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Låt allas röster höras! – Make all voices heard! 

Det är titeln på den projektansökan som vi har lämnat in till Forum Syd. Vi önskade ett 

treårigt projekt men fick meddelande om att vi kan söka endast för ett år i taget. Efter 

en del omarbetningar i ansökan har vi fått besked om att den i dagarna granskas och är 

uppe för bedömning. Hoppas alltså att vi kan få ett positivt besked före jul. 

Grundtanken med projektet är att göra det möjligt för ZPDCA, och det nätverk som de 

byggt upp, att bedriva påverkansarbete för de mänskliga rättigheter som även omfattar 

barn och ungdomar med funktionshinder. Det finns många idéer bland mammorna och 

andra som jobbar med barnen om hur man kan gå till väga i sin kamp för att få tillgång 

till skolor, sjukvård, boende och, rent praktiskt, bussar, byggnader och allmänna 

platser. 

Under möten och seminarier har man arbetat fram planer med aktiviteter som kan ske, 

men det behövs resurser i form av pengar, kunskap och personer. Det är det som vi 

hoppas kunna stödja från Headway Africa. 

ZPDCA väntar förstås också otåligt, men mammorna och andra som jobbar med 

barnen arbetar på så gott de kan. Vi fick härom veckan ett mail från Theresa Makwara, 

ordförande i ZPDCA, där hon berättar att de bland annat ordnat en ”graduation 

ceremoni” för elever som går i en av skolorna som drivs av organisationen. Vi fick några 

fina bilder och Theresa berättar att det var mycket uppskattat. Vi som gjorde förstudien 

besökte skolan i februari, och vi imponerades av det engagemang som fanns bland 

föräldrar och lärarna där. En av svårigheterna de har att hantera är att få behöriga och 

kompetenta lärare, det har inte hög status att vara lärare för barn med funktionshinder. 

Julgåva och extra stöd till ZPDCA 

Vid senaste styrelsemötet beslöt vi att sända 1000 USD som en julgåva och ett extra stöd 

för akuta kostnader, varav 500 USD är julgåva till barnen vid institutionerna. 



Zimbabwe idag. 

Kort utdrag Omvärlden (Sidas publikation) 

Zimbabwes rikedomar försvinner ur landet 

Publicerad: den 5 november 2014 

Zimbabwe har några av världens största tillgångar på diamanter och platina, men landet har 

förlorat motsvarande 87 miljarder kronor till följd av olagliga finansiella flöden de senaste 30 

åren. 

En rapport från Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee som presenterades i 

september visar att 16 procent av landets befolkning på över 13 miljoner lever i extrem 

fattigdom. 

Antalet fattiga hushåll i landet har minskat sedan 2001, men Sydney Mhishi vid landets 

socialdepartement säger att fattigdomen nu ökar på landsbygden, där majoriteten av 

befolkningen bor - 7,7 miljoner människor. 

Under förra året tog 55 000 hushåll emot socialbidrag på 180 kronor per månad vilket 

motsvarar 20 procent av de extremt fattiga i landet. 

Institutet för utvecklingsstudier presenterade i september en studie som bygger på insamlade 

uppgifter från förra året. Den visar att landet är i ett mycket bräckligt ekonomiskt tillstånd till 

följd av likviditetskris, finansiella restriktioner och korruption. 

Trots att landet är rikt på naturresurser har dessa inte kommit folket till del. 

Zimbabwe har några av världens största diamanttillgångar och reserver av platina och över 40 

utvinningsbara mineraler. Tillgångarna skulle kunna förändra livet för befolkningen men 

värdet av landets mineraler är okänt. Zimbabwe Environmental Law Association, Zela, lyfter 

exempelvis fram bristen på insyn och ansvarsskyldighet vid diamantgruvor i Marange i östra 

Zimbabwe. 

Finansminister Patrick Chinamasa meddelade i samband med presentationen av årets budget 

att landet inte hade några intäkter alls från diamantindustrin under förra året. 

Enligt Zela har endast ett av sju företag som bryter diamanter i Marange offentliggjort några 

uppgifter om sina intäkter. 

 

Grace Mugabe vald till ordförande i kvinnoförbundet. 

Mugabes parti ZANU-PF har nu utsett Grace Mugabe, Robert Mugabes hustru, till ordförande 

för ZANU-PF kvinnoförbund. Hon får därmed också plats i partiets högsta beslutande organ 

Politbyrån. 



Tydligen har Grace (49 år) haft en kampanj mot Joice Mujuru, den politiker som ansetts ligga 

bäst till som efterträdare till Mugabe, när den dagen kommer. 

Zimbabwe Coalition on Debt and Development, Zimcodd, är ett nätverk av organisationer 

som driver en kampanj för rättvisa på skatteområdet och som kräver att stora företag inom 

utvinningssektorn betalar skatter. 

– Olagliga finansiella flöden skapar ojämlikhet eftersom staten förlorar intäkter som kunde ha 

fördelats till fattiga. De rika ska betala skatter så att utsatta får tillgång till social välfärd, säger 

Janet Zhou vid Zimcodd. 

Hemsidan 

Vi har av olika skäl inte uppdaterat vår hemsida så som vi borde, men nu ska vi ta itu med den 

och ge den en ny utformning! Vi hör av oss när jobbet är igång, så håll ut! 

Informationsfolder  

Informationsfoldern om HeadwayAfrica är klar . 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 i januari 2015 tillsammans med ett brev och 

inbetalningskort för 2015 års medlemskap.  

Medlemsavgift och gåva  

.Medlemsavgiften är 100 :-per år för privatpersoner och 500:- per år för företag och 

organisationer. Du har väl betalat din medlemsavgift för 2014? Några har tyvärr glömt det, 

men det går inte ut någon ny påminnelse i år. 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 

Styrelsen består av följande ledamöter, och oss når du genom Headway Africas  mailadress. 

 

Ordförande: Seydou Bahngoura 

Ledamöter: Heidi Fahlgren, sekreterare, Lennart Falegård, Ingrid Gustafsson, Kassör,  Mats 

Nilsson, Ingrid Svanteson  
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