Nyhetsbrev nr 27, oktober 2020.
Den här hösten är påverkad av den pågående Covid 19-pandemin. Här hos oss likväl som i
hela världen. Mycket som planerats har fått ställas in. Annat har kunnat genomföras, fast på
ett annorlunda sätt. Inte minst har tekniken kunnat hjälpa oss och gett oss redskap för att
kunna träffas och hålla kontakten, även om det är digitalt.
Föreningen har ändå kunnat genomföra planerade sammanträden och möten – men främst
digitalt.
Arbetet i styrelsen fortgår med de riktlinjer som beslutades på årsmötet. Det är framförallt
två frågor som styrelsen arbetar med: Att sammanfatta och avsluta projektet tillsammans
med ZPHCA i Zimbabwe samt att arbeta med ansökan om ett nytt projekt med TAMH i
Tanzania.

Zimbabwe
Läget i Zimbabwe är svårt. Det är hyperinflation, som ju också påverkas av Coronapandemin.
Skolor som inte har vatten – och de är många - måste stängas. Det finns oro bland lärare och
andra offentligt anställda om hur de skall kunna skydda sig mot smitta. Men de flesta vuxna
arbetar inom den informella sektorn och för dem finns inget skyddsnät alls. Tillsammans
med svår torka och matbrist har nedstängningen av samhället på grund av Corona gjort det
svårt att köpa mat för att överleva. Den zimbabwiska dollarn blir alltmer värdelös. FN räknar
med att hälften av befolkningen kommer att behöva mathjälp i år. Så läget för befolkningen
är fortsatt svårt. Det finns också en fortsatt politisk oro, bland annat gällande pressfrihet och
journalisters möjligheter att fritt rapportera om händelser i Zimbabwe.
Men projektverksamheten har dock avslutats med ZPHCA i Zimbabwe, och slutredovisats till
Forum syd, numera Forum Civic. Projektet har pågått i många år och man upplever att de
mål man haft för samarbetet i stort är uppfyllda, enligt den utvärdering som ägt rum.
Föreningen har utvecklats, medlemmarna har kunnat få ny kunskap som utvecklat deras
arbete med att stödja personer med olika funktionsvariationer att få sina mänskliga
rättigheter något mer tillgodosedda. Det har funnits, och finns svårigheter för föreningen att
utvecklas, inte minst samhälleliga problem. Vi funderar givetvis på om det finns andra sätt än
projekt att stödja ZPHCA i Zimbabwe.

Tanzania
På årsmötet beslutades att fortsätta arbetet med en ansökan till TAMH i Tanzania.
Forum Civic har svarat - efter en osedvanligt lång handläggningstid - att man tyvärr inte
godkänt vår ansökan. Det rådande läget i Tanzania, Coronakris och torka, gör att man inte
tror att målen för Headway Africas projekt går att uppfylla. Vi har delvis annan uppfattning
om detta. Styrelsen beslöt dock på sammanträde i juni att ha fortsätt kontakt med Forum

Civic, och skall under hösten göra en reviderad ansökan som bättre stämmer med de
intentioner som Forum Civic, TAMH och Headway Africa har samt med hänsyn till den
situation som Tanzania befinner sig i just nu. TAMH har god kontakt med medlemmar i
Föreningen Headway Africas styrelse och de ser fram mot ett samarbete. Hur det går får
tiden utvisa!
Läget i Tanzania är fortsatt osäkert. Så här beskrivs situationen av UD:
“En del av den lagstiftning som nyligen har antagits begränsar det civila samhällets och
medias utrymme. Lagarna förhindrar och kriminaliserar akademisk frihet, fri publicering av
nyheter och opinionsbildning. Trakasserier, arresteringar, kränkningar, avstängningar,
husarrester, våld och hot utgör vardag för bland annat journalister, aktivister och
oppositionella politiker. Medieföretag stängs ned, stäms för förtal, och fråntas finansiering
om de ej rapporterar regeringsvänligt.
Könsdiskriminering är förbjudet enligt lag men en patriarkal kvinnosyn, föråldrade lagar
samt brist på resurser och politisk vilja innebär att kvinnors rättigheter respekteras i en lägre
grad än mäns. Könsbaserat våld i olika former utgör ett allvarligt problem. Antalet
rapporterade fall av våld, främst sexuellt våld, mot barn har ökat alarmerande. En av tre
flickor är gifta före 18 års ålder. Gravida flickor utestängs från skolgång, även efter
förlossning. Könsstympning är fortsatt ett problem men förekomsten har minskat sedan det
förbjöds i lag för 20 år sedan. Tron på häxkraft utsätter personer med albinism för övergrepp
såsom mord och amputeringar av kroppsdelar för illegal handel. Hbtq-personer
diskrimineras, tvingas dölja sin läggning och kan inte registrera sina intresseorganisationer.
Arresteringar och tortyr av homosexuella förkommer.”

Övrigt i verksamhetsplanen
Föreningen kommer också att undersöka möjligheter att i Sverige bilda nätverk kring
aktuella projekt med organisationer och personer som på frivillig väg vill stödja arbetet
genom aktiv medverkan och ev ekonomiska bidrag. Den insamlingsverksamhet som
föreningen genomför kommer att fortsätta och förhoppningsvis utvecklas, liksom
medlemsvärvning.
Styrelsen önskar med detta nyhetsbrev alla medlemmar en god hälsa och en vacker höst!
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