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Fullt ös i Guatemala | Nu börjar vi i Sverige, häng på!

Vad är projekt
Bienestar?
Projekt Bienestar är ett
utvecklingsprojekt i Guatemala
som finansieras av Sida genom
Forum Syd. Total budget är
1 341 000 SEK under tre år,
Starten tog plats i september
2014 och slutdatum är
december 2016. Det
övergripande målet är att
stärka Maya Tzutujil kvinnor
och deras familjers mänskliga
rättigheter.

Guatemala
I Centralamerika finns det lilla
landet Guatemala. Drygt 15
miljoner invånare. Vacker natur
med vulkaner, djungel,
högland, Karibisk kust och
Stillahavskust med milslånga
vulkanstränder. Rik kultur med
starka färger. 40% är
ursprungsbefolkning med 23
officiellt erkända språk,
spanska talar dock majoriteten.

Guatemala- ett av
världens farligaste
länder för kvinnor

Vi kommer spräcka årets mål!
I oktober var SV på plats för att utbilda studiecirkelledare,
och sedan tog det fart. Studiecirklarna är igång i San Juan La
Laguna och i bergen runtomkring. Målet för 2015 var att
genomföra 33 studiecirklar, projektet är redan uppe i 26
stycken! 100 kvinnor var målgruppen, fler än 200 har
deltagit…
Kvinnorna har studerat flitigt och de törstar efter kunskap.
Projektledningen kunde inte föreställa sig att det skulle bli en
sådan efterfrågan på studiecirklar, men så blev det. Till och
med så pass stort tryck att administrationen inte riktigt
hänger med. Därför måste den lokala projektledaren säga nej
till ytterligare start av studiecirklar för tillfället.
Aﬀärsplaner, publicitet, datakunskap, matlagning,

Fler än 600 kvinnor mördas,
fler än 10 000 våldtas, flera
hundra människorättsaktivister
attackeras…årligen. Därför
behövs Projekt Bienestar!

Lorum Ipsum Dolor
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kostymdesign, föreningsutveckling… Detta är några exempel
på studiecirklar. Ännu mer, ett samarbete sker med regeringen
i programmet FUNDAP. Kvinnorna får en yrkesutbildning
och kommer efter 6 månader var certifierade, kokerskor,
bagerskor och sömmerskor.

X får nu möjlighet att ge sina barn mat
Utbildning ger makt!
De fruktansvärda siffrorna som
pekar på hur kvinnor i Guatemala
systematiskt utsätts för våld måste
stoppas, från flera olika håll.
Staten gör sin beskärda del även
om det går sakta, landet befann
sig under 36 år i ett inbördeskrig
och det demokratiska styret
brister. Civilsamhället är kanske
den aktör som jobbar mest
effektivt med rättighetsarbetet,
projekt Bienestar ingår i detta:
• Utbildning
• Förändring
• Nätverkande

Utbildning ger makt. Om
kvinnorna kan få utbildning inom
olika områden kommer deras
egenmakt stärkas; kunskap,
självförtroende, ekonomi och
mycket mer. Vi använder oss av
studiecirkelmetodiken, en
demokrativerktyg som har över
hundra år på nacken.
Påverkansarbete är viktigt för att
förändra något och projekt
Bienestar vill förändra situationen
för kvinnorna och deras familjer i
byn San Juan La Laguna.
Nätverkande är viktigt för att
skapa allianser och stärka arbetet
och vi jobbar med detta både i
Sverige och i Guatemala.

Lorum Ipsum Dolor

För fyra år sedan kom en amerikansk man in i den lilla butik
som X jobbar i. Han köpte några varor och frågade lite nyfiket
om X. Hon berättade då att hon har det ganska tuﬀt
ekonomiskt och barnen kan inte få mat varje dag. Det kan ta
veckor innan några tiotals kronor kommer henne tillhanda.
Stressen och oron över att inte kunna ge sina barn mat som i
sin tur måste jobba för att familjen ska kunna överleva. Något
som i sin tur påverkar deras skolgång. Den amerikanska
mannen blev tagen av X historia, som i sig inte är ovanlig och
han lämnade sin mejladress till henne. Han sa att hon skulle
höra av sig om han på något sätt kunde hjälpa henne.
X deltog i en av projektets datacirkel i januari. Hon kunde
inte skriva för hand men lärde lärde sig snabbt att hantera
tangentbordet. Efter en månad i studiecirkeln hade x startat
ett e-mail konto och kunde nu kommunicera internationellt.
Hon hade inte glömt den amerikanska mannen och den första
hon mejlade var just han. Han hade heller inte glömt henne,
han hade faktiskt tänkt mycket på henne och henne utsatta
situation. Han ville hjälpe henne på något sätt och för henne
var det självklart att det skulle vara barnen som skulle få hjälp.
Varje månad kommer han nu skicka en liten summa som
kommer att ge henne möjlighet att köpa mat till barnen. De
kommer att orka mera i skolan och de pengar som X tjänar
kommer förhoppningsvis vara nog för familjen så barnen
slipper jobba. Det är en bra början även om de inte klarar sig
helt på egen hand. Detta tack vare att x gick i projekt
Bienestars datacirkel.

Sverige
Projektet har nu påbörjat resan om att lyfta projektet i
Sverige. Några aktiviteter har redan tagit plats men mycket
mer ska ske. Det är viktigt att visa på goda resultat och också
få personer i Sverige engagerade, vi är en global värld och det
du gör kan påverka kvinnorna i Guatemala. Tre SV
avdelningar är med i projektet, SV Halland, SV Väst och SV
Skaraborg. Mer om detta arbete kommer i nästa nyhetsbrev!
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