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t illsammans med den här med-
lemstidningen skickar vi,  ti l l  er 
medlemmar och til l  er andra 

som stöder oss, ett frågeformulär som 
vill  få fram era åsikter om Svalornas 
arbete. en av frågorna berör de vär-
deringar som styr vårt arbete. Att 
diskutera värderingar känns aktuellt 
även för den samhälleliga diskussion 
som hålls i  finland. på grund av den 
sjunkande ekonomin diskuteras vil-
ken levnadsstandard och vilka upp-
nådda förmåner landet har råd med, 
och man frågar sej t.o.m. vilka alla vi 
har råd att vårda.

enligt för fattaren Jari ehrnrooth (hS 
10.1) har försöken att uppnå välstånd 
ersatt ädla ideologier och lett til l  i l la-
mående. enligt ehrnrooth är välstånd-
sideologin den jagcentrerade tidens 
ideologi vars viktigaste budskap til l 
medborgarna är glädjebudskapet: Var 
inte rädd ty du är bra och värdefull 
just sådan du är. du är utan dess mer 
möda värd välfärden och ett gott l iv. 
i  bakgrunden finns tron, att då män-
niskans grundbehov til lfredsställs och 
han får en til lräklig bildning och frihet 
att förverkliga sej,  så börjar han leva ett 
gott och värdigt liv.  men så har det inte 
blivit,  enligt ehrnrooth, utan vi mår allt 
sämre medan vi strävar efter välfärd och 
lycka. enligt ehrnrooth kan inte välstån-
det vara målsättningen för ett gott och 
värdigt liv,  kan inte vara ett självenda-
mål, utan borde i stället vara ett medel 

= en av  förutsättningarna för ett vär-
digt liv.  för ett värdigt liv behövs, även 
ja – värderingar.

tanken att man är god och värdefull 
sådan som man är, talar otvivelaktigt 
til l  en – i  synnerhet som en motvikt 
til l  dyrkan av prestation och framgång. 
ändå föds frågan: tror vi faktiskt att vi är 
värda välfärden och ett gott l iv utan att 
försöka dess mer? och tänker vi kanske 
lättvindigt att vi,  mer än andra, är värda 
allt detta? i  alla fall  är jag rädd för att 
denna tanke kanske gör oss moraliskt 
latare, i  synnerhet då det gäller frågor 
som står utanför vår närmaste krets.

Jag tycker att man bör tänka över sina 
värderingar, i  synnerhet hur de syns i 
egna handlingar och val.  för egen del är 
jag glad att jag funnit Svala- och emma-
us-rörelsen med vilken jag kan sträcka 
mej utanför min egen krets. emmausrö-
relsen förmedlar även ett starkt buds-
kap om människans behov att dela livet 
med andra, leva för andra. Att delta be-
tyder inte bara att jag ger min tid, utan 
jag får,  förutom fängslande information 
och förståelse om världen, även en ge-
menskapskänsla, meningsfullhet och en 
tro på allt det goda som finns i  världen 
och i människorna.

Stort tack til l  er alla för ert stöd som 
ni ger Svalornas och emmaus-rörelsens 
arbete! ert stöd är värdefullt! 

mAiJu korpelA, ordförAnde

ledAren
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kAllelSe till Vårmöte

kAllelSe till 

u-lAndSföreningen SVAlornAS StAdgeenligA Vårmöte 

torsdag 4.6.2015 kl.  17.30, backasgatan 54, helsingfors.

Välkommen!

i helsingfors 20.5.2015

med vänliga hälsningar, 

dagordning

1. möte t öppnAS
2. möte tS beSlutförhe t konStAterAS

3. VAl AV möteSordförAnde
4. VAl AV möteSSekre terAre

5. VAl AV protokollJuSterAre och röSträknAre
6. föredrAgningSliStAn fAStStällS

7. preSentAtion AV VerkSAmhe tSberät telSe och bokSlut för 
den SenASte VerkSAmhe tSperioden SAmt VerkSAmhe tSgrAnSkArnAS utlåtAnde

8. fAStStällAnde AV bokSlut, reSultAträkning och bAlAnSräkning 
för VerkSAmhe tSperioden 2014

9. beSlut om beVilJAnde AV AnSVArSfrihe t för St yrelSe 
och AndrA redoViSningSSkyldigA 2014

10. öVrigA ärenden
11. möte t AVSlutAS

Verksamhetsberättelsen och bokslutet fås på begäran per e-post före mötet: 

kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

maiju korpela

S t y r e l S e n S  o r d f ö r A n d e, 

u-lAndSföreningen SVAlornA 
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Vårt samarbete som inleddes 

2010 med SewA fortsättar 

åtminstone til le slutet av 

2017. med projektet som 

kördes igång på våren vill 

man öka yngre kastlösa och 

adivasikvinnors möjlighheter at 

påverka sina liv.

u trikesministeriet beviljade 
fortsatt finansiering för tre år 
för vårt SewA-projekt i  decem-

ber. det innebär att vårt samarbete 
som inleddes 2010 med SewA för att 
förbättra utkomsten för kvinnor bo-
satta på land-sorten i nordvästra in-
dien fortsätter åtminstone til l  slutet 
av 2017. den totala budgeten för det 
fortsatta projektet är 112 947 euro, 
varav Svalornas självfinansieringsan-
del uppgår til l  8 471 
euro.

med fortsättnings-
projektet som kör-
des igång på våren 
vill  man öka särskilt 
yngre generationers 
kastlösa kvinnors 
och adiviasikvin-
nors möjligheter 
att påverka sina liv 
och att förbättra 
deras utkomstmöj-
ligheter inom traditionella närings-
grenar (småbruk och boskapsskötsel). 
projektet ordnar olika utbildningar 
inom jordbruk och bokskapsskötsel. 
med utbildningarna vill  man förbät-
tra produktiviteten för dessa näri-
ngsgrenar med miljömässigt hållbara 
metoder  och svara på de utmaningar 
(torka) klimatförändringarna ställer. 
under projektet kommer man också 
att inrätta uthyrning av redskap där 
småbrukarkvinnorna får hyra redskap 

som underlättar jordbruket och un-
derlättar deras arbete mot en nomi-
nell ersättning.

dessutom erbjuder man kvinnorna 
olika utbildningar i  ledarskap och kur-
ser i  alternativa inkomstformer, t.ex. 
sömnad och förädling av jordbruks-
produkter. man kommer också att 
ordna workshoppar särskilt för unga 
kvinnor där man kartlägger deras öns-
kemål vad gäller utkomst och berät-

tar åt dem om de 
möjligheter SewA 
kan erbjuda i form 
av utbildning samt 
om nya tekniker 
och metoder t.ex. 
inom jordbruk. Vi-
dare fortsätter man 
stödja daghem i 
dungarpuri så att 
mödrarna har bät-
tre möjligheter att 
förbättra familjens 

utkomst och ge barnen bättre förut-
sättningar att börja gå i  skola.

projektets centrala mål är att förbät-
tra utkomsten särskilt för kvinnor som 
bor på landsorten, och också att öka 
kvinnornas medvetenhet om grund-
läggande rättigheter och betydelsen 
av det arbete de gör. med hjälp av 
kapacitetsförstärkande utbildning vä-
xer kvinnornas svängrum och de kan 
ta ställning i frågor som gäller deras 
utkomst och kräva att få åtnjuta de 

S A m A r b e t e t  m e d  S e w A  f o r t S ä t t e r 

Ak tuellt
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du kan stödja vårt SewA-projekt 

med bidrag til l : 

fi06 5780 0720 2384 06, ref. 35033 

eller genom att ansluta dig 

som frivill ig til l  den nya 

projektgruppen (anmälan och 

mer uppgifter med e-post 

kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com)

rättigheter de har rätt til l  (t.ex. olika 
förmåner).  en central del av SewA:s 
verksamhet är att skapa kontakter med 
offentliga utvecklingsprogram och 
–projekt samt arbete för att påverka 
den lokala förvaltningen. där för beto-
nar projektet allt mer arbetet för att 
öka påverkningsmöjligheterna. målet 
är att få barnhemmen i dungarpuri att 
omfattas av offentlig finansiering.

med undantag av barnhemmen ut-
först fortsättningsprogrammet Vado-
dara i  delstaten gujarati där SewA:s 
verksamhet redan är rätt etablerad. 
rudi-centret som upprättades under 
det första skedet av projektet bodeli 
erbjuder goda möjligheter att förbät-
tra kvinnors utkomst. där för vill  man 
rikta resurser til l  att stärka centret och 

til l  utbildning för personalen. genom 
att koncentrera projektets verksam-
het til l  en delstat är det också enklare 
att förvalta och följa upp projektet.

under början av året har vi til lsam-
mans med SewA sett öververksam-
hetsplanen för det första projektåret 
och finjusterat detaljer som gäller 
projektets förvaltning, uppföljning 
och rapportering. nu väntar vi redan 
med stort intresse på resultaten av de 
första workshopparna och kurserna.

text och photo: heli JAnhunen
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A h m e d A b A d  -  i  S k u g g A n  A V  e n  m o d e l l S t A d

i SkuggAn AV en modellStAd

e n tidig onsdagsmorgon i mars 
är strandbulevarden längs med 
floden Sabarmati så gott som 

folktom. kringvandrande vakter från 
en privat vaktfirma, unga par som lu-
tar sig mot varandra och städerskor 
som energiskt viftar på sina kvastar 
syns i  det grå landskapet. och av des-
sa hör egentligen bara den mittersta 
gruppen till  områdets egentliga an-
vändare. Jag är i  Ahmedabad, indiens 
femte största stad, men var är alla 
människor? "håll strandpromenaden 
renare än ert eget hem", minns jag att 
narendra modi, tidigare premiärmi-
nister i  delstaten gujarati och indiens 
nuvarande premiärminister sagt vid 
öppningsceremonin 2012. i  min bro-
kiga dräkt känner jag hur jag skiljer 
mig från omgivningen som graffiti  på 
grå betong.

Staden Ahmedabad ligger i  delsta-
ten gujarati som är känd för snabb 
ekonomisk til lväxt. Sedan början av 
2000-talet har staden påbörjat mån-
ga projekt för att locka til l  sig inves-
teringar och förbättra stadens image. 
det massiva projektet för att utveckla 
strandområdena kring floden Sabar-
mati ( the Sabarmati river front de-
velopment project) ingår i  stadens 
utvecklingsagenda. målet med pro-
jektet är att förvandla Sabarmati som 
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flyter genom Ahmedabad till  stadens 
dynamiska centrum. enligt planen ska 
man förutom bulevarden också bygga 
köpcentra, trädgårdar och t.o.m. en 
nöjespark längs med floden. utveck-
lingsprojektet som har fått många lo-
vord men som också har kritiserats är 
en modell som man ämnar förverkliga 
också i  andra delar av indien.

ut VecklingenS AVigSidA
premiärminister modi profilerar sig 
som en utvecklingsorienterad ledare. 
hans centrala mål som premiärminis-
ter i  delstaten gujarati var att förvand-
la Ahmedabad till  en slumfri stad som 
betonar renlighet och ligger i  "världs-
klass".  urbana storstilade projekt i  stil 
med Sabarmatiprojektet som fokuse-
rar på att rena och försköna områden 
utgör ett problem för sluminvånare 
som måste städas bort i  utvecklingens 
namn. på så sätt förskjuts fokus från 
orsakerna til l  fattigdom och förslum-
ning til l  ordning på offentliga områ-
den.

Så sent som 2011 bodde tusentals 
sluminvånare på flodstränderna. gen-
om Sabarmatiprojektet har de förlo-
rat sina hem då de jordområden där 
de bott övertagits i  "allmännyttans" 
namn. enligt ett beslut av gujaratis 
högsta domstol var stadstyrelsen i 
Ahmedabad skyldig att erbjuda en 
bostad åt varje familj  som bott på 
flodstranden från början av 2008. 
det innebar att ca 10 000 hushåll för-

flyttades från centrum till  höghusfö-
rorter i  stadens utkanter. bostäderna 
utlottades så att invånarna i en viss 
slum fördelades slumpmässigt til l  oli-
ka omplaceringsområden och tidigare 
sociala nätverk bryts sönder.

omplaceringen har medfört mån-
ga negativa konsekvenser i  de fatti-
ga människornas liv. Största delen av 
sluminvånarna har varit verksamma 
inom den inofficella ekonomin och 
deras arbetsplatser har legat i  när-
heten av stadens centrum. i  och med 
tvångsför flyttningen har arbetsresor-
na blivit längre och ofta finns det inte 
ordentliga trafikförbindelser. där för 
har särskilt kvinnor varit tvungna att 
sluta arbeta som hembiträden i bos-
tadsområdena i centrum. Andra följ-
der av omplaceringen är dålig vatten-
försörjning och dåliga avloppssystem 
och bristen på skolor. å andra sidan 
ger omplaceringen också många fatti-
ga det skydd en egen bostad ger.

l iVe t efter omplAceringen
i stadsdelen Vatva i  östra Ahmedabad 
ligger tiotals nybyggda höghus i  fyra 
våningar bredvid varandra. husen är 
byggda 2011 men redan nu är fönst-
ren i många bostäder sönderslagna. 
kontrasten mot det intill iggande hög-
husområdet för medelklassinvåna-
re är påtagande. en smal väg mellan 
områdena är som en knivskarp gräns. 
"där bor dåliga människor. tidigare 
stal de smycken i centrum, nu fortsätter 
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h omplaceringsområdet i Vatva

de samma verksamhet här",  berättar 
en polis som bor på andra sidan vä-
gen. också andra varnar mig för att 
de omplacerade människornas är 
oärliga, smutsiga och farliga. "de är 
tredje klassens människor", säger en 
läkare som betonar sin egen brahmin-
bakgrund. Största delen av invånarna 
i omplaceringsområdet är muslimer 
och där för kallar en del dem för "pa-
kistaner".

trots varningarna går jag över vä-
gen til l  området på andra sidan. flera 
rikshor står parkerade framför husen. 
grönsaks-, frukt- och läskedrycksför-
säljare går från hus til l  hus och ropar 
ut dagens erbjudanden. Skrattande 
barn springer emot dem. kvarterena 
är märkta med religiösa sympolen som 
antigen hinduernas eller muslimernas 
område. på hinduområdet möter jag 
en vänlig yngling i 30-årsåldern vid 
namn naveen som står framför tekios-
ken. han bjuder mig hem till  sig.

Vi stiger upp för trapporna til l  an-
dra våningen åtföljda av grannarna. 
naveen och hans föräldrar bor i  en 

liten tvårummare. modern berättar att 
hon inte är nöjd med det nya områ-
det för här är det farligt och hon är 
dagligen rädd för sin sons säkerhet. 
"människorna här är inte goda", k la-
gar hon och skakar på huvudet. före-
gående kväll hade ett slagsmål med 
knivar brutit ut mellan berusade män. 
"nästan alla män här dricker alkohol. 
där för är våld så vanligt",  berättar na-
veen. han är arbetslös och til lbringar 
också själv tid med att dricka. "Största 
delen av människorna är goda, men 
en del kan inte behärska sig när de är 
påverkade och börjar då slåss."

på grund av förbudslagen är försälj-
ningen av alkohol en lukrativ business 
i  gujarati.  också omplaceringsområ-
det styrs av befarade och respektera-
de alkoholförmedlare. från naveens 
hem blir jag förd för att träffa en 
våldsam kvinnlig tråkare vars godkän-
nande behövs för att man ska kunna 
röra sig på området. "ett glas brännvin 
kostar 20 rupier",  berättar kvinnan 
med guldsmycken när hon visar den 
destillerade drycken som luktar sprit. 
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text: JelenA SAlmi

photo: JelenA SAlmi och SuVi SillAnpää

i	bulldozers drar fram i slummen 2011myndigheterna stör inte alkoholhand-
larnas affärer berättar kvinnan åt mig. 
hon berättar också att man förvandlat 
den intill iggande skolan til l  ett ställe 
där männen på kvällarna samlas för 
att supa. den närmaste skolbyggna-
den som fungerar som skola ligger på 
två kilometers avstånd, men inte hel-
ler där är nivån på utbildningen värst 
bra. tråkarens dotter har just kommit 
hem från skolan och presenterar leen-
de sin skoldräkt.

de fAt tigAS frAmtid Vid SidAn 
om modellStAden 
människorna i omplaceringsområdet 
i  Vatva kommer från olika slumområ-
den längs med Sabarmati.  långt från 
förtjänstmöjligheterna i centrum och 
från bekanta sociala kretsar är l ivet 
utmanande. Alkohol och droger blir 
många arbetslösas öde. läget blir inte 
bättre av den fientliga inställningen 
från området på andra sidan gatan. 
när jag återvänder til l  det bekväma 
medelklassområdet funderar jag på 
hur livet kommer att bli  för de män-
niskor jag träffat och för miljoner an-
dra fattiga indier til l  följd av de urba-
na storprojekten. Var är deras plats i 
städerna "av världsklass"?
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p r A y A t n A  S A m i t i  -  k r A f t e n  i  g A m m A l  k u n S k A p

krAften i  gAmmAl 
kunSkAp

Som fadderorganisation stöder Svalorna den indiska 
organisationen prayatna Samitis projekt i  rajasthans 
region udaipur. projektet påbörjades i  april  2014 och 

finansieras av stiftelsen Siemenpuu (fröträdet).  projektet 
som fungerar i  ett tiotal byar befrämjar de lokala 

samfundens traditionella näringar, hälsovård och hållbar 
utveckling för naturtillgångar. 

Största delen av regionens invårnare hör til l  indiens 
ursprungsbefolkning adivasierna. 

h	en modellkultur pä jordbruksutställningen i udaipur. en grupp av projektbyar deltog i utställningen.
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m an har kartlagt i  byarna, 
genom för frågningar och 
bymöten, den traditionella 

och lokala kunskapen om jordbruk, 
boskapsskötsel,  naturtillgångar samt 
kunskapen om växters hälsoeffek-
ter. resultatet i  denna undersökning 
används til l  att förbättra levnadsvill-
koren för de lokala samfunden. med 
denna kunskap vill  man också öka 
möjligheterna att påverka  de lokala 
beslutsfattarna.

SkogArnA minSkAr och 
födoämnenA utArmAS
förra året deltog ett hundratal män 
och kvinnor i  möten som anordnades i 
byarna. deltagarna oroade sej för hur 
skogarna och den traditionella od-
lingskonsten minskade och hur det-
ta påverkade födan och hälsan. en av 
kvinnorna kom ihåg hur hon som barn 
kom hem med magen mätt av frukt 
och andra läckerheter i  skogen efter 
dagens arbete med att valla jätter. 
byborna kom också ihåg hur skogens 
gåvor hjälpte dem att klara torrperi-
oderna. nu finns det mindre skog än 
för några tiotal år sedan. i  udaipurs 
grannkanton dungarpur täcker sko-
gen bara 15% av ytan medan procen-
ten ännu på 60-talet var 50. 

Skogarna har gett födoämnen och 
bruksföremål som tillverkats av fruk-
ter, blad och gummi och även gett 
medicinalväxter som de traditionella 

läkarna, guner, har använt för att bota  
sjukdomar. då skogarnas mångfald 
försämras hotas dessa medicinmäns 
arbete och traditionella kunskap och 
även de ungas intresse för traditionel-
la yrken avtar.    

organisationen Jagra Jan Vikas Sa-
miti är samarbetspartner med pra-
yatna Samiti och har under 25 års tid 
utvärderat över 600 guner samt hjälpt 
kunniga guner att registrera sej hos 
den lokala förvaltningen. registre-
ringen och det officiella erkännandet 
ökar eventuellt yrkets anseende hos 
de unga. genom att registrera denna 
kunskap i speciella register (people´s 
biodiversity register) försöker man 
även skydda gunernas och de andra 
bybornas kunskap om växter och na-
turens mångfald mot de stora företa-
gens vinstbegär och patentering.

projektet har uppmuntrat byborna 
att odla medicinal- och andra närings-
rika växter. förra året grundades i  var-
je by fem odlingar i  vilka planterades 
ca femton olika växtarter. Växters oli-
ka delar kan användas bl.a. mot hosta, 
hudproblem och förstoppning. t.ex. 
fröna från jamu-frukten andvänds för 
skötsel av diabetes och giloy-växten 
hjälper mot feber. tack vare en flitig 
skötsel har odlingarna lyckats til l  80% 
och nu hoppas man att detta positiva 
resultat även uppmuntrar andra by-
bor att försöka med liknande växtod-
lingar.
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i	man planterar hirs i dhai kheda by

hirSen åter Vänder till åkrArnA
den största delen av byarnas befolk-
ning odlar sin egen jord, men samti-
digt söker många  lönearbete på an-
nan ort,  i  alla fall  ti l l  en del av året. en 
del av lönen går nämligen til l  köp av  
konstgödsel.  Att odla jord är nu dyrare 
än för tjugo år sedan anser byborna. 
förr fanns mer boskap och gödslingen 
där fö gratis. 

på bymötena har man även diskute-
rat sädesslag och utsäde. de unga har 
vant sej vid att äta och odla majs och 
vete ty den traditionella odlingen av 
olika hirssorter  är nuförtiden ovanlig 

och  utsedet betalas inte av de offent-
liga hjälpprogrammen. det goda hos 
hirsen är dess näringsrikedom och 
förmågan att motstå torka. gamla 
människor minns med värme hur de 
åt hirsbröd som barn. en äldre man 
kommenterade att de ungas arbets-
förmåga har sjunkit för att de inte fått 
samma näringsrika mat som den äldre 
generationen. enligt byborna så rutt-
nar inte deras lokala säd lika lätt som 
de nya sädesslagen. då man vill  tryg-
ga matförsörjningen och självhushåll-
ningen är det lokala hirset bättre än 
de nya sädesslagen.
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text och photo: SuVi SillAnpää

då projektet påbörjades ville man 
inte hitta hirsfrön i området, men 
slutligen hittades så mycket att jord-
brukarna kunde påbörja försöksodlin-
gen. efter de första försöken blev även 
många andra intresserade av att odla 
hirs.  efter lyckade skördar finns det nu 
mer utsäde för följande skördeperiod.

SJälVkänSlAn Stiger i  SAmfundet
byborna har ivrigt tagit del av pro-
jektet och de diskussioner som förts. 
under arbetets gång har det från de 
olika byarna bildats en grupp som 
känner til l  det traditionella jordbru-
ket och således kunnat jämföra det 
gamla med det nya sättet att odla. ur 
resultatet av de gemensamma åsik-
terna har det fötts kunskap om de 
förändringar som skett i  l ivsmiljön, 
levebrödet och födan. tidigare hade 
inte sådana här diskussioner fått fo-
rum, men nu har bybornas kunskap 
och er farenhet varit centrala i  pro-
jektet vilket har gjort att samfundets 
medlemmars självkänsla har stigit och 
användbara traditionella arbetsmeto-
derna har börjat uppskattas.

traditionell kunskap hör också 
samman med samfundets identitet. 
genom att dokumenterar kunskapen 
önskar de äldre byborna att även yng-
re skulle intressera sej för traditio-
nell odling. i  skolorna har det redan 
anordnats til lfällen som presenterat 
hållbara naturprodukter och hållbart 
jordbruk. dessa evenemang vill  man 

anordna även för alla i  byarna. det 
intresse för traditionell bruk av gamla 
växter och sädesslag som vuxit fram i 
de olika samfunden väcker en positiv 
framtidstro hos befolkningen och by-
borna i prayatna Samit.

projektet i  prayatna Samit fortsätter 
ända til l  juni 2015.
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g	thanapara Swallows development Society, bangladesh

 ett möte med en kvinnogrupp i thanapara; på mötet 

informerades vad som gäller kring äktenskap

S valorna indien bangladesh (hä-
refter Svalorna) är en lund ba-
serad organisation som bildades 

år 1959, efter att Abbé pierre, grunda-
ren för emmausrörelsen, besökt Sve-
rige och uppmuntrat människor att 
starta volontärgrupper. den grupp 
som bildades började jobba med fat-
tiga människor i  peru och på 1960-ta-
let inledde Svalorna sin verksamhet i 
indien och tio år senare, efter befriel-
sekriget, i  bangladesh. 

år 2007 bilades två fristående orga-
nisationer, nämligen Svalorna latina-
merika samt Svalorna indien bangla-
desh. i  dagsläget har Svalornas arbete 
gått över från att skicka ut volontärer 
til l  projektform med långsiktigt fo-
kus, där organisationen jobbar til l-
sammans med partnerorganisationer 
i  indien och bangladesh och vad som 
genomsyrar arbetet är ett starkt fokus 
på miljö- och rättighetsfrågor. Svalor-
nas värdegrund baserar sig på solida-
ritet och hållbar utveckling. 

än idag är Svalorna en del av em-
maus rörelsen och även om Svalornas 
metoder och teman för verksamhe-
ten har förändrats med åren baserar 
sig arbetet fortfarande på emmaus 
grundvärdering att kämpa för dem 
som har det svårast, inte bara för att 
l indra nöd utan också att avskaffa 
dess orsaker. 

SVAlornAS VerkSAmhe t i  SVerige
i Sverige jobbar Svalorna aktivt med 
informationsspridning och påverkan-
sarbete. genom kampanjer, utställ-
ningar och föredrag försöker Svalorna 
öka kunskapen i Sverige om hur situ-
ationen för marginaliserade grupper i 
indien och bangladesh ser ut. en kam-
panj som hålls just nu är run to india, 
som används som ett medel att samla 
in pengar så att Svalorna kan arbeta 
för en rättvis och hållbar värld. målet 
är att springa från lund till  kotagiri 
och til lbaka och varje deltagare done-
rar 1 krona per sprungen kilometer. 

en annan kampanj som hålls just nu 
är ekologiska fotavtryck, vars mål är 
att lyfta upp miljöproblem och visa 
hur man kan leva ett mer hållbart l iv 
och därmed också minska sitt ekolo-
giska fotavtryck. under kampanjer 
går informatörer ut i  bl.a. skolor och 
informerar om detta. utöver detta 
ordnar Svalorna även en matlagning-
skurs, där deltagarna lär sig laga eko-
logisk, hållbar och vegetarisk indisk 
mat samtidigt som Svalornas arbete i 
indien diskuteras. 

S V A l o r n A  i n d i e n  b A n g l A d e S h

AnnAnStAnS
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SVAlornAS progrAm i  indien och 
bAnglAdeSh
i Svalornas  indien-program finns för 
til lfället fem projekt på olika håll i 
landet. projekten koncentrerar sej på 
att stärka och försvara adivasiernas, 
de kastlösa kvinnornas och de margi-
naliserade jordbrukarnas rättigheter, 
ti l lgång till  mat och hållbart jordbruk. 
Svalorna försvarar även deras rät-
tigheter och livsmöjligheter som bor i 
skogarna och får sin utkomst därifrån. 
ett av projekten koncentrerar sej däre-
mot på att hjälpa de daliter,  kastlösa, 
som blivit utsatta för diskriminering 
och våld. kring detta problem görs 
dessutom forskningsarbete som visar 
att diskrimineringen av de kastlösa är 
ett större problem som behöver mer 

uppmärksamhet av statsmakten och 
samhället.

i  bangladesh har Svalorna tre projekt 
vilka även vill  befrämja de jordlösas 
och de marginaliserade jordbrukarnas 
rättigheter och utkomstmöjligheter 
genom ekologiskt jordbruk. Svalorna 
stöder även de fattiga och jordlösa 
kvinnornas rättigheter och möjlighe-
ter att delta i  det sociala, ekonomis-
ka och politiska arbetet. dessutom 
koncentrerar sej ett av projekten på 
klimatfrågor och att uderlätta livet 
för människor som bor i  översväm-
ningsområdena.

du kan läsa mer om Svalornas indi-
en-bangladesh-projekt  på våra inter-
net-sidor: www.svalorna.org
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pääSkyt on oSA kAnSAinVäliStä emmAuS-liiket tä

peruAnSkA och indiSkA 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.

AddreSS:
backasgatan 54, 00510 helsingfors  
(vid emmaus loppmarknad)
tel. 045–138 9062
webben: www.paaskyt.fi
e-poSt: kehitysmaayhdistys.paas-
kyt@gmail.com
fAcebook: www.facebook.com/
paaskyt

redAktion: 
maiju korpela och skrivarna
öVerSättning: 
gun-britt tirri, tytti kaasinen och 
gun wasenius-hietanen
bild på omSlAget:
Jelena Salmi

medlemSAVgifter 
20-100 e/år
bAnk: fi06 5780 0720 2384 06
referenS: 51402

uppge ditt namn och din adress/e-
postadress så får du medlemstidnin-
gen två gånger per år.
 
om du vill ha din medlemspost i 
elektriskt format, sckicka ett mail 
till: kehitysmaayhdistys.paaskyt@
gmail.com

StödAVgifter
SewA (Self-employed women´s 
Association), indien
bank: op fi06 5780 0720 2384 06 
referens 35033

cuna nazareth, barndaghemmet 
i peru
stöd- och fadderavgifter
bank: op fi84 5549 6610 0081 99, 
referens 35004

tillstånd till penninginsamling: 
16.1.2014–31.12.2015, 
2020/2013/4411


