
kvinnor hade ledande roller  
hos We Effects samarbets- 
organisationer i Palestina 

under 2015, en ökning med 60 procent. På 
bilden Malika Fockah.

254 personer (varav 16 510 
kvinnor) i Zimbabwe 
kunde genom utbild-

ning i entreprenörskap starta småföretag 
under 2015. På bilden Junia Nyagomo.

20 366 

Nyheten årets sista augustidag såg lovan-
de ut. Regeringen ger 6,4 miljarder mer till 
biståndet. 

Bra, sa vi och såg hur vi nu skulle kunna 
öka stödet till barnen i Mocambique, till 
bönderna i Kambodja eller kvinnogrup-
perna i Guatemala. 

Men vänta. Varifrån kommer miljarderna? 
Det är återbetalningar från biståndet som 
drogs in i fjol när flyktingströmmarna öka-

de. Sen stramade man som bekant åt flyk-
tingpolitiken. Nu försvann vår entusiasm. 
Å ena sidan kommer en fattig bondefamilj 
i Rwanda kunna få ett bättre liv. Å andra 
sidan tvingas familjen från Aleppo kvar i ett 
eländigt liv på flykt.

Kort sagt: det finns för lite 
pengar. Och för liten vilja att 
hjälpa. Men det är ingen nyhet.
Anneli Rogeman, vd We Effect 

Effekter
Nummer 4 – 2016

 bevattningssystem med brunnar 
gör det möjligt för kooperativens 
medlemmar i Terrabona, Nicaragua 

att skörda trots torka. På bilden Xiomara Rivas 
med dottern Maryelice.
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Vi-effekten?
När människor
hjälper sig själva.
Med lite hjälp
från dig.



ning av hönor. Men vill ändå 
lyfta fram något annat som 
den största förändringen.

– Den största förändringen 
är att vi förändrat vår inställ-
ning till att 
spara. Det är 
svårt ibland, 
men matlag-
ningen har 
gett oss möj-
ligheten att 
lägga undan 
lite, vilket är både oss själva 
och andra till nytta. 

Suresh Thevamlars mål är tyd-
ligt. Hon vill bygga en butik på 
sin tomt för att byborna inte 

ska behöva åka flera kilome-
ter till marknaden. Och så vill 
hon köpa in en moped att hyra 
ut till de som behöver. Men det 
finns fortfarande utmaningar  

kvar, som  
vattenförsörj-
ningen. 

– Under 
sommaren 
har vi inte en 
droppe vatten, 
utan får gå två 

kilometer för att hämta. Vi vill 
dra in vatten till byn, det skul-
le ge oss möjligheter att utöka 
våra odlingar.

Text MARTIN FALKMAN 
Foto ANDERS HANSSON

Lobbying gav bostadspengar
UGANDA En nationell bostadspolicy har antagits i Uganda 
och landets finansdepartement har meddelat att den natio-
nella bostadsbudgeten för 2016-2017 höjs med 9,2 procent. 
Det är en stor framgång för organisationen SSA:UHSNET som 
bedrivit ett intensivt lobbyarbete för fler värdiga bostäder, 
med stöd från We Effect. 

– När vi kartlade alla viktiga aktörer insåg vi att vi mis-
sat att lobba mot finansdepartementet där budgeten arbe-
tas fram. Efter att vi visat finansdepartementet de enorma 
behov som finns inom bostadsområdet i Uganda gav de ett 
löfte om att öka den nationella bostadsbudgeten med 9,2 
procent, säger Dorothy Baziwe, chef för SSA:UHSNET.

Romers rätt att komma hem
MAKEDONIEN Under juni 2016 inledde We Effect ett pro-
jekt i Makedonien, vars syfte är att förbättra möjligheterna 
för återvändande romer. Romernas utanförskap är stort i 
hela Europa. Många söker sig utomlands, men den rådande 
flyktingsituationen gör att de flesta tvingas återvända till 
segregerade samhällen. 

Projektet kommer att nå 500 familjer med yrkesutbild-
ningar, juridisk rådgivning och kunskap kring och tillgång 
till medborgerliga rättigheter såsom utbildning och bostä-
der. Projektet löper mellan 2016 och 2018 och finansieras 
genom PostkodLotteriet.

Män för jämställdhet
MALAWI I Malawi arbetar en grupp män som kallar sig Tia-
wone för att uppmärksamma andra män på kvinnors rättig-
heter. Gruppen bildades till följd av en utbildning i mänsk-
liga rättigheter, jämställdhet och följderna av våld mot 
kvinnor, genom We Effects samarbetsorganisation Women 
Legal Resource Centre (WOLREC). Hittills har gruppen 16 med-
lemmar och männen går dörr till dörr för att belysa jäm-
ställdhetsfrågor. Sedan starten förra året har gruppen nått 
ut till nära 90 hushåll och de utbyter erfarenheter och idé-
er för att nå ut till ännu fler. 

Inte lottlösa längre
NICARAGUA Bostadskooperati-
vet Manos Amigas bildades för sju 
år sedan, men först nu har de 22 
familjerna i kooperativet äntli-
gen fått finansiering till att bygga 
sina nya hem. Marken äger de re-
dan och den ligger granne med 
två andra färdigbyggda bostads-
kooperativ utanför staden Leon. 
Husen bygger de tillsammans och 
äger gemensamt. När husen står 
färdiga kommer de att lottas ut 
bland familjerna. 

Dorothy Baziwe arbetar för fler värdiga bostäder. 

Suresh vill kunna köpa en moped

I Karadipooval och fem andra 
byar på Sri Lankas östkust ut-
bildar kvinnor sig i bland an-
nat ekonomi, ekologiska od-
lingstekniker och försäljning. 
Utbildningen sker genom We 
Effect och samarbetsorganisa-
tionen KAVIYA. 

Suresh Thevamlar är sekre-
terare i kooperativet Ilamkathir 
som säljer lokala maträtter på 
marknaden i staden Batticaloa, 

där kooperativet har två mark-
nadsplatser. 

– När jag gick med i koope-
rativet för fem år sedan var in-
komsten från min försäljning 
ungefär 600 rupier per dag. Jag 
hade lån som jag inte kunde 
betala tillbaka, eftersom vill-
koren var för dåliga. Nu kan 
jag få omkring 2 000 rupier en 
bra kväll på marknaden, berät-
tar Suresh medan hon förbere-

der dagens matlagning. (2 000 
rupier är ungefär 115 kronor, 
reds anm.)

Medlemmarna i kooperati-
vet lagar maten under för- och 
eftermiddagarna. Därefter 
åker de tillsammans till staden 
i en lastbil som kooperativet 
tillhandahåller.

Suresh Thevamlar och hennes 
familj, som består av hennes 
make och två barn, har kunnat 
betala tillbaka sina lån. Hon 
har utbildat sig inom djurhåll-
ning och börjat sälja ägg från 
sina hönor. En verksamhet som 
hon har planer på att utöka. 

Vi går runt i trädgården 

medan grannskapets barn 
springer kors och tvärs över 
den lilla tomten. Hon berättar 
att kooperativet utbildat med-
lemmarna i att skapa en ekolo-
gisk köksträdgård, där skörden 
används för eget bruk. 
– Vi odlar passionsfrukt, citron,  
apelsin, mango, cashewnötter 
och granatäpple. 

Hönor pickar förnöjt runt 
oss. De får gå fritt i trädgår-
den eftersom det är bra för de-
ras ägg.

– De ger ett högre pris på 
marknaden, säger Suresh 
Thevamlar. 

Hon berättar att många i 
byn har börjat med uppföd-

SRI LANKA Kvinnokooperativ skapar nya möjlig-
heter på Sri Lankas fattiga landsbygd. Suresh 
Thevamlar har kunnat betala av sina ofördelaktiga, 
gamla lån och hoppas få råd att köpa en moped  
i framtiden.

 Vi har 
förändrat 

vår inställning 
till att spara.

”Berta Cáceres död  
är en påminnelse om 
att våldet mot dem 

som står upp för sina 
och andras rättigheter 

måste upphöra.”
Juryn för ”De fattigas lobbyist” om  
människorättsaktivisten Berta Cáceres  
i Almedalen 2016. 
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Givande algrensning
BOLIVIA I Cochabamba har 40 barn börjat på en ny-
startad förskola. Med hjälp av en gåva från Folksam 
har organisationen PLANE renoverat en lokal och köpt 
in utrustning. Kvinnorna i PLANE har fått ett kontrakt 
med kommunen för att rensa en närliggande sjö som 
drabbats av algblomning. Inkomsten bidrar till att 
betala för förskolan. Efter ett år kan förskolan få sub-
ventioner från kommunen enligt en ny lag, som kvinnorna var med och drev igenom. 19 
kvinnor och en man har tagit emot barnskötardiplom för att kunna arbeta på förskolan.

Bättre bananskörd
BURMA Bonden U Not Si (bilden) har lyckats för-
bättra sin bananskörd tack vare utbildning i od-
lingsteknik och han har vidareförmedlat sina kun-
skaper till ett femtiotal andra bönder. 

We Effect arbetar i Burma sedan 2014 med stöd till lokala bon-
deorganisationer. Burma är mycket fattigt, särskilt på landsbyg-
den där de flesta lever. Genom utbildning ökar vi kunskaperna 
om hållbart jordbruk, djurhållning, försäljning och ekonomi. 
Särskild prioritet ges till kvinnor, för att öka jämställdheten. F

O
T

O
: M

A
G

N
U

S
 P

E
R

S
S

O
N

F
O

T
O

: G
U

S
TA

V
O

 G
O

N
Z

A
LE

Z

WE EFFECT I SRI LANKA
l We Effect har nio samar-
betsorganisationer i Sri Lan-
ka. Syftet med vårt arbete 
är att stärka kooperativ och 
andra demokratiska 
organisationer för 
att minska fat-
tigdomen och 
orättvisorna.
l Under 
2015 deltog 
totalt 37 862 
medlemmar 

i olika verksamheter och ut-
bildningar i bland annat eko-
logisk odling, jämställdhet 
och ledarskap.

l Sri Lanka blev själv-
ständigt 1948. Mel-

lan 1983–2009 
rasade ett in-
bördeskrig 
som kräv-
de uppemot 
100 000 män-
niskors liv.

Suresh Thevamlar är på väg till grönsaksmarknaden tillsammans med Chandakumar Nirmala, Mateswaran Vijayaletchumi  
och Nishanthini Harichandran. Det är tre kilometer att gå och de har parasoll för att skydda sig mot solen.

När maten är lagad får kvin-
norna skjuts till marknaden. 

Suresh Thevamlar förbereder 
dagens matlagning. 

Irela Pichardo bygger 
eget. 

Diplomerade barnskötare. 

byar når  
We Effect  
i Sri Lanka
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När jag var tretton år blev jag 
tillsammans med en kille som var 
äldre än mig. Jag trodde att han 

skulle ge mig skydd och hjälpa mig eko-
nomiskt. Jag behövde pengar till sådant 
som mensskydd, för jag hade ingen an-
nan som hjälpte mig. 

Så småningom började han behandla 
mig som om han ägde mig och blev 
våldsam när jag pratade med killkompi-
sar eller ifrågasatte hur han tryckte ner 
mig. Han började misshandla mig, till och 
med inför andra människor. Misshandeln 
varade i över fem år. Jag började dö, men 
i tysthet. 

Våld i familjer normaliseras och det 
är något vi fortfarande kämpar mot. 
Jag brukade gå till polisen och anmäla 
misshandeln, men de sa att det där var 
kärleksproblem och det fick jag reda ut 
själv. När jag försökte göra slut slog han 
och hotade mig. Rädslan tvingade mig 
att stanna, och så behövde jag hans hjälp 
ekonomiskt. 

Det fick mig att börja fundera 
på hur många som gick igenom 
samma sak som jag gjorde. Tjejer 

som stannar hos män som slår dem eller 
har sex mot betalning bara för att kunna 
köpa bindor. 

När jag nästan var klar med gymnasiet, 
träffade jag min vackra syster Cecilia 
Abrahamsson. Hon kom till vår grupp för 
unga tjejer och bjöd in oss till ett möte 
om menskoppar. Det var väldigt svårt för 
oss i gruppen att ha råd med mens-
skydd och det kunde leda till 
dålig självkänsla, att tjejer sålde 
sex och att många inte kom 
till möten. 

När jag fick min första 
menskopp var jag så upp-
rymd – det här var lösningen 
på mensen och alla problem 
under tio år framåt! Och den 
fungerade bra för mig. Jag bör-

jade känna att jag äger mitt liv och min 
kropp och få nog av misshandeln. Som 
tur var fick jag jobb med att informera 
om menskoppar och började tjäna lite 
pengar, vilket gjorde mig oberoende. Min 
kille ville inte acceptera det och började 
kräva att jag skulle föda hans barn. Idag 
är jag glad att jag lämnade honom. 

Numera utbildar jag kvinnor om 
deras sexualitet och deras sexu-
ella och reproduktiva rättigheter. 

Ingen kvinna ska behöva bli utnyttjad för 
att få mensskydd eller hjälp ekonomiskt. 
Jag är glad att kunna säga att jag är en 
stolt, lycklig afrikansk FEMINIST.

Dags att samla 
till barnens 
framtid
SVERIGE I dagarna drar 
Radiohjälpens årliga kampanj 
Världens Barn igång och We 
Effect deltar i kampanjen för 
att hjälpa utsatta barn till 
en bättre framtid. Förra året 
samlades drygt 79 miljo-
ner kronor in och av dessa 
fördelades fyra miljoner till 
We Effect. Pengarna går bland 
annat till We Effects arbete 
med utsatta barn i Albanien. 
I år är målet att samla in 78 
miljoner.

HALLÅ DÄR! 

Ylva af Kleen
…arkitekt, som åker till  
Filippinerna för att göra praktik 
hos organisationen JFLFI  
i höst. 

Vad fick dig att söka praktik 
genom We Effect? 
– Det har länge varit en dröm 
med internationellt arbete. Att 
lösa bostads-
brist och fattig-
dom utomlands 
lockar mer än 
de problem vi 
har i Sverige.
Vad kommer 
du att göra? 
– Jag ska vara på en organisa-
tion som bygger tre bostads-
områden som pilotprojekt. 
Jag kommer att jobba med 
materialen, de använder lera 
som de pressar till block för 
att slippa en ohållbar förbrän-
ningsprocess. Jag ska forska 
vidare kring materialen för att 
få husen så stabila som möj-
ligt.  Men jag ska också se till 
infrastruktur, energiförsörj-
ning och vattenfrågor inom 
områdena. 
Vad ser du mest fram  
emot? 
– Att komma ut till de här 
platserna och träffa männ-
iskor som har flyttat in där. 
De har varit bostadslösa efter 
naturkatastrofer och har nu 
fått en bostad.

Ägare : We Effect.  Ansvarig utgivare : Ola Richardsson.  Redaktör: Niclas Ericsson.  
Adress: 105 33 Stockholm.  Besöks  adress: Franzén gatan 6.  Telefon: 08-12037120.  
Hemsida: www.weeffect.se  E-post: info@weeffect.se  Form och produktion: A4.  
Tryck: Lenanders Grafiska AB. 
We Effect vill bidra till en rättvis och hållbar  
värld fri från fattigdom. Ditt stöd behövs!  
Ge en gåva till pg: 90 10 01-8 3041 0359

Följ We Effect i sociala medier
     facebook.com/weeffect
     twitter.com/weeffect
     instagram.com/Weeffect

 ” Det här var lösningen på 
mensen och alla problem 
under tio år framåt!”

Rachael Mwikali Mueni växte upp 
i slumområdet Mathare i Nairobi, 
Kenya, med tre syskon och sin 
mormor. Hon är idag 24 år och en 
driven aktivist som arbetar för kvin-
nors och tjejers rättigheter i utsatta 
områden. Rachael Mwikali Mueni 

tog tidigare i år emot We Effects pris 
De fattigas lobbyist 2016, ett pris som 

finansieras av PostkodLotteriet.

Menskoppen gjorde
mig till feminist

SIGNERAT RACHAEL MWIKALI MUENI 

Rachael Mwikali Mueni tog emot ett pris på 
10 000 amerikanska dollar under Almedals-
veckan för sitt arbete för kvinnors rättigheter. 
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