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Styrelsen i Headway Africa har under hösten i huvudsak arbetat med två olika arbetsområden. 

Det första är att avsluta projektet tillsammans med ZPHCA i Zimbabwe. Det projektet har 

pågått i många år och är nu inne i sin slutfas. Trots stora svårigheter har ZPHCA arbetat med 

att utveckla sin förening och verka för att deras medlemma och personer med olika 

funktionsvariationer skall få sin lagliga plats i samhället. 

En omfattande utvärdering och en slutrapport är inskickat till Forum Civic och kommer 

senare också att finnas på vår hemsida. 

Stå upp för mänskliga rättigheter 

2020 har varit ett svårt år för världen och för Zimbabwe. De svåra effekterna av Covid-19-

pandemin har påverkat hela samhället. Stängda skolor, stort tryck på sjukvård, ekonomiska 

konsekvenser, vattenbrist, torka och en inflation på över 500% är några av effekterna. Dock 

har landet ett tema för nästa år: Stå upp för mänskliga rättigheter!” Temat fokuserar på att 

använda mänskliga rättigheter som färdplan för arbetet med återhämtningen. Ett sådant tema 

inger ett visst hopp för framtiden! 

Zimbabwe idag 

Mycket ofta är det de människor som redan är sårbara som drabbas mest när ett land är i kris. 

Covid-pandemin har också urholkat de hårt vunna förbättringarna på jämställdhetsområdet, 

och behov hos personer med funktionsnedsättning beaktas sällan inom hälsovården. 

 Avgifter och korruption leder till diskriminering av särskilt av utsatta grupper Negativa 

attityder och diskriminering är utbrett. Personer med funktionsnedsättning exkluderas i hög 

grad från statliga tjänster. Resurs- och kunskapsbrist leder till att personer med psykisk 

funktionsnedsättning inte blir diagnostiserade och de får heller inte adekvat behandling eller 

skolgång. Diskriminering och exkludering begränsar även personers med 

funktionsnedsättning, deras  sexuella och reproduktiva hälsa. 

Så det är verkligen en svår situation i Zimbabwe. Trots detta har föreningen ZPHCA lyckats 

att med sitt utvecklingsarbete stärka situationen för personer med funktionsvariationer, även 

om det finns väldigt mycket kvar att utveckla och arbeta vidare med. Det har under åren varit 

ett fantastiskt samarbete med många positiva kontakter med ett spännande utvecklingsarbete. 

Tanzania Tham och ansökan 

Den andra frågan som föreningens styrelse arbetat med är  planeringen för, ansökan hos 

Forum Civic, om ett projekt i Tanzania med Föreningen THAM. 



   

Ansökan har skickats in, men efter en orimligt lång handläggningstid så fick vi ett negativt 

besked, ansökan blev avslagen. Diskussioner med Forum pågår för att finna en lösning som 

både Headway, TAMH och Forum Civic kan finna rimlig. 

Läget i Tanzania är givetvis också svårt, Covid-pandemin påverkar hela samhället, där som 

här, och det påverkar hur projektarbetet kan komma att genomföras. Men föreningen THAM 

är fortsatt positiva till ett samarbete och väntar med spänning på omma igång igen. 

Läget i Tanzania 

Den utbredda korruptionen fortsätter att utgöra ett allvarligt hinder för rättvisa och utveckling. 

Kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och med albinism, hbtq-personer, 

pastoralister (folkgrupper med en traditionell nomadisk livsstil baserad på boskapsskötsel) 

och äldre är de grupper som har svårast att komma i åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. 

Frekventa rapporter om övervåld från polis och säkerhetsstyrkor förekommer. 

Covidpandemin har drabbat landet hårt och befolkningen har fått många restriktioner att följa: 

skolor har stängt, resor begränsas, en överlastad hälsovård och ekonomiska svårigheter, våld 

och oroligheter påverkar hela befolkningen.  

Trots allt så finns ändå ett hopp hos THAM att vi under 2021 kan starta ett samarbete och 

utveckla ett projekt som stöder sina medlemsfamiljer. 

Ett annorlunda år för Föreningen Headway Africa. 

Hela det här året har varit så annorlunda mot andra år. En pandemi som påverkar oss alla. 

Styrelsen har ändå kunnat mötas - om än digitalt! Ett sånt arbetssätt är ju också utvecklande 

och ger oss positiv kunskap och nytt sätt att kommunicera. 

Vi önskar er alla med detta nyhetsbrev några avkopplande och sköna helgdagar. 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER ALLA! 
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