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Det är en kvällsskola dit 
barn och ungdomar får 
komma om de behöver extra 
hjälp med skolarbetet. Sko
lan är Mohans sätt att tacka 
för den hjälp han själv fick.

Cecilia berättar vidare att 
Björn vände Svalorna ryg
gen efter att han varit i 
Indien som volontär. 

– Han åkte dit med en för
hoppning att kunna hjälpa. 
Men arbetet i misären, som 
volontärerna hamnade i, var 
ingen enkel uppgift. Det var 
inte lätt att bära bördan på 
sin axlar att man ska rädda 
världen. Björn har berättat 
att han kände att han svek de 
fattiga när han återvände till 
Sverige.

Då var han, enligt Cecilia, 
besviken på sig själv, på värl
den och på Svalorna.

– Nu kunde han sluta fred 
med sig själv och kan se sin 
egen roll i världen på ett 
annat sätt.

Fattigdomen som  volon
tärerna mötte i dåtidens 
Indien har sedan dess mins
kat men är, enligt Cecilia, 
fortfarande utbredd.

– Många har fått det bättre 
men ännu är det många som 
är väldigt fattiga. 

En skillnad som de tre 
volontärerna gjort Cecilia 
uppmärksam på, är att det 
nu syns betydligt fler kvin
nor på gatorna.  

– Detta trots att Indien 
i dag brottas med stora 
genusproblem som grupp
våldtäkter och våld mot 
kvinnor. 

I dagsläget bedriver, som 
sagt var, Svalorna inte någon 
egen verksamhet i Indien. 
I stället stödjer den svenska 
hjälporganisationen flera 
inhemska organisationer. 
En av dem är Women’s Col
lective (WC).

– Det är en fantastisk orga

nisation med helt otroligt 
starka kvinnor. Precis som 
det låter arbetar de för att 
kvinnor ska kunna gå sam
man i kollektiv och skapa 
förutsättningar för en ekolo
gisk livsstil och bra ekonomi. 
WC hjälper till med detta i 
cirka tusen byar.

Organisationen startades  
1994 av en kvinna som 
heter Sheelu Francis. Flera 
kvinnor som är aktiva i orga
nisationen träffade Cecilia 
och de tre veteranvolontä
rerna under besöket i Chen
nai.  

– Kvinnan som leder arbe
tet i Thottikali, byn som vi 
besökte, heter miss Sahaya
mary. 

Hon liksom många andra 
kvinnor inom WC är, enligt 
Cecilia, ständigt dödsho
tade. Tre kvinnor som var 
verksamma inom organisa
tionen har mördats. Det är Forskaren Cecilia Jonsson skriver en bok som handlar om internationellt                     hjälparbete. Där kommer de tre pionjärvolontärerna  Anita Anderssons, Björn Therkelsons och Bodil Heds  återresa till Indien att skildras i ett kapitel.  Foto: Lena gunnarsson

kvinnornas strävan efter 
oberoende som gör att de 
hotas.

– WC utmanar den indiska 
maktstrukturen – männens 
maktstruktur – genom att de 
gör sig självständiga, förkla
rar Cecilia. 

Organisationen äger mark, 
bedriver odling och skapar 
fonder där medlemmarna 
kan låna pengar utan att 
behöva betala ockerränta.

När det gäller odlingarna 
försöker WC att frångå ris. 

– I stället odlar de grödor 
som är mer näringsriktiga. 
Det krävs dessutom otroligt 
mycket vatten för att odla 
ris, säger Cecilia.

Ett stort problem är GMO 
– genetiskt modifierade 
organismer. Stora interna
tionella företag trycker på 
och har förmått fattiga bön
der att odla ris som genma

nipulerats. Det har lett till en 
omfattande utarmning av 
jorden. 

– Till sist går det inte att 
odla på den här marken 
längre, den är så urlakad, 
säger Cecilia. 

Detta har bönderna, 
enligt henne, blivit pressade 
till att göra.  

– De har köpt dyra grödor 
som genmanipulerats, de 
har skuldsatt sig hårt och till 
sist sitter de där med obruk
bar jord. De har brukat den 
här marken i generationer, 
de är familjeförsörjare och 
när allt går åt skogen med 
odlingen tar en del av dem 
livet av sig.

Det ödet har hundratu
sentals indiska bönder gått 
till mötes.

WC arbetar för att mark 
ska återställas så att den blir 
ekologiskt hållbar att odla.

– Kvinnorna får inget stöd 
från myndigheterna och det 
vill de heller inte ha. De 
arbetar mot den rådande 
maktstrukturen i Indien och 
vill vara oberoende som 
organisation, säger Cecilia.

I den kampen stöttas WC hel
hjärtat av Svalorna i Sverige 
liksom av Anita Andersson, 
Björn Therkelson och Bodil 
Hed. Cecilia Jonsson är också 
djupt imponerad av det hon 
sett av deras verksamhet.

– Jag har rest väldigt 
mycket och besökt jätte
många projekt i olika världs
delar under 20 års tid. Jag 
har aldrig sett något lik
nande det jag såg hos 
Women’s Collective … Så väl 
fungerande – så genomtänkt 
– så starkt!

Anita Andersson omgiven av sina vänner i Chennai. Chinnama till höger är dotter till U Selvaraj som 
arbetade som städerska hos Svalorna. Hon dog 1990. Flickorna är hennes barnbarn.  Foto: PrIVat

Bodil Hed fotograferad vid  ett        besök hos vänner i Chennai. Foto: anIta andersson
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”... arbetet i misären, som volontärerna 
hamnade i, var ingen enkel uppgift”
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