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STRATEGI 2021-2026 SVALORNA INDIEN BANGLADESH 

 

Inledning  
Svalornas strategi för 2021-2026 fungerar som inriktning för verksamheten och som 
utgångspunkt för vårt arbete. Strategin har tagits fram i en gemensam process mellan 
Svalornas styrelse och personal där även perspektiv och kunskap från våra lokala partners 
har inkluderats. 

 

Vilka är vi   
Svalorna Indien Bangladesh är en solidaritetsorganisation 

 

Varför finns vi: 
Vi tror på alla människors lika värde och arbetar för att bekämpa 
orättvisor och bidra till hållbar utveckling  

Vad är vårt mål: 
Att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i en värld 
där vi lever i ett hållbart samspel med naturen   

Hur gör vi det: 
Genom att arbeta för att öka marginaliserade människor möjlighet till 
egenmakt så att de kan påverka sina liv och de samhällen de lever i 

 

Vår vision 
Vår vision är en rättvis värld fri från fattigdom där människor med makt att påverka sina 
egna liv lever i solidaritet med varandra – och i ett långsiktigt, hållbart samspel med naturen. 
 

Vårt uppdrag 
Vårt uppdrag är att arbeta för en värld fri från fattigdom, genom att bidra till social- och 
ekonomisk rättvisa och hållbar användning av naturresurser. Vi gör detta tillsammans med 
människor och civilsamhällen i både Södra Asien och i Europa.  
 

Våra kärnvärden - solidaritet och hållbarhet 

Svalorna tror på alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. Vi tror att människor är 
starkare tillsammans och att ett gemensamt långsiktigt och hållbart arbete är nyckeln till att 
fler ska kunna ta sig ur fattigdom och diskriminering. 

Vi ställer oss bakom Brundtlandrapportens definition (FN 1987) av hållbar utveckling som en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. 



STRATEGISKA MÅL 2026 – EN PLATTFORM PÅ VÄGEN MOT VÅR VISION  

Strategiska mål 2026 – en plattform på vägen mot vår vision  
 
Indien och Bangladesh 

  
Mål: Vi har ett väl fungerande rättighetsbaserat arbete/program i Indien och Bangladesh i 
linje med vår vision och arbetar i nära samarbete med partners 
 

• Vårt arbete främjar mänskliga rättigheter, ökad jämlikhet och hållbar utveckling 
• Vi har ett tydligt fokus på kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet  
• Våra genomförandeperspektiv genomsyrar alla delar av vårt program 
• Vår verksamhet stärker våra målgrupper och samarbetspartners långsiktigt genom 

kapacitetsutveckling 
• Våra målgrupper och samarbetspartners har stärkt möjlighet att påverka 

maktstrukturer på lokal, regional och nationell nivå  
• Vår verksamhet bidrar till ett ökat demokratiskt utrymme genom att stötta 

organisering och bidra till ett stärkt civilsamhälle  
• Verksamheten bidrar till de globala målen för hållbar utveckling 
• Vi har ett holistiskt och tydligt program som är enkelt att följa upp 
• Verksamheten är flexibel och ger oss möjlighet att svara på den 

kontinuerliga samhällsutvecklingen och stödja nya former av rörelser och arbetssätt  
• Verksamheten bidrar till att samarbetspartners på sikt blir oberoende av ekonomiskt 

stöd 
 

 

Sverige 

 

Mål: Vi är en organisation som präglas av hållbarhet och effektivitet. Det finns ett tydligt 
samband mellan verksamheten i Indien och Bangladesh och verksamheten i Sverige 

 
• Vi har en hållbar finansieringsmodell för verksamheten som möjliggör långsiktig 

planering 
• Insamlingen är uppbyggd kring kärnverksamheten: Second hand, Emmausnätverket, 

medlemmar och frivilliga 
• Vi har flera projektsamarbeten med extern finansiering 
• Föreningens demokratiska förankring har stärkts 
• Vårt verksamhet är en helhet där betet inom olika områden sker fokuserat mot 

samma mål   
• Verksamheten bidrar till de globala målen för hållbar utveckling 
• Vi arbetar för att påverka politiska beslut som rör de människor vi arbetar med 

 
 
 
 
 



UTMANINGAR   

 

Vi lever i en värld som  befinner sig långt från vår vision om en rättvis värld fri från fattigdom 
där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra – och i ett 
långsiktigt, hållbart samspel med naturen. Både Indien och Bangladesh har haft en positiv 
ekonomisk utveckling under senare år, men den utvecklingen har inte gynnat alla. De 
ekonomiska och politiska system som finns stödjer och bevarar ojämlika strukturer och en 
ohållbar fördelning av resurser, samtidigt som det demokratiska utrymmets om möjliggör 
organisering och mobilisering för mänskliga rättigheter krymper. Inom civilsamhället får 
organisationer allt svårare att verka i en värld präglad av ökad polarisering.  

I Indien och Bangladesh, där en majoritet av befolkningen får sin huvudsakliga försörjning 
från jordbruk, kämpar småbönder för sin existens samtidigt som klimatkrisen drabbar de 
mest utsatta hårdast med orkaner, översvämningar och torka.  Mycket återstår att göra i 
frågan om jämställdhet, till exempel går allt fler flickor i skolan samtidigt som våld mot 
flickor och kvinnor fortsätter att vara ett stort problem.  

I en tid av turbulens, osäkerhet och nya globala utmaningar står Svalorna Indien Bangladesh 
stadigt på grundstenarna solidaritet och hållbarhet. Vi fortsätter vårt rättighetsbaserade 
arbete för och tillsammans med de allra mest utsatta i Indien och Bangladesh för en mer 
jämställd och hållbar värld där marginaliserade grupper har möjlighet att påverka och höras.  

  



HUR VI ARBETAR/GENOMFÖRANDEPERSPEKTIV 

  
Holistisk omvärldsanalys och kunskapsdriven verksamhet   
Vi grundar vår verksamhet på kunskap och analys av vår omvärld i vårt arbete för  långsiktig 
och hållbar förändring. Vår verksamhet baseras på gedigen erfarenhet och kunskap om 
förändringsarbete, liksom på vårt täta samarbete med partnerorganisationer på gräsrotsnivå 
i Indien och Bangladesh.    
  
Rättighetsbaserat utvecklingsarbete 
Svalorna arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv, vilket i korthet innebär: 
• De mänskliga rättigheterna står i fokus: Vi arbetar rättighetsbaserat och de mänskliga 

rättigheterna är centrala i all vår verksamhet.   
• Stärkt egenmakt: Vi anser att alla människor har samma rättigheter och ska ha samma 

möjligheter att bli aktiva aktörer som kan påverka och förändra sina liv och samhället de 
lever i. Vi arbetar för att stärka människors egenmakt och möjlighet att utkräva 
rättigheter. 

• Ansvarsutkrävande: Vi anser att stater och andra makthavare ansvarar för att främja och 
säkerställa att människors rättigheter uppfylls. Vi arbetar för att utkräva ansvar från och 
ställa krav på  stater och makthavare att uppfylla sina skyldigheter.   

• Deltagande – Icke-diskriminering – Öppenhet: Vårt rättighetsbaserade arbetssätt innebär 
att vi i vår verksamhet och i samhället värnar om; ett aktivt deltagande; jämlikhet och 
icke-diskriminering samt öppenhet och transparens.  

 
Jämställdhet  
Svalorna har en feministisk inställning till utveckling där vi erkänner att ojämlika 
maktrelationer och brist på jämställdhet är en grundläggande orsak till fattigdom. Vi utgår 
från ett intersektionellt maktperspektiv, vilket betyder att vi ser hur olika dimensioner av 
makt samspelar, såsom kön, ålder, etnicitet, funktion, sexualitet, kast, etcetera. Vi ser 
jämställdhet som ett villkor för demokratiska, rättvisa och hållbara samhällen där alla 
människor har tillgång till sina rättigheter. Därför arbetar vi för jämställdhet i alla delar av vår 
verksamhet. Det innebär att vi strävar mot strukturell och beteendemässig förändring på 
både institutionell och individuell nivå, inom vår egen organisation såväl som i de samhällen 
vi arbetar. Vi väljer även att fokusera en stor del av vårt arbete på att stärka flickor och 
kvinnor som utgör en majoritet av världens fattiga.   
 
Hållbarhet   
Svalorna har ett långsiktigt perspektiv på utveckling.  Social, ekonomisk och klimat- och  
miljömässig hållbarhet står i fokus i  vårt arbete.  

• Social hållbarhet ser vi som att långsiktigt värna om och främja mänskliga rättigheter 
och utmana rådande maktstrukturer 

• Miljömässig hållbarhet innebär att värna om jordens resurser och arbeta för en mer 
rättvis fördelning av dem 

• Klimatmässig hållbarhet innebär att förebygga klimatförändringar och minska 
sårbarheten hos människor som lever i fattigdom genom att öka motståndskraft och 
förmåga  att hantera klimatförändringar och naturkatastrofer  



• Ekonomisk hållbarhet är i vårt sammanhang att motverka fattigdom utan att påverka 
social eller klimat och miljömässig hållbarhet negativt. Det innebär också att arbeta 
för att våra insatser stärker de vi samarbetar med att på sikt blir oberoende av 
ekonomiskt stöd. 

 
Samarbete och Partnerskap   
För att uppnå hållbar och rättvis förändring arbetar vi tillsammans med de som själva lever i 
fattigdom och orättvisor - där förändringen behövs som mest. Vi tror på en förändring där 
människor själva får möjlighet att påverka sina liv och det samhälle de lever i och ser det 
som vägen till en hållbar och rättvis utveckling. I Sydasien är vi själva inte en 
implementerande aktör utan samarbetar med organisationer som delar vår vision och som 
verkställer våra gemensamma mål. I Sverige och Europa arbetar vi tillsammans med 
likasinnade aktörer, organisationer, nätverk och rörelser för att kunna påverka i våra frågor. 
Att gå samman med andra aktörer ger oss  en starkare röst och  större möjlighet att påverka 
makthavare och bidra till förändring på lokal, regional och global nivå.  
 
Organisering, Mobilisering och Aktivism   
Svalorna ser organisering som en avgörande kraft för långsiktig förändring och utveckling. Vi 
arbetar  för att stärka rättighetsbärare och civilsamhällets möjlighet till organisering, 
mobilisering och aktivism för att utkräva ansvar av skyldighetsbärare. Vi ser organisering och 
aktivism som sätt att öka medvetenhet bland rättighetsbärare om mänskliga rättigheter och 
hur skyldighetsbärare brister i implementering av dem. Det ger möjlighet att påverka 
beslutsfattare på olika nivåer och bidra till utvecklingen av nya lagar och ramverk kring 
mänskliga rättigheter och i implementeringen av dem.  
Målgrupper  
I Indien och Bangladesh är vår målgrupp fattiga och marginaliserade människor såsom 
kvinnor, landlösa och småskaliga bönder, minoriteter och ursprungsbefolkningar. På senare 
år har unga och barn inkluderats i större mån, eftersom de ses som nyckeln till hållbar 
förändring. Att arbeta rättighetsbaserat innebär också att vi arbetar för att påverka 
beslutsfattare och andra relevanta skyldighetsbärare såsom myndigheter och institutioner.  
  
I Sverige och Europa riktar vi oss till allmänheten, studenter, forskare, journalister och 
medlemmar i Svalorna. Vi bedriver påverkansarbete gentemot beslutsfattare och 
institutioner, ofta tillsammans med andra likasinnade aktörer som delar vår värdegrund.  
 

FOKUSOMRÅDEN SYD 

 
Kvinnors rättigheter 

Kvinnor ska ha samma rättigheter som män och kön ska inte ska avgöra någons livssituation 
eller framtidsutsikter. Svalorna arbetar bland annat för att kvinnor ska ha rätt att få utbilda 
sig och kunna skaffa sig en inkomst – något som bidrar till att höja kvinnors status i såväl 
familjen som i samhället och till att kvinnor blir en aktiv part i beslutsfattande. Vi arbetar 
även för att barnäktenskap och allt våld mot kvinnor ska stoppas. Det gör vi genom att 
utbilda såväl kvinnor som män om kvinnors rättigheter och genom att bygga upp en 
förståelse för allas lika rättigheter för att förändra normer och attityder.  



Vi arbetar även för kvinnors rätt att organisera sig för sina frågor på bynivå och i regionala 
och nationella nätverk. 

Matsuveränitet  

En majoritet av befolkningen i Indien och Bangladesh får sin huvudsakliga försörjning av 
jordbruk. Svalorna arbetar för att fler ska få bättre förutsättningar att leva på sitt jordbruk, 
liksom att de ska  ha tillgång till en marknad där de kan sälja sin produkter – till ett skäligt 
pris. Vi arbetar också för att fler ska få tillgång till land att odla på och att rätten att äga mark 
ska gälla alla. För att småbönder ska få mer att säga till om stöttar vi insatser för att ge 
småbrukare möjlighet till organisering och mobilisering. Tillsammans leder de arbetet med 
att bygga upp lokala fröbanker, utveckla hållbara odlingsmetoder och att sprida kunskap om 
odlingssätt som står emot klimatförändringarna. 

Miljö och klimat  

Både i Indien och Bangladesh har klimatkrisen länge haft en tydlig påverkan på människors 
liv. Ett varmare väder, skiftande årstider, kortare och mer intensiva regn, liksom perioder av 
utdragen torka skapar stora svårigheter för befolkningen. Det blir allt svårare att bo kvar på 
landsbygden och livnära sig på jordbruk och de redan marginaliserade drabbas värst. 
Svalorna arbetar för att de som lever på landsbygden ska få tillgång till information om 
klimatförändringarna samt möjlighet att organisera sig för att  få ta del av förebyggande 
insatser och stöd vid naturkatastrofer.  
 
 

SÅ ARBETAR VI MED DE GLOBALA MÅLEN  

 
De globala målen, också kallade Agenda 2030, antogs av världens ledare 2015. Målen ska 
bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och de ska vara 
uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Totalt består agendan av 17 mål som i sin tur är 
uppdelade i 169 delmål, många beroende av och direkt kopplade till varandra.  Svalorna 
jobbar mot ett flertal av de globala målen, men nedanstående mål har identifierats som de 
som vi bidrar till mest.   
  
Mål 1 – Ingen fattigdom & Mål 2 – Avskaffa hunger  
Svalorna arbetar för att fler ska få bättre förutsättningar att leva på sitt jordbruk och 
tillgången till en marknad att sälja sina produkter på – till ett skäligt pris. Vi arbetar också för 
att fler ska få tillgång till land att odla på, och att rätten att äga mark ska gälla alla.   
 
Exempel från partnerorganisationer   
Vår partnerorganisation Deccan Development Society (DDS) utbildar och stöttar småskaliga 
kvinnliga jordbrukare. MINI-nätverket (Millet Network of India) är ett initiativ av DDS, som 
har utvecklats till en allians av ett 15-tal partnerorganisationer som tillsammans jobbar med 
att sprida kunskap kring fördelarna med att odla olika traditionella grödor, så som hirs. 
Genom sitt arbete främjar MINI att makt över matproduktion och försörjning hamnar i de 
fattiga och marginaliserades egna händer, ett arbete som bidrar till minskad fattigdom och 
hunger.   
 



Mål 5 – Jämställdhet & Mål 10 – Minskad ojämlikhet  
Svalorna jobbar bland annat för att kvinnor ska ha rätt att få utbilda sig och kunna skaffa sig 
en inkomst – något som höjer kvinnors status i såväl familjen som i samhället och ökar 
möjligheten för kvinnor att bli en aktiv part i beslutsfattande. Vi arbetar även för att allt våld 
mot kvinnor ska stoppas och att förändra normer och attityder genom att utbilda såväl 
kvinnor som män.   
 
Exempel från partnerorganisationer  
Vår partnerorganisation Grameena Mahila Okkuta (GMO) arbetar för att förändra attityder i 
samhället kring kvinnors rättigheter. Genom självhjälpsgrupper och dialog med både kvinnor 
och män arbetar GMO för att skapa forum där det är möjligt att ta upp tabubelagda frågor 
som våld mot kvinnor och sexuella övergrepp. Vår partner Sabalamby Unnayan Samity  
erbjuder bland annat juridisk rådgivning och möjlighet för kvinnor att delta i olika forum där 
de kan påverka beslutsfattare och samhällets normer.  
 
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna  
Både i Indien och Bangladesh har klimatkrisen länge haft en tydlig påverkan på människors 
liv. Varmare klimat, kortare och mer intensiva regn respektive perioder av torka gör det allt 
svårare att bo kvar på landsbygden och livnära sig på jordbruk.  
 
Exempel från partnerorganisationer  
Vår partner Unnayan Shahojogy Team arbetar för att utbilda marginaliserade grupper, 
framförallt kvinnor om klimatförändringens effekter. De arbetar också för ökad mobilisering 
och organisering så att drabbade människor kan kräva sin rätt till katastrofstöd. 

 
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald  
Svalorna arbetar för att de som lever på landsbygden ska få tillgång till information om 
extrema väderleksförhållanden och få ta del av förebyggande insatser för att minska 
klimatets påverkan på boende och jordbruk. Vi arbetar även för att fler ska få utbildning om 
ett hållbart jordbruk som inte skadar naturen och som kan stå emot klimatkrisen samt öka 
den biologiska mångfalden.   
 
Exempel från partnerorganisationer 
Vår partnerorganisation Keystone Foundation arbetar med hållbar försörjning  genom att 
utbilda biodlare i hållbara odlingsmetoder. Deras arbete stärker ekosystemen och genererar 
inkomst och mervärde för lokalbefolkningen samtidigt som naturliga livsmiljöer skyddas och 
biologisk mångfald bevaras.  
  
Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap    
 Svalorna arbetar där förändringen behövs som mest - tillsammans med de som själva är 
drabbade av fattigdom och orättvisor i Indien och Bangladesh.  I Sverige arbetar vi inom 
ramen för bland annat nätverket Emmaus Sverige, en del av den globala Emmaus 
solidaritetsrörelsen Emmausrörelsen  och CONCORD Sverige, en plattform för organisationer 
som vill påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan 
fattigdom och orättvisor. 

 


