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Make the Voices Heard!
Nu är projektet igång!
Målet för projektet är att göra det möjligt för ZPHCA, och det nätverk som de byggt upp, att bedriva
påverkansarbete för de mänskliga rättigheter som även omfattar barn och ungdomar med
funktionshinder. En viktig del i det arbetet är att höja statusen för barnen och deras familjer och arbeta
för en förändrad attityd gentemot dem.
Den 13 till 18 april var två representanter från Headway Africa, Lennart Falegård och Ingrid
Svanteson, i Harare för att ordna med alla formaliteter och tillsammans med styrelsen för ZPHCA
starta det praktiska arbetet med detaljerad verksamhetsplan, budget mm.
Under året framöver kommer man att arbeta inom tre huvudområden, att förstärka och utvidga
nätverket, att göra en kampanjplan samt arbeta med utbildning.
Nätverket består av personer från organisationer och myndigheter, sjukhus, kyrkor och ideella
föreningar samt enskilda personer.
Kampanjer. Det finns redan idéer till och erfarenheter av informationsinsatser, ut mot allmänheten och
mot särskilda grupper, till exempel polisen, som de nu kan arbeta mera med.
Utbildning behövs hela tiden på olika sätt alltifrån fakta till ledarskap och styrelsearbete. Scaz, Study
Circle Alliance of Zimbabwe, som startats av bl a SV kommer att svara för utbildningsfrågorna och
för vissa andra delar av projektet.
I kommande nyhetsbrev och på vår hemsida kommer vi att berätta om hur arbetet går. Redan nu finns
en kort reserapport från upptaktaen i april på ”Medlemsinfo” (Du som redan är medlem har
inloggningskoden).

Zimbabwe idag.
Den ekonomiska situationen är svår. Det finns inte längre något särskilt stöd för barn med
funktionshinder, vilket till exempel medför att allt färre av dem kan gå i skolan trots att de har samma
rättigheter som andra barn.
Många fabriker och företag har tvingats stänga, det finns inte pengar till löner och investeringar.
Arbetslösheten är hög. Dock finns det på några håll program för arbetslösa ungdomar. De går ut på att
de får ett litet bidrag för att starta en verksamhet, småföretagande i städerna och småbruk på

landsbygden. När de kommit igång och fått lönsamhet går en viss del tillbaka i skatt som sedan
används för att flera ska kunna komma in i programmen.
Längs vägarna ser man små verkstäder, barberare, skönhetssalonger och försäljare av allt som tänkas
kan, frukt, grönsaker, däck, bildelar, möbler, snickerier, mobiltelefoner. Det mesta ryms under ett
parasoll eller presenning Konkurrensen är hård och kunderna få.
Det är få utländska investerare i landet. Man har ingen egen valuta utan det är US dollar, sydafrikansk
rand och botswansk pula som gäller.
Under året har det varit torka och skörden är liten, klimatfrågan diskuteras ofta.
Den 18 april firades 35-årsdagen av Zimbabwes självständighet. Firandet sändes i TV från
idrottsstadion i Harare, med parader och uppträdanden och tal av president Mugabe.

Hemsidan
Nu har vi en ny hemsida som vi hoppas ni ska besöka flitigt, www.headwayafrica.se. Gå in och titta
och hör gärna av er!

Informationsfolder
Informationsfoldern om Headway Africa kan användas för att rekrytera flera medlemmar och vid
arrangemang av olika slag där vi har möjlighet att samla in pengar för vår verksamhet. Om du vill ha
några exemplar så hör av dig så skickar vi.

Ny styrelse:
Årsmötet hölls den 12 april 2015 i Hallsberg.
Styrelsen består av följande ledamöter, och oss når du genom Headway Africas mailadress.
Ordförande: Seydou Bahngoura
Vice ordf. Ingrid Svanteson
Sekreterare Lennart Falegård
Ledamöter:
Mats Nilsson
Eva Ekengren
Ann-Marie Winberg
Suppleanter: Peggy Molander
Eva Melldahl

Medlemsavgift och gåva
Medlemsavgiften är 100 :-per år för privatpersoner och 500:- per år för företag och organisationer. Du
har väl betalat din medlemsavgift? Några har tyvärr glömt det .Om du vill ge en extra gåva till
Headway Africa är vi förstås väldigt glada. Ange då på inbetalningen att det är en gåva så att vi kan
skilja den från medlemsavgiften.

Mail: headwayafrica@gmail.com
Adress:
c/o Kaplansvägen 10
715 72 Stora Mellösa.
Tel: 0704 76 77 80
Bankgiro: 758 - 37 92
Plusgiro: 60 08 24 - 7

Organisationsnummer: 802459-7463

