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Hej på er Svalor!
 
I  FEBRUARI var jag tio dagar i Nepal för att 
träffa vår nya projektsamarbetspartner, 
organisationen National Forum for Ad-
vocacy Nepal (NAFAN). Den största delen 
av tiden tillbringade jag i NAFANs kontor 
i Kathmandu där vi tillsammans planera-
de och gick igenom projektuppföljningen 
och –rapporteringen samt de kommande 
månadernas arbetsschema. Vi hann emel-
lertid också med ett kort besök på fältet.

Tre av NAFANs anställda och tre styrel-
semedlemmar följde med mig på besöket 
till projektområdet. Efter en drygt fyra tim-
mar lång bilfärd anlände vi till Hetauda, 
Makwanpur distriktets administrativa cen-
trum, som var vår bas under de följande tre 
dagarna. Därifrån gjorde vi besök på vårt 
projektområde, Raksirangs landskommun, 
träffade den lokala administrationens led-
ning och chepang-samfund. Chepangerna 
utgör 40 % av Raksirangs befolkning. Vi 
hann också träffa ordföranden för organi-
sationen Chepang Association, skogsför-
valtningens tjänstemän samt ordföranden 
för Raksirangs samfällighetsskogsgrupp.  
NAFAN är en mångsidigt nätverkande 
organisation, med bred sakkunskap och 
mycket erfarenhet bl.a. om stöd till sam-
fällighetsskogsgrupper och om samarbete 
med skogsförvaltningen. Det här märktes 
av den lätthet med vilken mötena med de 
olika aktörerna kunde organiseras.

Projektområdet ligger mycket avsides 
och resandet tog lång tid. Byarna ligger 
utspridda på ett stort område längs ber-
gens sluttningar och man har först nyligen 

h e l i  j a n h u n e n ,  v e r k s a m h e t s l e d a r e

börjat bygga vägar. Endel av resan körde vi 
längs en uttorkad flodbädd. När regnperi-
oden inleds i maj-juni avbryts vägförbin-
delserna helt och hållet då regnet förvand-
lar de smala sandvägarna som slingrar sig 
längs bergssluttningarna till lervälling.  

På grund av den bergiga terrängen 
utgör den odlingsbara jordytan endast 
några procent och 70 % av åkrarna ligger 
på branta sluttningar. Chepangerna odlar 
främst majs och baljväxter. Man såg också 
endel fruktträd. De flesta hushåll har get-
ter, höns och grisar. Till kosten hör också 
fladdermöss, fåglar och andra skogsdjur. 
Många familjer sysslar med biodling. För-
utom honung, spelar insamling av andra 
skogsprodukter fortfarande en viktig roll. 

Vi fick höra att barnäktenskap är van-
liga i chetang-samfunden och att barnens 
skolgång är bristfällig. 80 % av barnen in-
leder skolgången, men en stor del lämnar 
skolan på hälften. Flyttningen från byarna 
för att söka jobb i närliggande tätorter, i 
större städer eller utomlands, framför allt 
i Indien och länderna kring Persiska viken, 
är stor.

Förutom de utmanande levnadsförhål-
landena i Raksirang, gjorde människornas 
vänlighet och omedelbarhet, samt vår 
partnerorganisations engagemang i vårt 
projekt, det starkaste intrycket. Det var en 
glädje att lära känna och arbeta tillsam-
mans med NAFANs motiverade och kun-
niga anställda och styrelse. Härifrån är det 
bra att fortsätta samarbetet!
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Med Svalornas och NAFANs (National Forum for Advocacy Nepal) 
nya treåriga projekt förbättrar man ursprungsbefolkningens 
utkomst på ett ekologiskt hållbart sätt, stärker den kollektiva 
användningen av skogarna, kunnande i skydd av skogarna 
och förvaltningen av dem och ökar kvinnornas delaktighet 
de lokala samhällena. Projektet genomförs i landskommunen 
Raksirang i centrala Nepal och väntas direkt gynna ca 1 150 
hushåll i 20 byar. Projektet genomförs med stöd av Finlands 
utrikesministerium, Ulandsföreningen KEMA i St Michel och 
Ulandsföreningen i Savonlinna.

För genomförandet av projektet ansvarar National Forum for 
Advocacy Nepal (NAFAN) som är ett nätverk av samhällsinriktade 
medborgarorganisationer med syfte att försvara och 
förstärka utestängda befolkningsgruppers ställning i Nepal. 
Organisationen grundades 2004.
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Svalornas nya projekt för 
utveckling av miljöinsatser 
och utkomst i Nepal



De många utmaningarna 
för ursprungsbefolkningen 
och naturen

Landskommunen Raksirang befinner 
sig på ett kuperat höjdområde i centrala 
Nepal nära den berömda nationalpar-
ken Chitwan. Kommunen grundades för 
några år sedan och befolkningen uppgår 
till totalt ca 45 000. Merparten av befolk-
ningen hör till de etniska minoriteterna 
chepang-folket och tamang-folket som 
kommit till området senare.  Chepang-fol-
ket är områdets ursprungsbefolkning som 
i stor utsträckning utövar odling som byg-
ger på svedjebränning. Svedjebruk och 
det växelbruk som hör till har tidigare varit 
anpassat till naturens bärkraft. I takt med 
befolkningstillväxten har svedjebränning-
en dock börjat orsaka allvarliga skador för 
naturens mångfald och den erosion som 
följer av att skogen förstörts leder under 
regnperioden till jordskreden som är förö-
dande för odlingar, byggnader, vägar och 
annan infrastruktur. Jordskreden är också 
livsfarliga både för människor och husdjur. 
Ca 70 % av fälten ligger på branta slutt-
ningar. Odlingarna är små och endast 15 % 
av hushållen är självförsörjande vad gäller 
mat. Som en följd av klimatförändringen 
kan det väntas att väderleksförhållandena 
förvärrar problemen med erosionen.

Att skaffa sig en utkomst försvåras av 
dåliga förbindelser till staden – att föra 
produkter från avlägsna byar till markna-
derna kan innebära att man måste gå 7–8 
timmar. En stor del av ursprungsbefolk-
ningen äger inte officiellt sina små fält och 
kan därför inte få stöd av jord- och skogs-
bruksmyndigheterna. En stor del av de 
unga männen i området har begett sig till 
de närliggande städerna eller utomlands 
som gästarbetare. Hundratals bybor får sin 
utkomst av att sälja sand och stenar som 
de gräver från flodbädden, och många 

skaffar sig inkomster genom att producera 
alkohol eller odla kannabis och vallmo.

I Nepal bygger skogsbruket mycket starkt 
på kollektivt bruk för hembehov. Invå-
narna bildar s.k. skogsbruksgrupper som 
statens skogsförvaltning har gett rätt att 
skaffa bränsle, foder för djuren och virke 
för egna behov från skogen, förutsatt att 
användningen följer reglerna, är jämställd 
och ekologiskt hållbar. Mindre bemedlade 
familjer får också rätt att odla nyttoväxter 
och samla naturprodukter i statens skogar. 
Invånare med låg eller obefintlig utbild-
ning står inför stora utmaningar då de ska 
uppfylla administrativa krav, i skogsbruks-
grupperna kan det förekomma korruption 
och okunskap och bristen på ansvar för 
bruket av gemensam mark i allmänhet le-
der lätt till överkonsumtion.

Lika som på många andra områden 
på landsorten i Nepal har kvinnorna säl-
lan bestämmanderätt vad gäller familjens 
ekonomi, i skogsbruksgrupperna eller i by-
arnas förvaltning.  Kommunförvaltningen 
valdes för första gången genom demokra-
tiska val 2017 efter det Nepals nya grund-
lag trädde i kraft 2015, vilket innebär att 
många av kommunens förfaranden och 
tjänster fortfarande befinner sig i ett be-
gynnande utvecklingsskede.

 Vad gör man i projektet?

Projektet gynnar hemhushåll i avlägsna 
byar i kommunen Raksirang.  Dessutom 
har projektet som mål att överföra kun-
nande åt kommunala tjänstemän och att 
stöda byborna i deras samverkan med stat-
liga myndigheter.

En del av funktionerna är inriktade på 
att stärka bybornas och deras samfunds 
kännedom om sina rättigheter, skyldig-
heter och förfaranden vad gäller använd-
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ningen av naturresurser samt deras kun-
nande vad gäller erosionsbekämpning, 
utnyttjande av naturprodukter och handel 
med dem. Man vill öka människors med-
vetenhet om klimatförändringen och hur 
man anpassar sig till den.

Särskilt stöder man kvinnornas orga-
nisering i ”självhjälpsgrupper” i byarna 
och kvinnornas deltagande i skogsbruks-
gruppernas verksamhet genom utbild-
ning i gruppkunskaper och mentorskap. 
Gruppernas mål är att stärka kvinnornas 
självkänsla, erbjuda kamratstöd och utbil-
da kvinnor att fatta beslut och samarbete i 
frågor som förbättrar deras ställning.

Projektet stöder plantering av växter, 
odling av frukt, grönsaker, örter och bam-
bu, insamling av naturprodukter och för-

bättrar möjligheterna att få produkterna 
sålda. Man bygger ut ett nätverk av stigar 
och reparerar det så att minst 1 000 invåna-
re lättare kan nå försäljningsställena.

En av projektets huvuduppgifter är att 
utveckla skogsbruksgruppernas verksam-
het. Grupperna får hjälp med att uppfylla 
sina planerings-, skötsel- och rapporte-
ringsskyldigheter som är en förutsättning 
för att de får bevara sin rätt att tillgodo-
göra sig skogar som staten har tilldelat 
samfunden. Genom projektet stärker man 
samfundens kunnande och förståelse för 
vikten av naturens mångfald. Målet är att 
ca 10 % av målområdets offentliga skogar 
skulle bli biodiversitetsmål där använd-
ningen av ståndskog begränsas. På så sätt 
skulle man förbättra vattenhushållning, 
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erosion, förebyggande av skogsbränder, 
möjligheter att ta tillvara naturprodukter 
samt naturskydd i området. 

Beslutsfattarna i Raksirang kommun 
får hjälp med att sammanställa strategier 
som kan förbättra områdets markanvänd-
ning och hållbar användning av naturre-
surser och naturskydd på lång skikt. 

ulandsföreningen kema i st michel  är 
en religiöst och politiskt obunden med-
borgarorganisation i St Michel som 
fyllde 30 år 2016. Den har förverkligat 
utvecklingssamarbetsprojekt med utri-
kesministeriets projektstöd i Tanzania, 
Kenya, Egypten och Nepal. Teman har 
varit miljöhälsa, återvinning, sanitet, 
kvinnors ställning och människorätts-
baserad byutveckling. KEMA har ca 30 
medlemmar. Man har rekryterat stude-
randen från Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulu för projekten. Tidigare 
bedrev KEMA också en egen affär för 
rättvis handel.

Kom med och stöd vårt 
projekt 

Projektets totala budget uppgår till 
ca 250 000 euro under tre år. Av det 
beloppet är 219 000 euro stöd av utri-
kesministeriet med finska skattemedel. 
Svalorna tillsammans med Ulandsför-
eningarna i St Michel och Savonlinna 
har förbundit sig att finansiera pro-
grammet med totalt 19 000 euro och 
att dessutom göra mer än 1 200 timmar 
frivilligarbete för projektet.

FINSKA PROJEKTKUMPANER

ulandsföreningen i savonlinna  grun-
dades 1989. Målet är att sprida infor-
mation om utvecklingsländernas möj-
ligheter och problem samt att främja 
tolerans och ansvarsfull konsumtion. 
Den viktigaste verksamhetsformen var 
fram till för några år sedan att hålla en 
icke-vinstdrivande affär för ulandshan-
del med vars intäkter föreningen stödde 
olika utvecklingssamarbetsprojekt. De 
pengar man fick då affären stängdes an-
vänds för Nepal-projektet. 

Om du vill kan du stöda vårt projekt med en donation: 
FI06 5780 0720 2384 06, referens 37002
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En ung chepang-kvinna med barn
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9
VI STANNAR de två följande nätterna i La-
libais hus, i byn Panninal i Rajasthan.

Först samlas spargruppen. Ett par 
plaststolar och repsängar har burits ut på 
gården. Kvinnorna har precis samma färgs 
sjalar som den blommande bougainvillean 
som växer i sluttningen. Så fort främmande 
män eller äldre manliga släktingar så myck-
et som skymtar förbi, sveper kvinnorna au-
tomatiskt sjalen för ansiktet och ser ut som 
rosenröda spöken.

Spargruppen på cirka tio kvinnor 
från byn Panninal har diskuterat kring sina 
grönsaksodlingar, vattenläget och skogs-
frågor. På andra sidan dalen finns ännu 
skog och de har även rätt att samla foder 
åt sina djur därifrån, så länge de inte fäller 
träd. I många byar förbjuds de fattiga till-
träde till skogen helt, fastän de, adivasier-
na, är Indiens ursprungsbefolkning. Lagen 
om adivasiernas skogsrättigheter reglera-
des 2006, men rättigheterna måste man 
ansöka om och ansökningsprocessen är 
både krånglig och oviss.

Lalibais vitkalkade hus står bakom 
en sluttning. Bredvid, lägre ner, finns åkrar 
som hålls i skick tack vare en grävd brunn. 
Korna står i backen med ett fång torra kvis-
tar framför sig. Tjudret är kort. De taniga 
getterna och kalven nafsar efter Lalibais 
ankelringar när hon samlar in byket från 
busken.

Familjens far ropar med skallande 
röst och vrider på vattenpumpen. Pojken 
Kelas går utan brådska för att rikta in den 
långa slangen i tvättfatet, lösgör korna i tur 
och ordning och låter dem dricka.

Tack vare en bra brunn och sin skarp-
sinnighet är Lalibai en av de kvinnor i spar-
gruppen som fått ett eget växthus genom 
Svalornas projekt. Där odlar hon bland 
annat orange tagetes, dem finns det efter-
frågan på i det närliggande hindutemplet.

I gläntan odlas vete och majs, liksom 
lite varstans. Men Lalibai visar oss också en 
korg full av små, små hirsfrön. I sitt växthus 

hade hon drivit upp hirsplantor varefter 
hon flyttat ut dom och lyckats, som få, att 
bringa skörd. Hirs var tidigare det huvud-
sakliga spannmålet i Indien, men majs och 
vete har tagit över och ersatt det, fastän 
hirs är ett både tåligare och näringsrikare 
sädesslag.

Dotter Gita skurar en kastrull med en 
majskolv och lera. Efter det hämtar hon sin 
tjocka, hundörade skolbok och kilar sedan 
iväg bakom huset där hon sätter sig på en 
säck majs för att studera. 

Pojken Mukesh syns sittandes på 
åkern med sina böcker.

Bananträdens blad vänder sig still-
samt då kvällen nalkas.

***

För Heli och mig görs i ordning plats på 
verandan, för repsängar. Darpan, Lokesh 
och Shankar som arbetar för Prayatna Sa-
miti har hyrt åt oss madrasser och täcken 
som de tagit med från Salumber. Husbon-
den öppnar en hög kista av metall och 
lyfter fram mera täcken, dynor och mattor 
av olika slag. Det här skall vi nog klara oss 
med!

Men först skall vi äta. Vi hukar oss och 
går in i det mörka rummet. Det enda ljuset 
som finns kommer från en flamma i eld-
staden på golvet och en svag glödlampa i 
ett hörn. Ovanför eldstaden finns en liten 
lucka. Den stängs snart till.

Lalibai och Gita blandar till chapati-
deg på golvet. En ung kvinna ligger på sida 
på en av repsängarna och ler och bakom 
henne kikar en liten pojke fram. Och på 
hennes bröst - är det en docka? Nej, utan 
en liten, liten livslevande baby, nästan ny-
född, bara ett par veckor gammal. Devi 
strålar av moderskapets lycka, babyn heter 
Rea. Under de två dagarna som vi stannar 
där ligger hon hela tiden till sängs. Till och 
med maten hämtas åt henne till sängen.

Senare får vi höra att en mamma och 



10 hennes nyfödda brukar få vara en månad 
efter förlossningen i total vila hemma hos 
sin egen mamma för omvårdnad.

På den andra repsängen sitter Kelas 
och Mukesh.

***

Vi går och sätter oss på golvet vid brasans 
sken. Såväl väggarna som golvet och ug-
nen är allt konstruerat för hand utav lera. 
Om Lalibai och Gita yr det vetemjöl. Mor 
och dotter har ett hårt arbete med att knå-
da deg, forma degbollar, kavla och grädda. 
Och då en deg väl har omvandlats till en 
stor, varm hög av bröd, så påbörjas nästa 
deg.

De har roligt åt att mina utkavlingar 
bara är åt det rundare hållet.

Lalibai stiger ut ur rummet. Efter en 
stund kommer hon tillbaka genom dör-
röppningen… är det en get hon har där? Ja 
det är det. Till natten hämtas också getter-
na och kalven in i huset. Under bordet bak-
om sängarna föses två getter in och deras 
ben binds fast vid bordsbenen. Den tredje 
geten sätter sig vackert ner i ett hörn. Den 
mörka kalven försvinner i rummets dunkel.

På elden bubblar ris- och grönsaks-
grytan och det steks potatis och blomkål. 
På dagen berättade spargruppens kvinnor 
att grönsaker - tomat, okra, äggplanta, oli-
ka pumpor, blomkål, spenat - har tack vare 
projektet nu blivit en del av deras vardagli-
ga kost. Förut kunde en vanlig måltid bestå 
av bara chapati, chili och lök.

Lalibai har också placerat en kruka 
mjölk på den heta kolen. Hon häller upp 
av det i muggar tillsammans med en nypa 
socker.

***

Devi pysslar om sin baby Rea. Hon reser sig 
för att rota fram en trasa under dynorna 
som hon skall ha som blöja och rättar sam-
tidigt till det lilla barnets terylenyllejacka 
och -mössa. Då jag ber om att få hålla bar-
net får jag först ett kvadratiskt tyg i famnen 
och sedan bäddas Rea omsorgsfullt in i en 
filt. En sådan pyttepytteliten en!

Lalibai bjuder på chiliröra. På dagen 
hade vi sett då hon mosade gröna chilin 
med hjälp av en sten emot ett stenunder-
lägg och hur hon emellanåt måste vifta på 
sina svidande händer. Tack, nej.

Chapatibröden blir ännu smorda 
med ghee, det vill säga skirat smör…

Brasan susar och sprakar. Vi äter. 
Det lilla barnet låter. Geten skymtar i hör-
net. Ovanpå takribborna syns något… en 
prydnadsgirlang klippt ur en tidning. På 
väggen hänger en stor, platt trumma. 

Efter att vi ätit är det dags att gå och 
lägga sig. Korna har förts under taket bred-
vid huset till natten. Tvärs över vägen står 
tjuren som en vakthund med glimrande 
ögon.

Vi klär på oss så mycket som möjligt 
och kryper ner under våra täcken. Som 
nattduksbord har vi en tunna i vilken famil-
jens far har lagt i förvar de matingredien-
ser som vi hämtade som present. Han själv 
och Lalibai går och lägger sig på verandans 
främre del, vid sidan om majskornskärlet.

***

På morgonen sätter tupparna i gång och 
gal när det fortfarande är mörkt och vär-
den och värdinnan är genast på fötter.
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SVALORNAS PROJEKT MED ORGANISATIONEN PRAYATNA SAMITI 2017–2019

I den södra delstaten Rajasthan, i området Salumber, har det i åtta 
olika byar grundats spar- och lånegrupper för kvinnor. Kvinnorna får 
lära sig hur man odlar grönsaker och hirs, hur man sköter om fruktträd, 
har hand om boskap och så får de undervisning i frågor som rör 
skogsrätt och skogsskydd samt i hur de kan vara med och påverka i 
byns administration. En del av kvinnorna har fått växthus som är gjorda 
av grönt nät (för att ge växterna skugga, inte värme).

Nya, viktiga saker som tas upp i skolningen är bland annat hur man 
gör sin egen kompostmull, ekologiskt gödsel- och bekämpningsmedel, 
hur man radsår, anlägger odlingsbänkar och hur man kan börja bruka 
nya grönsakssorter. Också växelbruk och samodling har förbättrat 
möjligheterna att utöka skörden från odlingar på stenig, sluttande 
mark .
 
Svalornas verksamhetsledare Heli Janhunen och styrelsemedlem Katri 
Simonen var på resa i Indien 2.-14.12.2018 för uppföljande av projektet. 

Gita läser läxor på en säck med majs.
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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: Ulla Hoyer, Per-
nilla Haglund, Gun-Britt Tirri
BILD PÅ OMSLAGET:
Katri Simonen

STÖDAVGIFTER

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

NAFAN, Nepal
BANK: OP FI 06 5780 0720 2384 06
REFERENS: 37002

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

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

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, sckicka ett mail
till: kehitysmaayhdistys.paaskyt@
gmail.com 

SVALORNA HÖR TILL INTERNATIONELLA EMMAUS-RÖRELSEN

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 2018
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och andra redovisningsskyldiga 2018
10. Övriga ärenden
11. Mötet avslutas

KALLELSE TILL VÅRMÖTE
U-landsföreningen Svalornas stadgeenliga vårmöte

tisdag 28.5.2019 kl. 17.15, Backasgatan 54, Helsingfors.
Välkommen!

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


