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et nya utvecklingspolitiska
program som offentliggjordes
i februari och nedskärningarna
i medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete har väckt diskussion
om medborgarorganisationernas roll i
Finlands utvecklingssamarbete. I likhet
med alla andra finländska organisationer som är engagerade i utvecklingssamarbete har Svalorna tvingats fundera
på hur vi ska orientera oss vidare i den
förändrade verksamhetsmiljön och
trygga kontinuiteten i vår verksamhet.
En central fråga är om vi i fortsättningen alls kan ansöka om stöd för Peru
och Indien. Där för är vi öppna för möjligheten att göra utvecklingssamarbete
också på annat håll, särskilt i södra
Asien, som redan är bekant för oss
som verksamhetsmiljö. Att starta upp
projekt i nya länder och tillsammans
med nya partnerskapsorganisationer
kräver visserligen tid och en hel del
utrednings- och kartläggningsarbete
av olika slag. Där för är det inte aktuellt
ännu under ansökningsperioden i vår.
Men vi har redan knutit kontakter, så
trots de färska utmaningarna ter sig vår
förenings framtid mycket intressant.
Utrikesministeriets ansökningsomgång kommer härefter att ordnas bara
vart annat år, vilket måste beaktas
när framtida verksamhet planeras. För
tillfället planerar Svalorna ett projekt
för landsbygdssamarbete tillsammans
med den indiska organisationen Prayatna Samiti, som vi redan känner och vars

pilotprojekt finansierat av stiftelsen
Siemenpuusäätiö avslutades i höstas.
Tillsammans med SEWA undersöker vi
också möjligheterna att vid sidan av
det nuvarande projektet, som avslutas
2017, inleda ett nytt projekt för utvecklinssamarbete som skulle stöda kvinnor
som flyttat in till städerna från Gujarats
och Rajasthans landsbygd. Tidtabellen
är ytterst pressad, så det återstår att
se om vi hinner lämna in ansökan till
ministeriet i vår eller om vi återkommer
till projektet om två år.
Vi har goda nyheter från återvinningscentralen Cuna Nazareth: Sedan
januari har återvinningscentralen varit
helt självförsörjande. Svalorna kommer
att också i fortsättningen följa med vad
som händer på återvinningscentralen
och kontakten till Peru förblir stark
också via fadderverksamheten. I slutet
av april hade vi besök av Anita Moore
från daghemmet Cuna. Hon besökte
inte bara Svalorna utan också andra finländska Emmaus-grupper som har stött
daghemmet Cuna och återvinningscentralen. Vi berättar mera om Anita
och hennes Finlandsbesök i höstens
medlemsblad.
Den 14 maj är Svalorna med på Arabias gatufestival, där vi ordnar klädloppis och säljer peruanskt och indiskt
hantverk. Välkommen att träffa Svalorna också under festivalen Världen i byn
28–29.5!
Vårhälsningar,
HELI JANHUNEN, VERKSAMHE TSLEDARE

AK TUELLT
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V E R K S TA D F Ö R K Ä N S L O R PÅ C U N A N A Z A R E T H

VERKSTAD FÖR KÄNSLOR
PÅ C U N A N A Z A R E T H

H

är en hälsning från Cuna
Nazareth. Under mars-aprill
månad är vi här för att göra
vår daghemspraktik för studier i
socionomi. Vi samlar även på material
för vårt kunnskapsprov genom att
erbjuda Cunans fem år gamla barn
en verkstad i känslofärdighet enligt
”Friends”-metoden. I december 2015
genomgick vi en skolning i den här
metodiken. I Perú igen fick vi bekanta
oss med ”Amistad para siempre”-programmet för känslofärdighet som har
utformats i Latinamerika och liknar
”Friends”-metoden.
Den 14 mars började det nya läsåret
här. Det har skett stora förändringar i
personalgruppen och de flesta lärare
och assistenter är nya. Under en hel
vecka, t.o.m. under fritiden, satsade
vi på läsårets planering.
Tillsammans med ledande pedagogen Hilda Campos Tito planerade
vi verkstäderna i känslofärdighet.
Tilsammans med 5-åringarnas grupplärare Patricia Bisbal Vivanco kom
vi överens om hur dessa verkstäder
skulle fungera i praktiken. Patricia
är mycket skicklig i sitt arbete med
barnen och i den dagliga samvaron

behandlas olika känslor och ett artigt
uppförande.
Då vi började var det 15 barn i
gruppen, men gruppen växte till
26 barn. Före verkstäderna började
följde vi med barnen och lärde känna
dem. Vi fick också tillfälle att presentera vårt projekt för föräldrarna på
ett föräldramöte före verkstäderna
satt igång. Föräldrarna har möjlighet
att delta i verkstäderna helt eller delvis. De får även hemarbeten för att
kunna stärka det barnen nyss lärt.
Barnen delades upp i fyra verkstäder och som höjdpungt kommer vi
att avslutar med en fest för föräldrarna och barnen. Först delade vi in
barnen i tre grupper med 8-9 barn.
Efter första veckan delade vi de här
grupperna i två delar för att minska på oro och för att bättre kunna
svara på barnens individuella behov.
På grund av att lärarresurserna inte
har räckt till är det nytt för barnen
att arbeta i små grupper. Volontären
Heidi Virtanen gjorde förra året ett
viktigt arbete med att hålla verkstäder i känslofärdighet för 5-åringarna.
Genom vårt projekt ökar vi på be tydelsen av känslofärdighet för alla
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som arbetar med barnen.
Vi håller verkstäder på tisdag-,
onsdag- och torsdag eftermiddagar.
Då vi skriver den här rapporten har vi
hunnit hålla två verkstäder med alla
barngrupper. Första gången lärde vi
känna varandra och berättade om oss
själva. Muminpappan besökte oss och
ville veta mer om barnen. Barnen fick
hitta på namn för sin grupp och fick
rita sin egen familj. Barngruppernas
namn blev ”Perritos” (valparna), ”Gatitos” (kattungarna) och ”Conejitos”
(kaninungarna)
Följande gång gick vi igenom olika
känslor genom pantomim och djurmasker för ansiktet. Leken hjälpte
barnen att känna igen sina känslor i
olika situationer. Barnen gjorde en
lyckoblomma genom att på kronbladen rita sådant som gör dem lyckliga.
Varje gång sjungs på spanska och
engelska ”Om du klycklig är så...” och
görs avslappningsövningar. Barnen
har tyckt mycket om verkstäderna.
Även några föräldrar har deltagit. I
höstens medlemstidning kommer
vi att berätta om vad vi dragit för
slutsatser av vårt arbete i vårt kunskapsprov.
TEX T OCH FOTO:
MIIA LINDSTRÖM OCH AMANDA PUROKURU

h

Djurmasker och pantomim hjälper barnen att känna
igen olika känslor

AK TUELLT
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TA P I O TA M M I N E N

TAPIO TAMMINEN
PRISBELÖNT FORSKARE-FÖRFATTARE SÖKER MOTVIKT I EKOLOGISKT JORDBRUK

T

apio Tamminens namn dök
upp i rubrikerna ifjol när han
belönades med Fack-Finlandia
för sitt verk Kansakunnan pimeämpi
puoli. Verket behandlar rasismens
historia i Sverige från 1800-talet
fram till våra dagar och särskilt läran
om rashygien, eugenik. I början av
1900-talet var eugenik en populär
vetenskap som å ena sidan ville be löna föräldrar med ”goda anlag” och
uppmuntra dem att föröka sig medan
man å andra sidan ville välja bort
anlag som ansågs ”dåliga”.
För Svalorna är Tapsa en gammal
bekant, medlem sedan 1980-talet och
flerårig ordförande på 2000-talet. I
Svalornas 50-årsjubileumspublikationen Bro av vingar minns Tamminen
upp- och nedgångar under sin styrelseperiod och styrelsens utdragna
sommarmöten. De hölls ofta hemma
hos Tamminen i landsbygdens ro i
Kyrkslätt. Förutom för fattare, re daktör, forskare och u-landsaktivist
är Tamminen nämligen tidvis också
ekobonde.
Som motvikt till denna mångsidighet verkar Tamminens böcker –
särskilt Moderni Intia, Pahan viehätys
som beskriver hindunationalismen
och dess kopplingar till nazismen

samt Kansakunnan pimeämpi puoli – bilda ett överraskande logiskt
kontinuum från Indien via hindunationalismen till nazismen och eugeniken. Tamminen bekräftar detta: - Jag
tycker också att kontinuum är uppenbart. Framför allt gäller det Pahan
viehätys och Kansakunnan pimeämpi
puoli. I den först nämnda betraktar
jag helt allmänt nationalsocialismens
mytologiska och mystiska element.
Jag spårade t.ex. upp hur myten om
arierna uppstod under Indieniverns
tid i Europa i början av 1800-talet.
– I den senare boken förtydligade
jag mina synpunkter och studerade
hur nationalismen var uppbyggd i
Sverige – var för fick nationens rasrenhet en sådan genomslagskraft i
början av förra seklet? Från allra början var jag intresserad av hindunationalismen som ideologi och rörelsens
konkreta kontakter på 30-talet med
Mussollinis Italien och Nazityskland.
För fattaren berättar att han ofta
fortsätter med ett tema i en bok som
öppnat sig när han skrivit den föregående boken. Arbetsnamnet på
hans nästa bok är ”Gudomens masker ”. Också här är utgångspunkten
dialogen mellan Indiens och Europas
kulturer på 1800-talet. Den centra-
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la frågan är hur indiska religioner
har påverkat förändringen av den
religiösa grundbilden i väst särskilt
under de senaste årtiondena. Han har
också redan ett utkast till följande
bok som behandlar bl.a. det tusenåriga riket, ett tema som han tangerade
redan i Pahan viehätys.
Tamminen har valt ämnen som är
tunga och tyvärr mycket aktuella. Terrorattackerna den 11 september 2001
inledde en ny era, även om dagens
terrorism har djupa historiska rötter.
Allvarliga terrordåd har utförts under
hela 2000-talet, de senaste exemplen
attackerna i Paris i november 2015
och i Br yssel i mars 2016. Samtidigt
har flyktingkrisen i hela Europa lett
till rekordmånga asylansökande, vilket tyvärr har lett till hårdare attityder mot dem.
– I Finland håller någonting likadant på att hända som i Sverige
på 90-talet då talrika asylsökande
strömmade till landet, konstaterar
Tamminen. – Det leder snabbt till polarisering i samhället. Även om man
kunde vänta sig att någonting liknande händer i Finland skulle jag inte ha
trott för ett år sedan att atmosfären
så snabbt blir så här spänd. T.ex.
ledande polismyndigheters och några politikers positiva reaktioner på
gatupatruller av typen Odins krigare
är upprörande. Likaså har påstådda
våldtäktsfall fått nästan hysteriska

drag. Också i övrigt har talet om att
våra ”västerländska värderingar ” är
hotade varit mycket märkliga. Sådant
tal är man van att få höra t.ex. i Viktor
Orbans Ungern.
– Å andra sidan avspeglar situationen i Finland vad som händer i andra
delar av världen. Motsättningarna har
blivit vardag överallt. På ena ändan
har vi yttersta högern, på andra en
ny typs vänster. I USA personifieras
dessa ytterligheter av Donald Trump
och Bernie Sanders, i Grekland har vi
partiet Gyllene gryning och Syriza. I
Finland skulle man kunna föreställa
sig att denna situation skulle bana
väg för en ny typs samarbete mellan
den traditionella vänstern och de gröna.
Att undersöka så tunga ämnen är
antagligen en orsak till att Tamminen
också sysslar med mycket annat.
– Jag har varit ekobonde i mer än
30 år. I bakgrunden låg nog i tiderna ett slags gandhistiskt-marxistiskt
ideal att göra litet av varje. Det har
passat en sådan här lat människa –
det fysiska arbetet har gett mig en
rätt så god kondition. Jag gör gärna olika slags reparationsarbeten,
även om mina snickar färdigheter är
närmast anspråkslösa. Min rytm är
ganska traditionell på landsorten: på
vintern skogsarbete 1–2 timmar per
dag, på sommaren omvänt och ett
par timmar skrivande per dag.
TEX T: K ATRI ME TSÄVUO

ANNANSTANS
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FOTOBERÄT TELSE OM T VÅNGSFÖRFLY T TADES VARDAG I AHMEDABAD

EN KAMP OM
UTKOMSTEN
Fotoberättelse om tvångsförflyttades
vardag i Ahmedabad

S

luminvånarnas vidarebosättningsområde Sadbhavna Nagar
ligger 11 km från centrum av
Ahmedabad, Indiens sjätte största
stad. Sadbhavna Nagar består av 77
identiska betonghöghus som står
i långa, raka rader. På området bor
både hinduer och muslimer vars hem
i olika delar av staden har förstörts
för att ge plats för otaliga utvecklingsprojekt.
Vi bodde i elva månader i stadsde len Vatva som ligger intill Sadbhavna Nagar och vi var i så gott som
daglig kontakt med invånarna där.
Vår samvaro varierade från loja eftermiddagstestunder till ingående
inter vjuer. Invånarna klagade ofta på

det avskilda läget och hur tvångsförflyttningen gjort det svårt att försörja
sig. Inkomstmöjligheterna i Vatva är
begränsade och många reser fortfarande till centrum till sina tidigare
arbetsplatser. En del har varit tvungna att helt ge upp sina jobb, andra
har tillfälliga snuttjobb.
Denna fotografiberättelse betraktar
de tvångsför flyttade människornas
liv efter för flyttningen, och visar
deras strategier för att klara sig i en
situation fylld av förlustkänslor och
isolering.
TEX T OCH FOTO:
JELENA SALMI JA NIKLAS SALMI
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Tidiga vandrare på väg till fots till jobbet i Vatvas industriområde. En del av invånarna i Sadbhavna Nagar, särskilt
muslimer, berättade att de råkat ut för diskriminering på industriområdet. Det är svårt för dem att hitta jobb
som motsvarar deras färdigheter och de klagar att de får lägre lön för samma arbete än människor som kommer
från andra bostadsområden. När arbetsresorna blir längre blir också resorna dyrare. Många arbetar fortfarande
i stadens centrum och reser dit dagligen med tåg, buss eller ”shuttle bil”, dvs. med en delad motorriksha. De sist
nämnda är populärast för de är snabba och billiga.

i

Från lastkärror säljer man färggranna armband, säsongens grönsaker och frukter, plastleksaker och läckra snacks.
Det är lätt att röra på kärrorna vilket gör att försäljarna kan gå dit där invånarna är. På natten kan man omvandla
kärrorna till en säng – nattliga tjuvar är ett vanligt problem i Sadbhavna Nagar. Om man sover på kärran kan man
hindra att långfingrade far iväg med den.

f Ett av männens vanligaste yrken i

Sadbhavna Nagar är rikshakusk. De gulgröna motorrikshorna sticker ut i betong-

djungeln som färggranna skalbaggar.
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Vanliga kvinnoyrken är bl.a. sömmerska, dekoratör och blomkransbindare. Bristen på jobb i stadens utkanter är ett
ständigt problem. Så som en blomsterbinderska sade: “Vad kan vi egentligen göra här? Det finns inte mat, utbildning, arbete. Vad är det för mening med det här livet då?”

i Efter flytten till Sadbhavna Nagar har många barn varit tvungna att avbryta skolgången och börja jobba. Enligt
vissa invånare är den lokala offentliga skolan inte säker, särskilt för flickor. Föräldrarna är rädda för sexuella trakasserier eller att barnen blir bortrövade.

f Vårdslöst byggda vattenledningar läcker ofta och orsakar översvämningar. Ibland är vattenförsörjningen till
hushållen avbruten t.o.m. i flera dagar. När översvämningsvattnet blandas med skräp på gatan ökar riskerna för
vattenburna sjukdomar och det blir svårare att förflytta sig.
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K ALLELSE TILL VÅRMÖTE
U-landsföreningen Svalornas stadgeenliga vårmöte
torsdag 26.5.2016 kl. 17.30, Backasgatan 54, Helsingfors.
Välkommen!
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 2015
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och andra redovisningsskyldiga 2015
10. Övriga ärenden
11. Mötet avslutas
Verksamhetsberättelsen och bokslutet fås på begäran per e-post före mötet:
kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com

ADDRESS:

MEDLEMSAVGIFTER

STÖDAVGIFTER

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

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

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

REDAKTION:

Heli Janhunen och skrivarna
ÖVERSÄTTNING:
Gun-Britt Tirri, Maria Brommels och
Gun Wasenius-Hietanen

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

Cuna Nazareth, barndaghemmet
i Peru
stöd- och fadderavgifter
Bank: OP FI84 5549 6610 0081 99,
referens 35004
Tillstånd till penninginsamling:
1.1.2016 - 31.12.2017, POL-201510323

BILD PÅ OMSLAGET:

Jelena och Niklas Salmi

PÄÄSKY T ON OSA KANSAINVÄLISTÄ EMMAUS-LIIKET TÄ

