
nya stationer för att ta emot 
mjölk har öppnats i Zambia 
tack vare lobbyarbete av We 

Effects samarbetsorganisation DAZ. På 
bilden mjölkbonden Yvonne Chifwala. 

18bönder i Sydostasien 
har ökat sina inkomster 
genom utbildning från  

We Effect i hållbara jordbruksmetoder.  
På bilden Hom Heoum, Kambodja. 
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April 2011. Gränsen mellan Malawi och  
Moçambique: Tre tufsiga, tunna barn tittar 
mot mig: Vill jag köpa deras papaya? Fem år 
senare, 2016, har antalet fattiga i världen mins-
kat med drygt 200 miljoner. Men statistiken 
gäller inte för Malawi. Där har torkan slagit till.

Nu gör We Effect en specialinsamling till 
Malawi. Ett paket med sötpotatis, kassava 
och bönor kostar 59 kronor. Det hjälper en 

familj under lång tid eftersom grödorna  
är mycket torktåliga. Jag köpte barnens 
papaya den där gången. Men de hade varit 
mer hjälpta om deras föräldrar hade kunnat 
odla slitstarka grönsaker. Hjälp till självhjälp. 
Det som We Effect arbetar med. Välkom-
men att vara med i vår Malawi-
insamling på www.weeffect.se
 Anneli Rogeman, vd We Effect 

Effekter
Nummer 2 – 2016

kronor har massaj- 
kvinnor i Tanzania  
tjänat genom att ex-

portera smycken till Sverige under 2015. På bilden 
Noolosho Reketai med barnbarnet Alice Maurice. 
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Vi-effekten?
När människor
hjälper sig själva.
Med lite hjälp
från dig.



Smart getbur ger gödsel  
MALAWI Steven Chikos getter bor i en specialbyggd bur 
uppe i luften. Eftersom golvet är öppet faller getternas 
spillning ner på marken. Spillningen kan enkelt tas till- 
vara och användas som gödsel. Metoden har Steven lärt sig 
genom We Effect. 

– Jag kan ta hand om spillningen mycket mer effektivt 
än tidigare och får gödsel helt kostnadsfritt, säger Steven. 
Steven Chiko bor i Salima, Malawi, och är medlem i det sto-
ra jordbruksprogram i landet som drivs av We Effect till-
sammans med Vi-skogen och tre lokala samarbetsorgani-
sationer. 

Mord hotar urfolks rätt
HONDURAS Den 3 mars mördades Berta Cáceres i sitt hem 
i La Esperanza. Hon var ledare för COPINH, som försvarar 
urfolkens rättigheter i Honduras, och en internationellt er-
känd ledare för Lencafolket. Knappt två veckor senare mör-
dades Nelson Garcia, också från COPINH. 

– Det är mycket sannolikt att mordet har en koppling till 
hennes arbete med att skydda Lencafolkets mänskliga rät-
tigheter och markrättigheter, sade FNs särskilda rapportör 
för urfolkens rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, till BBC 
kort efter mordet på Berta Cáceres. 

Både Cáceres och Garcia var starkt kritiska mot ett 
dammbygge vid floden Gualcarque, som kränker Lencafol-
kets rättigheter. 

– Det här handlar om fattiga bönder som blir fråntagna 
mark, vatten och skog, säger Anna Tibblin, regionchef för 
We Effect i Latinamerika. 

Två av dammbyggets utländska finansiärer stoppar nu 
tills vidare utbetalningarna.

Mellan 2002 och 2014 mördades 111 aktivister för mänsk-
liga rättigheter och miljöfrågor i Honduras, enligt en rap-
port från organisationen Global Witness. COPINH är en 
samarbetsorganisation till We Effect. 

Jämställdhet ökar inkomster
EL SALVADOR När bönderna i ett koope-
rativ i Atiquizaya i El Salvador gick med i 
CONFRAS, en av We Effects samarbets- 
organisationer, ökade antalet kvinnor  
i styrelsen till över hälften. 

– Kvinnor har fått en röst i både i hemmet 
och kooperativet. Männen har lärt sig om 
våra rättigheter genom workshops, säger 
Marlene Nohemi Aguilar som är medlem 
i styrelsen. 

Ökad jämställdhet har också gett  
större inkomster för kooperativet. 

– Sedan vi började arbeta och ta beslut tillsammans har pro-
duktion och försäljning ökat. Numera tjänar vi kvinnor egna 
pengar och är inte längre beroende av våra män, säger Marlene.

Steven Chiko framför getburen. 

Jordgubbar gav familjen stolthet

– Här, smaka. Det är de godaste 
jordgubbarna i trakten! 

Ganimete Hasani håller 
fram en ask jordgubbar. Bakom 
henne börjar solen gå ner över 
bergen mot den makedonska 
gränsen. Det är skördetider, 
hela familjen hjälps åt på fälten. 

Många av Balkans romer 
lever i utsatthet. Låga utbild-
ningsnivåer, systematisk dis-
kriminering och ett utbrett 
ointresse för romers rättigheter 
är hinder på vägen mot ekono-
misk trygghet.

Familjen Hasani bor utan-
för staden Ferizaj i södra Ko-
sovo. Många 
romska fa-
miljer i re-
gionen äger 
egen mark, 
men brukar 
den ineffek-
tivt. Det är 
också van-
ligt att familjer hyr ut marken 
till underpriser. Innan familjen 
Hasani fick kontakt med We 
Effect och samarbetspartnern 
IKC, som stödjer olika koopera-
tiv i Kosovo, var deras jordbruk 
inte ekonomiskt hållbart. 

– Problemet var att vi odlade 
många olika grödor, men skör-
darna var opålitliga och myck-
et förstördes, säger Ganimete 
Hasani och blickar ut över det 
som numera är jordgubbsod-
lingar.

För tre år sedan blev Ganimete 
och hennes äldsta dotter Elme-
dina medlemmar i kvinnokoo-
perativet Ditura GJ. Utöver ut-
bildning erbjöd kooperativet 
även familjen Hasani tillgång 
till agronomisk expertis. Slut-

satsen var att de inte brukade 
sin mark på ett hållbart sätt. 
Genom kooperativet fick de 
hjälp att skifta till jordgubbs-
odling.

– Jordgubbarna ger större 
inkomst på marknaden och 
skördarna är mer stabila. Förut 
tvingades vi samla metall och 
pantburkar för att dryga ut eko-
nomin, det behöver vi inte göra 
längre. 

Förra året tjänade familjen  
1 500 euro – cirka 15 000 kronor 
– genom att sälja jordgubbar. 
Och tack vare IKC och koopera-

tivet ser de nu fram-
tiden an med till-
försikt. 

– Kooperativet 
har hjälpt oss att 
öppna upp en brunn 
på vår mark. Det ger 
oss möjligheter att 
odla över större yta. 

Många av regionens bönder 
flyttar till städerna i jakt på 
jobb, men i städerna finns ris-
ken att hamna i ett ännu stör-
re utanförskap. Arbetslöshe-
ten i Kosovo är hög och romer 
har det mycket tufft på arbets-
marknaden, på grund av dis-
kriminering och generellt sett 
låga utbildningsnivåer. 

För familjen Hasani har den 
ökade kunskapen och inkom-
sterna inneburit att de inte 
längre behöver oroa sig för att 
kunna bo kvar. 

– Nu vill vi utöka våra od-
lingar, säger Ganimete med 
stolthet i rösten. 

Text MARTIN FALKMAN 
Foto MARCUS LUNDSTEDT

KOSOVO  Den romska familjen Hasani samlar inte 
längre burkar för att klara sin ekonomi. I stället får 
de inkomster från att odla jordgubbar. Genom 
We Effect och samarbetspartnern IKC har de fått 
utbildning och nya möjligheter att utveckla sitt 
jordbruk. 

 Det 
är de 

godaste jord-
gubbarna i 
trakten!

”Många som bor på 
landsbygden kan  
endast ta sig ur  

fattigdom om vi satsar 
på jordbruket.”

 
Jake Abejar, chef vid jordbruksdeparte-
mentet i Filippinerna om We Effects  
rapport ”Jordbruk som minskar fattig-
dom” (23/2). 
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Visionär mjölkbonde
KENYA Isaac Njorge har lyckats etablera sig som  
mjölkproducent i Githurai, en förort till Nairobi, med 
stöd i entreprenörskap och finanisering från We Effect. 
Hans anläggning producerar 200 liter mjölk om dagen 
och han har fyra anställda. Mjölken säljs till lokalbe-
folkningen för fem kronor litern, vilket är halva priset 
mot i butik. 

– Min dröm är att i framtiden ha en egen ranch som 
producerar 2 000 liter mjölk om dagen, säger Isaac. 

Bra liv med kooperativ
KAMBODJA Med stöd av We Effect bildade 43 
personer i distriktet Preah Rumkel, varav de 
flesta kvinnor, ett jordbrukskooperativ. Med-
lemmarna har fått utbildning i djuruppföd-
ning, odling och tillsammans startat ett slak- 
teri. De tillverkar även grismat för försäljning. 

– Våra liv har förändrats sedan vi startade 
kooperativet, nu har vi en stabil inkomst och ett bättre liv, säger 
Hing Pao, en av medlemmarna i kooperativet. 
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WE EFFECT  
I ÖSTEUROPA
l We Effect arbetar i  
Kosovo, Albanien och  
Makedonien med att 

minska den romska  
minoritetens utsatt-
het. Genom yrkes-
utbildningar, studie-
cirklar och kurser i 
jordbruksteknik och 
demokrati vill vi öka 
romernas delaktighet 

i samhället och ge dem 
möjlighet att långsik-

tigt trygga sin ekonomi.

bönder i Östeuropa  
har fått utbildning 
genom We Effect.
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När Ganimete Hasani gick med i ett kvinnokooperativ och började odla jordgubbar fick familjen tryggare 
inkomster. Med på bilden är dottern Samina. 

Mjölkbonden Isaac Njorge.

Marlene  
Nohemi Aguilar 
tjänar egna 
pengar. 

Grisbonden  
Sin Nhorng.

ROMER I KOSOVO
l 36 000 romer bor i  
Kosovo och de utgör två 
procent av befolkningen. 
l 20 procent av den 
romska befolkningen har 
inte slutfört ett enda år  
i grundskola och endast  
fyra  procent har slutfört  
nioårig grundskola. 
l Var tredje romsk flicka  
i skolåldern går inte i sko-
lan. 

KOSOVOS  
EKONOMI
l 100 000 personer, av en 
befolkning på 1,8 miljoner, 
har lämnat Kosovo bara 
under det senaste året. 
l Kosovo är fortfarande 
till stor del beroende av 
stöd utifrån och ett av  
Europas fattigaste och 
minst utvecklade länder. 
l Kosovo har Europas 
yngsta befolkning och  
53 procent av invånarna är 
25 år eller yngre.
l Arbetslösheten är  
30 procent och i åldrarna 
15–24 år hela 61 procent

 (Källa: UNDP). 



Barnen i transitlägret vid gränsen 
mellan Grekland och Makedonien 
ritade det som fanns i deras huvu-

den. Och visst var det fotbollar, blommor 
och fjärilar. Men också vapen, dödsänglar 
och hängda människor. 

Jag satt där på en brits i tältet, med 
teckningarna i mitt knä och försökte  
undvika att väta dem med tårar.

Det är fyra månader sedan nu. Jag 
glömmer aldrig de teckningarna. Och 
det är ändå inget alls mot de minnen som 
barnen bär med sig, resten av livet.

En av de fyra tusen människor som kom 
till transitlägret den här måndagen strax 
före jul var Mohammed Bakarat. Han och 
hans familj hade då klarat färden från Sy-
rien, genom Turkiet, den vådliga båtturen 
över Egeiska havet till Grekland, vand-
ringen och bussresan till Makedonien. 
Det tog dem två månader, men de hann 
igenom innan gränsen stängdes.

– Jag hoppas att vi kan ta oss till Tysk-
land, sa han då. Eller kanske till Sverige? 
För ni tar väl emot oss…?

Just då ropades nya instruktioner ut 
i transitlägrets högtalare: det var dags 
att köpa biljetter till tåget norrut. Så jag 
slapp svara. Att jag inte visste. 

Han lyfte upp sin dotter Biriam i fam-
nen och gick mot det överfulla tåget som 
skulle ta dem till den serbiska gränsen 
och vidare norrut. Allt de ägde bar de 
med sig i ett par väskor.

Nu är det stopp på just den vä-
gen in i Europa. Ett tusental 
flyktingar har blivit fast i 

Makedonien. We Effect och vår 
samarbetsorganisation Open 
Gate ger stöd med allt från 
kläder och hygienartiklar till 
juridiskt stöd och samtalste-
rapi. Barnen får utbildning 
och aktiveras på andra sätt. 
Jag vet att mina kolleger gör 
ett fantastiskt jobb, med både 

professionalism och mycket mänsklig 
värme. Det känns bra, mitt i bedrövelsen.

Familjen Bakarat tog sig till Tysk-
land, det vet jag nu. Vi har skickat 
några meddelanden till varandra på 

Facebook, där Mohammed har registrerat 
sig med ett påhittat namn.

– IS tvingade oss att fly från vårt hem. 
Jag är rädd om min och min familjs säker-
het och vill vara försiktig, berättade han när 
vi delade kontaktuppgifter på grusplanen 
utanför tältet där barnen satt och ritade. 

– Dessutom tänker jag faktiskt byta 
namn. Jag vill inte heta Moham-

med längre. Jag tror inte att 
gud bryr sig, sa han och  
pekade uppåt himlen.

Lotteri gav
tjugo miljoner 
SVERIGE We Effect fick i 
mars en check på 20 miljoner 
kronor från PostkodLotteriet, 
vilket är hela 5 miljoner mer 
än det belopp We Effect tog 
emot 2015. We Effect kommer 

att använda 
pengarna 
bland annat 
till att stärka 
småföreta-
gare, öka 
bönders pro-
duktion och 

inkomster, samt hjälpa dem 
att anpassa sig till klimatför-
ändringarna.

HALLÅ DÄR!

Josef  
Abrahamsson
... som har praktiserat hos 
en av We Effects samarbets-
organisationer i Bolivia, EAT 
MACOVAM, som stödjer 
bostadskooperativ. 
Vad fick dig att åka?
– Dels att 
bostadskoope-
rativ var något 
jag inte hade 
arbetat med 
tidigare och dels 
att jag tycker om 
att uppleva nya 
kulturer. Bolivia var nästintill 
helt okänt för mig. 
Vad har du som arkitekt 
kunnat bidra med?
– Det var främst i utformandet 
av prototyper som jag hade 
nytta av det jag har studerat. 
Det handlade om att ta fram 
ritningar för olika utform-
ningsalternativ och beräkna 
materialåtgången för dem. Det 
material jag tog fram kommer 
kunna användas i planerandet 
av framtida bostadskooperativ.
Vad är ditt starkaste minne?
– Boende är ett ämne som be-
rör människor djupt. Därför är 
nog det som lämnade starkast 
intryck på mig det engage-
mang som fanns för att göra 
drömmen om ett eget boende 
till verklighet hos de männi-
skor jag mötte. 
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värld fri från fattigdom. Ditt stöd behövs!  
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Följ We Effect i sociala medier
     facebook.com/weeffect
     twitter.com/weeffect
     instagram.com/Weeffect

 ” Han lyfte upp sin dotter 
i famnen och gick mot 
det överfulla tåget.”

Ola Richardsson är kommunika-
tionschef på We Effect. 

Jag glömmer aldrig
barnens teckningar

SIGNERAT OLA RICHARDSSON

Mohammed Bakarat med sin dotter Biriam.
Foto: Marcus Lundstedt 


