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Hej på er Svalor!

för svalornas del framskrider våren i 
projektplaneringens tecken. Det finns pla-
ner på nya projekt tillsammans med den 
nepalesiska organisationen National Fo-
rum for Advocacy Nepal (NAFAN), samt 
Centre for Environmental Justice (CEJ) som 
är en organisation på Sri Lanka. Av tradi-
tion har Svalorna bedrivit samarbeten i In-
dien och Peru, men att påbörja verksamhet 
i nya områden har det funnits planer på 
och diskuterats redan under flera års tid. 
Dessa tankar har aktualiserats av bland an-
nat utrikesministeriets föresats att mer än 
tidigare rikta stöd till de minst utvecklade 
länderna, dit Indien och Peru inte hör. När 
ett land börjar räknas bland de som har 
medelhöga inkomster betyder det förvis-
so inte, att det inte längre skulle behövas 
insatser för fattigdomens bekämpande i 
dessa länder. Majoriteten av alla människor 
som lever i yttersta fattigdom bor i länder 
med medelhöga inkomster, där ojämlikhe-
ten är ett synligt problem. Därför fortsätter 
Svalorna att stöda de indiska såväl som de 
peruanska samarbetspartnerna.
    Nepal och Sri Lanka har förefallit vara 
lämpliga områden för Svalorna, eftersom 
erfarenheterna av Indien fört med sig bak-
grundsinformation också om andra syd-
asiatiska länder. Nepal, som är utsatt för 
naturkatastrofer och politisk instabilitet, är 
ett av världens fattigaste länder där hjälp 
behövs i många samhällssektorer. Landet 
är bekant även för många andra finländ-
ska aktörer inom utvecklingssamarbete. Så 

gör vi också planeringen och det eventu-
ella förverkligandet av NAFAN-projektet 
i samråd med St. Michels och Nyslotts 
u-landsföreningar, som tidigare givit stöd 
åt utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal.
    Projektet för Nepals del skulle gå ut på 
att stöda försörjningsmöjligheterna för 
småodlare i chepang- och tamangbyar 
med hjälp av åkerskogsodling och samfällt 
skogsbruk, medan det i Sri Lanka finns be-
hov av att speciellt förbättra byarnas och 
myndigheternas samarbete för att befräm-
ja ett hållbart bruk av naturresurser. Men 
nu återstår ännu mycket planeringsarbete 
innan ansökningstiden för finansiering går 
ut i maj, och sedan väntar vi med spänning 
på utrikesministeriets beslut.
    I år betonar Svalorna förutom de nya 
samarbetspartnerna även medlemsvärv-
ning. Fastän vi har en trogen medlemskår 
på över hundra svalor behövs också nya 
medlemmar - ty endast en svala gör ingen 
sommar! Allas insats är viktig, vare sig den 
sker i form av tid, pengar eller annat stöd. 
Instruktioner för hur man deltar i med-
lemsvärvningskampanjen finner man i den 
här tidningen.

Alla svalor tillönskas en solig vår och 
sommar!

s u v i  s i l l a n pä ä ,  o r d f ö r a n d e

2 LEDAREN

Grönsaksgårdar och 
spargrupper 



”OMVÄND VÄXTHUSEFFEKT” GER GRÖNSAKER PÅ MATBOR-
DET OCH HJÄLPER INVÅNARNA ATT FÖRBEREDA SIG INFÖR 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN I BYARNA I RAJASTHAN.

HÄLSNINGAR FRÅN  UPPFÖLJNINGS-
RESAN FÖR PROJEKTET PRAYATNA SAMITI

Bakom klimatförändringen står den s.k. växthusef-
fekten som påskyndas av människans verksamhet. 
I de projektbyar i Rajasthan som stöds av Svalorna 
och vår indiska partner Prayatna Samiti pågår en typs 
”omvänd växthuseffekt”. Byinvånarna förbättrar bl.a. 
med hjälp av växthus sin l ivsmedelsförsörjning som i 
framtiden kan försämras ytterligare på grund av den 
ti l ltagande torkan och starkare extrema väderleks-
förhållanden som är en följd av klimatförändringen.

3AKTUELLT
P R O J E K T E T  P R AYA T N A  S A M I T I 

Grönsaksgårdar och 
spargrupper 



4

M en varför behövs växthus i 
västra Indiens heta och torra 
byar? Där räcker ju den var-

ma växttiden året runt och det finns inget 
skäl att installera konstbelysning. Men syf-
tet med växthusen i dessa fall är inte att 
hålla värmen inne utan tvärtom att skydda 
plantorna från för mycket sol och under 
monsunperioden från störtregn. Växthu-
sens material är i dessa fall inte genom-
skinlig plast eller glas utan ett grönt plast-
nät som andas. Konstruktionen skyddar 
dessutom växterna från kor och getter på 
bete och apor och rådjur som ibland tar 
sin del av skörden.  Att bygga sådana här 
”skugghus” är ett av verktygen i Svalornas 
Indienprojekt med vilket man vill främja 
livsmedelsförsörjning, bättre utkomstmöj-
ligheter, skydd av biodiversitet och sam-
fundens självbestämmanderätt vad gäller 
användningen av naturresurser.

Mitt i det torra, böljande landskapet står 
också Manjubais växthus. Det byggdes 
för några veckor sedan i byn Barani i Ra-
jasthan på Manjubais familjs åker, och här 
vill man börja med odling av grönsaks-
plantor och senare kanske också odling 
av fruktträd. På sin några ars grönsaksåker 
odlar Manjubai redan nu tomat, chili, lök 
och okra i snygga bänkar – en impone-
rande bragd av en ung familjemor som 
för första gången i sitt liv odlar grönsaker. 
Grönsaksträdgården har anlagts i hörnet 
av vetefältet, och innan odlingen påbör-
jades plöjde man med oxar komposte-
rad koavföring i marken. Just nu bär man 
vatten manuellt från brunnen eftersom 
det har varit problem med den eldrivna 
vattenpumpen. På sommaren, dvs. under 
monsunperioden, odlar man istället för 
vete i allmänhet majs.

Tillsammans med Svalornas verksamhets-
ledare Heli är vi på en av våra sammanlagt 

sju bybesök i Indien på vår projektupp-
följningsresa i december. Vår nya partner 
Prayatna Samiti bedriver tillsammans med 
lokala jordbrukare ett projekt för livsmed-
elsförsörjning som redan påbörjats i fem 
byar och kommer att spridas till ytterliga-
re fem. Vi besöker byarna under en vecka 
tillsammans med projektets samordnare 
Darpan Chhabra och de lokala samord-
narna Shankar Sharma ja Lokesh Mee- 
na.  Darpan tolkar tålmodigt åt oss från 
hindi eller dess lokala släktspråk mewari.

Manjubai är en av kvinnorna som deltar 
i projektet. Hon hoppas att grönsakerna 
räcker förutom för familjens egna behov 
också till försäljning. Också plantorna i 
växthuset är det meningen att i framtiden 
börja sälja i den egna byn och i närom-
rådena. Även om familjerna i projektby-
arna främst får sin utkomst från jordbruk 
och boskapsskötsel är det ytterst ovanligt 
att odla grönsaker, och fruktträd ser man 
mycket sällan i byarna. Grönsaker hör vis-
serligen till kosten men de köps vanligtvis 
från marknaden i närmaste stad. Förhopp-
ningsvist kommer också mango-, citron- 
och guavaträd i framtiden att ge variation i 
kosten, skugga på gårdarna och inkomster 
åt familjen.

TE OCH SPARANDE

Från fältet fortsätter vi upp till släktens hus. 
Till hushållet hör 17 personer. På en en-
kel rykande lerspis i köksbyggnaden kokar 
flickorna i Manjubais släkt smakligt chai, 
kryddat och sött mjölkte. Chai är indier-
nas egna verkliga energidryck utan vilken 
denna stat med 1,3 miljarder invånare inte 
skulle fungera.

Både flickorna och vi är alla nöjda med att 



5det är söndag för i annat fall skulle flickor-
na vara i skolan och vi skulle inte ha haft 
tillfälle att träffas. På byvägarna ser man 
på vardagarna glatt vinkande elever i skol-
dräkter med ryggsäckar på ryggen och i 
varje projektby konstaterar man att sko-
lorna nuförtiden ligger nära och barnen 
också går i dem. I fortsättningen förbättras 
säkert också läskunnigheten. Nu träffade vi 
kvinnor i spargrupperna som inte nödvän-
digtvis alls har gått i skola och varken kan 
läsa eller skriva.

Tystnaden i byn är nästan obruten, ibland 
hör man ljudet av en motorcykel på av-

stånd från de intilliggande små vägarna. 
Under ett snyggt skyddstak bredvid huset 
står två kalvar. Man kunde nästan missta 
sig och tro att detta är en idyll om man 
inte visste hur mycket hårt arbete ligger till 
exempel bakom all mat och allt tillgängligt 
vatten. En stor del av arbetet sköts av kvin-
norna för många män har flyttat efter ar-
bete till städerna och kommer sällan hem. 
Moderna bekvämligheter har inte ännu 
nått byarna. Några familjer har motorcyk-
lar och nära staden Salumber såg vi t.o.m.  
ett par ynglingar på vägen med en mobil i 
handen i stil med oss.

Efter testunden är det dags att gå vida-
re till granngården där vi 
på gården träffar kvinnor i 
spargruppen. Spargrupper-
na utgör en viktig del av 
projektet för via dem för-
verkligas många andra delar 
av projektet. Också i Barani 
har kvinnorna i spargruppen 
deltagit i jordbruksutbild-
ning som Prayatna Samiti 
har ordnat, och de berättar 
att de har lärt sig bl.a. eko-
logisk gödsling och att odla 
grönsaker. När man lyckats 
samla in mer pengar i spar-
gruppens kassa kan man ur 
den lyfta små lån t.ex. för 
att främja jordbruket – skaf-
fa verktyg och djur t.ex. för 
att jämna ut den sluttande 
marken till en jämnare åker.

Vi diskuterar också hirsod-
ling med kvinnorna. Enligt 
de äldre kvinnorna i grup-
pen var hirs en vanlig gröda 
på området ännu för tjugo 
år sedan, men i takt med 
jordbrukets kommersialise-
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ring har den ersatts av de mera skörderika 
arterna vete och majs. De yngre kvinnor-
na har aldrig ätit för att inte tala om odlat 
hirs. Även om hirs ger en mindre skörd 
har det – dess otaliga olika arter – också 
fördelar: det är betydligt näringsrikare än 
vete och majs och är tåligare mot torka. 
Att återuppliva hirsodlingen i trakten är 
därför ett förnuftigt sätt att förbereda sig 
inför klimatförändringen som med störs-
ta sannolikhet kommer att orsaka mindre 
nederbörd och därför är utbildning i hirs- 

odling en del av projektet. Under det för-
sta projektåret kunde man inte börja med 
odlingen i tid och experimenten blev små-
skaliga, men nu under det andra året kan 
man lägga upp odlingsplaner i god tid. 
Man kan dra nytta av de gröna växthusen 
också för hirsodlingen för i likhet med ris 
förodlas hirs först på ett mindre område 
och förflyttas sedan ut på det egentliga 
fältet för att växa där.



Arundhati Roys år 2017 utkomna roman ”Den yttersta lyckans ministerium” 
är värd allt beröm den fått! I en fascinerande skönlitterär form fångar Roy 
många av Indiens ömma punkter under de senaste år tiondena.

Jhumpa Lahiris roman ”Sankmark” (originalet utkom 2013) utspelar sig i 
både Calcutta (numera Kolkata) och USA och beskriver chosefritt vacker t en  
släktkrönika över flera generationer.  När familjens näst äldste son anslu-
ter sig ti l l  den maoistiska naxalitrörelsen är det totalt omvälvande för hela 
familjen.

Amartya Sens, nobelpristagare i ekonomi, och Jean Drèzes ”An Uncer tain 
Glor y - India and its Contradictions” (översatt ti l l  f inska 2017 med titeln 
”Vastakohtien Intia”) fördjupar sig i Indiens utvecklingsfrågor och är ett 
enormt informationspaket. Intressant information med bakgrundsmaterial 
bl.a. om skil lnader mellan Indiens olika delstater och mellan Indien och t.ex. 
Kina och Bangladesh mätt med olika utvecklingsindikatorer.  Ef tersom det 
ursprungliga verket kom ut redan 2013 behandlar det tyvärr inte konse-
kvenserna av den polit ik som Indiens nuvarande regering utövar.

Kom med och stöd 
Prayatna Samitis 
arbete och rajasthani-
jordbrukarkvinnorna! 
Mer information på 
tidningens baksidan.

PS. På senare tid har under tecknad 
inspirerats – naturligtvis förutom av 
själva Indien – också av l itteratur om 
Indien. Här några lästips:
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t e x t  o c h b i l d e r :  a i ja  ta s k i n e n

s va lo r n a s s t y r e l s e m e d l e m

I skrivande stund närmar sig odlingssä-
songen också här hemma i Finland och 
mångas fönsterbräden fylls med plantkru-
kor. Vi hoppas få njuta av en god skörd i år 
både i Indien och i Finland!
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I  byn Vadadla i distriktet Bodeli väcker 
djurens konsert decembermorgo-
nen. Kornas, vattenbufflarnas och 
getternas bräkande blandas smånin-
gom med bybornas sorl och slamret 

av kärl. Trafikbuller hörs inte alls. Airbnb-
värdinnan Kavitaben Rathwa, Self-Emp-
loyed Women´s Assosiations (SEWA) lokala 
koordinator, har redan stigit upp för att 
göra morgonmålet. Teets söta doft lockar 
även mej till den soliga bakgården.

I december reste jag till Indien för den år-
liga uppföljningen av Svalornas och SEWAs 
gemensamma projekt. Detta fortsättnings-
projekt, som igångsattes år 2015, har som 
målsättning att förbättra främst de unga 
kastlösas och adivasiernas utkomst bl.a. 
genom att erbjuda dem undervisning i 
jordbruk och boskapsskötsel. Workshops 
som vänder sig till unga kvinnor samt 
undervisning i ledarskap och ekonomi är 
även det en betydande del av projektet. 
Dessutom bedriver projektet uthyrning av 
verktyg där småbrukarna kan låna jord-
bruksredskap för en skälig ersättning.

EKONOMIEKUNSKAP

Under året som gått har man särskilt be-
tonat undervisning i ekonomi. En orsak till 
betoningen av denna undervisning berod-
de på den indiska sedelreformen år 2016. 
Det centrala syftet med förnyelsen var, fö-
rutom att rensa bort terrorismen och den 
grå ekonomin, att locka människorna att 
göra mobilbetalningar i stället för att anv-
ända kontanter. På det sättet ville man leda 
in penninghanteringen till bankernas tjäns-
ter. Det här berättade vi om i medlemstid-
ningen 1/2017.

I adivasierbyn Bodeli är bankkort en säll-
synthet. Kontanter är fortsättningsvis det 
populäraste betalningsmedlet. Det här 
konstaterade vi, Svalornas verksamhetsle-
dare Heli Janhunen och jag, på vår upp-
följningsresa 2016. Då framkom det även 
att småbrukarna lever i en ständig lånecir-
kel, ty utsädet, gödseln och bekämpnings-
medlen köps på kredit. Efter skördetiden 
används inkomsten till att betala skulderna 
men även till oöverlagda impulsköp.

I Svalornas och SEWAs projekt stöder un-
dervisningen i jordbruk och ekonomi va-
randra. I jordbruksundervisningen lär sej 
kvinnorna att för små utgifter tillverka eko-
logisk neembaserad gödsel och bekämp-
ningsmedel. I ekonomieundervisningen lär 
de sej penninghushållning och att utnytt-
ja shecker, bankkort och mobilbetalning. 
Många bybor har redan en smarttelefon.

Från småbrukaren Arunaben Rathwas 
by Haripura deltog många förra året i SE-
WAs och Svalornas undervisning i alterna-
tiva betalningsformer i stället för använd-
ningen av kontantbetalning. Då vi träffade 
Arunaben i SEWAs distriktbyrå i byn Bodeli 
berättade hon att efter projektets under-
visning skaffade hon sej sitt första bank-
kort. Tidigare brukade hon lyfta en stor 
engångssumma från sitt bankkonto och 
förvara kontanterna under madrassen. 
Därför gick pengarna ofta till oplanerade 
köp. Nu lyfter Arunaben, tack vare bank-
kortet, små summor och endast vid behov.

Arunaben hör också till den lokala sparg-
ruppen för kvinnor som kan ge fördelak-
tiga lån till sina medlemmar. Kvinnorna 
som gått på ekonomieskolning uppmanas 
att ansluta sej till någon spargrupp i by-

Familjen Rathwas hem i byn Vadadlaw



t e x t  o c h b i l d e r :  j e l e n a s a l m i ,
s va lo r n a s s t y r e l s e m e d l e m

Kavitaben’s Homestay 
Airbnb-tjänster 
https://www.airbnb.fi/rooms/22195681

10 arna eller att grunda en egen spargrupp. 
På det sättet är de inte mer beroende av 
utomstående långivare som kräver stora 
räntor på lånen.

SEWAS KVINNOR SOM AIRBNB-
VÄRDINNOR

Under min uppföljningsvisit hade jag äran 
att bli familjen Kavitaben Rathwans första 
Airbnb-gäst i den lilla byn Vadadlan, en så 
liten by att jag inte ens hittade den i smart-
telefonens Googlekarta.

SEWA har börjat Airbnb-verksamheten år 
2017 under namnet Hum Sab Ek Hain (”Vi 
är alla ett”). Detta försök, vars målsättning 
är att hitta alternativa inkomster för SEWAs 
medlemmar, började i distrikten Mehsana 
och Patani i Gujarati och har sedanmera 
utvidgat sej till Surendranagari och Bodeli.

Verksamheten i Bodeli hade just börjat 
under mitt besök, men genast efter att 
jag rest hem tog Kavitaben emot ett re-
sesällskap på nio personer från nordöstra 
Indien. Purnima Patel, den andra lokala 
koordinatorn, skötte inbokningen via SE-
WAs kontor i Bodeli eftersom Kavitaben 
ännu höll på att lära sej använda den nya 
pekplattan.

Att övernatta i hemlogin var en unik upp-
levelse som gjorde det möjligt att bekanta 
sej med  byns vardag. Jag hade bl.a. möj-
lighet att följa med matlagning och att 
smaka på lokala adivasiläckerheter som 
t.ex. maisbröd. Kavitabens man Shan-
karbhai förevisade årets bomullsskörd 
och familjens ört- och blomsterträdgård. 
Jag fick bl.a. smaka på färsk tulsi d.v.s. ett 
läckert extrakt gjord på helig basilika. Tulsi 
lindrade effektivt min begynnande snuva. 
Jag sov i en säng gjord av mangoträ i sam-

ma rum som värdinnan – hon tänkte att 
gästen som reste ensam måste känna sej 
vilsen utan möjlighet till småprat!

PROJEKTET NÄRMAR SEJ SITT 
SLUT

Svalornas och SEWAs fortsättningsprojekt 
kommer att avslutas under år 2018, men 
ännu organiseras många skolningstillfäl-
len i ekonomisk kunskap samtidigt med 
skolning i förnuftig hushållning för andra. 
Dessutom anskaffas under det här året en 
släpvagn för traktor till redskapsuthyrnin-
gen. Den här införskaffningen grundar sej 
på bybornas behov.

Jag rekommenderar alla svalamedlemmar 
som planerar en resa till Indien att  ta in 
på SEWA-kvinnornas hemlogi. Denna för-
månliga logi hittas på Airbnb-tjänsten.

https://www.airbnb.fi/rooms/22195681
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I  S O P O R N A S  S PÅ R  I  B E N I N

Jag fick en möjlighet att resa till Be-
nin i Väst-Afrika för att tillsammans 
med lokala aktörer ta fram material 
för miljöundervisning åt skolelever, 
om plastavfall samt om att skydda 
havet och dess organismer.

I sopornas fotspår i 
B E N I N 

Benin är till ytan ca hälften så stort som 
Finland, men befolkningen är dubbelt så 
stor. Landet är en politiskt fredlig demo-
krati och Frankrikes tidigare koloni. Europa 
påverkar fortfarande på många sätt sam-
hällsutvecklingen i Benin. Endast hälften 
av under 17-åringarna och mindre än en 
tredjedel av de vuxna är läskunniga.

 Strandhotellen avlönar sopare för att samla rosk i högar för att brännas
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INDIVIDEN BÄR ANSVAR FÖR 
AVFALLET

I Benin finns ingen kommunal sophante-
ring. Roskkorgar saknas i stadsbilden.

Under ett kort besök i Cotonou, landets 
folkrikaste stad, där det finns 900.000 inne-
vånare, fick jag dock se strävanden att hål-
la staden ren. Längs huvudgatorna finns 
oändliga rader med små försäljningsstånd, 
verkstäder, syateljeer och olika service-
punkter. Företagarna sopar rosk, inklusive 
plast, till regnvattenskanalerna som finns 
mellan stånden och gatan. Från avlopps-
kanalerna förs rosket direkt eller via floden 
till havet.

INGET ALTERNATIV TILL FÖR-
BRÄNNING

Rosk sopas också till små högar bredvid 
ståndet eller bostaden, där mindre mäng-
der bränns i små flyttbara grillar av plåt el-
ler större mängder bränns på öppen eld. 
Detta är utan vidare bättre än att låta plas-
ten drivas som sådan eller som mikroplast 
i havet. Men luften fylls av en oavbruten 
cocktail av sanddamm, avgaser, sot och 
giftiga gaser från avfallet, såsom t.ex. can-
cerframkallande ftalater.

På sandstränderna finns också avfall, hu-
vudsakligen plast, som har skjölts upp av 
Atlantens kraftiga vågor. Uppsamlingen av 
dessa sopor sköts oftast av strandserve-
ringarna och de få strandhotellen. Också 
dessa sopor bränns.

Förbränning av sopor sprider giftiga gaser i luftent
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Eftersom det inte finns någon centralise-
rad avfallsinsamling, finns det inte heller 
plaståtervinning. Eller är det egentligen 
tvärtom? Om något företag skulle se möj-
ligheterna att framställa nyttoföremål av 
avfallsplast i Benin, skulle råmaterialets 
insamling säkert organiseras snabbt. Till-
gången kunde säkras genom att betala en 
ersättning åt den som levererar avfallet.

.
SKYDD AV ARTER FRAMOM MIL-
JOSKYDD 

I Benin finns lokala naturskyddsorganisa-
tioner och flera frivillig-grupper som kon-
centrerat sig på skydd av arter. De viktigas-
te målen är att trygga havssköldpaddornas 
äggläggning, som sker längs den största 
delen av Benins havskust. De som har satt 
sig in skyddet av sköldpaddorna inser plas-
tavfallets skadliga inverkan på havets orga-

nismer. Mikroplastens effekter känner man 
inte till i Benin, lika litet som i andra delar 
av världen. De synligaste problemen är att 
sköldpaddorna trasslar in sig i söndriga nät 
som flyter i havet. Detta leder årligen glo-
balt till tiotusentals sköldpaddors död.

François Amoussou, som jobbar som 
frivillig med skydd av sköldpaddor i Grand 
Popo i Benin, berättar att samarbetet med 
de lokala fiskarna fungerer rätt bra, och 
fiskarna, å sin sida, försöker förhindra att 
sköldpaddorna drunknar i näten. Man har 
kommit överens om ett gemensamt förfa-
rande. När en sköldpadda fastnar i fiska-
rens nät, så lösgör fiskaren den och hämtar 
den levande till djurskyddarna, som mär-
ker och registrerar den, innan den släpps 
fri. Dessutom får fiskaren ersättning för det 
söndriga nätet. Problemet är att det inte 
finns någon offentlig finansiering av ersätt-
ningarna, utan man är beroende av privata 
donationer.

                   
I naturskyddsar-
betet tryggar man 
havssköldpaddornas 
äggläggning samt att 
skölpaddsungarna 
kommer tryggt till havet.

t



t e x t  o c h b i l d :  p i r j o h av i a ,
f ö r e tag a r e ,  s ko g s b r u k s i n g e n j ö r

14

Adjovi Togbé Gankpangnan är en voodoo-präst, 
som har vigt sitt liv till Mami Wata, och som är 
oroad över tillståndet i havet

ATTITYDFÖRÄNDRING PÅ GÅNG

Staden Grand Popo ligger vid Guineabuk-
tens strand västerom Cotonou. I Grand 
Popo ligger det finsk-afrikanska kulturcen-
tret Villa Karo, som har grundats av Juha 
Vakkuri. Den lokala personalen i Villa Karo 
har gett stöd till olika projekt för att hålla 
området rent. Huvudproblemet är dock 
inte löst. Plasten slängs oftast på marken 
just där var man står när man inte längre 
behöver det. Som tur är för Grand Popo, 
använder de lokala invånarna sällan vat-
ten på flaska och turismen är inte ännu så 
utbredd. Men i stället för plastflaskor fylls 
terrängen, gårdarna och stränderna av en 
massa små svarta plastpåsar.

I Grand Popo har man nu insett att miljö-
fostran är viktigt och man har startat ett 
projekt för att ändra attityder till behand-
ling av plastavfall. Projektet förbereds av 
privatpersoner från Finland och Benin, 
Rotarymedlemmar och organisationen 
CRGB, som verkar för att befrämja natu-
rens mångfald i Benin. . 

VOODOO ERSÄTTER DEN SAM-
HÄLLELIGA DEBATTEN

Plastavfall och avfallshantering har tyvärr 
inte ännu kommit upp på den politiska 
agendan i Benin. Men religionerna innehar 
en stor roll. Människornas beteende styrs 
av den animistiska voodoo-tron parallellt 
med kristna och andra trossamfund.  Man 
uppskattar att ca 70 % av befolkningen id-
kar voodoo som enda religion eller paral-
lellt med andra religioner. Inom voodoon 
finns många gudar, av vilka Mami Wata 
dyrkas som havets gud.

Voodoo-prästen Adjovi Togbé Gan-
kpangnan, som har vigt sitt liv till Mami 
Wata, berättar bekymrat hur allt liv på 
jordklotet är beroende av havet. Av de fyra 
stora elementen: vatten, luft, jord och eld, 
anser han att vattnet är det allra största.

“Allt levande har fötts ur vattnet. Vattnet 
färdas på jordklotet från havet och luften 
till jorden, och från jorden tillbaka till havet. 
Elden kan rengöra på jorden, men inte i 
havet.”

Inom voodoo undervisar man inte, åt-
minstone ännu, om hur man skall för-
hindra uppkomsten av plastavfall, men 
miljöskyddets betydelse lyfts kraftigt fram. 
“Om havet är sjukt, är också Mami Wata 
sjuk,” säger Gankpangnan.

w
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delta i svalornas medlemsvärvningskampanj och få Svalornas t-shirt eller intressant 
semesterläsning till sommaren!

gör så här:

1. Fråga om en vän, familjemedlem eller till exempel en arbetskamrat är intresserad av 
att ansluta sig till Svalorna som medlem. Be vännen betala medlemsavgiften och ge sina 
kontaktuppgifter till Svalornas kontor (enligt informationen nedan).

2. Sänd till Svalornas kontor dina egna kontaktuppgifter samt namnet på den medlem 
du värvat. Nämn också i meddelandet om det är en Svalorna-skjorta eller en bok som 
du vill ha. Kom ihåg att ange storlek på skjortan! Gåvan skickas till dig när vännen har 
betalat medlemsavgiften.

Du kan välja någon av följande gåvor (så långt som lagret räcker):

- grå t-shirt med röd Svalorna-logo för vuxna, dam- och herrstorlekar
- ljusblå t-shirt med röd Svalorna-logo för barn
- boken Sinisten vuorten adivasit (2010) redigerad av Tapio Tamminen eller boken Islamin 
aseeton soturi (2011) som Tamminen har skrivit

Stor tack för ditt stöd!

Svalornas kontaktuppgifter: kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com, telefon 045 1389 
062. Medlemsavgift: FI06 5780 0720 2384 06, referens 51402

En svala gör 
ingen sommar - 
men tillsammans 
flyger vi långt!
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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 verksamhets-
perioden samt verksamhetsgranskarnas utlåtande
8. Fastställande av bokslut, resultaträkning och balansräkning för verksamhetsperi-
oden 2017
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och andra redovisningsskyldi-
ga 2017
10. Övriga ärenden
11. Mötet avslutas

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

U-landsföreningen Svalornas stadgeenliga vårmöte
torsdag 24.5.2018 kl. 17.15, Backasgatan 54, Helsingfors.

Välkommen!

Verksamhetsberättelsen och bokslutet fås på begäran per e-post före mötet:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

ADDRESS:
Backasgatan 54, 00510 Helsing-
fors (vid Emmaus loppmarknad)
TEL. 045–138 9062
WEBBEN: www.paaskyt.fi
E-POST: kehitysmaayhdistys.
paaskyt@gmail.com
FACEBOOK: www.facebook.com/
Paaskyt

REDAKTION:
Heli Janhunen, Jelena Salmi
ÖVERSÄTTNING: Gun Wasenius-
Hietanen, Ulla Hoyer, Gun-Britt 
Tirri, Jonna Kevin
BILD PÅ OMSLAGET:
Aija Taskinen

STÖDAVGIFTER
SEWA (Self-Employed Women´s
Association), Indien
BANK: OP FI 06 5780 0720 2384 06
referens 35033

PRAYATNA SAMITI, Indien
BANK: OP FI 06 5780 0720 2384 06
referens 31613

CUNA NAZARETH, barndaghem-
met i Peru 
stöd- och fadderavgifter
BANK: OP FI 84 5549 6610 0081 99,
REFERENS: 35004

MEDLEMSAVGIFTER
20-100 e/år
BANK: FI 06 5780 0720 2384 06
REFERENS: 51402

Uppge ditt namn och din adress/
epostadress så får du med-
lemstidningen två gånger per år.

Om du vill ha din medlemspost i
elektriskt format, skicka ett mail
till: kehitysmaayhdistys.paaskyt@
gmail.com

SVALORNA HÖR TILL INTERNATIONELLA EMMAUS-RÖRELSEN

Tillstånd till penninginsamling: 
1.1.2018–31.12.2019, RA/2017/798
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