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SVALORNA I OMVANDLING
Kära Svala-medlemmar! Tack att ni är med och
förlåt att ni får ert första nyhetsbrev först nu då
vi hunnit långt in på våren. Förklaringen är dålig
men orsaken god: Det har börjat hända saker i
Svalorna, så tiden har flugit iväg.
För det första har vi nu fem nya unga medlemmar i styrelsen. Nu finns det mera av
splitternya svalor än gamla kråkor. Saana
Yrjönen och Kristiina Utriainen är magisterstuderanden i global utvecklings-forskning, Ilona
Louhivaara är magister i social- och
människorättsfrågor, Elisa Tikkanen är magister i
pedagogik och Tommi Niinimäki är statsvetare.
Alla har långa tider levt i utomlands och i uländer, i Sverige, Nepal, Kenia, Uganda, Tanzania
och Peru. Tack vare de nya medlemmarna har
det börjat dyka upp artiklar och uppdateringar
på våra webbsidor och i vår Facebook.
Tyngdpungten för vår information börjar allt mer
övergå till det digitala så därför uppmanar jag er
att då och då klicka in er på U-landsföreningen
Svalorna (paaskyt.fi) och se vad som finns där. Ja,
p.g.a. koronarestriktionerna har vi inte ens
träffats – utom i rutan.
Den andra stora händelsen är att vi
överraskande fått komma med i en
konsultationsprocess på tio veckor. Under
månaderna mars till maj är vi regelbundet i
kontakt med ett team av fem studeranden och
deras handledare från Lunds universitet. De
hjälper Svalorna att utveckla penninginsamlingen och att värva nya medlemmar. Vi
sätter målsättningen högt!

Kostnaden för konsultationen är formell emedan
studerandena fungerar på volontärbasis. De
tillhör 180 Degrees Consulting servicen som
redan fungerar i ca 35 länder och 150 universitet
och erbjuder konsultation till medborgar- och
sociala organisationer.
Även i Helsingfors universitet fins ett 180
Degrees -team. Vi beslöt ändå att samarbeta
med Lunds universitet p.g.a. tidschemat.
Vi hittade ett meddelande från denna märkliga
organisation på vår e-post och tänkte – ganska
skeptiska – att låt oss ta reda på. Och här är vi nu.
Alldeles såsom de unga i vår styrelse så är även
teamet i Lund mycket internationellt (två är
svenskar, en rysk, en tysk, en amerikansk och en
est). De är mycket artiga, positiva och kunniga.
De har gett oss många frågor – i rutan naturligtvis
– så vi har fått upp ögonen för många problem.
Svalorna har länge haft ena vingen i Indien och
den andra i Peru, men så är det inte längre.
Indien har bytts ut till Nepal och kontakten till
Peru har det senaste året, p.g.a. coronan, endast
varit till ett stängt Cuna Nazareth. Den tråden är
värdefull men tunn.
Vi hade kanske vaggats in i gamla goda tider, då
en stor del av våra medlemmar hade personliga
erfarenheter av Perú eller Indien och av de
kraftfulla ledarna i våra projekt. De unga har inte
den här erfarenheten.
Vi kan inte nu besöka de nya projekten i Nepal,
men förrän gränsen stängdes hann vår
verksamhetsledare Heli träffade NAFANs
projektteamet och Sahara Nepals ledare på ort
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och ställe.
Även utformningen av utvecklingssamarbetet är
i förändring. Utrikesministeriet gynnar inte små
utan minst medelstora organisationer vilket
leder till stor stress v.a.v. ekonomin och
organisationen.
Men som en gåva från himlen får Svalorna nu
värdens mest aktuella vägledning från Lund –
och vi har unga, öppna medlemmar i styrelsen,
medlemmar som kan fungera i nuet.
Vi har således smärtsamt vaknat upp till
realiteterna.
T.ex.,
förutom
ni
goda
svalamedlemmar, emmausaktivisterna och ulandsorganisationernas medlemmar, känner få
till Svalorna. Därför måste Svalorna förändras.
Det är oundvikligt att vi på olika sätt måste bli
synliga på sociala media för det betyder att
Svalorna lever (eller förblir i historien). Bl.a. i maj
organiserar vi ett webinarium där två av talarna
är från Nepal. Seminariespråket är engelska och
koncentrerar sej på omgivningens förändringar
och frågor kring uppehälle. Seminariedeltagarna
är alla smidigt närvarande – i rutan. Samtidigt,
själv är jag en pappertidsmänniska, får alla de
som vill informationen även i pappersform.

Ps. Svalorna har en fin historia. För 50 år sedan
arbetade sjuksköterskan Gun Wasenius som ung
svala-volontär i ett Perú som skakades i grunden.
På Svalornas nätsida kan du läsa artikeln Pakko
päästä maailmaa parantamaan.

AKTUELLT FRÅN VÅRA PARTNER
Sahara Nepal
Tillsammans med den nepalesiska medborgarorganisationen Sahara Nepal, som grundades år
2010, har Svalorna påbörjat ett treårigt projekt i
västra Nepal (i Sudur Pashchimanchal). Projektet
vill förbättra tillgången på mat enligt hållbar utveckling och förbättra kvinnornas inflytande.

Vad allt kommer vi inte att hitta på, tiden utvisar.
Nu blåser friska vindar Svalorna framåt. Efter
den stor förvåningens och självkritikens flodvåg
börjar vi se riktlinjer. Och passligt nog har vi vår.
Med önskan om ett fängslande liv i den här ny
och frisk våren!

Projektteamet i Sahara Nepal

Katri, ordförande
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Målsättningen är bättre inkomster för de fattiga
bönderna och trygghet i mattillförseln. Genom
att rationalisera ekologiskt jordbruk, boskapsskötsel och användningen av det som skogen
producerar (förutom träden) vill man uppnå den
här målsättningen. Meningen med projektet är
även att behandla orättvisor i samhället som diskriminerar kvinnor och flickor, och man vill förbättra kvinnornas möjligheter att fungera som
ledare. Projektet vill ge skolning i hållbara resurser för att försäkra en miljövänlig infrastruktur
på landet och för att utveckla små företag.
En av Nepals fattigaste distrikt är Bajhang i väst
vid kinesiska gränsen. Det här projektet skall förverkligas i landskommunen Masta som hör till de
fattigaste.
315 småbrukare (218 kvinnor och 97 män) har
fördelats i 15 produktionsgrupper. De får skolning i de mest effektiva ekologiska odlingsmetoderna och efter det får de skolade frön, arbetsredskap, växthus och bevattningsanläggningar.
För att lättare komma in på marknaden erbjuds
även skolning i en ändamålsenlig hanteringen av
produkterna, i sätt att förpacka, förvara och sälja.

Produktionsgruppens kvinnor får skolning i
jämställdhet, i samhällsaktivitet och påverkan
samt i konsten att leda. Projektet vill ge alla i
kollektivet information om barnäktenskap,
chhaupadi-tabut och annat könsrelaterat våld.
Metoder som används är tävlingar i sång och
”storytelling” samt radioprogram. Förutom
nyttjandet av material från skogen är biodlingen en ny produktionsform och man vill utveckla hantverk av bambu och lokta. Projektet
stöder även ett nytt sätt att föda upp getter genom foderodling och bättre djurskydd. Man
planterar skog på sluttningarna för att förhindra erosion. Den lokala förvaltningens arbetare står i centrum för den skolning som tar i
beaktande påverkan på omgivningen i all planering och i all utveckling av infrastrukturen.
Projektet har börjat bra och koronapandemin
har inte tills vidare försvårat det konkreta arbetet. Projektteamet har skolats i sina uppgifter,
produktionsgrupperna är grundade och är under registrering och början av projektets kartläggning (baseline) ser bra ut. Under april-maj
månad börjar också den första undervisningen
i jordbruk. Du kan följa med aktuell information
från projektet på Svalornas Facebooksidor ock
Instagram.
Den totala budgeten för projektet är 220 400 €
under en tid på tre år. 187 340 € är utrikesministeriets stöd. Svalorna står för 33 060 € av vilket hälften är volontärarbete. Du kan stöda det
här projektet med penningdonation eller/och
göra köp i vår nätbutik: paaskyt.fi/kauppa.

Backasgatan 54, 00510 Helsingfors | tel. 045-138 9062 | paaskyt@paaskyt.fi | hemsida: paaskyt.fi| www.facebook.com/Paaskyt
FI06 5780 0720 2384 06: Medlemsavgifter, referens 51402|Stödavgifter, referens 50018 |Sahara Nepal -projekten (Nepal), referens 39097
NAFAN-projekten (Nepal), referens 37002
FI84 5549 6610 0081 99: Cuna Nazareth barndaghemmet (Peru), stöd- och fadderavgifter, referens 35004
Insamlingstillstånd 1.1.2020-31.12.2021 RA/2019/624

Svalornas nyhetsbrev 1/2021

NAFAN (Nepal)

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Då koronarestriktionerna tillfälligt lättade fick vi
under början av året tidtabellen igen i balans.
Under januari-mars har det organiserats skolning i skötsel av getter och höns och kooperativets ekonomiska kunnande har stärkts. Tillsammans med kommunen Raksirang har man fortsatt att bygga nätet av gångvägar.

Ulandsföreningen Svalornas stadgeenliga
vårmöte hålls måndagen den 24.5.2021 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
2020 års styrelse och övriga redovisningsskyldiga.
10 Övriga ärenden
11 Mötet avslutas.

Arbetsplanen och budgeten är nu mycket massiv
emedan vi måste skjuta upp projektet förra året.
Till den ursprungliga planen har gjorts många tilllägg på basis av responsen och de förslag på utveckling som de berörda parterna gett. Speciellt
har önskats skolning i olika åtgärder som kan förbättra uppehället och det här har vi det här året
tagit i beaktande tillsammans med materiellt
stöd (frön, höns, byggnadsmaterial till skydd för
djuren, o.s.v.). Vi kommer också att satsa på en
allt bättre möjlighet till uppehälle för invalidiserade personer.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skickas
på begäran med epost av
heli.janhunen@paaskyt.fi
VÄLKOMMEN!
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