
   

 

 

Nyhetsbrev oktober 2019. 
Här kommer aktuellt från Föreningen Headway Africas arbete: 

 

Plan för styrelsens arbete 

På Headway Africas årsmöte i maj, beslutade styrelsen om en verksamhetsplan som i 

korthet innehåller: 

- Fortsatt projektverksamhet, avslutning, i Zimbabwe t o m våren 2020. 

- En ansökan till Forum Syd för ett projekt i Tanzania.  

- Plan för kontakt med organisationer i Zambia för eventuell samverkan  

- Plan för en medlemsresa för medlemmarna till något av projekten 

Styrelsens arbete fortsätter i enlighet med planen. Det är spännande frågor att ta itu 

med och att utveckla. 

 

Läget i Zimbabwe  

Ett år efter att president Mnangagwa valdes till Zimbabwes president präglas landet 

återigen av politisk oro och ilska över att landets ekonomi inte lyfter.   

Zimbabwes ekonomi är i princip i fritt fall igen. Det gör att både besparingar och 

köpkraft hos miljoner Zimbabwier snabbt försämrats. Det har också givit upphov till 

politisk oro med protester från många människor, och som svar på detta, reaktioner 

från regeringens säkerhetsstyrkor. Amnesty International har protesterat och 

kritiserat Zimbabwe för de försämrade villkoren för mänskliga rättigheter som skett. 

Priset på t ex bensin och bröd har skenat, elförsörjningen försämrats, problem med 

rent vatten, misslyckade valutareformer mm har gjort att majoriteten av landets 

offentliganställda nu halkat ner i extrem fattigdom. Detta gäller naturligtvis också 

befolkningen på landsbygden och särskilt familjer och personer med 

funktionsvariationer. 

 

 



   
ZPHCA och Hedway Africas gemensamma projekt 

Det politiska läget påverkar självklart alla som är aktiva i ZPHCA. Fattigdomen 

drabbar familjer och personer med olika funktionsvariationer extra hårt. Men de som 

arbetar i vårt projekt är starka och driftiga personer!  

Trots alla de svårigheter de möter i sitt dagliga liv fortsätter arbetet med att utveckla 

och stärka arbetet för mänskliga rättigheter och personer med funktionsvariationers 

rätt att delta i och påverka både sin egen situation och samhällets.  

Det projekt som Headway Africa drivit tillsammans med ZPHCA, Zimbabwe Parents 

of Disabled Children, är nu inne på sitt sista år, som också innefattar utvärdering av 

projekttiden.  

Under åren med projekt tillsammans har föreningsarbetet utvecklats och stärkts. Det 

finns en god framtidstro att det vi tillsammans lagt grunden till kommer att fortsätta 

att utvecklas. ZPHCA arbetar med att göra planer för hur deras arbete kan fortsätta 

och utvecklas utan särskilt ekonomiskt stöd. Headway Africa har samverkat med 

ZPHCA under många år och kunnat stödja deras arbete. Det är både spännande och 

utmanande att vi nu kommit så långt att det är dags att samverka kring en plan för 

deras fortsatta arbete på egen hand. 

 

Julgåva till barn och ungdomar med funktionsvariationer - extra viktigt i 

år. 

Alltsedan Headway Africa startade projektet för barn och ungdomar med 

funktionsvariation har vi årligen skickat en insamlad julgåva till barnen i Zimbabwe. 

I år är det extra viktigt att kunna stödja dem! Vill du vara med och ge en julklapp till 

barnen i ZPHCA kan du göra det genom att skicka in ett valfritt belopp, före den 5 

december för att pengarna skall nå ZPHCA innan jul via: 

Plusgiro 600824-7 eller Bankgiro 758-3792 eller Swish 123 051 8340. Skriv julgåva 

2019 på inbetalningen! 

 

Tanzania nästa? 

Headway Africas styrelse har genomfört ett förberedande projekt i Tanzania. Ansökan om 

Sidamedel för ettårigt projekt med TAMH, Tanzania Association for Handicapped, finns hos 

Forum syd för beslut. 

Projektet har fått namnet ”Participation and Impact” och kommer att gälla 

samverkan för utveckling av organisationens verksamhet och att stödja aktiviteter för 

att personer med funktionsnedsättning.  



   
Målet med projektet är att stötta föreningen i sitt fortsatta arbete med att ge 

medlemmarna egenmakt samt att stärka deras arbete för mänskliga rättigheter, 

integrering i samhället och en lagstiftning som säkerställer detta.  

Vi väntar med spänning, men vi har vi ännu inte fått besked om vår ansökan beviljats 

eller inte. Vi har stora förväntningar och förhoppning om att vi skall få ett positivt 

svar snart! 

 

Ny kod för ”Medlemssidan” 

Den 1 november byter vi koden för ”Medlemsinfo”. Den nya koden meddelas 

medlemmarna via följebrevet till detta nyhetsbrev. 

På ”Medlemsinfo” hittar du bl a protokoll från styrelse och årsmöten, planer och 

berättelser.  

 

”Där krigen dragit fram” 

För några år sedan producerade fotografen och reportern Martin Adler en utställning 

för Studieförbundet Vuxenskolan med titeln ”Där krigen dragit fram”. Det är 

dussintalet svartvita prisbelönta bilder, som visar krigets oerhörda effekter. Martin 

Adler blev, som många av er minns, skjuten bakifrån under en tjänsteutövning på 

torget i Mogadishu, Somalia. Martin avled av sina skador 47 år gammal.  

Headway Africa har nu, tillsammans med SV, och hans familj,  beslutat att visa 

utställningen igen eftersom temat är än mer angeläget nu. Fram till mitten av 

december kommer utställningen att vara i Västerås med omnejd, och under början av 

nästa år bl a i Skaraborg och V Götaland i övrigt. 

Tag del av utställningen. Den är mer än sevärd.  

 

Styrelsen för Headway Africa 

Ingrid Svanteson     Eva Ekengren 
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Hemsida:  www.headwayafrica.se 

E-post:  headwayafrica@gmail.com 
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