Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017

1

Foto: Troy Enekvist

Innehållsförteckning
Kort om Svalorna...............................................................................3
Inledning.............................................................................5
Fortsättningen på ett långsiktigt arbete...................................6
Svalornas arbete i Bangladesh......................................................8
Böndernas initiativ fick politikerna att reagera...................10
Svalorna arbete i Indien..................................................................11
Hon är ett föredöme för andra småjordbrukare..................13
Utlandspraktikanter......................................................................14
En nysatsning på second hand....................................................15
Styrelsens arbete..............................................................................16

På framsidan: Kamola Begam,
Småjordbrukare i Bangladesh.
Foto: Troy Enekvist.

svalorna.org
SvalornaIB
SvalornaIB
SvalornaIB

Svalorna har ett 90-konto och kontrolleras
av Svensk insamlingskontroll
2

Verksamhetsberättelse 2017

Kort om Svalorna Indien Bangladesh

Det lokala civilsamhället är nyckeln till
en hållbar förändring
Svalorna Indien Bangladesh är en solidaritetsorganisation som arbetar med internationellt utvecklingsarbete
i Indien och Bangladesh. Vi stödjer och samarbetar med
lokala organisationer i Indien och Bangladesh eftersom
vi tror att det leder till en långsiktig och hållbar förändring. Vi tror på att stödja det redan befintliga arbetet
och röster inom det civila samhället för att stärka fattiga
och marginaliserade människors rättigheter. Svalorna
har arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor,
social mobilisering och demokratifrågor i snart 60 år.

Foto: Troy Enekvist

En del av en global
solidaritetsrörelse
Svalorna är en del av Emmausrörelsen som startade i Frankrike efter
andra världskriget och som nu
består av 350 grupper i 37 länder.
Emmaus är en politiskt och religiöst
obunden rörelse vars målsättning
är att hjälpa nödlidande och därigenom främja rättvisa och fred. Det
grupperna har gemensamt är att de
arbetar med och för de mest utsatta
och fattiga i samhället, mot orsakerna till exkludering och diskriminering. Det innebär att Emmausgrupper arbetar med en bredd av

frågor, från flyktingar och hemlösa i
Europa till landlösa och småskaliga
bönder i Asien, Afrika och Latinamerika. Många grupper ägnar sig
åt praktiskt arbete, till exempel i
form av återbruk av saker, möbler
och kläder.
Svalorna är medlem i Emmaus
Sverige, Emmaus Europa och
Emmaus International där respektive organisation samordnar de
olika regionernas samarbeten.
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Inledning

Ett händelserikt år
2017 var året då vi inledde vår andra femåriga programperiod
som PCO-avtalsorganisation till Forum Syd. (Svalorna är en så
kallad programavtalsorganisation, PCO, och som kanaliserar statligt Sida-stöd till vårt programarbete i Indien och Bangladesh.)
De nuvarande programmen bygger på kunskap och erfarenheter
från den tidigare treåriga avtalsperioden som avslutades 2016.
Liksom under den förra perioden handlar verksamheten i de
nuvarande programmen ytterst om att fattiga och marginaliserade
grupper som till exempel dalitkvinnor, ursprungsbefolkning och
jordlösa bönder ska ha möjlighet att gå ihop och tillsammans kräva sina rättigheter av myndigheter och maktutövare. Tillsammans
med våra medarbetare på våra kontor i Bangalore och Dhaka och
våra fem partners i Indien och sex i Bangladesh har vi under det
här första året genomfört grundläggande arbete för att människor
som vill organisera sig och arbeta tillsammans för en rättvis och
hållbar utveckling ska ha möjlighet till det. Vare sig det gäller rätten till jord, att odla ekologiska grödor som hirs och sorghum eller
att få upprättelse vid fall av diskriminering och våldsbrott.
2017 var också året då vi öppnade vår second hand i ny form med
fokus på begagnade kläder av bättre kvalité, småmöbler och böcker, bland annat, i Svalehuset på Spolegatan. En anställd projektledare med en bakgrund som inköpare i klädbranschen har lett
satsningen med hjälp av ett växande antal frivilliga och engagemang och stöd från styrelse och föreningsmedlemmar. Öppnandet av second hand-butiken har inneburit ett uppsving för föreningen i form av ökat engagemang, och skapat nya kontaktytor inte
minst inom ramen för Emmausnätverket, som Svalorna Indien
Bangladesh är en del av.
Under hösten reste 10 förväntansfulla praktikanter till Indien för
att arbeta och leva i en helt ny miljö och bidra både till program
och kommunikationsarbete hos våra partners och till vår verksamhet på kontoret i Lund. För vår partner Keystone byggde tre
av våra praktikanter upp en helt ny hemsida, bara för att nämna
ett exempel.
När det gäller ledning och styrelse var 2017 något av ett övergångsår, med Ulf Wilmenius som valdes till ordförande på årsmötet i april och styrelseledamoten Birgitta Göranson Iliste som
lämnade styrelsen för att arbeta som tillförordnad verksamhetsledare under en övergångsperiod. Carolina Ehrnrooth tillträdde
som ny verksamhetsledare i september.
Carolina Ehrnrooth, Verksamhetsledare
Ulf Wilmenius, Styrelseordförande

Foto: Troy Enekvist
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Fortsättningen på ett långsiktigt arbe
I Indien och Bangladesh har Svalorna ett program där
vi samarbetar med fem Indiska och sex Bangladeshiska
civilsamhälleorganisationer för marginaliserade och
fattiga människors rättigheter. Det är våra partners som
utför projekten och vi är själva inte aktiva i det implementerande arbetet. Genom att applicera ett rättighetsbaserat arbetssätt och att främja och stärka organisering
och det civila samhället arbetar vi tillsammans för en
hållbar och rättvis utveckling.
I år påbörjade vi vår andra programperiod som programavtalsorganisation till Forum Syd. Denna löper under
fem år till skillnad från föregående på tre år. Vi har nu
goda förutsättningar att utveckla vårt arbete utifrån
lärdomar från den föregående perioden, samtidigt
som den längre programcykeln innebär mindre administration och mer tid till implementering, reflektion
6
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och lärande. Programmets tematiska och geografiska
fokus stärktes inför den nya programperioden genom
att inkludera två nya partners och fasa ut tre befintliga. Samarbeten med UST i Bangladesh som arbetar
med klimatfrågor samt Okutta i Indien som jobbar för
kvinnors rättigheter inleddes medan samarbeten med
Thanapara och SSS i Bangladesh och UYRDC i Indien
fasades ut.
Under 2017 ägnades mycket tid till att avsluta det gamla
programmet för 2014-16 och starta det nya för 2017-21.
Partnerorganisationer, lokalkontor och huvudkontor
jobbade alla intensivt med slutrapportering under våren. Därefter lades fokus på det nya programmet. För att
kunna följa upp resultat under kommande år jobbade vi
nära partnerorganisationer med att uppdatera målmatriser och utveckla baslinjestudier. Utöver detta och

Siffror i korthet 2017
Härifrån kom pengarna

Sabalamby Unnayan Samity

Bidrag och gåvor
2017: 8,9 miljoner kr.
Sida/Forum syd, 87%
Gåvor från stödföreningar, 9%

BANGLADESH

elopment Wheel

an Dhara
Barcik

Second hand-försäljning, 2,5%

Nijera Kori

Gåvor från allmänheten, 1,5%

Unnayan Shahojogy Team

Stödföreningar 2017
Emmaus Fredriksdal
Emmaus Åkvarn
Vänföreningen Eksjö-Bangladesh

Hit gick pengarna
Fördelning av ändamålskostnader
Bangladesh, ca 3,5 milj.
Indien, 3,1 milj.
Utlandspraktikanter, ca 0,97 milj.
Informationsarbete i Sverige, 0,67 milj.
Återbruk & Second Hand, ca 0,27 milj

ete
det löpande administrativa och uppföljningsarbetet lades fokus på att fortsätta stärka och stötta våra partners
i deras arbete. Vi arbetade aktivt med att stärka partners
kapacitet bl.a. genom att utföra systemrevisioner och
anordna workshops inom olika områden. Partnersmöten hölls såväl i Bangladesh som i Indien vilket gav goda
förutsättningar att främja lärande och utbyte av erfarenheter och expertis partners emellan. I och med avslut av
det gamla och uppstart av det nya programmet utfördes
färre resor än vanligt från Lundkontoret. Vår nya verksamhetsledare deltog emellertid vid båda partnersmötena och besökte partners både i Indien och Bangladesh.
Forum Syd gjorde under hösten en uppföljningsresa till
Indien med fokus på Shrinking Space (minskat demokratiskt utrymme), och besökte då Indienkontoret samt
partnerorganisationen Okutta.

Samarbetsorganisationer
och erhållet stöd under 2017
Indien
Deccan Development Society 674 565 sek
Keystone Foundation 206 643 sek
Evidence 459 359 sek
Women’s Collective 417 397 sek
Grameena Mahila Okkuta 192 929 sek
Bangladesh
Nijera Kori 701 961 sek
Unnayan Dhara 360 714 sek
Barcik 409 726 sek
Development Wheel 273 568 sek
Sabalamby Unnayan Samity 360 994 sek
Unnayan Shahojogy Team 247 265 sek
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Svalornas arbete i Bangladesh

Byn Naria, belägen söder om Bangladesh
huvudstad Dhaka, drabbas årligen av
stora översvämningar och problem med
jorderosion. Hela byar måste flyttas när
floden Padma översvämmas och sakta äter
sig innåt land. Foto Troy Enekvist.

Svalornas arbete i Bangladesh
Svalornas program i Bangladesh har
som syfte att stärka marginaliserade
grupper som småbönder, jordlösa och
kvinnor så att de har möjlighet att organisera sig, kräva sina rättigheter och ta
del i och påverka demokratiska processer, som i lokala beslutsfattande organ.
2017 var det första året under den fem
år långa programperioden. Fokus låg
på att bygga upp en stabil kunskapsgrund bland partnerorganisationerna
och skapa en gemensam riktning för
förändring. Partnerskap, solidaritet,
och sociala rörelser är begrepp som har
stått i centrum liksom jämlikhet och
omfördelning av makt på hushålls-,
-organisations och samhällsnivå. Fem
partners implementerar programmet
som når drygt 26 000 människor direkt,
och 68 000 and indirekt (främst övriga
familjemedlemmar). En stor del av
arbetet i byarna sker i grupper.
Av totalt 225 lokala grupper i projekten
hos våra partners (CBOs, Community
Based organisations) har 174 under året
tagit fram en stadga för sin verksamhet
8
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med mål och ansvarsområden. Det
underlättar för dem att organisera sig
och skapa en bättre resursfördelning
och utveckla starka ledare. Ekonomiska resurser är viktigt för att stärka
Community Based Organisations
(CBOs). Besparingar kan underlätta
för medlemmar att låna pengar vid
behov, eller för företagsverksamhet,
speciellt under lågsäsong. Medlemmar
i ett flertal CBOs har öppnat bankkonton för gruppen och börjat spara
pengar varje månad, ett arbete som
handleds av anställda hos våra partners
för att säkerställa att allt går rätt till vid
öppnande av bankkonto och så vidare.
Kvinnor som har inkluderats i det här
arbetet har fått möjligheter att starta
inkomstgenererande aktiviteter, i syfte
att göra dem mer ekonomiskt självständiga. Något som i sin tur medför
ett större spelrum och plats i beslutsfattande processer inom familjen, byn och
samhället.
Under 2017 drabbades stora delar av
Bangladesh av översvämningar och

ett av våra projektområden, beläget i
ett utsatt område vid kusten, var hårt
drabbat. Medlemmar som ingår i
arbetsgrupper i vårt projekt var med
och organiserade frivilliga och förde
en dialog med lokala myndigheter om
vilken hjälp som behövdes. De var
också med och ställde krav på återuppbyggnadshjälp, bland annat i form
av byggnadsmaterial, för att reparera
skador och bygga nya hus. Byarna där
vår partner UST (Unnayan Shahojogy
Team) implementerar programmet som
stöds av Svalorna Indien Bangladesh
ligger invid floden Padma i södra delen
av landet. Kraftig jorderosion är ett
stort problem för befolkningen, varje år
orsakar störtregn och stigande vattenmassor förödelse och sveper med sig
hus och odlingsbar mark. En minskad
jordbruksareal gör det svårare för
människor att försörja sig och byarna
töms på befolkning flera veckor om
året, då områdena inte är beboeliga på
grund av översvämningar. Samarbetet
med UST är nytt för oss och projektet
går ut på att stärka kvinnor och bygga

Svalornas arbete i Bangladesh

upp motståndskraft mot och beredskap
inför naturkatastrofer Även andra delar
av landet där våra partners genomför
projekt drabbades av översvämningar
med bland annat ett minskat antal skördar som följd.
2017 flydde en strid ström av
människor undan övergrepp och våld i
delstaten Rakhine i Myanmar. Bangladesh gav dem en tillfällig fristad och
cirka 700 000 flyktingar som tillhör
folkgruppen Rohyinga uppskattas befinna sig i södra delen av landet. Flera
av våra partnerorganisationer startade
insamlingar och har försökt att bistå
flyktingarna.
2017 infördes en lag för att begränsa
barnäktenskap, som har kritiserats hårt
av barn- och människorättsorganisationer då den istället anses uppmuntra och
legalisera barnäktenskap. Bland annat
framgår av lagen att det inte anses vara
ett brott att gifta sig med en minderårig
flicka, om det som det sägs ”är av flickans intresse”. Det här undantaget måste
godkännas av en domstol, och vara i
samtycke med föräldrarna, och följa
en specifik juridisk process. Trots det
anses det föreligga stor risk för att lagen
missbrukas. Våra partnerorganisationer fortsätter att arbeta för att sprida
information och öka medvetenheten
kring risker med barnäktenskap och
de problem som riskerar att drabba en
ung brud. Bland annat finns ett starkt
samband mellan barnäktenskap och att
utsättas för våld i hemmet. Vår partner
SUS (Sabalamby Unnayan Samity) samlar i samarbete med andra organisationer in namnunderskrifter mot den här
lagen. Även kvinnogrupper bland våra
partners som arbetar med organiskt
jordbruk och rätt till land har ingripit
för att stoppa barnäktenskap.
SUS, som driver projekt i norra delen
av landet, arbetar också mot sexuella
trakasserier och droger bland annat
genom ungdoms- och barnkommittéer
i skolor. Ungdomarna i kommittéerna
ingriper eller ser till att någon annan
gör det om de märker att någon i
omgivningen far illa. Tre motsvarande
högstadieskolor i SUS verksamhetsom-

Några barn spanar in sprickorna i marken som bildats på grund
av jorderosionen. Foto Troy enekvist.

råde har proklamerat sig drog- och rökfria och i de skolorna har också antalet
sexuella trakasserier minskat.
Vår största partner i Bangladesh,
Nijera Kori, som arbetar med och för
landlösa och för kvinnors rättigheter,
arbetar numera aktivt även mot religiös
fundamentalism. De vill sprida kunskap
om Bangladesh historia och kulturarv
och har bland annat grupper som aktivt
arbetar med lokal kultur genom att
framföra teater, sång och poesi. De har
också stött aktiviteter där flickor lär sig
cykla och spela fotboll.
Vi har tre partners som arbetar med
lokala bondeorganisationer och ekologiskt jordbruk för att främja ett hållbart
brukande av jorden, och för att ta tillvara ursprungsbefolkningens kunskap om
traditionella grödor. BARCIK (Bangladesh Resource Centre for Indigenous
Knowledge), UD, Unnayan Dhara) och
DEW (Development Wheel) arbetar
med att informera om människors
rättigheter och jordbruksmetoder inom
ekologisk odling. De som vill får stöd
att starta grupper (så kallade bonde-organisationer) där medlemmar träffas
regelbundet och delar kunskap och erfarenheter. Genom att gå ihop och samarbeta har människor större möjligheter
att kräva sina rättigheter. Tillsammans
är det lättare att påverka beslutsfattare
på lokal och regional nivå för att få till-

gång till som exempelvis jorbruksstöd.
De har också möjlighet att gå ihop och
sälja sina produkter utan mellanhänder
som behåller en stor del av vinsten,
och att göra gemensamma fröbanker i
byarna. Över hälften av de cirka 7500
medlemmarna i bonde-organisationerna uppges ha anammat allt fler av
metoderna inom organiskt jordbruk
under året. Arbetet vi stöder är en motrörelse mot den tilltagande storskaliga
jordbruksdriften med monogrödor som
kräver stor användning av konstgödsel
och bevattning och inköp av fröer/
utsäde från internationella kedjor med
minskad självständighet för småbönder
och landlösa och utarmning av jorden
som följd.
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Böndernas ihärdiga arbete
fick politikerna att reagera
Foto: Troy Enekvist

Som i många andra byar på den Bangladeshiska landsbygden är översvämningar också ett stort problem för byn
Noyaba i södra Bangladesh. Floden som
omger byn svämmar årligen över, men
översvämningarna har kommit att bli
värre i och med klimatförändringarna.
För att klara av de ökande vattenmängderna och skydda hur och grödor har
diken och dammar har byggts upp
för att styra om vattnet. Tyvärr så var
underhållet dåligt och de nuvarande
fyra kulvertarna, som finns för att leda
om vattnet i området, fungerade inte
tillräckligt bra och böndernas grödor
som ris, grönsaker och sockerrör, har
drabbats hårt.
Situationen diskuterades på möten i den
lokala bondeorganisationen, Nayabari
där Svalornas partnerorganisation
BARCIK har ansvar för att organisera
möten och agera som stöd för bönder.
BARCIK arbetar aktivt för att stödja
bönder genom möten, fältbesök, utbildning, kampanjer och ständig kapacitetsutveckling genom att stärka deras
ledarskapsförmågor och självförtroende.
10
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Böndernas ledare Iman Ali förde vidare
oron kring problemet till de lokala politikerna, men de tog inte problemet på
allvar. Bönderna i Nayabari tog därför
själva initiativ och startade en kampanj
för att samla in namnunderskrifter som
sedan lämnades in till kommunledningen tillsammans med kravet att de
fyra kulvertarna måste återställas och
återfå sin funktion att leda vattnet bort
från böndernas fält.
Arbetet gav resultat och kommunen
godkände att arbete skulle börja på
två av kulvertarna, men tiden gick och
inget hände. Bondeorganisationens
kontaktade då journalister som kom

för att dokumentera problemet med
översvämningarna. Historien publicerades i media och problemet fick allmän
uppmärksamhet. De lokala politikerna
hade som bortförklaring att det inte
fanns plats i budgeten för detta arbete.
Samtidigt fick problemet stöd av andra
politiker bland annat från en parlamentsledamot i det sittande partiet. Ett
flertal politiker bjöds in till ett lokalt
möte för att få höra om problemet och
dess utbredning. De lokala politikerna
kände då press och har nu lovat att de
ska återställa kulvertarna innan regnperioden kommande år.

Svalornas arbete i Indien

Chandrika och Lakshmamma, styrelsemedlemmar i Svalornas partnerorganiation Okkuta, går i ett demonstrationståg för ett delstatsomfattande alkoholförbud. På plakatet står det ”Alkoholförbud – en fråga om kvinnors säkerhet”. Foto: Gabriella Johansson.

Svalornas arbete i Indien
I dagens Indien fokuserar regeringen på
tillväxt och multinationella företag och
industriers utveckling går före marginaliserade gruppers möjlighet till en
hållbar försörjning. Särskilt drabbade
är landlösa jordbrukare, småskaliga
bönder, daliter (en självvald benämning
på de grupper som står utanför hinduismens fyra kast och som har betraktats
som oberörbara) och adivasis, urfolk.
Medan den ekonomiska tillväxten har
legat på mellan 6 och 7 % de senaste
åren växer klyftan mellan rik och fattig,
och skillnaderna i livsvillkor mellan
land och stad och olika regioner i landet ökar. Ytterligare en påverkansfaktor
är kastsystem och kön som i samverkan
förstärker förtrycket av kvinnor och
män i utsatta grupper. Svalornas program i Indien är ett svar på utmaningarna i samhället och ett stöd till utsatta
grupper.
Landprogrammet implementeras genom fem partners i fem projekt (varav
fyra i södra Indien). Programmet arbetar med 56 600 personer direkt och når
utöver detta 313 000 indirekt. Programmet riktar in sig på marginaliserade
samhällen, inkluderande småskaliga

och marginaliserade kvinnliga bönder,
daliter, och adivasis. Samarbete med
myndighetspersoner, media och andra
organisationer inom civilsamhället är
också en del av femårsprogrammet, där
2017 markerade inledningen som första
år inom programperioden. I Indien har
vi följande lokala samarbetspartners:
DDS (Deccan Development Society),
Keystone Foundation, Evidence (Program Unit of Media Institute for National Development Trust), Grameena
Mahila Okkuta och Womens Collective.
Projektet har tre överordnade mål:
• Att stärka småbönder, landlösa och
utsatta samhällen där främst urfolk
lever av skogen så att de är välinformerade och har möjlighet att organisera
sig och gå ihop, och genom det förbättra sina möjligheter till försörjning
och matsuveränitet (att själva kunna
bestämma över sin egen odling och
födointag)
• Att minska våldet mot marginaliserade kvinnor (ofta dalitkvinnor)
och öka deras möjlighet till rättvisa,
och få upprättelse och sin sak prövad i
domstol

• Att stärka och utveckla våra partnerorganisationers system och arbetsmetoder för att öka deras möjlighet att
bidra till social mobilisering och social
rättvisa
Vår partnerorganisation DDS, Deccan
Development Society, arbetar med
13 partners spridda över 10 delstater
i projektet ”Millet Network of India”
som samlar grupper av småbrukare
och landlösa och främjar hållbar odling
genom millets (samlingsnamn på
hirs-grödor). DDS arbetar med att skapa medvetenhet kring matsuveränitet
och organisk odling och stöder milletsbönders organisering, bland annat i
förbund. I delstaten Odisha bidrog DDS
arbete till ett beslut om att millets ska
introduceras som en stapelvara i hushållen, att jämföras med t ex ris, inom
barn- och mödravården. Under året
har också nätverket Millet sisters, med
enbart kvinnliga milletsbönder, spridits
ytterligare och finns nu i sju delstater.
Keystone, en annan av våra partners,
har under året arbetat aktivt med
rättigheter för urfolk i utsatta samhällen
i Nilgiri skogarna i bergskedjan Västra
Ghats. Eftersom programmet är i sin
Verksamhetsberättelse 2017
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början har aktiviteter under året bland
annat handlat om att öka kunskapen
om ”the Forest Rights Act”, en lag som
antagits för att skydda urfolk och ge
dem rättigheter till den skog de lever i
och av.
Evidence arbetar mot diskriminering
av daliter och urfolk och för social
rättvisa. När det gäller att förebygga
våld mot främst dalitkvinnor registrerar och följer Evidence upp kastbaserad diskriminering och våld som det
rapporteras om i media. 110 fall av
övergrepp registrerades och följdes upp
under 2017. Evidence hade en avgörande roll i det arbete som möjliggjorde
att sex pågående rättsfall gällande brott
mot daliter fick avslutande domar
under året. Evidence insatser bestod av
allt från första rapport till polisen till
att initiera en rättsprocess, samla ihop
medicinskt underlag och ge råd och
stöd till den som har utsatts och/eller
den personens familj. Evidence arbetar
också aktivt med opinionsbildning och
samarbetar med företrädare för myndigheter, vilket under 2017 har lett till
ökad samarbetsvilja från polisens sida
när det kommer till att registrera fall
där daliter utsätts för brott orsakade av
diskriminering. Ytterligare en aspekt av
Evidence verksamhet är social dialog,

en metod för att öka förståelse och solidaritet och minska konflikt mellan olika
befolkningsgrupper främst i delstaten
Tamil Nadu där Evidence verkar.
För Womens Collective står dalitkvinnors rätt till odling och matsuveränitet
i fokus. 2017 har 400 kvinnor blivit
medlemmar i 24 nya bondegrupper
på bynivå, och 10 medlemmar har
köpt mark i eget namn (vanligen står
marken i makens eller manlig släktings
namn). Medlemmarna har fått information och kunskap om sina rättigheter
och genom det fått självförtroende och
bättre möjligheter att föra fram sina
problem till tjänstemän på distriktsnivå.
Diskussioner har inletts för grupperna
att börja spara fröer i så kallade fröbanker, ett led i arbetet för matsuveränitet.
Köksodling har initierats i 240 hushåll.
Womens Collective verkar i delstaten
Tamil Nadu.
Grameen Mahila Okkuta i delstaten
Karnataka är vår senast tillkomna partner i Indien och tillsammans med dem
genomförs ett program som handlar
om att minska våld mot kvinnor, bland
annat genom att stärka deras ekonomiska ställning genom en egen försörjning som till exempel sömnad eller
grönsaksodling. 2017 har 77 så kallade
bykommittéer grundats. Medlemmarna

i kommittéerna ska uppmärksamma
och förebygga våld mot kvinnor. Flera
informationscenter har öppnats, där
personal finns som kan förmedla information om kvinnors rättigheter och
också fungera som en mötesplats för
kvinnor och barn.
Våra två anställda som arbetar från ett
kontor i Bangalore har under året huvudsakligen samarbetat med partners
kring utveckling på systemnivå (bland
annat kartläggningsarbete och arbete
med mätmetoder genom indikatorer)
och på det sättet stärka uppföljningen av hur projektet implementeras.
Kontoret (India Office) har bistått vid
systemrevision av två partners och vårt
eget kontor har också genomgått en systemrevision. I december hölls ett möte
med samtliga partnerorganisationer då
bland annat civilsamhällets minskade
utrymme diskuterades – liksom strategier för att hantera det.

Mangamma från byn
Chaluvanayakanahalli
är en av av medlemmarna i Kolardistriktets nya kvinnodrivna
mejerikooperativ.
Koopertaivet har fått
hjälp med att starta
upp av Svalornas
partnerorganisation
Grameena Mahila
Okutta. Foto: Gabriella
Johansson
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Svalornas arbete i Indien

Foto:Deccan Development Society

Med ett ekologisk jordbruk
får Sani pengar över till familjen
För Sani Majhi blev ett varierat och
ekologiskt jordbruk en möjlighet att
få få kontroll över sin egen matproduktion och skapa en långsiktig
inkomstkälla för sin familj. Jordbruket ger familjen mat och med överskottet från gården kan hon nu betala
barnens skolavgifter och familjen kan
även spara lite pengar för framtiden.
När Sani Majhi bestämde sig för att
börja odla mer långsiktigt genom
ett hållbart kretslopp utan gifter och
konstgödsel, stod hon inför en stor
utmaning. Hon var fast besluten att
odla på ett hållbart sätt och skapa en
långvarig inkomst för sin familj. Med
stöd av Svalornas partnerorganisation
Deccan Development Society fick hon
hjälp att lära sig mer om ett diversifierat
jordbruk och hur olika typer av grödor
kan odlas för att dra nytta av varandra.
Med den nya kunskapen började Sani
att plantera växter och träd som alla på
något sätt påverkar varandra positivt.
Några ger skugga, andra näring eller

skydd mot skadedjur. Efter de fem år
som Sani arbetat med jordbruket har
hon nu lyckats skapa ett ekologiskt
jordbruk där boskap, som höns och
getter, nu alla ingår i ett slutet kretslopp
med de grödor och träd som växer på
gården.

hjälper hon även andra att ställa om
sin odling till ett mer långsiktigt och
hållbart odlande.

För att försäkra sig om att familjen har
fröer för kommande år sparar Sani nu
också fröer i den lokala fröbanken. Där
har hon även kommit att bli ordförande. Och hon kan hjälpa andra att spara
pengar på de annars dyra fröer som
måste köpas utifrån.
- Nu har jag blivit den inkomstbringande familjemedlemmen”, säger hon. Det
hjälper att försäkra hennes deltagande i
familjens beslutsfattande och har blivit
en viktig del av hennes identitet. En del
av inkomsten går till barnens utbildning och en mindre summa sparas.

Sani Majhi preparerar fröer tillsammans med andra medlemmar i den lokala fröbanken.
Foto Deccan Development Society.

Idag ses Sanis jordbruk som en modell
för ett självständigt jordbruk, och förutom att ta hand om sitt eget jordbruk

Verksamhetsberättelse 2017

13

Utlandspraktikanter 2017

En möjlighet att få praktisk
erfarenhet av utvecklingsarbete
Svalornas praktikantprogram är en möjlighet för unga
vuxna att lära sig mer om utvecklingssamarbete i praktiken, om hur våra partnerorganisationer arbetar med
rättighetsfrågor och om Svalornas perspektiv på utveckling. Praktikperioden är drygt fyra månader lång med
placering hos någon av våra samarbetspartners i Sydasien och programmet finansieras genom Sida. Programmet förbereder praktikanter för ett fortsatt engagemang
inom globala frågor och är samtidigt ett lärande både
för Svalorna och för våra partnerorganisationer vilket i
sin tur stärker vårt partnerskap.
Under praktikperioden är praktikanterna en viktig del
i Svalornas kommunikationsarbete och efter praktiken
går de in i rollen som informatörer för Svalorna för att
berätta om sina upplevelser från sin tid på Svalornas
partnerorganisationer. I början av 2017 återvände de 12
praktikanter som reste ut till Indien under hösten 2016.
Inom efterarbetet genomförde de en mängd olika aktiviteter så som föreläsningar, fotoutställningar och syjunta.
De syntes också i TV4-nyheterna på Världsvattendagen
och producerade en tematidning som trycktes i 600
exemplar.
Under våren och sommaren planerade vi för ett nytt
praktikantår och utvecklade våra förberedelseveckor
14
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med gästföreläsare inom fotografi och film. Författaren
och forskaren Cecilia Jonsson som skrivit boken Pionjärvolontärerna kom också och förankrade praktikantrollen som en del i en längre tradition av utbyten och
kulturmöten. Under hösten reste sedan tio praktikanter
till våra partners i Indien. Cornelia Johansson och
Victor Bergenek genomförde sin praktik på Svalornas
Indienkontor, Gabriella Johansson och Josefine Mattson hos Grameena Mahila Okkuta, Heidi Hendersson,
Dilan Cetinkaya och Jenny Svensson hos Keystone
Foundation och Anna Vikström, Louis Eberstål och
Lisa Rådbo hos DDS och MINI.
Under sin praktik har de lärt känna partners arbete
inom områden som kvinnors rättigheter, tillgång till
naturresurser, mat och försörjningsmöjligheter och
genomfört många olika uppgifter inom exempelvis
dokumentation och kommunikation. Dessutom har de
tillsammans tagit fram en tematidning Perspektiv, där
de samlat röster om en hållbar värld. Läs mer om deras
upplevelser på indienbloggen.org.
Praktikantprogrammet bidrar till Svalornas verksamhet
på många sätt, och är en möjlighet för oss att inspirera
till fortsatt engagemang för solidaritet!

Second Hand

En nysatsning på second hand
Våren 2017 togs beslut att återigen öppna Svalornas
second hand-butik i Lund. Butiken, som tidigare drivits
som en loppis en gång i månaden skulle få nytt liv och
vara öppen på en mer permanent basis. Samtidigt som
butiken ska generera intäkter till Svalornas arbete så är
den också en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och
del i den cirkulära ekonomin i Lund. Två personer, en
hel- och en halvtid, anställdes från1 juni för att driva
projektet. För övrigt så ska butikens verksamhet bemannas utav volontärer.
Under de 3 månaderna innan öppningen tömdes och
städades det för fullt i lokalerna. Det renoverades, målades, slipades golv och hela butikslokalen på markplan
fick ett nytt liv. Även källaren städades och organiserades om. Ett nytt sätt att exponera varor och hänga
kläder skapades, vi tillverkade inredningsdetaljer och
gatupratare av gamla grejer och brädor, allt för att ge
butiken ett unikt, spännande, trevligare, mera välorganiserat och säljande utseende. I det centrala rummet
blev det dessutom ett mysigt bokcafé och mötesplats.
En viktig funktion av butiken är också den publicitet
och synlighet som den skapar för Svalorna, vi har där
möjligheten att informera och berätta om hela föreningens arbete.

Vi vill rikta ett stort tack till de volontärer som ställde
upp med tid och handkraft för att genomföra det hela.
Under hösten fortsatte arbetet med att förbättra butiken
och rutinerna. Ett stort arbete lades på att attrahera
fler volontärer och att marknadsföra butiken, speciellt i
sociala medier.
Vi har lagt en god grund för att få en bra och inkomst
givande butik, arbetet fortsätter nu 2018, för att göra
den ännu bättre och för att få den att bli den inkomstkälla och det skyltfönster utåt som Svalorna Indien
Bangladesh behöver.

Den 1 september öppnades butiken med pompa och
ståt. Bandet Junie bjöd på musik och våra vänner från
Röstånga Mölla bjöd på soppa. Det var fullt hus i dagarna tre och vi fick mycket bra respons ifrån våra kunder
på ”Svalorna Second Hand”.
Verksamhetsberättelse 2017
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Svalornas styrelse

Styrelsens arbete
2017 har varit ett händelserikt år för föreningen - ett år
med många nystarter och återstarter. Vi har avtackat
en verksamhetsledare, Monica Erwér och välkomnat
en ny, Carolina Ehrnooth som har kommit in med ny
energi och erfarenhet till föreningen. Styrelsen vill även
tacka Birgitta Göranson Iliste för hennes insats som
tillfällig verksamhetsledare under rekryteringsprocessen. En annan särskilt stor händelse för föreningen och
styrelsen under det gångna året har varit nystarten, eller
återstarten, av secondhand butiken i Svalehuset i Lund i
september.
En återkommande diskussionspunkt för styrelsen under
det senaste året har varit det krympande utrymmet för
civilsamhällesaktörer runt om i världen, en oroväckande trend som påverkar våra samarbetspartners i både
Indien och Bangladesh. Vi ser även att Svalorna som
förening står inför sina egna utmaningar, särskilt att
bygga en hållbar ekonomi för föreningens uppgift för
den nya styrelsen att arbeta vidare med. Trots utmaningarna ser styrelsen med glädje på det stora och viktiga arbetet som förs både inom Svalornas egen verksamhet och
hos våra partnerorganisationer i Indien och Bangladesh
och vill tacka alla de engagerade människor som är en del
av arbetet för en mer rättvis och hållbar värld!
Svalornas styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi och arbetar helt på
ideell basis. Styrelsen är förtroendevalda av Svalornas
medlemmar att föra diskussioner och ta beslut kring
föreningens riktning och strategi och säkerställa att vi
arbetar effektivt mot vår vision av en rättvis och hållbar
värld. På årsmötet 2017 valdes åtta ordinarie ledamöter
och tre suppleanter till styrelsen som har sammanträtt
elva gånger under det gångna året och haft ett styrelsemöte per capsulam. Arbetsutskottet AU har sammanträtt en gång sedan årsmötet 2017. Utöver detta har
styrelsen träffats för fem arbetsdagar sedan årsmötet
2017. Dessa arbetsdagar har behandlat teman rörande
bland annat föreningens secondhand-arbete, säkerhet,
samt förtydligande av föreningens tematiska arbetsområden - en pågående diskussion. I oktober månad höll även
föreningen ett extra årsmöte där Denise Berg blev invald
som ledamot och där medlemmarna diskuterade ett
namnändringsförslag och stadgeändringsförslag. Styrelsen har haft ett intensivt arbetsår och har särskilt arbetat
med att fördjupa sig inom vissa särskilt viktiga frågor och
arbetsgrupper, bland annat hållbar ekonomi och uppstarten av lokalgrupper i Göteborg och Stockholm.
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Styrelsemedlemmar 2017-2018
Ulf Wilmenius,* Ordförande
Emilia Sternberg,* Första Vice Ordförande
Hanna Norell, Andra Vice Ordförande
Peter Sjöblom,* Kassör
Veronica Ahlenbäck, Ordinarie Ledamot
Sarah Bodelsson, Ordinarie Ledamot
Bosse Nilsson,* Ordinarie Ledamot
Elin Gidlöf, Suppleant
Ragnar Hallgren, Suppleant
Janne Sällberg, Suppleant
Denise Berg, Ledamot, invald 2017.10.28
* Ingår i Arbetsutskottet (AU)

