Föreningen Svalorna Indien Bangladesh har sitt säte i Lund och är en partipolitiskt och
religiöst obunden ideell föreningen som verkar för en värld utan fattigdom för både kvinnor
och män. Det kontantstöd som uppgått till 768 050 kronor som föreningen har utbetalt under
2016 har helt finansierat egenavgiften i sju projekt under fem program.


Det första projektet går under Svalornas Climate Change Programme och ger stöd
till organisationen Shidhulai Swanirvar Sangstha som arbetar med att underlätta
livet för människor som drabbas av översvämningar i det låglänta Bangladesh. De
erbjuder nödvändig service som skolor, hälsokliniker och bibliotek ombord på båtar
som kan ta sig runt mellan byar som annars isoleras av vattenmassorna.



Det andra projektet går under Svalornas program Empowerment and Food
Sovereignty och stödjer Millets Network of ndia5 (MINI) genom organisationen
Deccan Development Society. MINI arbetar med att sprida den kunskap som attiga
bönder har om värdet av millets. Millets kan odlas i torr mark, nästan helt utan vatten
eller gödsel. MINI anser att millets är mer än bara en gröda – det är ett koncept där
fattiga och marginaliserade människors kunskap lyfts fram.



Det tredje projektet under Svalornas program Dalit Women’s Right to Farming and
Food Sovereignty ges stöd till organisationen Women’s Collective. Women’s
Collective har en gedigen erfarenhet av att arbeta med marginaliserade kvinnors
rättigheter. Programmet fokuserar på småskaligt jordbruk och man jobbar mot den
ökade urbaniseringen i dagens Indien där fokus alltmer riktas mot storskaligt jordbruk
med bruk av stora mängder bekämpningsmedel och odling av genmodifierade grödor
som följd.



Det fjärde projektet som stöds heter Grameena Mahila Okutta. Okutta är en
rättighetsbaserad kvinno-organisation som arbetar för att stärka kvinnors position i
Indien. Okutta organiserar aktiviteter med syfte att öka kunskapen och medvetenheten
hos främst kvinnor men även allmänheten kring kvinnors rättigheter, diskriminerande
strukturer och ofta förekommande problem såsom alkoholism, våld och brist på
sjukvård.



Det femte projektet går under programmet Forest Rights and Agency och stöder
organisationerna SOPHIA och UYRDC i delstaten Uttarakhand i norra
Indien. Programmet syftar till att stödja grupper som lever i och av Himalayas skogar
att hävda sina rättigheter.



Det sjätte projektet är i Bangladesh och går under namnet Agricultural Rights
Programme (ARP). Projektet har fokus på bönders rättigheter riktar sig främst mot
landlösa, marginaliserade och små-skaliga bönder. Programmets syfte är att ge både
kvinnliga och manliga bönder möjlighet att ta sig ur fattigdom genom att skapa
möjligheter till självförsörjning. I ARP bildas oberoende bondeorganisationer där
bönderna kan gå samman, stärka varandra och få stöd i att kräva sina rättigheter från
samhället.



Sist men inte minst stöttar vi Svalornas partnerorganisation, Unnayan Shahojogy
Team (UST). Bangladesh det land som är mest drabbat av miljöförstöringar i världen.
UST arbetar för att stärka de mest utsatta människorna på landsbygd som lever i
fattigdom och i områden drabbade av bland annat översvämningar. De arbetar med att
utbilda och mobilisera människor att själva kräva sina rättigheter från samhället, och
deras fokus är inom områdena självförsörjning, hälsa och sanitet, kvinnor och barns
rättigheter, miljöförstöring och katastrofhantering.



Utöver detta har föreningen givit stöd till Svalornas verksamhet i Sverige i form
av informationsarbete.

