
                                                                                                                          

 
 

 

Till medlemmarna i Headway Africa.  

Nyhetsbrev nr 14, oktober 2016 
 

Projektsamarbetet i Zimbabwe. 
Första årets projektsamarbete tillsammans med ZPHCA har avslutats och projektet har 
inrapporterats till Forum syd. Vi har ännu inte fått det formella godkännandet, men utgår från att allt 
är uppskattat och ok.  
 
Ett av projektets huvudsakliga syften var att på olika sätt öka närvaron av de funktionsnedsatta i 
samhället, vilket rapporterats i tidigare nyhetsbrev. 
 
Efter projektets formella avslutning har medlemmarna i ZPHCA arbetat vidare på egen hand, och 
utan ekonomiskt stöd, med erfarenheter från projektet. Bland annat har man ökat andelen pappor 
och andra män som aktivt deltar i verksamheten. Kontakten med organisationer som kan påverka 
situationen har ökat. Barn med funktionsnedsättning syns mer i samhället. 
 
Styrelsen håller nu på med en ny ansökan till Forum syd för ekonomiskt stöd till en fortsättning och 
en avslutningsfas.   
 
Styrelsen har också fortsatt planeringen för att med erfarenheter från nuvarande projekt i Zimbabwe, 
öppna upp ett samarbete med något nytt land och nya organisationer. Det som vi gör nu är att 
planera för förberedelseprojekt i Tanzania och/eller Zambia, där vi redan har kontakter. 
 

Ändrad egeninsats för utvecklingsprojekt. 
Regeringen fattade beslut den 2 juni om en ny strategi för stöd till det civila samhället i 
utvecklingsländer. Strategin styr bland annat de bidrag till utvecklingsprojekt som Forum Syd 
förmedlar. En förändring är att egeninsatsen för utvecklingsprojekt sänktes från 10% till 5%.  
Detta är självklart för oss i Headway Africa mycket positivt. 

 
Studieresa. 
Styrelsen har nu beslutat att under mars eller april 2017 inbjuda nedlemmar till en studieresa till 
Zimbabwe. Vi har fått positiva indikationer om intresse från flera av våra medlemmar. Ett preliminärt 
program med kostnadsuppgift kommer runt årsskiftet. 

 
Margot Wallström i Zimbabwe 
Vår utrikesminister Margot Wallström och Annika Söder, kabinettsekreterare UD, besökte i maj 
Zimbabwe. Besöket var ett led i att förbättra relationerna med Zimbabwe. De sanktioner som 
infördes 2002 har lättats en aning, men EU har dock beslutat om en förlängning. Du kan läsa mer om 
detta på UD:s hemsida. 



                                                                                                                          

 

Ny svensk ambassadör i Zimbabwe. 

Regeringen har utsett kanslirådet Sofia Calltorp till ambassadör i Harare. Sofia Calltorp har tidigare 
varit  tillförordnad biträdande chef för enheten för konfliktfrågor och humanitär politik. Hon har 
också tjänstgjort vid representationen i Genève och vid ambassaderna i Nairobi och Khartoum. 

Import och export. 
Data från Zimbabwes statistiska centralbyrå anger att importen varit dubbelt så stor som exporten 
senaste året. Exportvarorna är främst mineraler och lantbruksprodukter såsom tobak, te och 
trädgårdsprodukter. Bland importvarorna dominerar elektronik och livsmedelsprodukter. 
 
Övrigt. 
Det händer naturligtvis mycket i ett land som Zimbabwe. Det finns både positiva och negativa 
nyheter. Googla gärna på tex ”zimbabwe today”. Där hittar  du bland annat tidningen The Herald 
(http://www.herald.co.zw/) 
 

Medlemsavgiften! 
Vårt projekt fortsätter och det är viktigt att du stödjer oss med ditt medlemskap 
Har du inte betalat in avgiften för 2016 så gör det nu! Vi behöver dig! 
Pg: 600824-7  eller bg: 758-3792. Glöm inte att ange ditt namn o adress! 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Headway Africa 
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