
My actions matter! 

Det är Föreningen SOFIAs motto för biståndsarbetet! 

 

Jordbrukare i MOFI-projektet i Manyara, Tanzania, med nybyggt växthus, som gjorts med av lokalt 

material. Det ger fyra skördar per år med ekologiskt odlade tomater och gurkor. Försäljningen på 

marknaden i Dar-es-Salaam gav dem äntligen ett välkommet bidrag till sin försörjning. 

I skolan lär vi oss vilka problem som världen står inför med en växande befolkning, hunger och 

fattigdom, klimatförstöring och hot mot den biologiska mångfalden. FN har beskrivit i  17 

utvecklingsmål vad vi behöver göra för att skapa en bättre värld. De projekt som SOFIA bedrivit 

bidrar inom alla 17 mål som FN har ställt upp. Mer information kan man hitta på SOFIAs 

hemsida:https://foreningensofia.org/global-goals/ 

Vi vill stärka de ungas rätt till en hållbar framtid! 

I det moderna samhället hänger allt ihop. Vår livsstil och våra konsumtionsvanor har ett globalt 

sammanhang. Vi ska öva oss att förstå hur vi kan bidra till en hållbar framtid. Det är ungdomarnas 

rättighet att få kunskap om de globala problemen, och hur vi kan arbeta med att bidra till att försöka 

lösa dem. Vi ordnar digitala möten med ungdomar i våra projekt ute i världen och får höra deras syn. 

Föreningen SOFIAs biståndsarbete  baserar sig på en antroposofisk grundsyn. 

Världen står inför en hastigt växande befolkning. Småskaligt och ekologiskt jordbruk är mycket mer 

effektivt för att mätta en växande världsbefolkning än storskaligt industrijordbruk. Det slog FN fast 

i rapporten ”Agroekologi och rätten till mat” 2011. SOFIA arbetar tillsammans med BERAS, den 

antroposofiska jordbruksorganisationen, för att stimulera utvecklingen av småskaligt ekologiskt 

jordbruk. Det innebär att man utvecklar kompostering och slipper beroendet av konstgödning, som 

dels är dyrt för småbrukarna och dessutom innebär större risk för övergödning av sjöar och 

vattendrag. Det innebär också att man bygger upp inhemska fröbanker och frigör sig från ett 

http://latinamerika.nu/industriellt-jordbruk-loser-inte-hungerproblem


beroende av multinationella företag som säljer fröer som genmanipulerats för att man inte ska 

kunna använda de fröer som man får vid skörden till sådd. Regenerativt organiskt jordbruk bidrar 

till kolbindning i marken, som reducerar påverkan på klimatet. Forskningsresultat visar på en ökad 

mullbildning i marken och bygger långsiktigt upp markens bördighet. 

SOFIA stödjer också waldorfskolor i fattiga länder, som ger barnen en trygg skolgång utan fysiska 

bestraffningsmetoder. Även barn som på olika sätt är handikappade – socialt, mentalt och fysiskt  

får här en chans till utveckling. Vi försöker skapa skolträdgårdar som bidrar till att de fattiga 

barnen ska få ett mål mat när de kommer till skolan. De ska också fungera som utbildningscentra 

för lokalbefolkningen för att utveckla det småskaliga jordbruket. 

Vi besöker gärna er skola och berättar om det svenska biståndet och SOFIAs arbete i Tanzania, 

Kenya och Sydafrika! 

Skolan/läraren kan boka en tid då vi ska komma på besök. Vi bifogar ett övningsmaterial som 

läraren kan använda i klassen inför besöket, som kan vara i lektionsform eller som föredrag, vilket 

som passar bäst. Länk till övningsmaterialet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp4UNUPRCGjcOAZyJ8kYVwugTPm3glP2ZZa

TGEUUBaijLgzA/viewform 
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