Svalornas nyhetsbrev 1/2020
Bästa Svalorna! Vårens grönska och den blå
himlen bär oss vidare mot sommaren efter de
hårda tiderna!
Här kommer senaste nytt! Sommarhälsningar,
ordförande Katri

AKTUELLT
Gå in på Svalornas nya webbsida: paaskyt.fi
Ansökningsrundan för utrikesministeriets projektstöd löpte ut i mars. Vi ansökte om stöd för
två nya projekt (Centre for Environmental
Justice, Sri Lanka och Sahara Nepal, Nepal) samt
förlängning av vårt nuvarande NAFAN-projekt i
Nepal.
Åbo Universitets studentkår har utsett vårt
NAFAN-projektet till sitt 0,7%-mål. Donation:
2735,50 euro.
KALLELSE TILL VÅRMÖTE
Ulandsföreningen Svalornas stadgeenliga vårmöte hålls tisdagen den 16.6.2020 kl 17.30 på
Backasgatan 54, 00510 Helsingfors.
Föredragningslista:
1 Mötet öppnas
2 Mötet konstateras lagenligt och beslutsfört
3 Val av mötets ordförande
4 Val av mötets sekreterare

5 Val av protokollgranskare och rösträknare
6 Godkännande av föredragningslistan
7 Presentation av det förra verksamhetsårets
verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorns
utlåtande.
8 Förra verksamhetsårets bokslut, resultat- och
balansräkning fastställs.
9 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för
2019 års styrelse och övriga redovisningsskyldiga.
10 Övriga ärenden
11 Mötet avslutas.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen skickas
på begäran med epost av
heli.janhunen@paaskyt.fi
VÄLKOMMEN!

AKTUELLT FRÅN VÅRA PARTNER
Cuna Nazareth (Peru)
Även i Peru råder nödläge och gäller rekommendationer om att undvika kontakter. Barnen i Cunas barnhem har varit hemma sedan 15.3. Även
Traperia, återvinnningscentralen, har varit
stängd. Daghemmet har fungerat på distans, enligt undervisningsministeriets nya undervisningsmetod "Aprendo en casa", via TV. Lärarna
följer med inlärningen via telefon. Arbetstagarna på Cuna Nazareth koncentrerar sig på utvecklings- planerings- och koordineringsuppgifter. En del av personalen har permitterats.
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De permitterade har fått finansiellt stöd och
livsmedelshjälp genom Int. Emmaus-donationer.
Även om karantänen upphört 24.5. är det
osäkert när barnen kan återvända till
daghemmet.

Prayatna Samiti (Indien)
Svalornas och Prayatna Samitis samarbete fortsätter 2020. De sista projektaktiviteter (ledarskapsskolning för kvinnor) skulle ha avslutats i
mars, men uppsköts p.g.a. samlings- och utegångsförbuden.
Under krisen har Prayatna Samiti samarbetat
med den indiska staten och lokala föreningar för
att informera ca 500 hushåll i Udaipur-distriktet
om statens hjälpprogram och dela ut nödpaket
till dem.
Svalorna donerar 457 euro för inköp av grönsaksfrön. De går till 250 familjer utanför projektet
för att de ska kunna starta grönsaksodlingar, då
Svalornas projekt har avslutats. Pengarna täcker
en tredjedel av kostnaderna.

NAFAN (Nepal)
I början av året befästes särskilt andelslagens kapacitet. Dessutom ordnades skolning i hur man
föder upp getter och bygger bambupallar och
trädplanteringen fortsatte.

I mars blev det avsevärt svårare att gå vidare
med projektet på grund av förbuden, och restriktionerna fortsätter, åtminstone till början
av juni. NAFAN-projektets anställda har jobbat
hemifrån med bl.a. planering och med att producera undervisningsmaterial. Fältkoordinatorerna i projektbyarna har följt med hur plantskolorna och uppdrivningen av trädplantor utvecklats. Inga gruppskolningar har kunnat ordnas.
Pandemin har försvagat de fattiga tamang- och
chepangfamiljernas utkomst. NAFAN har donerat 800 euro för livsmedelsstöd till Raksirang
landskommun. Fältarbetarna har hjälpt kommunens myndigheter och lokala medborgarorganisationer med att dela ut nödpaket.
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