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Jag är ordentligt irriterad. Jag har 
rest två dagar för att komma till det 
avlägsna västnepalesiska Kalikot. Först 

flög jag västerut från Kathmandu och 
sedan åkte jag 11 timmar på fruktansvärda 
bergsvägar för att komma hit. 

Och nu har det blåst upp till åskväder. 
Det betyder att jag inte kan vandra iväg till 
bergsbyarna på grund av jordskredsfaran, 
och till fots är enda sättet att ta sig dit. Det 
ser alltså ut som om mina intervjuer med 
kvinnorna i byarna går åt skogen.

Men så nås jag av en god nyhet. Affärs-
kvinnan Anita Shahi (35) har lyckats ta 
sig till byn Manman, där vi för tillfället 

huserar. Hon har kommit för att sköta sina 
affärer och jag kan åtminstone göra en 
intervju. 

Trots att Anita idag är en kvinna som 
sköter en blomstrande affärsverksamhet, 
har det inte alltid varit så. Det var först när 
hon kom i kontakt med det utvecklings-
program som Finska Missionssällskapet 
stöder, som hennes liv började förändras. 
Det är svårt att tro att Anita inte har gått 
en enda dag i skolan och inte kan läsa. 

Medan blixtarna lyser upp bergen i bak-
grunden, sätter sig en brett leende kvinna 
framför mig. Hon har förgyllda smycken 
och en röd tika i pannan. Hon börjar 

berätta sin historia.

BEGRÄNSAT LIV
Vi backar sex år tillbaka i tiden. Då var 
Anita hemma på gården. Hon bodde 
tillsammans med sin familj på 15 perso-
ner. Till kärnfamiljen hörde hennes man 
och fem barn. Utöver det kom mannens 
föräldrar och andra släktingar.

”Min man ansåg inte att jag dög till 
annat än att laga mat och utfodra djur, jag 
var alltid bara inne i huset”, minns Anita.

Livet i bergen är inte lätt. Byborna är fat-
tiga och levebrödet knapert. Väderleksväx-
lingarna och de långa avstånden gör både 

Anita bor i en bergsby i Nepal. Tidigare hade kvinnorna i byn ingen talan. 
Det enda Anita ansågs duga till var att laga mat och utfodra djur. Hennes 
liv var begränsat till den egna gården. Nu är allt annorlunda.

Kvinnorna i Nepal genomför en tyst revolution

Anita Shahi.
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odlandet av grödor och försäljningen av 
skörden utmanande. 

Den nepalesiska organisationen Sahas, 
som stöds av Missionssällskapet, började 
arbeta för att förbättra bybornas levnads-
förhållanden och hälsa. Man grundade 
kvinnogrupper, och till en av dessa gick 
också Anita.  

”Min svärmor var inte glad över det. 
Hon trodde att vi bara skulle sitta och 
skvallra i gruppen.” 

Trots att familjen motsatte sig, började 
Anita gå till sammankomsterna. Hon ville 
lära sig nya färdigheter.

FRÅN GRÖNSAKSODLARE TILL JORDÄGARE
Innan Anita gick med i kvinnogruppen, 
bestod familjens kost av majs och vete. 
Anita gick en utbildning som Sahas ord-
nade och lärde sig att odla grönsaker.

”Jag började odla tomater, kål, lök, ärter, 
potatis, rädisor och spenat”, räknar Anita 
upp.

Skörden var så stor att jag kunde åka 
till den närmaste marknaden för att sälja 
mina grönsaker.

”Jag minns hur lycklig jag var första 
gången jag själv kunde köpa skoltillbehör 
till barnen.”

Efter det gick Anita också en kurs i 

hönsskötsel. Efter avslutad kurs fick hon 
20 hönor. Hönorna lade ägg, och Anita 
fick mera inkomster. 

För pengarna som Anita tjänade genom 
hönsen kunde hon snart köpa två getter. 
Getterna fick killingar, som kunde säljas. 
Till slut hade Anita råd att skaffa sju åsnor. 
Med deras hjälp gick det att transportera 
varor i större mängd till marknaderna.

”Nuförtiden hyr jag ut mina åsnor till 
andra i byn. Jag har fått så goda inkomster 
att jag har kunnat köpa en bit jord”, berät-
tar Anita stolt. 

I Nepal räknas det som en stor bedrift 
att köpa jord. Det är dyrt och därför är 
det för många en dröm som förblir just 
en dröm. Utöver allt det andra har Anita 
också öppnat en bybutik.

FRUNS RÖST BLIR HÖRD
Familjens liv har totalförändrats genom 
Anitas framgångar. 

”Tidigare kunde jag inte skriva under 
något utan bekräftade med mitt fingerav-
tryck. I gruppen lärde jag mig för första 
gången att skriva mitt namn.”

Anitas största motivation har varit att 
alla hennes barn skall få gå i skola – till 
skillnad från henne själv i tiderna. Och så 
har det blivit. Hennes äldsta dotter stude-

rar medicin.
Anitas man stöder henne, för han har 

sett den positiva förändring som skett. 
Enligt Anita har även förhållandet till 
mannen förändrats. Nuförtiden frågar han 
efter hennes åsikt innan han fattar beslut. 

”Jag är stolt då jag kan betala räkningar 
för min man”, lägger Anita till.

Organisationen Sahas är speciell, efter-
som den arbetar med många olika bya- 
grupper. Utvecklingen stiger ur bybornas 
egna behov. Förutom att hjälpa byborna 
till självhjälp i ekonomiska och hälsobe-
främjande ärenden, lär man också ut vilka 
rättigheter byborna har och hur de kan få 
tillgång till dem. 

Det är Anitas kvinnogrupps förtjänst att 
byn nu har vattenförsörjning. Hälften av 
medlen för det bygget kom från de lokala 
myndigheterna efter flitigt påverkansar-
bete.

Missionssällskapet har redan gått vidare 
från Kalikot och stöder nu andra fattiga 
områden i Nepal. Men kvinnogrupperna 
fortsätter sitt arbete självständigt och går 
vidare med att utveckla sina egna och 
bybornas levnadsförhållanden.

Anita Shahis hemby.
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