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Vad vill er organisation uppnå?
”We believe that an end to poverty and injustice can be achieved through purposeful individual and
collective action, led by the active agency of people living in poverty and supported by solidarity, credible
rights-based alternatives and campaigns that address the structural causes and consequences of
poverty.” (ActionAids förändringsteori).
ActionAid arbetar för en mer rättvis värld fri från fattigdom. Vi tror på alla människors lika värde och
rätt till ett värdigt liv. I alla våra projekt finns ett särskilt fokus på kvinnor och flickor, eftersom hållbar
fattigdomsbekämpning i hög utsträckning börjar med satsningar på kvinnor och flickor då de drabbas
hårdast.
Våra fem strategiska mål för den rådande strategiperioden (2012-2017) är:
1. Att människor som lever i fattigdom ska ha ökad kontroll över naturresurser och verka för ett
hållbart och resilient jordbruk.
2. Att stärka det politiska inflytandet hos människor som lever i fattigdom för att få politiker och
företag att ta större ansvar.
3. Att arbeta för en förbättrad kvalitet på undervisningen för alla barn och stötta ungt ledarskap i
kampen för en värld fri från fattigdom.
4. Att bygga motståndskraft (resiliens) hos människor som lever i fattigdom mot konflikter och
katastrofer och svara på katastrofer med rättighetsbaserade alternativ som utgår från människors
verkliga behov och rättigheter, inte från biståndsgivarnas politiska övertygelse.
5. Att säkerställa att flickor och kvinnor kan bryta mönster av fattigdom och våld, ta kontroll över sina
egna kroppar och skapa ekonomiska alternativ.
ActionAid arbetar i de områden där fattigdomen är som djupast och med de grupper som är allra mest
utsatta.
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I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
En internationell federation
ActionAid är en internationell federation som finns i 45 länder med internationella sekretariat i
Johannesburg, Nairobi, Bangkok, London och Bryssel. Huvudkontoret ligger i Johannesburg. Sedan
dess bildande 1972 har ActionAid ständigt sökt nya och innovativa lösningar för att bekämpa
fattigdom och orättvisa. För att möta en omvärld i snabb förändring, utarbetades under 2016 en ny
global strategi. Denna bygger på vårt nuvarande arbete och innebär att vi ytterligare kommer stärka
vår lokala förankring världen över och tillsammans med sociala rörelser, lokala organisationer och
människor vars rättigheter och värdighet är åsidosatta, kämpa för en rättvis och hållbar värld. Den
globala strategin ligger till grund för alla medlemmar i federationen. ActionAid Sverige påbörjade
under sista kvartalet 2016 ett strategiarbete, som kommer vara klart under 2017 och lägga grunden
för ett mer progressivt, feministiskt och aktivistinriktat arbete i Sverige och världen.
Geografisk närvaro:
Afrika: Burundi, DRC, Etiopien, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mocambique, Nigeria,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somaliland, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asien/Mellanöstern: Afghanistan, Bangladesh, Haiti, Indien, Kambodja, Kina, Myanmar, Nepal,
Palestina, Pakistan, Thailand, Vietnam
Amerika: Brasilien, Guatemala, Haiti, Nicaragua, USA
Europa: Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Storbritannien.
Oceanien: Australien
Det finns även närvaro i Bryssel (EU-kontor), på Filippinerna samt i Arab-regionen (Arab Regional
Initiative med kontor i Amman).
ActionAid Sverige
ActionAid Sverige är en medlemsorganisation som leds av en ideell styrelse som väljs av årsmötet.
Årsmötet utser även valberedning och revisor för organisationen. ActionAid Sveriges
styrelseordförande deltar i den globala federationens årsmöte (federationens högsta beslutande
organ) med två röster.
Under de första tio åren har ActionAid skapat en identitet i Sverige som en rättighetsbaserad
organisation som arbetar för hållbar utveckling med fokus på kvinnors och flickors rättigheter. Vi har
byggt upp en stabil givarbas bestående av privata givare, institutionella givare, stiftelser och företag.
Som medlem i ActionAid Federationen bidrar vi med solidaritet genom finansiering och lokalt
engagemang hos våra svenska målgrupper, information till svenska givare, kvalitetssäkring av
ansökningar och rapporter inklusive anpassning till givarkrav, uppföljningskompetens,
påverkansarbete, och dialog med svenska biståndsaktörer samt en lång och bred erfarenhet i sektorn
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generellt. Vi ställer höga krav på att projektländerna lever upp till ActionAid’s principer, policies och
riktlinjer i projektdesign samt värdesätter öppenhet och transparens.

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Vi använder oss av tre strategier för att nå förändring: Stärka egenmakt/empowerment; kampanj och
påverkan samt solidaritet.
Stärka egenmakt/Empowerment
Mänskliga rättigheter kan bara uppfyllas om människor som lever i fattigdom spelar en aktiv roll i
kampen och har möjlighet att ta makten över sin egen situation. Vi arbetar därför för att stärka
egenmakten hos människor som lever i fattigdom. Det handlar om att de ska kunna tala för sin sak, bli
lyssnade på och ha tillgång till redskap för att kritiskt kunna analysera och förändra sin situation. Det
handlar även om att stärka, organisera och mobilisera gräsrotsrörelser för att hålla myndigheter och
beslutsfattare till svars så att grundorsakerna till fattigdom kan förändras.
Kampanj och påverkan
Även om utgångspunkten för vårt arbete alltid är lokala behov, så vet vi att lagar, regler och beteenden
på nationell och internationell nivå påverkar förutsättningarna att kunna åstadkomma förändring.
Genom kampanj och påverkansarbete sammanlänkar vi därför arbetet och prioriteringarna på
gräsrotsnivå med strategiskt kampanj- och påverkansarbete på nationell och internationell nivå. Ur
prioriteringarna i fält identiferar vi inom federationen ett antal gemensamma kampanjområden för
varje strategiperiod.
För innevarande strategiperiod pågår tre internationellt samordnade kampanjer: Stulen mark
(Landgrabbing); Säkra städer för kvinnor och flickor i urbana områden (Safe cities) samt Rättvis skatt
(Tax Justice). ActionAid Sverige deltar i samtliga tre på olika nivåer. Kopplat till dessa kampanjer, men
med möjlighet att även engagera sig i ActionAid’s andra teman, är ActionAid’s ungdomsnätverk
Activista som för närvarande finns i 22 länder runt om i världen, för att ge ungdomar möjlighet att
vara dagens och morgondagens förändringsagenter i så väl Syd som Nord.
Solidaritet
ActionAid mobiliserar människor runt om i världen för att bidra till en rättvis värld utan fattigdom. Vi
har alla ett ansvar för att nå denna förändring och solidaritetsarbetet kan ta sitt uttryck i olika former:
donera pengar, agera genom demonstrationer, använda kommunikation för att synliggöra en viss
fråga, bygga breda allianser med andra som jobbar för samma ändamål och länka arbetet världen över.
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Vårt solidaritetsarbete är uppbyggt för att stödja och bibehålla en rörelse som arbetar för strukturell
förändring och som leds av människor som lever i fattigdom.
Strategiska grundstenar
ActionAid’s tre strategier är starkt sammanlänkade och bygger på följande grundstenar:
1 Människor som lever i fattigdom som förändringsaktörer
Grunden för allt arbete inom ActionAid är människor som lever i fattigdoms ägarskap över
utvecklingsprocessen och deras roll som förändringsaktörer. Detta förutsätter ett rättighetsbaserat
arbetssätt och ställer höga krav på vårt egna och våra lokala samarbetspartners ansvarstagande
gentemot dessa grupper.
2 Kvinnor som främsta målgrupp
För ActionAid är kvinnor och flickor de mest prioriterade målgrupperna och i alla våra insatser inom
samtliga av de fem strategiska områdena prioriteras kvinnor och kvinnligt ledarskap. Utveckling
handlar om att förändra de maktstrukturer som håller den tillbaka, och mäns strukturella makt över
kvinnor genomsyrar fortfarande de kontexter där vi är verksamma. De är ett reellt hinder för
utveckling. Genom att i allt vårt arbete ha ett transformativt genusperspektiv (gender transformative)
stärker vi kvinnors kapacitet och status samt ökar jämställdheten.
3 Långsiktighet i allt arbete
Långsiktighet är utgångspunkten för såväl humanitära insatser som det långsiktiga utvecklingsarbetet.
Vid katastrofer och humanitära nödsituationer i de områden där vi redan arbetar svarar vi upp
tillsammans med de organisationer och människor vi jobbar långsiktigt med.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?
ActionAid Sverige har ca 15 heltidsanställda samt värvare, volontärer och praktikanter. Teamet har ett
nära samarbete med ActionAid-kollegor runt om i världen.
ActionAid har på sina olika kontor runt om i världen personal som är specialiserade inom olika
sakområden såsom policy och påverkan, insamling, kommunikation samt ekonomi och administration.
Genom att vara en federation kan vi dra nytta av varandras erfarenheter. Detta betyder att vi inte
behöver ha experter i varje land, vilket vi ser som kostnadseffektivt.
Samarbete och samverkan med andra är också en viktig del i vår utveckling och vårt lärande. Vi deltar
i olika arbetsgrupper och nätverk i Sverige liksom runt om i världen, genom vilka vi lär oss och utbyter
erfarenheter. På så vis får vi maximal effekt av vårt arbete.
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Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Att arbeta effektivt med planering och uppföljning har varit ett område under stark utveckling inom
ActionAid de senaste åren. ActionAid har en resultatbaserad strategi, vilket betyder att det finns
siffror, mål och tidsramar för vad vi förväntas uppnå.
Alla federationens medlemmar tillämpar samma riktlinjer och metoder för att samla in och analysera
information. Varje land kan anpassa arbetsmetoderna efter sin kontext men så långt det är möjligt ska
de grundläggande riktlinjerna vara gemensamma. Riktlinjerna för hur vi planerar och följer upp vårt
arbete vilar på sex grundprinciper; Kvinnors rättigheter, Lärande, Maktbalans, Ansvarstagande,
Transparens och Evidens.
Varje år sammanställs resultaten inom ActionAid på global nivå för att ge en övergripande bild av hur
väl vi uppnår våra mål liksom hur väl vår förändringsteori fungerar.
ActionAid ansluter sig till det internationella ramverken för bistånds-och utvecklingseffektivitet.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Insamling av finansiella medel
Under 2016 samlade ActionAid Sverige in totalt 43 624 tkr.
Nedan följer ett urval av vad vi åstadkommit under 2016:

1. Kontroll över naturresurser samt hållbart och resilient jordbruk
Bangladesh: Tillsammans med ActionAid Bangladesh påbörjade vi under våren ett två-årigt projekt i
Bangladesh, finansierat av Radiohjälpen. Syftet är att stärka kustsamhällen så att deras
försörjningsmöjligheter blir mer resilienta inför klimatförändringarna. Under året har vi gjort en
baslinjestudie, format och utbildat lokala grupper, samt tittat på olika resilienta jordbruks- och
försörjningsmöjligheter. Vi har även börjat med att stärka kapaciteten hos regionala och lokala
myndigheter och beslutsfattare så att de bättre kan bedöma risk och utveckla riskreducerande
handlingsplaner.
På ön Char Nangla i floden Jamuna i Bangladesh har ActionAid i dialog med regeringen initierat ett
trädplanteringsprojekt. Eftersom öns vegetation är begränsad så är den utsatt för hetta på soliga dagar
och för erosion när kraftiga regn faller. Det innebär att bostäder och odlingar förstörs. Genom den
barnklubb som ActionAid bedriver så har varje barn fått ta med sig hem ett fruktträd och ett lövträd
för att plantera tillsammans med sina familjer.
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Ashamoni är sex år gammal och berättar själv: ”Mitt guavaträd har vi planterat på framsidan i vår
trädgård och mahognyträdet på baksidan. Jag har lärt mig i barnklubben om hur viktiga träd är i våra
liv. De ger oss syre att andas, mat att äta, svalka när solen steker och skyddar oss när stormen härjar”.
Sierra Leone: Ris ingår i basfödan i Sierra Leone men under Ebolakrisen var det många
jordbruksaktiviteter som avbröts eftersom många människor insjuknade eller påverkades hårt av
krisen på andra sätt. ”När människor dör varje dag, är det svårt att tänka på att bruka jorden”
berättade en kvinna i området Tonkolili där ActionAid har verksamhet.
Efter krisen har ActionAid börjat med att förse kvinnogrupper med frön i alla de områden där vi
arbetar så att de åter igen kan börja plantera och komma på fötter efter krisen. Varje grupp består av
40 kvinnor och de har fokuserat på att försöka sälja sina skördar istället för att enbart odla för att förse
sin familj med mat. Förtjänsten har använts till att betala tillbaka lån till en pott på bynivå, så att även
andra kvinnor kan få tillgång till lån och ökade försörjningsmöjligheter.
Genom att bygga ett torrt golv har förvaringen av risskörden underlättats väsentligt och nu fokuserar
ActionAid och kvinnogrupperna på att kunna köpa en maskin som rengör riset, vilket annars är en
arbetssam process.
Det är intressant att se hur det här kooperativet har bidragit till mer sammanhållning i samhällena: ”vi
kvinnor har samlats och vi arbetar för våra hem och våra barn. Det finns en enighet bland oss och
detta syns på mängden ris som vi har skördat den här gången”, berättar en av kvinnorna.
Vietnam: ActionAid Vietnam arbetar med jordbrukare, kvinnor och etniska minoriteter för att
säkerställa deras rätt till mat, bland annat genom att introducera och återskapa
försörjningsmöjligheter som ett alternativ till kommersiell överexploatering av ekosystem för att
producera mat.
För att säkerställa hållbar kaffeodling organiserade ActionAid Vietnam en utbildning ute på fälten för
90 hushåll i Khue Ngoc Dien Commune i hur de framgångsrikt kan återplantera gamla kaffeplantor.
Detta görs bland annat genom att låta jorden vara täckt och rensa bort ogräs, använda organiskt
gödningsmedel för att hålla parasitiska maskar borta för att förebygga sjukdomar samt beskära
kaffeträd som växer för snabbt. 320 hushåll fick även en summa pengar för att kunna återplantera
sina kaffeplantor.
100 % av jordbrukarna som deltog i utbildningen gav positiv feedback. Deras träd ser friska ut och
kommer snart ge frukt och den extra inkomsten som familjerna har fått ger dem mer näringsrika
måltider. En av deltagarna förklarar: ”Min familjs inkomster var små. Min man och jag arbetade
mycket hårt på fältet, min man arbetade även extra men ibland var det svårt för oss att ens kunna köpa
grönsaker. Vi åt bara ett mål mat om dagen. Men nu tjänar jag tillräckligt för allt livsmedel som vi
behöver. Jag kan även köpa mediciner och annat som behövs i hushållet. Jag är inte längre orolig för
min familjs framtid”
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2. Politiskt inflytande för att få politiker och företag att ta ansvar
Sverige: Inom ramen för ActionAid’s internationella skattekampanj, fortsatte vi under 2016 vårt
tvååriga projekt finansierat av EU Kommissionen. Projektet implementeras tillsammans med ett 20-tal
organisationer runt om i Europa samt i Zambia, Nigeria och Peru och syftar till att mobilisera
medborgare, särskilt ungdomar, för att arbeta för en progressiv och rättvis skattereform av globala
skattepolicyer som kan bidra till att minska fattigdom och orättvisor. Fokus är främst på att företag
ska betala skatt enligt internationellt överenskomna regler samt belysa problematiken av aggressiv
(men ofta laglig) skatteplanering, inklusive användningen av skatteparadis.
Under 2016 fokuserade vi vårt skattearbete bland annat på att:
- Sprida informationsmaterial, presentera, debattera och tala om ämnet i publika evenemang, i
nationell media, sociala media kanaler, Almedalen samt MR-dagarna i Malmö, med syftet att
öka kunskap, informera och skapa uppmärksamhet kring temat.
- Producera och sprida en animerad film om skattefrågan.
- Fortsätta att utbilda ungdomar (främst svenska och irländska) i metoder och verktyg som kan
användas för att påverka och mobilisera ibland annat skattefrågan.
- Påverka politiker och beslutsfattare i frågor som rör skatterättvisa och aggressiv
skatteplanering.

3. Förbättrad undervisning och ungt ledarskap
Sverige: Genom finansiering från Forum Syd fortsatte vi vårt arbete för att informera och öka
kunskaper bland ungdomar (och till viss mån övriga allmänheten) om globala frågor. Vi fortsatte bland
annat vårt arbete inom kampanjen Safe Cities, som handlar om kvinnors rätt till staden och tar upp
frågor relaterade till säkerhet för kvinnor i urbana miljöer. Genom digitala kanaler, skolbesök och
events som MR-dagarna och Almedalen spred vi information till minst 2000 personer. Ungdomar
engagerade i ActionAid’s ungdomsnätverk Activista deltog i kampanjträning tillsammans med
ungdomar från Irland med syftet att lära sig konkreta metoder för att kunna skapa uppmärksamhet
och påverka i globala frågor (särskilt gällande säkra städer och skatterättvisa).
Jordanien:
I och omkring flyktinglägret Zarqaa arbetar ActionAid och ungdomsledare med att ge psykosocialt
stöd till barn. Målet är att förse barn och deras föräldrar med verktyg för att hjälpa dem att hantera de
psykosociala svårigheter som flykt och livet i flyktingläger inneburit och även att skapa ett barnvänligt
utrymme i lägret som är lugnt, vänligt och inspirerande. Genom projektet har de ungdomar, som leder
projektet, fått utbildning i hur de kan använda drama, musik och konst för att bearbeta upplevelser
och även inom kampanj och påverkansarbete för att kunna nå en mer långsiktig förändring. De har
även utvecklat sina färdigheter inom ledarskap och har blivit uppmuntrade till att delta i den sociala
och demokratiska utvecklingen. Projektet finansieras av stiftelsen Care About the Children.
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4. Humanitärt arbete vid konflikt och katastrofer samt bygga resiliens
Katastrofrespons:
Under 2016 svarade ActionAid upp till 24 nya katastrofer över fyra kontinenter, där vi nådde 346 000
människor. Som en del av det långsiktiga katastrofarbetet som ActionAid bedriver fortsatte vi även att
arbeta och vara närvarande på platser som tidigare har drabbats av katastrofer. Detta arbete handlar
främst om återuppbyggnad- och rehabiliteringsprogram.
För att bidra till detta arbete genomförde vi som ActionAid Sverige flera katastrofinsamlingar under
året för att svara upp mot aktuella nödsituationer. Vi samlade in pengar från både företag och
privatpersoner till:








Torkan på Afrikas horn
Torkan i Zimbabwe
Orkanen Matthew på Haiti
Jordbävning i Nepal
Flyktingläger för syriska flyktingar i Grekland och Jordanien
Nödsituationen i Gaza
Översvämningar i Indien

Katastrofresponsen var baserad på följande punkter, som utgör grundstenarna i ActionAid’s
humanitära arbete:
-

-

-

lokalt ägarskap där det är lokala samhällen som planerar, leder och utvärderar insatserna samt
bygger den lokala kapaciteten;
kvinnligt ledarskap och kvinnors rättigheter, då det är kvinnor som drabbas hårdast men
samtidigt är de som är först på plats när en katastrof inträffar. Genom fokus på kvinnors
rättigheter utmanar vi skadliga maktförhållanden och bygger förutsättningar för ett mer
jämställt samhälle efter katastrof-fasen;
Hållbarhet och ökad motståndskraft vid katastrofrespons där vi länkar till långsiktig
förändring och resiliens. Vi arbetar med att stärka egenmakten hos individer samt attackerar
underliggande orsaker till ojämlikheter.
Ansvarsutkrävande där vi och andra aktörer främst är ansvariga inför drabbade samhällen. Vi
arbetar för att de ska ha möjligheten att hålla aktörer till svars och säkerställa att hjälp svarar
upp till de behov som samhällena själva uttryckt.

Haiti
Orkanen Matthew lamslog Haiti i början av oktober och drabbade över 1 240 000 människor. Dess
konsekvenser kommer att påverka hundratusentals haitier en lång tid framöver. Likaså kommer det
att ta lång tid att återställa den förstörda infrastrukturen, de raserade bostäderna, skolorna och
sjukhusen. Hela samhällen i de södra delarna var under lång tid helt avskurna från resten av landet då
broar och vägar inte reparerades och invånarnas möjligheter att tjäna sitt levebröd var minimala.
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Genom Cash for Work får människor möjlighet till en försörjning i utbyte mot att hjälpa till med
reparation av vägar och jordbruksarbete. Kvinnligt ledarskap är en viktig komponent i våra
humanitära insatser och de flesta av teamledarna i detta arbete var kvinnor. 2 554 invånare i den värst
drabbade Grand’Anse-regionen deltog i återuppbyggnadsarbetet och fick lön under tiden. ActionAid
har funnits i Haiti sedan 1997 och det långsiktiga utvecklingsarbetet kommer att fortgå̊ parallellt med
arbetet för samhällenas återhämtning och för att öka motståndskraften mot och minska risker för
framtida katastrofer.
”Jag är ledare för den här gruppen som jobbar med att få igång jordbruket igen. Vi är 13 personer, både
kvinnor och män, som planterar bönor och majs. Jag som kvinna både deltar i arbetet och leder det här
teamet”, säger Elsia Joseph, Cash for Work-ledare i Grand’Anse, Haiti.

5. Kvinnors rättigheter
Sverige: Under 2016 påbörjade vi ett två-årigt EU-finansierat projekt, AFTER (Against Female Genital
Mutilation/Cutting Through Empowerment and Rejection), med syftet att informera om och förebygga
kvinnlig könsstympning. Vi är en del av ett större konsortium där även ActionAid Irland, ActionAid
Italien, International Foundation Simetrias, Respect for Change samt Universitetet i Castilla la Mancha
ingår och projektet kommer att implementeras i fem europeiska länder: Belgien, Irland, Italien,
Spanien och Sverige.
Under året undersökte vi och tog fram fakta gällande kvinnlig könsstympning i Sverige. Vi
producerade skriftlig information på sex olika språk och vi påbörjade en dialog med organisationer
och intressenter som arbetar med frågan i Sverige.
Brasilien: ActionAid i Brasilien har fortsatt sitt arbete för kvinnors ökade försörjningsmöjligheter,
delaktighet och inflytande. Under året har vi arbetat tillsammans med samarbetspartnern MMTRP-AL i
landets norra delar för att utbilda och mobilisera kvinnor som jobbar inom fiske- och
jordbrukssektorn. Under workshops har deltagarna fått verktyg för att kunna delta politiskt och öka
sina kunskaper om sina rättigheter. MMTRP-AL har även genomfört en gatumanifestation för afrobrasilianska kvinnors rättigheter och en protestmarsch mot våld mot kvinnor. En skola för
feministiska utbildare har också startats i syfte att stärka kvinnligt ledarskap i lokalsamhällena.
Sammanlagt har 580 flickor och kvinnor deltagit i aktiviteterna och vi har tillsammans med rörelsen
totalt nått ut till 2 900 personer.
Under årens lopp har ingen kvinnlig kandidat hittills blivit vald som statsråd. Endast ett fåtal kvinnor
har vågat ställa upp som kandidater eftersom det finns ett starkt motstånd och många fördomar om
kvinnors kapacitet att ta plats på höga politiska positioner. Vi arbetar för att det skall bli verklighet att
jordbruksarbetande kvinnor får möjlighet till politiskt inflytande i frågor som är avgörande för deras
egen livssituation. En av dem som trotsat motståndet mot kvinnors rättigheter är Mareleide Barbosa
de Matos, jordbrukare i byn Povoado Perucaba och engagerad i kvinnorättsrörelsen.
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”Tidigare var jag inte intresserad av politik, men genom rörelsen såg jag behovet av kvinnlig
representation inom politiken för att kunna driva kampen för våra rättigheter”, berättar Mareleide.
”Mitt vardagsliv är som alla andra kvinnors i mitt samhälle. Jag tar hand om hemmet och mina barn,
och övrig tid stöttar jag andra invånare. På torsdagar och fredagar går jag till fackföreningen för att
stötta andra jordbrukare. Jag deltog i MMTRP’s möten första gången 2004 och blev då uppmuntrad att
engagera mig för kvinnors rättigheter. Jag fick kunskap och erfarenheter genom att delta i olika möten
och aktiviteter, vilket gjort det möjligt för mig att sedan sätta ihop en kvinnogrupp i mitt eget samhälle.
MMTRP gav mig stöd i att utveckla ett mer klimatsmart jordbruk och jag har nu börjat odla utan
bekämpningsmedel. Jordbruket och en nystartad kycklinguppfödning ger mig bättre
försörjningsmöjligheter. Idag får vi familjeekonomin att gå ihop och både jag och min man kan spara
till vår pension”, säger Mareleide.
”Det är nu andra gången jag ställer upp som kandidat i stadsfullmäktige och jag har fått stöd av de
andra kvinnorna inom rörelsen. De har uppmuntrat mig att ställa upp eftersom alla tycker det är givet
att vi kvinnor skall ha politiskt inflytande. Deras stöd var avgörande för att jag skulle ställa upp. Jag är
väldigt tacksam för allt jag lärt mig inom rörelsen och jag delar med mig av kunskapen vart jag än går.
Om jag blir vald tänker jag bland annat arbeta för att öka kvinnors möjligheter till försörjning i mitt
eget och närliggande samhällen och för att få till ett fungerande socialt skyddsnät för de kvinnor som
behöver det. Tyvärr gör våra lokala politiker inte något bra jobb och uppfyller inte sina skyldigheter.
Jag tror att alla medborgare kan göra något dagligdags för att hjälpa sitt samhälle bara genom att se de
behov som finns lokalt och söka lösningar till dem”, säger Mareleide.
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