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Nya metoder för byutveckling
På landsbygden i en före detta
sovjetrepublik i Centralasien
arbetar vi med samhällsutveckling på flera olika plan.
Det handlar bland annat om
att förbättra folkhälsan och
att hitta nya inkomstkällor.
Under den tidigare socialistiska regimen
fattades alla större beslut centralt och det
fanns inte mycket utrymme för egna
initiativ, varken på individ- eller regionnivå.1 Ett resultat av detta är att stora delar
av befolkningen fortfarande, 20 år efter

Sovjetunionens fall, har svårt att analysera
och lösa problem. Mycket av det som inte
fungerar accepteras och ses som oföränderligt.2
Här krävs förändring, både i samhällsstrukturer och på individuell nivå. Ett första
led i det arbete Svenska Alliansmissionen
finns med i är att hitta och utbilda nyckelpersoner i olika åldrar. Tack vare ert stöd
får dessa personer med sig viktig kunskap
och nya sätt att tänka, till sina respektive
byar och samhällen.

Nyckelpersoner förändrar hela samhällen
Flera decennier av socialistisk planekonomi och centralstyre har lett till en
form av apati hos många före detta
sovjetmedborgare. I det land där vi arbetar
har detta, i kombination med fattigdom
och en allmän pessimism, lett till att hela
samhällen halkar efter. Det blir en ond
spiral som leder till allt djupare fattigdom.2
För att komma tillrätta med de grundläggande problemen arbetar vår lokala
samarbetsorganisation med att identifiera
och utbilda nyckelpersoner i byar och
samhällen, främst i norra delen av landet.
Dessa nyckelpersoner utbildas i olika utvecklingsmetoder där flera viktiga
funktioner i samhället lyfts fram. Det
handlar exempelvis om förbättrad skolutbildning, hälsovård, infrastruktur och
jordbruk. Men man behandlar också
mjukare frågor som respekt för varandra
och samarbete mellan olika grupper.
Ett stort fokus läggs på att stärka gruppkänsla och uppmuntra samtal där alla får
utrycka sina åsikter och intressen, utan att
det skapar konflikter eller förtryck.

Hittills har arbetet lett till att både barn
och vuxna i området fått en bättre hälsostatus, att vägar har förbättrats och att
fler inkomstkällor har skapats. Idag finns
en känsla av hopp och man vågar drömma
och ha visioner för framtiden.
Vi arbetar också för att skapa nätverk
mellan byar och samhällen, där man delar
med sig av sina erfarenheter och uppmuntrar varandra att fortsätta utvecklingen.
Tillsammans kan man skapa system,
exempelvis för att skydda sina invånare
från att luras in i tvångsarbete och människohandel. Tillsammans kan man också
genomföra större projekt som att starta
skolor, bygga vägar, upprätta hälsokliniker
och driva mer effektiva jordbruk.
Arbetet har lett till en större förståelse och
respekt mellan olika delar av befolkningen.
Ledare från olika samhällsgrupper träffas
nu regelbundet för att lära av varandra
och tillsammans arbeta för förbättringar i
sina respektive byar.

Det här landet var ett av de fattigaste i Sovjetunionen
och fortfarande lever nästan hälften av befolkningen
i fattigdom. Framförallt gäller det de många lantarbetarna som under sovjettiden arbetade i de
stora kollektivjordbruken. Landet präglas av hög
arbetslöshet och för de som har arbete är lönerna
låga. En stor del av befolkningen väljer att arbeta
utomlands, vilket leder till att många luras in i
människohandel. Andra väljer att arbeta i den informella sektorn med bland annat narkotikaodling och
smuggling. Narkotikaindustrin har även lett till ett
växande narkotikamissbruk bland befolkningen.1
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Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Källa: Reach Beyonds lokala samarbetspartner

DETTA ARBETE VERKAR I ENLIGHET MED FN:S
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.
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