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Kort om Svalorna Indien Bangladesh

Vårt arbete går ut på
samarbete
Svalorna Indien Bangladesh grundades 1959 och är en
solidaritetsorganisation som arbetar med internationellt
utvecklingssamarbete i Indien och Bangladesh. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi rättighetsbaserat och med de mänskliga rättigheterna som en
central del i all vår verksamhet. Vi tror att människor är
starkare tillsammans och att ett gemensamt långsiktigt
arbete är nyckeln till att fler ska kunna ta sig ur fattigdom
och diskriminering.
Vi stödjer och samarbetar med lokala gräsrotsorganisationer i Indien och Bangladesh för att tillsammans stärka
fattiga och marginaliserade människors rättigheter. Vi
arbetar för att öka människors möjlighet till egenmakt så
att de kan påverka sina liv och de samhällen de lever i. Vi
vill skapa möjligheten för människor att stå upp för sina
rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa ett bättre liv.
Foto: Nijera Kori

Fattigdom och diskriminering är fortfarande vardag för
många, och med en ökande fundamentalism och ett
krympande demokratiskt utrymme så är det extra viktigt
med ett starkt civilsamhälle som med starka röster står
upp mot de som förtrycker andra. Därför kämpar vi tillsammans vidare för en jämlik, rättvis och hållbar värld.
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Omslag
Bilden visar Chukkama som arbetar aktivt med Svalornas partnerorganisation Deccan Development Society (DDS) i deras kamp
för kvinnliga daliters rättigheter. Chukkama är ledare för DDS
rättighteskommitté, som arbetar förebyggande och direkt med
våld mot kvinnor och sexuella trakasserier.
”Att vara kvinna betyder inte att vara svag. Det är viktigt att
kvinnor kommer hit eftersom vi tillsammans lyfter varandra”
Foto: Matilda Strand

Svalorna har ett 90-konto och kontrolleras
av Svensk insamlingskontroll
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Foto: Kajsa Sennemark Aldman
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Foto på framsidan: Julia Örtegren

Svalorna Indien Bangladesh
Spolegatan 5
222 20 Lund
Telefon: 046-12 10 05
E-post: info@svalorna.org
Swish: 90 123 45
Postgiro: 90 12 34-5
Bankgiro: 901-2345

”Kämpa först för och med de som har det svårast”
Svalorna är en del av Emmausrörelsen
som startades i Frankrike av den radikala prästen och aktivisten Abbé Pierre
efter andra världskriget när Europa låg
i spillror. Genom att samla in, reparera
och sälja samhällets överskott försörjde
man sig och gav stöd till de mest behövande. Här föddes kombinationen av
återbruk och solidaritet. Grundtanken i
rörelsen är att kämpa först för och med
de som har det svårast och inte bara
lindra nöd utan också kämpa för att
avskaffa nödens orsaker. I dag finns det
410 Emmausgrupper i 41 länder över
hela världen.

Afrika och Latinamerika. Många grupper
ägnar sig åt praktiskt arbete, till exempel i form av återbruk av saker, möbler
och kläder. Föreningarnas överskott går
sedan till insatser för mänskliga rättigheter och hållbarhet.
Svalorna grundades som första
Emmausförening i Sverige 1959 och är
medlem i Emmaus Sverige, Emmaus
Europa och Emmaus International.
Gemensamt för alla Emmausgrupper är
att vi arbetar efter en värdegrund med
fokus på solidaritet och hjälp till självhjälp. Läs mer på emmaus.se.

Emmausgrupper arbetar med allt från
flyktingar och hemlösa i Europa till
landlösa och småskaliga bönder i Asien,
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Ett virus som
avslöjar ojämlikheter
De flesta organisationer som verkat med rättighetsfrågor och
förändringsarbete har i åratal för närmast döva beslutsfattaröron envist hävdat att den globala ekonomin bygger på
osunda och ojämlika strukturer där vinstintressen hela tiden
går före humanitära avväganden och där utsatta grupper
tvingas allt längre ut i marginalerna. Att säga ”utanförskap” är
bara ett polerat sätt beskriva påtvingad fattigdom.
Under 2020 har ett pandemiskt virus obönhörligen påvisat
dessa i decennier uppbyggda ojämlikheter och orättvisor, såväl nationellt som globalt. Sociala klyftor visar sig bjärt i statistiken över sjukdomsdrabbade och avlidna. Tillgång till vaccin
och skyddsutrustning är en fråga om tillgång av pengar, makt
och inflytande. Nationella egenintressen och populistisk politik håller på att inifrån urholka samhällsformer som vi tidigare
förutsatt vilar på demokratiska fundament. Viruset avslöjade
fler sjukdomar än de som drabbar våra biologiska kroppar.
Viruset har dock under året också skapat resistens och rehabilitering på sätt som ger hopp och framtidstilltro, inte minst i
de geografiska områden där vår förening är verksam: i Skåne
och i Sydasien. Kvarterssamverkan. Bysamfälligheter. Lokal
produktion. Närodling. Digital samverkan. Mobila ungdomsinitiativ. Kris och restriktioner har tvingat fram nytänkande på
många olika plan.
Att skapa förutsättningar för en hållbar värld både för miljö
och människor är fortfarande den grundläggande visionen
i Svalornas arbete och går som en röd tråd genom vår verksamhet såväl i Sverige som i Indien och Bangladesh. Även
om civilsamhällets aktörer kringskurits under pandemin så
har de också kunnat exponera hoten och orättvisorna. Med
våra gemensamma krafter och en uppsjö av lokala alternativa
lösningar tror vi än starkare på vår vision. Hela samhällskroppen är sjukdomsdrabbad, men vi är övertygade om att vi med
vårt arbete kan bidra till den långsiktiga rehabilitering som är
oundviklig.
Som medlem och givare i Svalorna Indien Bangladesh är du
med och bär vår verksamhet framåt. Det är ett förtroende
och ett stöd som vi är tacksamma för och som vi gör allt vad vi
kan för att leva upp till.

Birgitta Göranson Iliste
Styrelseordförande
Lotta Sundelin
Verksamhetsledare
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Kort om Svalornas arbete
Svalorna har tre program som finansieras av
ForumCiv (f.d. ForumSyd): vårt femåriga Sydprogram (2017-2021) med fokus på utvecklingssamarbete med våra partnerorganisationer i
Indien och Bangladesh; vårt Praktikantprogram där
unga vuxna under nära fem månader får arbeta
med våra partnerorganisationer i fält för att lära
sig om internationellt utvecklingssamarbete; och
vårt Informationsprogram, som handlar om att nå
ut till allmänheten i Sverige för att sprida kunskap
och påverka kring frågor som rör vårt arbete för
mänskliga rättigheter och hållbarhet.

Svalorna är en medlemsförening och årsmötet är
föreningens högsta beslutsorgan. Det är tillsammans med våra medlemmar som vi kan bygga ett
civilsamhälle som tar ställning. För att samla in
medel till våra insatser driver vi med ideell kraft
av frivilliga en second hand-butik i Lund. Butiken
fungerar även som en mötesplats för olika evenemang och aktiviteter i föreningens regi.
Mer om vår verksamhet, de tre programmen och
vår butik finns att läsa i denna verksamhetsberättelse.
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Svalornas arbete i Sverige

Påverkansarbete i media
I media har vi, tillsammans med våra vänner i Concord Sverige1, uppmanat Sveriges regering att inte
glömma bort de mest sårbara i världen som drabbas
av pandemin och hur viktigt det är med solidaritet i
svåra tider. Vi har via debattartiklar påmint beslutsfattare om att de inte får glömma bort jämställdhetseller klimatarbetet i de stora krispaketen.
För att ytterligare belysa vikten av en jämställd
klimatpolitik har vi tillsammans med Concord
Sverige även lanserat rapporten ”En feministisk politik
för klimaträttvisa”. De nya jordbrukslagar som under
2020 infördes i Indien kom också att bli en viktig fråga
under året, och tack vare ett stort intresse från både
allmänheten och journalister har våra partnerorganisationer fått uttala sig i flera svenska tidningar och
berätta om varför de deltar i protesterna.

Klimatflykt
Tillsammans med journalisten och fotografen Troy
Enkvist lanserade vi i oktober den digitala fotoutställningen Klimatflykt, som bygger på boken med samma
namn. I utställningen får läsaren möta några av de
många bangladeshier som fått sina hem förstörda
och tvingats på flykt på grund av klimatförändringarna, där en snabbt stigande havsnivå och kraftig
breddning av floderna slukar landområden som tidigare låg långt från vattnet.
Som Svalor hämtar vi energi från allt engagemang vi
ser runt omkring oss och fortsätter att kämpa på. Vi
ser en möjlighet till förändring när vi väl kommer ut ur
den här krisen - en förändring mot ett mer rättvist och
hållbart samhälle där klimatkrisen tas på allvar och
ojämlikheter bekämpas. Medmänsklighet och global
solidaritet har aldrig varit viktigare.

Vår verksamhet i Sverige
Början på det nya decenniet har varit en ovanlig tid
– för oss alla. Covid-19 är en kris med förödande konsekvenser för människor världen över. Coronakrisen
gör vårt jobb i Indien och Bangladesh svårare men
även vårt arbete i Sverige har under året präglats av
Covid-19.
Ökat intresse för hållbara alternativ
Svalornas second hand-butik i Lund var under 2020
stängd under april och november för att skydda våra
fantastiska volontärer och kunder när spridningen
var som värst. När den sedan minskade efter en tid
kunde vi försiktigt öppna upp på nytt med begränsat
antal personer i butiken och rutiner enligt alla rekommendationer. Men i denna pandemi har vi märkt av
ett ökat intresse för hållbara alternativ och medveten
konsumtion, och därmed har vår försäljning i butiken
glädjande nog inte minskat trots våra begränsade
öppettider.
Vi är otroligt tacksamma för alla bidrag till de två insamlingskampanjer vi genomfört för att kunna utföra
våra insatser och stödja våra partners i denna svåra
tid. Vi hoppas att vi snart kan träffa alla våra medlemmar och engagerade i verkligheten för att åter känna
den härliga gemenskap som vi skapar tillsammans.

Nästan allt arbete sker hemifrån
Pandemin gav oss även en stor möjlighet att ställa om
och digitalisera vår interna och externa verksamhet.
Den styrelse som blev invald under årsmötet 2020
har inte kunnat ”träffas på riktigt” en enda gång, och
sedan mars 2020 har personalen till största delen
arbetat hemifrån. Men genom att digitalisera våra
arrangemang och möten så har vi märkt av ett ökat
deltagande då alla har kunnat delta oavsett var de
befinner sig. Ett bra exempel är årsmötet 2020 då vi
glädjande kunde se att fler än någonsin deltog – tack
vare att det var digitalt och alltså tillgängligt för fler.
Årsmötet 2021 kommer likaså att hållas digitalt och vi
hoppas att intresset förblir högt.

Padmafloden i Bangladesh stiger allt snabbare.
Här fiskar några män brevid ett sjukhus som har
slukats av floden.

Kunskapsspridning i Sverige
I Sverige arbetar Svalorna med att sprida information om vårt arbete i Indien och Bangladesh och de
utmaningar och framsteg som samarbetet med våra
partnerorganisationer fört med sig. Även för oss har
Covid -19 påverkat arbetet under året, så att vi fått
ställa in vår medverkan i flera stora evenemang och
inte kunnat träffa och diskutera med människor annat
än i digital form.

Foto: Troy Enekvist

1 CONCORD Sverige är en plattform som samlar 81 organisationer i civilsamhället som tillsammans arbetar för en rättvis
och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik.
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Flera byar längs med Padmafloden har slukats av vattnet.
De som har haft möjlighet har plockat ner och flyttat sina
hem till säkrare områden. Men det finns dessvärre väldigt
lite mark tillgänglig att bygga på.

Styrelsens arbete
Föreningen inledde år 2020 med vad vi då uppfattade
som riskhantering inför planerad nedstängning av de
lokala kontoren i Indien och Bangladesh. Året kom
istället att meföra en kontinuerlig risk- och krishantering av helt annorlunda slag; och förberedelserna för
förändringar på grund av nedläggningarna skulle ironiskt nog visa sig vara oss till gagn. Vissa delar av det
som restriktionerna under pandemiåret 2020 tvingat
oss genomföra låg redan i föreningens handlingsplaner, både i Sverige och i Sydasien.
Förstärkt organisationsstruktur
Trots deltidspermittering och arbete på distans har
verksamhetsledaren på Svalorna, med aktivt stöd av
styrelsen, lyckats bibehålla och t o m förstärka föreningens organisationsstruktur och ekonomi under
2020. Carolina Ehrnrooth, som vid årets slut av familjeskäl måste lämna uppdraget, har sedan hösten 2017
genomfört och hållit samman omstruktureringen
av arbetet i enlighet med årsmötets mandat. Rekryteringen av en ekonomichef har lagt bra grund för
den fortsatta uppbyggnaden av egenfinansiering och
hållbarhet. Till den ekonomiska egenbasen har inte
minst föreningens second hand-butik bidragit, men
också beslutet att förstärka arbetet riktat mot medlemmar och bidragsgivare liksom hanteringen av ett
inkommande arv.
Minskat demokratiskt utrymme
Precis som de senaste åren har en återkommande
diskussionspunkt för styrelsen varit det krympande
utrymmet för civilsamhällesaktörer runt om i världen,
en oroväckande trend som accentuerats under
corona-pandemin och starkt påverkar våra sam-

arbetspartners. Trots hoten och utmaningarna ser styrelsen med glädje på det stora och viktiga arbete som
görs både inom Svalornas egen verksamhet och hos
våra partnerorganisationer i Indien och Bangladesh. Vi
vill tacka alla de många människor som engagerat sig i
vår verksamhet.
Svalornas styrelse har det övergripande ansvaret för
föreningens verksamhet och ekonomi och arbetar helt
på ideell basis. Styrelsen är förtroendevald 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 2020 valdes nio ordinarie ledamöter och
tre suppleanter till styrelsen. De har under perioden
april 2020-mars 2021 sammanträtt elva gånger, samtliga tillfällen digitalt.
Nya restriktioner
På grund av pandemi-årets karaktär med ständigt nya
förhållningsregler och med därtill redan planerade
personalförhandlingar vid kontorsstängningarna så
har Arbetsutskottet (AU) haft en stor arbetsbörda mellan de ordinarie styrelsemötena. AU har protokollfört
åtta möten under mandatperioden.
Utöver detta har styrelsen träffats digitalt också för
webbinarier och workshops. En gång (3/9) för att ta
del av och behandla ett samarbetsförslag från Emmaus Fredriksdal, vid två andra tillfällen (1/10, 14/10)
för att bearbeta ramarna för föreningens långtidsstrategi.

Styrelsens medlemmar 2020-2021
Birgitta Göranson Iliste*, ordförande

Linda-Marie Björkemar avgick av personliga skäl från

Peter Sjöblom*, förste vice ordförande

sin ordinarie plats i styrelsen men har under året

Bo-Göran Nilsson*, kassör samt

kunnat delta som adjungerad ledamot.

andre vice ordförande
Isabella Holmquist*, ordinarie ledamot

Denise Lundell Berg lämnade sin suppleantplats

Emelie Aho Fältskog, ordinarie ledamot

vakant i november då hon istället anställdes som

Louise Johnsson Zea, ordinarie ledamot

handläggare för Sydprogrammet.

Monica Deger, ordinarie ledamot
Balthazar Mandahl Forsberg, ordinarie ledamot

* Ingår i Arbetsutskottet (AU)

Lovisa Arnmarker, suppleant
Janne Sällberg, suppleant
Foto: Troy Enekvist
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Svalornas arbete i Indien
Svalornas arbete i Indien

Svalornas arbete i Bangladesh

Foto: Louis Eberstål

Självförsörjning och makten över maten
DECCAN DEVELOPMENT
SOCIETY (DDS)
Hyderabad

TELANGANA

GRAMEENA MAHILA
OKKUTA
Kolar

WOMENS COLLECTIVE
Chennai
KARNATAKA

KEYSTONE FOUNDATION
Kotagiri
TAMIL NADU

EVIDENCE
Madurai

Svalornas arbete i Indien
Våra samarbeten i Indien har kvinnors rättigheter
samt matsuveränitet och hållbarhet som övergripande teman. Tillsammans med våra partners arbetar vi
med att stärka marginaliserade grupper, framförallt
kvinnor som ofta bor i avlägsna samhällen och byar.
När de får tillgång till information om sina rättigheter
och möjligheten att organiserar ökar deras möjlighet
att försörja sig och kunna påverka sina egna liv. Vi
arbetar även med att urfolk ska få tillgång till den skog
och mark som de har brukat i generationer.
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När spridningen av Covid-19-viruset tog fart i Indien i slutet av mars
2020 beslutade landets regering
att genomföra en av världens
mest strikta nedstängningar av
samhället, som sedan förlängdes i omgångar fram till slutet på
maj. Hundratusentals människor
lämnades i en svår situation med
starkt begränsade möjligheter till
försörjning. Många som flyttat till
storstäderna för att arbeta tvingades även göra långa resor tillbaka
till sina hembyar när städerna
stängdes ner. Samtidigt uppstod
matkris i vissa delar av Indien då
bland annat brist på arbetskraft
inom jordbruket och stängda
gränser mellan regioner ledde till
svårigheter med livsmedelsförsörjningen.
Självförsörjning, mångfaldigt och
småskaligt jordbruk har blivit en
ännu viktigare fråga under pandemin, särskilt då jordbruket sysselsätter ungefär hälften av Indiens
befolkning och en stor andel av
landets fattiga. Svalornas partner
Women’s Collective som bland
annat arbetar med att etablera
kollektiva jordbruk för kvinnor och
främja hållbara jordbruksmetoder rapporterar att majoriteten
av deras medlemmar har upplevt
större ekonomisk trygghet och
matsäkerhet under pandemin.

Både Women’s Collective och Deccan Development Society (DDS),
en annan av Svalornas partnerorganisationer, rapporterar även att
intresset för grödan hirs har ökat
kraftigt i samband med pandemin.
Framförallt är hirs en billig gröda
men den är även näringsrik, och
intresset för mer näringsrik mat
har ökat som ett sätt att undvika
att bli sjuk. Under 2020 har DDS
fått 750 nya medlemmar som vill
gå över till odling av hirs och ekologisk odling. Andelen köksträdgårdar och hemmaodlingar har också
ökat.
Under året väckte jordbruksfrågan
stor nationell debatt då regeringen i september röstade igenom
ett antal nya jordbrukslagar med
syfte att effektivisera jordbruket
och skapa bättre förutsättningar
för bönder att sälja sina grödor
direkt till privata aktörer i stället för
via statliga marknader, så kallade
mandis. Detta har lett till stora protester då många bönder är oroliga
att för att inte längre få ett fast minimipris för sina grödor, och för att
de nya lagarna kommer att gynna
storföretagen på bekostnad av de
små och marginaliserade bönder
som utgör 85% av landets jordbrukare. Protesterna har pågått sedan
slutet av 2020 och samlat miljontals människor runtom Indiens

storstäder i vad som uppskattas
vara en av världshistoriens största
folkrörelser. Women’s Collective
har tagit en aktiv roll inom protesterna och uppmärksammar
även att kvinnor står för en stor
del av det småskaliga jordbruket,
men ändå sällan erkänns som
jordbrukare. Organisationen vill
därför inte bara att de nya lagarna
upphävs, utan också att kvinnornas
roll i jordbruket erkänns och att
kvinnor får rätten att äga mark.
Detta sker samtidigt som det
demokratiska utrymmet i Indien
fortsätter krympa på flera sätt.
Under 2020 reviderade regeringen den lag som reglerar utländsk
finansiering av civilsamhällsorganisationer (Foreign Contribution Act).
Ändringarna har bland annat lett
till hårdare krav på dokumentering
och mer sträng byråkrati, vilket försvårar civilsamhällsorganisationers
möjligheter att verka för mänskliga
rättigheter. Samtidigt riskerar de
som ifrågasätter lagen att klassas
som anti-nationalister. Detta ökar
vikten av att fortsätta stötta ett
starkt och diversifierat civilsamhälle i landet genom det svenska
utvecklingssamarbetet.
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Yeshodha, Jaali Rani, Pudhu, Shivaspuri och Jeya Neyadhi tillhör
urfolket Toda som lever i Nilgiribergen i sydvästra Indien.
Kvinnorna arbetar med hantverk och broderi för att försörja sig.

Svalornas arbete i Indien

Digital omställning under pandemin
Likt många organisationer i Sverige har våra partners i Indien och
Bangladesh mött stora utmaningar
i omställningen till ett helt eller
delvis digitalt arbetssätt i samband med Covid-19-pandemin och
efterföljande restriktioner. Alla
Svalornas partners vittnar om den
kluvenhet de stått inför under året
– Hur gör vi för att ställa om och
anpassa verksamheten och samtidigt hålla samma höga kvalitet och
nära kontakt mellan lokalgrupper,
medlemmar och anställda?
I Indien beräknas 34–50% av befolkningen ha tillgång till internet,
vilket är en drastisk ökning från
2007 där antalet internetanvändare låg på endast cirka 4%. Dock
är det fortfarande långt ifrån alla
som har tillgång till den digitala
världen eftersom den kräver antingen smartphones eller datorer,
och dessutom tillförlitlig internetuppkoppling och elektricitet.
Flera av Svalornas partners har
uppmärksammat att människor
på landsbygden i större utsträckning riskerar att exkluderas när

arbetsplatser och skolor ställt om
till distansarbete och mycket av
den viktiga samhällsinformationen
och servicen levererats digitalt. Å
andra sidan vittnar en del av våra
partners om att de under pandemin trots allt har kunnat hålla
kontakt med och vara stöd till sina
lokalgrupper genom just digitala
verktyg och telefonsamtal. Krisen
har på så vis tvingat många organisationer till ett digitalt kunskapslyft. Dessutom har det varit möjligt
för fler medlemmar och grupper
att delta i möten och utbildningar
som de i vanliga fall inte haft samma tillgång till.
Evidence är en av de organisationer som har arbetat hårt för att
ställa om till mer digitalt arbete.
Evidence har bland annat organiserat digitala workshops kring
påverkansarbete för dalitkvinnor.
De har även hållit kurser kring hur
dessa kan använda sig av mobiltelefoner och internet för att stärka
sina rättigheter samt få tillgång till
det ekonomiska stöd som staten
utlovat i samband med pandemin

men som många på landsbygden
går miste om på grund av brist på
information. De har också arrangerat 25 utbildningar för bland annat
poliser och lokala regeringsrepresentanter för att öka förståelsen
kring dalitfrågor inom rättsväsendet.
Evidence rapporterar även att
deras arbete under året fått stor
spridning i sociala medier vilket har
gjort att information kring daliters
rättigheter och utsatthet kunnat nå
ut till ännu fler. Bland annat har de
arrangerat samtal och webbinarium för att öka medvetenheten kring våldsbrott mot daliter
som fått uppåt 40 000 visningar på
Youtube. Evidence har också blivit
mycket uppmärksammade inom
traditionella media, där de skrivit,
blivit intervjuade eller omnämnda
i över 80 olika nyhetsartiklar under
året.
Foto: Julia Lindahl

Fler resultat av vårt arbete i Indien under 2020
Bilden visar ett av Evidence fysiska
utbildningstillfällen för dalitkvinnor
i november, efter att Covid-19
restriktionerna lättats.

Keystone

DDS

Okkuta

Många av Keystones lokala
grupper är urfolk bosatta i
isolerade områden i Nilgirireservatet med starkt begränsade resurser och tillgång till
infrastruktur. Detta har gjort
att Keystone arbetat hårt för
att ställa om sitt arbete mer
digitalt baserat, och även
arrangerat utbildningar i digital
kompetens. Detta för att kunna
fortsätta sitt viktiga arbete kring
att stärka urfolkens rätt till land
och hålla kontakt även när det
inte har varit möjligt att träffas
fysiskt.

DDS har under de senaste åren
fått stor internationell uppmärksamhet och vann bland
annat 2020 års Biodiversity
Award som delas ut av Prins
Albert II av Monacos Stiftelse.

Okkuta har organiserat
workshops med fokus på
inkomstbringande aktiviteter,
bland annat sömnadsutbildning för totalt 112 kvinnor och
unga flickor på landsbygden.
Just utbildning i sömnad var
efterfrågat i många byar då det
skapar en möjlighet för kvinnor
som är hemma och tar hand
om barn och hushåll att få in
en extra inkomst. Några av de
kvinnor som deltog anställdes
även lokalt för att tillverka munskydd och sydde upp runt 2000
munskydd som sedan delades
ut gratis i närområdet.

Under januari 2020 arrangerade även DDS sin årliga biodiversitetsfestival och fick besök
av tre västafrikanska
organisationer som också
arbetar med kvinnor inom
jordbruket, biologisk mångfald
och hirs. De kunde dela både
erfarenheter, utmaningar och
lösningar med varandra.

Foto: Evidence
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Svalornas arbete i Bangladesh

Foto: Hanna Spogardh Gunnarsson

Vikten av ett starkt civilsamhälle i en tid av oro

Svalornas arbete i Bangladesh
Arbetet med våra partners i Bangladesh har som huvudsakligt syfte att utbilda och att stärka kapaciteten
hos kvinnogrupper, bondeorganisationer och grupper
för landlösa. Målet är att öka deras deltagande i lokala
demokratiska processer så att de får större möjlighet
att utkräva sina rättigheter. Vi har även ett särskilt
fokus på att öka fattiga och marginaliserade kvinnors
egenmakt och möjlighet till försörjning, att främja hållbart jordbruk samt att stärka samhällen och grupper
som är särskilt utsatta för klimatförändringar.
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När covid-19-pandemin tog fäste i
Bangladesh utfärdade regeringen
en ”general vacation”, vilket innebar nedstängningar av bland annat
skolor och arbetsplatser från slutet
av mars till slutet av maj vilket har
följts av periodvis strikta rörelserestriktioner i samhället. Detta
ledde, precis som i Indien, till stora
svårigheter för befolkningen att
livnära sig och få tillgång till olika
samhällsfunktioner.

om eller upplevelser av korruption
och diskriminering i samband med
de statliga och lokala hjälpinsatserna. Kvinnor och flickor har också
kunnat få stöd om de drabbats av
sexuellt, fysiskt och/eller psykiskt
våld, eftersom risken för detta –
och svårigheten att få hjälp – ökat
med den isolering som orsakats av
pandemin. Nijera Kori tog under
2020 emot nästan 100 000 telefonsamtal.

Även andra stora utmaningar i
landet har skapat en ännu större
utsatthet hos många av de mest
utsatta. Den religiösa fundamentalismen har till exempel ökat, vilket
lett till att felaktig information
spridits och att det blivit svårare
att uttrycka ifrågasättande politiska åsikter. Denna utveckling har
intensifierats ytterligare under
pandemin.

Våra partnerorganisationer Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK) och Unnayan Dhara (UD) var också aktiva
genom sina bondeorganisationer
i samordnandet av pandemistöd.
Både UD och BARCIK, som har
stort fokus på småjordbrukares
rättigheter, har rapporterat om hur
organisationernas kapacitetsstärkande aktiviteter och utbildningar
gjort att bondeorganisationerna
under åren tagit större plats inom
sina respektive lokalsamhällen. De
har bland annat kunnat hjälpa sin
lokala myndigheter att koordinera
katastrofstödet genom att ta fram
listor på de människor som drabbats hårdast.

Svalornas partner Nijera Kori har
försökt motverka spridningen av
felaktig information genom en
telefontjänst dit människor kunnat vända sig för att få råd om
sjukdomsrelaterade frågor. Via
telefontjänsten har man också
kunnat rapportera in misstankar

Organisationerna har också informerat om och arbetet för böndernas rättigheter till statligt stöd i
samband med pandemin.
Under 2020 har Svalornas samtliga
partnerorganisationer i både Bangladesh och Indien påverkats av
covid-19-pandemin vilket genomsyrat all verksamhet. Pandemin
har varit, och fortsätter vara, en
stor utmaning och i denna svåra
tid har civilsamhället spelat en
avgörande roll. Genom sin starka
förankring i respektive region,
koordinationsförmåga, egna initiativ och nätverkande med andra
civilsamhällsaktörer så har våra
partners kunnat fortsätta sitt
viktiga arbete med stöd från
Svalorna. Även i tid av oro, felaktig
information och pandemi.
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Svalornas arbete i Bangladesh

Sufia - en lokal eldsjäl
En av pandemins många tragiska effekter är ett ökat våld
mot flickor och kvinnor världen över. Bangladesh är inget undantag. Isolering, arbetslöshet och ökad utsatthet
är några aspekter som Svalornas partners nämner som
förklaringar. Svalornas partner SUS arbetar för att stärka
kvinnors rättigheter, bland annat genom sina lokala kvinnogrupper i Netrakona-distriktet i nordöstra Bangladesh.

Sufia med
The Jayita
award

Sufia är en av SUS medlemmar som har varit aktiv i kvinnogruppen i byn Shimunljanis sedan 2017. SUS beskriver
hur Sufia genom åren växt i sitt mod och blivit alltmer säker i sin röst och sitt arbete för kvinnors rättigheter i byn.
Sufia är idag ordförande i kvinnogruppen och hennes
engagemang och ledarskap är väl kända i byn. Tillsammans med kvinnogruppen har Sufia arbetat hårt för att
motverka bland annat barnäktenskap och hemgifter, och
har sedan 2017 tillsammans lyckats motverka och hindra
75 hemgiftsfall i området. Hemgift är den summa pengar
som brudens familj traditionellt betalar till makens familj
och är sedan 1980 olagligt i Bangladesh men fortfarande
vanligt förekommande.
Under året 2020 var Sufias kvinnogrupp även delaktig i
att hindra nio barnäktenskap. Barnäktenskap är något
som Svalornas partnerorganisationer uppger ha ökat
drastiskt under året, då pandemin och nedstängningar
försämrat ekonomin för många familjer.
Sufia är en av många engagerade lokalgruppsmedlemmar som tagit ett stort ansvar i samband med
pandemin och SUS beskriver sina kvinno- och ungdomsoch lokalgrupper som ”de stora kämparna vid frontlinjen
mot Covid-19”. Genom att organisera sig på lokal nivå
har grupperna haft en viktig roll i sina byar och kunnat
hjälpa till med att till exempel koordinera stöd till utsatta
familjer, distribuera masker och matpaket genom lokala
insamlingar och arbeta hårt för att ge alla i byn tillgång
till information.
I december 2020 blev även Sufias arbete uppmärksammat av Bangladesh regering och hon blev tilldelad The
Jayita Award. Det är ett pris som tilldelas kvinnor som
har gjort ett stort avtryck i arbetet för att stärka kvinnors
egenmakt i samhället genom till exempel entreprenörskap, utbildning, arbetstillfällen eller annat förebyggande
arbete mot förtyck. Sufia är en eldsjäl inom gräsrotsrörelsen värd att uppmärksamma.
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Foto: SUS

Foto: Troy Enekvist

Fler resultat av vårt arbete i Bangladesh under 2020
UD
När restriktionerna hade lättat i
oktober 2020 organiserade UD
ett event för International Rural
Women Day på Rautola Secondary School i Magura Sadar,
genom en av sina småbrukarorganisationer. Evenemanget
lyfte kvinnors roll inom jordbruket genom diskussioner,
seminarier och demonstrationer. Syftet var att sätta press på
lokala myndigheter att uppmärksamma kvinnors rättigheter inom jordbruk.

Nijera Kori
Nijera Koris medlemmar har
genom sina organisationer för
landlösa deltagit i över 4000
dialog- och debattmöten tillsammans med statliga företrädare. Samtalen berörde frågor
kring bland annat användandet
av naturresurser, fundamentalism, våld mot kvinnor och
jordbruk. Vidare har Nijera
Koris organisationer för landlösa deltagit i 56 demonstrationer, möten och andra arrangemang till stöd för de landlösas
rätt till naturresurser.

UST
UST har fortsatt att öka medvetenheten kring klimatförändringar samt vilken rätt till stöd
människor på landsbygden har.
Genom många år av påverkansarbete har USTs lokalgrupper
lyckats att öka det stöd som
lokala myndigheter ger till
familjer som drabbats av t.ex.
översvämningar eller erosioner
med 900% under 2019. Detta
ökade stöd har kunnat nyttjas
till fullo under 2020, vilket har
nått 80% av medlemmarna i
USTs lokalgrupper.
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