
                                                                                                                          

 
Till medlemmarna i Headway Africa.  

Nyhetsbrev nr 18, september 2017 

 
Regeringens nya strategi för utvecklingssamarbete med Zimbabwe. 

(Från regeringens hemsida) 

Zimbabwe har på senare år sett stora försämringar av den utveckling som uppnåddes fram 
till millennieskiftet. Det finns också en lång historia av allvarliga människorättsövergrepp och 
utbredd straffrihet. Respekten för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning 
uppvisar fortsatt betydande brister.  
 
Sverige förstärker därför sitt engagemang för att främja demokrati, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och politiskt utrymme i Zimbabwe. Sverige arbetar bland annat för att se till att 
fler zimbabwier har tillgång till rättshjälp och för att öka kunskapen om mänskliga 
rättigheter, samt främjar aktivt yttrandefriheten genom stöd till oberoende media. 
 
- Det är strategiskt viktigt att finnas på plats i Zimbabwe och att stärka civilsamhället för en 
framtida demokratisk utveckling. Här kan Sverige göra skillnad, säger Isabella Lövin, minister 
för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. 
 

Presidentvalet i Zimbabwe 2018. 

(Från SVT nyheter) 

2018 är det presidentval i Zimbabwe.  Robert Mugabe kommer troligen att göra sitt yttersta 
för att bli omvald för en ny femårsperiod.  
 
Den splittrade oppositionen försöker att bilda en enad front mot presidenten. Den kvinnliga 
gerillakrigaren, Joyce Mujuru ställer sig nu i täten för att utmana Mugabe om makten. 
 
Joyce Mujuru har goda meriter som en av få kvinnor som slogs mot den brittiska 
kolonialmakten för Zimbabwes självständighet. Under 34 år satt hon vid makten tillsammans 
med president Robert Mugabe. 
 



                                                                                                                          

Hon var minister och vice president och tippades bli hans efterträdare. Men i stället blev hon 
avsatt 2014 och anklagades för kuppförsök. Hon uteslöts ur det mäktiga partiet ZANU-PF och 
gick i opposition. 
 

Zimbabwes ekonomi. 

Det är fortsatta ekonomiska bekymmer i Zimbabwe. Sedan flera år tillbaka har man gett upp 

sin egen valuta, Zimdollar, Därefter har Zimbabwe främst förlitat sig på US-dollar. För att få 

in US-dollar i landet måste man exportera och exporten räcker inte för att klara tillgången på 

kontanter.  

Ett nytt ”kupongsystem, ”bond-valutan”, har lanserats som enbart fungerar inom Zimbabwe. 

Förtroendet för denna är låg, och valutan tappar i värde på marknaden.  I butiker och 

restauranger finns oftast båda valutorna men det är dyrare att betala med den lokala valutan 

eftersom den inte anses lika mycket värd som US dollarn. Många menar att risken är stor att 

Zimbabwe snart är inne i samma inflationscirkus som för några år sedan.  

Det händer naturligtvis mycket annat också 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/) 

 

Vårt projekt i Zimbabwe är nu inne på sitt andra år.  

Projektets andra år med ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children, startade i våras. 
Projektet är en direkt fortsättning på föregående års arbete, dvs att stärka organisationen så 
att även personer med olika funktionshinder får en plats i samhället och möjlighet att 
utvecklas tillsammans med övriga medborgare.  
 
Under en knapp vecka nu i september har vi besökt projektet för utvärdering av 
verksamheten hittills och planering inför fortsättningen. Mycket positivt har skett, de 
ekonomiska bidragen har gett möjligheter till utbildningar av föräldrar och funktionärer, 
möte med partnerorganisationer mm 
 
Man har också startat ett träningsprogram för unga vuxna med funktionshinder, som går ut 
på att få möjlighet att kandidera till olika samhällsfunktioner. Kanske även till 
parlamentsplatser vid val i framtiden? 
 
Inom ramen för projektet har man dessutom påbörjat särskilda utbildningar för föräldrarna 
till barnen med funktionshinder för att stärka möjligheten till egenförsörjning, vilket 
naturligtvis gynnar barnen.  
 
ZPHCA har under senaste året dessutom startat tre nya föreningar för föräldrar till 
funktionshindrade på olika platser utanför Harare. 
 
Den viktiga frågan om att öka andelen män i styrelser och arbetsgrupper har gett ett bra 
resultat. Flera pappor betyder främst att också dessa engagear sig i sina barns vardag och 
utveckling, vilket är ett av målen med projektet. 

http://www.herald.co.zw/


                                                                                                                          

 
 
 

Fler medlemmar i Headway Africa. 

Medlemstalet i vår förening ökar sakta men säkert, men vi vill bli fler. Prata med dina vänner 
och arbetskamrater om att med en hundralapp stödja vår förening, och den verksamhet vi 
bedriver. 
 
 

De populära tygdockorna 
 
Nu har vi åter ett antal små tygdockor som är tillverkade av mammorna till 
funktionshindrade barn och ungdomar. Dockorna kommer att finnas till försäljning på olika 
sätt. Mer om detta senare. 
 
 

Den nyvalda styrelsen för ZPHCA 
 

 
Numera finns flera män/pappor med i föreningens styrelse, vilket är ett av projektets mål 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 

Headway Africa 


