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ledaren
Bästa Svalor!

Vår verksamhetsledare Heli Janhunen är som bäst i Peru för att se hur
samarbetet på Anderna med organisationen Soluciones Prácticas framskrider, och för att granska vad situationen är med åter vinningsprojektet
som drivs i samarbete med daghemmet Cuna Nazareth. På återvinningscentralen planerar vi redan verksamhetens nästa skede. Till SP åker vi för
sista gången för att avsluta ett långt
och händelserikt samarbete. Till det
hör också artiklarna på följande sidor.
Från SEWA i Indien har lantbruksutvecklingsavdelningens ledare Reema
Nanawaty (en liten men väldigt målmedeveten kvinna, i själva verket en
stor chef ) tagit kontakt med oss. Svalornas första projekt med Sewa upphör vid årsskiftet. Planeringen av ett
nytt projekt drog ut på tiden förra våren, vilket berodde på den långsamma
kommunikationen. Det här gjorde att
vi blev fundersamma hur tillvida verksamheten är meningsfull. Nu bad Ree ma om ursäkt för interaktionens fördröjningar och bad om vi tillsammans
kunde starta någonting nytt. Bra så!
Svalornas lilla men livfulla styrelse
önskar alla svalor ljusa november-de cember-kvällar. Välkommen på höstmötet och med i verksamheten!
K atri Simonen,ORDFörande

SOCIALA IMPULSER OCH
INDISK STÄMNING
Det här årets 15:nde juni var en Bra
Dag. Gruppen Social Beat – Mänsklighetens slaggrupp som jobbar på
frivillig bas, arrangerade en fotoutställning om Indien och hämtade Bollywood dansare till Tölö servicehus. I
samband med evenemanget serverade gruppens medlemmar finländska
och indiska delikatesser, och höll
sällskap åt servicehusets invånare.
Utställningen var skapad år 2011
tillsammans av Svalorna och dess indiska samarbetspartner SEWA. Utställningens fotografier är tagna av indiska kvinnor, och via dem berättar de
om sin vardag som hantverkare, saltarbetare och jordbrukare i delstaten
Gujarat i norra Indien. Utställningen
har turneat i flera av huvudstadsre gionens servicehus.
Gruppen Social Beat, alltså Social
impuls, har som uppdrag att glädja
personer som bor på olika anstalter
som t.ex. servicehus, sjukhus och ungdomshems runtom i Finland. Den första Social Beat-händelsen ägde rum på
Restaurangdagen i maj 2013. Då ordnade föreningen ett schlager-café för
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en bra dag på tölö ser vicehus

invånarna på Tölö servicehus. Utöver
det här har Socialt Beat tagit åldringar
på bio, och ytterligare program plane ras hela tiden.
Det är öppet för vem som helst att
vara medlem i gruppen. Det är lätt
och roligt att planera och skapa program tillsammans, och det gör garanterat tröskeln att ta del av välgörenhetsarbete lägre för många.
Det väckte mycket förtjusning i Tölö
att Svalornas fotoutställning var så
färggrann. De stora bilderna lämpade
sig också väl som glädje för personer
med minnessjukdomar. Sanni Sivonen
som är medlem i Svalorna berättade
om fotografiernas bakgrund för invånarna. Många tankar utbyttes mellan invånarna och de frivilliga. Under
hela öppningsceremonin njöt man
samtidigt av kaffe, te och de delikatesser som Social Beats medlemmar
hade tillverkat. All servering var avgiftsfri.
Åldringarna tyckte särskilt mycket
om den fartfyllda, rytmiska Bollywood-föreställningen, där den finsk-

indiska dansgruppen Kamal Kanhaiya
Entertainments uppträdde. Bollywood-dans inspireras av den indiska, hindu-språkiga filmindustrin, där
kraftiga känslor och tilltalande dansscener hör hemma. Man hoppas på att
gruppen skall uppträda igen på servicehuset!
Samtidigt var lördagen den 15.6 en
nationell Bra Dag. Dagens syfte är att
uppmuntra människor att göra olika
typer av små och större goda gärningar både åt bekanta och främmande.
Åtminstone på Tölö servicehus var
det en bra dag för ungefär 40 åldringar och nio medelmmar av Social
Beats Mänsklighetens slaggrupp.
tex t: SANNi SIVONEN

Tilläggsinformation:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / S o c i a l BeatInhimillisyydenIskujoukko

repor tage

4

O d l i n g s - o c h fa b r i k s p r o j e k t på P e r u s A n d e r på vä g at t u p p h ö r a

projek t på Perus Ander på väg at t
upphör a
År 2010 jobbade jag som frivillig i Svalornas projekt på Perus Ander
under några månader. Det här året, nästan tre år senare, fick jag en
fin möjlighet att besöka bekanta trakter på nytt tack vare Svalornas
uppföljningsresa.

S

valornas projekt som har att
göra med Andernas näringsrika
sädesslag, började i kollektivet
Ccayccon för åtta år sedan. Det första
året gick långt åt till att planera projektet. För Ccayccon, som är fattigt
och där befolkningen talar områdets
ursprungsspråk quechua, var det som
en lottovinst att bli vald med i projektet. Hela byn jublade över att man
fick delta i projektet, och en riktig fest
med parader ordnades till dess ära.
De följande två åren gick mestadels
åt till att bygga en fabrik. Så gott som
man kunde, tog kollektivet i Ccayccon
ivrigt del av att bygga fabriken som
var ungefär 650m2 stor. Med Svalornas
hjälp skaffade man under de här åren
grundapparater för att mala och blanda säd, och för att tillverka produkter
som påminner om ostbågar.
För väntningarna var höga bland invånarna i Ccayccon –nog var ju fabriken och dess apparater ganska så
moderna jämfört med närliggande

konkurrenter.
Då fabriken var färdig, gick man
över till projektets andra skede. Svalornas peruanska samarbetspartner
Soluciones Prácticas sakkunniga gav
handledning i hur den karga jorden kunde fås att producera mera.
Alla nya metoder var ekologiska. För
många odlare var det svårt att avstå
från de bekanta kemiska gödsel- och
bekämpningsmedlen, även om det
är en självklarhet för Andernas ursprungsbefolkning
att
uppskatta
naturmodern Pachamaman, och att
värdera ekologi högt.
De fattiga jordbrukarna i Ccayccon
lever långt från hand till mun, och nya
metoder innebär alltid risker. Några
odlare visade sig ändå vara ivriga, och
många fler vågade sig med då de såg
att grannens odlingar växte livskraftigt. I slutet av det andra skedet baddade biologiska gödselmedel i stora
tunnor på flera bakgårdar.
I till och med två år hamnade man
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sedan vänta på att den verkliga
produktionen skulle dra igång. Det
här berodde på byråkratiska komplikationer. Under tiden lärde man
ccayccoanerna grunderna i företagande. Jordbrukarna var vana vid att
lämna frösädesslag kvar i förrådet för
nästa år, men att räkna ut produktionskostnaderna och definiera priser utgående från dessa, var obekanta be grepp.
Ccayccoanerna var vana vid byte shandel: på markanden fick man en
halv säck morot för en säck potatis,
och så vidare. Då familjen behövde
pengar släpade de majssäckar till
markanden, och bytte dem till pengar med partihandlaren som kommit
till markanden med lastbil. Med de
här pengarna kunde familjen betala
elräkningen eller köpa nytt kjoltyg.
Under projektets andra skede lärde
sig ccayccoanerna också att använda
fabrikens apparater och att ta hand
om hygienen som är ytterst viktig
inom livsmedelsbranschen. Till fabrikens inre utr ymmen fick man komma
endast i rena vita arbetskläder, med
håret tätt under mössan och med naglar renade ur mylla.
Först under projektets sjätte år fick
man produktionen ordentligt igång.
I samband med det här tog man frukostmjöl, samt sockerkanderade majsbågar i smaker av choklad, jordgubbe

och apelsin med i urvalet.
I slutet av det andra skedet lovade
staten Peru att hjälpa ccayccoanerna
vidare. I fråga varande statliga projekt räckte dock bara ett år, och där för
bestämde sig Svalorna för att starta
projektets tredje skede. Man fortsatte
att understöda den ekologiska odlingen. Dessutom hjälpte man också ccayccoanerna med administration och i att marknadsföra och sälja
produkterna.

i

I Ccayccon tillverkas husen av lertegel -alltså lera och
hö, som torkas under Andernas brännande sol
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Utanför fabriken skiljer man kornen från agnarna
innan tillverkningen av bågar

i
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Här lyfter vi potatis tillsammans med en familj som
tagit del av den ekologiska odlingen

Då jag var på besök i Ccaycco var
det glädjande att märka att projektet
redan var känt också i närstäderna.
Exakt under min uppföljningsresa
blev fabriken ombedd att ta del av en
konkurrenssättning av barnens frukostgröt vid sidan om de stora fabrikerna.
Jag frågade invånarna i kollektivet
Ccaycco vad som har varit det bästa
för dem i projektet. Många svarade att
projektet vid sidan om små inkomster
och utbildning har gett dem mycket
självkänsla och tillit i det egna kun-

nandet. 25-åriga Maciel berättade skrattande hur hon, som tidigare varit
en traditionell blyg bybo, nu klarar av
att dra ett företag och kan tala till och
med engelska eftersom hon vågade
sig och studera till grannstaden Sicuan.
Fabriken kommer förhoppningsvis att sysselsätta ccayccoaner också
i framtiden, men jag tror att många
unga tack vare fabriken dessutom lättare hittar sin plats i arbetslivet och
som företagare någon annanstans.
tex t och foto: Mirk a Sar a jär vi
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Quinoa
- Andernas främsta skatt
År 2013 har utsetts till internationella året för quinoa.
Tack vare det har quinoan uppmärksammats stort
världen över. Det som tidigare ansågs vara fattigmasmat
finns nu på hyllorna i alla livsmedelsaffärer och kan
beställas på högklassiga restauranger både i Lima och i
andra städer.

Q

uinoa (Chenopodium quinoa)
är en urgammal odlingsväxt.
Det är en ört som växer i Anderna i Peru och Bolivia och har odlats
i över 5000 år. Quinoan var ända till
spanjorernas ankomst en viktig gröda
i Inkariket, där ingen behövde lida av
svält ens när invånarna som mest uppgick till omkring 20 miljoner. Detta
trots att odlingsväxter som vete, ris
och korn var okända. I dag har man
problem med näringstillgången i Anderna, både i Peru och Bolivia, och det
gäller särskilt barnen.

De spanska erövrarna var på jakt efter inkornas guld och fann det också
i rikt mått. Men andra slags skatter
noterade de inte alls: Andernas ätliga
växter. Näringsvärdet hos quinoa och
andra växter i regionen, som exempelvis kiwicha och kañiwa, är uppseende väckande högt. De innehåller många
proteiner av hög kvalitet och också
andra viktiga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler. Där finns också så kallade bioaktiva föreningar som
kan skydda kroppen mot vissa sjukdomar. Det är frågan om bland annat fib-
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rer och flavonoider. Det är viktigt att
inta fibrer med näringen eftersom det
hindrar glukos- och kolesterolhalten i
blodet att stiga.
Flavonoiderna är antioxidanter som
skyddar cellerna mot de fria radikalerna. Vissa quinoaarter, särskilt de med
röda och svarta frön, är ypperliga källor till flavonoider. Deras flavonoidhalt kan jämföras med blåbärets, och
blåbär anses ju vara mycket hälsosamt
just på grund av den höga flavonoidhalten.

I takt med att quinoan har blivit allt
populärare har det vid sidan av de traditionella quinoarätterna utvecklats
många olika delikatesser med quinoa
som viktigaste ingrediens. Traditionellt används quinoa i soppor eller
stuvningar. Numera kan man också
beställa exempelvis ”quinotto” eller
risotto på quinoa, ”trädgårdsmästarens” quinoa, quinoa-pasta och som
efterrätt quinoa-kräm. I affärerna får
man choklad med rostade quinoafrön.
Quinoa blandat med vete bakas ut till
bröd och kakor.
Att quinoan har blivit populär är naturligtvis bra, men det har också lett
till problem. Priset på quinoa har stigit
brant under de senaste åren. För några år sedan kunde man köpa quinoa
för en dollar per kilo i affären. I dag
är kilopriset omkring 6 dollar. Quinoa
har blivit en lyx- och gourmetprodukt
som landsbygdens och slummens invånare inte längre kan köpa. Den bästa quinon går numera på export.

Quinoa innehåller bitterämnen, saponiner. Dem ska man avlägsna innan
quinoan tillreds. Traditionellt har man
antingen tvättat eller gnuggat quinoafröna för att få bort sapoinerna. Därefter kan de användas hela eller malda. Mjölet kan användas vid bakning.
De flingor som framställs av fröna används som havreflingor.

Perus regering stöder ändå användningen av quinoa i sina livsmedelsprogram, och den vägen får barn i de
fattiga områdena quinoa på tallriken.
Jordbruksministeriet utvidgar odlingsmarkerna för quinoa i hela landet, och den ökade produktionen gör
säkert att också priset i framtiden lägger sig på rätt nivå.
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En nyhet är att man börjar odla quinoa också vid kusten. Det har blivit
möjligt tack vare att man har tagit
fram nya varianter som lämpar sig för
odling i kusttrakterna. På det sättet
återtar inkornas glömda skatt sin rätta plats i konsumtionen i Peru och på
annat håll i Anderna.
Tex t: Rit va Repo-Carrasco
foto: Rit va repo-carrasco och aija taskinen

En internationell quinua-konferens
arrangerades i Lima i november 2013.
Tilläggsinformation:
http://www.lamolina.edu.pe/eventos/
orgi/2013/congreso_internacional/

Olika quinoa-rätter á la Ritva

Skribenten har bott i Peru i 27 år och arbetar
som forskare och lärare vid agronomiska universitetet UNALM i Lima. Hon känner särskilt bra till
odlingsväxterna i Anderna och behandlade dem
i sin avhandling vid Åbo universitet 2011. RepoCarrasco har också deltagit i Svalornas projekt
Soluciones Prácticas (se Mirka Sarajärvis artikel i
detta nummer).
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
U-landsföreningen Svalornas stadge -enliga höstmöte
Tisdag 10 december 2013 kl. 17.30
Backasgatan 54, 00510 Helsingfors
Föredragningslista:
1. Mötet öppnas
2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Godkännande av verksamhetsplan för år 2014
8. Godkännande av budget för år 2014
9. Val av ordförande för verksamhetsåret 2014
10. Val av styrelse för år 2014
11. Val av revisorer för år 2014
12. Behandling av föreningens medlemsavgift för år 2014
13. Andra ärenden
14. Mötet avslutas
OBS. Verksamhetsplanen och budgetförslagen för år 2014 fås per e -post på
begäran: kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
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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.
Du kan även bekanta dej med våra produkter på vår öppna Facebook-sida: www.facebook.
com/Paaskyt.

kehitysmaayhdistys
pääskyt ry
kauaskantoista kumppanuutta

STÖDAVGIFTER

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, MAIJU KORPELA,
KATRI SIMONEN
ÖVERSÄTTNING:
ELINA ANDERSSON, MARIA BROMMELS
BILD PÅ OMSLAGET:

AIJA TASKINEN

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

20-100 e/år
bank: FI06 5780 0720 2384 06
REFERENS: 51402

Soluciones Practicas, Peru
Bank: OP FI06 5780 0720 2384 06
referens 35017

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

Cuna Nazareth, barndaghemmet
i Peru
stöd- och fadderavgifter
Bank: OP FI84 5549 6610 0081 99,
referens 35004

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

Tillstånd till penninginsamling:
2020/2011/4103

svalorna hör till internationella emmausrörelsen

