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Nyhetsbrev
Hösten 2020 blev allt annat än vad vi hoppats. Istället för lättnad, fördjupades
pandemin och hindrade vår medverkan i marknader och loppisar. Värre än detta är
givetvis de negativa effekter pandemin har för dem som drabbats. Sverige har, som
land, klarat de negativa samhälleliga effekter som följer av detta virus på ett bra
sätt. Värre har det varit för vårt ”partnerland” Kenya. Där lever en stor del av
befolkningen med knappa ekonomiska resurser och samhället saknar stödinsatser
för den befolkning som stängts ute från sina arbeten och inkomster. Detta är en av
de skillnader som finns mellan våra länder, alltså hur staten stödjer sin
medborgare.
Lite information om resultat från våra små insatser under hösten:
Makini Organization
Föregående nyhetsbrev berättade vi om hur vi stöttat Makini Organization i Dar Es
Salaam, Tanzania i att återförena två små barn med sina familjer. Det var en 8-årig
flicka, Nasma, som kom från en mycket fattig familj i sydöstra Tanzania, drygt 80
mil ifrån Dar Es Salaam. Familjen hade inte råd betala skolgång och böcker, varför
flickan åkt till Dar Es Salaam i hopp om att få gå i skolan. Istället blev hon
utnyttjad i sin värdfamilj. Hon rymde från dessa för att försöka ta sig tillbaka hem
(80 mil). Hon var vilsen i den stora staden och hamnade till gatuliv som gatubarn.
Vi stöttade Makini Organization i att återförena henne med sitt hem och sin skola.
Den första rapporten vi fick var alarmerande eftersom hemmiljön var väldigt
destruktiv med omfattande alkoholmissbruk och ren misär. Men Makini Org lyckades
bygga upp en skyddande organisation kring Nasma, där socialarbetare och skola
ingår. Det är viktigt komma ihåg att vi inte kan ha svenska ögon när vi bedömer
situationen i Tanzania.
Det var också en 10-årig pojke, Adam, från ungefär samma område. Tanken var att
även han skulle följas till sin hemby. Men efter att ha lärt känna pojken visade det
sig att han farit illa i hemmet på så allvarligt vis att Makini istället placerade
honom på sitt center i Dar Es Salaam. Målet är att Adam skall landa på centret,
utveckla självförtroende och känna sig trygg. Därefter avses stötta honom i att
bearbeta sin traumatiska bakgrund.
Divinely Placed Community Programme, Kenya
I tidigare nyhetsbrev har vi beskrivit hur SIH stöttade Divinely Placed Community
Programme med inköp av sättpotatis, gödsel och inköp plus montering av
vattentank.
Som tidigare presenterats stöttar denna verksamhet ca 20 fattiga barn. Barnen
kommer, normalt sett, vid lunchrasterna för att få ett rejält mål mat. Maten
tillagas av avkastningen från projektets odlingar. Under hösten har restriktioner

avseende pandemin inneburit att barnen inte fått lov komma till projektet. Istället
har Martha Kimani organiserat så att mat burits ut till barnens hem. När det gäller
odlingarna så har det så här långt visat ett bra resultat med god skörd av både
potatis, majs och grönsaker.
Dandelion Africa, Kenya
Dandelion Africa är den största och mest stabila verksamhet SIH har som partner.
Stöd utgår årligen till en flickas skolgång på internatskola. Detta administreras och
följs upp av Dandelion. Dandelion kontaktade SIH under sommaren 2020 angående
ytterligare en flicka som upplevt allvarliga svårigheter i sin hemmiljö. Situationen
var såpass allvarlig att flickan flyttades hemifrån till internatskola. Det beslutades
att stötta även denna flicka. Vi väntar i nuläget på att få årlig rapport från
Dandelion avseende flickorna.
Open Space, Trelleborg
Open space har varit ett samarbete mellan SIH och ett antal studieförbund.
Projektet avsåg att utveckla en öppen verksamhet för alla kategorier av
medborgare. Innehållet skulle utformas ”underifrån” av deltagarna dvs genom
medskapande aktiviteter. Ett viktigt syfte var att människor som normalt sett inte
träffades, skulle få en mötesplats där nya kontakter kunde knytas. Detta skulle
bidraga till att skapa trygghet och undanröja olika rädslor i samhället. Projektet
finansierades genom bidrag från Länsstyrelsen i Skåne och den primära målgruppen
var asylsökande personer.
Projektet hämmades svårt av restriktioner som följde på Corona pandemin. Fysiska
möten var inte möjliga varvid viss aktivitet genomfördes digitalt. Någon rekrytering
av allmänna medborgargrupper uteblev. Trots detta genomfördes olika bokcirklar
med en begränsad målgrupp. Open Space har nu avslutats. Det är i nuläget oklart
hur lärdomarna erfarenheterna kommer att tas tillvara för framtiden.
Nytt projekt i sikte
I ett särskilt meddelandeblad från 6 december 2020 har vi presenterat idéer till ett
nytt projekt i Gong utanför Nairobi, Kenya. Projektet innebär en lokal mobilisering
av ett område som drabbats negativt av att stadslivet breder ut sig och tränger
undan bland annat Masai folket. Masai ungdomar förlorar sin framtida utkomst och
de riskerar utslagning med risk för fattigdom, kriminalitet och missbruk.
Mobilisering kommer att genomföras av erfarna Kenyanska samhällsarbetare med
musik och kultur som grund.
SIH håller just nu på att skriva en ansökan till Svenska Institutet. Ansökan avser ca
100.000:- Svenska kronor för ett så kallat ”feeding project”.
Projektet kommer att drivas av SIH tillsammans med två lokala organisationer:
- Manene Cultural Trust, https://www.sitesofconscience.org/en/membership/manenecultural-trust/
- M-Tafsiri Africa, http://mtafsiriafrica.com/wordpress/
Utöver dessa har vi etablerat kontakt med en svensk organisation som driver en skola i

närliggande område, nämligen:
- Zelmerlöw@Björkman Foundation, http://zbfoundation.se/
Det är vår förhoppning att SIH.s medlemmar stödjer vår idé.

Årsmötet
Nu när år 2020 löpt ut är det dags för årsmötet. Detta planeras till den 6 februari. Mötet
kommer att genomföras digitalt genom Zooms plattform. Klockslag kommer att meddelas i
särskild kallelse. Det är vår förhoppning att våra medlemmar deltar i årsmötet. Det finns
fortfarande möjligheter att föreslå ledamöter till styrelsen. Amanda Stjärnqvist är
valberedare och nås på mail: amanda@gnossa.se
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