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Tum Soeung 
vill ut från 
fabriken!

procent av de romska sexåringarna 
i Albanien går inte i skolan. Skälen 
är den stora fattigdomen och det 

utanförskap som romerna lever i. Med stöd från 
Världens Barn tänker We Effect ändra på det.

73 procent känner inte till 
FNs globala mål enligt 
Sifos undersökning som är 

gjord på beställning av We Effect.

70 miljoner bin ska hjälpa kvinnorna i 
Palestina med försörjningen. Tack 
vare bina har också arbetet mot 

jämställdhet tagit ett kliv framåt. 
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De som gör våra skor väller ut från lastbil efter lastbil. Tusen unga 
kvinnor och några män. De har rest i det närmaste instängda som 
djur genom gryningen, för att de saknar alternativ. De tjänar min-
dre än 1 800 kronor i månaden, men det är mer än ingenting, och 
kanske mer än mamma och pappa någonsin tjänat. De är döttrar 
och söner till risbönder.  
 En halv miljon kambodjanska kvinnor lämnar varje dag sina 
hem och familjer för att arbeta i tygfabriker. Fabrikerna lämnar 
mycket att önska. Anständiga löner och en arbetsmiljö där kvinnor 
slipper sexuella övergrepp, för att nämna några. Men fabrikerna  
är bara en del av problemet. Sociala normer stänger ute många  
kvinnor från att vara ledare, företagare och att tjäna pengar inom 
jordbruket, den främsta inkomstkällan i landet. 
 −  För mig fanns det inget alternativ. Min familjs mark var mycket 
liten och gav inte tillräckligt för oss att leva av. Jag har nu arbetat 

i fabriker i tio år, säger Tum Soeung, 28, som tillbringat de senaste 
elva timmarna med att kvalitetskontrollera över 1 000 par skor. 
 Fabrikerna betalar mycket mer än de flesta jordbruksjobb, men 
bara tre månader i taget. Den dagen du blir gravid, sjuk eller inte  
arbetar tillräckligt hårt, åker du ut. De flesta kvinnor är mellan  
18 och 30 i fabrikerna.
 Av de 163 dollar som Tum Soeung tjänar varje månad, går 20 dollar 
till att betala resan med lastbilen. Den tar henne till jobbet måndag 
till lördag klockan 05.00 och lämnar av henne strax utanför hem-
byn klockan 19.00. Hon kan bara spara 3–5 dollar i månaden,  
säger hon.
 −  Jag drömmer om att äga en liten butik med min man. Och föda 
upp kycklingar och odla grönsaker. Men jag har ingen erfarenhet 
eller utbildning, jag vill verkligen bli en entreprenör, här i min by. 
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Nytt program tränar kvinnor 
i entreprenörskap

Nyheterna från Kambodja handlar ofta om fabriksarbetarnas 
villkor. Nu startar We Effect ett nytt projekt som ska ge kvinnor 
möjlighet att hitta andra, mer hållbara inkomstkällor. Som gör 
att de slipper skiljas från sina familjer under en stor del av sina liv. 

Tygfabriker står för 16 procent av Kambodjas BNP (2013). Kvinnliga  
anställda tjänar i genomsnitt mindre än sina manliga kollegor.

Skapa alternativ till fabriken 
Fabriksjobben utgör fortfarande en mindre del av landets ekonomi. 
Hela 60 procent av kambodjanerna livnär sig på risodling. Ris står 
för nästan 80 procent av all odlingsbar mark i landet. We Effect  
startar nu ett nytt 5-årigt program i Kambodja, som är utformat  
för att stödja landsbygdskvinnor som Tum Soeung. Totalt kommer  

40 000 personer att utbildas i entreprenörskap, ledarskap, mikrolån 
och förbättrade jordbruksmetoder.  
 − Jämställdhet är inte bara rätt, det ger också bättre lönsamhet 
inom jordbruket. Det kan hjälpa till att utrota extrem fattigdom 
och hunger, säger Pan Sopheap, chef för FNN, en av We Effects  
samarbetsorganisationer i Kambodja. • 

Jag drömmer om 
att äga en liten butik 

med min man.

”

Regeringen har sagt sig vilja satsa mer 
på jämställdhet i Kambodja. De har 
aviserat att minst var femte befattning 
inom den lokala och regionala admi-
nistrationen ska innehas av en kvinna.  
I dag är andelen långt lägre än så. 

En rapport från organisationen Better Work säger 
att 36 procent av de intervjuade arbetarna var oro-
ade för sexuella trakasserier i sina fabriker. Kvinnor 
möter också utmaningar hemma i att inte kunna 
leva upp till normer och förväntningar på sina roller 
som huvudansvariga för barn, hem och hushåll. 

Bin ska bekämpa fattigdomen  
i Palestinas Paris 
Nästan alla olivträd i byn står numera på fel sida av gränsen. Men 
kooperativet i den lilla byn ger inte upp. Med jämställdhet och 1,5 
miljoner bins hjälp gör de i dag Palestinas bästa honung. 
 Den lilla byn Battir ligger på palestinsk mark men i dag kontrol-
leras den av Israel. Invånarna måste ansöka till de israeliska myn-
digheterna för att skörda oliverna. Oftast får de tillgång någon dag 
om året. Ibland aldrig. Men nu har några familjer gått ihop för att 
utveckla biodling som alternativ inkomstkälla i ett nytt projekt 
med We Effects stöd. 
 − Genom att bilda ett kooperativ kunde vi investera i effektivare 
maskiner och fler kupor. Att vi inte matar våra bin med socker gör 
också vår honung till den renaste i hela Västbanken, säger Khaled 
AbuHassan, ordförande för kooperativet.   
 Att både kvinnor och män arbetar sida vid sida har dessutom 
förbättrat resultaten. Det har också lett till att fler kvinnor utbil-
dar sig istället för att gifta sig och bilda familj tidigt till skillnad 
från kvinnorna i grannbyarna.

Maha Buttma och Saneh Bader.
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av de globala målen 
Den 25 september 2015 kom 193 av världens länder gemensamt 
överens om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Tre år sena-
re vet vi att kunskapen om målen brister och att få tror att det är 
möjligt att nå de centrala målen att utrota extrem fattigdom och 
hunger till 2030.  
 En Sifo-undersökning på uppdrag av We Effect visar att fler än 
två av tre (71 procent) av svenskarna inte kan nämna något av de 
globala målen. De globala målen syftar till att nå en socialt, eko-
nomiskt och miljömässigt hållbar värld till 2030. Men om vi inom 
tolv år ska lyckas nå målen måste arbetet växlas upp rejält – hur 
ska man kunna engagera sig för något man inte ens känner till? 
 Kännedom om de globala målen handlar inte om förmågan att 
rada upp alla 17 mål utantill. Men att känna till att målen finns är 
en grundförutsättning för att lyckas skapa en hållbar värld. Det är 
också utgångspunkten för att skapa nödvändiga samarbeten mellan 
offentlig sektor, företagsvärlden och civilsamhället.  
 Genom att verksamheter på alla samhällsnivåer har samma mål 
för framtiden kan vi skapa en global kraft för en hållbar värld.  
Kunskap är nyckeln till det engagemang som krävs för att nå målen.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

JÄMSTÄLLDHET

We Effect arbetar främst mot mål 1, 2 och 5.

Ingen fattigdom. Alla ska ha mer än motsvarande 1,25 US 
dollar per dag att leva på. Men i fattigdomsbegreppet  
räknas också in frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning  
och fysisk säkerhet.

Ingen hunger. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat  
är en mänsklig rättighet.

Jämställdhet. Uppnås när kvinnor och män, flickor och  
pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att 
själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Tum Soeung



Adress: 105 33 Stockholm  Besöks  adress: Franzén gatan 6  
Telefon: 08 -12037120  Hemsida: www.weeffect.se  
E-post: info@weeffect.se   
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

Följ We Effect i sociala medier
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      twitter.com/weeffect
      instagram.com/Weeffect
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När We Effect startade 
1958 levde över 60 procent 
av världens befolkning i 
extrem fattigdom. I dag, 
när vi fyller 60 år, är motsva-
rande siffra nio procent. Vi är på rätt väg – men än är vi inte i mål.

De som lever i störst fattigdom är kvinnor. Och de blir allt mer 
sårbara, bland annat på grund av klimatförändringar. Det som ger 
störst effekt för att minska fattigdom är därför att stötta kvinnor. 
Ökad jämställdhet leder till minskad fattigdom.

Det fungerar. Vi vet. Vi har stött framväxten av många starka och 
viktiga organisationer som består av människor vars liv har för-
ändrats. En av dem är Theresa Marwei, som är medlem i Women 
and Land Zimbabwe och som jobbar för kvinnors rätt att äga 
och bruka mark. Theresa har inte bara utmanat de traditionella 
strukturerna – hon har även utmanat sin man och hela samhället 

runtomkring. Och lyckats. Efter flera års kamp fick Theresa det 
kanske viktigaste erkännandet av alla – av sin egen make.  
(Mer om Theresa kan du se här – www.weeffect.se/berattelse/
theresa-strejkar/)

Världen består av människor som Theresa. De inger hopp, lika 
mycket som deras öden förpliktar.

Vi lever i en turbulent och osäker tid. 
Just därför är det viktigt att stanna 
upp och minnas och fira  
det fantastiska arbete som vi hittills 
åstadkommit. Jag känner mig oer-
hört stolt över att både du och jag 
har varit del av detta arbete.

Stort tack och låt oss fira!
Anna Tibblin, generalsekreterare

Jo faktiskt – en värld utan fattigdom är möjlig

I Albanien lever den romska befolkningen i fattigdom och utanför-
skap. Arbetslösheten är skyhög, många saknar tak över huvudet  
och mat för dagen. Utbildning är avgörande för att bryta den onda 
cirkeln. Med stöd av Världens Barn, driver We Effect och vår lokala  
samarbetsorganisation AmaroDrom ett förskoleprojekt för romska, 
och andra utsatta, barn. På sex förskolor runt om i landet får barnen 
lära sig läsa och skriva, träffa läkare och en trygg plats att vara på. 
 I mitten av september besökte SVT, tillsammans med förfat-
taren och juristen Malin Persson Giolito, en av förskolorna inför 

årets Världens Barn-gala. Ni missade 
väl den inte, när den sändes den  
5 oktober? 
 − Det är tydligt att förskolorna gör 
skillnad. Jag var rädd att jag skulle 
resa hem igen nedstämd, men det 
är precis tvärtom. Det känns väldigt 
hoppfullt, säger Malin Persson Giolito. 
 Projektet inkluderar också barnens 
föräldrar, med särskilt fokus på kvin-
norna. I många fall kan de inte läsa 
och skriva och är bundna till hemmet. 
Genom projektet får mammorna utbildning och socialt stöd.  
De får lära sig om vikten av utbildning och stöd i hur de kan läsa 
hemma med sina barn. När barnen är på förskolan får de också  
utrymme att söka jobb, utbilda sig, eller arbeta. 
 − Det är extremt viktigt att inkludera mammorna i arbetet.  
Och det är fantastiskt att se hur de, med lite hjälp, kan förändra 
sina liv, säger Malin Persson Giolito.
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Melina Audiu, Endri Audiu och Katerina Myrteli.

Förskolor som ger hopp om framtiden

"Det är slående 
hur mycket människor 

kan göra med lite  
hjälp", säger Malin 

Persson Giolito. 
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