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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: Troy Enekvist, Bangladesh
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Fattigdom och diskriminering är fortfarande vardag för
många, och med en ökande fundamentalism och ett
krympande demokratiskt utrymme 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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Svalorna Indien Bangladesh
Spolegatan 5
222 20 Lund
Telefon: 046-12 10 05
E-post: info@svalorna.org

Omslag: Bilden visar Anjamma och Ettamma i byn Machnoor som
arbetar aktivt med Svalornas partnerorganisation Deccan Development
Society(DDS). Foto: Louis Eberstål

Svalorna har ett 90-konto och kontrolleras
av Svensk insamlingskontroll
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Swish: 90 123 45
Postgiro: 90 12 34-5
Bankgiro: 901-2345

Svalorna är en del av Emmausrörelsen som startades i Frankrike av den
radikala prästen och aktivisten Abbé
Pierre när Europa låg i spillror efter
andra världskriget. 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.

i Asien, 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
Verksamhetsberättelse 2021

3

Ja må den leva!
Oftast passerar kunderna i Svalornas Second Hand-butik förbi
vår anslagstavla. Men när tavlan några veckor 2021 fylldes av
affischutställningen ”Ja, må den leva”, som berättar historien
bakom beslutet om allmän och lika rösträtt i Sverige, då blev
det plötsligt många animerade samtal precis där. Frågor,
aha-upplevelser, jämförelser, berättelser.
Reformen som innebar demokratins genombrott i vårt land har
gett oss som bor här möjligheter till inflytande och makt över
våra egna liv. Vi tar lätt våra rättigheter för givna. Dessvärre är
jämställdhet och likvärdigt inflytande bara möjligt för en minoritet av världens medborgare. Och det understryker hur viktigt
Svalornas arbete fortfarande är.
Kampen för det demokratiska utrymmet och skyddet för civilsamhällets organisationer är en spjutspetsfråga för Svalorna,
både tillsammans med våra partners i Indien och Bangladesh
och i informations- och nätverksarbetet i Sverige. Under de
gångna två åren har Covid-pandemin krävt mer än någonsin av
vårt solidariska skydd gentemot utsatta grupper. Inte bara för
kunskapsspridning och smittskydd utan också för att hindra att
pandemin utnyttjats för anti-demokratiska åtgärder.
Våra partners både i Indien och Bangladesh ger uttryck för hur
stödet till lokala grupper för mobilisering och för kunskapsutbyte kring effektiv organisering, har varit ovärderligt i
de kriser de stått inför. Demokrati är inte bara en fråga om
rösträtt i parlamentariska val; det är också en fråga om lokalt
inflytande, makten över vardagen. Långsiktigt hållbart utvecklingsarbete är inte att dela ut matpaket (även om det också
behövs ibland i akuta kris- och krigslägen). Långsiktigt hållbart
utvecklingsarbete är att bidra till kunskap som ger möjligheter
att under fred skapa den matproduktion man behöver.
Makten över det egna livet. Organisationsfrihet. Inflytande.
Överlevnadskraft.
Demokrati.
Länge leve den!
Birgitta Göranson Illiste
Styrelseledamot

4

Verksamhetsberättelse 2021

Foto: Elin Gidlöf, UST, Bangladesh

Kort om Svalornas arbete
Svalorna har tre program som finansieras av
ForumCiv (f.d. ForumSyd): vårt sexåriga Sydprogram (2017-2022) 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
global solidaritet och hållbarhet. 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.
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Under månaden genomfördes ett flertal seminarier
och möten med beslutsfattare och myndigheter
som på något sätt arbetar med bistånd. Svalorna
uppmärksammade det minskade demokratiska utrymmet i Indien och Bangladesh då detta är något
som i hög grad påverkar våra partners arbete.
Demokratimånaden avslutades med lanseringen av
rapporten Tag Plats! som beskriver hur hoten mot
människors rätt att organisera sig slår mot en rad
olika grupper. Rapporten ger även rekommendationer kring hur den svenska regeringen, myndigheter och politiska partier kan arbeta för att stoppa
den negativa utvecklingen globalt. I samband med
detta publicerades även en gemensam debattartikel på samma tema.

”Den demokratiska utvecklingen i världen är på tillbakagång och civilsamhällets
utrymme stryps. Regeringens demokratisatsning måste stärkas med mer av både
handling och resurser”

Under både våren och hösten genomfördes även
en digital kurs i mänskliga rättigheter i samarbete
med Medborgarskolan. Under kursen fick deltagarna bland annat lära sig mer om vad mänskliga
rättigheter är, exempel på hur de efterlevs i olika
länder i världen och hur det går att engagera sig för
att fler ska få sina rättigheter respekterade.
Under året har vi även fortsatt att sprida boken
Klimatflykt för att göra fler uppmärksamma på de
katastrofala följder många människor i Bangladesh
drabbas av på grund av klimatförändringarna. Till
vår glädje tilldelades boken litteraturstöd av Kulturrådet och har nu distribuerats till alla 286 allmänna bibliotek i landet. Journalisten, Troy Eneqvist,
som tagit fram materialet till boken kom även att
få Helsingborgs Dagblads fotopris för sitt arbete i
Bangladesh.

_______________________________________________

Vår verksamhet i Sverige
Second hand-butiken gick bättre än
förväntat
Svalornas Second hand-butik i Lund har varit öppen
under hela året förutom ett planerat sommaruppehåll under juli månad. Vi har fortsatt med de skyddsåtgärder vi införde under 2020 för att skydda våra
kunder och volontärer och anpassat verksamheten
löpande i enlighet med rekommendationer från
myndigheter. Pandemin kom inte att påverka butikens försäljning negativt under året. Vi såg i stället
ett fortsatt ökat intresse för second hand och en
försäljning som var över förväntan. Kanske har pandemin och klimatförändringarna gjort att fler tänkt
på att handla mer hållbart och ekonomiskt?

100 år av svensk demokrati och bönders
rättigheter på svenska
I Sverige arbetar Svalorna med att sprida information och bilda opinion om vårt arbete med våra
partnerorganisationer i Indien och Bangladesh.
Covid-19 har fortsatt påverkat arbetet och vi har
därmed inte kunnat delta i stora evenemang eller träffa och diskutera med människor annat än i
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digital form. Vi har därför behövt fortsätta med att
anpassa och testa nya digitala sätt att träffas på och
sprida kunskap.

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

Tillsammans med nätverket Makten över maten
har vi under året fokuserat på att göra en svensk
översättning av FN:s deklaration om rättigheter för
bönder och andra som arbetar på landsbygden.
Deklarationen, som antogs av FN:s generalförsamling under 2018, arbetades fram under 20 år under
ledning av den globala bonderörelsen La Via
Campesina och dess allierade. Deklarationen blev
dock aldrig översatt till svenska av svenska myndigheter. Genom att tillgängliggöra deklarationen på
svenska har vi gjort det lättare för fler i Sverige att
uppmärksamma bönders situation runt om i världen
såväl som i Sverige.
Under 2021 firade den svenska demokratin 100 år.
Något som Svalorna uppmärksammade på flera
sätt. Under hösten arrangerade Svalorna och andra
organisationer inom CONCORD-nätverket en nationell demokratimånad för att uppmärksamma vikten
av ett aktivt demokratiskt arbete.

Foto: Troy Enekvist

Bilden visar Elin Gidlöf, vår programhandläggare inom Sydprogrammet, under seminariet Demokratin i kris under rapportsläppet av Tag Plats!
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Styrelsens arbete
Året 2021 har för styrelsen i Föreningen Svalorna
Indien Bangladesh i högsta grad handlat om att
navigera i ”det nya normala”, ett år som kan sammanfattas med att alltid arbeta med ”både och”.
Arbete och planer behöver ständigt pareras med i
nuläget gällande restriktioner, och planering innefattar alltid en stark osäkerhetsfaktor. Restriktioner
försvårar tillgänglighet, relationsbyggande och
arbetsutförande, och samtidigt innebär det enorma nya möjligheter när världen blir lättare att nå
digitalt och kommunicera med.
Styrelsen i Föreningen Svalorna Indien Bangladesh
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 samt säkerställa att vi arbetar effektivt mot vår vision av en
hållbar och rättvis värld.
På årsmötet 2021 valdes åtta ordinarie ledamöter
och tre suppleanter till styrelsen. De har under
perioden april 2021 - april 2022 sammanträtt tolv
gånger, samtliga tillfällen digitalt. Styrelsen har
även under mandatperioden träffats digitalt för
webinar och workshops tillsammans med kansliet.
En gång för att bearbeta nya policy-dokument
(6/5), en gång med fokus på föreningens externa
budskap (27/5), samt en gång för att förtydliga
föreningsstrategin (22-23/1).
Foto: Troy Enekvist, Bangladesh

Långsiktigt hållbar ekonomi

Styrelsens medlemmar 2021 - 2022
Isabella Homquist*, ordförande

Adriana Milea, ordinarie ledamot

Peter Sjöblom*, förste vice ordförande

Kajsa Thörn, ordinarie ledamot

Bo-Göran Nilsson*, kassör samt

Monica Deger, suppleant

andre vice ordförande

Jan Sällberg, suppleant

Birgitta Göranson Iliste*, ordinarie ledamot

Denise Lundell Berg, suppleant

Emma Berglund, ordinarie ledamot
Emy Lynch, ordinarie ledamot

* Ingår i Arbetsutskottet (AU)

Verksamhetsåret 2021 har färgats av styrelsens
arbete för en långsiktigt hållbar ekonomi för föreningen. Efter att föreningen 2019 förstärktes med en
ekonomichef har den ekonomiska styrningen och
kontrollen varit mycket god, och föreningen har
under året haft ett visst, om än sparsamt, ekonomiskt handlingsutrymme. För att öka handlingsutrymmet, och säkra för framtiden har styrelsen
under året haft en arbetsgrupp som arbetat fram
en plan med målsättning att bli mindre beroende

av få stora aktörer, och få intäktskällor av många
återkommande givare. Ett operativt projekt med
den här målsättningen drivs nu av kansliet, med
fortsatt viss stöttning av styrelsen.

Långsiktigt stark förening
Styrelsen bestämde i början av den nya mandatperioden att en stark förening skulle få fokus under
kommande år, och en grupp för frågan startades.
Gruppen har främst arbetat med frågor som rör
våra volontärer i Second Hand-butiken, och hur
volontärverksamheten kan bli förstärkt och bättre
supporterad. Nya initiativ har tagits för att organisera och lägga grunden för en starkare förening
framöver, och det är ett arbete som förväntas fortlöpa och utvecklas även framåt.

Stärkta relationer med Emmaus och
programpartners
Under året har styrelsen fokuserat på att stärka
banden med Emmaus, genom att utbilda i
Emmaus historia och ha en tätare rapportering
kring vad som händer i Emmaus Europa och
Emmaus Sverige. En digital studiecirkel arrangerades under hösten av Emmaus med deltagare i
Sverige och Finland, där Emmaus manifest diskuterades och reflekterades över, och från Svalorna
Indien Bangladesh deltog både individer från
styrelse och personal.
Det har även av praktikanterna på kansliet arrangerats digitala fältbesök hos två av våra partners,
BARCIK och Keystone, och flertalet från styrelsen
och personal har med glädje deltagit på dessa där
vi både fått lära hur de jobbar, se miljöer och diskutera specifika ämnen.
De nya digitala vanorna och den ökade digitala
tillgången medför nya möjligheter som även framöver kommer att användas för styrelsens och
föreningens arbete, och bidra till nya möjligheter
för verksamhetens olika områden.

Foto: Troy Enekvist
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Svalornas arbete i Indien

Svalornas arbete i Bangladesh

Foto: Louis Eberstål
Foto: Hanna Spoghard Gunnarsson, TSDS, Indien

Protesterna är inte över förrän kvinnor erkänns som bönder

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 organisera sig
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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Efter mer än ett år av bondeprotester i Indien meddelade premiärminister Nardena Modia i november 2021 att tre kontroversiella
lagar rörande jordbrukssektorn som
regeringen beslutade om hösten
2020 skulle skrotas. De tre jordbrukslagarna hade syftet att effektivisera jordbruket och skapa bättre
förutsättningar för bönder att sälja
sina grödor till marknadspris direkt
till privata aktörer, i stället för via
den statliga marknaden. Lagförslagen riskerade att slå ut miljontals
små- och marginaliserade bönder
i landet, orsaka svält och driva nya
grupper in i extrem fattigdom.
Trots det glädjande beskedet för
många av Indiens över 800 miljoner
jordbrukare kvarstår verkligheten
för Indiens många kvinnliga bönder
som fortfarande kämpar för att bli
erkända. Svalornas partnerorganisation Women’s Collective fortsatte
ha en aktiv roll i bondeprotesterna
under 2021 och har ihärdigt uppmärksammat kvinnliga bönders
perspektiv. Organisationen och
dess 8702 medlemmar nöjer sig
inte med jordbrukslagarnas reträtt
utan kräver att kvinnliga bönder
erkänns som jordbrukare och ges
ekonomiskt och socialt stöd.
Kampen för erkännande bland

indiska kvinnliga bönder är dock
inte en rak väg framåt och de har
drabbats särskilt hårt av landets
nedstängningar och restriktioner
under året. Våra partnerorganisationer har särskilt rapporterat om
begränsade möjligheter till försörjning och tillgång till olika samhällsfunktioner, bristande tillgång till
information bland landsbygdsbefolkningar och en ökad utsatthet för kvinnor och flickor som
har jordbruk som sitt främsta
försörjningsmedel. Samtidigt ser
vi hur hindunationalismens framryckningar i kombination med allt
hårdare inskränkningar på utländsk
finansiering fortsätter att reducera
civilsamhällets utrymme vilket ytterligare försvårar för kvinnliga bönders
organisering i en tid då den behövs
som mest.
En grundläggande faktor för att få
bättre förutsättningar inom jordbruket och för att få socialt och statligt
erkännande är att kvinnor måste
registreras som ägare för den mark
de brukar. Först då kan kvinnor ansöka om lån från banker eller
offentliga långivare, förhandla utifrån priser som finns på den offentliga reglerande marknaden och få
tillgång till lokala handlare.
Kvinnorna beräknas stå för 85 pro-

cent av jordbruksarbetet i Indien
och är huvudansvariga för att 1,4
miljoner indier har mat på bordet.
Trots det utgör kvinnor endast 13
procent av de som äger eller har
säker tillgång till marken de brukar.
Kvinnors brist på ägande och kontroll över mark placerar dem utanför
den regelrätta marknaden och ger
dem sämre förutsättningar att
anpassa sig till klimatförändringarna.
Kvinnors positionering i jordbruket
som osynligt försörjningsansvariga
ökar även deras sårbarhet och risk
att utsättas för våld, diskriminering
och hunger.
Under året genomförde Womens
Collective kampanjen Land och inte
juveler som spred budskapet att
indiska familjer på landsbygden bör
skänka mark när deras döttrar gifter
sig i stället för juveler och smycken
som är vanligt enligt indisk tradition.
Denna kampanj ledde till att 58 nygifta kvinnor mottog totalt 10 hektar
land av sina familjer när de vigdes.
Marken gavs till kvinnorna specifikt,
och inte till paret. Detta gör att de
kan bidra till familjens ekonomi vilket stärker deras ställning i beslutsprocesser och höjer deras oberoende position i samhället vilket i sin tur
minskar risken för könsrelaterat våld.
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Aadhimalai fick Equator Prize 2021
Under 2021 kunde vi stolt meddela att kooperativet Aadhimalai Pazhangudiyanar Poducer
Company Limited (Aadhimalai) tilldelats årets
Equator Prize. Detta är ett pris som delas ut av
FN:s utvecklingsprogram UNDP till initiativ som
kan hjälpa oss att visa vägen ut ur vår klimat-och
biodiversitetskris, och som även vår partner Deccan Development Society tilldelats under 2020.
Equator-priset ger organisationen 10 000 USD
för deras förmåga att visa att det går att förbättra
levnadssituationen för människor på landsbygden utan att kompromissa bort naturens behov.
Aadhimalai är ett urfolkskooperativ som drivs och
ägs av sina 1609 medlemmar i 147 samhällen.
Genom hållbart brukande av skogens resurser
som går att tillgodoräkna sig utan att hugga ner

träd såsom honung, kaffe, nötter och bär, har
Aadhimalai skapat mervärde för sina medlemmar.
Projektet har minskat klyftan mellan marknaden
och producenterna och medlemmarna kan nu
sälja sina varor till ett rättvist pris samt förädla
produkter vilket skapar ökat välstånd och fler arbetstillfällen för kvinnor. Detta är speciellt viktigt i
en tid av skövling och naturförstörelse.
Aadhimalais framgångar är särskilt glädjande för
Svalorna då vår partner Keystone Foundation
stöttat Aadhimailai i sitt arbete med att stärka lokala, kvinnoledda initiativ för att ge urfolk tillgång
till marknader för sina produkter. Aadhimali visar
att det finns en väg framåt mot att skapa välstånd
och samtidigt lösa vår globala klimatkris.

Keystone Foundation
Vår partnerorganisation Keystone arbetar för att
stärka urfolkens rättigheter, bevara traditionell
kunskap och kultur samt för ett hållbart brukande av naturen och dess resurser. Under året har
de bland annat stöttat möten, både virtuellt och
fysiskt, med organisationer som arbetar med
skogsrättigheter. Dessa möten har gjort det möjligt för ursprungsbefolkningen att dra slutsatser
om att titlar som utfärdats under Indiens Forest

Foto: Evidence
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Foto: Ellen Gustafsson, DDS, Indien

Rights Act varit felaktiga, främst på grund av att
de är på engelska och inte på de sökandes språk,
och för att de inte har specificerat omfattningen
av den mark som titeln avser. Samhällena har
genom dessa möten insett vikten av att utöva
påtryckningar på regeringen för att få korrekta
och giltiga titlar på sin mark, vilket lett till att 55
byar har följt upp anspråken.

Foto: Julia Lindahl, Keystone, Indien

Fler resultat av vårt arbete i Indien under 2021
Deccan Development
society (DDS)

Grameena Mahila Okutta
(GMO)

Evidence

DDS och nätverket MINI har
under det senaste året infört
initiativ som uppmuntrat småbönder att odla traditionella
grödor för att bättre stå emot
klimatförändringarna och främja biodiversitet och makten
över matproduktionen. Hirs är
en fördelaktig gröda både sett
till näringsvärde och klimatressistens. Under året genomförde
MINI kurser i 46 byar om fördelarna med hirs och hur det bäst
odlas. Detta har lett till att hirs
nu är den primära grödan på
över 4000 hektar, i projektområdet, vilket är en ökning med
700% sedan projektet startade.

Under 2021 organiserade GMO
utbildningar och workshops
om genusbaserat våld där 293
kvinnor deltog och fick ökade
kunskaper om sina juridiska
rättigheter. Vidare skapades
20 nya så kallade ”vaksamhetskommittéer” runtom i landet.
Dessa består av kvinnor ute
i byarna som hjälper till att
identifiera fall där kvinnor far
illa, att medla i konflikter mellan
partners samt, när det är nödvändigt, föra vidare fall av våld
mot kvinnor till polis och andra
myndigheter.

Tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer i Indien
organiserade Evidence en
nationell påverkansskampanj
för att uppmärksamma Daliters
rättigheter och den bristande
implementeringen av lagen
om kastbaserat våld i sviterna av pandemin. Kampanjen
fick gehör på statlig nivå och
har bland annat lett till att den
indiska regeringen har infört
en nationell avgiftsfri hjälplinje dit överlevare av kast- och
könsbaserat våld kan ringa och
få vägledning och hjälp med
upprättelse.
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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.

Bilden visar Happy, Momota, Nurjahan och Sufia från SUS kvinnogrupp. Sufia är en av de fyra kvinnorna som blivit invalda i Union Parishad

Jämställdheten har tagit ett steg bakåt under pandemin
- samtidigt finns hopp när kvinnor tar mer plats vid maktens bord
Pandemin har fortsatt förvärra ojämlikheter och flera
år av framsteg för ökad jämlikhet har raderats världen
över. Bangladesh är inget undantag. Våra partnerorganisationer vittnar om en ökad fattigdom och utsatthet
i landet och de som drabbas hårdast är människor som
lever i samhällets utkant och redan är både fattiga och
diskriminerade. Dit hör småskaliga bönder, landlösa,
urfolk och minoriteter och framför allt - flickor och
kvinnor från marginaliserade grupper.
Flickor och kvinnor i Bangladesh har, och fortsätter,
drabbas direkt eller indirekt när skolor stängs, samhällsfunktioner upphör och isoleringen ökar. Den ökade fattigdomen och utsattheten i ett redan starkt patriarkat,
där mannen har den primära makten i både hemmet
och i samhället, har spätt på våldet och diskrimineringen mot flickor och kvinnor. Våra partnerorganisationer
rapporterar även om att barnäktenskapen har fortsatt
skjuta i höjden under 2021, ofta eftersom flickor ses
som en ekonomisk börda i svåra tider.
Förebyggande arbete av mäns våld mot kvinnor är
underprioriterat i Bangladesh. Det stöd som finns är
centrerat till storstäderna och majoritetsbefolkningen
14
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trots att det finns många etniska minoriteter. Här utgör
civilsamhällets organisationer en viktig grundpelare i
arbetet med förebyggande insatser och informationsspridning. Svalornas partners har aktivt arbetat med
ekonomiska, sociala och även kulturella initiativ under
året med syftet att öka medvetenheten kring flickors
och kvinnors rättigheter, vilket i förlängningen bidrar till
att stärka deras status i samhället.
Svalornas partner Nijera Kori (NK) drev under året
ett gediget arbete med ungdomsgrupper runtom i
landet för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter,
med särskilt fokus på hur rättigheter påverkas och
ska säkerställas i kristider. Totalt anordnande NK fyra
utbildningar och 49 workshops där fler än 1000 flickor
och pojkar deltog. Under dessa tillfällen diskuterades
bland annat frågor om reproduktiv hälsa och rättigheter, myndigheters juridiska skyldigheter och tjänster,
barnäktenskap, genus och genusbaserat våld. Engagemanget ledde till att flera ungdomsgrupper förde
dialoger med vårdcentraler och Union Parishads (det
mest lokala statsskicket i Bangladesh) om frågor om
barnäktenskap och kvinnoinkluderande vård.

Ungdomarna bildade även åtta kommittéer för förebyggande insatser av barnäktenskap. Medlemmarna i
kommittéerna har under året haft möten med tjänstemän inom Upazila (sub-distrikt) och polismyndigheter
och byggt upp ett starkt samarbete. NK:s landlösas
organisation skapade även en kommitté tillsammans
med ungdomsplattformen som har arbetat med att
främja förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck. De gemensamma åtgärderna ledde till att 105 barnäktenskap kunde
förhindras under året.
Landets hårda restriktioner under pandemin har också lett till stora svårigheter för redan marginaliserade
kvinnor och sårbara grupper att få sina röster hörda. Samtidigt vet vi att en inkluderande delaktighet i
beslutsprocesser är avgörande för jämställdhet och
fattigdomsbekämpning.
Svalornas partnerorganisation SUS har under pandemin fortsatt arbetet för att stärka kvinnors rättigheter
och ställning i samhället. En central del av SUS:s arbete
fokuserar på att lyfta och stärka kvinnors inkludering i
beslutsprocesser och forum. Genom sina lokala kvinnogrupper i distriktet Netrakona i nordöstra Bangladesh
har SUS genomfört aktiviteter inom genus-, miljö och
påverkansarbete där 350 kvinnor deltagit under året.

195 medlemmar har även deltagit i samtal med Union
Parishad och därmed bidragit till att stärka kvinnligt
inflytande på landsbygden.
Under året blev de fyra SUS-medlemmarna Sufia,
Nasima, Khodeja och Rubina invalda i Union Parishad
(landsbygdsråd) där de nu får möjlighet att påverka
både budgetprocesser och andra prioriteringar samt
lyfta perspektiv från sina kvinnogrupper. Kvinnornas
närvaro i beslutsprocesserna spelar en nyckelroll i att
adressera kvinnorelaterade frågor och hjälpa kvinnor
från samma samhällen att utkräva rättvisa.
Svalornas partnerorganisationer i Bangladesh har på olika sätt bidragit till en motståndskraft mot den negativa
spiralen för jämställdhet under pandemin. Genom samverkan, organisering och påverkansarbete har kvinnor
tagit plats i beslutsprocesser – och därmed inspirerat
kommande generationer att göra detsamma.

_________________________________________
”Kvinnornas närvaro i beslutsprocesserna spelar en nyckelroll i att adressera kvinnorelaterade frågor och hjälpa kvinnor från samma samhällen att
ukräva rättvisa”.
Verksamhetsberättelse 2021
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Svalornas arbete i Bangladesh

Sufia med
The Jayita
award

Union Parashads (det mest lokala
styrelseskicket i Bangladesh) budget för kvinnor och deras familjer
i klimatdrabbade områden ökade
med 900 procent under 2019, från
50,000 BDT/år till 500,000 BDT/
år. Under 2021 fortsatte detta arbete och budgeten har nu ökat med
ytterligare 40 procent till 700,000
BDT/år.

Den ökade budgeten bidrar till
större möjligheter för både förebyggande arbete och stöd för de som
drabbats och under de senaste åren
har budgeten använts till 100 procent till förmån för de mest utsatta
familjerna i Nara, inklusive de familjer som förlorade sina hem på grund
av jorderosionen. De fick då flytta
till andra delar av distriktet och hyra
mark tillfälligt för att bygga en ny

by. De nya husen har byggts på pålar eftersom området översvämmas
varje år under monsunperioden.
På detta sätt samverkar och
kompletterar kvinno- och ungdomsgrupperna varandra inom
klimatarbetet och i framtiden vill
de utöka sina nätverk och bli ännu
mer inflytelserika för att säkerställa
klimaträttvisa i Bangladesh.

Fler resultat av vårt arbete i Bangladesh under 2021
Foto: Elin Gidlöf, UST ungdomsgrupp, Bangladesh

Klimaträttvisa med fokus på kvinnor
och unga i Bangladesh gerFoto:resultat
SUS
Bangladesh är ett av de länder i
världen som är särskilt hårt drabbat
av klimatförändringar. Tillsammans
med vår partner Unnayan Shahojogy
Team (UST) arbetar Svalorna med och
för klimatdrabbade samhällen i Naria
Upazila i delstaten Shiriatpur i södra
Bangladesh sedan 2017. Syftet med
projektet är att öka medvetenheten
om klimatförändringar och deras
konsekvenser, arbeta för förebyggande insatser på lokalnivå, samt stötta
människor som drabbas att få det stöd
och den ersättning de har rätt till.
UST arbetar även för att motverka korruption inom klimatstöd. Fokus ligger
på kvinnor och unga då dessa ofta är
särskilt utsatta under klimatkatastrofer men samtidigt är viktiga aktörer i
klimatarbetet och UST stöttar just nu
totalt 53 kvinnogrupper och åtta ungdomsgrupper med stöd från Svalorna.
UST har ett starkt genusperspektiv på
klimaträttvisa och väver in frågor som
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våld mot kvinnor, barnäktenskap och
sexuella och reproduktiva rättigheter i
klimatarbetet.
En av de största utmaningarna är
floderosion. Naria ligger just intill Padmafloden, som är en sammanvävning
av Brahmaputra och Ganges, och
en av Asiens största floder. Padma
består till stor del av smältvatten
från Himalaya och den allt snabbare
avsmältningen av glaciärer leder till
ett högre vattenflöde samtidigt som
det högre flödet bidrar till en kraftigt
ökad erosion som äter upp marken.
När projektet började 2017 arbetade
UST i samtliga nio ’wards’ i Naria (en
indelning av en stat eller stad som
kan bestå av en eller flera byar) men
under monsunen 2018 försvann två
hela ’wards’ på grund av floderosion.
Detta resulterade i att flera hundratals
människor som bodde i dessa områden förlorade sina hem och sin mark
och blev landlösa.

Unnayan Dhara (UD)
Genom vårt gemensamma projekt har ledarna för UD:s bondegrupper fått utbildning inom mänskliga rättigheter, ledarskap och
kommunikation. Tack vare ledarnas engagemang och kännedom
kring de mest utsattas situation kunde de under pandemin samla
in namnet på de de allra fattigaste i byarna och överlämna dessa till
rätt myndighet. 2021 fick därför 182 av UD:s medlemmar änkestöd,
193 medlemmar fick särskilda stöd för äldre och 43 medlemmar fick
ett slags barnbidrag för ensamstående mammor.

Dessa grupper är även extra utsatta
då de är hinduer, en minoritet som
utgör ca fem procent av Bangladesh
befolkning idag och ofta diskrimineras av majoritetsbefolkningen och
har svårare att hitta arbete, utöva sin
kultur och religion, etcetera. Kvinnogrupperna arbetar främst för att
öka kunskap om klimatfrågor och för
kvinnors egenmakt och inflytande och
får utbildning inom detta av UST.
Tack vare projektet deltar de numera
även i olika lokala beslutsorgan kring
klimatförändringar och katastrofarbete. Samtidigt fokuserar ungdomsgrupperna på att sprida ökad kunskap genom kultur och använder sin
kompetens kring digitala verktyg för
kampanjarbete på sociala medier och
de har startat en Facebookgrupp för
att kunna organisera sig mer effektivt.
Ett resultat av gruppernas påverkansarbete och deltagande i den lokala
kommittén för katastrofstöd var att

Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge
(BARCIK)
En viktig del av vårt mål att stärka kvinnliga bönder är att främja deras
tillgång till marknader och att de ska ha möjlighet till ett rättvist pris för
sina produkter. Under 2021 rapporterade BARCIK bland annat att tack vare
ledarskapet hos bondeledare Kamala Begum kunde 25 kvinnor från byn
Nayabari sälja sina ekologiska produkter i Dhaka utan mellanhänder och 35
kvinnor sålde sin hemmagjorda kompost till ett rimligt pris som hjälpte dem
att förbättra sina försörjningsmöjligheter. Deras extra inkomster har också
spelat roll för deras ökade ställning både på familje- och samhällsnivå.

UD bondeorganisation, Bangladesh.
Foto: Elin Gidlöf.
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