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beslutande makten. Nu är det inte bara eliten

Kära Svalor! Den rekordvarma hösten har gjort
att ordet ”ilmastokestävyys” (klimattålig) blivit allt
vanligare. I finska statens målsättning för
utvecklingssamarbete talar man även om en
”klimattålig utveckling av näringslivet”, vilket kan
förverkligas
genom
”ett
klimattåligt
agroekosystem”.
M.a.o.
skall
man
i
matproduktionen ta i beaktande det inflytande
produktionen har på klimatet.

till all lycka vindar som försvarar den lokala
beslutande makten. Nu är det inte bara eliten
som besluter om för dem ofta främmande
frågor.
Med önskan om en glad juletid!
Katri, ordförande

Den här genomgripande värderingen har mer
eller mindre uppfattats.

AKTUELLT FRÅN SVALORNA

I våra NAFAN- och Prayatna Samiti -projekt
arbetar vi för biodiversitet, mångfald, och för
betydelsen av att skog bevaras. De som bor nära
naturen är oftast mycket fattiga och därför är
deras främsta bekymmer hur förtjäna sitt
levebröd. Så abstrakt tal om ”naturskydd” förstås
först då de fattiga ser hur naturskyddet och den
egna överlevnaden är beroende av varandra.

Svalorna har fått finansiering från utrikesministeriet för att fortsätta NAFAN-projektet åren
2022–2024. Vi fick också finansiering för det nya
Sahara Nepal -projektet. I det här projektet i
västra Nepal, som påbörjas i januari 2021, vill vi
stärka kvinnorna socialt och ekonomiskt, förbättra mattillgången och småbrukarnas ekonomi
och utveckla nya näringar som vill nyttja lokala
naturtillgångar på ett hållbart sätt.

Ca. 30 miljoner bor i detta bergsland som är
hälften så stort som Finland. Regn och
skogsavverkning har förvärrat erosionen och
jordskreden. Jordbruket måste därför utöka
mångsidigheten och mängden av växtarter
emedan olika växter kompletterar varandra och
gör att jordbruket förbättrar sin ”klimattålighet”.
Samtidigt erbjuds nya möjligheter att tjäna sitt
levebröd.
För hållbarhet är det viktigt att även kvinnor och
fattiga från olika etniska grupper kan delta i
arbetet
för
att
bevara
och
använda
naturtillgångarna. Därför bildas ”inklusiva” (alla
aktörer tas med) skogsgrupper som länkas till
lokalförvaltningen.
Genom Nepals nya grundlag från år 2015 blåser

Vill du köpa en etisk julklapp? Bekanta dej med
Svalornas nya nätbutik! I Svalabutiken kan du
även behändigt betala din medlemsavgift eller
göra en donation till det projekt du vill:
paaskyt.fi/kauppa/

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE
Ulandsföreningen Svalornas stadgeenliga höstmöte hålls tisdagen den 15.12.2020 kl 17.15 på
Backasgatan 54, 00510 Helsingfors.
Föredragningslista:
1 Mötet öppnas
2 Mötet konstateras lagenligt och beslutsfört
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Svalornas nyhetsbrev 2/2020
3 Val av mötets ordförande
4 Val av mötets sekreterare
5 Val av protokolljusterare och rösträknare
6 Godkännande av föredragningslistan
7 Godkännandet av verksamhetsplan för år
2021
8 Godkännandet av budget för år 2021
9 Val av ordförande för verksamhetsåret 2021
10 Val av styrelse för år 2021
11 Val av revisorer för år 2021
12 Behandling av föreningens medlemsavgift
för år 2021
13 Andra ärenden
14 Mötet avslutas

unga har man ordnat skolning i ledarskap och
påverkan. Projektarbetarnas kapasitet har
förstärkts och man har skapat kontakter till
firmor som är intresserade av att införskaffa
jordbruksprodukter
(främst
linss)
från
projektbyarnas kooperativ.

Verksamhetsplanen och budgetförslagen för år
2021 fås per e-post på begäran:
heli.janhunen@paaskyt.fi
VÄLKOMMEN!

NYTT FRÅN PROJEKTEN
NAFAN (Nepal)
Trots koronapandemin har projektets verksamhet framskridit: under sommaren förbättrades, i
samarbete med kommunen Raksirang, nätet för
stigar och man delade ut trädplantor för plantering. 21 stycken verksamhetsprogram av skogsgruppen uppdaterades i samarbete med det lokala skogsverket och med NAFANs påverkan har
kommunen Raksirang även tilldelat budget för
centrala mål i NAFAN-projektet. Det handlar, till
exempel, om skogsskydd och förstärkning av
småbrukarnas kapasitet.
Under hösten har grönsaksodlingen utvecklats,
odlingen av träplantor fortsatt och speciellt för

Prayatna Samiti (Indien)
Kvinnornas ledarskapsutbildning, som försenats
p.g.a. koronaepidemin, blev klar under sommaren. Som bäst arbetar Prayatna Samiti på projektets slutrapport som samlar erfarenheterna
från hela den tid projektet varade. Då rapporten
är klar så slutar Svalornas utvecklingssamarbete
i Indien, i alla fall tillsvidare.
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