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Mars 2016 

 

 
 

 

Make the Voices Heard! 
 

 

Zimbabwe i dag. 

Vårt projekt i Zimbabwe håller nu på att avslutas. Ingrid och Lennart har precis varit i Harare 

för att tillsammans med ZPHCA utvärdera det ettåriga projektet. Genom att hålla seminarier 

och möten kring projektets resultat så här långt, får vi ett bra underlag för slutrapporteringen 

till Forum syd, men också en bra grund för en ny ansökan till Forum syd för medel till en 

fortsättning.  

 

Det ser hittills ut som om projektet fungerat mycket bra och att målen vi tillsammans satt, 

Headway Africa och ZPHCA, helt eller delvis uppnåtts. Andelen män/pappor i styrelser och i 

lokala grupper har ökat, flera seminarier kring mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning har hållits och nätverket kring ZPHCA har stärkts med representanter 

för flera organisationer och myndigheter. Det var de viktigaste frågorna att starta med. 

 

Vid ett av seminarierna deltog Annah Shiri, som är en av de två senatorer i Zimbabwes 

parlament som är invalda av civila samhällets organisationer för mänskliga rättigheter. De 

skall företräda personer med funktionsnedsättning och driva deras frågor.  Senatorn deltog 

aktivt i seminariet och föreslog också att ZPHCA så snart som möjligt tar på sig ansvaret för 

att samtliga parlamentsledamöter informeras om FN-deklarationen om mänskliga rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. En utmaning som ZPHCA:s ledare med glädje antog. 

 

Svår torka i Zimbabwe 

I Zimbabwe råder för närvarande en humanitär kris, bland annat på grund av mycket svår 

torka i stora delar av landet. Normalt sett är det nu slutet på en regnperiod, 

 men regnet har mer eller mindre uteblivit. Skördarna är därför små, boskapen saknar vatten 

och nära tre miljoner människor riskerar att inte få tillräckligt med mat. Regeringen vädjar nu 

om hjälp från omvärlden, vilket är mycket ovanligt att man gör. Detta har också framgått av 

svenska media.  
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Hög arbetslöshet 

Ekonomin är fortsatt svår. Övergången till använda USA-dollar har visserligen stabiliserat 

valutaproblemet men priser har gått upp och folks inkomster har minskat. Arbetslösheten är 

mycket hög, kanske runt 75%, Butiker och andra verksamheter stänger på grund av att 

människor inte har arbete och lön och därmed möjlighet att handla. Familjer kan ha svårt att 

betala skolavgifterna, vilket resulterar i att elever även kan få sluta en redan påbörjad 

utbildning.  

En man berättade att i vissa fall har familjerna råd att bara hålla något barn i skolan. 

 

Två år till valet 

Det är nu två år kvar till nästa presidentval. Robert Mugabe är då 93 år, men det är inte 

omöjligt att han kommer att kandidera till en ytterligare period. Oppositionen håller för 

närvarande en låg profil, men ytterligare några nya partier har kommit in på arenan. En 

valstrid är att vänta. 

 

 

Fakta om Zimbabwe 

Officiellt namn  Republic of Zimbabwe 

Stats-och regeringschef Robert Mugabe 

Antal invånare (2014) ca 15 miljoner 

Huvudstad   Harare (1,5 milj inv) 

Medeltemperatur Harare Okt 28 gr, juli 6 grader 

Förväntad livslängd  Kv 61 år, män 60 år 

Större folkgrupper  Shona 80%, Ndebele 15% 

Religion   Kristendom, flertalet protestanter men också katoliker 

 

Läs mera:  https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zimbabwe 

 

 

 

Mer information om Headway Africas projekt på vår hemsida 

www.headwayafrica.se 

 

Lösenordsskyddad information för dig som är medlem 
Det finns en speciell flik på hemsidan som enbart är åtkomlig med lösenord. Lösenordet får du som 

medlem hemskickat via din mejladress alternativt postadress. Här hittar du protokoll och andra 

handlingar som berättar om vår verksamhet. 

 

 

 

 

Glöm inte medlemsavgiften för 2016 
Medlemsavgiften är 100 :-per år för privatpersoner och 500:- per år för företag och organisationer. 

https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zimbabwe
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Du glömmer väl inte att betala medlemsavgift för 2016? Varje medlemskap är viktigt för oss! 

Bankgiro 758-37 92 eller Plusgiro 60 08 24-7 Kom ihåg att skriva vem betalningen är ifrån och att 

den avser medlemsavgift för 2016.  

 

 

 

Vi vill gärna ha kontakt 
Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du vill veta mera, har tips om aktiviteter som kan öka 

intresset för vår förening eller har idéer om hur vi kan få in pengar för vårt biståndsarbete. 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar från 

styrelsen i Headway Africa 
 

gn  Ingrid Svanteson, Peggy Molander 

 
 

 

 

Mail: headwayafrica@gmail.com   

Organisationsnummer: 802459-7463 

Adress: Headway Africa, c/o SV, Grönelundsgatan 4, 521 35 Falköping   

Tel: 0704  76 77 80 
Bankgiro: 758-37 92                    Plusgiro: 60 08 24-7 
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