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Praktisk Solidaritet (PS) är en 
paraplyorganisation för Emmaus Stockholm, Brödet 
& Fiskarna och Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. 
Till PS uppgifter hör att samordna och stärka 
organisationernas biståndsverksamhet samt 
kontakten med samarbetspartners, Sida, Forum Syd 
och andra aktörer. 
 
Förvaltning 
Varje medlemsorganisation har två representanter i 
PS styrelse. Representanten ska löpande informera 
sin organisations styrelse om projekt och aktiviteter 
där PS medverkar. Styrelsen har haft åtta 
protokollförda möten exklusive årsmötet. 
Arbetsutskottet har haft tre sammanträden under 
2016. Årsmötet 2016 hölls i Ramnäs utanför Västerås 
den 18 juni. 
 
PS styrelse under 2016 
Ordförande: Anders Jansson från Brödet & Fiskarna. 
Vice ordförande: Maria Englund från Emmaus 
Gävleborgs Biståndsgrupp. Sekreterare: Marie 
Nybäck från Emmaus Stockholm. Vice sekreterare: 
Sari Jacobson från Brödet & Fiskarna. Kassör Juan 
Obregón från Emmaus Stockholm och ledamot 
Rafael Carrillo från Emmaus Gävleborgs 
Biståndsgrupp. 
  
Arbetsutskott (AU) 
PS styrelse har ett arbetsutskott som 
sammanträder mellan styrelsemötena och därmed 
säkerställer framåtskridandet i olika projekt och 
processer. AU:s uppgifter har varit att fokusera på 
det internationella arbetet och PS stöd till 
Västsahara, Moçambique och Angola. Samt att 
arbeta med nya ansökningar för projekt i Colombia. 
Utskottet har också arbetat med PS interna 
organisationsutveckling. AU har utgjorts av Anders 
Jansson och Juan Obregón från styrelsen samt 
sammankallande från kansliet Linda Johansson.  
 
Kansli  
På kansliet har projekthandläggare Joanna Castro 
arbetat med Angola och Moçambique och under 
senare delen av året även med ansökan för projekt i 
Colombia. 
 
 

För Västsahara-projekten har Tommy Andersson 
varit ansvarig och har arbetat tillsammans med 
Linda Johansson, kansli- och projektansvarig.  
Lucia Manzone har arbetat med att finna nya 
finansiärer under första halvåret.  
 
Ansvarsfördelningen  
Ansvarig för materialsändningar: Gerardo Lizano. 
Ansvariga för projekt i Angola-Moçambique: Joanna 
Castro. Ansvariga för projekt i Västsahara: Tommy 
Andersson och Linda Johansson.  
Ansvarig PS allmänna administration: Marie Nybäck. 
Ansvarig för ekonomi: Juan Obregón. Ansvarig för 
kansli: Linda Johansson. Bokföring och redovisning 
för PS har ombesörjts av Helena Kallstenius från 
Megiston Redovisning AB. Som auktoriserad revisor 
har PS anlitat Lena Johnson från revisionsbyrån 
Grant Thornton AB.  
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften till PS har för 2016 varit 50 000 
kronor per medlemsorganisation. 
Medlemsavgifterna använts främst till allmänna 
administrations kostnader. 
 
Verksamhetsbidrag 
Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna och Emmaus 
Gävleborgs Biståndsgrupp har vardera inbetalat 200 
000 kronor i verksamhetsbidrag till PS för 2016.  
Verksamhetsbidraget går till att komplettera PS 
olika projektbudgetar. Exempelvis, våran största 
finansiär just nu är Forum Syd. Deras bidrag brukar 
täcka 90% av vad ett projekt kostar, resterande 10% 
måste PS samla in själv. För att säkerställa att PS har 
medel till att finansiera sina projekt inbetalar 
medlemsgrupperna verksamhetsbidrag. 
Verksamhetsbidraget är helt ändamålsenligt och 
kan tillgodoräknas inom 90-konto redovisningen.  
Verksamhetsbidraget går till 
administrationskostnader inom projekten och som 
ej täckts av Forum Syd eller Sida. 
 

 
 
 



VÄSTSAHARA 
Västsahara är Afrikas sista koloni. Efter år av väpnad befrielsekamp, förd av Polisario, mot den spanska 
kolonialmakten, lämnade Spanien landet 1975. Territoriet överlämnades dock inte till Polisario, som FN förklarat 
som den legitima företrädaren för det västsahariska folket. Inte heller anordnade Spanien den folkomröstning 
om Västsaharas självständighet som utlovats. Istället gavs det klartecken till Marocko och Mauretanien att ta 
över kontrollen av landet. 

 
 

Västsahariernas 
befrielsekamp fortsatte till 
Mauretanien tvingats 
tillbaka och efter ett 
utdraget krig träffades en 
överenskommelse mellan 
Polisario och Marocko om 
vapenvila 1991. Detta 
skedde efter att FN utlovat 
en folkomröstning om 
Västsaharas framtid. 
Vapenvilan har sedan dess 
respekterats, men någon 
folkomröstning har ännu 
inte hållits. Sedan 1991 har 
MINURSO (United Nations 
Mission for the 
Referendum in Western 
Sahara) funnits på plats 
men har endast en 
fredsövervakande roll. 
Marocko har fört in 100 
000-tals bosättare till 
Västsahara och utnyttjar 
landets rika naturresurser 
som bland annat fosfat 
och fisk. Marocko har även 
byggt en 200 mil lång 
minerad mur mot de 
ökenområden som 
kontrolleras av Polisario. 
Under kriget flydde cirka 
150 000 västsaharier till 
Algeriet, där de 
fortfarande lever i 
flyktingläger under mycket 
svåra förhållanden.  

Flyktinglägren är belägna i en karg öken där temperaturen varierar mellan 0 och +55 grader och där 
möjligheterna till egen försörjning nästan är helt obefintlig. I över 40 år har flyktingarna levt där i väntan på att 
få återvända till sitt hemland. 
Praktisk Solidaritet och våra medlemsorganisationer har bistått de västsahariska flyktingarna sedan slutet av 
1970-talet med olika former av humanitärt stöd, inledningsvis främst med kläder, skor och annat materiellt stöd. 
Med ytterligare stöd från Sida, inköptes senare vattentankbilar, reservdelar och mat till lägren. Sedan 2006 har 
livsmedel, i form av konserverad fisk, utgjort merparten av biståndet från PS.  



 
Makrilldistribution i flyktinglägren Smara 

Makrill  
Bland de västsahariska flyktingarna 
förekommer järnbrist och 
felnäringen är utbredd. Den ranson 
av baslivsmedel som distribueras 
genom FN:s livsmedelsprogram 
World Food Programme (WFP) är 
ensidig, otillräcklig och inte heller 
anpassad till en långvarig 
konsumtion. Speciellt allvarligt är 
det att barnen växer upp på en så 
ensidig kost. Övrigt matbistånd som 
kompletterar WFP:s matkorg 
kommer främst från EU och består 
av färsk frukt och grönsaker. 
 
Makrillen som vi bidrar med har ett 
rikt näringsinnehåll är ett viktigt 
komplement till övrigt matbistånd 
och en uppskattad produkt. 345 ton 
makrill distribuerades bland 
västsaharierna under 2016 och en 
sista fas av livsmedelsprojektet 
startades genom upphandling av 260 
ton konserverad makrill.  
 

 
Kläder 
Under året distribuerades 
ca 180 ton kläder i de 
västsahariska 
flyktinglägren (140 ton 
skickades 2015, 40 ton 
skickades 2016). Den 
genomsnittliga ransonen 
har uppgått till ca 1,1 kg 
per person under denna 
period.  Det blev en 
begränsade mängden 
skor detta år, 200 säckar, 
delades ut till 
institutioner såsom skolor 
och sjukhus. Utöver det 
har 47 balar med babykits 
delats ut till sjukhus och 
75 säckar med leksaker till 
förskolor.  

 

Kläderna som tilldelas flyktingarna är viktiga som skydd mot såväl sol och värme som vind och kyla. PS är den 
enda organisation som kontinuerligt försett de västsahariska flyktingarna med kläder och det har varit ett 
uppskattat bistånd.  



Melfa-tillverkning  
Praktisk Solidaritet startade 2012 med hjälp av Sida-medel ett projekt med för tillverkning av melfor i 
flyktinglägren. Melfan är det plagg västsahariska kvinnor traditionellt klär sig i, ett färgglatt tygstycke 
som lindas kring kroppen över övriga kläder. Melfan skyddar mot sand, vind, sol och kyla och även mot 
den under sommarhalvåret mycket höga värmen i lägren. Genom detta projekt har ett tjugotal 
kvinnor fått utbildning i att tillverka melfor. 
Syftet med projektet har varit att bidra till kvinnornas ekonomiska oberoende och minska beroendet 
av bistånd. Den första delen av projektet syftade till att bistå med 2 500 melfor till särskilt behövande 
kvinnor, framförallt änkor som saknade andra försörjningsmöjligheter. Under den sista perioden som 
avslutades i maj 2016 har 2 519 melfor producerats varav 527 melfor har sålts. En anledning till att inte 
mer melfor sålts är den ökade konkurrensen där många föredrar billiga importerade produkter 
istället. Utvärderingarna visar att kvalitén på melforna är hög och projektet kommer att förlängas och 
under den sista perioden är det försäljning och marknadsföring som ligger i fokus. 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Tillverkningsprocessen samt slutprodukten 

  
 

 



AFAPREDESA 
 
Praktisk Solidaritet har påbörjat ett samtal med den lokala 
människorättsorganisationen Afapredesa för att tillsammans bedriva 
ett projekt som syftar till att stärka den institutionella kapaciteten hos 
Afapredesa med långsiktigt mål att de själva ska kunna driva egna 
projekt till förmån för det västsahariska folket. Personal från oss 
besökte flyktinglägren i november, 2016. 
”Det var positivt att se att många fler västsaharier nu än tidigare 
arbetar för de internationella organisationerna i lägen. Många 
västsaharier har ju universitetsutbildning och kapaciteten finns så det 
är en självklarhet att de ska driva sina egna projekt” 
 

Besked från Sida om indragning 
av stöd till Västsahara-
flyktingarna via PS. 
Sida har under året klargjort att 
deras humanitära bistånd i 
fortsättningen ska kanaliseras via 
ett antal utvalda ”strategiska 
partners”. Ett begränsat antal 
större organisationer där PS inte 
kommer att ingå. PS har som ett 
sista bidrag beviljats 4 miljoner 
kronor för inköp och distribution av 
makrill under 2017. Sidas stöd till 
Västsahara-flyktingarna kan i 
fortsättningen istället komma att 
kanaliseras via FN och Oxfam. 

 
 

 

 
  Afapredesa bedriver också information och påverkansarbete. 
 

 
 
 
    
 
 
 
 



ANGOLA 
Angola är Afrikas näst största land och är till ytan jämförbart med Norden och ligger vid den afrikanska 
sydvästkusten.  Landet har även gått om Nigeria med att vara den största oljeproducenten i Afrika. Tyvärr 
kommer inte denna ekonomiska framgång hela befolkningen till del.  Av de cirka 19 miljoner människor som 
bor i landet lever 36 procent under fattigdomsgränsen och 26 procent lever i extrem fattigdom. 
 

 

Angola var en 
portugisisk koloni 
från 1500-talet fram 
till 1975 då landet 
vann sin 
självständighet. 
Men istället för fred 
inledde den 
sydafrikanska 
apartheidregimen 
en militär invasion 
som följdes av ett 
nästan 30 år långt 
inbördeskrig som 
avslutades 2002. 
Återuppbyggnaden 
av landet pågår 
ännu. Landet har 
inte helt återhämtat 
sig och trots de 
stora framgångarna 
med oljeindustrin är 
Angola fortfarande 
väldigt lågt rankad i 
FN:s Human 
Development Index 
där man mäter olika 
indikatorer så som 
förväntad livslängd, 
utbildning, kvinnors 
rättigheter osv. 

Skillnader mellan landsbygd och städer är stor i Angola, där städer har tillgång till bättre samhällsservice, om 
än undermålig, medan landsbygden många gånger saknar service helt och hållet.  Majoriteten av de fattiga är 
bönder och läs- och skrivkunnigheten bland landsbygdsbefolkningen är väldigt låg. Det är tydligt att den 
ökade ekonomiska tillväxten inte har gynnat en stor del av befolkningen. Fördelningspolitik saknas och 
skillnaderna mellan fattig och rik, landsbygd och stad är stor. 
Inom samhället i stort finns diskriminerande attityder och föreställningar mot kvinnor när det gäller 
organiseringen av samhället. Det visar sig bland annat i kvinnors roll och delaktighet för förändringar på lokal 
nivå. Kvinnor utgör där en minoritet som har mindre betydelsefulla poster samt drabbas hårdast av icke 
demokratiska processer. Målet med PS projekt som genomförs tillsammans med gräsrotsorganisationen 
ADRA (Action for rural and environmental development) är att förbättra livsvillkoren för den del av 
befolkningen som är mest utsatt genom att ge medborgarna verktyg att bli mer delaktiga i att lösa sina 
problem. Genom att förstärka föreningsengagemanget och öka kunskapen om hur det politiska 
beslutsfattandet fungerar vill PS vara med och bidra till en demokratisk utveckling i Angola.  



ADRA HUAMBO 
Från 2014 till och med 2016 bedrev PS med stöd från Forum Syd ett projekt med inriktning på 
landsbygdsutveckling och organisationsstöd tillsammans med ADRA Huambo (Projektetnummer 
300006457). Projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt och löpte fram till 2016. Syftet med 
projektet var att stärka 18 bondeorganisationers kapacitet, öka dialogen mellan olika organisationer 
och det kommunala styret samt öka kunskapen om hållbar utveckling och medborgarnas rättigheter. 
Slutrapporten för det projektet är under arbete. Mycket av slutrapporten kommer att baseras på 
uppföljningsresan som projektansvarig Joanna Castro gjorde till Huambo i oktober 2016. Då gick vi 
igenom indikatorer och uppföljning av de uppsatta målen. Generellt har projektet varit framgångsrikt 
när det gäller att stärka böndernas organisering. Projektet har uppnått sitt mål att 
bondeorganisationerna ska tillämpa interna demokratiska regler. 
 
Idag håller 18 bondeföreningarna regelbundna möten 
och väljer styrelser. Ännu finns det jobb kvar när det 
gäller jämställdhet inom bondeföreningarna. Det är 
fortfarande väldigt få kvinnor i styrelserna. Antalet 
kvinnor har dock ökat från 14 till 22 i de de 18 
styrelserna. Varje styrelse består av 6 personer vilket 
betyder 108 poster. Det innebär att vi har ca 20 % 
kvinnor i styrelserna, de flesta av dem i rollen som 
ekonomiansvariga. Det är ändå viktigt att påpeka att 
jämställdhet är en vision. Varje steg är viktigt och 
numera har vi bondeföreningar som med stöd av 
projektet håller möten, organiserar sig, har med fler 
kvinnor och har egen ekonomi i form av avgifter som 
medlemmarna betalar till organisationerna. Det gör att 
civilsamhället sakta förstärks.  
Projektet har också disktuterat lokal utveckling med 
bönderna. De allra flesta, ca 70 % av målgruppen kan 
inte läsa och skriva. Det gör att de har haft svårigheter 
med att skriva ned sina förslag men projektet har hjälpt 
till med detta. Idag har varje organisation ett dokument 
där de har tagit fram egna förslag på hur den lokala 
utvecklingen borde ske. Detta är viktigt för att 
uppmuntra till deltagande och göra bönderna 
medvetna om demokratiska sätt att påverka sin 
omgivning.  
Lagen om CACS som kräver att den lokala utvecklingen 
diskuteras på sammankomster mellan civilsamhället 
och lokala myndigheter kräver ett organiserat 
civilsamhälle för att öka möjligheten att påverka. PS 
projekt har sedan dess start lagt stor vikt på att 
informera föreningarna om denna lag samt stärka 
föreningarna organisatoriskt och öka deras kapacitet 
att föra sin egen talan.  
”Bönderna har tänkt ut lösningar på deras problem. De 
har förslag när det gäller t ex torkan som vi har haft. De 
vill diversifiera grödorna och har själva startat odlingar 
av sötpotatis som de hade slutat odlat för en tid sedan. 
Det är bra att de själva identifierar problem och 
kommer med förslag” 
Miquilina, agronom i projekteamet i Huambo 

Projektet har även stärkt bönderna när det 
gäller att känna till för dem viktiga lagar. Det är 
tydligast när de träffas i den så kallade 
Encontro das Comunidades, som är ett årligt 
stormöte för alla bondeföreningarna i 
provinsen. Bland de 18 bondeföreningarna i 
målgruppen märks att de har kunskap om 
lagen om mark, lagen om våld mot kvinnor osv. 
För kvinnorna har det t ex varit viktigt att lära 
sig om lagen om våld mot kvinnor.  
Ca 80 % av bönderna i målgruppen har bra 
kunskaper om miljövänliga metoder för 
jordbruket och tillämpar dem. Bönderna har 
deltagit i aktiviteter om återplantering av skog. 
De inser nu att det inte är bra att använda träd 
för att göra kol. Ett stort problem för projektet 
är att kolet säljs för att människor är fattiga 
och inte har en annan inkomstkälla. Det krävs 
ett mer holistiskt arbete tillsammans med 
myndigheterna så att människor ska kunna 
försörja sig på ett hållbart sätt.  
I teamet har vi en agronom, Miquilina, som har 
fokuserat mycket på kemiska 
bekämpningsmedel och hur dessa skadar 
miljön. Hon har hållit i workshops och hjälpt 
bönderna att identifiera andra mer miljövänliga 
sätt att odla. Hon fokuserar på att kemiska 
bekämpningsmedel inte alltid är dåliga men att 
de måste användas rätt och i rätt dos, och  
helst organiskt gödningsmedel. Det har också 
varit viktigt att förklara för bönderna att 
marken måste vila mellan skördar. Men det är 
också en social och ekonomisk fråga, ibland har 
inte bönderna råd att lägga jord i träda. Under 
2016 lämnades en ansökan till Forum Syd för ett 
nytt projekt i Huambo med fokus på 
agroekologi.  

 



ADRA HUILA 

2016 startade fortsättningen på projektet ”Kvinnors rätt till mark” i provinsen Huila som Praktisk Solidaritet 
driver i samarbete med ADRA. Där stöttas 15 bondeföreningar med att legalisera sin mark, med fokus på kvinnor. 
 

2016 presenterade PS sin slutrapport för projektet 
”Kvinnors rätt till mark. 300006455” som pågick 
2014 och 2015.  
Projektet har haft som mål att stärka 
bondekvinnornas ställning i sina egna 
bondeföreningar så väl som socialt i byn, och 
arbeta för en kulturell och social förändring i synen 
på kvinnor.  
ADRA Huila har, med stöd från PS aktivt arbetat på 
flera nivåer för att garantera att kvinnors rätt till 
land blir en verklighet. ADRA har en lång tradition 
av att arbeta med landsbygdsbefolkning sedan 
början på 90-talet mitt under kriget. Målgruppen 
för denna insats var 15 bondeföreningar bestående 
av 600 familjer i byn Humpata och 4 
bondeföreningar med 250 familjer i byn Gambos. 
Totalt består målgruppen av 638 kvinnor och 212 
män.  Fokus har varit kvinnorna, men projektet har 
arbetat även med männen, eftersom kulturell 
förändring måste involvera hela samhället.  
 

Från en svag närvaro av kvinnor i 
beslutsfattande positioner i föreningar har idag 
9 bondeföreningar en kvinna som samordnare, 
varav en är ordförande i föreningen. 
Samordnaren arbetar bredvid ordföranden. 
Totalt sitter idag 77 kvinnor i styrelserna för de 
19 föreningarna. Totalt består styrelserna av 
156 personer. Före projektet satt 8 kvinnor i 
styrelserna, efter projektets första år uppgick 
siffran till 70, och i slutet av 2015 satt 77 kvinnor 
i styrelserna, vilket motsvarar 49,3% av 
styrelsemedlemmarna. När det gäller 
legalisering av bondeföreningarna har vi gått 
från ingen legaliserad förening i början på 
projektet till niolegaliserade. När det gäller rätt 
till mark har teamet under projektets gång gått 
över från att fokusera på individuella 
legaliseringar till kollektiva. Av de 19 
föreningarna har två legaliserat sin rätt till 
marken.  

 
 



Projektet har haft fem komponenter: 
1) stöd till legalisering av 
bondeföreningarna, 2) stöd till 
legalisering av mark, 3) stöd till att få 
ID-kort med fokus på kvinnorna 4) 
alfabetisering och 5) utbildning i 
genusfrågor, HIV/AIDS, miljöfrågor 
och lagen om mark. En extern 
utvärdering som gjordes av en 
oberoende konsult i Angola under 
december 2015, konstaterade att av 
dessa komponenter är komponenten 
om utbildning i genusfrågor den som 
bäst har lyft fram förändringen i 
bondekvinnornas liv. Genom att 
diskutera kvinnans ställning, 
orättvisor i de traditionella systemen 
och arvsrätten, samt genom att ge 
kvinnor kunskap har bönderna och 
det omgivande samhället sakta ändrat 
attityder.  
 

Projektet har uppfyllt målet att 
öka kvinnornas deltagande i 
sina samhällen och även stärkt 
deras kapacitet att leda 
organisationerna. Resultaten är 
tydliga, av de 19 föreningarna 
som var målgrupp har åtta av 
dem en kvinnlig samordnare 
och en har en kvinna som 
ordförande. Tidigare har 
kvinnor haft en 
underrepresentation i 
styrelserna och då de deltagit 
har det ofta varit som kassörer, 
i linje med synen på kvinnan 
som en som är bra på att 
hantera pengar, men inte fatta 
beslut. Den externa 
utvärderingen visar att i slutet 
av projektet upptog kvinnor 
ledarskapspositioner nästan i 
samma utsträckning som män.  
 

Vi har dock haft problem med 
att uppnå målet att ha kvinnor 
med i byarnas rådslag CACS, där 
lokal politik och 
landsbygdsutveckling 
diskuteras. Idag finns det ingen 
bondekvinna i någon av de 19 
byarnas CACS. Detta beror på 
ett underskott av demokrati i 
de lokala maktstrukturerna i 
Angola. När bönderna själva 
inte väljer sin representant till 
CACS-mötena utan det gör den 
lokala administratören 
(ungefär chefen för 
kommunfullmäktige), har detta 
hamnat utanför projektets 
räckvidd.  
 

 
MOCAMBIQUE   
I juni 2016 lämnade PS över 
slutrapporten för projektet 
”Ekonomisk egenmakt för kvinnor i 
Tete” som ägde rum mellan juni 2015 
och mars 2016. Samarbetet med FAA i 
Mozambique (Fundacão Apoio Amigo) 
var ett nytt samarbete för PS och 
projektet designades därför som ett 
litet utvecklingsprojekt.  
Projektet avsåg att nå kvinnor i de 
marginaliserade områdena i staden 
Tete. Den direkta målgruppen var 
kvinnor med följande fördelning: 20 
bondekvinnor, 30 kvinnor som arbetar 
i stenbrott, 20 unga arbetslösa 
ensamstående mödrar, 60 kvinnor 
med osäker egen kommersiell 
verksamhet, 50 unga kvinnor i de 
marginaliserade områden som skulle 
utbildas för att bli informatörer. 

 
Inom projektet kunde unga informatörer få tillgång till träning inom 
kunskapsspridning och medvetengörande, särskilt med fokus på de 
existerande lagar om sexuellt våld och våld mot kvinnor. 

Det de kvinnorna hade gemensamt var att de bor i marginaliserade områden och att orättvisa 
genusstrukturer slog hårt mot dem. FAA hade kontakt med kvinnorna och designade ett projekt där man 
skulle stödja dem med organisering och kunskap, samt att det omgivande samhället skulle få ta del av 
diskussioner om kvinnors rättigheter.  
Utav de 65 kvinnor som fick utbildning i att söka krediter för att driva egen verksamhet lyckade endast 12 
erhålla krediter, men man väntar att fler kvinnor kommer att få det i framtiden.  



Under projektet har 291 personer deltagit i 
workshops om kvinnors rättigheter, varav 29 är 
tjänstemän. Detta har höjt kunskapen om 
kvinnors rättigheter bland myndigheter. FAA har 
anlitat 139 lokala aktivister som har hållit i 
workshops med myndigheterna.  
Eftersom FAA tillhör den lokala plattformen för 
civilsamhällets organisationer har man kunnat 
använda sig av kontakten med organisationer 
som Kärnan för kvinnoorganisationer i Tete, 
vilka tex har stött oss med att organisera de 30 
kvinnorna som arbetar i stenbrott. De kvinnorna 
fick skyddsmaterial och workshops om skydd på 
arbetsplatsen, men samtidigt fick de delta i 
workshops om organisering och har de nu tagit 
steg för att legalisera en egen förening. 
Dessutom har 50 kvinnor har fått träning för att 
bli informatörer om kvinnors rättigheter. En av 
aktiviteterna som denna grupp har gjort är att 
kartlägga alla kvinnoorganisationer som finns i 
provinsen Tete, man har identifierat 12. Tanken 
är att ha mer interaktion mellan dessa 
organisationer. De unga informatörerna har 
arbetat med en lokal radiostation som kallas 

SIRT, där de har informerat om kvinnors 
rättigheter och debatterat aktuella ämnen.  
 
Det viktigaste målet som uppnåtts med 
projektet är att vi gjorde kvinnor medvetna om 
sina rättigheter och har stärkt deras 
organisering. Projektet har fört samman 
kvinnoorganisationer och kvinnor i 
marginaliserade områden i Tete. Vi har arbetat 
mycket med kvinnors rätt till arbete. Det är 
vanligt i Mozambique att män väljs före kvinnor 
till olika arbeten. Det är alltid fler kvinnor som 
jobbar i den informella sektorn Projektet har 
bidragit till att höja medvetenheten, samtidigt 
som kvinnor fått utbildning i att ansöka om 
krediter, och några fått stöd med att organisera 
sig i stenbrottet, och stöd med att legalisera 
mark.  
 
På grund av vissa brister i FAAs interna kontroll 
har PS beslutat att pausa samarbetet och 
studerar nu möjligheten om hur vi går vidare 
med verksamheten i Moçambique.  
Forum Syd godkände slutrapporten för det 
avslutade projektet i maj 2017.  

 
 
Organisationsutveckling 
1.  Policydokument. 
PS har under året arbetat med 
att förbättra strukturerna inom 
organisationen för att 
effektivisera och få en bättre 
arbetsmiljö. 
PS har systematiskt gått igenom 
och uppdaterat styrdokument 
under året.  
 
2. Sociala medier 
Hemsidan har omarbetats och 
uppdaterats under året. Under 
2016 var PS aktiva på Facebook, 
Twitter och Instagram.   
 
3. Kurser eller seminarium 
PS kanslipersonal och 
styrelsemedlemmar har under 
året deltagit i kurser och 
seminarium, som gett ökad 
kunskap och nödvändig 
vidareutveckling. PS har också 

getts möjligheter att vid dessa 
seminarier kunnat dela med sig 
av våra erfarenheter och 
kunskaper. 
 
4. Samverkan 
PS har under året haft ett gott 
samarbete med bidragsgivarna 
Sida och Forum Syd. 
PS är bland annat medlem i 
Västsahara Aktionen, Ideell 
Second Hand och CONCORD. 
PS är en aktiv medlem i Concords 
jämställdhetsgrupp och under 
våren 2016 var PS tillsammans 
med 11 andra 
biståndsorganisationer med och 
tog fram publikationen ”Hur 
feministisk är Sveriges 
utrikespolitik? 
 
 
 

Slutord 
PS har under året verkat för att 
stärka våra samarbetspartners i 
Syd. Det har omfattat såväl 
humanitära insatser som 
utvecklingsprojekt med 
inriktning på förbättrade 
levnadsvillkor, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och 
småbönders rätt till mark. 
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