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Nyheter från Pasac
   Agnis kontaktperson i Pasac, 
Miguel Guarchaj, har rap-
porterat att byn har klarat sig 
utan större skador från de två 
jordbävningar som har inträf-
fat under året. Däremot drab-
bades byn under sommaren  
av häftigt regnväder då man 
förlorade ungefär 20 procent 
av sin skörd. Även vildhundar 
är ett växande problem, 
   Miguel har även skickat 
ett förslag på ett projekt med 
syfte om att ställa om odlingar 
mot ekologisk matproduk-
tion. Styrelsen kommer att 
undersöka möjligheterna att  
stödja detta projekt.

   En annan förändring i Pa-
sac är att stipendiatprojektet 
har upphört. Anledningen är 
främst att det har skett vissa 
förbättringar inom skolvä-
sendet i Guatemala, och att 
behovet av projektet gradvis 
har minskat. 

Två volontärer
   Under november reste två 
unga volontärer med stöd av 
Agni iväg. Sigrid och Erik 
kommer att utföra volontär-
arbete i Costa Rica. Vi hop-
pas att de får en bra resa, och 
att frö sås till ett livslångt 
engagemang för internatio-
nell förståelse och fred.

Plusgiro ersätts 
av bankgiro och 
Swish

För att få lägre fasta kost-
nader, och mer pengar 
till  till våra projekt, kom-
mer AGNI att avsluta sitt 
postgirokonto. I stället 
tar vi tacksamt emot 
gåvor på samma bank-
gironummer som förut: 
803-9125. 

En nyhet är att  det nu-
mera också går bra att 
betala med sin tele-
fon, om man är anslu-
ten till tjänsten Swish. 
Vårt Swish-nummer är 
1230560441.

 Har du frågor om detta 
är du välkommen att 
höra av dig till kassaför-
valtare Tigran Manasian 
072-315 17 15 eller på e-
post tigran.manasian@
agniuppsala.se. 

Nyheter från Agni
oväder i Pasac och två nya volontärer

Glad juletid
önskar 

redaktionen
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   Föreningen Agni vill rikta 
ett stort tack till en av våra 
stödjare, och dennes gratu-
lanter, som valt att högtid-
lighålla en födelsedag med 
gåvor till Agni. Den insam-
lade summan kommer att 
fördelas mellan två projekt 
i Guatemala. 
   Det ena av de två pro-
jekten är Agnis mångåriga 
projekt i Pasac. 2013 be-
sökte en delegation byn, 
med syfte att för Agnis 
räkning se hur projekten 
fortlöpte. I rapporten från 
besöket stod följande utslå-
tande att läsa:

”jag tvivar inte en sekund 
på att de  pengar  som  
Agni  skickat hamnat på 
absolut rätt ställe och till 
rätt verksamhet! Hur  kan  
jag  säga  så?  Pasac  upp-
visar  en  uppseendeväck-
ande  vital  organisation  
där  alla  grupperingar,  
politiska  och  religiösa,  
kvinnor  och  män,  unga  

och  gamla  finns  med.  
Även  om  det  uppenbar-
ligen  finns  slitningar  och  
motstridiga  viljor  har  
man  lyckats ena byn i en 
kamp för en värdig till-
varo som har nått segrar 
som jag inte har sett på 
många håll.” 

Delegtaionen rapporterade 
också om att man i byn 
funderade på att gå minska 
arelaen för kaffeodlingar, 
och i stället avsätta mer 
mark för matproduktion 
för lokal konsumtion. Ett 
omställningsarbete som 
Agni nu, tack vare gåvorna, 
förhoppningsvis kan vara 
med och stöjda. 
   Det andra projektet inne-
bär en ny kontakt för Agni. 
Organisationen heter Kul-
baalib Xechulub och samlar 
idag 860 familjer i 22 byar 
i kommunen Nebaj, i om-
rådet Ixil, 10 mil nordväst 
om Guatemala city. Områ-
det tillhör de som hårdast 

drabbades av våldet un-
der krigsåren, framför allt 
i början av 80-talet och 
folket är idag bland de fat-
tigaste i landet.
   Kulbaalib Xechulub styrs 
av Indígenas, ursprungsbe-
folkningen, i Ixil.  Arbetet 
är inriktat på hälsa och livs-
medelsförsörjning. Målet 
är att inom några år ha 
utrotat den akuta undernä-
ring bland barnen som idag 
gör att många hindras i sin 
utveckling eller dör en tidig 
död. Anmärkningsvärt är 
att trots den traditionellt 
mansdominerade miljön 
har kvinnor kommit att 
inta flera av ledarrollerna.
Arbetet i Pasac och i Nebaj 
liknar varandra på så sätt 
att det är lokalbefolkningen 
som har organiserat sig för 
att förbättra sina livsvillkor.  
Agni håller på att etablera 
kontakt med föreningen så 
att donationen kan över-
lämnas.

Ett varmt tack
Särskild insamling ger möjlighet till nytt projekt
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Protester i 
Guatemala

På den politiska arenan, och 
bland folkrörelser i Guate-
mala har det varit en hän-
delserik höst. Stora demon-
strationer har pågått, och 
den 20 september hölls en 
nationell strejk mot korrup-
tionen i landet. 
   Bakgrunden är att den 
före detta militären Perez 
Molina 2015 fick avgå som 
president på grund av allvar-
lig inblandad i en korrup-
tionshärva. Nu, två senare 
har samma korruptionsut-
redare, CICIG, riktat sina 
misstankar mot den nye 
presidenten, den före dette 
TV-komikern Jimmy Mo-
rales. Hans valkampanj fi-
nansierades av Guatemalas 
militärveteranförening och 
CICIG mittänkter bland 
annat olaglig finansierings-
hjälp. Presidenten har också 
försökt avskeda CICIGs 
chef.     
 Agniten Anders Kom-
pass är numera installerad 
som ambassadör i Guate-
mala. Detta trots att presi-
denten Moralens  tidigare 
försökte säga nej. Kanske på 
grund av Anders engagmang 
mot korruption. 

Karta över Guatemala, med Pasac (nedre stjärnan) och 
Nebaj (övre stjärnan) markerade. 

Foto från besöket i Pasac 2013. Miguel Guarchaj står till 
vänster i bild.
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För flera av er som håller det-
ta nummer av tidningen i er 
hand, är Agni en ny bekant-
skap. Här följer en kort presen-
tation av föreningen. 

Detta är Agni

Agni är en ideell förening 
som vill främja ömsesidig 
förståelse och solidaritet mel-
lan människor i olika delar 
av världen. Tack vare gåvor 
till föreningen kan vi stödja 
strategiska projekt som på 
olika sätt bidrar till detta 
syfte. Genom vår småskalig-
het och våra direktkontakter 
med mottagarna vet vi att vårt 
bidrag gör skillnad.

Våra projekt

Agni har ett mångårigt sam-
arbete med projekt i och runt 
Pasac i Guatemala. Stödet ges 
framförallt åt Clinica Maxeña, 
som bland annat arbetar för 
att ge tillgång till hälso- och 
sjukvård åt personer på lands-
bygden, men även till olika 
utvecklingsprojekt för att bistå 
ursprungbefolkningens arbete 
för att förbättra sin situation, 
och minska orättvisorna. 

Agni – 
en förening med plats för dig

 Vi arbetar även på hem-
maplan med stöd till män-
niskor på flykt, med allt ifrån 
hjälp med svenskundervis-
ning till anordnandet av kvin-
norgrupper och hjälp med 
asylärenden.
 Bland våra avslutade pro-
jekt under 2000-talet finns 
också bidrag till skolbygge och 
malariaprevention i Angola, 
ett dagcenter för äldre i Alba-
ninen i samarbete med Fad-
derfriends, ett stipendiatpro-
jekt i Guatemala, med mera.

 Välkommen med!

Agni drivs av en kärna av ak-
tiva personer i  Uppsala och 
i Flen, men har cirka tusen 
stödjare runt om i landet. 
 Vi välkomnar alla som vill 
stöjda oss, genom att läsa vår 
tidning och följa vårt arbete. 
Vi är tacksamma gentemot 
dem som vill och kan bistå oss 
med ideellt arbete eller gåvor, 
men det är absolut inget krav. 
Vill du engagera dig mer, till 
exempel i styrelsen, eller ge-
nom att besöka och rapportera 
från våra internationella pro-
jekt, hör av dig till oss.

Kort om Agnis historia

Agni Örjansgården har en fan-
tastisk historia. Ända sedan 
1930-talet har föreningen på 
det mest konkreta sätt arbe-
tat för folkbildning, samför-
stånd mellan folk och prak-
tiskt hjälparbete. På 30-talet 
startade verksamheten med 
internationella sommarkurser, 
dit folk från världens alla hörn 
sökte sig. Agni var en pionjär 
i att skapa internationell för-
ståelse. 
 Med decennierna har för-
eningens verksamhet föränd-
rats. Arbetet med att skicka 
gåvor, kläder och skor till 
fattiga områden i Europa 
övergick under 80-talet till 
att stödja länder i framförallt 
Latinamerika. Tack vare att 
föreningen vid denna tid sam-
arbetade med SIDA kunde åt-
skilliga miljoner förmedlas på 
detta sätt. De internationella 
sommarkurserna ersattes av 
föreläsningar och seminarier. 

Vill du veta mer är du 
välkommen att besöka vår 
hemsida www.agniupsala.se
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1. De senaste 20 åren har 
andelen människor som 
lever i extrem fattigdom.. ? 
A. Nästan dubblerats
B. Förblivit oförändrad
C. Nästan halverats

2. Hur många av värl-
dens ett-åringar har blivit 
vaccinerade mot någon 
sjukdom?
A. 80%
B. 50%
C. 20%

3. Hur har siffran för anta-
let dödade  per år i natur-
katastrofer utvecklats de 
senaste hundra åren? 
A. Mer än fördubblats
B. Förblivit oförändrad
C. Minskat till mindre än   
     hälften

4. Av alla människor som 
lever i världen i dag så 
lever majoriteten i....
A. Låginkomstländer
B. Medelinkomstländer
C. Höginkomstländer

5. Sett till hela världen har 
30 år gamla män i genom-
snitt gått 10 år i skolan. 

Vad är den genomsnittliga 
skolgången för kvinnor i 
samma ålder? 
A. 9 år
B. 6 år
C. 3 år 

6. Det finns ungefär sju 
miljarder människor i värl-
den. Var bor de?
A. En miljard vardera i  
     Amerika, Europa respek-       
     tive Afrika, och fyra 
     miljarder i Asien?
B. En miljard var i Amerika 
    respektive Europa, två
    miljarder i Afrika, och tre 
    miljarder i Asien?
C. Två miljarder i Amerika, 
    en miljard var i Europa  
    respektive Afrika, och tre 
    miljarder i Asien?

7. FN:s prognoser säger 
att världens befolkning 
kommer att öka med 4 
miljarder människor till år 
2100. Vad är den främsta 
orsaken till denna ökning?
A. Det kommer att finnas 
     fler barn
B. Det kommer att finnas 
    fler vuxna
C. Det kommer att finnas 

fler gamla

8. I alla låginkomstländer i 
världen, hur stor andel av 
flickorna går klart grund-
skolan?
A. 20%
B. 40%
C. 60% 

9. Det finns två miljarder 
barn mellan 0 och 15 år. 
Hur många kommer det 
finnas år 2100, enligt FN?
A. 4 miljarder
B. 3 miljarder
C. 2 miljarder

10. Hur stor andel av 
världens befolkning har 
någon tillgång till elektri-
citet?
A. 20%
B. 50%
C. 80%
 
11. Vad är den genom-
snittliga förväntade 
livslängden för jordens 
befolkning?
A. 50 år
B. 60 år
C. 70 år
                     Svar på sida 7

Testa dina kunskaper om världen
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Formulerar du fem frågor, och 
för varje fråga skriver  rätt svar 
på en banan, och ett felaktigt 
svar på en annan, så kommer 
en schimpans i genomsnitt få 
2,5 rätt på testet. Det säger 
enkel sannolikhetslära. Men 
när en professor skulle testa 
sina elever genom att be dem 
svara vilket av två länder som 
hade dubbelt så hög barna-
dödlighet som det andra så 
svarade de sämre än schim-
pansen, det vill säga sämre 
än slumpen, trots att de läste 
på programmet Global hälsa. 
Hur kunde det komma sig 
att de svarade mer fel än om 
de hade gjort rena gissningar? 

Nästan alla svarar sämre 
än schimpanser

 Jo, det professorn hade 
gjort var att välja de två svars-
alternativen så att det ena lan-
det var ett europeiskt land, 
och det andra ett Asiatisk Det 
som lurade eleverna att välja 
fel svar oftare än rätt, var en 
felaktig uppfattning av värl-
den. En världsuppfattning 
som säger att läget i andra 
delar av världen än vår är 
sämre än vad den faktiskt är. 

Klarar du schimpanstestet?
 Samma fenomen har upp-
täckts i större studier. I enkät-
undersökningar i olika länder 
har forskare  sett att man väl-
digt ofta är överdrivet pes-
simistisk om läget i världen. I 
den senaste undersökningen 
i Sverige, så svarade 70 till 90 
procent att läget var sämre 
eller mycket sämre än vad 
det egentligen är, till exempel 
vad gäller utvecklingen  av  
extrem fattigdom, utbildning 
för flickor, omkomna i natur-
katastrofer med mera.  Detta 
mönster går igen på alla om-
råden. Vi verkar inte ha så bra 
koll på hur världen ser ut, helt 
enkelt. Vad beror det på?

En föråldrad             
världsuppfattning

 Svaret, enligt de bakom 
studien är att de flesta männis-
kor inte baserar sin världsbild 
på fakta och statistik. Istället 
generaliserar vi från person-
liga erfarenheter. Denna bild 
blir naturligtvis inte opartisk, 
utan är i hög grad formad 
utifrån vilka vi är och den om-
värld vi möter. I media så är 
händelser med ”nyhetsvärde” 
rapporterade, vilket innebär 

att det är ovanliga händelser, 
som händer plötsligt, som står 
i fokus. Långsamma och stora 
förändringar får däremot inte 
så mycket uppmärksamhet. 
Detta leder till en stor foku-
sering på problemen, och att 
människor kan fortsätta gå 
runt med en hel hög inak-
tuella föreställningar om hur 
världen är som vi fått med oss 
i från vår skoltid (och som 
ofta var inaktuella redan då 
vi lärde oss dem). 

Okunskap hinder för 
kontakt

Denna okunskap kan bli ett 
problem. Den som tror att 
resten av världen lever i misär 
och tröstlöshet kan bli rädd, 
och snar om att slå vakt om 
det vi har. Det kan också göra 
oss också fördomsfulla, och 
att vi på så sätt får svårare 
att relatera till personer från 
andra länder.
 Professorns i texten är så 
klart den nyligen bortgångne 
Hans Rosling. Hans arbete 
för kunskap och faktabaserad 
optimism drivs vidare av fa-
milj och kollegor. 



På föregående sida kan du 
testa dina egna kunskaper 
på frågorna från enkäten i 
den senaste undersökningen 
i Sverige. Nedan finner du 
rätt svar, samt hur många som 
svarade rätt i undersökningen. 

Rätt svar

Fråga 1: C (36 % svarade rätt) 

Fråga 2: A (22 % svarade rätt

Fråga 3: C (17 % svarade rätt) 

Fråga 4: B (30 % svarade rätt

Fråga 5: A (21 % svarade rätt) 

Fråga 6: A (27 % svarade rätt

Fråga 7: B (10 % svarade rätt) 

Fråga 8: C (9 % svarade rätt

Fråga 9: C (9 % svarade rätt) 

Fråga 10: C (29 % svarade rätt

Fråga 11: C (22% svarade rätt) 
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FÖRENINGEN 
ÖRJANSGÅRDEN AGNI

Adress: c/o: Nyström, Götgatan 
17, 642 37 Flen
Bankgiro: 803-9125
Swish: 1230 560 441
 

TIDNINGEN AGNI
Redaktör: Kristina Nyström, 
070–201 49 16, 
kristina.nystrom@agniuppsala.se

Ansvarig utgivare: Bo Nylund, 
018–50 37 82, 070–680 58 29, 
bo.nylund@telia.com

Välkommen att höra av dig!
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