
JULBREV TILL FÖRENINGEN AGNIS STÖDJARE OCH VÄNNER 

Agniter! Istället för ett julnummer av tidningen kommer här ett 

julbrev. I detta anspråkslösare format vill vi sända er rapporter 

från våra projekt och våra varmaste hälsningar och tack.  

UTÖKAT BIDRAG TILL ARBETET MED UTSATTA GRUPPER I SVERIGE 

Föreningen Agnis främsta verksamhet är numera att ge ekonomiskt stöd till projekt i andra länder. 

Sedan föreningen startade på 30-talet finns också en tradition att hjälpa utsatta människor och 

flyktingar på närmare håll. Sådan hjälp fortsätter vi att ge. Både som ekonomiskt stöd, men lika även 

juridisk hjälp, eller helt enkelt genom att finnas där som en trygg och mänsklig kontakt. De som 

behöver hjälp är ofta människor som far illa i ayslprocessen, men även andra utsatta grupper, som 

äldre och ensamma. Detta arbete måste fortsätta oförtrutet.  

MATSÄKERHETSPROJEKTET I GUATEMALA 

Odlingsprojektet i Guatemala har gått vidare på sitt andra år. Projektet fortsätter att möta stora 

utmaningar. Såhär skriver projektets initiativtagare Miguel Guarchaj Lopez i delrapporten i juli: 

Tanken bakom projektet är att de medverkande familjerna ska få tillgång till mer 
näringsrik mat. Målet är dessutom att kunna producera ett litet som de kan sälja, 
till ett rättvist pris till  andra familjer i byarna i närheten. På så sätt vill vi förbättra 
ekonomi och hälsa i familjer med begränsad ekonomiska resurser.  

Vi hoppas också kunna lära ut till den unga  generationen hur man odlar och kan 
försörja sig. Arbetslöshet bland ungdomar är hög, och man ser inga 
framtidsmöjligheter här i Guatemala. Det gör att det tar stora risker för att 
emigrera som papperslösa till USA, med alla faror som det innebär.  

I januari förberedde vi jorden,  gjorde kanaler för att leda regnvatten för 
bevattning, och byggde stöd för bönväxerna som kan bli upp till fyra meter. I april 
planterade vi fem olika bönsorter, samt gul, svart och vit majs. Vi var dock mycket 
oroliga eftersom det var väldigt torrt. Fram till juni fortsatt vi därför arbetet med 
att förstärka och förbättra kanalerna för regnvatten. Vi har planterat vid olika 
väder för att lära oss fördelar och nackdelar vid de olika torr-och regnperiod. 
Ungdomarna har varit med och är intresserad av att lära sig ekologiska odlingar. 

Bönor och majs är basen i våran kost. I år har vi satsat mera på att plantera bönor, 
den tål vinden bättre (vinden kan bli väldigt kraftigt) och dessutom är bönor dyrare 
än majs. Vi har också planterat ca 1000 Maxan plantor. Maxanblad används som 
förpackningsmaterial. Istället för plastpåsar packar vi våra produkter i en 
eller  flera blad, till exempel på marknaden. Vi använder det också för att  göra 
tamales, en av våra nationalrätter. Vi vi vill komma ifrån plastpåsar som är så 
skadlig för miljön . Målet är att sluta helt med plastpåsar i våran by!   

Flera av våra växter är kvävefixerande , det vill säga ger näring till jorden. Vi är 
medvetna att till 2019 behöver vi rotera odlingar, och inte odla samma sak på 
samma plats, för att få en bra jordkvalitet. 

Tyvärr har klimatförändringar drabbat hela landet hårt. Det regnade inte i juni och 
juli som det brukar. Jorden är sandig och värms upp fort. Vi har varit i kontakt med 



odlare runt om  i landet och många har förlorat upp till 90% av skörden på grund 
av torkan. Det gör att den lilla som kan räddas blir ganska dyrt. Förra året var 
situationen tvärt om, det regnade för mycket, vilket gjorde att bönderna även då 
förlorade hela skördar.  

De stora klimatförändringar kommer att göra det mycket svårt för våra familjer, vi 
behöver lära oss hur vi kan hantera dessa förändringar för att kunna överleva. 
Jordbruksministeriet lovade hjälpa oss med teknisk stöd. Vi hade ett möte i mars. Vi 
undrar varför de aldrig hörde av sig igen. Kan det bero på att det är tre timmars 
gångväg för att komma till våran by? Eller har det tragiska vulkanutbrottet i 
somras, där så många dog, gjort att de behövde satsa på andra området? 

I september kom så äntligen regn, och bönplantorna tog sig och började blomma. 
Det ser hoppfullt ut för oss, även om skörden kanske bara blir 60 % av vad vi 
hoppades på.Trots det var det tyvärr ännu en medlemm i gruppen som kände sig 
tvungen att avbryta sitt deltagande. 

Vi är enorm tacksamma till AGNIs stöd och hoppas att ni vill fortsätta med oss 
även 2019. 

 
På Agnis hemsida www.agniuppsala.se finns bilder från odlingarna och hela rapporten från Miguel. 

EN VARM HÄLSNING 

Vi i Agnis styrelse sköter föreningens administration och ekonomi. Det är till exempel vår kassör 

Tigran, vår ordförande Håkan, Lina som är sekreterare och några fler. Och det är givetvis Bo som i 

mångt har varit föreningens hjärta och som fortfarande oförtrutet arbetar i humanismens tjänst. 

Men vi ser alla som verkar i Agnis anda som Agniter. Oavsett om du läser tidningen och ibland sänder 

en slant, om du själv hjälper människor du möter, eller delar med dig själv genom ett leende och ett 

snällt ord. Eller kanske har du i tidigare år gjort allt detta, och uppmuntrar nu den yngre 

generationen ta över. Alla sprider vi ”agni”, det vill säga elden och värmen, vidare.                               

Ett stort tack till dig för det, och God Jul! 

Kristina Nyström, redaktör 

Kristina.nystrom@agniuppsala.se 

 

Om du har möjligthet att stöda Agni ekonomiskt kan du sätta in ett belopp,                        

litet eller stort, på bankgiro 803-9125, eller swisha till nummer 1230560441.  

Och kom ihåg: Även om du inte har möjlighet är vi mycket                                 

tacksamma för att ha dig som prenumerant på vår tidning. 


