
   

 

 

Nyhetsbrev nr 26 juni 2020. 
 

Denna vår och sommar har ju inte varit lik något annat år. En pandemi, har påverkat oss alla, 

både här i Sverige och i resten av världen. Många saker som planerats har fått ställas in. 

Andra saker har kunnat genomföras, fast på ett annorlunda sätt. Inte minst har tekniken 

kunnat hjälpa oss och gett ett oss redskap för att kunna träffas och hålla kontakten, även om 

det är digitalt. 

Föreningen har ändå kunnat genomföra planerat projektarbete, aktuella sammanträden och 

årsmötet. 

Årsmötet genomfördes 22 april med både deltagare som fysiskt kunde närvara och deltagare 

som fanns med digitalt. På årsmötet omvaldes styrelsen, men som ny ordförande tillträdde 

Kjell-Erik Börjesson, tidigare v. ordförande. Protokoll och andra årsmöteshandlingar finns 

tillgängliga på Headway Africas hemsida. 

På årsmötet antogs verksamhetsplan för 2020 med också med inriktning för 2021. 

  

Zimbabwe 

Projektverksamheten kommer att fortsätta med att planenligt avsluta verksamheten med 

ZPHCA i Zimbabwe. Projektet har pågått i 5 år och man upplever nu att de mål man haft för 

samarbetet i stort är uppfyllda. Föreningen har utvecklats, medlemmarna har kunnat få ny 

kunskap som utvecklat deras arbete med att stödja personer med olika funktionsvariationer 

att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det har funnits, och finns svårigheter för 

föreningen att utvecklas, inte minst samhälleliga problem. 

Läget i Zimbabwe är fortsatt svårt. Det är hyperinflation, som också spär på den Coronakris 

som finns. Tillsammans med svår torka och matbrist har nedstängningen av samhället på 

grund av Corona gjort det svårt att köpa mat för att överleva. Den zimbabwiska dollarn blir 

allt mer värdelös. Inflationen närmar sig 800%. Regeringen ger visst ekonomiskt stöd till 

statligt anställda personer, men mer än hälften av landets innevånare har sitt arbete inom 

den informella sektorn, och de får inte dela av det här stödet. FN räknar med att hälften av 

befolkningen kommer att behöva mathjälp i år. Så läget för alla i Zimbabwe är svårt.  

Desto mer imponerande är det då att föreningen ZPHCA kunnat fortsätta och utveckla sitt 

arbete. Det finns en utvärderingsrapport, och Headway Africas styrelse kommer att 

sammanställa information från den och våra övriga erfarenheter, till en slutrapport till 

Forum Syd.  

 



   
Tanzania 

På årsmötet beslutades att fortsätta arbetet med en ansökan till TAMH i Tanzania. Det finns 

en färdig ansökan men den skall revideras efter synpunkter från Forum Syd. Forum Syd har  

sedan vår projektansökan skickats till dem, varit svåra att nå, och har inte gett oss besked om 

hur de sett på Headway Africas ansökan.  

Men för ett par veckor sedan kom svar, som inte gav besked om ett godkännande av vårt 

projekt. Det rådande läget i Tanzania, Coronakris och torka, gör att man inte tror att målen 

för Headway Africas projekt går att uppfylla. Styrelsen beslöt dock på sammanträde i juni att 

fortsätta kontakt med Forum Syd, och undersöka hur vi skall gå vidare i samarbetet med 

TAMH.  

TAMH har god kontakt med medlemmar i Headway Africas styrelse och ser fram mot ett 

samarbete. Hur det går får tiden utvisa! 

 

Utställningen ”Där krigen dragit fram”. 

Utställningen hann visas på några orter efter nyår, innan Coronapandemin gjorde det 

omöjligt att fortsätta. Vi avser att fortsätta turnén med Martin Adlerutställningen igen efter 

sommaren. Mer om detta senare.  

 

Headway-medlemmar. 

Våra medlemmar är viktiga för oss, och alla vill vi såklart behålla! Fint om de medlemmar 

som inte med sin 100-lapp ännu bekräftat medlemskapet för 2020 får väldigt gärna göra det 

nu.    

 

Strategi för Studieförbundet Vuxenskolans arbete . 

Som medlemsorganisation i Studieförbundet Vuxenskolan har Headway Africa fått 

möjligheten att lämna synpunkter till det preliminära dokumentet ”Strategi för 

Studieförbundet Vuxenskolans arbete med organisationer och föreningar under 2020–

2025”. 

Bland Headways lämnade synpunkter finns att strategidokumentet bör kompletteras med 

bland annat ett avsnitt om SVs möjligheter att bidra med insatser kring internationellt arbete 

och funderingar om hur ”framtidens föreningar” kommer att se, 

Det skall bli spännande att se om våra synpunkter har tagits till vara i det slutliga SV-

dokumentet. 

Form syd har bytt namn. 

Forum syd heter nu, efter beslut vid årsmötet i juni, ForumCiv. Man menar att det tidigare 

namnet inte var helt relevant eftersom verksamhet inte enbart sker i ”syd-länder” och att 

ForumCiv också bättre markerar att verksamheten sker inom det civila samhället. 



   
 

Övrigt i verksamhetsplanen 

Headway planerar att under hösten att ta kontakt med organisation i Zambia vars 

medlemmar stödjer, och/eller har, funktionsvariationer, för ev. framtida samarbete. 

Föreningen kommer också att undersöka möjligheter att i Sverige bilda nätverk kring 

aktuella projekt med organisationer och personer som på frivillig väg vill stödja arbetet 

genom aktiv medverkan och ev. ekonomiska bidrag. Den insamlingsverksamhet som 

föreningen genomför kommer att fortsätta och förhoppningsvis utvecklas, liksom 

medlemsvärvning. I planen finns också ett förslag till en konferens, i samverkan med 

Studieförbundet Vuxenskolan och eventuellt också  Forum Syd. 

Vi ser fram mot en aktiv höst! 

Styrelsen önskar med detta nyhetsbrev alla medlemmar en god hälsa och vacker sommar! 

 

Styrelsen för Headway Africa  

/ Eva Ekengren.  
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