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Låt allas röster höras! – Make all voices heard!
Det är titeln på den projektansökan som vi nu lämnar in till Forum Syd för ett treårigt
projekt tillsammans med Föreningen Headway Africa och ZPDCA (Zimbabwe Parents
of Handicapped Children Association). Det var också ett uttryck vi ofta hörde i möten
med såväl personer med funktionshinder som deras anhöriga, när de berättade om sin
kamp för att få tillgång till skolor, sjukvård, boende och, rent praktiskt, bussar,
byggnader och allmänna platser.
Som ni kunde läsa i förra nyhetsbrevet fick vi ett bidrag beviljat för att göra en förstudie i
Zimbabwe för att undersöka möjligheterna till och upprätta en plan för ett samarbete som
avser att stärka den funktionshindrades och dennes familjs position och sociala status. Kort
uttryckt att göra sin röst hörd kring frågor som rör funktionshinder, status och rättigheter i
samhället. Det kan handla om information och utbildning för målgruppen, dvs. barnen,
ungdomarna och familjen, men också av föreningsföreträdare, näringsidkare och politiska
företrädare.
Under en vecka i februari var två av Headway Africas styrelsemedlemmar, Lennart Falegård
och Ingrid Svanteson, i Harareregionen. Där hade vi ett digert program där vi träffade
representanter för ZPDCA, ungdomar, mödrar, styrelsemedlemmar. Vi besökte ansvariga för
barn- och ungdomsfrågor på den lokala myndigheten, ansvarig chef för sociala frågor och
hälsofrågor på Ministry of Health samt ett par frivilligorganisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter. Vi hade också ett möte på svenska ambassaden för att berätta om
Headway Africas verksamhet, informera om vårt besök i Zimbabwe och få deras bild av den
aktuella situationen i Zimbabwe, främst med fokus på mänskliga rättigheter och situationen
för människor med funktionshinder.
Vi besökte de tre institutioner som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev och träffade både
barnen, deras mödrar och andra vuxna som arbetar där.

Projektansökan - så går det till.
För att ha möjlighet att få en projektansökan beviljad av Forum Syd måste ett antal områden
analyseras och kommenteras, och vår förstudie var upplagd så att vi kunde diskutera dem
tillsammans med ZPDCA för att göra en plan för det projekt vi nu tillsammans ansöker om
Här några exempel:
Vi ansöker om ett treårigt samarbete, främst knutet till de områden som tas upp i FNkonventionen om mänskliga rättigheter (The United Nation Convention on the Rights of
Persons with Disabilities) alltså den del som avser barn och ungdomar med särskilda behov.
Denna konvention ratificerades hösten 2012 av Zimbabwes parlament, vilket ger det
planerade samarbetet en extra status. Särskild lokal projektledare skall i samarbete med
Headway Africa utarbeta en aktivitetsplan för dels insatser inom ZPDCA´s struktur och
verksamhet dels för att stärka förtroendet hos allmänhet, myndigheter och andra
organisationer. Därvid vill vi öka förståelsen för personer med funktionsnedsättning och deras
anhöriga.
Vi beskriver hur förstudien tagit upp de centrala utvecklingsfrågorna och vad som
framkommit i dialog med partnerorganisationen, dvs. ZPDCA, och den tänkta målgruppen.
a) Demokrati och mänskliga rättigheter i projektet
Vid möte med organisationen Young voices, unga väl utbildade personer med
funktionsnedsättning, framkom att de ca 1,4 miljoner i Zimbabwe, som kan föras till gruppen
”personer med funktionshinder”, har små eller inga möjligheter att på demokratisk väg
framföra sina synpunkter eller att delta i samhällsdebatten. Många har praktiska svårigheter
att delta i t ex allmänna val. Möjligheten att rösta via ombud finns, men manipuleras ofta.
Organisationen planerar för en ”Awareness building campaign” kring dessa frågor som
ZPDCA kommer att medverka i, och därmed det ev. kommande projektet.
b) Jämställdhet (genus) i projektet :
Zimbabwes befolkning är förhållandevis välutbildad och läskunnigheten är ganska hög. Dock,
inom gruppen med funktionshinder, har 22 % av flickorna och 20 % av pojkarna aldrig
deltagit i skolundervisning. Detta och genderfrågorna är viktiga områden att arbeta med
framöver. Zimbabwes kultur och verklighet är att mammorna har ansvaret i allt väsentligt när
det gäller barnen. Situationen för mammorna blir än mer ohållbar om familjen får barn med
mental eller fysisk funktionsnedsättning och männen inte medverkar. Alltså att arbeta med att
engagera papporna/männen för att därmed också stärka den funktionsnedsattes status i
samhället är en väsentlig del.
c) Ungperspektiv
Ålderfördelningen är tillfredsställande inom ZPDCA. Detta gäller både styrelse, personal och
medlemmar.

d) HIV/Aids i projektet
Den uppåtgående kurvan för HIV/aids planar ut. Det finns numera myndighetsåtgärder i
Zimbabwe för att hantera problematiken, bl a genom kliniker för vuxna och barn. Klinikerna
tillhandahåller medicin och rådgivning. Klinikerna är ofta åtskilda för barn respektive vuxna.
De frågor kring HIV/aids som blir aktuella i ett ev kommande projekt är främst
utbildningsinsatser för smittade, men också för anhöriga till smittade, vilket vi ser som viktigt
för att därmed minska stigman för smittade.
Vad händer nu med projektansökan?
Headway Africa och ZPDCA har alltså gemensamt skrivit en ansökan som tillsammans med
ett antal bilagor och andra uppgifter ska vara inne hos Forum Syd senast den 5 maj 2014. Där
behandlas den, eventuella kompletteringar och justeringar görs och under hösten kan vi få
besked om vår ansökan beviljats.
I början av nästa år kan projektet starta om det beviljas. I kommande nyhetsbrev berättar vi
förstås om hur läget är

Zimbabwe idag.
De ekonomiska bekymren fortsätter.
På ytan är det politiskt ganska lugnt i Zimbabwe nu. Under ytan är det en annan sak. Det
närmaste stora problemet är ekonomin som rasar – igen. Den djupaste krisen runt 2008, när
inflationen var tiotusentals procent och en hamburgare kostade miljoner Zimbabwedollar, är
över. US-dollar och Rand har fungerat tillfredsställande som betalningsmedel. Någon ny egen
valuta tycks inte vara aktuell för närvarande.
Även om den ekonomiska situationen stadigt har förbättrats ser framtiden mycket dyster ut.
Många företag lämnar Zimbabwe, inkomsterna minskar och utgifterna ökar. Uppåt två
miljoner zimbabwier har lämnat landet och få kommer tillbaka. Oppositionen kritiserar
självklart regeringen och oppositionsledaren Twsangirai, som själv sitter i regeringen gör
märkliga uttalanden om ”att Mugabe inte klarar sig utan honom”.
Firande.
Men det har varit fest också. Dels fyllde President Mugabe 90 år och stora (dyra) festligheter
följde med detta. Han återvaldes ju som president i höstas och blir 93 år innan hans
nuvarande regeringsperiod är slut.
President Mugabe och hans hustru Grace gifte den 1 mars bort sin enda dotter, Bona. Vid ett
fantastiskt väl arrangerat bröllop med höga gäster från många länder fick hon sin Simba. Bona
har bl. a studerat i Hongkong, där Mugabe enligt uppgift har ett hus han köpte för några år
sedan för 50 miljoner.

Vi har haft årsmöte.
Den 9 april hade Headway Africa sitt årsmöte i Hallsberg. Förutom de sedvanliga ärendena
hade vi besök av en kongolesisk förening i Vivalla, ett bostadsområde i Örebro De berättade
om sitt arbete med barn och ungdomar där. Det handlar till stor del om integration och ett

riktigt spännande exempel på deras arbete är att barnen berättar historier, sagor eller egna
upplevelser och gör små tryckta, fina böcker med text och bild, som sedan används i klassen,
på fritids eller på föräldraträffar.
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Informationsfolder
Informationsfoldern om HeadwayAfrica är klar i början av maj . Den kan användas för att
rekrytera flera medlemmar och vid arrangemang av olika slag där vi har möjlighet att samla in
pengar för vår verksamhet. Vi skickar den till dig så fort den är klar.

Medlemsavgift och gåva.
Du har väl betalat din medlemsavgift för 2014? Den är 150 SEK för första medlemmen i
familjen och därefter 100 SEK per övrig familjemedlem. En organisation eller företag kan
också bli medlem och betalar då 500 SEK. Om du vill ge en extra gåva till Headway Africa är
vi förstås väldigt glada.Ange då på inbetalningen att det är en gåva så att vi kan skilja den från
medlemsavgiften.
Mail: headwayafrica@gmail.com
Adress:
c/o Kaplansvägen 10
715 72 Stora Mellösa.
Tel: 0704 76 77 80
Bankgiro: 758 - 37 92
Plusgiro: 60 08 24 - 7
Organisationsnummer:
802459-7463

Oss i styrelsen når du säkrast genom att maila via adress ovan.

