
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT 

SAMARBETE FÖRBÄTTRAR LOKALSAMFUNDS UTKOMSTER OCH 

ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN  



 

 

2 LEDAREN 

 

      Hej på er Svalor! 

 
FRIVILLIGARBETE OCH ENTUSIASTISKA AKTIVA har 

alltid utgjort hörnstenen i Svalornas verksam-

het. Även om verksamhetens former har väx-

lat under årens lopp, stämmer detta ännu 

idag. Vår verksamhet skulle inte vara möjlig 

utan den tid, talang och kunskap som med-

lemmarna ger. 

Sonja Eneh, som i denna tidning skriver om 

situationen för de venezuelanska flykting-

arna i Peru, har detta år varit frivillig i Cuna. 

Förutom att jobba i Cuna har Sonja under sin 

tid som frivillig skrivit Cunas fadderbrev samt 

flera intressanta inlägg på Svalornas fa-

cebook-sidor. Sedan Kepas Etvo-program av-

slutades har vi i Svalorna gjort mer frivilligar-

bete också för att rekrytera och handleda Cu-

nas frivilliga.  

Frivilligarbetet är förvisso kärnan i hela 

Emmausrörelsen. I denna tidning får vi en in-

blick i sommarstämmningen på ett Emmaus-

arbetsläger i Spanien. Texten har skrivits av 

vår styrelsemedlem Aija Taskinen.  

Våra medlemstidningar görs till stor del som 

frivilligarbete, och ett tiotal personer har bi-

dragit till att göra också denna tidning som 

författare, ombrytare och översättare. Ännu 

flera frivilliga skulle rymmas med i olika roller 

när vi gör medlemstidningen, som utkommer 

två gånger om året. Tipsa därför gärna intres-

serade personer om dessa upgifter.  

När vi talar om frivilligarbete skall vi inte 
glömma det jobb som görs i Finland för våra 

biståndsprojekt. I NAFAN-projektet har Sva- 

 

 

lorna förenat sina krafter med två andra 

föreningar, u-landsföreningarna i St Michel 

och Nyslott, och nu vid slutet av det första 

samarbetsåret har vi kunnat konstatera att 

det har varit givande att tillsammans dryfta 

och planera projektet. Aktiv medborgar-

verksamhet uppstår också inom vårt ut-

vecklingssamarbete i Indien och Nepal, till 

exempel via kvinnogrupper och skogs-

bruksgrupper.  

Trots medlemmarnas och de aktivas viktiga 

roll är verksamhetsledarens insats ändå 

oersättligt för att sköta projekthanteringen 

korrekt, då Utrikesministeriets kriterier 

stramas åt. Ett tecken på att Svalornas ar-

bete håller goda kvalitet är att vi har lyckats 

få projektfinansiering av Utrikesministeriet 

trots att biståndsfinansieringen till organi-

sationer kraftigt har skurits ned under se-

nare år.  

Ibland är det bra att repetera vad allt vi till-
sammans får till stånd, bit för bit. Samar-

bete ger kraft. 

Ett varmt tack och en riktigt god höst till 

alla Svalor! 

        SUVI SILLANPÄÄ, ORDFÖRANDE 
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SAMARBETE FÖRBÄTTRAR LOKALSAMFUNDS 

UTKOMSTER OCH ANPASSNING TILL KLIMAT-

FÖRÄNDRINGEN  

SVALORNA HAR ETT TREÅRIGT PROJEKT i samar-

bete med organisationen NAFAN i Nepal. Pro-

jektet förbättrar utkomsterna för fattiga och 

marginaliserade ursprungsfolk i landskapet 

Raksirang i mellersta Nepal med hjälp av håll-

bar hushållning med naturresurser och skogs-

jordbruk. Projektet sysselsätter fem heltids-

anställda och två deltidsanställda medarbe-

tare i Nepal. Man har tillsatt en lokal lednings-

grupp bestående av sakkunniga inom olika 

fält. Dessutom deltar medlemmar i styrelsen 

för NAFAN aktivt i genomförandet och upp-

följningen av projektet. 

 

Den 11 april firades öppningen av NAFANs 

fältkontor i Chainpur, det administrativa cent-

ret i Raksirang. I öppningen deltog lokalbe-

folkning, företrädare för berörda parter och 

hedersgäster från organisationer som verkar i 

Raksirang. Kommunala ledare och andra 

nyckelpersoner har bekantat sig med målen 

och aktiviteterna inom projektet och kom-

munledningen har lovat stöda projektet. Sam-

arbetet med den offentliga sektorn görs syn-

ligt också i projektets kommunikations-

material, där man utöver NAFANs, Svalornas  
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och det finska utrikesministeriets logor också 

har tryckt logon för den nepalesiska 

statsförvaltningen.   

I projektområdet verkar 34 grupper för sam-

fundsskogar. I maj träffade vi en sådan grupp 

i Parewatar för att planera plantering av 

skogsplantor och modellodling av andra pro-

dukter än virke (NTFP). Byborna ville plantera 

över 5000 trädplantor. De var också intresse-

rade av att starta en spargrupp.  

 I slutet av maj deltog NAFANs 

verksamhetsledare i ett evenemang 

arrangerat av lokalförvaltningen i Raksirang, 

där man behandlade den offentliga sektorns 

budgeteringsprocess samt skogs- och andra 

mljöfrågor. Utöver företrädare för 

lokalförvaltningen fanns också ordförandena 

för samfundsgrupperna inom projektområdet 

på plats. Med tanke på projektets hållbarhet 

är det viktigt att lokalförvaltningen och olika 

samfundsgrupper (för skogsanvändning, 

jordbruk, ungdomar och kvinnor samt 

andelslag) är starka delägare i projektet. Man 

utvecklade idéer för olika slags 

produktionsenheter för bland annat honung, 

bananer och ananas på projektområdet. 

Raksirang har goda förutsättningar för  

 

     
 

 
 

Bybor deltar ivrigt i en trädplanteringskampanj.                          

kommersiell produktion av ekologisk honung. 

I ett distrikt bedriver man redan ganska om-

fattande biodling. Där ämnar man ordna ut-

bildning i biodling. 

Den 5 juni firade vi Världsmiljödagen med att 

arrangera evenemang med miljötema på olika 

håll i vårt projektområde. Kring mitten av juni 

planerade vi en trädplanteringskampanj i Kali-

devi. Man beslöt plantera trädplantor på en 

mycket glesbevuxen sluttning som är mycket 

utsatt för jordskred, även om 26 bybor hade 

förlorat livet i ett jordskred där år 2002. Det 

är meningen att man på sluttningen ska plan-

tera plantor av trädet chiuri, som är viktigt för 

chepangfolket. Hittills har man inom pro-

jektet planterat sammanlagt 2800 trädplan-

tor på två områden. 

Inom projektet har hittills startats tre spar-

grupper som har sammanlagt 108 medlem-

mar. Cirka hälften av dem är kvinnor. Grup-

perna samlas regelbundet och varje medlem i 

gruppen sätter in 100 rupier (ca 80 cent)i må-

naden i gruppens gemensamma kassa. Spar-

grupperna erbjuder medlemmarna en möjlig-

het att få smålån som gör det möjligt för dem 

att bland annat utveckla sin näring. Inom pro-

jektet ges spargrup-

perna stöd både eko-

nomiskt och tekniskt. 

Grupperna får ett litet 

startkapital och NA-

FAN hjälper grup-

perna att registrera 

sig. Vi kommer också 

att ordna kurser i hus-

hållskunskap och an-

delslagsverksamhet 

för spargrupperna. 

Kapacitetsstärkning 

står i centrum för NA-

FANs verksamhet. Det 

gäller också vår orga-

nisations egen perso- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nal. I början av april fick fältarbetarna utbild-

ning i att göra startkartläggning för ett projekt 

samt i teman som har att göra med klimatför-

ändring, biodiversitet och skogsjordbruk. I 

månadsskiftet augusti-september hölls en 

tvådagarsutbildning för fältarbetare där man 

utöver ovan nämnda teman också behand-

lade bland annat mobilisering av samfund. 

Under utbildningen diskuterade man också 

utmaningar för chepang- och temangsamfun-

den i fråga om bland annat jordägande, 

barnäktenskap och avsaknaden av med-

borgarcertifikat i synnerhet för kvinnor. 

I början av september höll vi i byn Parewatar 

en utbildning som samlade deltagare också 

från andra byar. Vi ökade bybornas kunskap 

om klimatförändringens orsaker och följder 

och strategier för att anpassa sig till den, om 

skogsjordbruk och uppföljning av biodiversi-

teten. Vi startade också en småodlargrupp, 

som ska visa övriga bybor exempel i fråga om 

skogsjordbruk. Byborna efterlyste utbildning i 

grönsaksodling och kompostering.  Den lokala 

skogsbruksgruppen beslöt börja följa upp hur 

biodiversiteten utvecklas i den gemensamma 

skog man förvaltar. 

Förmånstagarna inom vårt projekt uppgår hit-

tills till 808 personer (562 män och 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
kvinnor) inklusive företrädarna för lokalför-
valtningen i Raksirang. Dessutom har vi indi-
rekt nått cirka 500 personer, som vi har gett 
information om vårt projekt. 
                                                                          
Möjligheter och utmaningar 
 
Det är gott om både möjligheter och utma-
ningar i landskommunen Raksirang. Området 
är en skattkista av naturrikedomar och kultur-
traditioner. Chepangsamfundets traditioner i 
fråga om naturen och naturtillgångarna är 
unika och den äldre generationen har djupa 
kunskaper om hur man kan använda medici-
nalväxter som finns i skogarna. Det är viktigt 
att dokumentera denna tradition innan den 
glöms bort av de yngre generationerna. Che-
panggrupper i Raksirang ägnar sig fortfarande 
åt svedjebruk. Till följd av den ekologiskt orik-
tiga markanvändningen försvårar erosion, 
jordskred och översvämningar avsevärt lokal-
samfundens liv i projektområdet. Därför är 
det speciellt viktigt att främja ekologiskt håll-
bara skogsjordbruksmetoder. Det finns fortfa-
rande rikligt med vattenkällor i området, men 
många av dem kommer att torka ut, om man 
inte skyddar skogen. 

Lokalförvaltningen och aktörer inom medbor-

garsamhället har förbundit sig att samarbeta  
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med oss. Utan lokalförvaltningens stöd skulle 

det vara nästan omöjligt för oss att genom-

föra projektet. Tack vare samarbetet har vi 

fått mycket nyttig lokalkännedom och kontak-

ter. Också lagstiftningen i Nepal förutsätter 

att organisationer samarbetar med lokalför-

valtningen. Samfunden har också tagit emot 

vårt projekt mycket positivt och med stort in-

tresse. Åtgärderna inom projektet har samlat 

många deltagare, även om antalet kvinnor 

har varit mindre än önskat (andelen kvinnor 

har hittills varit ca 30 %). Vi tror att andelen 

kvinnor kommer att öka genom vissa plane-

rade utkomstrelaterade kurser. Vi planerar 

också skräddarsydd utbildning för handikap-

pade personer. 

Under våra fältbesök har vi märkt att regel-

bundna sammankomster med samfunden är  

 

 

 

 

nödvändiga för att nå resultat och hjälper oss 

att förverkliga aktiviteterna enligt den plane-

rade tidtabellen. Å andra sidan börjar sam-

mankomsterna sällan på utsatt tid, eftersom 

bybornas resor kan ta timmar. 

Chepangernas kultur hotas av utplåning och 

allt färre deltar i traditionella festligheter som 

nwagi. Vi och andra organisationer bör bli 

mera medvetna om chepangernas kultur och 

traditioner och bidra till att bevara dem. Che-

pang Association bad oss ge stipendier till två 

unga chepanger för att studera juridik. Orga-

nisationens förhoppning är att de utbildade 

ungdomarna i framtiden kunde fungera som 

språkrör och samhälleliga påverkare för che-

pangsamfundet.  

 
TEXT OCH FOTO: ROSHAN CHIKANBANJAR 
ÖVERSÄTTNING TILL FINSKA OCH REDIGERING: 

HELI JANHUNEN 

ÖVERSÄTTNING FRÅN FINSKA TILL SVENSKA: ULF 

SÄRS 

 

Chepang-festivaler 

 Den 8-9 september firades 

chepangernas viktigaste årliga högtid 

(nwagi) i Raksirang. Också NAFAN 

deltog i festligheterna som 

organisationen Chepang Association 

arrangerade på kommungårdens 

gårdsplan i Raksirang. Största delen av 

deltagarna var chepanger eller 

tamanger. Också chepanger som är 

utövande kristna deltog i festen, där 

man utöver kulturföreställningar och 

tal också bjöd deltagarna på 

chepangernas traditionella maträtter.  

Tidigt följande morgon besökte vi byn 

Rotbar för att se hur man firade nwagi där. Präster inom chepangsamfundet spelade på den 

traditionella trumman, dhyangro. Spelandet hade pågått oavbrutet hela natten. Cirka 50 bybor 

deltog i festprogrammet, som efter den religiösa ceremonin kulminerade i en helig festmåltid. 
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Ett exempel på resultat av vårt arbete 

 I månadsskiftet maj-juni 
arrangerade vi en kurs i getskötsel 
för 33 deltagare, av vilka 20 var 
kvinnor. Utbildningen gav 
byborna mera kunskap om olika 
getraser, hygien och underhåll av 
getskydden, vård och matning av 
getter och killingar, getternas 

fortplantningshälsa, 
förebyggande och vård av 
sjukdomar osv.  Kort efter vår kurs 
arrangerade Raksirang kommun 
en egen getutbildning som främst 
gick ut på att ge getter till 
byborna. Varje deltagare fick två 
getter, som emellertid snart dog 

och förde med sig också andra getter i byn. Vissa bybor förlorade till och med 25 getter. Getdöden 
berodde på att getterna hade skaffats på annat håll och inte hade vaccinerats innan de 
transporterades till Raksirang. En deltagare i den misslyckade getutdelningen hade emellertid 
deltagit i NAFANs utbildning och där lärt sig att getterna bör vaccineras. Han vaccinerade hela 
sin gethjort med resultatet att inte en enda av dem dog. Detta är ett konkret exempel på resultat 
av vårt projekt och samtidigt en nyttig lärdomserfarenhet för NAFAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett möte mellan NAFAN och kommunstyrelsens ordförande i Raksirang
 

 



 

 

8       AKTUELLT 

Latinamerikas största flyttningsrörelse känns även i Perú              

CUNA NAZARETH HAR TAGIT EMOT BARN 

FRÅN VENEZUELA 

C u n a  N a z a r e t h  h a r ,  f . o . m .  s e n a s t e  å r ,  t a g i t  e m o t  
m å n g a  b a r n  f r å n  V e n e z u e l a .  J a g  b e k a n t a d e  m e j  m e d  
d e m  d å  j a g ,  i  t v å  m å n a d e r  s e n a s t  s o m m a r ,  v a r  v o l o n t ä r  
p å  C u n a n .  

 

JAG HÅLLER PÅ ATT SLUTFÖRA MINA STUDIER i 

psykologi, och var volontär på Cuna Nazareth 

under juni och juli månad 2019. Jag deltog i det 

dagliga arbetet och organiserade verkstäder 

kring kunskap om känslor för femåringar. 

Jag bodde i stadsdelen Barranco nära Cunan och 

färdades varje dag med buss till daghemmet. 

Nästan alltid steg nån på bussen som sålde 

sötsaker eller bakverk till resenärerna eller som 

uppträdde med någonting. Även på gatan i 

trafikvimlet syntes människor som sålde godis 

till bilisterna och fotgängarna. Jag 

fick höra att en stor del av 

försäljarna var venezuelaner som 

den senaste tiden kommit till 

Perú. 

Det här året har Cunan 12 venezu-

elanska barn. Förrän föräldrarna 

fått plats åt sina barn på daghem-

met hade de varit tvungna att 

lämna barnen utan god tillsyn me-

dan de sökt arbete. Några ensam-

stående mödrar måste ta med sej 

sina barn till arbetet och det 

ledde till uppsägning.                             

Då Cunan lärde känna venezuelanernas situ-

ation i Lima beslöt man att även ta emot 

dessa barn. Det visade sej att många familjer 

bodde mycket trångt, två till tre familjer i ett 

mycket litet utrymme. Maten var torftig och 

barnen hade hälsoproblem. Det fanns en-

samstående kvinnor vilka varken hade ar-

bete eller hygglig bostad. En del tog lån för 

att kunna stöda den familjemedlem som bli-

vit kvar i hemlandet eller för att kunna betala 

makens resa till Perú. Själva levde de därför i 

yttersta fattigdom. 

 

Sedan senaste år har det även funnits barn från venezuelanska familjer på Cuna 
Nazareth. 



 

 

I synnerhet i början var venezuelanernas situ-

ation på arbetsmarknaden ytterst oroväck-

ande. Företagen gav hellre arbete åt flykting-

arna än åt peruaner för då kunde de betala en 

usel lön med dåliga arbetsförhållanden då ju 

flyktingarna inte hade annat val. Måna utnytt-

jades och behandlades illa. T.ex. berättade en 

24-årig kvinna, som fått arbete på Cunan som 

köksbiträde, att hon på sin förra arbetsplats i 

Lima fick en verkligt dålig lön och upplevde psy-

kiskt våld från sin arbetsgivare. Därför hade 

hon fått mentala problem. Nu, tack vare sitt ar-

bete på Cunan, har hon börjat må bättre och 

kan hjälpa sin mor som fortsättningsvis bor i 

Venezuela och som ensam sköter ett av barn-

barn. 

Peruanska staten har beviljat temporära uppe-

hållstillstånd till en del av flyktingarna från Ve-

nezuela. Nu är det lättare för dem att få en for-

mell arbetsplats och en bättre ekonomi. Uppe-

hållstillstånd ger dessutom familjens barn rät-

tighet att gå i skola och rättighet till sjukförsäk-

ring.  

ETT RIKT LAND HAR KRASCHAT 

Det rika oljelandet Venezuela, med sina 31 mil-

joner invånare, har blivit kaotiskt och osäkert 

med en ekonomi som rasat. Det är brist på 

mat, mediciner, ja allt, och elavbrotten, arbets-

lösheten och våldsamma oroligheter bara till-

tar. Många venezuelaner har därför flytt till 

grannländerna för att börja ett nytt liv. Över 

fyra miljoner människor har flyttat till andra 

länder i Latinamerika bl.a. till Perú. Krisen i Ve-

nezuela har förosakat den största flyttningsvå-

gen som setts i Latinamerika de senaste femtio 

åren. 

För tillfället finns det i Perú nästan en miljon - 

över 750 000 – venezuelaner, när det år 2016 

fanns endast 8160. Perú och Venezuela har un-

gefär samma folkmängd, 32 miljoner. 
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Cuna Nazareth skiljer inte enligt nationalitet på barnens familjer.

 

Vissa grannar har kritiserat daghemmet för 

att de gett daghemsplatser åt venezuelanska 

barn. De har kännt att man ”favoriserar” 

främlingar, och både direkt och via sociala 

media har de uttryckt sin ilska. Cuna Na-

zareth har dock enligt sina principer velat 

hjälpa dem som lider mest oavsett medbor-

garskap. Därför kan alla familjer som fyller 

kriterierna, även venezuelanska familjer, an-

hålla om plats på daghemmet för sina barn. 

Cunans socialarbetare intervjuar alla familjer 

som söker en plats, och genom intervjuerna 

har det framkommit att familjerna i Venezu-

ela hade en rätt hög levnadsstandard och 

god ställning i samhället förrän svårigheterna 

i landet började. Största delen av de venezu-

elanska föräldrarna har högskoleutbildning 

och är t.ex. advokater, sekreterare, lärare, 

journalister, militär eller laboranter. Men 

p.g.a. att de inte har dokument så kan de inte 

idka sin profession i Perú. Därför har dag-

hemmet gett åt några föräldrar en möjlighet  
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till snickeriarbete t.ex. till att reparera möb-

ler och på så sätt få en liten förtjänst. 

Barnen från Venezuela har i genomsnitt ri-

kare och högre utbildade föräldrar än de  

 

 

 

 

barn som är peruanska. Ändå delar alla fred-

ligt på daghemmets vardag.  

TEXT: SONJA ENEH 
BILDER: ANITA MOORE

Artikeln bygger på den information som getts av daghemmets administrativa chef Anita Moore samt Cuna 

Nazareth -organisationens chef och socialarbetare Carmen Santa Cruz Espinoza samt på skribentens egna er-

farenheter i Lima.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
På återvinningscentralen lösgjorde man metallfjädringarna från madrasser. De artificiellt bevattnade citrusodlingarna runtomkring skapade ett grönt 
bälte i det annars kruttorra sommarlandskapet. 

 

EN ANNORLUNDA SEMESTER: PÅ EMMAUS- 
LÄGER I SPANIEN

I SOMRAS TILLBRINGADE JAG två oförglömliga, 

stekheta juliveckor på ett arbetsläger ord-

nat av en spansk Emmausgrupp. I södra Spa-

nien nära staden Murcia och nära byn Los 

Ramos på landsorten finns en kommunitet 

med ca 20 män och en återvinningscentral, 

traperos, med tillhörande butiker. Förutom 

kommunitetens compañeros arbetar ett 

tjugotal personer på centralen och kontoret 

med återanvändning, i köket, med administ-

rationen och med information. Eftersom 

många av kommunitetens invånare har en 

bakgrund med diverse rus- och hälsopro-

blem eller utmaningar med att t.ex. hitta ar-

bete finns här också några psykologer och 

socialarbetare. På plats finns ofta också 

flera frivilliga. 

På arbetslägret var vi åtta, förutom jag själv 

kom man från Spanien, Italien, Frankrike, 

Ukraina och Taiwan. Vi bodde i en skild 

byggnad och arbetade från 8–14. Arbets-

uppgifterna var praktiska, ibland också 

tunga och smutsiga jobb på återvinnings-

centralens olika stationer: sortering av klä-

der, papper, olika föremål och elektronik 

samt att hålla ordning i butiken. Därutöver 

fanns det köks- och städturer – i kommuni-

teten äter man ofta och gott, och det gick 

bra att få vegerätter också till de grillfester  

 



 

 

 som ordnades endel kvällar.  

Fritidsprogrammet var verkligen mångsidigt 

och trevligt, vi gjorde bl.a. utflykter till 

kultur- och natursevärdheter i närheten, 

och på veckosluten åkte vi till någon strand 

vid Medelhavet. Vi bekantade oss också 

med Emmaus stora lopptorg och antikvariat 

i Murcia. Hit levererar traperos återvunna 

varor och både lopptorget och antikvariatet 

har också en nätbutik. Det bästa 

programmet var ändå arbetet, umgänget 

och måltiderna tillsammans med våra 

compañeros, ett verkligt fint och livligt 

gäng! Simbassängen på gården samlade 

också folk efter en svettig arbetsdag. 

Grundförutsättningen för att delta i ett 

arbetsläger är att man är myndig. Man har 

stor glädje och nytta av att kunna 

spanska, det var lägrets 

huvudspråk och 

lokalbefolkningen talar inte i 

regel t.ex. engelska, men med 

hjälp av de andra lägerdeltagarna 

och lägeransvariga Paloma 

klarade sig också de som inte 

kunde spanska. Uppehället och 

utflykterna på fritiden var gratis 

för oss lägerdeltagare och 

arbetskläder fick vi låna; sin resa 

betalade var och en själv. Den 

största utmaningen var hettan: 

varje dag var det närmare 40  
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grader och också de som bodde där hade 

det svårt. Men pauser fick vi hålla i egen takt 

och vatten och apelsinsaft fanns tillhanda. 

P.g.a. kommunitetsinvånarnas bakgrund är 

lägren helt nyktra. 

De flesta europeiska Emmausgrupper ord-

nar läger varje sommar. Uppgifter om läg-

ren hittar man på Emmaus Internationals 

nätsidor. 

http://emmaus-europe.org/208-welcome-

to-the-section-new-generations/175-the-

summer-volunteer-programme-youth-

camps-in-europe 

Mera uppgifter om Emmausgruppen i Mur-

cia (på spanska): 

https://emausmurcia.wordpress.com/ 

Ett fint och roligt sätt att tillbringa en del av 

sommaren, och att bekanta sig med lokalbe-

folkningen. Rekommenderas varmt      ! 

TEXT OCH BILDER: AIJA TASKINEN,                            

STYRELSEMEDLEM I SVALORNA  

Emmauskommunitetens huvudbyggnad i Murcia 
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 

U-landsföreningen Svalornas 
stadge-enliga höstmöte 

Tisdag 10 december 2019 kl. 17.15 
Backasgatan 54, 00510 Helsingfors 

 

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 2020 
8. Godkännandet av budget för år 2020 
9. Val av ordförande för verksamhetsåret 2020 
10. Val av styrelse för år 2020 
11. Val av revisorer för år 2020 
12. Behandling av föreningens medlemsavgift för år 2020 
13. Andra ärenden 
14. Mötet avslutas 

 
OBS. Verksamhetsplanen och budgetförslagen för år 2020 fås per e-post på begäran: 

kehitysmaayhdistys.paaskyt@gmail.com 

 
ADDRESS:                                          

Backasgatan 54, 00510 Helsing- 
fors (vid Emmaus loppmarknad) 
TEL. 045–138 9062                            
WEBBEN: www.paaskyt.fi                   
E-POST: kehitysmaayhdistys. 
paaskyt@gmail.com                       

FACEBOOK: www.facebook.com/ 
Paaskyt 

REDAKTION:                                      

Heli Janhunen                              

ÖVERSÄTTNING: Ulla Hoyer, Ulf 
Särs, Gun Wasenius-Hietanen, Ira 
Donner 

BILD PÅ OMSLAGET:                          

Roshan Chikanbanjar 

 

MEDLEMSAVGIFTER 

20–100 e/år                                    

BANK: FI 06 5780 0720 2384 06          

REFERENS: 51402 

Uppge ditt namn och din adress/ e-

postadress så får du medlemstid-

ningen två gånger per år. 

Om du vill ha din medlemspost i 

elektriskt format, skicka ett mail till: 

kehitysmaayhdistys.paaskyt@ 

gmail.com 

 

STÖDAVGIFTER 

NAFAN, Nepal                                            

BANK: OP FI 06 5780 0720 2384 06           

REFERENS 37002 

CUNA NAZARETH, barndaghemmet i Peru 

stöd- och fadderavgifter                         

BANK: OP FI 84 5549 6610 0081 99          

REFERENS 35004 

Tillstånd till penninginsamling: 1.1.2018– 

31.12.2019, RA/2017/79


