
svenska kyrkan internationellt arbete
postadress: 751 70 Uppsala 
telefon: 018-16 96 00 
e-post: info@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se
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Omslagsfoto: Marines Takingan är en ivrig förespråkare av ekologisk 
odling och medgrundare av flera lokala organisationer för odlare.   
Foto: ECLOF Team

”Jag försöker betala tillbaka genom att 
sprida mina kunskaper.”  

Marines Takingan, Filippinerna

Svenska kyrkan är övertygad om att varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett liv i värdighet. 

Det internationella arbetet är en del av kyrkans identitet och uppdraget att vara en del av en världsvid gemenskap.

Arbete drivs inom fem prioriterade områden: tro och lärande, fred och försoning, hållbar försörjning, genusrättvisa och 
jämställdhet, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Även demokratiskt utrymme och mänskliga 
rättigheter ska genomsyra arbetet.

I KORTHET



 HÅLLBAR FÖRSÖRJNING

SÅ ARBETAR SVENSKA KYRKAN  INTERNATIONELLT
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på filippinerna finns en liten mycket välbärgad elit, 
samtidigt lever många människor i fattigdom. Allra mest 
utsatt är landsbygdsbefolkningen. Svenska kyrkan har 
här under flera år haft ett nära samarbete med Ecumenical 
Church Loan Fund (ECLOF), en mikrofinansorganisation 
som drivs av kyrkorna i Filippinerna. Per Söderberg, 
expert inom hållbar utveckling vid Svenska kyrkans 
internationella avdelning, har besökt Filippinerna ett 
flertal gånger.  En aspekt han lyfter fram är odlarnas 
utsatthet på grund av att de inte är organiserade.

– De saknar möjlighet att agera med en gemensam 
röst. Det gör att de kan utsättas för individuella  
påtryckningar, förlora sin mark och få dåliga villkor  
på lån och på marknaden. Det ger en situation där de 
lägger ner mycket tid på sin odling, men får väldigt lite 
tillbaka i förtjänst, berättar han.

Per Söderberg lyfter fram Marines Takingans fall  
som ett positivt exempel.  

– Han har dragit nytta av den kunskap han har fått 
genom rådgivning och stöd, och insett kraften i att 
organisera sig med andra för att lyfta lokalsamhället, 
säger han. 

ECLOF erbjuder förutom rådgivning möjlighet till så 
kallade mikrolån till lantbrukare som aldrig annars hade 
haft en chans att få lån. För Marines Takingan i La 
Trinidad blev stödet från ECLOF början på en resa mot 
bättre hälsa och ökade intäkter. När Marines var som 
sämst hälsomässigt 2006 hostade han blod och tvingades 
till sist operera bort en bit av en lunga. Han är övertygad 
om att orsaken till hälsoproblemen var den mångåriga 
användningen av kemiska bekämpningmedel. Nu är han 
en ivrig förespråkare av ekologisk odling och medgrund-
are av flera lokala organisationer för odlare.  

– Den hjälp jag fick för att klara av övergången till 
ekologisk odling var ovärderlig och har förbättrat 
tillvaron för hela min familj. Jag försöker betala tillbaka 

Prisat projekt  
med ekologisk odling
Odlaren Marines Takingan från Filippinerna drabbades av svåra andningsproblem efter att i åratal ha 
använt kemiska bekämpningsmedel. Mikrolån och utbildning blev vändpunkten. Idag är han en förebild 
inom ekologisk odling i hembyn.
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Marines Takingan har blivit  en förebild inom ekologisk odling i hembyn. 
Här syns han på ett av sina många lokala möten.
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Det är svenska kyrkans uppdrag att värna skapelsen 
och försvara alla människors rätt till ett värdigt liv. 
Arbetet med hållbar försörjning handlar både om 
människors rätt till grundläggande trygghet och om 
att människor som lever i fattigdom ska få stärkt 
egenmakt, det vill säga förutsättningar och självför-
troende att ta makt över sin situation. 

Snabb ekonomisk utveckling i låg- och medel-
inkomstländer har lett till minskad fattigdom,  
men också till ökad ojämlikhet och konkurrens om 
naturresurser. Många människor saknar fortfarande 
tillgång till rent vatten, tillräckligt med mat och 
grundläggande hälsovård. Bristande jämställdhet 
mellan kvinnor och män bidrar också till att 
förvärra fattigdom och hunger. Den globala upp-
värmningen är ett hot mot jordbruken och en trygg 
försörjning. Klimatförändringarna slår dessutom 
hårdast mot människor som redan lever i utsatthet. 
Detta är orättvisor som aldrig får accepteras och 
som Svenska kyrkan vill arbeta mot.

Tillsammans med lokala partners arbetar 
Svenska kyrkan för att människors rätt till mat, 
vatten och social trygghet ska uppfyllas. Konkret 
kan det handla om självhjälpsgrupper eller om  
att främja hållbara jordbruksmetoder som ger 
ökade skördar och bidrar till att klara klimat för-
ändringarna.

Arbetet handlar också om att få stater att fullt ut 
uppfylla sitt ansvar att se till att människor har 
grundläggande trygghet, exempelvis genom att 
införa pensioner och barnbidrag. 

En annan viktig del handlar om att skapa 
möjligheter, om att människor ska kunna delta  
på lika villkor och dra nytta av den ekonomiska 
tillväxten.  Det arbetet kan exempelvis handla om 
att skapa hållbara marknader för handel, där 
bonden blir mer delaktig som företagare eller om  
att stödja lokala aktörer med marknadstänkande. 

Svenska kyrkan stödjer lokala krafter som 
arbetar med att ge människor förutsättningar att 
kunna organisera sig. Det har nämligen visat sig 
kunna ge både ett effektivare jordbruk och en 
positiv effekt på den demokratiska utvecklingen. 
Centralt för Svenska kyrkan är dessutom att alltid 
utgå från ett jämställdhetsperspektiv, som innebär 
att kvinnor och män ska kunna delta på lika villkor 
och få samma tillgång till samhällets tjänster. 

Slutligen är en viktig del att få företag och stater 
att respektera mänskliga rättigheter och ta ansvar 
vid exempelvis utvinning av naturresurser. Här 
handlar arbetet om att hitta sätt att utkräva ansvar 
samt om att påverka beslutfattare inom Sverige, EU 
och FN att verka för klimaträttvisa, social trygghet 
och ett hållbart jordbruk. n

Hållbar försörjning

genom att sprida mina kunskaper, berättar han när vi 
lyckas få en kontakt via ECLOF.

Mikrolån har gjort det möjligt för människor som 
lever i fattigdom i länder som till exempel Filippinerna 
att starta och driva egna affärsrörelser. Lånen skapar 
förutsättningar för en radikal förbättring av fattigas 
villkor. Ur ett demokratiperspektiv handlar det även om 
att ge människor självförtroende och en möjlighet att 
påverka sin egen framtid.

Per Söderberg beskriver att arbetet med jordbrukarna i 
Filippinerna handlar mycket om att utforma låne-
produkter som gör utfallet av stödet så bra som möjligt. 
Runt lånet skapas alltid olika anpassade stödåtgärder 

som ska ge både en bra grön produktion till lägre 
kostnad och en försäljning till ett högre pris än vad 
jordbrukaren annars skulle få. 

– Det kan handla om att erbjuda tillgång till bio-
logiskt gödsel och ett utsäde som är anpassat för 
förut sättningarna lokalt till ett avsevärt bättre pris än  
om odlaren själv förhandlar. 

För sina insatser fick Marines Takingan 2015 ta emot 
utmärkelsen, the Citi Micro-entrepreneurship Special 
Award. Han säger att priset betydde mycket för honom. 
Prispengarna har främst gått till att utveckla den 
ekologiska grönsaksodlingen. Men också till en första 
liten sparsumma på banken. n

”De saknar möjlighet att agera med en  
gemensam röst.”

Per Söderberg, expert vid Svenska kyrkans  
internationella avdelning


