Nyhetsbrev februari 2020.
Här kommer aktuellt från Föreningen Headway Africas arbete:

Det ser ut att bli ett spännande år för Headway Africa 2020.
De projekt som föreningen arbetat med i Zimbabwe skall avslutas under året. Vi väntar med
spänning på besked från Forum Syd om vår ansökan om projekt i Tanzania. Årsmötet är den
22 april och skall planeras.
ZPHCA och Zimbabwe.
Föreningen ZPHCA har under de år som samarbetat pågått, utvecklats och blivit starkare –
de har tagit stora steg för att kunna påverka samhället och för att förbättra levnadsvillkor för
personer med funktionsvariationer. Under året kommer Headway Africas arbete med
föreningen att avslutas - men i Zimbabwe kommer ZPHCA att arbeta vidare utifrån den
kunskap och de erfarenheter man fått genom Headway Africas stöd.
Men situationen i Zimbabwe är svår. Man går just nu igenom en period av stora ekonomiska
svårigheter. Brist råder på basvaror, drivmedel och el. Inflationen uppgick i augusti till 300%.
Ökningen i fattigdom beror på akut livsmedelsbrist till följd av den nuvarande ekonomiska
krisen och de förkrossande effekterna av den El Niño-framkallade torkan på
jordbruksproduktiviteten.
Men president Mnangagwa uppmanar befolkningen till tålamod.....
Det finns ändå hopp för framtiden! Zimbabwe antog år 2013 en ny konstitution som är
progressiv och stärker skyddet för de mänskliga rättigheterna. Anpassningen av existerande
lagar till den nya konstitutionen går dock trögt, särskilt inom politiskt känsliga områden.
Korruptionen är omfattande och förekommer på alla samhällsnivåer.
Yttrande-, mötes- och pressfrihet garanteras i konstitutionen men begränsas i praktiken av
lagar som inte anpassats och av brist på politisk vilja hos berörda myndigheter. Zimbabwiska
barn har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Våld mot barn är utbrett och en tredjedel
av alla flickor gifts bort före 18 års ålder, vilket bland annat påverkar skolgången; flickor tas
tidigare ur skolan än pojkar. Hiv utgör ett stort hälso- och samhällsproblem.
En ny grundlag från 2013 innehåller dock skydd för mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Dock är genomförandet uttryckligen villkorat till att tillgängliga
resurser finns, och mycket återstår att göra.
Julgåvan - en viktig och välkommen insats.
Inför julhelgen skickade Headway Africa en julgåva till ZPHCA, ca 3000 kr. Föreningen hade
att själva besluta om hur gåvan skulle fördelas och vad den skulle innehålla - men att den
självklart var för att glädja barnen och göra deras situation bättre.

Det blev en både välkommen och viktig gåva! Tack till alla våra medlemmar för bidragen!
Pengarna fördelades till de familjer och de barn som har det svårast. I tackbrevet från
föreningen berättas om hur de använt gåvan: - för att köpa matvaror, medicin och ett barn
fick hjälp med sin skolavgift. Gåvan kom när många var i behov av hjälp. Så här beskrivs
situationen i tackbrevet:
“Den ekonomiska situationen i Zimbabwe är kritisk. Prishöjningar gör att många inte har råd
att vare sig köpa mat eller nyttja den hjälp de behöver. Detta drabbar mammor till barn med
funktionsvariationer särskilt hårt, de är ofta ensamstående och har inte möjligheter att
arbeta och förbättra sin situation. Allt blir också ännu svårare eftersom det inte alltid finns
rinnande vatten, elektricitet och bensin till bilar ock bussar. Men, den gåva familjerna fick
har hjälpt till. ZPHCA lyckades hjälpa 20 familjer – de fick mat och andra förnödenheter.
Familjerna var mycket tacksamma för den hjälp de fick, det betydde mycket för dem, särskilt
inför julen.”

Ansökan hos Forum Syd om projekt i Tanzania.
Ansökan, i samarbete med TAMH (Tanzania Association for Mentally Handicapped), har
bearbetats och förbättrats enligt Forum Syds instruktioner. Ett stort, tidsödande och
kvalificerat arbete har lagts ner för att tillmötesgå krav från Forum Syd. Men trots alla
ansträngningar har vi ännu inte fått besked om att de godkänner ansökan. Dock har de sagt
att vi under februari skall få ett beslut.
Föreningen TAMH vet hur läget är och väntar också med spänning på beslutet.

Årsmöte i Falköping 22 april
Föreningens årsmöte hålls i Falköping den 22 april i SVs lokaler. Särskild inbjudan och kallelse
kommer att skickas ut.
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