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2 ledAren

u nder sommaren påbörjades sto-
ra förändringar inom utveck-
lingssamarbetet emedan den 

nya regeringen skurit ner på utveck-
lingsbidragen både snabbt och stort.  på 
försommaren publicerades världsban-
kens långvariga chef, ekonomiedoktor 
ritva reinikainens utredning ”riippu-
maton arvio Suomen kehitysyhteistyön 
tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta”. 
i  rapporten konstateras att man nästan  
inte alls har uppmärksammat  medbor-
garorganisationernas framgångar och 
kostnadseffektivitet. i  utredningen an-
tar några intervjuobjekt att man kan 
skära ned på medborgarorganisationer-
nas projekt t.o.m. 20 til l  30 procent utan 
att det märkbart skulle påverka utveck-
lingssamarbetets resultat. 

det är dock viktigt att märka att den 
här åsikten gäller speciellt utrikesmi-
nisteriets utvärderingar och interna 
utvecklingsarbete. Man har inte beak-
tat den äkta motivation, ambition och 
kunskap medborgarorganisationerna 
har då de evaluerar sina projekt.

Säkert är att även medborgarorgani-
sationerna skall ”se sig själva i  spegeln” 
i  fråga om resultatsrapporteringen, men 
det finns mer att önska i  den offentli-
ga debatten. vilka kriterier ställer man 
på resultaten: mäter man enbart eko-
nomi och siffror eller är även andra re-

sultat viktiga i  utvecklingsarbetet? för 
ett framgångsrikt utvecklingssamarbe-
te anser medborgarorganisationerna, i 
de programpunkter som fastställdes år 
2010 i istanbul, att i  stället för enbart 
numerära bedömningar skall även oli-
ka kvalitetsbedömningar godkännas. 
vanligen godkänner man sådana resul-
tat som minskar på fattigdomen, mä-
ter hållbar utveckling och t.ex. jämns-
tälldhet, men man bör även förstå hur 
mänskliga rättigheter och samhällelig 
rättvisa förverkligas, hur medborgarnas 
resurser och demokratiska behov och 
medverkan tas til l  vara och hur likvär-
digt och solidariskt samarbetet genom-
förs. förhoppningsvis glömmer vi inte 
här i  finland att medborgarorganisatio-
nernas kritiska röst i  samhället redan i 
sig är en betydande prestation. och inte 
vill  ju medborgarorganisationerna nöja 
sig med bara det, nej,  de kräver mycket 
mer av sig själva!

nu måste medborgarorganisationer-
na komma på hur de kan arbeta effek-
tivt trots den minskade ekonomin, då 
ju verksamheten redan nu til l  största 
del fungerar med frivill igt arbete. ty-
värr måste kepa (kepa är det finländska 
medborgarsamhällets ledande exper-
torganisation i utvecklingspolitiska frå-
gor) en viktig utbildare och i mycket vårt 
stöd, minska på mycket av sin verksam-
het och sin service, bl.a. måste de avs-

h e j  A l l A  S v A l o r !
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luta etvo-volontärprogrammet. kepas 
etvo-volontärprogram upphör således 
och medlemsorganisationerna måste 
bedöma ifall  de själva i  fortsättningen 
kan sända ut sina volontärer. för Svalor-
na har volontärprogrammet varit en vik-
tig samarbetsform i kontakten med våra 
samarbetspartner, så vi har beslutat att 
til ls vidare fortsätta vårt volontärsamar-
bete. den nyaste volontären har redan 
utsetts til l  Cunan och hon far til l  perú i 
början av år 2016. vårt Sewa-projekt får, 
enligt nuvarande information, fortsät-
ta som planerat til l  år 2017 slut, och vi 
överväger att be om bidrag för cirkula-
tionscentralen även i fortsättningen.

det blir i  alla händelse förändringar 
och där för är vi tacksamma för de svar 
ni medlemmar gett i  vårt frågeformulär 
från våren. Svaren hjälper oss att ut-
veckla vårt arbete och att finna vår plats 
i  en föränderlig värld. ett sammandrag 
av medlemsenketen finner du i den här 
tidningen.

trots allt ser vi framåt med optimism 
och iver på förändringarna som ju fört 
med sig ny medborgaraktivism även här 
i  finland!

Med hösthälsningar,
MAiju korpelA, ordförAnde
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trAperiA
CunA nAzAre thS återAnvändningSCenter

Sedan 1960-talet har emmaus och Svalorna stött daghem 

verksamheten i Cuna nazareth i lima. iden om att ha ett gemensamt 

utvecklingsprojekt föddes då behovet av att hitta nya sätt att 

utveckla dagisets självförsörjande kom fram. 

å r 2011 startade vi ett återan-
vändningscenter projekt til l-
sammans med utrikesministe-

riets och tre finska emmaus-gruppers 
stöd. Målet var att framhäva återan-
vändning av material och hållbar ut-
veckling, erbjuda nya utbildnings- och 
upphällnings möjligheter til l  ungdomar 
i  trakten och att genom återanvändings-
projektet få inkomster åt daghemmet 
Cuna. 

den peruanska byråkratin och den 
bristfälliga infrastrukturen fördröjer 
påbörjandet av projektet. trots detta 
fick vi byggningsarbetet gjort och åte-
ranvändingscentret öppnades i  april 
2012. tillsammans med den konventio-
nella återanvändingscentrets verksam-
het - samling av saker, sortering och för-
säljning- kördes också igång en verkstad 
verksamhet, vars syfte är att förutom re-
parera möbler och andra saker som do-
nerats så att de är i  skick att säljas, också 

erbjuda yrkesutbildning och arbetsmöj-
ligheter åt områdets ungdomar som är i 
faran av att marginaliseras. 

under första året besökte 24 ung-
domar trä- och metallverkstäderna. 
nästa år ökade antalet verkstäder och 
ålderspreferensen utvidgades, vilket 
resulterade i att 31 ungdomar besök-
te verkstäderna. tio av ungdomarna 
erbjöds deltids-arbete på återanvän-
dingscentret för att arbeta med sorte-
ring och försäljning.  

år 2014 kördes två nya verkstäder 
igång: en trädgårdsverkstad och en 
pysslingsverkstad. trots förnyelserna 
och den mångsidiga reklamförningen 
blev deltagarantalet i  verkstäderna 
ganska blygsamma. det visade sig också 
att det var krävande att sysselsätta ung-
domarna än vi förväntat oss. detta led-
de til l  att Cuna nazareth har måsta hålla 
återanvändingscentret i  gång med allt 
för små personalresurser.

t r A p e r i A  –  C u n A  n A z A r e t h S  å t e r A n v ä n d n i n g S C e n t e r

reportAge
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h en kund undersöker hushållsapparater som reparerats i elektronikverkstaden

återanvändingscentrets läge på ut-
kanterna av pachacamaci har visat sig 
problematiskt när det gäller rekryterin-
gen av ungdomar. på grund av det av-
lägsna läget måste också mycket pengar 
och tid användas på att hämta saker. 
Största delen av donationerna söks ju 
från de mest förmögna bostadsområden 
som ligger över 30km borta. Situation 
kan dock ändras inom de kommande 
åren eftersom pachacamaci byggs upp i 
rask takt och det redan nu finns några 
stor företag på området. infrastruktu-
ren har också utvecklats så att man inte 
måste köra längs en gropig sandväg för 
att komma till  återanvändingscentret. 
det är mycket sannolikt att en allt större 
del av donationerna kommer att komma 
från pachacamaci området i  framtiden.

återanvändingscentret får sin inkomst 
genom att sälja saker som donerats och re-
parerats i  verkstäderna til l  invånarna i 
området. en avsevärd del av urvalet är 

också kläderna som fraktats från åland, va-
rav hälften sätts till salu i återanvändings-
centret och andra hälften i dagiset Cuna. 
Cuna säljer dem i sin butik i Chorrillos.

förutom försäljningen i återanvän-
dingscentret har det också prövats rö-
rande försäljning och en ny butik har 
öppnats i  centrum av lurini.  Med hjälp 
av projektbidraget har kommunika-
tionsmaterial kunnat produceras där 
det inte bara har förts reklam för åte-
ranvändingscentret och verkstadsarbe-
tet det erbjudet, man har också kunnat 
genomföra miljöutbildning som har 
och göra med bl.a. sortering av avfall 
i  hushålls.  invånarna i närområden har 
deltagit i  händelser där träd har plan-
terats, parker har lagats i  ordning och 
man har inställt soptunnor i  dessa saker 
som gjorts i  metallverkstaden av återan-
vändbart material.

efter att projektet tagit slut i  år i  maj 
har Cuna nazareth arbetat hårt för att 
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i	pepe introducerar traperias barnavdelning

förbättra lönsamheten av återanvän-
dingscentret och för att hitta nya arbe-
tare til l  centret. reparerandet av möbler 
och elektronik fortsätter med profes-
sionell arbetskraft.  pysslingsverkstaden 
samlar sig också fortfarande två gånger 
i  veckan och leds av en före detta elev. 
kommunikationen har också utvecklats 
och utöver tryckta reklamer, förs det nu 
också reklam om återanvändingscent-
ret i  radion. det hårdnackade arbetet 
har frambringat resultat; Senaste årets 
försäljningsvinst var redan över 30 000 
euro och vi förväntar oss ett ännu bät-
tre resultat detta år.  om den positiva 
utvecklingen fortsätter så kan återan-

vändingscentret uppnå fullt självförsör-
jning inom de kommande månaderna. 
trots detta har vi ännu en bit kvar til ls 
försäljningsvinsten från återanvänd-
ningscentrets kan ordentligt finansiera 
uppehållet av Cunas dagis.

fastän projektet är slut nu, följer Sva-
lorna med hur det går för återanvän-
dingscentrets också i  fortsättningen. 
emmaus-grupperna fortsätter också 
med sitt finansiella stöd åt de dagliga 
aktiviteterna som framhäver återan-
vändningscentrets lönsamhet. det har 
också förts preliminära diskussioner om 
ett fortsättningsprojekt där man skulle 
koncentrera sig ännu starkare på miljö-
undervisning som stöder återanvänd-
ningscentrets verksamhet. Samarbetet 
med projektet beror dock i  stort sätt 
på de förändringar som utrikesministe-
riet för handlingar om, som kommer att 
påverka medborgarorganisationers ut-
vecklingssamarbete och Svalornas verk-
samhet.

dessa förändringar kommer ändå 
inte påverka vårt faddersamarbete med 
Cuna daghemmet. vi kommer alltså att 
försätta med fadderarbetet också i  fort-
sättningen.

text oCh bild: heli jAnhunen



7Ak tuellt
MedleMSenkätenS reSultAt

M e d l e M S e n k ä t e n S  r e S u l t A t

S tort tack til l  alla som har svarat på 
vår medlemsenkät! det var upply-
sande – och roligt! – att höra om 

era er farenheter och er syn på Svalornas 
arbete både nu och tidigare och att få 
riktlinjer och idéer för framtiden. Med-
lemsenkäten gav ännu en bild av vår 
stil iga historia, som vi har all  anledning 
att vara stolta över. den stärkte oss ock-
så i  övertygelsen om att de värden och 
principer som ursprungligen låg bakom 
Svalornas verksamhet fortfarande gäller 
och fungerar som kraftkälla också i  nu-
tiden.

Av värdena som styr verksamheten 
upplevde de som svarade på enkäten att 
jämlikhet och lika människovärde, miljö 
samt samarbete, gemenskap, solidari-
tet och delaktighet ligger dem närmast. 
viktiga är dessutom bl.a. långsiktighet, 
hållbarhet, respekt för människors oli-
ka livssituationer och åskådningar, 
ansvarsfullhet, öppenhet och genoms-
kinlighet. i  vår verksamhet uppskattas 
särskilt arbetet på gräsrotsnivå och di-
rekta kontakter med samarbetsparter. 
Svararna uppskattade också att män-
niskor får hjälp til l  självahjälp. det var 
vidare trevligt att höra att våra samar-
betsprojekts kvalitet och resultat upps-
kattas.

enkäten visar att medlemmarna upp-
lever de nuvarande tematiska tyngd-
punkterna som viktiga och lämpliga för 

vår organisation. det är förståeligt att 
de kan vara svårt att välja en eller två 
framom de andra, men de som svarade 
på enkäten til ltalades särskilt av mar-
ginaliserade gruppers rättigheter och 
utkomst och av att främja kvinnornas 
ställning, men skillnaden inte var stor 
til l  respekt för ekologi och miljö och ar-
bete bland barn och unga.

vi lägger önskemålen och idéerna om 
evenemang och information bakom örat, 
tack för den! det är också bra att veta 
att både medlemsbrevet och tidningen 
fortfarande håller sina positioner vid si-
dan av de nya medierna. Angående me-
delanskaffningen är det nyttigt att höra 
era tankar om bland annat våra indiska 
och peruanska försäljningsartiklar och 
om hur sortimentet kunde utvecklas.

Medlemsenkäten besvarades av un-
gefär en tredjedel av medlemmarna, 
och det är vi glada för. när vi funderar 
över Svalornas plats och verksamhets-
sätt i  dagens värld uppskattar vi också 
den feedback som vi får exempelvis via 
facebook och på olika evenemang. ni 
kommer väl ihåg att vi tar emot feed-
back och idéer också när vi inte har en 
enkät på gång!

bland dem som svarade på enkäten 
lottade vi ut ett handarbete av varumär-
ket hansiba, som är vår indiska samar-
betspartner SeWA:s kvinnor. lotten föll 
på thomas Wallgren. gratulerar!
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r e S u l t A t e n  A v  p r o j e k t e t  p r A y A t n A  S A M i t i

reSultAten Av projektet 

prAyAtnA SAMiti
Svalornas styrelsemedlem Suvi Sillanpää gjorde ett besök til l 

fadderprojektet i  udaipuri.

Ak tuellt

k ärntrupperna i både prayatna 
Samiti (pS) och jagran jan vi-
kas Samiti (jjvS) har redan i fle -

ra decennier arbetat på att utveckla 
landsbygden i udaipuri.  organisatio-
nernas ledare Mohan dangi (pS) och 
ganesh purohiti (jjvS) har djupgåen-
de kunskap om förhållandena och kul-
turen i regionen. Som stöd i arbetet 
får jjvS och pS forskningskunskap från 
organisationen Society for promotion 
of Wastelands development (SpWd), 
som de ofta har samarbetat med.

vid sidan av andra projekt för att 
utveckla landsbygden har jjvS haft 
ett långsiktigt samarbete med guner-
na som arbetar professionellt inom 
adivasernas traditionella hälsovård. i 
samband med organisationens kansli 
finns en också liten klinik, där patie-
nter vårdas med naturmedicin, oli-
ka slag av massage och med nyaste 
til lskottet kiropraktik. jjvS har ofta 
besök av utländska hälsovårdsstu-
derande på praktik. när jag hade åkt 
kom en grupp kiropraktikstuderade 
från Australien.

nAturligA trAditioner
Största delen av gunerna har fått sin 
kunskap av sin far eller mor, men via 
projektet är de med i ett nätverk där 
de kan lära sig nya färdigheter av gu-
nerna i andra byar. tillsammans be-
söker gunerna skogarna i trakten så 
att alla ska lära känna nya arter och 
få möjlighet att samla växter som inte 
växer i  skogarna närmast deras egna 
byar.

gunerna anser att växterna är le-
vande väsen och där för ber de när de 
samlar in dem. Adivasikulturen står 
också annars i  en mycket nära relation 
til l  naturen. Så är exempelvis boswe-
lia sarata inte bara ett träd vars sav 
används i  vården av ledsmärtor utan 
också en symbol för äktenskapet. in-
för bröllopsceremonin til lverkas ett 
tak av trädets grenar och efter bröll-
opet grävs grenarna ner vid brudens 
föräldrahem. nya träd växer upp ur 
dem och visar hur länge det är sedan 
bröllopet ägde rum. det sägs att ett 
blomstrande träd betyder att också 
äktenskapet blomstrar.
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gunerna är övertygade om att deras 
kunskap är ämnad att användas för 
samhällets bästa och deras motivati-
on kommer inte av ekonomisk nytta 
utan av medkänsla med människor i 
svårigheter. i  de byar vi besökte var 
nästan hälften av gunerna kvinnor. en 
av dem hette Motu och berättade att 
många guner inte bara kan sköta män-
niskor utan också husdjur. de känner 
växter som kan blandas i  fodret för att 
ge mera mjölk av högre kvalitet.  Motu 
är nöjd exempelvis med växtodlingar 
som får projektets stöd och hoppas 
liksom många andra guner att de til l 
byarna skulle kunna få flera växter 
som nu är svåra att hitta i  deras hemt-
rakter.

trAditionellA oCh ModernA 
Me toder
på natten hade det regnat. då vi kom 
till  byn ghagri plöjde männen sina 
åkrar med oxar i  par. traktorer blir 
vanligare, men i den här avlägsna byn 
ser man inte ännu till  dem.

de odlare som prövar på att så hirs 
visar entusiastiskt upp sina odlingar 
när vi går genom byn. hirsen har såtts 
på högt uppe på sluttningarna där det 
är torrare medan det närmare dalens 
botten växer majs, som är den allmän-
naste grödan under monsunperioden.

odlarna har varit på mässan i udai-
puri til lsammans med prayatna Samiti 
för att bekanta sig med moderna jord-

bruksmetoder och maskiner. Mohan 
dangi berättar att målet med besö-
ken är att få nya idéer och ett bredare 
perspektiv. Moderna och traditionella 
metoder kunde kanske til lsammans 
resultera i  hållbara, lokala näringar.

Syftet med prayatna Samitis och ja-
gran jan vikas Samitis projekt är att 
förbättra de lokala samhällenas tradi-
tionella näringar och hälsovård samt 
att främja en hållbar användning av 
naturresurserna.

text oCh bild: Suvi SillAnpää
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e M M A u S  v o l o t ä r t r ä f f  i  S v e r i g e

AnnAnStAnS

”penSionärSvolontärträff” 

i  SverigeS hälSinglAnd

p å försommaren möttes tio pen-
sionärsvolontärer i  Sörljusne 
vid den vackra älven ljusnan. 

vår femte träff var hos Majvor Mäki. 
Med en husvagn som hjälp kunde Ma-
jvor med maken Axel ordna en bek-
väm vrå åt oss alla. Sådant uppskattar 
en grupp som vår där den äldsta är 
över 80 och den yngsta 65.

Alla träffades vi i  peru tiderna kring 
1970. då förband sig volontärerna att 
arbeta i  minst två år med resan och 
uppehälle gratis plus fickpeng. för 
många blev tiden som volontär läng-
re.

resan från norden till  peru gjordes 
med emigrant- eller lastbåt från nån 
sydlig hamn vid Medelhavet. resan 
tog ca 3 veckor, så avståndet til l  hem-
landet kändes långt och definitivt. 
Sydamerika präglades den tiden av 
militärdiktaturer, kubanska revolu-
tionen 1959, Ce guevaras död hösten 
1967 och kinesiska revolutinen med 
Mao 1949. för alla dem i tredje värl-
den som ville förändring var kina ett 
föregångsland, ett land som steg upp 
ur fattigdom och kastade av sig fört-

ryckarnas ok, såsom man trodde då. 
i  militärdiktaturens perú politiserade 
universitetsstuderandena mer än stu-
derade, tog emot strejkande gruv- och 
lantarbetare och samarbetade med 
slummområdenas representanter. 
Studentvågen 68 berörde Sydame-
rika lika väl som europa. till  ett land 
med enorm fattigdom och maktmiss-
bruk kom svalanidén 1965 genom att 
daghemmet Cuna natzareth började 
sin verksamhet. 1968 började emma-
us-Svalorna i finland stöda nazareth 
med pengar och klädförsändelser och 
1970 kom else och jag til l  som de förs-
ta volontärer finlands Svalor sände, 
til l  peru.

vi som träffades är olga Svantesson 
och victor li från peru och nu bosatta i 
Sverige, gunlög nordlander de Maruy 
från Sverige och nu bosatt i  peru, eli-
sabert li-herrmansson, Majvor Mäki, 
eva Sandström, Anne-Marie bruno, 
per fröberg, alla från Sverige och else 
kjellström och jag (gun Wasenius-hie-
tanen) från finland.

genast präglades mötet av budet 
att Margarita herrera från daghemmet 
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Cuna nazareth hade dött i  en trafiko-
lycka. för Margaritas syster olga kom 
budet som en stor chock, Margarita 
var olgas viktigaste länk til l  famil-
jen i peru. Men även vi andra berör-
des djupt av budet, ty alla hade vi på 
olika sätt samarbetat med Margarita 
och Margarita hade bekantat sig med 
Svalornas och emmaus arbete både i 
Sverige och finland. hon var Cuna na-
zareths viktigaste stöttepelare även 
om hon med ålderns rätt hade dragit 
sig ur det konkreta arbetet på Cunan 
och nu administrerade Cunans cirku-
lationscentral.

Margarita, som bodde i Chorillos, 
är en del av Cuna nazareths utveck-
ling alltsedan hon som 18-åring ans-
tälldes där 1966. Snabbt visade Mar-
garita en sådana kapacitet att hon fick 
allt mer krävande uppgifter, ti l ls hon 
blev Cunans föreståndare år 1971.  

Svalorna förstod i ett tidigt sked vik-
ten av peruanskt styre och peruanska 
volontärer. Cuna nazareth blev ett av 
de första biståndsprojekt som fun-
gerade enligt kompanjonsprincipen. 
inom biståndsverksamheten har den 
principen följts av många och är en 
garanti för goda resultat.

vad har då tiden i perú gett oss och 
hur har den tiden påverkat resten av 
våra liv?

victor, som mången universitet-
sungdom på den tiden, sökte en upp-
gift i  kampen mot fattigdomen. på det 
sättet fick han kännedom om Abbé 
pierre och den franske katolske präs-
ten, gerardo protain, som startat en 
rörelse med emmaus lumpsamlare i 
lima. han gjorde emmaus känt i  peru 
genom sina intensiva arbetsmeto-
der där han öppet kritiserade de rika. 
där för blev han i början av 1960-talet 
tvungen att lämna landet efter att ha 
blivit hemkallad av vatikanen. när vic-
tor 1965 kom till  emmaus hade där för 
lumpsamlarverksamheten legat nere i 
flera år och han såg som sin primära 
uppgift att på nytt starta "traperían". 
därigenom fick ”Asociasión emaus del 
perú”, centralorganisationen för em-
maus olika verksamheter i  lima, egna 
inkomster och större oberoende, både 
inom landet och gentemot samarbet-
sorganisationer i  andra länder. victor 
blev senare ordförande i "Asociasión 
emaús del perú" 1969 – 1976 dvs den 
tid vi "pensionärsvolontärer" arbeta-
de i lima.

under den här tiden fanns i  ”Asoci-
asión emaus del perú”s regi ett lump-
samlarkollektiv ( traperia),  två daghem 
(Cuna nazareth) med en arbetsförme-
dling, Annexet (fil ial ti l l  Cunan) med 
bibliotek och sjukstuga och en läkar-
mottagning. traperian sålde insamla-
de kläder och saker til l  överkomligt 
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pris för sluminvånarna och kunde med 
intäkterna stödja byggnadsprojekt i 
barriadorna organiserade av invånar-
na själva, men även ge til lfälliga stöd 
til l  jordbävningsoffer, politiska fån-
gar, strejkande lantarbetare, m.m. Alla 
hade jobb så det räckte.

elisabet, volontär 1965-1978, ar-
betade på nazareth i 2 år,  större de-
len som föreståndare och sedan, efter 
giftermålet med victor, på traperian i 
ca 10 år.  under den här tiden utveck-
lades emmaus-aktiviteterna stort.  de-
ras barn var båda dagisbarn på naza-
reth där de lekte bl.a. med Margaritas 
barn som var i  samma ålder. tanken på 
barnens skolgång gjorde att familjen 
flyttade til l  Sverige 1978.

olga, som började arbeta på Cunan 
litet efter sin syster Margarita, bor nu 
i Sverige med barn och barnbarn. hon 
arbetade länge på Cunan och trape-
rian, från skötseln av toan til l  ansva-
rig för Cunans arbetsförmedling m.m. 
1977 flyttade hon med sin man Svan-
te, svensk volontär, ti l l  emmaus björkå 
i  Småland. Svante och olga arbetade 
länge på björkå och olga fortsatte sitt 
emmausarbete där även efter Svantes 
död. nu är hon hemvårdare och snart 
pensionär och samhällsengagerad. 
”emmaus har präglat hela mitt l iv och 
varit min utbildning. jag har lärt mej 
att förstå orsakerna til l  fattigdomen”.

Anne-Marie kom 1967 som 
22-åring til l  Cunan inspirerad av Abbé 
pierre. hon blev mycket snart  föres-
tåndare för Cunan för ett år.  Som läka-
re arbetade hon på 1990-talet i  Afrika 
genom organisationen ”Skandinavis-
ka läkarbanken” och är ännu aktiv i 
k limat- och flyktingfrågor. ” tiden i u-
länderna lärde mej att alla människor 
är l ika värda och vikten av att vara an-
tiauktoritär”.

eva arbetade på Cunan i 3 år från 
1968-71. ”efter det fattade jag litet av 
vad allt handlar om”, funderar hon och 
fortsätter, ”tro inte att du kan förändra 
världen”. hon utbildade sig til l  lärare 
och kom med sin man Miguel igen til l 
peru åren 78 – 86. då arbetade hon 
som kordinatör för ubv (utbildning 
för biståndsverksamhet) med kontak-
ter til l  folkliga organisationer, samt 
som medarbetare på halvtid på na-
zareth. ”det bästa jag gjort i  mitt l iv”. 
hon tänker på glädjen och humorn 
bland de fattiga. hon älskar peru och 
reser dit så fort hon kan. då hälsar 
hon bl.a. på den peruanska släkten 
och til ls nu alltid på Margarita. eva 
har arbetat och tolkat i  olika solidari-
tetsevenemang med latinamerikanskt 
kulturutbyte. ”jag känner mej privili-
gerad på grund av allt jag upplevt”.

gunlög, arbetade på Cunan 1970-
1972. det var systern Anne-Marie som 
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i	lumpsamlargänget färdiga för aktion utanför emmaus-porten: 

 Miguel, Majvor, victor, gun, louis, gunlög, teobaldo, Carlos

lockde henne til l  peru. på våren 70 
kom den förödande jordbävningen 
som krävde allas engagemang, men 
efter det arbetade hon på  Annexet 
med rehabilitering av polioskadade 
barn och med biblioteksverksamhet. 
även hon fick kämpa med ”tjusiga 
damer som ville bestämma” förrän sa-
marbetet med peruansk läkare, sjuks-
köterska och lärare tog fart.  gunlögs 
öde blev universitetsläraren joaquin 
som med ihärdighet vann gunlögs 
hjärta och gjorde att hon bosatte sig 
i  peru och småningom fick en stor fa-
milj.  Som den enda av oss som nu bor i 
peru tycker hon att en viss förbättring 
skett under hennes år där. bl.a. en viss 
förbättring av kvinnornas ställning.

Majvor, utbildade sig til l  sjuks-
köterska för att kunna arbeta i  något 
u-land. hon  efterträdde gunlög på 

poliomottagningen, 1971-1973. de 
poliosjuka barnen satt glömda i sina 
hem utan skola och socialt l iv.  gym-
nastik och hjälpmedel gav nytt l iv åt 
många. Andra perioden 1975-1976 var 
hon ansvarig för emmaus läkarmot-
tagning. ” tiden i peru blev en vatten-
delare. jag ser på mitt l iv som före och 
efter peru. jag trivdes i  första stund i 
detta fasinerande land”.

per är ordförande för Svalorna-lati-
namerika i  Stockholm. på 70-talet fun-
gerade han som en länk mellan Sve-
rige och emmaus i peru genom sina 
olika resor. ”genom engagemang för 
de utsatta påverkas man och lär känna 
sina begränsningar. genom de starka 
intryck peru gett mej har jag fått en 
möjlighet att förstå meningen med 
livet”. den er farenheten vill  per att 
många andra borde få. han vill  arbeta 
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för en internationalisering av Sverige, 
att hålla ögonen öppna för vad som är 
bra hos andra.

else arbetade i peru i  två repriser 
1970-1972 och 1986. else jobbade på 
traperian och senare på pojkhemmet 
Santa Maria. efter sin vistelse i  peru 
har hon arbetat i  många repriser på 
emmaus-vestervik i  ekenäs. hon kän-
ner att arbetet med emmaus/Svalorna 
har gjort henne mera vidsynt och är 
tacksam för att längtan att se världen 
utanför sin li l la by esse gjorde att hon 
småningom hamnade i perú.

gun (undertecknad) är specials-
juksköterska och konsterapeut och 
kom till  ett peru som mycket snart 
(våren 1970) drabbades av en förö-
dande jordbävning. en stor del av min 
tid i  peru arbetade jag, til lsammans 
med många andra från emmaus, uppe 
i norra Anderna i staden huaraz. ”jag 
känner att jag i  peru fick svar på mån-
ga frågor, så här hemma har det varit 
naturligt att jag engagerat mej poli-
tiskt och socialt”.  

i  dag fungerar Cuna nazareth fort-
sättningsvis bra. i  samarbete med Cu-
nan fungerar en cirkulationscentral 
som stöder Cunan ekonomiskt. det 
officiella ”Asociasión emaus del perú” 
finns inte mer, men nog olika lump-
samlargrupper som kallar sig emmaus 
och som arbetar självständigt. i  ett 
land med stor fattigdom är det klart 
att människor måste hitta på olika 
sätt att överleva. på vårt möte påpe-
kade victor att det är viktigt att veta 
hur ett hjälparbete är planerat och ut-
fört förrän vi här i  norden ger arbetet 
vårt stöd. Att någon kallar sig emma-
us är inte nog.

Mycket av vårt konkreta arbete syns 
inte mer. ”är det förspilld möda?” frå-
gade elisabet.

det som i alla fall  är helt k lar är; 
”genom att hjälpa andra hjälper man 
sig själv mest”. genom samarbete 
mellan olika folk berikar vi varandra. 
den möjligheten vill  emmaus och Sva-
lorna ge til l  andra och den möjlighe-
ten fick vi.

text: gun WASeniuS-hie tAnen
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kAllelSe till höStMöte

kAllelSe till höStMöte
u-landsföreningen Svalornas stadge-enliga höstmöte 

tisdag 24.11.2015 kl.  18.30 

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 2016
8. godkännande av budget för år 2016

9. val av ordförande för verksamhetsåret 2016
10. val av styrelse för år 2016

11. val av revisorer för år 2016
12. behandling av föreningens medlemsavgift för år 2016

13. Andra ärenden 
14. Mötet avslutas 

obS. verksamhetsplanen och budgetförslagen för år 2016 fås per e-post 
på begäran: kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
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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.

vi levererar produkter också per post!

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 Wasenius-hietanen, Maria 
brommels och emanuela daniel
bild på oMSlAget:
heli janhunen

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

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


