Till medlemmarna i Föreningen Headway Africa

Jul-nyhetsbrev nr 30, december 2021.
Hela det här årets arbete har präglats av den pågående pandemin. Headway Africa
har kunnat ha verksamhet under året – om än i andra former än tidigare. Digitala
möten har kunnat genomföras på ett bra sätt oss emellan, men också med våra
kontakter och partners. Styrelsen har på så sätt kunnat fortsätta sitt arbete och
genomföra möten och att ha fortsatta diskussioner om framtiden.
TAMH i Tanzania
På årsmötet i april beslöts att styrelsen skall ha fortsatt kontakterna med TAMH i
Tanzania, och därmed fortsätta arbetet att etablera och utveckla ett projektsamarbete
tillsammans.
Ett gediget förarbete med en ansökan till Forum Civ har gjorts, men styrelsen beslöt
avbryta förberedelserna tills vi vet mer om vilka ekonomiska resurser som kan knytas
till samarbetet och den verksamhet som både vi och TAMH förordar. Kontakterna
med föreningen finns kvar, men styrelsen avvaktar tills vidare med en ny ansökan.
ZAPCD i Zambia
Under hösten har styrelsen tagit kontakt med Association for Parents with
Disabilities, ZAPCD, i Zambia. Organisationen arbetar även här främst med frågor
för medlemmar som stödjer och eller har funktionsvariationer. Styrelsen undersöker
nu förutsättningar för ett eventuellt framtida gemensamt utvecklingsprojekt, samt
kommer att pröva förutsättningarna för ekonomiskt stöd via ForumCiv men även
andra vägar.
Zambia är ett av världens mest ojämlika länder. Drygt halva befolkningen lever i
fattigdom. Landet har stora utmaningar vad gäller möjligheter till ett drägligt liv
Särskilt kvinnor, barn, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning har i
många fall kränks och åsidosatts de mänskliga rättigheterna.
Dock finns det föreningar, t ex ZAPCD, som arbetar för ökad delaktighet i samhället,
stöd till föräldrar och verkar för mänskliga rättigheter för deras medlemmar.
ZPHCA i Zimbabwe
Efter fem års intensivt projektsamarbete med ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled
Children Association har det formella samarbetet nu planenligt avslutats. En
omfattande utvärdering och en slutrapport har färdigställts. Totalt sett kan vi
konstatera ett bra resltat av samarbetet, men osäkerheten om föreningens

möjligheter att fortsätta utvecklas i Zimbabwe, med sina enorma problem inför
framtiden, utan externt stöd, är givetvis stor.
Att det formella samarbetet med ZPHCA avslutats betyder inte att våra kontakter
med organisationen upphör, Vi kommer givetvis att fortsätta att ”följa arbetet” men
för tillfället har vi inga ekonomiska resurser att tillföra.
Samarbetet med SV
Redan från Headways start 2011 har vår förening haft ett nära och omfattande
kontakter med Studieförbundet Vuxenskolan för både funktionärer och andra
resurser, Detta har betytt mycket, inte minst för Headway.
Under året som gått har Headway Africa diskuterat att öka det fortsatta samarbetat
med SV, dels för att knyta nya kontakter men också för att få fler medlemmar till
föreningen. Bland annat planerar vi en gemensam konferens med målet att sprida
information och intresse för vårt arbete via SVs olika kanaler. Planerna har på grund
av pandemin skjutits lite på framtiden, men planen är att genomföra konferensen
under våren 2022.
Headway-året som gått
Genom pandemin har det har varit ett år som inte varit likt andra år, men där vi alla
lärt oss att förhålla oss till de nya förutsättningar som gäller för möten, samvaro och
människors vardag. Vi skall också vara helt klara över att pandemin, och
konsekvenserna av den, har drabbat de som bor ivåra partnerländer många gånger
värre än oss i vårt land.
Det finns många intressanta frågor och samarbeten för Headway Africa att ta itu med
under nästa år. Vi skall tillsammans göra vårt bästa.
Med detta, årets sista nyhetsbrev, vill vi önska alla Headway Africas medlemmar och
sympatisörer en riktigt….

God Jul och Ett Gott Nytt År.
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