
Varma hösthälsningar 
från ABC kontoret!
Nu har racksockarnas och värmeljusens årstid åter kommit till vårt 
avlånga land. Soltimmarna tickar stadigt neråt och julmusten har re-
dan gjort sin entré i den lokala mataffären. Är du som jag och hoppar 
gärna över stressade barnfamiljer och köpcentrans upprepade speln-
ing av nu är det jul igen, borde du spana in julgåvorna från KIMAT. 
Köp 1 betala för 2 så sprider du lite extra julglädje till de duktiga 
sömmerskorna i norra Indien.

Ta dig nu en paus, sätt dig tillrätta med en god kopp te och läs mer 
om vad som hänt inom ABC sen senaste nyhetsbrevet.

Varma hälsningar
Victor Petersson, kommunikationspraktikant ABC
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Hej alla ABC:are!

Som ni alla säkerligen vet har ABC nu 
inlett ett nytt spännande verksamhetsår. 
I och med detta har en ny styrelse valts, 
men innan vi presenterar den närmre 
vill vi börja med att rikta ett tack till de 
ledamöter som på årsmötet avgick från 
ABC:s styrelse för år 14. Därmed - ett 
stort tack till – Jacob Folbrycht, Viktoria 
Hansson, Julia Linder, Hanas Mohammed 
& Lina Åkesson ! Ni har inlett ett my-
cket bra arbete som vi i den nyvalda sty-
relsen skall förvalta och fortsätta med!
                                                                                                                                         
Kvar i styrelsen för verksamhetsår 15 
sitter Lina Elly Gustafsson och . 

medan Lina Elly tillträder som vice ord-
förande. Till dessa har en ny ordförande 
valts på ett år; Eva Maria Mörner. Även 
tre nya ledamöter har valts på två år,  

Aster Boberg Menghestu sekreterare, Emelie 
Roos utvecklingsansvarig och Verónica F. 
Rodriguez som aktivitetssamordnare. Vi är 
oerhört glada åt att välkomna ABC:s nya 
styrelsedamot och all kompetens, kunskap 
och engagemang de kan bidra med till ABC 
och vår verksamhet!
 
En närmare presentation bakom nam-
nen och våra ansvarsområden kommer att 
skickas ut inom kort och postas på ABC:s 
hemsida. Så håll utkik !

Vill du läsa ABC:s verksamhetsberättelse 
för år 14 och årsmötesprotokollet från 28 
oktober 2012, se bifogade pdfer.
 
Varma hösthälsningar,
Lina Gustafsson
Vice Ordförande



KIMAT
Hantverksprojektet KIMAT involverar kvinnor från olika kaster och klasser, med 
varierande religiös bakgrund och etnicitet i Himalaya, norra Indien, som tillsammans 
producerar textila varor till ABC. Idag deltar 12 kvinnor mellan18-50 års ålder, som 
får möjlighet att tjäna egna pengar och som bidrar till kvinnornas ökade 
självständighet, självkänsla och självförtroende. Produkterna säljs på ABC:s mobila 
försäljningar, exempelvis på jul- och påskmarknader och Fair Trade fokusdagar.

Från och med juli 2012 är Hemlata Bhat – en sann eldsjäl inom HIMAD – KIMAT:s 
språkrör i Indien. Tillsammans jobbar vi fram kommande produktionsplan och 
budget. Vi diskuterar vad för slags varor och produkter som skall tillverkas och 
kvinnorna är mycket intresserade av att veta hur trenderna ser ut i Sverige liksom 
vilka färger och material som svenskar gillar samt vilka stickade varor som säljer bäst

Ett mål för KIMAT är att kunna kvalitetssäkra produkterna som tillverkas så de blir 
mer attraktiva och lättare att sälja vidare på olika försäljningskanaler i Skåne. Om 

över, kommer kvinnorna inom projektet stärka sin självrespekt ytterligare. Det hade 
varit jättekul om deltagarna inom KIMAT blir duktiga på att tillverka smycken, och 
om vi kan se hur man kan förbättra och vidareutveckla de stickade produkterna. 
Därhän väntar jag nu med spänning på leverans från KIMAT som kan säljas under  
vinterns events och försäljningar. 

Lina Åkesson,
Projektledare



Aktiviteter inom ABC
Vi inom ABC:s aktivitetsgrupp blickar gladeligen tillbaka på en innehållsrik sensommar och 
tidig höst. Vi är tacksamma att ABC:s verksamhet återigen är centrerad i Lund vilket bidragit 
till att det varit lättare att skapa ett starkt nätverk av medlemmar och aktiva. Att numera dela 
plattform med biståndsorganisationen Svalorna Indien Bangladesh har även visat sig vara 
fruktsamt och givande på många sätt - något som urvalet av våra aktiviteter nedan belyser.   

Höstterminen inleddes som vanligt med ABC:s medverkan på diverse informationsmäs-
-

tion om ABC och träffa entusiastiska studenter från hela världen, fulla av idéer, kunskap, 
engagemang och handlingskraft. Som uppföljning efter informationsmässorna bjöd vi in 
alla intresserade till en öppen informationskväll i Svalornas lokaler. Elva nyckelpersoner 
inom ABC från bland annat styrelsen, olika 
arbetsgrupper och projekt medverkade och 
förmedlade information om ABC:s historik, 
kärnvärden, internationella utvecklingsarbete 
samt om våra aktiviteter på hemmaplan. 
Avslutningsvis delade vi in oss 
aktiva och de cirka 32 besökarna i olika
intressegrupper där diskussion och 
frågestund tog vid. 

Kulturnatten
-

ten i Lund den 15 september. I år välkomnade ABC Lundaborna 
till ett Öppet hus tillsammans med Svalorna tack vare hjälpen av 
sexton hängivna volontärer och personalen i Svalornas 2:a hands 
butik. Besökare kunde avnjuta ekologiskt- och rättvist 

Govindas vegetariska restaurang i Lund. I Svalornas 
butik fanns möjlighet att fynda - allt från kläder till 
böcker - medan gästerna på ovanvåningen kunde 
skaffa sig en henna-tatuering, handla bland ABC:s 
Fair Trade-varor och mingla med aktiva. På kvällen 
fylldes Svalornas butik av livemusik och gemytlig häng 
som mynnade ut i allsång där besökare i alla åldrar 
deltog. Totalt kom cirka 100 personer till vårt Öppna 
Hus och det blev en mycket lyckad kväll!  

-
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Skördefest i Lunds Stadspark
Den sista helgen i september deltog ABC:s lokala miljö-, demokrati- och integrationsprojekt Ett 
Grönare Lund i Lunds kommuns årliga Skördefest i Stadsparken. Festligheterna inleddes med en 
Skottkärreparad där aktiva volontärer och barn inom projektet deltog med skottkärror som var 

som skildrade Ett Grönare Lunds odlingsår. Vidare höll volontärer tillsammans med barn och un-
gdomar från odlingsgruppen på Linero, östra Lund en öppen workshop där barn och ungdomar 
hade möjlighet att odla ekologiska kryddor. 

Fairtrade Fokus-Veckorna 
-

tal aktörer inom Lunds kommun -fristående ideella or-

promota Fairtrade inom våra respektive verksamheter 
liksom i Lund som helhet. Störst fokus låg på Fairtrade 
Fika Challenge den 18 oktober som gick ut på att moti-

aktiva tillsammans och bakade ekologiskt- och rättvist 
-

nas 2:a hands butik. Detta innebar även en möjlighet att 
informera om Fairtrade och hur vi som konsument kan 
göra skillnad genom att handla rättvisa varor. 

Ett Grönare Lund arrangerade två olika Fairtrade-

-
ogården deltog.



 I Ett Grönare Lunds lokal på Vikingavägen bjöd volontärgruppen på ett informativt och min-

Green Talk 14 november 
Onsdagen den 14 november skedde årets första 
Green Talk där April Sabucco höll ett föredrag 
med temat People, City & Food: 
Urban Gardening in California på Lunds 
Samhällsvetarkår. Green Talks är Ett Grönare 
Lunds och Lunds universitets miljöförening 
Hållbart Universitet kunskapsserie om 
ekologisk stadsodling för unga vuxna i Lund 
som sker i ett samarbete med studieförbundet 
Sensus. 

Kommande aktiviteter
Följande datum kan Du fynda bland ABC:s Fair Trade-varor, hantverk från vårt kvinnokoopera-
tiv Kimat i norra Indien, symboliska gåvor som stärker vårt internationella biståndsarbete samt 
ekologiska och rättvisa livsmedel. 

Fredagen den 7 december: Julförsäljning på stud-
ieförbundet Sensus på Studentgatan 4, våning fyra 
i Malmö. Försäljningen sker mellan kl.11-14 och är 
öppet för allmänheten. 

Lördagen den 8 december: Alternativ Julmarknad 

Julmarknaden sker mellan kl.10.30-16.00 på Dom-
kyrkoforum i centrala Lund. 

Vi ser fram emot att fylla denna årstid med tända ljus, 
samvaro, hållbara klappar och kryddiga bakverk!

Glada hälsningar,
Aktivitetsgruppen 

d-
ra 
är 

d 

-

, 



Ett Grönare Lund – 
stolt över jämställt deltagande!
Sedan förgående nyhetsbrev har vi inom ABC:s lokala miljö-, demokrati-, och integration-
sprojekt Ett Grönare Lund besökt den ekologiska bondgården Ängavallen, deltagit i Lund 
kommuns årliga Skördefest, medverkat på Lunds Ungdomstings ungdomsfestival och my-
cket mera! De regelbundna odlingsträffarna på Linero, östra Lund tillsammans med barn 
och ungdomar har fortlöpt varje vecka. Projektets volontärgrupp arbetar kontinuerligt 
med att skapa goda förutsättningar för att alla som medverkar inom våra aktiviteter ska 
kunna delta på lika villkor och vara en aktiv del av projektets demokratiska processer. 

Inledningsvis präglades höstterminen av informationsspridning på större informations-
mässor i Lund, där rekrytering av nya volontärer var det huvudsakliga målet. Satsningarna 
har varit lyckade då vi nu är en dynamisk och engagerad projektgrupp bestående av cirka 
tjugo unga vuxna, varav merparten har en internationell bakgrund. Vi besökte även en 
grundskola och en gymnasieskola i östra Lund där vi berättade om projektet och bjöd in 
barn och ungdomar till att delta i våra aktiviteter. 

Under september och oktober utfördes 
även en genomgående utvärdering och rap-
portering kring projektets första åtta månad-
er som ett Arvsfondsprojekt där deltagare, 
föräldrar, volontärer, fritidspedagoger och 
anställda inom projektet medverkade. ABC:s 
praktikant, Victor Petersson, gjorde där en 

-
garstatistik som visar att 52 % av totalt 560 
deltagare varit pojkar/män och 48 % varit 

ett genusperspektiv lyckats skapa ett jämställt 
deltagande! 



Efter utvärderingen sammanställdes även en 
ny ansökan och projektplanen för vårt andra 
projektår (2013) inom Allmänna Arvsfondens 
speciella ungdomssatsning Vi deltar! Beslut om 
beviljandet av ansökan inväntas under senare 
del av december. 

Vidare hade vi under oktober månad möjlighet 
att anställa en projektassistent inom projektet 
vid namn Verónica Rodriguez. Verónica har 
tidigare varit volontär och språkrör för en av 
projektets arbetsgrupper. Hon arbetar nu på 

30 % av heltid med fokus på att koordinera odlingsaktiviteterna på 
Linero vilket är en stor tillgång för projektet!

Samarbetet med vår samarbetspartner Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och styrelsen för 
hyresgästföreningen på Vikingavägen fortsätter i god anda och präglas av ett ömsesidigt engage-
mang för att förankra projektet på Linero. Under november kommer vi tillsammans bjuda in 
boende nära vår odlingslott i bostadsområdet vid Vikingavägen för att informera om bakgrunden, 
syftet och tilltänk utveckling av projektet. Vi vill även med denna träff  skapa utrymme för dis-
kussion och frågor som förhoppningsvis leder till nya idéer och ett starkare samspel mellan vår 
projektgrupp, boende i området, LKF och hyresgästföreningen – något vi ser fram emot oerhört!

Du kan följa den kontinuerliga utvecklingen av Ett Grönare Lund genom att besöka vår projekt-
-

tsidan). 

Varma hälsningar
Julia Linder, 
projektledare med projektgrupp 



I tidigare nyhetsbrev har vi berättat hur 
Chilla köpte en egen bit land med ett gam-

hade föregåtts av svårigheter att bli 
accepterade av grannar, omotiverade 
hyreshöjningar och trakasserier.  Det nya 
hemmet, beläget cirka 40 kilometer från 
huvudstaden Trivandrum, är en stor källa 
till glädje! Visserligen får barnen pendla 
ganska långt till skolan, men i gengäld får 
de massor av frisk luft – en bristvara i 
Keralas städer - och dessutom en tomt med 

CHILLA 
– barnen på Chilla installerar sig i det nya hemmet!

fruktträd och porlande bäck!

Vänner från Kerala möjliggjorde köpet genom att bistå med pengar. Samma vänner köpte kring-
liggande land så att Chilla nu är omgivet av idel vänner. Chillas nya hus var ett riktigt ruckel och 

vännerna köpt som gränsade till Chillas egen mark. Nu gällde det bara att renovera Chillas eget 
-

inget kök eller badrum så pojkarna får springa iväg de cirka 300 meterna till det lånade huset när 
de skall äta eller använda badrummet. “Vi stormtrivs här”, säger alla barnen med en mun, “Det 
gör inget att det är lite obekvämt”! 

Flytten till landet möjliggjorde mottagandet av ytter-
-

jat i en närbelägen förskola. När det gäller de andra 
barnen, säger Anil och Roja att de är stolta över hur 
duktiga de är i skolan. Det går bra för dem och alla har 
stora ambitioner. Två av dem som varit på Chilla läng-
st har nyligen börjat på ett nytt gymnasium. De båda 

Glädjande nog kunde ABC skicka 30.000 kronor till Chilla i september 2012. Pengarna kommer 
mycket väl till pass och kommer förutom till skolavgifter och andra utgifter som är relaterade till 
barnens utbildning att användas till att renovera huset. Anil och Roja riktar ett innerligt tack till 
alla som genom ABC bidrar till att säkerställa utbildning för barnen och ge dem ett tryggt hem.



Köp 1 betala för 2!
ABC:s projekt KIMAT har fått en unik chans till stöd via Goda Grannars julprojekt Köp 1 
betala för 2! När du köper Goda grannars julklapp från Kanorika så bidrar du till att öppna 
dörren till ett självständigt liv för kvinnor i norra Indiens Himalaya.

Julerbjudandet Köp 1 betala för 2 går ut på att utvalda varor från ett tiotal butiker, kopplas 
ihop med relaterade “goda gärningar”. Om du till exempel vill köpa en sjal till din vän i julk-

klappen får då vännen ett kort med en beskrivning av ett projekt i vårt fall KIMAT, och om 
hur julklappen också bidragit till Kimats utveckling. Mottagaren får dessutom möjligheten att 
följa projektet närmare på nätet. Allt detta kostar dig 50 kr extra, som då går direkt till projek-
tet i fråga.

Kanorika 
Butiken i tre plan på Lilla Fiskaregatan mitt i Lund har ett urval av främst skandinavisk 
design med kläder i naturmaterial som ull, siden, lin och ekologisk bomull. Kanorika bryr 
sig om Fair Made och Fair Trade och försöker informera sig om hur och var kläderna pro-

från Vietnam, Kenya och Bangladesh. Men den lokala produktionen är nog så viktig. Som 

modeller och färger.

I decembererbjudandet “köp 1 betala för 2” kan du välja ett valfritt plagg från Mariedal 
design, svensk design med produktion i Alingsås. Plaggen är av etiskt framställd merinoull. 
Ull är en förnyelsebar råvara. Ull har naturligt antibakteriella egenskaper. Plaggen behöver 
inte tvättas särskilt ofta då vädring räcker långt, vilket spar på både vatten och energi. 
“Hjälmvänlig mössa”, schal eller en vacker tröja? Handledsvärmarna i regnbågens alla 
färger passar såväl till babyns ben som till far och mor.
 
Läs mer här
 http://www.facebook.com/godagrannarilund
http://godagrannar.org/julens-goda-grannar/julens-1-f-r-2.html



ABC - Aktiva insatser för människa och miljö
Besök: Spolegatan 5, 220 20, Lund
info@abcsweden.org / www.abcsweden.org / PG: 90 07 43-6  

Praktikanten mot väggen

Hej alla!
Jag heter Victor Petersson och har under hösten gjort min röst hörd genom ABC’s 
olika kommunikationskanaler. Som färdig utbildad informatör med inriktning på 
freds och utvecklingskunskap vid Linnéuniversitetet i Växjö kom jag till Lund i 
september för att under kommande halvår praktiksera mina kommunikativa 
kunskaper.

-
binera mina två intressen här i livet, 
miljö och kommunikation. Genom 
att stå med en fot inom information-
sgruppen och bistå med hjälp och 
tankar inom utveckling av hemsidan 
och informationsmaterial och en an-
nan inom Ett Grönare Lunds arbete 
med stadsodling och informations-
mässor har jag under hösten fått en 
bra start på något som jag längtar eft-
er att få jobba med livet ut – kommu-
nikation och människokontakt. Att ha 
fått vara med och representera ABC 
och Ett Grönare Lund har satt mig i 

-
skor och samtidigt givit mig en chans 
att utvecklas som informatör.

med vänliga hälsningar,
Victor Petersson


