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Hej bästa Svalor!
 
SLUTE T AV DE T HÄR ÅRE T och början av 
nästa år kommer att vara förändringens tid 
för Svalorna. Då avslutas arbetet med vår 
långvariga samarbetspartner SEWA i In-
dien. Med spänning väntar vi på att even-
tuellt fortsätta arbeta med samarbetspart-
ners i för oss nya länder så som Nepal eller 
Sri Lanka.

Samarbetet med SEWA började år 2010 
och alla som följt med våra SEWA-projekt 
kan säkert hålla med om att åren gått fort. 
Många av Svalornas aktiva har kommit 
med i vårt arbete genom SEWA, och min 
egen svalastig började jag som etvo-vo-
lontär år 2011. (etvo = ”volontärprogram-
met i syd” som koordinerades av Kepa) Jag 
har besökt SEWA ett otal gånger under ti-
den för två av våra gemensamma projekt.

Nästan åtta månader arbetade jag i SEWA, 
och under den tiden lärde jag mångsidigt 
känna både människorna och arbetet där. 
Och verkligt mångsidigt är SEWAs arbete. 
Jag fick bekanta mej med t.ex. ett stort 
ögonklinikprojekt, en lummig plantskola, 
daghem, ungdom i dataskolning, bygg-
nadsarbetare och dagsarbetare som odla-
de små åkerplättar. Här bara några exem-
pel.

Alla kvinnor i SEWA kallade varandra för 
syster (ben) som skiljer sig mycket från 
det vanliga indiska tilltalet ”madam” som 
främst används för högrestående. På våra 
resor till landsbygdens och småstäder-
nas distriktbyråer sov vi i allmänhet sida 

s u v i  s i l l a n pä ä ,  o r d f ö r a n d e

vid sida med ledarna och bykvinnorna 
på madrasser som spreds ut på kontors-
golvet. Ibland under madrasslogin stötte 
vi på andra av SEWAs samarbetspartners 
med intressanta projekt, som t.ex. teks-
tildesigners. Byarnas lokala SEWA-ledare, 
agewans, gjorde stort intryck på mej. De 
skötte de gemensamma ärendena och ani-
merade de andra byborna. Jag beundrade 
också arbetarna i Dungarpur. De färdades 
uthålligt från by till by med olika allmän-
na transportmedel. Och min beundran fick 
byarnas kvinnorna, som i mäns närvaro 
var tysta, men som i  kvinnogrupperna tog 
mod till sej och talade och dela med sej av 
sina erfarenheter. Många berättade att de-
ras självkänsla vuxit vilket är en del av det 
grundläggande arbete som Svalornas pro-
jekt hjälpt till att utveckla.

Det har varit fint att kunna stöda SEWAs 
arbete. Speciellt värdefullt är att det hand-
lar om kvinnornas egen organisation som 
ger kvinnor möjlighet att sluta sej samman 
och realisera sina planer. Fastän samarbe-
tet i våra olika projekt nu avslutas så fort-
sätter ändå vårt kompanjonskap. Ett varmt 
tack till alla svalor som under årens lopp 
stött SEWA-projekten.

P.S. Vårt arbete i Indien fortsätter ju med Prayatna 
Samiti-projektet. Förutom donationer kan det här 
projektet stödas med att shoppa i vår webbutik 
(holvi.com/shop/paaskyt).
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öst-Europas romer flyttar, såsom 
svalorna, från ställe till ställe 
beroende på årstiden och sä-
songen. De fyra finlänska Em-

maus-grupperna ordnade sitt årliga semi-
narium i Sörnäs i Hirundo,  dagcentret för 
den rörliga befolkningen i Helsingfors. 

Medlemmar från Emmaus-grupperna i 
Helsingfors, Westervik och Åland samt 
Ulandsföreningen Svalorna fanns på plats. 
Närvarande var också representanter för 
den rumänska romska organisationen 
E-Romnja, för Helsingfors Diakonissanstalt 
samt för våra värdar i Hirundo (’hirundo’ 
betyder ladusvala). 

Det är alltid roligt och förvånansvärt att 
höra, vad allt man kan få till stånd genom 
att samarbeta och genom att återanvända 
kläder och prylar.

De romska tiggarna har under de senaste 
tio åren (tidvis) hört till de mest utsatta 

människorna i Finland. Emmaus Helsing-
fors hjälper dem genom Hirundo.

För att även angripa orsakerna till tiggeriet 
har Emmaus tillsammans med Diakonis-
sanstalten startat projektet Työtä ja toivoa 
(Arbete och hopp), där romerna erbjuds 
städ-, trädgårds- och renoveringsjobb i 
Helsingfors området. Arbetet organiseras 
genom en arbetspool, och kunden är be-
rättigad till hushållsskatteavdrag. Diako-
ni-institutet erbjuder skolning åt arbets-
tagarna. Under ett och ett halvt år har 18 
romer redan på detta sätt fått arbete och 
hopp.

Sysselsättningen av romska tiggare har 
uppmärksammats även internationellt. 
Projektet Työtä ja toivoa har fått ekono-
miskt stöd av den Europeiska Socialfonden 
för åren 2018-2019.

Därefter får man hoppas att verksamheten 
är lönsam. För tillfället undersöker vi om 
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arbetspoolen också skulle kunna erbjuda 
arbete åt asylsökare, berättar Helka Ahava 
från Emmaus Helsingfors.

PROJEKT ÄVEN I 
ROMSKA BYAR 

Emmaus-grupperna önskar också påver-
ka romernas situation i deras hemtrakter. 
Samarbete har inletts med Diakonissan-
stalten och med lokala romska organisa-
tioner. 

Ålands och Westerviks Emmaus-grup-
per stöder den romska byn Valea Seaca i 
Rumänien via organisationen E-Romnja. 
Emmaus Helsingfors har för sin del i år 
påbörjat ett liknande pro-
jekt i den bulgariska byn 
Vidin med organisationen 
Drom. En möjlighet, en-
ligt Helka, är att man star-
tar en loppmarknad som 
inkomstkälla åt romerna.

RUMÄNERNA 
LÄMNAR SITT 
LAND 

Vi fick också höra romen 
Mariana Dinu, 43, från Va-
lea Seaca, berätta om sitt 
liv. Nu är hon lycklig, då 
hon har fått arbete som 
en av Hirundos tre rom-
ska anställda, och dess-
utom får hon jobb via ar-
betspoolen. Hon behöver 
inte längre tigga. 

I själva verket har Mariana 
jobbat på kolhosfälten 

ända sedan hon var tio år. De flesta romer 
gör skörde- oa dagsverken inom jordbru-
ket enligt säsongen, eller andra tillfälliga 
arbeten. Men Rumänien är ett hopplöst 
fattigt land. Fattigdomen har drivit 3,4 mil-
joner av landets 22 miljoners befolkning  
till andra länder. Cirka 45 procent av alla 
arbetstagare tjänar mindre än 200 euro i 
månaden. De dåligt utbildade och diskri-
minerade romerna får sist av alla jobb, in-
officiellt dvs utan något skydd eller några 
rättigheter. 

Arbetsgivarna, myndigheterna och hälso-
vården vänder dem ryggen. Man förhåller 
sig överlägset till dem som om de vore sla-
var, vilket de var i Rumänien under 500 år 
ända till 1850-talet. 
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Mariana Dinu
Foto: Katri Simonen



MOR SOM 12-ÅRING  

De romska flickorna blir mångfaldigt dis-
kriminerade. Det romska samfundet är 
mycket patriarkaliskt och konservativt. Ma-
riana Dinu giftes bort redan som 12-åring. 
Hennes vackra yngsta dotter Bibiana har 
haft samma öde. Som 12-åring var flickan 
är så vacker att männen i byn krävde att 
hon skulle giftas med deras söner, de ho-
tade med att röva bort henne och med att 
bränna upp familjens hus. Till slut måste 
flickan ges bort i giftermål och hon fick 
genast ett barn. Nu är dottern 17 år och 
väntar tvillingar. 

Mariana har varit tvungen att skaffa peng-
ar till sin familj, som för tillfället består av 
sju vuxna och nio barnbarn. Hon har varit 
och tiggt i Sverige.

EN ARBETSFÖR VÄCKER MED-
LIDANDE HOS DE SVAGASTE 

Att tigga är svårt, skrämmande och ris-
kabelt för hälsan. Men det värsta är ändå 
skammen. 

- Jag har inte haft kraft att se människor i 
ögonen. När en gammal kvinna med dar-
riga händer söker slantar i sin börs, skäms 
jag. Jag är ung och arbetsför, och åldringen 
tycker synd om mej. Varför är det så här? 
Denhär frågan ställer jag mig hela tiden. 

Marianas liv ändrades för tre år sedan, när 
den feministiska organisationen E-Romnja 
började sin verksamhet i byn. Den har fått 
flickorna och kvinnorna att tala om sina 
bekymmer, att  identifiera sina problem 
och sina rättigheter. Man har börjat ifråga-
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Delia Manea (vänster), Nicoleta Pandele, Anca Nica, Maria Dorofte och Mariana Dinu
Foto: Anca Enache



sätta barnäktenskapen samt våldet i hem-
men. Även myndigheterna har tvingats att 
ta romerna på allvar. Flickornas rätt till hö-
gre skolgång har tagits upp.
 
Mariana Dinu har lärt sig att uttrycka sig 
och hon har fått självförtroende. Tidigare 
hade hon inte mod att hälsa på någon. Nu 
verkar hon som E-Romnjas kontaktperson 
och frivilligarbetare. Organisationens upp-
muntran har lett till att hon nu arbetar i 
Finland. 

- Jag har blivit en stark kvinna, säger hon. 

ROMERNA OCH INDIEN

På mötet i Hirundo fick vi också höra att 
Emmaus Helsingfors har inlett ett nytt 
projekt i Indien, i delstaten Chattisghar, till-
sammans med Siemenpuusäätiö. Stödet 
går via organisationen Parivartan till adiva-
si- dvs ursprungsbefolkningen, som käm-
par för sina rättigheter till användningen 
av skogen och vars inkomstkälla utgörs av 
bambuhantverk. 

Svalornas Aija Taskinen berättade om vårt 
Prayatna Samiti -projektet. I Rajasthan,  i 
nordvästra Indien befrämjar vi hållbar od-
ling av grönsaker och hirs i tio byar. 

Man tror förövrigt, att romerna för mer än 
tusen år sedan har satt sig i rörelse från 
nordvästra Indien mot Europa. Bland an-
nat likheterna mellan det romska språket, 
sanskrit och hindi tyder på detta. 

PS. Behöver du städhjälp? Eller vill du ge 
det som gåva åt någon?

Työtä ja toivoa (Arbete och hopp) projek-
tets arbetspool:
https://keikkapooli.wixsite.com/siivous  
keikkapooli@outlook.com, 050 43 55 419

katri s imonen

Se också https://www.maailma.net/uutiset/
mariana-dinun-ei-tarvitse-enaa-kerjata-uu-
si-jarjestohanke-on-tuonut-toita-jo-18-ro-
manille
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Joulukuun
hyvistuote

Lahjoitamme Frantsilan Appelsiini eteerisen öljyn 
koko joulukuun kampanjan tuoton Kehitysmaayh-
distys Pääskyt ry:n Prayatna Samiti -hankkeelle.

Kehitysmaayhdistys Pääskyjen hankkeessa tuetaan 
ravinteikkaiden kasvien viljelyä Intian Rajastanissa. 

Yhteensä kymmenessä kylässä perustetaan taimitarhoja, 
kotipuutarhoja ja siemenpankkeja sekä järjestetään kou-
lutuksia mm. liittyen ekologisesti kestävään maanvilje-

lyyn ja metsätalouteen. Hankkeessa edistetään erityisesti 
naisten toimeentuloa ja voimaantumista.

Ole mukana parantamassa maailmaa!
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December månads 
välgörenhetsprodukt

Under vår kampanj i december donerar 
vi intäkterna i sin helhet av försäljningen 
av Frantsilas eteriska olja av apelsin till 
Ulandsföreningen Svalorna rf:s projekt Prayatna 
Samiti.

Genom detta projekt stöder vi odling av 
näringsrika grödor i Rajasthan i Indien.

I tio byar grundar man plantskolor, 
köksträdgårdar och fröbanker och anordnar 
utbildning bl.a. om ekologiskt jordbruk och 
skogsbruk. Projektet främjar särskilt kvinnors 
uppehälle och egenmakt.

Kom med och gör vår värld bättre!
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Byborna ritar en karta över sin by
Foto: Sini Pellinen
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I monsunskogens skugga skymtar nå-
got orange. Tygremsor har lindats 
kring krokiga stammar i brösthöjd. I 
skogsområdet i Nilgala har buddhist-

munkar nyligen helgat träden. Avsikten är 
att skydda området mot avverkning. Inte 
långt ifrån den heliga platsen har träd och 
hög undervegetation röjts för nya odling-
ar. Tillfälliga bostäder har rests, men det 
finns ingen ordentlig service i området. 
Marken tillhör fortfarande det statliga 
Skogsdepartementet och både odling och 
bosättning är otillåtna. En stor del av den 
röjda skogsmarken är obrukad och produ-
cerar ingenting. Så här ser fattigdomen ut 
på landsbygden i Sri Lanka.

De här exemplen vittnar om hur man an-
vänder marken i Sri Lanka. Det finns många 
sätt att använda marken och många aktö-
rer som förvaltar den, men kommunikatio-
nen mellan aktörerna saknas. De yttersta 
syftena är vanligtvis desamma: att trygga 
sin egen utkomst och dra nytta av skogar-
na. Sätten på vilka man försöker uppfylla 
det här står emellertid i konflikt.

Den finländska medborgarorganisationen Shalin 
och den srilankesiska miljöorganisationen Centre 
for Environmental Justice (CEJ) förenade sina krafter 
2015–2017 för skogarna i Sri Lanka. Tillsammans med 
myndigheter, markägare och lokala samfund lades 
skogsvårdsplaner upp för två skogsområden i Sri Lanka. 
Med finansiering för utvecklingssamarbete från Finland 
öppnades en diskussion, men kunde man hitta en 
gemensam sak att arbeta för?

Komplicerad administration, 
svag lagkraft

År 2010 var 26 procent av Sri Lankas yta 
skog. Det finns femton nationalparker i 
landet, men växtligheten avverkas med en 
takt på 1,3 procent per år. Av skogsarealen 
är 93 procent statligt ägd skog, resten är 
privat mark. Största delen av de statliga 
skogarna förvaltas av Skogsdepartemen-
tet, med det finns också skogsmarker 
underställda andra organisationer (bl.a. 
Wildlife Department) samt statens te- och 
gummiplantager. Buddhisttemplen har 
också sina egna skogar. Markägandet är 
förknippat med en mängd administrativa 
problem i landet.

Engelsmännen grundlade en modern för-
valtningsapparat i landet, från vilken också 
Skogsdepartementet är härlett. Det finns 
alltså en miljölagstiftning, men bestäm-
melsernas lagkraft är ifrågasatt. Utveck-
lingen är snabb i Sri Lanka och kortsiktig-
heten leder till problem. Alltför ofta blir 
de som har de allra minsta möjligheterna 
tvungna att bära konsekvenserna av be-
sluten.



10 Lagstiftningsgrunden är svag: klassifice-
ringen av marken är bristfällig och gränser-
na för markområdena är diffusa. Problem 
orsakas också av att det saknas sanktioner, 
vilket leder till brist på förtroende mellan 
parterna i konflikter. Bakom svårigheterna 
med lagstiftningen ligger en brist på kun-
skap eller att kunskapen samlas hos såda-
na som inte drar nytta av den. Andra pro-
blem är den snedvridna maktbalansen, de 
små resurserna och missbruket. På bynivå 
är människornas förståelse av skogens vär-
de bristfällig, vilket gör att man inte bryr 
sig om att skydda dem.

Visserligen vore skogsekosystemen i Sri 
Lanka i ännu värre skick utan skogs- och 
miljölagstiftning, nätverk av skyddsom-
råden samt privata trädgårdar som pro-
ducerar virke. Skogsdepartementet har i 
sin plan för skogssektorn 1995–2020 satt 
skydd av marken, mångfald och vattenre-
server som mål. Strategin är att skydda de 
nuvarande skogarna och öka skogstäcket 
till 35 procent år 2010. Skogsdepartemen-
tet hade vid slutet av 2016 lagt upp 75 
skogsvårdsplaner, som började följas un-
der 2017. Projektets två målområden hör 
till den här helhetsplanen.

Bogahapalassa och Nilgala: 
komplexa projektområden

CEJ (Centre for Environmental Justice) är 
en miljöorganisation vars kärnkompetens 
är fostran i miljörätt, juridisk rådgivning 
och rättshjälp. CEJ arbetar med politisk på-
verkan i huvudstaden Colombo och stöder 
miljögruppernas nätverkande på gräsrots-
nivå. Syftet med Shalins och CEJ:s gemen-
samma projekt var att utarbeta planer för 
hållbar skogsvård i två målområden i Sri 
Lanka. Fokus lades särskilt på att engagera 
de samhällen som bor i skogen eller i dess 

utkanter i hållbar skogsvård.

CEJ valde skogarna i Bogahapalassa och 
Nilgala till projektområden. Områdena är 
ca 10 000 hektar stora (ung. två gånger 
Noux nationalparks yta). Områdena är po-
litiskt och etniskt stabila, men komplexa 
i fråga om markbesittningen. Båda pro-
jektskogarna är skyddade avrinningsom-
råden, som emellertid hotas av markkap-
ningar och otillåten omvandling av skog 
till plantager.

Bogahapalassas kuperade terräng gömmer 
i sig torr och fuktig monsunskog, savann 
och torr floddalsskog. Området erbjuder 
en livsmiljö för talrika djurarter, medräknat 
de asiatiska elefanterna. Skogen är avrin-
ningsområde till floden Welioya. Floden 
är livsviktig i synnerhet för byarnas risod-
lingar som ligger i södra kanten av skogen. 
Nilgala är ett torrare skogsområde än Bo-
gahapalassaskogen. I dess centrum ligger 
nationalparken Galoya, i vars mitt finns en 
stor uppdämningsbassäng. Nilgalaområ-
det fungerar som skyddszon för national-
parken.

I området bor omkring 1 500 människor i 
50–60 olika byar. Bogahapalassa är ett av 
Sri Lankas största skogsområden (avrin-
ningsområdet 18 000 hektar) och dess bo-
sättning är också koncentrerad till 50–60 
byar. CEJ har tidigare samarbetat i Nilgala, 
det fanns traditioner för umgänge. Sam-
arbetsformerna mellan samhällena och 
Skogsdepartementet finslipas emellertid 
fortfarande i Nilgala.

De lokala har nyckelposition

Byborna känner sin skog. Växelverkan 
mellan byarna och miljön är mångformig: 
å ena sidan drar de som bor intill skogen 
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nettonytta av skogsskyddet, men deras 
verksamhet leder också till skada. Svedje-
bruket är ett beskrivande exempel på det 
senare. De lokala har alltså både rättighe-
ter och skyldigheter gentemot miljön, och 
det är viktigt att få med dem i beslutsfat-
tandet om skogen.

Lokalinvånarnas rätt till marken erkänns 
i dagens Sri Lanka. I praktiken är det inte 
alltid så. Förändringen är ändå stor i jäm-
förelse med kolonialtiden och det postko-
loniala samhället, där det var strängt för-
bjudet för de lokala invånarna att använda 
skogen. Uteslutandet av lokalinvånarna 
från beslutsfattandet är inte skadligt bara 
ur ekologisk synvinkel, utan det placerar 
människorna i olikvärdig ställning och för-
sämrar påverkningsmöjligheterna. Det här 
leder i sin tur till oroligheter, konflikter och 
fördjupar förtroendebristen.

Projektet syftar till att sammanföra de in-

tressentgrupper som påverkar skogsvår-
den och -besittningen: lokalinvånarna, 
den lokala administrationen och staten. 
En öppning av diskussionskontakten och 
förbättring av påverkningsmöjligheterna 
ger krafter. Förtroendet för det kommande 
och den egna förmågan ökar och motiva-
tionen för en hållbar behandling av miljön 
bibehålls. Även administrationen behöver 
lokalinvånarna. De som bor i skogen vitt-
nar om förseelser i samband med frågor 
om markägande och kan rapportera om 
dessa, något som de lokala skogsmyndig-
heterna inte alltid har resurser för. Aktö-
rerna kan alltså stöda varandra. När man 
utgår från det lokala är det viktigt att stö-
da de vägar som lokalinvånarna själva har 
valt.

I Sri Lanka deltar också andra i diskussio-
nen om markägande: de buddhistiska 
templen äger skogsmark, men har traditio-
nellt gett lokalinvånarna rätt att tillfälligt 

Gemensam träff i Nilgala
Foto: Heli Janhunen



12 odla den mot tjänster. För markanvänd-
ningen betalar invånarna ”hyra” till templet 
i form av tjänster.

Resultat av projektet

Det första målet för projektet var ökad 
kunskap. Med det här avses kunskap om 
de ekosystemtjänster som skogen erbjud-
er och hur kunskapen används i besluts-
fattandet. För att nå målet mobiliserades 
studerande från högskolor både i Sri Lanka 
och i Finland. I studenternas undersök-
ningar samlades och producerades ny kun-
skap från områden som man kan utnyttja 
inom skogsvården. Exempel på dessa är 
GIS samt forskningen inom ekologi och 
biologi. I fältstudien bidrog finländarna 
med tekniskt kunnande. Av srilankeserna 
fick man oersättlig lokal kunskap.

Ett annat projektmål var identifiering och 
stärkande av de lokala samhällenas roll. De 
lokala invånare som bor i och intill skogs-
områdena har en nyckelroll i skötseln av 
skogarna: de drar direkt nytta av de tjäns-
ter skogarna erbjuder och kan också bäst 
påverka dem.
CEJ närmade sig ihärdigt de lokala byin-
vånarna och skapade kontakt mellan dem 
och skogsmyndigheterna. CEJ fick kontakt 
med omkring hundra samhällen, samman-
lagt flera tusen människor. Skogsdeparte-
mentet lade med CEJ:s bistånd upp skogs-
vårdsplaner för de två projektområdena 
som förpliktar för tio år framåt, men de är 
inte officiellt godkända. Nu har emeller-
tid steg tagits för att verkställa planerna: 
Skogsdepartementet har inlett arbetena 
genom att avgränsa skogsområdena och 
börja lösa tvister om skogens besittning. 
Planerna har redan burit frukt: år 2017 
lyckades man minska antalet skogsbrän-
der med över hälften från året innan. Det 

väsentliga i förändringen var den ökade 
medvetenheten och bättre beredskap hos 
invånarna att förhindra skogsbränder.

Det tredje målet: förbättrade och utveck-
lade näringar. Hushållen i kanten av sko-
gen har traditionellt fått sin utkomst ge-
nom att svedja mark till åkrar för odling av 
livsmedel. Odling av bland annat peppar, 
som ger god avkastning, har också blivit 
en viktig inkomstkälla. Utkomstmöjlighe-
terna kan ytterligare förbättras genom att 
man anlägger plantskolor och fröbanker 
samt utvecklar och intensifierar odlingen 
i hemträdgårdarna. Skogsdepartementet 
har styrt svedjebruket till områden utanför 
skogen. Parterna är emellertid eniga om 
att en nedläggning av svedjandet bör vara 
kopplad till ekonomisk kompensation.

En betydande näring som skogarna i Sri 
Lanka gör möjlig är samlande (NTFP, non 
timber forest products). I skogsnaturen 
plockas åtskilliga växter som används 
i den ayurvediska traditionen. Näring-
en kan göras effektivare genom  att man 
skapar en marknad för plockarna och kö-
parna av nyttigheterna. De som letar efter 
NTFP-växter, ofta de lokala invånarna, kan 
utbildas så att de bättre känner till vilka 
möjligheter det finns att använda produk-
terna. Därmed kan man öka skogens värde 
för byborna. Det finns ett tillståndssystem 
för samlande av NTFP, i vilket en förutsätt-
ning för tillstånd är hållbar insamling av 
växterna. Tillstånden är avsedda att bevil-
jas enbart lokalinvånare. Det har varit vik-
tigt att få Skogsdepartementet att gå med 
på att samhällena har rätt att använda sina 
skogar.

Det fjärde målet: Juridisk rådgivning. Lo-
kalsamhällena är ofta skyddslösa mot 
olagligt beslagtagande av mark och andra 
brott förutom fysiskt också inför lagen. CEJ 



13ordnade träffar där jurister insatta i skogs-
frågor berättade om möjliga lösningar 
och utbildade lokalsamhällenas ledare att 
själva lösa små juridiska tvister i mark- och 
skogsfrågor. Träffarna och föreläsningarna 
borde emellertid också leda till åtgärder. 
De bör allt bättre rikta sig till dem som drar 
nytta av råden: dem som har upplevt förse-
elser i sitt grannskap.

Det femte målet är rapportering av skogs-
brott, dvs. att dra fram olovligt tillägnande 
av mark och andra brott samt miljöpro-
blem och sociala problem till följd av dessa 
i ljuset på nationell nivå. CEJ skapade en 
webbplats för rapportering av skogsbrott 
och genomförde flera mediekampanjer, 
som har gett storföretagens försök att till-
ägna sig mark nationell uppmärksamhet. 
Under projektet lyckades CEJ med lagåt-
gärder avvärja flera markanvändnings-
brott, bland annat byggande av ett hotell 
och en golfbana. CEJ delade också årligen 
ut ett pris till en förtjänt försvarare av mil-
jörätten.

Tron på framtiden?

Ledningen på Skogsdepartementet i Sri 
Lanka var för första början välvilligt inställd 
till projektet. Det här är inte självklart i 
många utvecklingsländer. Det är typiskt 
att mottagarna av pengar i projekt där fi-
nansieringen kommer från en oberoende 
källa vill uttrycka sådant som givarna vill 
höra. Tänkesättet ”Vad får jag av detta?” är 
typiskt och man stöter på sådana som låter 
sig både mutas och hotas. Myndigheterna 
kan meddela sin beredvillighet, men bär 
inte sitt ansvar i praktiken. Det har varit 
viktigt att förmedla kunskap om vad myn-
digheterna har för nytta av själva projektet: 
resurser att dela ut till fältet, diskussions-
kontakt med samhällena och över huvud 

Helgade träd
Foto: Sini Pellinen
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Projektets huvudmål, en skogsvårdsplan, 
lyckades. De aktörer som tidigare gjort 
motsvarande samarbete var också den 
här gången mer beredda till det än de 
som inte hade denna erfarenhet. Det här 
väcker oro för hur omfattande de lokala 
mobiliseringsförsöken var. Beaktades ock-
så de mest avlägsna bysamhällena? Spreds 
informationen om gruppträffar också till 
exempelvis de gamla kvinnor som har den 
största kännedomen om traditionerna? 
Skogsvårdsplanerna har utarbetats grund-
ligt, men det finns brister: exempelvis har 
de målgrupper som drar nytta av skydds-
åtgärderna inte definierats tillräckligt och 
platsbundna uppgifter saknas. Planernas 
alltför akademiska prägel är också deras 
svaghet. 

Korruptionen är liksom i många andra ut-
vecklingsområden landets mer avlägsna 
sandstrand. ”Förespråkarna” kan köra med 
dyrbara mopeder och sätta upp olagliga 
gränsstängsel exempelvis för deras räk-
ning som planerar en golfbana. Om det 
finns pengar behöver man inte iaktta lagen 
och avsaknaden av sanktioner bekräftar 
det här tänkesättet. Det tysta accepteran-
det av brott minskar ytterligare förtroen-
det bland dem som har blivit utsatta för 
missbruk. Utvecklingssamarbete inom na-
turresurshanteringssektorn är alltså svårt. 
Det finns få projekt inom sektorn och det 
är svårt att presentera dem som finns på 
ett attraktivt sätt.

Vad ingjuter då tro på att lyckas? Låt oss 
gå tillbaka till den heliga skogen med de 
orange tygremsorna som lindats runt trä-
den. I Finland förebådar en sådan syn nå-
got helt annat, nämligen de träd som ska 
fällas. I ett utvecklingssamarbetsprojekt 
bör man komma ihåg kulturbundenheten: 

även om korruptionen kan vara en ofrån-
komlig del av den lokala verksamheten 
kan kulturen också bjuda på utsträckta 
händer. CEJ utnyttjade det här på ett klokt 
sätt och närmade sig till en början särskilt 
lokalsamhällenas heliga personer. Tron på 
skogsskydd ingöts av lokalinvånarnas vil-
lighet, kulturbunden eller ej.

CEJ fick med utrikesministeriets och den 
finländska projektgruppens stöd mycket 
till stånd på tre år. Skogsvårdsplanerna 
blev färdiga och kommunikationen med 
Skogsdepartementet och lokalsamhällena 
ökade betydligt. Lokalsamhällena  känner 
nu bättre till rätten till sin miljö: de vet att 
gruvor i skogen eller sandtag vid floden är 
olagliga och kan reagera på brott. 

Handlingsmodellerna för myndighetssam-
arbete har nu grundats och CEJ är villigt att 
utvidga det inkluderande sättet att sköta 
skog till nya skogsområden. Möjligheterna 
till långsiktig verksamhet existerar och ar-
betsgruppen - som nu verkar under Svalor-
nas vingar - har nu planerat ett nytt projekt 
kring skogsskötsel i Sri Lanka i samarbete 
med CEJ. Projektansökan är som bäst hos 
utrikesministeriet för bedömning. Gräsrot-
snivån är alltså beroende av administratio-
nens topp, men också tvärtom: skogarna 
försörjer var och en på det här klotet.

Artikeln som ursprungligen publicerats i tid-
skriften Natura 1/2018 har redigerats och 
förkortats av Heli Janhunen, som också var 
koordinator för CEJ-projektet i Shalin.

Mer information:

CEJ: www.ejustice.lk
www.srilankaforestwatch.lk
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Svalorna följer EU:s nya regler för datasäkerhet

EU:s allmänna förordning för datasäkerhet (GDPR, General Data Protecti-
on Regulation) började tillämpas i alla EU-länder f.o.m. den 25 maj 2018. 
Förordningen fastställer hur personer, företag och organisationer skall 
behandla personuppgifter.

Svalorna samlar till medlemsregistret endast namn och kontaktinforma-
tion av sina medlemmar. De uppgifterna behövs för att kunna förmedla 
informationsmaterial. Svalorna förmedlar aldrig till tredje part personup-
pgifter så som telefonnummer eller e-postadresser utan att berörda per-
son gett sin tillåtelse.

Om insamling av personuppgifter, uppbevaring och användning, finns 
utförligt beskrivet i referatet om vår datasäkerhet och finns att läsa på vår 
webbsida: http://paaskyt.fi/data/documents/2018Tietosuojaseloste_Paas-
kyt.pdf.

Kolla in
U-landsförening 

Svalornas  
unika julgåvor 

i addressen 
https://holvi.com/

shop/paaskyt
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Föredragningslista:

1. Mötet öppnas
2. Mötets laglighet och beslutsförhet 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 2019
8. Godkännandet av budget för år 2019
9. Val av ordförande för verksamhetsåret 2019
10. Val av styrelse för år 2019
11. Val av revisorer för år 2019
12. Behandling av föreningens medlemsavgift för år 2019
13. Andra ärenden 
14. Mötet avslutas 
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