävät
hallussaan pelätyt ja kunnioitetut alkoholin välittäjät. Naveenin perheen
kotoa minua kiikutetaan tapaamaan
vaikutusvaltaista naispuolista trokaria, jonka hyväksyntä on ehto alueella
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liikkumiselle. "Lasi paloviinaa maksaa
20 rupiaa", kultakoruihin sonnustautunut nainen kertoo spriin hajuista
tislettä esitellen. Virkavalta ei kuulemma häiritse alkoholikauppiaiden
liiketoimia. Nainen kertoo myös, että
viereinen koulu on muutettu juottolaksi, jonne miehet kokoontuvat iltaisin rellestämään. Lähin toiminnassa oleva koulu on kahden kilometrin
päässä, mutta opetus siellä ei ole laadukasta. Trokarin tytär on juuri tullut
koulusta kotiin ja esittelee hymyillen
koulupukuaan.
Köyhien tule vaisuus
mallik aupungin laidalla
Vatvan uudelleenasutusalueen ihmiset ovat lähtöisin eri slummeista
Sabarmati-joen varrelta. Kaukana keskustan ansaitsemismahdollisuuksista
ja tutuista sosiaalisista piireistä uuden
elämän rakentaminen on haastavaa.
Alkoholi ja huumeet koituvat monen
työttömän miehen kohtaloksi. Tilannetta uudella asuinalueella ei helpota
naapuruston vihamielinen suhtautuminen. Palatessani keskiluokkaiselle
alueelle mukavuuksien ääreen pohdin, millaiseksi muodostuu tapaamieni ihmisten ja miljoonien muiden
Intian köyhien tulevaisuus urbaanien
suurhankkeiden myötä. Millainen on
heidän paikkansa "maailmanluokan"
kaupungissa?
Teksti: Jelena Salmi
Kuvat: Jelena Salmi ja Suvi Sillanpää

i

Puskutraktori raivaamassa slummia 2011
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Pääskyt tukee kummijärjestönä intialaisen järjestön
Prayatna Samitin hanketta Udaipurin alueella
Rajasthanissa. Hanke alkoi huhtikuussa 2014 ja sitä
rahoittaa Siemenpuu-säätiö. Kymmenessä kylässä
toimiva hanke edistää paikallisten yhteisöjen perinteisiä
elinkeinoja, terveydenhoitoa ja luonnonvarojen kestävää
käyttöä. Suurin osa alueen väestöstä kuuluu Intian
alkuperäiskansoihin, adivaseihin.

h

Maatalousmessujen malliviljelmä Udaipurissa. Hankekylistä koottu ryhmä osallistui messuille.
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ylissä on kartoitettu kyselytutkimusten ja kyläkokousten
avulla perinteistä ja paikallista
maanviljelyyn, karjanhoitoon, luonnonvaroihin sekä ter veysvaikutteisiin
kasveihin liittyvää tietoa, jota käyte tään paikallisten yhteisöjen elinmahdollisuuksien parantamiseen. Tavoitteena on myös lisätä sen vaikutusta
paikallisessa päätöksenteossa.

Metsät vähenevät, ravinto köyhtyy
Kylissä järjestettyihin kokouksiin osallistui viime vuonna satoja miehiä ja
naisia, joiden huolenaiheena oli metsien ja perinteisten viljalajikkeiden
häviämisen vaikutus yhteisön ravintoon ja ter veyteen. Eräs nainen muisteli, kuinka hän lapsuudessaan tuli
vuohipaimenesta kotiin päivän päätteeksi vatsa täynnä hedelmiä ja muita
metsän herkkuja. Kyläläiset kertoivat
myös, miten metsän antimet auttoivat
heitä selviämään kuivien kausien yli.
Tällaisia metsiä on nykyään vähemmän kuin muutama vuosikymmen sitten. Udaipurin naapuri-piirikunnassa
Dungarpurissa metsät kattavat vain
15 prosenttia pinta-alasta, kun vielä
1960-luvulla luku oli 50 prosenttia*.
Ravinnoksi ja käyttöesineiden valmistukseen tarkoitettujen hedelmien, lehtien ja kumien lisäksi metsistä
on kerätty lääkinnällisiä kasveja, joita perinteiset parantajat, gunit ovat
käyttäneet erilaisten terveysvaivojen
parantamiseen. Luonnon monimuo-

toisuuden heikentyminen uhkaa heidän työtään ja perinteistä tietoaan.
Myös nuorten kiinnostus perinteistä
ammattia kohtaan on hiipumassa.
Prayatna Samitin kumppanina hankkeessa toimii Jagran Jan Vikas Samiti
-järjestö, joka on arvioinut 25 vuoden
aikana yli 600 gunin taidot ja auttanut
päteviä guneja rekisteröitymään paikallishallinnolle. Rekisteröinti ja virallinen tunnustus saattavat kasvattaa
ammatin arvostusta nuorten keskuudessa. Gunien ja muiden kyläläisten
kasveihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tietoa pyritään myös
suojaamaan suurten yritysten voitontavoittelulta ja patentoimiselta tallentamalla sitä erityisiin rekistereihin
(People’s Biodiversity Register).
Hankkeessa kyläläisiä on rohkaistu kasvattamaan lääke - ja muita ravinteikkaita kasveja. Viime vuonna
jokaiseen kylään perustettiin viisi
viljelmää, joihin istutettiin noin viittätoista eri kasvilajia. Kasvien eri osia
voi käyttää muun muassa yskän, ihoongelmien tai ummetuksen hoitoon.
Esimerkiksi jamun-hedelmän sieme niä käytetään diabeteksen hoidossa ja
giloy-kasvin juurta kuumeen hoidossa. Viljelmien hoitajien ahkeran työn
ansiosta noin 80 prosenttia kasveista
menestyi hyvin. Myönteisten koke musten toivotaan nyt kannustavan
myös muita kyläläisiä kokeilemaan
kasviviljelmien perustamista.
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Hirssit palaavat pelloille
Suurin osa kyläläisistä viljelee omaa
maataan, mutta samaan aikaan monet muuttavat ainakin osaksi vuotta
palkkatyön perässä muualle. Työstä
saadut tulot kuluvat muun muassa
lannoitteisiin. Kyläläiset kertovatkin,
että maanviljely on nykyään kalliimpaa kuin kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin karjaa oli enemmän - ja
siten lannoitetta omasta takaa.
Kyläkokouksissa on keskusteltu myös
viljalajikkeista ja siemenistä. Nuoret
ovat tottuneet syömään ja viljele mään maissia ja vehnää, sillä perin-

i

Hirssiä kylvetään Dhai Khedan kylässä

teisten hirssilajikkeiden kasvatus on
nykyään harvinaista eikä niiden sie meniä yleensä saa julkisista apuohjelmista. Hirssien hyviä puolia ovat
kuitenkin ravinteikkuus ja kuivuuden
kestokyky. Vanhemmat ihmiset muistelevat lämmöllä nuoruudessa syömiään hirssileipiä. Eräs vanhempi mies
kommentoi, että nuoren sukupolven
työkyky on heikentynyt, sillä he eivät
ole saanet samanlaista oikeaa ruokaa
syödäkseen kuin vanhempi sukupolvi
aikoinaan. Kyläläisten mukaan heidän
paikalliset siemenensä eivät myöskään mädäntyneet yhtä helposti kuin
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uudet siemenet. Ruokaturvan ja yhteisöjen omavaraisuuden näkökulmasta
paikalliset hirssit olisivat siis luotettavampia kuin uudet viljalajikkeet.
Hankkeen alussa hirssien siemeniä
ei tahtonut löytyä alueelta, mutta
lopulta niitä saatiin hankittua riittävästi kokeiltavaksi viljelijöille. Ensimmäisten kokeilijoiden jälkeen monet
muutkin kiinnostuivat hirssin vilje lystä. Onnistuneiden satojen jälkeen
luvassa on lisää siemeniä seuraavalle
satokaudelle.
Yhteisön itseluot tamus k asvaa
Kyläläiset ovat osallistuneet hankkee seen ja sitä koskeviin keskusteluihin
in n o k k a a s t i . H a n k k e en aik ana on pe rustettu r yhmiä, joissa eri kylien pe rinteisistä käytännöistä tietävät ovat
vertailleet nykyisiä ja menneitä koke muksiaan maanviljelijöinä. Yhteisen
pohdinnan tuloksena on syntynyt tie toisuutta elinympäristöä, elinkeinoja
ja ravintoa koskevista muutoksista.
Aikaisemmin tällaiselle keskustelulle
ei ole ollut foorumia, mutta nyt kyläläisten tiedot ja kokemukset ovat
olleet hankkeen keskiössä, mikä on
kasvattanut yhteisöjen itseluottamusta ja hyödyllisten perinteisten käytäntöjen ar vostusta.
Perinteinen tieto on myös sidoksissa yhteisön identiteettiin. Vanhemmat
kyläläiset toivovat, että tiedon dokumentointi kannustaisi myös nuorempia
kiinnostumaan perinteisistä menetelmistä.

Kouluissa on jo järjestetty kestäviin
luonnonvaroihin ja maanviljelyyn liittyviä tapahtumia, joita on jatkossa
tarkoitus järjestää kaikille kyläläisille. Yh t e i s ö i s s ä h e r ä n n y t k i i n n o s t u s
p e rinteisiä käytäntöjä, kasveja ja viljoja kohtaan herättää Prayatna Samitin väessä ja kyläläisissä positiivisia
toiveita niiden tulevaisuudesta.
Prayatna Samitin hanke jatkuu kesäkuuhun 2015 saakka.
Teksti ja kuvat: Suvi Sillanpää

*) Dungarpur Development Report 2009
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Muualla
I n t i a - B a n g l a d es h i n P ä ä s k y t

I

ntia-Bangladeshin Pääskyt (Svalorna Indien Bangladesh) on Suomen
Pääskyjen ruotsalainen sisarjärjestö Lundissa. Yhdistys sai alkunsa
vuonna 1959, kun Abbé Pierre, Emmaus-liikkeen perustaja, oli vieraillut Ruotsissa ja kannustanut ihmisiä
muodostamaan vapaaehtoisjärjestöjä. Alussa järjestö työskenteli Perun
köyhien kanssa.
Pääskyjen toiminta laajeni 1950-luvulla Intiaan ja kymmenen vuotta
myöhemmin, itsenäisyyssodan jälkeen, myös Bangladeshiin. Vuonna
2007 perustettiin kaksi toisistaan
riippumatonta järjestöä: Svalorna Latinamerika (Latinalaisen Amerikan
Pääskyt) ja Svalorna Indien Bangladesh (Intia-Bangladeshin Pääskyt).
Nykyään jälkimmäisen toiminta on
edennyt vapaaehtoisten kohdemaihin
lähettämisestä pitkän tähtäimen projektityöhön, jonka puitteissa tehdään
yhteistyötä intialaisten ja bangladeshilaisten kumppaniorganisaatioiden kanssa keskittyen erityisesti ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin.
Vaikka Pääskyjen toimintatavat ja
temaattiset kysymykset ovatkin vuosien varrella muuttuneet, perustuu
toiminta nykyäänkin Emmauksen missioon työskennellä niiden hyväksi,
joilla on vaikeinta; ei ainoastaan hädän helpottamiseksi vaan myös sen
syiden poistamiseksi.

Pääskyjen toiminta Ruotsissa
Ruotsissa Pääskyt keskittyvät aktiiviseen tiedottamiseen ja vaikuttamiseen. Yhdistys pyrkii kampanjoiden,
näyttelyiden ja luentojen kautta lisäämään ymmärrystä Ruotsissa siitä, millainen marginalisoituneiden ryhmien
tilanne on Intiassa ja Bangladeshissa.
Yksi parhaillaan meneillään olevista
kampanjoista on Run to India, jolla
kerätään rahaa Pääskyjen työhön oikeudenmukaisen ja kestävän maailman puolesta. Tavoitteena on juosta
kilometrimäärä, joka vastaa matkaa
Lundista Intian Kotagiriin ja takaisin,
ja jokainen osallistuja lahjoittaa yhden kruunun juostua kilometria kohden.
Toinen ajankohtainen kampanja on
”Ekologiset jalanjäljet”, jolla tarkoitus
on lisätä tietoisuutta ympäristöongelmista ja osoittaa miten kestävämmillä
elämänvalinnoilla voi pienentää omaa
ekologista jalanjälkeään. Kampanjan
puitteissa tiedottajat tekevät mm.
kouluvierailuja. Pääskyillä on myös
ruuanlaittokurssi, jolla osallistujat
oppivat laittamaan luonnonmukaista
ja kestävän kehityksen mukaista intialaista kasvisruokaa keskustellen samalla Pääskyjen toiminnasta Intiassa.
g

Thanapara Swallows Development Society, Bangladesh

	Thanaparan naisryhmän kokouksessa puhuttiin avioliittoon liittyvistä asioista
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Pääskyjen ohjelmat Intiassa ja
Bangladeshissa
Pääskyjen Intia-ohjelmassa on tällä hetkellä viisi projektia eri puolilla
maata. Projektit keskittyvät puolustamaan ja vahvistamaan mm. adivasien,
kastittomien naisten ja marginalisoituneiden maanviljelijöiden oikeuksia,
ruokatur vaa ja kestävämpää maataloutta, sekä metsissä eläviä ja niistä
elantonsa saavien ihmisten oikeuksia
ja elinolosuhteita. Yksi projekteista keskittyy puolestaan auttamaan
syrjintää tai väkivaltaa kohdanneita
daliteja, eli kastittomia, tehden yksittäisten tapaustutkimusten lisäksi
tutkimustyötä, jolla osoittaa kastiin
perustuva syrjintä laajemmaksi ongelmaksi, joka tar vitsee enemmän huo-

miota sekä valtiovallalta että yhteiskunnalta.
Bangladeshissa Pääskyillä on kolme
projektia, joilla niin ikään edistetään
maattomien ja marginalisoituneiden
maanviljelijöiden oikeuksia, luonnonmukaista maanviljelyä tulonlähtee nä, ja köyhien ja maattomien naisten
oikeuksia ja pääsyä mukaan sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen
toimintaan. Lisäksi yksi projekteista
keskittyy ilmastokysymyksiin ja tulvaalueilla elävien ihmisten elämän helpottamiseen.
Lisää Intia-Bangladeshin Pääskyjen
toiminnasta ja hankkeista voit lukea
internet-sivulta: www.svalorna.org.
Teksti: Michaela Nummenpää
kuva: Emma Lif
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Perulaisia ja intialaisia k äsitöitä
Pääskyjen toiminnan tukemiseksi Emmauksen kirpputorilla myydään
perulaisia ja intialaisia käsitöitä.
Kirpputorin löydät Vallilasta osoitteesta Mäkelänkatu 54.
Myyntituotteisiimme voit tutustua myös Facebook-sivuillamme osoitteessa
www.facebook.com/Paaskyt.

OSOITE:

JÄSENMAKSUT

Mäkelänkatu 54, 00510 Helsinki
(Emmaus-kirpputorin yhteydessä)
puh. 045–138 9062
kotisivu: www.paaskyt.fi
s-posti: kehitysmaayhdistys.
paaskyt@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
Paaskyt

20–100 euroa/vuosi
Pankki: FI06 5780 0720 2384 06
Viite: 51402

Cuna Nazareth tuki- ja
kummimaksut (Peru)
Pankki: FI84 5549 6610 0081 99
Viite: 35004

Ilmoita nimesi sekä sähköposti- ja
katuosoitteesi, niin saat jäsenlehden kahdesti vuodessa.

Muut tukimaksut
Pankki: FI06 5780 0720 2384 06
Viitteet:

Lehden toimitus:

Maiju Korpela ja kirjoittajat
lEHDEN TAITTO:

Katri Metsväuo
kannen kuva:

Jos haluat jäsenpostit sähköisenä,
lähetä viesti:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.
com

Kohdentamaton tukimaksu yleiseen
toimintaan: 50018
SEWA, Self-Employed Women´s
Association (Intia): 35033
Rahankeräyslupa: 16.1.2014–
31.12.2015, 2020/2013/4411

Jelena Salmi
Pääsky t on osa kansainvälistä Emmaus-liiket tä

