
kvinnor i El Salvador har 
sedan juni 2014 fått ägar- 
bevis på sin mark, tack vare 

We Effects samarbetsorganisation CONFRAS. 
På bilden Elizabeth Santos Interiano. 

5 829 småskaliga jordbrukare  
i Malawi fick utsäde till tork-
tåliga grödor under 2015, som 

en akut åtgärd mot torkan. På bilden Kelita 
Mkwinda. 
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Så nära och samtidigt så långt bort. I decem-
ber besökte jag Makedonien. ”Här har allt 
säckat ihop” sa ambassadören och be-
rättade att för bara 6–7 år sedan såg det 
bra ut för landet. Sedan gick det snett, nu 
ökar fattigdomen och pressfriheten mins-
kar. Och omvärlden? Bryr sig mycket lite, 
Sverige är enda nordiska ambassaden i 
landet och antalet ideella organisationer 

har minskat kraftigt. Det är 194 mil mellan 
Stockholm och Skopje. Makedonierna är 
våra grannar, men lever under andra, ofta 
usla, omständigheter. Ibland ser man inte 
att också grannar behöver stöd. Nu har  
We Effect öppnat ett kontor i Makedonien. 
Vi kommer att göra nytta där.  

 Anneli Rogeman, vd We Effect 

Effekter
Nummer 3 – 2016

familjer i Sri Lanka 
driver ekologiska 
köksträdgårdar 

genom stöd från We Effect. På bilden 
Mateswaran Anushiya. 
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Vi-effekten?
När människor
hjälper sig själva.
Med lite hjälp
från dig.



Kvinnor med rätt att påverka

– Hur många av er har gjort 
läxan sen förra träffen? 

Salvador Segovia, ansvarig 
för We Effects lobbyingutbild-
ning i Latinamerika, ställer 
frågan till de 27 kvinnor och 
2 män som befinner sig i rum-
met. Nästan alla håller upp 
handen. Genomgången startar. 
Vad heter alla parlamentsleda-
möter? Vem är borgmästaren 
där jag bor? Vad tycker hen i 
våra frågor? 

Att kunskap är makt är ing-
et nytt. Men för dessa kvinnor, 
från olika bolivianska urfolk, 
från olika städer och organisa-
tioner, har tillgången till kun-
skap om hur 
man påverkar 
samhället va-
rit väldigt be-
gränsad. Det är 
kanske därför 
som engage-
manget är så 
stort. 

Utbild-
ningen har sex delar, och den-
na helg är det dags för del två: 
Analys av staten och kartlägg-
ning av makten. För att kun-
na påverka gäller det att veta 
var makten sitter. Och när den 
träffas. Deltagarna har tillsam-
mans lärt sig ta reda på när 
kommunalråden har möte. Var-
annan vecka visar det sig. 

Efter en föreläsning om hur 
staten fungerar får de jobba i 
grupper. Uppgiften är att lära 
känna alla regeringens minist-
rar – och vilka frågor de jobbar 
med. Tidningsurklipp om de 
olika ministrarna skickas runt. 
Rummet fylls av lågmälda, in-
tensiva diskussioner. 

På fikarasten, som består av 

bolivianskt coca-te, diskute-
rar några av kvinnorna vikten 
av representation. Efter par-
lamentsvalet 2014 har Bolivia 
näst högst kvinnorepresenta-
tion i världen. Hur stor roll spe-
lar det att det sitter fler kvinnor 
på maktpositioner? Arminda 
Escobar säger att det är jätte-
viktigt, men inte lösningen. 

– Vi kvinnor måste sluta vara 
medföljare och åskådare. Vi 
måste fråga oss – vad vill vi?  
säger hon bestämt. 

Dag två är det dags att i små-
grupper analysera lagar som 
rör jämställdhet. Cochabamba 

har som första 
kommun i Latin-
amerika stiftat 
en lag som med-
ger att kommu-
nen har ett an-
svar för vård och 
omsorg av barn 
och äldre, ett an-
nars ofta obetalt 

arbete som framför allt kvin-
nor utför. Flera av We Effects 
samarbetsorganisationer var 
drivande i arbetet med lagen. 

– Ingen av dessa lagar har fallit 
ner från himlen, de är en produkt 
av ert arbete, inleder Salvador. 

Men det räcker förstås inte 
med en instiftad lag konstate-
rar alla snart. Den måste följas 
också. Och en lag utan budget 
är inte mycket värd.

När vi lämnar gruppen ska 
de diskutera hur de ska jobba 
för att tillsammans kunna dri-
va starkare gemensamma för-
slag. Det kommer de säkert att 
klura ut – och ta ett litet steg 
närmare ett rättvist samhälle. 

Text CATRIN SÖDERBERG 
Foto CLAUDIA BELAUNDE

BOLIVIA Kartläggning av makten. Analys av staten. 
Och hur ofta träffas egentligen kommunalråden? 
Det är några av punkterna när 27 kvinnor i Boli-
via lär sig hur man skapar ett rättvisare samhälle 
genom politisk påverkan. 

Vi  
kvinnor 

måste sluta 
vara åskådare.
 Arminda Escobar

”Under förra året  
registrerades 493 

attacker mot män-
niskorättsförsvarare 
bara i Guatemala.”

 
Tommy Ohlström, ordförande We Effect, 
och Anneli Rogeman, vd We Effect  
(Folkbladet 14/5)

Viktigt vatten
PALESTINA Fawzat Drouby, jordbrukare i byn 
Shoufah på norra Västbanken, var på väg att ge 
upp. På grund av ockupationen hade han stora 
problem med bland annat transporter och bevatt-
ning. Men tillsammans med andra bönder star-
tade han ett kooperativ år 2010. Kooperativet har 
skaffat en traktor och förbättrat bevattningen. 

– Vi har fördubblat vår produktion och får de bästa priserna för våra varor. Jag 
kan försörja mina barn och skicka dem till universitetet, säger Fawzat Drouby.
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På We Effects utbildning i lobbying lär sig Jhascara Chumacero Moscoso var de viktiga besluten fattas. 

Arminda Escobar och Victoria Moreira redovisar nya kunskaper 
i politik. 



Värdigt boende trots hiv
UGANDA 35 hivpositiva kvinnor från Kampalas slum- 
områden har fått nya bostäder genom bostadskooperativet 
Kwefako. Kooperativet bildades 2009 då kvinnor och män 
som lever med hiv började spara pengar tillsammans för 
att bygga sig en bättre framtid. 

– Tidigare var vi stigmatiserade, nu vet vi att vi kan leva. 
Vi fick alltid höra att vi kan dö när som helst. När man hör 
sådant tänker man inte på att spara pengar för framtiden, 
säger Betty Nakiberu, som är änka med fyra barn. 

Många av kvinnorna är ensamstående mödrar och bort-
stötta av sina familjer, därför fyller bostadskooperativet 
också en viktig social funktion. Bostäderna kunde byggas 
genom medlemmarnas sparade pengar och stöd från We 
Effect och PostkodLotteriet. 

Hundratal dödade i jordskred
SRI LANKA I maj drabbades Sri Lanka av de häftigaste  
skyfallen på 25 år med svåra översvämningar och jord-
skred som följd. Dödstalen uppskattades till ett hundratal 
människor och flera hundra tusen drevs från sina hem.  
Flera projekt som We Effects samarbetsorganisationer ar-
betar med drabbades. Arbetet pågår med att anpassa plane-
rade aktiviteter så att de bidrar till återuppbyggnaden av 
jordbruket och med att styra om resurser till akut humani-
tärt stöd, som fältkök och mobila toaletter för dem som  
blivit hemlösa. 

EU om mordet på Cáceres
HONDURAS Människorättsaktivisten Berta Cáceres mör-
dades den 3 mars i Honduras. Hon var en ledare för urfolket 
Ienca och kämpade sedan flera år mot ett stort dammbyg-
ge, Aguas Zarca. Efter ett öppet brev till EU, signerat av ett 
hundratal organisationer ur civilsamhället, meddelar nu 
EU-kommissionen att man vill se en oberoende, internatio-
nell utredning av mordet. De europeiska finansiärerna av 
dammbygget granskar nu projektet och har stoppat sina  
utbetalningar, skriver EU i sitt svar till organisationerna. 

Vävstol ger mervärde
ZAMBIA 55 bomullsbönder i  
Mumbwa-distriktet har fått lära sig 
spinna och väva genom We Effects 
samarbetsorganisation Cotton Asso-
ciation of Zambia (CAZ). Idén med pro-
jektet är att öka böndernas intäkter 
och ge mervärde till bomullsproduk-
tionen genom textiltillverkning. 

– Nu täcker vi in hela kedjan, från 
bomullsfältet till färdiga textilier. 
Planen är att starta upp verksamheten på åtminstone två 
platser till i landet, säger Joseph Nkole från CAZ. 

Dessutom ska de bönder i Mumbwa som har fått utbild-
ning föra kunskaperna vidare till andra bomullsbönder, 
för att öka spridningen. 

Betty Nakiberu och Hamida Nanutume i sitt nya bostads-
område utanför Kampala. 

Kvinnor med rätt att påverka
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WE EFFECT  
I BOLIVIA
l Utbildningen i lobbying 
och politisk påverkan  
i Bolivia består av sex  
träffar för framför allt 
kvinnliga ledare från  
We Effects samarbets- 
organisationer. Kursen är 
framtagen av We Effect  
i samarbete med vår sam-
arbetsorganisation Ciuda-
dania och universitetet 
San Simon.  

l Bolivia har länge räknats 
som ett av Latinamerikas 
fattigaste länder och halva 
befolkningen levde under 
den nationella fattigdoms-
gränsen 2012. Situationen 
är särskilt svår för landets 

ursprungsfolk, som ut-
gör två tredjedelar av 
befolkningen. Våld 
mot kvinnor är också 
mycket utbrett. 

l We Effect arbetar 
med stöd till bonde-
organisationer och 

kooperativ i Bolivia, så 
att dessa kan förbättra 

situationen för sina med-
lemmar och försvara deras 
rättigheter. 

På We Effects utbildning i lobbying lär sig Jhascara Chumacero Moscoso var de viktiga besluten fattas. 

Martha Zulu vid nya 
vävstolen. 

procent av We Effects resurser i Latinamerika 
gick till kvinnor

förra året. 
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Ministrar, kommunalråd, parlamentsledamöter. Alla måste kart-
läggas i maktanalysen. 

Automat säljer mjölk
KENYA En mjölkomat. Det blev lösningen  
när ett kooperativ i Kenya ville öka medlem-
marnas förtjänst. Genom att sälja mjölken  
direkt till konsumenten och inte gå genom 
mejerierna blir det mer pengar till mjölk- 
bönderna. 

– Våra kunder väljer vår mjölk för den goda 
kvaliténs skull, säger Brian Ngulat, som är 
kvalitetskontrollant för mjölkomaten.



... We Effects regionchef  
i södra Afrika, där svår torka  
har gjort att flera miljoner 
människor riskerar hungersnöd.

Har situationen förändrats?
– Ja, den har  
försämrats. Nu 
börjar den ordi-
narie torrperio-
den, och maten 
som skördats 
under de se-
naste månaderna 
skulle ha täckt behovet fram 
till nästa regnperiod. Men i 
stora delar av regionen har 
ingenting skördats. Nu finns 
varken mer utsäde, mat eller 
pengar att köpa mat för.
Vad behöver göras?
– På kort sikt behöver de 
drabbade mat på bordet. I 
skolmatsprojekten vi arbetar 
med i Malawi får barnen i alla 
fall ett mål mat om dagen. På 
längre sikt behöver bönderna 
stöd att ställa om produktio-
nen till mer torktåliga grödor 
och förbättra odlingsmeto-
derna. Men framför allt – vi 
behöver se till att de klimat-
mål som sattes upp i Paris 
uppnås, annars kommer de 
redan utsatta att drabbas ännu 
hårdare.

Nästan tre miljoner människor lider 
av akut matbrist just nu i Malawi. 
Grödorna från förra året är slut och 

årets skörd har också slagit fel för många. 
Det är svårt att ta in, även för mig, som ny-
ligen var där på plats. Tre miljoner männ-
iskor är lika många som befolkningen i 
Västra Götaland och Skåne tillsammans. 
Eller Storstockholm, Dalarna och Öster-
götland ihop. Varenda en av alla siffror i 
statistiken som når oss har ett ansikte, en 

historia eller ett sammanhang. Jag träf-
fade några av dem. Barnet som tryckte 
sitt ansikte mot bilrutan och ville sälja 
en övermogen mango. Kvinnan som inte 
kunde amma sitt spädbarn för att mjölken 
hade sinat. Mannen som stal frukt till sin 
familj på nätterna. Och grannflickan som 
giftes bort när hennes familj inte hade råd 
att försörja henne.  

En hungerkatastrof som den 
här – som tycks fortsätta år efter 
år – kommer att påverka Malawis be-

folkning i generationer. Genom nedsatt 
immunförsvar, hämmad tillväxt och störd 
mental utveckling hos barn, som de aldrig 
kan återhämta. 
Under mina veckor i Malawi slog 
det mig hur tysta många av 
barnen var, små barn som satt 
stilla utan att leka för att de 
inte orkade annat. Ni som 
har ynnesten att ha barn i er 
närhet förstår vad jag menar, 
att sitta stilla en längre stund 
är inte naturligt för ett barn 
med normala funktioner. Kon-
trasten mot barnen i Sverige, som 
frimodiga och med spring i benen har fått 
lära sig att be om en smörgås när suget i 
magen blir för stort, är enorm.

Jag tänker på hur lätt det skulle vara 
att låta människorna jag träffade bara bli 
siffror i en rapport igen. För att allt rullar 
på som vanligt här hemma. Men män-

niskorna i Malawi har inte det valet. Hur 
ska de skydda sig? Ber de högre makter 
om regn? Kan de se slutet på torkan? Var 
kan de lägga sitt hopp? Jag brer den där 
smörgåsen till mina barn med ett sug 
i magen, med extra mycket kärlek och 
tacksamhet numera och har bestämt att 

aldrig glömma att min verklighet 
hör ihop med någon annans 

verklighet även om jag bara 
läser om den, som siffror. 

Insamling till
Malawi pågår 
SVERIGE I mars började  
We Effects insamling till  
torkans offer i Malawi. I slutet 
av maj hade 217 960 kronor 
kommit in. KF och Konsu-
mentföreningen Stockholm 
har gett större bidrag till 
insamlingen. 

Pengarna går till att hjälpa 
de bönder vars skördar har 
torkat bort med utrustning, 
utbildning och utsäden för 
vinterodling.  

Mer information finns på 
www.weeffect.se/malawi

HALLÅ DÄR! 

Lena Martens 
Kalmelid
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 ” Jag brer den där 
smörgåsen med extra 
mycket kärlek och tack-
samhet numera.”

Karin Kling är barnsjuksköterska 
på Karolinska sjukhuset i Huddinge. 
Hon rekryterades av We Effect till 

Världens tuffaste jobb och fick arbeta 
tre veckor som bonde i Malawi tillsam-

mans med Biata Chisi och hennes familj. 
 

De tysta barnen
bakom siffrorna

SIGNERAT KARIN KLING

Mary Seveni med barnbarnen Esita Saizi och 
Jakilili Mawila hör till de som drabbats av 
matbrist på grund av torkan i Malawi.  
 FOTO: MALIN VON STRAUSS

 We Effects insamling för att ge stöd åt torkans 
offer i Malawi pågår fortfarande (se notis till 
vänster). Ett utsädespaket innehållande söt-
potatis, kassava och ögonbönor för en familj 
kostar 59 kronor.  
Ge en valfri gåva via Swish: 123 691 61 34


