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LEDAREN

VÄLKOMMEN SOMMAREN
OCH SOLEN, SVALORNA
OCH ANDR A FÅGLAR!
HÄR HAR VI nästan allt, de flesta av oss,
och ändå går vi slokande med nedböjda huvuden som om vi vore uttorkade.
Var för? Jag har märkt att människor
talar om penningbrist på alla nivåer,
även på de högsta. Att ha tillräckligt
med pengar är relativt. De som vänder
sej i över flöd, anser det helt naturligt,
en självklarhet som man inte behöver
vara tacksam för. Den enda människa
ja känner, som lever på mindre än någon i min bekantskapskrets och som
dessutom haft många tunga er farenheter, konstaterar ofta: ”Många har
inte ens en euro, jag har några. Lite
pengar gör mej inte olycklig, men det
hindrar mej från att göra vissa saker.
Det finns inget spelrum”.
Vi i Svalorna vill hjälpa till med
att skapa spelrum och att förbättra
grundbehov. Det är sorgligt då vi vet,
bildlikt eller helt konkret, att bristen
på utsede eller arbetsredskap gör att
det inte finns tillräckligt med mat
eller förutsättningar för hälsa och ett
liv med livskvalitet och möjligheter.
Var och en kan välja, var och åt vem
han sträcker ut en hjälpande hand.
På mars ”förklarningsmöte” beslöt vi att vi vill fortsätta samarbetet
med SEWA, för att förbättra de kvinliga småbrukarnas levnadsförhållan-

den i Indien. Just nu förhandlar vi om
detaljerna och budgeten för det nya
projektet. Detta fortsättningsprojekt
kommer att koncentrera sej till Dungarpur, och gör där för projektadministrationen smidigare och gör det
möjligt att ännu effektivare styra re surserna så att de når de mest behövande.
Under ”förklaringsmötet” begrundade vi även projekten i Perú. Cirkulationscentralen i Lima erbjuder
skolnings- och arbetstillfällen för
ungdom. Hur kan man lansera detta
projekt på ett mer tilldragande sätt?
Imagen av projekt påverkar ungdom
även där. Då vi diskuterade Soluciones Practicas framkom att Mirka Sarajärvi, som varit etvo-volontär i Anderna i nästan ett år, kunde utföra det här
årets uppföljning av samarbetet där
från sin nuvarande station i Mexiko.
Mirka kommer att, som volontär, följa
upp den viktiga process som gör att
anläggningen för sädesbehandling
helt över förs på byborna.
Svalorna, tillsammans med Emmaus,
finns igen på Världen i byn-evenemanget. Temat är Cuna Nazareth 50 år, och
till dess ära utkommer en gemensam
jubileumspublikation. Nästa år är i sin
tur ett jubileumsår för 50 år fylda ...Ulandsföreningen Svalorna! Vad skall vi
inte då hitta på?
Alla Svalor önskas en vacker försommar!
K ATRI SIMONEN, ORDFÖR ANDE

AK TUELLT
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SVALORNAS INVANDRARE

I ÅR HAR tre gamla bekanta återvänt
till Svalornas styrelse: Ulla Maija Tuura, Anna Pursiainen och undertecknad
Katri Metsävuo (f. Karstunen).
Ulla-Maija är diakon för invandrare och fungerade många år i Svalornas styrelse. Vi hade också glädje av
hennes gästfria hem med den varma
vänligheten och skickliga kokkonsten. Anna igen var Svalornas verksamhetsledare åren 2010-11 tills hon, som
så många andra av våra kompetenta
unga verksamhetsledare, fick ett heldagsjobb på annat håll.
Själv valdes jag till Svalornas styrelse första gången år 1999. Svalorna var
min första bekantskap med en medborgarorganisation. Jag blev impone rad av hur mycket er farenhet, kunskap och vilja att hjälpa hade samlats
hos en så liten grupp, hur en liten organisation hade en så lång och brokig
historia. Fastän vi ibland hade olika
uppfattning om utvecklingssammarbetets metod och medel var slutmålet
ändå alltid det samma.
Under de sex åren av
styrelsearbete deltog
jag i många Världen i
byn-festivaler,
skrev
och regigerade Svalornas publikationer. Jag
fick tillfälle att besöka
Cuna Nazareth och en
gång till besöka VCDS
på en kontakt- och be dömningsresa där jag

träffa människor som faktiskt får förändringar till stånd med stöd av oss.
Under min bortvaro har det skett
mycket. Svalorna har blivit en allt
starkare del av Emmaus. Adressen,
styrelsens medlemmar, verksamhetsledaren och samarbetsparterna i syd
har förändrats. Själv har jag vuxit från
en ung studerande till vuxen; lite mer
stressad men förhoppningsvis lite
klokare. Ändå kändes det första styrelsemötet som om jag kommit hem.
De små resurserna och de få aktiva är
ännu ett problem, men fackkunskap
och stora hjärtan finns i vår grupp, alldeles som tidigare. Svalorna har ännu
mycket att ge mej, jag hoppas att jag
i min tur kan ge Svalorna min tid och
kunskap.
TEX T: K ATRI ME TSÄVUO

i

Härliga svalakvinnorna Anna, Heli, Aija,
Katri S., Maiju, Suvi och Katri M. Ulla-Maija
är inte närvarande.

REPOR TAGE
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S E WA - P R O J E K T E T Ä R PÅ S L U T R A K A N

SE WA-PROJEK TE T
ÄR PÅ
SLUTRAK AN

S

valornas SEWA-projekt, som
började i juni 2010, har framskridit till skedet där alla aktiviteter som ingick i den initiala projektplanen har slutförts. De pengar
som har blivit över från tidigare år
möjliggör ändå att projektet fortsätter till slutet av år 2013. Under det
sista projektåret fortsätter vi att stöda daghemmet, som grundats genom
projektet, i Dungarpur och skaffar
mera maskiner och verktyg till RUDIcentret, som öppnades i Bodeli i juli
i fjol.
Svalorna besökte stället i januari, för
att se vad som fåtts till stånd genom
projektet. I Dungarpur fick vi genast
följa med Trade Committee Meeting,

ett möte som ordnas en gång i månaden på SEWA:s krets-kontor. Mötet
samlar grannbyarnas kvinnor för att
tillsammans med SEWA:s anställda
fundera på olika inkomstrelaterade
problem och eventuella lösningar till
dessa. Precis som alla SEWA:s möten,
började också detta med en presentationsrunda. Rundan är av stor betydelse, eftersom kvinnorna inte kunde
presentera sig själva med sitt namn,
utan endast som fru, dotter eller syster till innan de blev medlemmar i
SEWA, för att inte tala om att stiga
upp och prata inför andra. Att utveckla kvinnornas förmåga att tala och
uppträda är en central del av stärka
deras självbestämmande; utan egen

i

Trade Committee Meeting samlar SEWA:s
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aktiva medlemmar en gång i månaden till
Dungarpurs kretskontor.

röst, är det andra som talar för kvinnornas del. Anmärkningsvärt är också
SEWA:s sätt att försöka bryta sociala
hierarkier och betona likvärdighet.
Det här innefattar sättet att tala, där
alla SEWA:s medlemmar (från vanliga
medlemmar till högsta chefer) tilltalas
som systrar, samt praxis, enligt vilket
alla sitter sida vid sida på golvet.
Under resan besökte vi alla tre
daghem, som öppnats under projektets gång. Daghemmen tar hand om
sammanlagt 80 barn. Alla daghem
fungerar i samband med bostadshus,
vilket har visat sig vara en kostnadseffektiv och fungerande lösning. I
Indroda har husets ägare egenhändigt
renoverat sin lägenhet, så att barnen

nu har ett dubbelt så stort utrymme
till sitt för fogande. Daghemmet i Kapdevil har nyligen anställt en mycket
motiverad skötare. På varje daghems
gård har det nyligen med Svalornas
stöd byggts en manuell vattenpump,
som även närområdets invånare har
möjlighet att använda kostnadsfritt.
Under projektets gång har det ordnats flera skolningar med syfte att
förbättra småbrukarnas inkomster.
Skolningarna har berört till exempel
jordbruk och boskaps-skötsel, kompostering och grundandet av plantskolor. Då vi hälsade på i byarna, talade vi med kvinnor och frågade vad
de hade lärt sig genom skolningarna
och hurudana förändringar SEWA-

6
i

Daghemmet i Gamda Bramania.
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medlemskapet hade fört med sig i
deras liv. Svaren betonade främst hur
kvinnorna upplevde att deras livskrets hade förstorats: tidigare hade
många av dem aldrig rört sig utanför
sin hemby. Genom SEWA-medlemskapet har kvinnorna blivit modigare: de vågar nu färdas ensamma och
aktivt ta ställning i frågor som berör
deras by. I många byar har kvinnorna
bildat spargrupper och på så sätt fått
tillgång till förmånliga mikrolån. Skolningarna har också lett till större inkomster, då skördarna har blivit bättre
och kornas mjölkproduktion har ökat
mm. Många kvinnor har också sökt sig
till vidareutbildning.
I Vadodara bekantade vi oss med
det nya RUDI-centret, som för tillfället sysselsätter 25 kvinnor på deltid.
Dessutom får 100 kvinnor inkomster genom marknadsföring av RUDIprodukter och processering av aamla
(indiskt krusbär) och baljväxter i byarna. Med Svalornas stöd har kvinnorna
fått skolning i anskaffning av råvaror,
rengöring, malning, paketering och
marknadsföring. De har också fått olika redskap, såsom elektroniska vågar.
Det är klart att stärkandet av kvinnornas självbestämmande är en lång
och långsam process, som är svår att
mäta. Under projektuppföljningsresan
såg vi ändå en konkret skillnad mellan kvinnor som först nyligen blivit
medlemmar i SEWA och kvinnor som

varit med i verksamheten i många år.
Vi träffade också extremt motiverade
anställda, varav många själva kommer
från fattiga landsbygdsbyar. I Vadodara har SEWA genom Svalornas projekt
lyckats få nya medlemmar från tiotals
nya byar och kvinnorna har organiserat sig väl. Däremot finns det ännu
många utmaningar i Dungarpur, där
SEWA började arbetet först år 2007.
Detta bör tas i beaktande då ett eventuellt uppföljningsprojekt planeras.
TEX T OCH BILDER: HELI JANHUNEN

i

Kvinnorna paketerar gurkmeja i det nya RUDI-centret
i Bodeli.
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DIREK TÖREN FÖR SE WA:S SKOLNINGSCENTRAL NAMRATA BALI BESÖK TE SOCIALFORUME T I APRIL. HON TRÄFFADE OCKSÅ SVALOR UNDER SIT T BESÖK .
K VINNORS SÄLLNING I samhället har fått
uppmärksamhet i Indien och även
utomlands efter våldtäktsfallet i Delhi. ”Positivt är att problemet nu diskuteras på statlig nivå i Indien. Trots det
behövs det mera åtgärder också från
organisationer, eftersom staten ännu
har mycket att göra för att förbättra
kvinnornas samhällsställning”, säger
Namrata Bali.
Bali konstaterar att kvinnorna ändå
under hennes 23-åriga SEWA-karriär
har blivit mera medvetna om sina
rättigheter och om till exempel nackdelarna med barnäktenskap och fördelarna med skolning: ”Situationen
har också förändrats genom generationsskifte: unga flickor tänker annorlunda än sina mammor ”.
Även SEWA-akademin, som Bali le der, satsar speciellt på unga. Flickgr u p p e n
motiveras
till att utbilda
sig
med hjälp
av
handarbete
och musik.
De lär sig
också om
hälsa och
näringsrik

”Människorna säger
att Gud har gjort
dem fattiga, men i
verkligheten finns
orsakerna till fattigdom i
samhället.”
mat. SEWA-akademins radiokanal är
den enda i Indien som upprätthålls
av kvinnor. ”Även fattiga kvinnor kan
göra vad som helst, bara de ges chansen”, påpekar Bali.
Indiens ekonomiska tillväxt har
inte gagnat alla. Den negativa sidan
av utveckling syns då gatuförsäljare
vräks undan supermarketbyggen och
småbrukarnas mark hamnar i händerna på multinationella företag.
Enligt Bali är SEWA:s största framgång det växande medlemsantalet.
En stor organisation slipper lättare
med i politiska förhandlingar. Som
en politiskt och religiöst obunden
organisation är SEWA dock inte alltid
välkommen med. Av den internationella gemenskapen önskar Bali långsiktighet, och tillägger att SEWA be höver världsomfattande solidaritet till
stöd för sitt arbete.
TEX T: SUVI SILLANPÄÄ
FOTO: HELI JANHUNEN

BOK ANMÄLAN
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AFRIK A PÅ BORDE T; NILSSON, E VA & STAFFANS, LOT TA. EMPATI FÖRLAG & MEDIA 2012

MED BOKEN AFRIK A på bordet vill för fattarna Eva Nilsson och Lotta Staffans
lyfta fram hur den globala politiska
ekonomin och Afrika hänger ihop.
De inleder med att diskutera bistånd,
men boken handlar till merparten om
andra ekonomiska förbindelserna.
Bistånd åtgärdar symptomen på fattigdom, i
stället för att ta itu med
bakomliggande orsaker,
menar för fattarna.
De har använt Afrika som exempel, men
egentligen rör det hela
den globala nord vs. syd
-dimensionen.
Genom
boken ritas med hjälp av
flera konkreta exempel
upp hur det rika nord
sätter reglerna och kammar hem vinsterna.
Den globala ekonomin kan kännas
svårgreppad och som något som händer långt borta från oss. Det handlar
om multinationella företag, internationella handelsavtal och skatteparadis. Ändå är Finland en aktör på den
globala arenan, för att inte tala om
EU. Med boken vill för fattarna hjälpa
finländarna att se sig själva i spegeln
och fundera på Finlands och finländares roll i den globala ojämlikheten,
och vad den kunde vara.
Ett exempel är klimatförändringen.

Har du någon gång blivit erbjuden att
betala lite extra för din flygbiljett och
på det sättet göra din resa ”koldioxidneutral”? Det känns ju onekligen bättre att åka på semester nånstans långt
bort och samtidigt kunna tänka att
man inte bidrar till klimatförändringen. Men vad görs med
pengarna då? Staffans
och Nilsson lyfter fram
ett norskt bolag som
planterar träd i Tanzania.
Träden tar upp odlingsmark i Tanzania, samtidigt som nordborna inte
behöver fundera på eller
ändra sina vanor. Borde
man inte försöka hitta
rötterna till problemen i
stället?
Andra intressanta teman är bland
annat
kapitalflykt,
läkemedelsindustrin och biobränsle.
För fattarna har rest och sett mycket
i Afrika och boken är också kryddad
med många berättelser från vägen.
Läsaren får hänga med på besök på
ett ministerium i Tanzania och vimlet
på en busstation i Gambia. I flera be rättelser tangeras er farenheter från
volontärjobb, ofta handlar det om
ojämlikhet.
En läsvärd bok för människor med
världsförbättringsambitioner.
TEX T: LINDA K ASE VA
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PERUANSK A OCH INDISK A HANDARBE TEN
På Emmaus loppmarknad kan du stöda Svalornas verksamhet genom att köpa peruanska
och indiska handarbeten.
Loppmarknaden hittar du i Vallgård på adressen Backasgatan 54 och på Drumsö på adressen Gyldénsvägen 2.
Du kan även bekanta dej med våra produkter på vår öppna Facebook-sida: www.facebook.com/Paaskyt.

Kehitysmaayhdistys
Pääskyt ry
Kauaskantoista kumppanuutta

STÖDAVGIFTER

SEWA (Self-Employed Women´s
Association), Indien
Bank: OP FI06 5780 0720 2384 06
referens 35033

ADDRESS:

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

KATRI METSÄVUO, HELI JANHUNEN
ÖVERSÄTTNING:
GUN WASENIUS-HIETANEN, LINDA
KASEVA
BILD PÅ OMSLAGET:

HELI JANHUNEN

MEDLEMSAVGIFTER

20-100 e/år
BANK: FI06 5780 0720 2384 06
REFERENS: 51402
Uppge ditt namn och din adress/epostadress så får du medlemstidningen två gånger per år.
Om du vill ha din medlemspost i
elektriskt format, sckicka ett mail
till: kehitysmaayhdistys.paaskyt@
gmail.com

Soluciones Practicas, Peru
Bank: OP FI06 5780 0720 2384 06
referens 35017
Cuna Nazareth, barndaghemmet
i Peru
stöd- och fadderavgifter
Bank: OP FI84 5549 6610 0081 99,
referens 35004
Tillstånd till penninginsamling:
2020/2011/4103
1.1.2012 – 31.12.2013

SVALORNA HÖR TILL INTERNATIONELLA EMMAUSRÖRELSEN

