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LEDAREN

Hej alla Svalor!
började min uppgift som Svalornas ordförande och de här månaderna har
varit glädjande aktiva: vi har bl.a. hunnit
med många möten, satt igång Prayatna
Samiti-företaget och planerat utvärderingen av SEWA-projektet. Det känns som
ett stort förtroende att jag blivit vald till
ordförande och det är en glädje att arbeta
för så här viktiga frågor tillsammans med
en inspirerande och kunnig svalaflock. Än
en gång ett varmt tack till vår förra ordförande Maiju Korpela för hennes lotsning av
svalaflocken.
Min flygtur som Svala började med att
jag blev KEPAs etvo-volontär i SEWA år
2011. Under min volontärtid imponerades jag av SEWAs kraftfulla organisation
och goda samarbetsförmåga. Kvinnor från
olika byar samlades i SEWAs kontor och
lärde sej att de tillsammans kan göra sej
hörda och påverka i olika frågor. Då var det
SEWAs andra år och nu börjar vi redan til�läggsprojektets sista år. I den här tidningen
kan ni läsa om hur projektet framskridit.
Under årens lopp har etvo-volontärer
även rest till Cuna Nazareth i Peru, och de
har haft en viktig roll i samarbetet mellan
Cunan och Svalorna. Genom att KEPAs sydliga volontärprogram (Etvo) har lagts ned
misste vi viktiga informationskanaler och
KEPAs utomordentliga introduktionsprogram för volontärer, men till all lycka hittar
vi god erfarenhet även bland oss själva. Vi
fortsätter att skicka volontärer till Cunan
i januari

och nu på våren har vi första gången sökt
volontärer utan Etvos stöd. Till vår glädje
har det fortsättningsvis funnits intresse för
volontärarbete! När det är som bäst får alla
ny kunskap; organisationen som skickar ut
volontärer, mottagarorganisationen och
volontärerna själva. Även den globala samhörigheten förstärks. I tidningen skriver
Maija Kallio, på basis av sitt kunskapsprov,
om motiven i volontärtjänstgöring.
Ett starkt samarbet är centralt även för
vårt arbete här i Finland. Det gemensamma arbetet känns allt viktigare då motståndet mot de mänskliga rättigheterna
och diskrimineringen av de svaga får allt
mer synlighet. Tack för att du är med! På
ett möte i början av året funderade vi på
hur Svalornas arbete kunde förbättras i
synnerhet i arbetet kring kommunikation
och information samt i metoderna för penninginsamling. Vi beslöt att öka informationen på nätet för att nå nya och gamla
medlemmar utan att förglömma våra vanliga informationskanaler. Centralt för det
här året blir att få ihop den egna delen av
finansieringen av Prayatna Samiti-projektet och hitta nya faddrar för Cunan. Ett nytt
sätt att samla in medel har även utvecklats:
Det är nu möjligt att stöda Cunan genom
att sticka barnsockor- information hur du
kan vara med finns i den här tidningen.
Med önskan om en riktigt god och solig
vår till er alla!
s u v i s i l l a n pä ä , o r d f ö r a n d e
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valornas och SEWAs gemensamma
fortsättningsprojekt, som vill förbättra de kastlösas och adivasikvinnornas situation, har framskridit med god
fart. I månadsskiftet november-december
besökte Jelena Salmi och jag projektet för
att se vad man fått till stånd under det senaste året och samtidigt ville vi göra planer
för framtiden. På ort och ställe besökte vi
Dungarpurs daghem och jordbruksskolan
i byn Bamla i Chhota Udepur och i SEWAs
distriktskansli i Bodel besökte vi en verkstad för unga kvinnor.

I jordbruksskolan gick man igenom fördelen med naturenliga bekämpnings- och
gödningsmetoder och för de tjugutal
deltagarna visade man en video där byns
kvinliga ledare mycket nöjd demonstrerade en maskkompost. Genom att använda
naturenliga metoder tillsammans med
rotationsbruk av jorden hålls jorden livskraftig och samtidigt blir de naturenliga
metoderna billigare för bonden. Kvinnorna
tyckte att informationen om neemträdet
var speciellt intressant. Trädet är mycket
allmän i Indien och ur dess blad och frön
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Under lantbruksundervisningen gick man igenom skötsel av jordmånen
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kan man lätt framställa god gödsel och ett
effektivt bekämpningsmedel. Som en lösning på vattenbristen presenteras i undervisningen också en droppbevattningsmetod. Uppmuntrad av SEWA hade redan en
familj i byn Vanki påbörjat installationen av
ett droppbevattningssystem på sin egen
åker. I adivasibyarna stöder staten installation av droppbevattningssystem genom
att betala 75% av anläggningskostnaderna
och staten erbjuder dessutom gratis service och teknisk rådgivning under tre års tid.
I fortsättningsprojektet har man försökt
nå främst unga kvinnor och uppmuntrat
dem att delta i utbildning som SEWA erbjuder. I verkstäderna för unga kvinnor
kunde vi själva följa med hur kvinnorna
uppmuntrades att tala med varandra om
vardagens utmaningar, om erfarenheter
de varit stolta över och om sina förhoppningar. De informerades om SEWAs verksamhet och skolningsprogram och kvinnorna fick framföra sina egna önskningar.
Då man redan i undervisningen satsat
på jordbruk, boskapsskötsel och alterna-

tiva utkomstmöjligheter (ss sömnad och
framställning av amlagodis) så har man
nu i fortsättningsprojektet satt tyngden på
ledarskaps- och ekonomieundervisning.
Under vårt besök i byarna fick vi höra att
många bönder under goda skördeår har
haft möjlighet att uppnå överraskande
goda årsinkomster. Trots detta är det ändå
mycket vanligt att att småbrukarna har
en konstant skuldbörda: utsäde, gödsel
och bekämpningsmedel köps på kredit
före skördetiden, och efter att man skördat går största delen av inkomsten till att
betala skulder och till olika investeringar
ss t.ex. till motorcyklar. I ekonomieundervisningen lär sej kvinnorna att planera
vardagens ekonomi och, genom konkreta
exempel, se nyttan av sparsamhet. Kvinnorna uppmuntras även att ansluta sej till
SEWAs spargrupper av vilka de sedan, vid
behov, kan få förmånliga smålån. Under
projektets sista år kommer ekonomieundervisningen att fördubblas och dessutom
kommer kvinnorna att får undervisning i
hur nätbetalning fungerar. Indiens kaotis-
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Maskkompost

g

ka penningreform i november senaste år
vill få folket att övergå från kontanter till
digitala banktjänster och att ansluta sej till
skattekontrollsystemet. I byarna på landsbygden är användningen av betalningskort nästan obefintlig, men smarttelefonen är förvånansvärt allmän.
Då projektet småningom blir färdigt är
det tid att summera resultatet av de gångna sju åren. Tillsammans med den kvinliga
konsulten för gujaragårdarna håller vi på

g

Verkstaden för unga kvinnor i Bodeli

att bearbeta avtalet för att under vårens
lopp kunna genomföra en slutvärdering.
Meningen är, förutom att värdera framgång och eventuella brister i projektet, att
vi främst skall hjälpa SEWA att utveckla sitt
eget arbete; att allt mer stärka adivasiernas
situation och utkomst.

text: heli janhunen
bild: heli janhunen och jelena salmi
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E T V O - V O L O N TÄ R E R F Ö R E N B ÄT T R E VÄ R L D ?

ETVO-VOLONTÄRER FÖR
EN BÄTTRE VÄRLD?

H

älsningar från vårliga Österrike! Här
fick jag färdigt mitt slutarbete för
Jyväskylä yrkeshögskola och Svalorna, det som jag påbörjade senaste vår i
Finland. Ämnet för min studie är motiven
för frivillig-arbetsresor och mitt studieobjekt är en grupp volontärer som jobbat
via ETVO-programmet. Jag sammanförde
motivforskningsmetoder med livscykelforskning, dvs jag ville se om och hur personens levnadssituation före resan inverkade på resemotiveringen och tidpunkten
för resan. Undersökningen omfattade 16
etvo-resenärer och informationen insamlades genom individuella intervjuer och
öppna frågeformulär under sommaren.
Ursprunget till detta arbete ligger i mitt
eget intresse för detta slags frivilligarbete
och ansluter sig dessutom till mina studier
i turism.
Den allmänna teorigrunden åtföljs också
av tanken att arbete och fritid ofta sammansmälter i dagens bråda värld, och fritiden på så vis också får ett större allvar. Jäms
med arbetet manar miljön till nya lärdomar
och till att utveckla sig själv. Mitt allt detta
kanhända ’Jaget’ tappas bort. Därför tycks
en trend inom turismen utgå från att personen reser för att återfinna sig själv. På så
sätt får luxus-begreppet en ny definition:
koncentrera dig på dig själv, på miljön, på
dina egna erfarenheter och känslor, känn
pulsen på ditt resemål.

Volontärresandet ses ofta ha huvudsakligen altruistiska motiv som lutar åt det
osjälviskt goda. Inom forskningen har man
trots det upplevt mätning av motiven för
frivilligarbetsresandet som besvärlig, för
det är svårt att mäta äkta vilja att hjälpa,
dvs altruism. I de flesta fall omfattar motivationen både altruistiska och egoistiska
drag. Såväl det utförda arbetet, den givna
hjälpen, självuppfyllelsen och självutvecklingen ger tillfredsställelse. Därför gav livscykelforskningen gällande motivationen
och volonntärresans tidpunkt en möjlighet att betrakta olika orsak-verkan-faktorer som baserar sig på varierande behov,
resurser och viktiga händelser i livscykeln,
såsom till exempel grundandet av familj,
skilsmässa eller pensionering. De resor
som företas mellan dess milstolpar i livscykeln kan man ibland betrakta såsom övergångsriter. Låter det bekant?
Tilläggas bör att jag betraktat livsskedena
enligt vissa specifika åldersperioder, såsom
21-28-åringar, 28-35-åringar osv. Enligt tidigare forskningsresultat kännetecknas de
två första och den sista åldersgruppen av
större förändringar, t.ex. slutförandet av
studier, funderingar kring karriär och livsinriktning, samt pensionering. Dessa drag
av överväganden angående livets rikting/
mening är märkbara också hos etvo-volontärerna. Analyseringsskedet blev väldigt intressant då man kunde upptäcka

samstämmighet och även små olikheter i
resultaten.
Jag förväntade mig att resultaten angående motivation fortsättningsvis skulle
följa tidigare forskningsresultat, eftersom
utmärkande för ETVO-volontärskap är att
man är passionerad och förbinder sig till
projektets målsättning. Verksamhetsledaren Heli J. berättade att gemensamt för
de volontärer som åker i väg via Svalorna
bland annat är viljan att utveckla sig själv,
viljan att delta i utvecklingssamarbete, viljan att göra något vettigt och viktigt, samt
önskan att uppleva vardagslivet i u-landet
på ett sätt som inte är möjligt på en vanlig
resa. Etvo-volontärerna bevisade att det är
så, för forskningsresultaten ger för handen
att motivationen främst grundar sig på
altruistiska faktorer, på vilja att utvecklas
själv, på uppdragets dragkraft samt utveckling i det professionella fältet. Etvo-volontärernas motivation baserar sig på både
inre och yttre faktorer, som omfattar både
egoistiska och altruistiska drag. Dessutom
kan man dra slutsatsen att respektive livssituation och där till hörande händelser

påverkat motivationen och inverkar på
resetidpunkten. Motivationens karaktär
och djup växlande märkbart mellan de
olika åldersgrupperna. Etvo-volontärerna
åker ut i världen för att förbättra den, men
utvecklas samtidigt också själva. Det är sas
en winwin-situation på alla sätt.
Trots att motivationsforskningen är komplicerad och antalet deltagare i min forskning är begränsat lyckades jag få fram relevant, om än inte allmängiltig, information.
Lyckligtvis hade jag gjort en mycket bred
intervjubas, för att få en mångsidig insyn
och vinkling i motivationsfrågor och levnadssituationer, och på så vis mera tillförlitlighet i mina tolkningar. Min forskning
har säkert nyhetsvärde och är nyttig för
tolkningen av volontärernas motivation
och förbereder dessutom intressanta följdfrågor för framtida forskning med bättre
resurser.
Jag tackar Svalorna som gett mig möjligheten att göra ett slutarbete som liknar
mig. Jag riktar ett stort tack också till alla
som deltagit i forskningen, era berättelser
är fina.
maija kalliola

Om något känns oklart eller du är nyfiken på mera, kan mitt slutarbete i sin helhet läsas på
Svalornas nätsida www.paaskyt.fi/julkaisut/opinnaytetyot (på finska).
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D E T S TO R A O F F R E T

DET STORA OFFRET

ATT HANTERA DEMONETARISERING I INDIEN

”J

ag hörde att den nya 2000 rupiesedeln har Modis ansikte”, säger en
medelåldrig muslimman utanför
en liten butik, ”men jag har inte sett den
ännu”. En ung kvinna som stannar bredvid
honom har hört detsamma: ”Ja, ja det är
sant”, säger hon nickande. En butiksägare
som säljer billiga kex, godis och tobak produkter sträcker ut bakom sin blåa disk för
att motsäga sina kunder: ”Struntprat! Bara
döda människors ansikten blir tryckt på sedlar. Det är fadern av nationer vems ansikte
ska vara på sedeln. Det är Gandhis ansikte,
jag är säker. Så som det borde vara!”
Det är den 21 november och jag är i Vatva, det störste slum området i Ahmedabad.
För 13 dagar siden annonserade den indiska premiär minister Narendra Modi annulleringen av alla 500 och 1000 rupie sedlar
som en del av planen att behandla korruption, svart ekonomi och falska sedlar som
används för att finansiera terrorismen i
India, enligt Modi. I talet, som han höll på
tisdagskväll den 8 november, försäkrade
Modi att ”rätter och intressen av ärliga och
arbetsamma människor kommer att förbli”
eftersom alla små sedlar skulle vara fort-

varande giltiga och man kunde deponera
sina gamla 500 och 1000 rupiesedlar i banken eller posten under 50 dagar ända tills
den 30 december.
Modi annonserade också att banker och
automater skulle förbli stängda för de nästa två dagar och varefter skulle det vara
dagliga och veckoliga uttag begränsningar för att nya sedlar skulle räcka till alla. I
slutet av talet vädjade Modi till vanliga
medborgare och bad förståelse i denna utmanande situation.
”Bröder och syster, trots alla insatser är det
mögligt att ärliga människor möter tillfälliga utmaningar. Erfarenheten har visat att
vanliga medborgare alltid är beredda att
offra sig och tåla svårigheter för skull av nationen. Vanliga medborgare har determination att göra vad som helst om det leder till
nationens framgång. Så, i denna kamp mot
korruption, svart valuta och terrorismen, i
denna rörelse att förhärliga vårt land, kommer vårt folk inte stå ut med svårigheter för
några dagar? Jag har fullt förtroende att
varje medborgare deltar i denna mahayajna
[det stora offert].”

9
I denna artikeln studerar jag den mystiske
mahayajna och frågar: Vilken typ av offer
har demonetarisering
krävt från de fattige
både i städer och på
landet. Vilka effekter
har
demonetarisering haft på livet för
de fattiga? Medan ett
kontrollbesök relaterad på ett utvecklingsprojekt av Svalorna
hade Heli Janhunen och jag en chans att
träffa invånare i byar i Dungarpur, Chhota
Udepur, Anand och Kheda distrikter och
slum invånare i Ahmedabad och prata om
konsekvenserna av notebandhi (värdelösa sedlar) till deras vardagliga liv. Vi hade
också många samtal med representanter
av Self-Employed Women’s Association
(SEWA), en NGO som jobbar för att förbättra rätter och ställning av kvinnor med låg
inkomst i Indien.
I Ahmedabad långa köer utanför banker
och automater konkretiserade annulleringen av 86 % av landets valuta som hade
hänt över en natt. Medan min 16 dag besök
flera automater var antingen stängda eller
hade en skylt med en text ”ingen kontant”
fäst vid fönstret. Alla i staden verkade ha
brist på kontant, bägge de rika och de fattiga. De rika, hursomhelst, hade en märklig
fördel: betalkort. Jag föredrog restauranger som accepterade betalkort och av samma anledning använde jag Uber-taxi i stället av riksha. Och tydligen så gjorde många
andra som hade turen att ha betalkort.
I en av Vatvas slummer där många män
jobbar som riksha förare hörde jag att affärslivet inte hade gått bra siden den 9 november. Det gällde inte bara riksha förare

h

En skylt framför Raipur port i Ahmedabad annonserar kampen mot korruption, svar ekonomi och
falska sedlar.

men också butiksägare, arbetare som fick
lönn varje dag och praktiskt alla som använde bara kontant. ”Det har funnits inget
arbete sedan notebandhi” berättade en
äldre man som heter Dilpesh. ”Vi har inte
ens råd till att betala denna månads hyra.”
Dilpesh hade ju ett betalkort och ett konto
öppnad under Modis Jan Dhan Yojna, men
han visste inte hur man betala med kortet. Ytterligare köpte han sina vardagliga
produkter från köpmän som accepterade
bara kontant. Lyckligtvis kunde han köpa
mat på kredit, eftersom köpmännen var
Dilpeshs vänner. För Dilpesh betydde demonetarisering ökande skuldsättning.
Däremot utvecklade migrerande arbetare sällan förtroendefulla relationer med
köpmän och kunde inte köpa mat på kredit. I ett möte med SEWAs Urban Union lärde jag mig att två av Ahmedabads otaliga
byggarbetsplatser var tillfälligt stängda
eftersom alla migrerande arbetare hade
rest tillbaka till sina hembyar, eller, mindre
självfallet, var köande på pengar. Men de
var inte köande för att ta ut pengar från
sina egna konton, de flest inte ens hade ett
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konto. I stället hade köande blivit en lönsam verksamhet: man kan tjäna 400–500
rupie per dag genom att hålla någons plats
i kön utanför banken. Det är mer än man
kan tjäna på byggarbetsplatserna. Men
inte alla kan jobba som platshållare. Några
migrerande arbetare var tvungna att resa
tillbaka till sina hembyar utan pengar.
Olyckligtvis är situationen i hembyarna
ännu värre. I Chhota Udepur distrikt Vårt
team möte en jordbrukare som hette Anitaben. Hon berättade oss om en kvinna
som hade såld sin jordbit bara en dag före
demonetariseringen. Under helgen hade
kvinnan fattat att pengarna hade blivit värdelöst papper. Hon var så desperat att hon
tog sitt eget liv. Bankerna hade varit stängda och informationen att man kunde växla
gamla sedlar mot nya hade inte hunnit till
kvinnans hemby.
Anitaben förlorade vinsten från cirka
720 kg av tomater, eftersom grönsaker basaren var stängt för 10 dagar efter Modis
annonsering. Hon förlorade också mer än
7000 rupier (cirka 100 euro). En representant från SEWA berättade mig att basarer
är öppna igen, men ett nytt problem har
uppstått: stora handlare utnyttja småbönder genom att betala låga priser för
jordbruksprodukter, och genom att betala
med checkar i stället för akut behövd kontant. Att lösa problemet har anställda av
NGO skrivit brev till distrikt myndigheter
och frågat dem att ingripa. Som följd har
handlare i några distrikt börjat betala med
kontant. Men priserna fortsätter att vara
lägre än vanligt.

Då Anitabens tomater blev avfall, hade
kvinnor på Khajuria by i Dungarpur, Rajasthan inga pengar att köpa grönsaker.
Många män från Khajuria jobbade som
migrant arbetare på byggarbetsplatser i
Ahmedabad och Mumbai. Med demonetarisering kunde männen inte sända pengar
hem till deras familjer. Vanligtvis sände de
kontant var fjortonde dag med hjälp av ett
bus förare som tar 100 rupier som provision för att transportera 2000 rupier från
Ahmedabad till Khajuria. Utan dessa pengar var kvinnorna desperata. I hopp om att
fylla magar, plockade de gram löv och åt
de med kryddor.
Plötslig demonetariseringen spred ut
många rykte. In Dungarpur trodde folk att
också 10 rupiemynt hade blivit ogiltiga,
inte bara de stora sedlarna, och ingen ville
acceptera mynten som betalning. Samtidigt i lantlig Anand ryktades att prisen till
salt skulle gå märkbart upp, och som ett resultat började några människor lagra salt.
Ytterligare började folk utbyta mat: vete
mot grönsaker, grönsaker mot vete.
Den radikala rörelse av Indiens regering
mot ett samhälle utan kontant har krävt
flest uppoffringar från de fattiga. Några
har även offrat sina egna liv. I demonetarisering talet hävde Modi att ”vanliga medborgare alltid är beredda att offra sig och
tåla svårigheter för skull av nationen.” Hursomhelst kunde jag inte fråga människorna som jag pratade med om de anser att
offringar för landets framgång är rättvisa.
tex t och foto: jelena salmi

Några namn har förändrats eller utlämnats
för att skydda privatliv. Texten publicerades
ursprungligen på engelska på Poverty and
Development Research Center blogg
http://povdev.blog.jyu.fi
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STICKA
STÖD
TILLBARN
PÅ CUNA
DAGIS
nu kan du stödja barn på Cuna Nazareth dagis i Peru genom att sticka barnstrumpor och

donera dem till Svalorna till försäljning. Cuna Nazareth är en trygg miljö där barn från
fattiga familjer får vård, sociala tjänster och näringsrik mat.
Sänd eller ta med dig strumporna till Emmaus loppmarknad (se adress nedan) och skriva
på paketet ”U-landsföreningen Svalorna”. Svalorna säljer strumporna bland annat på festivalen Världen i byn. Vinster går direkt till Cuna Nazareth.
Du kan sticka strumpor också av bomullstråd, eller i andan av Emmaus, av återvunnen
tråd. Om du vill, kan du sätta in en liten lapp där du berättar kvalitet på tråden och ditt
förnamn och din ålder.
Strumporna som anländer senast den 24 maj hinner med på festivalen Världen i byn
(27.-28.5. på Kajsaniemiparken i Helsingfors). Vi välkomnar paketen också på hösten –
obs! Bara postpaketen.
Ett stort tack för din hjälp och berätta om kampanjen till dina vänner också!
Adressen:
U-landsföreningen Svalorna
Backasgatan 54 A
00510 Helsingfors
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KALLELSE TILL VÅRMÖTE
U-landsföreningen Svalornas stadgeenliga vårmöte
torsdag 1.6.2017 kl. 17.30, Backasgatan 54, Helsingfors.
Välkommen!
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Mötets beslutförhet konstateras
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Föredragningslistan fastställs
7. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut för den senaste verksamhetsperioden samt verksamhetsgranskarnas utlåtande
8. Fastställande av bokslut, resultaträkning och balansräkning för verksamhetsperioden 2016
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och andra redovisningsskyldiga 2016
10. Övriga ärenden
11. Mötet avslutas
Verksamhetsberättelsen och bokslutet fås på begäran per e-post före mötet:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
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