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Till medlemmarna i Föreningen Headway Africa 

Nyhetsbrev nr 20, mars 2018. 
Här kommer ett nytt Nyhetsbrev. Vår ambition är att skriva fyra nyhetsbrev årligen som ger en 

aktuell beskrivning av den pågående verksamheten. 

Det händer mycket i Zimbabwe. 

Den politiska utvecklingen i Zimbabwe fortsätter. Efter den politiska striden är nu Emmerson 

Mnangagwa ny president och har bildat regering. 

Alla hoppas nu på en snabb positiv förändring, men det kommer nog att ta sin tid, säger våra 

samarbetspartner i Zimbabwe. Helt säkert är det väl inta heller att det blir så stora förändringar. Det 

ryktas också att Mugabe med hustru Grace planerar för att bilda ett nytt ”eget” parti där 

familjemedlemmar är starkt involverande.  

Oppositionsledaren, Morgan Tsvangirai har avlidit. Oppositionspartiet MDC har inte utåt agerat 

särskilt kraftfullt ännu inför valet. Valet sker troligen i juli.  

Självklart har den politiska utvecklingen i landet en stor betydelse för vårt arbete, och vi kommer att 

följa noga. 

Via:  https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe  kan du själv få en bild av vad som är på gång i 

landet. 

 

Nytt från pågående projektet i Zimbabwe. 

 

https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe
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Vi har nu fått en ny omfattande rapport från ZPHCA (Zimbabwe Parents of Disabled Children 

Association). Det är full fart på det utåtriktade påverkansarbetet. Bland annat var ZPHCA värd för 

”Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning”.  Från myndigheter, organisationer, 

vårdinstitutioner, och intresseföreningar deltog över 200 personer för att manifestera kraven på lika 

villkor i samhället. 

I ett nationellt radioprogram medverkade sex ungdomar från ZPHCA som berättade om sina 

rättigheter, önskemål och drömmar inför framtiden. Rubriken för programmet var: “Moving 

Together with Children Living with Disabilities”. 

Headways styrelse planerar nu för ett tredje projektår för att fasa ut projektet. Vi tror och hoppas att 

ZPHCA fortsättningsvis kan bedriva sitt påverkansarbete utan vårt stöd.  

 

Tanzania nästa - ”Equal opportunities”! 

I mars besökte styrelsens ledamöter Ann-Charlotte Bäckman och Kjell-Erik Börjesson Tanzania och 

organisationen TAMH (Tanzania Association for Mentally Handicapped) för en förstudie.  Besöket föll 

mycket väl ut, men vi avvaktar med en eventuell ansökan. Ett antal ytterligare kontakter behövs 

beträffande bland annat TAMHs planer inför framtiden.    

Ansökan för ett fullskaleprojekt blir troligen inte aktuell förrän under hösten i år. 

 

Dags att förnya medlemskapet för 2018! 

Vi ser fram emot att du fortsätter att stödja oss och betalar in nya årsavgiften på 100 kr till: 

Bankgiro 758-3792, Plusgiro 60 08 24-7 eller Swish 123 051 8340 . Ange medlemsavgift 2018  och ditt 

namn, så klart! 

 

Årsmöte kommer att äga rum i Stockholm den 12 april 2018. 

Första kallelsen till årsmötet har publicerats på hemsidan ”Just nu aktuellt” Som bilaga här hittar du 

den formella kallelsen med ärendelista mm. 

Årsmötet hålls på SVs förbundskansli, Franzéngatan 6, Stockholm den 12 april kl 16.00. Vill du ha 

övriga handlingar innan mötet får du det i samband med att du anmäler dig som deltagare.  

Anmäl dig via: Lennart Falegård ( lennart@falegard.se ),  070-4610 159 eller Ann-Charlotte Bäckman ( 

anncharlotte.backman@gmail.com ) 070-6652064. 

 

FÖRENINGEN HEADWAY AFRICA 

Styrelsen 
 
Om du fortsättningsvis inte vill få våra Nyhetsbrev så meddela oss via headwayafrica@gmail.com 
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