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LEDAREN
Hej på er Svalor!
närmar vi oss slutet på
oktober och även i södra Finland påminner
kyliga höstmorgnar om vinterns ankomst.
För Svalornas del har hösten gått fort med
många bestyr. Bland annat har vi följt med
hur Prayatna Samiti -projektet gått framåt
i Indien. Projektet som startade i år kan ni
läsa mera om i denna tidnings artikel, skriven av Prayatna Samitis projektkoordinator Darpan Chhabra.
i skrivande stund

I början av hösten färdigställdes den evaluering av SEWA-projektet som beställts, och
för närvarande har vi fullt upp med att
gå igenom nya projektmöjligheter med
såväl gamla som nya kandidater för samarbetspartnerskap. Svalorna har långa
traditioner när det gäller att stöda indiska
samarbetskumpaner, men nu kartlägger
vi möjligheter för att stöda medborgarorganisationers arbete också i andra sydasiatiska länder. Utrikesministeriets nästa
ansökningsomgång för finansiering sker
inkommande vår, så därför bör projektplanering höra till vinterns viktigaste uppgifter.
För daghemmet Cunas del efterlyser vi
igen volontärer. Heidi Virtanen skriver i
denna tidning om självkännedom som
tema, något som hör ihop med volontärarbete. Under det gångna året har vi betonat
vikten av att hitta nya faddrar till Cuna och
kampanjen pågår fortsättningsvis. En ny
form av medelinsamling för att stöda Cuna
blev försäljning av donerade barnsockor,

som vi samlade in under våren. Totalt fick
vi in över tjugo par vackra och färggranna
yllesockor. Ett varmt tack till alla sockstickare! En del av sockorna blev smidigt sålda
under Världen i byn -festivalen och resten
av sockparen kommer att finnas till salu i
Svalornas vitrin på Emmaus Helsingfors
loppis vid Backasgatan.
I den här tidningen finns också en artikel
om den nya boken ”Kirjeitä tulevaisuudesta - Ääniä maapallon säästymisestä»
(Röster om jordklotets bevarande), som
Siemenpuu-stiftelsen varit med och utgivit. Boken bygger på brevväxling mellan
aktiva i nord och i syd. Skribenterna för
djupa diskussioner kring såväl jordens
framtid som sina egna roller när det gäller att agera för jämlikhet eller förbättrad
ekologisk hållbarhet. Boken är intressant
läsning när man tänker på vilken roll också
Svalorna har i dessa processer. Dialog och
den solidaritet som föds därur är en viktig
grund för Svalornas samarbete med sina
partners. Ur en växande ömsesidig förståelse uppstår också de bästa formerna och
idéerna för samarbete.
Tack för ert stöd! Jag önskar en stämningsfull och trevlig senhöst till alla Svalor!
s u v i s i l l a n pä ä , o r d f ö r a n d e

P.S. I vår nätbutik kan man hitta hantverksprodukter tillverkade av SEWAs kvinnor, de
kan passa utmärkt till exempel som julklappar: holvi.com/shop/paaskyt
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distriktet Udaipur i delstaten Rajasthan är terrängen mycket kuperad och
klimatet rätt torrt. Vårt projekt finns i
Salumber ca. 65 kilometer sydost om staden Udaipur. Salumber befolkas främst
av ursprungsfolk och byarna ligger långt
från varandra med husen utspridda i den
tropiskt torra lövskogen. Majoriteten av de
etniska grupperna som bor i området är
Meena- och Gametifolken. Uppehället är
främst grundat på jordbruk och boskapsskötsel. Odlingsmarken är ojämn och lerig
och omringas av skog och steniga kullar.
På grund av de anspråkslösa åkrarna är
jordbrukarnas skördar mycket små.
Det marknadsstyrda jordbruket har slagit
ut odlingen av de traditionella näringsrika spannmålsprodukterna. Samtidigt har
jorden utarmats av de kemiska gödningsmedlen. För småbrukarna har den här utvecklingen för livsmedelstrygghet varit

mycket negativ. Dessutom är ekosystemet
hotat av att sädesslagens mångfald minskat och att man övergått till monokultur.
Svalornas och Prayatna Samitis gemensamma projekt, som finansieras av utrikesministeriet, stöder känsliga ekosystem.
Projektet befrämjar ekologisk odlingen av
lokala hirssorter och grönsaker och stöder
en hållbar utveckling av naturtillgångarna på lokalnivå. I projektet deltar tio byar:
Savani, Ven, Panninal, Samarjhap, Baran,
Pavati, Ghagri, Dhaikheda, Khajoori och
Kalipol. Projektets målsättning är att förbättra livsmedelstrygghet och uppehället
samt att utveckla skyddet av den biologiska mångfalden. Projektet vill också stöda
de lokala kollektivens möjlighet att delta i
de beslut som gäller användningen av naturtillgångarna. I projektet betonas särskilt
kvinnornas roll. Tills nu har 68 familjer tagit
del i projektet.
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Sedan 1968 har Prayatna Samiti fungerat som en medborgarorganisation som
arbetar på landsbygden i Udaipur för att
förbättra de fattiga kollektivens utkomst
och rättigheter. Vår organisations verksamhetsidé är att stöda invånarna att delta i
de lokala institutionerna och genom dem
påverka samhället. Vårt kunnande koncentrerar sig på att stöda de lokala institutionerna i deras ekonomi på mikronivån och
stöda dem i att hållbart kunna behärska
naturtillgångarna och anpassa dem till klimatförändringar.
För Svalornas projekt arbetar tre personer.
Projektkoordinator Darpan Chhabra leder
projektet och koordinerar behövliga anskaffningar, sköter kontakterna med samarbetspartnerna samt dokumenterar och
utvecklar informationen. De lokala koordinatorerna Shanker Sharma och Lokesh
Meena ansvarar för förverkligandet, led-

ningen och koordineringen av projektet
på lokalnivå.
Projektet började i februari med en kartläggning i sju byar. Med hjälp av en undersökning på 107 familjer klargjorde man
skolningsnivån, ekonomin, metoderna i
jordbruket, vilka sädesslag som användes,
tillgången av betesmark, skogsarealen,
djuruppfödningen, hälsotillståndet samt
måltidernas antal och innehåll. I enkäten
framgick att 75% av jordbrukarens skörd
gick till den egna konsumtionen. Skördetidens avkastning räcker dock inte ens till de
dagliga behoven, ty skörden ger ½ kg säd
per person och dag.
Själva kärnan i projektet är kvinnornas
”spargrupper” som har grundats i fem byar.
I grupperna finns 68 kvinnor som redan
sparat ihop 18 650 rupier (ca 250 €). Genom sina besparingar kan kvinnorna få
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Spargruppens möte i byn Baran.

g

mikrolån som möjliggör anskaffningar för
inkomsternas förvärvande. Projektets verksamhet kanaliseras genom spargrupperna
vilket garanterar att kvinnorna är centrala
och aktiva aktörer och beslutsfattare i projektet.

resultat av skolningen försökte kvinnorna
sej på odling av kolvhirs i rader, började ta
till vara jord som varit i träde och började
framställa ekologisk gödsel av kogödsel.
Deltagarna fick också kunskap i hur hirs
och grönsaker befrämjar hälsan.

Under det här året har vi för byborna ordnat tre skolningstillfällen i jordbruk. Då har
vi berättat om god praxis vid odling av hirs
och grönsaker. I skolningen deltog 155
spargruppskvinnor med familjer. Lärarna
var experter i botanik och jordbruk. Som

För tillräcklig tillgänglighet av hirs har man
i projektbyarna grundat 20 fröbanker. 4 kg
av fyra olika hirssorter har tilldelats åt var
och en medlem i projektet. En del av byborna har prövat på blandodling med hirs
och majs.

g

Radplantering av afrikansk fingerhirs i byn Panninal.
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För grundandet av trädgårdar fick 36 kvinnor ur spargruppen frön av tomat, okra,
aubergine, sommarsquash, luffa-gurka(svampgurka), spenat, guar och chili
samt behövligt material och instruktioner.
Kvinnorna försökte sej på att så i rader vilket de inte känt till tidigare. Sådden skyddades med nät och plantan planterades i
bänkar efter 25 dagar. Kvinnorna fick också
information om grönsakernas hälsofördelar och hur de kan få tillskott i förtjänsten
genom att sälja grönsaker.

Projektet har tills vidare visat att då människorna först har organiserat sej så har undervisningen i hållbar utveckling och livsmedelstrygghet varit mest effektiv.
d a r pa n c h h a b r a ,
p r o j e k t k o o r d i n at o r f ö r p r ayat n a s a m i t i

Plantor av tomat och chili i byn Ven g

Till stöd för projektet har vi informationsmaterial t.ex.
affischer med illustrativa bilder vilka berättar om hirsens hälsvärde, framställningen av ekologisk gödsel
och om hur man grundar plantskolor och grönsaksträdgårdar. Informationstavlorna används även i undervisningen.

g

Skolning i ekologisk gödsling och odling av hirs i byn Ghagri
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E R FA R E N H E T E R F R Å N F R I V I L L I G A R B E T E

SKAM PÅ GOTT OCH ONT
ERFARENHETER FRÅN FRIVILLIGARBETE

J

ag blev bekant med Ulandsföreningen Svalorna under våren 2014 då jag
sökte en plats via ETVO-programmet
för frivilligarbete på Cuna Nazareth-daghemmet i Peru, och fick platsen. Mitt
frivilligarbete i Peru började i slutet av
sommaren 2014 och avslutades i början
av året 2015. Efter det har jag varit styrelsemedlem i Svalorna och aktiv i Svalornas
verksamhet.
Frivilligarbetsperioden i Peru var en fin
upplevelse. Nu i efterhand förstår jag dock
att de psykiska fordringar som hör till arbetet i en främmande kultur för mitt vidkommande tidvis översteg mina resurser,
och jag verkade inte helt inom ramarna
för mina egna psykiska begränsningar,
utan delvis utanför. Det gav mig en del erfarenheter av skyddslöshet, otrygghet. Så
tvingades jag till kraftig introspektion, som
fortgår. Genom det upplever jag att jag
gjort en del större insikter om faktorer som
verkar i grunden av hela mitt sätt att finnas
till; jag har gjort många avgöranden i mitt
liv för att skydda mig från den skamkänsla
som jag bär med mig.
Alla känslor har en viktig uppgift som
budbärare angående olika uppfyllda och
ouppfyllda behov. Känsloupplevelserna i
en stund ingår alltid i dialog med vår utvecklingshistoria och våra erfarenheter;
vår tolkning av olika situationer och de

känslor som då uppstår speglar vårt sätt
att uppleva, som i sig speglar vår utvecklingshistoria.
Skamkänsla föds i tidiga samspelssituationer då man upplevt uteblivelse eller
saknad (t.ex. av samkänsla). De blickar och
det fysiska känslomottagande vi fått är betydelsefullt. Människan lär sig att förhålla
sig till sig själv och andra enligt den modell
som hon upplevt i sin tidiga barndom. Enbart det man själv fått och lärt sig att tillåta
sig själv kan man ge åt andra. På så sätt
flyttas också skambördan från en generation till följande, om man inte gör ett medvetet psykiskt arbete för att bryta denna
linje. Skamkänslan kan också inverka positivt (t.ex. via budet ’gör inte detta nästa
gång’), och man behöver inte bli kvitt den.
Skamkänslan kan alltså ha goda följder
och dåliga, i förhållande till självet och till
andra. Det viktiga vore att inte funktionera
automatiskt styrd av en obehandlad skamkänsla, i stället för en medveten själskänsla, med respekt för de egna krafterna. För
min del ledde skambördan till olika sätt av
tillgjort gottgörande beteende på olika
levnadsområden, i stället för att lyssna till
de egna behoven och ställde på så sätt väldigt tröttsamma fordringar och ett överskridande av de egna gränserna.
Vi är inte alltid på det klara med de djupaste motiven till våra handlingar. I grunden

för den verksamhet vi observerar hos andra och hos oss själva ligger olika psykiska
processer, som ur människans överlevnad
känns väsentliga. Riktigheten i verksamheten kan väl enbart avgöras och värderas
i förhållande till dess verkan på självet och
de andra. I rätta omständigheter kan också
skamkänslan leda till fina dåd och mäktiga
erfarenheter.
Det är lönlöst att påstå att ”alla har samma möjligheter i livet”. Det är tursamt att
födas i land där samhällsstrukturerna erbjuder skydd och stöd för många slag av
mänsklighet. Det är bra att erfara en lämplig mängd smärta för att uppnå hjärtats

visdom och ödmjukhet inför livet. Å andra
sida är det en lycka att födas till en familj
där man inte blir söndersmulad. Så gick
det för mig. Därför vill jag också framgent
verka för dem som inte haft en lika god tur
i livet. Men inte mera utgående från skam
och skuldkänsla, utan av pur glädje – med
respekt för mig själv och de krafter som
stöder mig. Att medverka i Svalornas verksamhet har varit och kommer att vara också i fortsättningen för mig ett sätt att fullfölja mitt eget livs mening och kallelse att
försöka minska på illamåendet i samhället.
Jag är tacksam för allt det myckna jag fått
och allt jag har kunnat förmedla och dela
med mig.
h e i d i v i r ta n e n

Texten är skriven av en psykolog (numera i Kotka), som kan fullfölja sitt livsåskådning inom
Svalorna men också i sitt dagliga värv. En del tankar i denna text är lånade från Känn & Kan
(Tunne & Taida) -spalterna ”Vadå för skam” och ”Bakom skammen finns mitt verkliga jag”
blogtexterna som baserar sig på trauma- och gestaltterapeut Heidi Valastis föredrag.

bild: jelena salmi
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BREV FRÅN FRAMTIDEN -

RÖSTER OM JORDKLOTETS BEVARANDE

S

tiftelsen Fröträdet och förlagsbolaget Sammakko har under hösten
utgivit boken ”Kirjeitä tulevaisuudesta - Ääniä maapallon säästymisestä” (på
svenska skulle det bli ungefär: ”Brev från
framtiden - Röster om jordklotets bevarande”), redigerad av författaren och forskaren
Antti Salminen, där invånare i nord och syd
möter varandra med hjälp av brevväxling.
Brevväxlingen behandlar lokala och
världsomfattande miljöproblem samt sociala missförhållanden, och hur de kan lösas. I boken ställs frågan, om det alls finns
någon framtid för framtiden. De som skriver till varandra är såväl fiskare, representanter för ursprungsbefolkningsgrupper,
forskare, aktivister, poeter och feminister
som dokumenterande rapportörer. Skribenterna är hemma från Brasilien, Ryssland, Nigeria, Iran, Indien, Filippinerna och
Finland.

relationen till jorden

Som centralt tema lyfter diskussionen upp
förhållandet mellan jorden, människor
och deras livsuppehälle. Angående skogsförstörelse konstaterar representanter
av baiga-folket, som hör till Indiens ursp-

rungsbefolkning, att djupa skogar skulle
kunna producera mera mat än lantbruket.
De finner stort intresse i sin diskussionspartner Ossi Kakos redogörelse för hur
man kan tillverka mjöl av ekollon.
Den filippinska feministen och organisationsledaren Judy A. Pasimo, som stöder
ursprungsfolkens kamp för rätten till sitt
land, beskriver hur stora företag, gruvbolag, regering och inflytelserika familjer fördriver invånargrupper från landområden
och påverkar miljön så att lokalsamhällenas näringsmöjligheter försvåras. Kvinnorna i ursprungsfolkgruppen Higaonon
arbetar mot otillräcklig lön i tomatplanteringar, anlagda på mark som tidigare fråntagits dem.
Många av brevskrivarna lyfter fram miljöproblem orsakade av processer, som anses
ofrånkomliga för en utveckling grundad
på ökad konsumtion. Gruvor förorenar
omgivningen både i Finland och på annat
håll. Naturen belastas av elproduktion och
avfallsproblem som följer på stigande konsumtion. Brasilianske Davi Pereira Júnior
ställer den träffande frågan: ”Hur kan vi
ha skapat en så självdestruktiv relation till
naturen, att vi själva till slut inte kan överleva?”
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h
Judy A. Pasimio

skillnader och likheter

Fastän finländarna och brevvännerna i syd
diskuterar samma frågor och använder
samma termer, finnd det i brevväxlingen
lätt urskiljbara tecken på finländarnas privilegierade ställning i världen. Det händer
att aktivister i syd får betala ett högt pris
när de försvarar sina rättigheter. Judy A.
Pasimo är oroad över att otrygghet och
våld har ökat under den tid som president
Duterte styrt Filippinerna, och hur det riktas mot regimens kritiker. Trots att många
av bevväxlarna från syd befinner sig i en
pressad situation delar de i breven med
sig av sina ansträngningr och problem till
alla och envar. Känslan av samarbete och
solidaritet framstår som en stark drivkraft.
I artiklarna behandlas frågan om lokalsamhället är lösningen för en bättre framtid. Forskaren Taghi Farvar, som kommer
från det iranska ursprungsherdefolket
Shahseva, skriver om förvaltningsmodeller
som grundar sig på traditionella lokalsamhällen och samarbete i hemlandet. Den

indiske havsalgsbärgaren Lakshmi Moorty
önskar att kustområdenas lokalbefolkning
ges rätten att delta i beslutsfattandet.
Den nigerianske aktivisten och diktaren
Nnimmo Bassey skriver för sin del om ett
begrepp på språket ibibio, ”eti uwem”, som
betyder det goda livet. I det begreppet ingår tanken på ett liv i samklang med naturen och alla folkslag.
Brev från framtiden är en fin helhet, som
innehåller tankeväckande och berörande
skrifter. Globala miljö- och jämlikhetsproblem är problem som rör oss alla, men deras
återverkningar är idag mera kännbara för
vissa människor än för andra. Brevväxlingen synliggör det världsomspännande
nätverk av samarbete, som är nödvändigt
för att jordklotets problem ska kunna lösas. Den möjlighet som finns i samarbete
väcker hopp om en hållbar framtid.

t e x t : s u v i s i l l a n pä ä
b i l d : s i e m e n p u u - s ä ät i ö

12

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
U-landföreningen Svalornas stadge-enliga höstmöte
Torsdag 30 november 2017 kl. 17.15, 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 Godkännandet av verksamhetsplan för år 2018
8 Godkännandet av budget för år 2018
9 Val av ordförande för verksamhetsåret 2018
10 Val av styrelse för år 2018
11 Val av revisorer för år 2018
12 Behandling av föreningens medlemsavgift för år 2018
13 Andra ärenden
14 Mötet avslutas
OBS. Verksamhetsplanen och budgetförslagen för år 2018 fås per e-post på
begäran: kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com
ADDRESS:

MEDLEMSAVGIFTER

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
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