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Till medlemmarna i Föreningen Headway Africa 

Nyhetsbrev nr 21, september 2018. 
Nu är vi i full gång efter den varma, fantastiska sommaren. Vi har nästan känt av den afrikanska 

värmen. Styrelsen för Headway Africa träffas inför höstens och vinterns arbete. Vi är också i full färd 

med att skriva ansökan till Forum Syd för våra projekt i Zimbabwe och i Tanzania.  

Vad gäller Zimbabwe kommer det att bli det tredje och sista året som ZPHCA får stöd från Headway 

Africa, helt enligt planerna såväl i Zimbabwe som Sverige.  Det finns nu en organisation, material och 

arbetsmetoder som gör att ZPHCA kan arbeta vidare med sitt viktiga uppdrag. Det sista årets 

projektverksamhet kommer att innehålla mycket av utvärdering och planering inför framtiden. 

Projektansökan för Tanzania , Participation and Impact, kommer i första steget att fokusera på att 

bidra med återuppbyggnad av den nationella organisationen/föreningen TAMH som under ett antal 

år haft svårigheter av olika slag. Den förstudie som Headway Africa har genomfört visar att det nu 

finns möjligheter för omstart, vilket är en förutsättning för att driva frågorna om villkoren för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi kommer att ansöka om medel för ett år i taget för att 

kunna följa och utvärdera arbetet under hand. Det är en angelägen uppgift och vi hoppas verkligen 

att vi, via Forum syd,  får de pengar som behövs. 

 

Zimbabwe 

Ny president och regering i Zimbabwe 

Ett rättvisande valresultat eller fusk? Det var frågan som ställdes både i Zimbabwe och omvärlden. 

Efter att regeringssidans, ZANUu-pf seger i parlamentsvalet annonserats bröt det ut oroligheter i 
huvudstaden Harare. Regeringen satte in militär mot de protesterande och flera personer dödades. 

Enligt det officiella resultatet fick Chamisa  (MDC) 44,3 procent av rösterna mot 50,8 för Emmerson 
Mnangagwa. (ZANU-pf) Oppositionspartiet MDC har påstått att valet var riggat och lämnade in en 
begäran om att ogiltigförklara det. Oppositionen, MDC med dess ledare Chemisa, godtog alltså inte 
valresultatet utan krävde att valet skulle ogiltigförklaras.  

– Domstolen finner att den sökande har misslyckats att lägga fram tydliga, direkta, tillräckliga och 
trovärdiga bevis, säger chefsdomaren Luke Malaba i beslutet att bortse från anklagelserna om 
oegentligheter under valprocessen. 
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Zimbabwes författningsdomstol avvisade oppositionens krav och Mugabes efterträdare Emmerson 

Mnangagwa är nu president. Mnangagwa har styrt landet sedan militären i november tvingade 

Robert Mugabe att lämna presidentposten efter fyra årtionden av auktoritärt styre. 

Kolera 

Det har utbrutit en koleraepidemi i landet och i Harare har man nu förbjudit offentliga 
sammankomster för att i någon mån förhindra smittspridning.  

Ekonomi 

Zimbabwes ekonomi är fortfarande ett stort problem, och en enorm utmaning för regeringen i 

Zimbabwe. Statsskulden är högre än någonsin, 80 procent är arbetslösa och det är stora problem 

med vården och skolan.  

Trots idoga försök lyckas man inte få utländska investerare till Zimbabwe, som skulle kunna minska 

arbetslösheten. Många invånare är beroende av de pengar som de zimbabwier, som lämnade 

Zimbabwe under de värsta krisåren, kan skicka hem till sina släktingar. Mängder av människor är 

dock beroende av bland annat matbistånd. 

Den egna valutan, Zimdollar, finns inte längre. Det är US-dollarn som är huvudvalutan, men sedlarna 

räcker inte och därför har regeringen kompletterat med en form av kuponger som skall ha 

motsvarande värde, men har det inte i praktiken. 

Självklart försvårar landets urusla ekonomi brutalt också verksamheten för vår 

samarbetsorganisation ZPHCA (Zimbabwe Parents for Disabled Children Association) , och i sin 

förlängning vårt gemensamma projektarbete. Vi är starkt medvetna om detta. Både vi och ZPHCA gör 

ändå vårt bästa för att skapa en miljö där de funktionsnedsattas intressen kan tas till vara på ett 

bättre sätt. 

 

Tanzania 

I vårt förra nyhetsbrev berättade vi om det påbörjade samarbetet med TAMH (Tanzania Association 

for Mentally Handicapped) i Tanzania och det förberedande projektet som genomförts. Nu pågår 

arbetet med att utarbeta en plan över hur det fortsatta arbete skall utformas men också en budget 

och en ansökan om Sida-bidrag via Forum syd.  

Projektets namn är Participation and Impact. Vi tycker det namnet täcker målet för projektet, att 

stärka de funktionsnedsattas status och möjligheter i det Tanzaniska samhället. Mer om detta 

senare. 

 

Julklapp till barnen i Zimbabwe 

Lite tidigt att tänka på julen kanske, men snart är vi där. Som ni vet brukar vi från Headway Africa 

skicka en julklapp till barnen för att de ska kunna ordna något extra trevligt inför julen.  

I år vill vi förstås också ge en julgåva och vi skulle bli väldigt glada för en extra slant från dig och våra 

andra medlemmar så att gåvan blir lite större. Mer om det lite längre fram. 
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Några brukar ordna julklappar långt i förväg, så då har ni möjlighet att sätta in en summa på 

nedanstående sätt: 

Swish: 123 051 8340  Bankgiro: 758-3792  Plusgiro: 600824-7 

Summan du kan avvara till barnen med funktionsnedsättning i Zimbabwe  bestämmer du själv, liten 

eller stor.  Anger din adress så skickar vi ett ”Gåvokort”, som du antingen kan behålla själv eller ge 

bort till någon annan. 

 

Nästa nyhetsbrev 

I nästa nyhetsbrev, runt årsskiftet, hoppas vi kunna berätta mer om projekten i Zimbabwe och 

Tanzania, hur julgåvan i Zimbabwe använts och om övriga planerade aktiviteter för 2019. 

 

FÖRENINGEN HEADWAY AFRICA 

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