Janet Mandisodza ser med spänning på framtiden för sitt
kycklingprojekt

Kvinnogruppen fick utbildning i den här speciella formen
av kvinnogrupps-baserad mikrokredit och hjälp med att
förbättra och/eller starta upp sina inkomstgenererande
verksamheter. Konceptet RWA (Kvinnogrupper på
Landsbygden) startades 2012 som en plattform för att
mobilisera kvinnor i syfte att stärka sig själva och
varandra ekonomiskt och göra sina röster hörda.

Grupperna är en plattform där kvinnor mobiliserar sin
kraft och sina resurser för att genomföra gemensamma
projekt. Målet är att bekämpa fattigdomen på
hushållsnivå men också att stärka kvinnors ekonomiska
och sociala ställning. Rubatsiro lyckades höja sin
inkomst från cirka 200 dollar per månda till cirka 320
dollar per månad. Janet köpte - med hjälp av sin del av
inkomsten - 100 dagsgamla levande kycklingar samma
månad. ”Det är första gången som jag jobbar med
kycklingproduktion och planerar att bygga ut min farm för
att få plats med fler kycklingar nästa månad” säger Janet.
Janet räknar med att behöva betala 223 dollar i
skolavgifter för sina tre barn som är 11, 14 och 18 år
gamla. Pengarna kommer hon att ta från
kycklingprojektets nästa fas i september till december
2013. ”Kvinnogruppen har också fungerat som ett psykosocialt stöd för mig eftersom min man, Farai, gick bort för
tre år sedan”, betonade Janet.
Medlemskapet i kvinnokollektiven har också gett
kvinnorna möjligheten att få utbildning i hälsa, kunna
sälja sina produkter på marknaden och höja sina röster
för kvinnor och barns rättigheter. Just nu finns det 11
kvinnokollektiv i området som innefattas av Local Rights
Programme. 113 hushåll gynnas just nu av detta.
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och utbildning i rättigheter
Women's rights trainings: Utbildning i kvinnors
rättigheter

Agriculture marketing teams trainings and linkages
Agriculture trainings
Education - fees payment infrastructure support and rights training
Women’s Rights trainings

How your money was spent in Nyamaropa:
Såhär spenderades dina pengar i Nyamaropa
Agriculture marketing teams trainings and
linkages: Utbildning i marknadsföring av
jordbruksprodukter och nätverkande mellan
småbönder
Agriculture trainings: Utbildning i småskaligt,
hållbart jordbruk
Education – fees payment infrastructure
support and rights training: Skolutbildning –
betalning av skolavgifter, underhåll av skolor,

Aktiviteter planerade för år 2014
ü Lobbyism för att utveckla programmen för
vuxna kvinnors läs – och skrivkunnighet
ü Utbyten mellan olika elevledda kommittéer
för skolutveckling för att stärka deras
kunskap och självförtroende i
beslutsfattarprocesser
ü Utveckling och spridning av information till
kvinnokollektiven på landsbygden för att
stärka deras kapacitet.
ü Uppmärksammande av internationella
AIDS-dagen, internationella kvinnodagen,
internationella barndagen och
genomförande av den globala kampanjen
16 Days of Activism Against Gender Based
Violence (16 dagars aktivism för att stoppa
genusrelaterat våld).
ü Utbildning i sexuella rättigheter och
reproduktiv hälsa.
ü Uppstartande av fler ekonomiska
kvinnokollektiv på landsbygden

Det är ett sant nöje för mig att
genom denna rapport få dela
med mig av vårt arbete i
Nyamaropa. I detta nyhetsbrev
kommer jag att berätta om våra
barnledda kommittéer för
skolutveckling och hur dessa
bidrar till att öka medvetenheten
om barns rättigheter och välfärd i
d e
v u x n a s
utvecklingskommittéer.
Ethel Kapadza (12) som går i
Bumhira Primary School
berättar: "Vi har lyckats få en ny
skolgrind som skyddar oss när vi
är i skolan. Den gamla hade gått
sönder och då kunde vem som
helst komma in. Skolan har
också fått ett lager av
sanitetspaket för flickor. Det gör
att vi kan känna oss bekväma i
skolan också då vi har mens.”
Flickor som inte har tillgång till
sanitetsartiklar under
menstruation missar stora delar
av sin skolgång på grund av
skam och sjukdomar som
uppstår då de inte har tillgång till

bindor, rent vatten och tvål att
tvätta sig med.
Detta är ett stort jämställdhetsoch utvecklingsproblem. Vi
kommer därför att även nästa år
fortsätta att stödja de barnledda
kommittéer som stärker barns
och ungdomars röster och
deltagande i utvecklingen av
skolmiljön och övriga
samhällsfrågor i de områden
där de bor.
Den här rapporten handlar inte
bara om hur vi utbildar och
e n g a g e r a r b a r n i
r ä t t i g h e t s b a s e r a t
förändringsarbete. Den redogör
också för hur vi utbildar
Nyamaropas invånare i sexuella
rättigheter och reproduktiv
hälsa för att stoppa spridningen

av HIV/AIDS och andra
sjukdomar. Slutligen kommer
du att få en inblick i hur kvinnor
stärker sig själva och sina
familjer ekonomiskt och socialt
genom kollektiva
självförsörjningsprojekt.
Nu överlämnar jag åt dig att
läsa rapporten och hoppas att
du kommer att inspireras.
Med vänliga hälsningar,

Tsuro Bore
Fadderansvarig i ActionAid
Zimbabwe

Ungdomars skolutvecklingskommittéer
främjar utbildningskvaliteten
I januari 2013 genomförde vi en
studie för att undersöka hur och
till vilken grad barn och ungdomar
hade möjlighet att påverka
skolutvecklingen i Nyamaropa.
Studien visade att barn och
ungdomars möjligheter till
påverkan är mycket begränsade.
I och med detta hämmas
kvaliteten i undervisningen och
s k o l m i l j ö n .
Skolutvecklingsarbetet sköttes
u r s p r u n g l i g e n a v
vuxenkommittéer som bestod av
7 individer från de närliggande
byarna. Ofta var två eller tre barn
också nominerade till att vara
med i kommittéerna, men som
Liberty Mhangara (12) förklarar:
”Vi var bara där för att fylla ut
stolarna. För det första visste vi
inte varför vi var med i
kommittéerna. För det andra
visste vi inte vad vi skulle säga på
mötena eller hur vi skulle förmedla
de andra barnens åsikter. Mina
vänner Peter (13) och Neila (12)
bara satt där och lyssnade när de
vuxna pratade.”
Studien visade också att 86% av
barnen i årskurs 5 till 7 inte var
delaktiga i skolutvecklingsprojekten
som leddes av de vuxna år 2012. De
övriga 14 procenten uttryckte
blandade känslor i ämnet. I ett försök
a t t g ö r a d e v u x n a s
skolutvecklingskommittéer mer
medvetna om barns intressen
utarbetade vi, tillsammans med våra
lokala partners och
utbildningsministeriet, fram en
policy för barnvänlig
skolundervisning. I januari
organiserade vi också elevledda
kommittéer för skolutveckling. De
bestod av 8 elever vardera - 4 pojkar
och 4 flickor. Medlemmarna
utbildades för att förstå sina roller
och ansvar som elevombud, samt
för att få insyn i skolornas
administration och ekonomi.

Sånger om rättigheter komponeras
i ungdomsgruppen Samanyika
Potia Nyahotsi (13), från byn
Mutsikamahwe i 13e område i
Nyanga District i Manicaland
Province, är stolt och glad över att
vara med i ungdomsgruppen
Samanyika. Potia går i sjuan och
driver ungdomsgruppen i
Samanyika Primary School.
Ungdomsgruppen startades av
skolan och oss för att stärka unga
flickor på landsbygden. Här får
tjejerna lära sig om sina rättigheter
för att kunna ta makten över sin
egen kropp och inte låta sig själva
eller någon annan bli utsatta för
genusrelaterat våld och förtryck.

Ungdomar ur skolutvecklingskommittén visar upp den grind de sett till finns på plats.

Informationsblad delades ut till
eleverna på varje skola för att ett
större antal elever ska kunna sätta sig
in i ämnet och på så sätt också ha
möjlighet att vara med och påverka.
De nya skolkommittéerna har redan
på kort tid lett till en massa positiva
förändringar på Bumhira Primary
School. Liberty Mhangara (12) som
går i sjuan och är ordförande betonar:
”Det här forumet har gett oss
möjligheten att få vara delaktiga i
utvecklingen av vår skola. Vi har
också fått en insyn och röst i de
vuxnas kommitté.” Ethel Kapadza
(12) som också går i sjuan och är
kassör säger: ”Vi har lyckats göra
väldigt mycket på kort tid sen vi
startade vår kommitté. Bland annat
har vi fått en ny grind. Den gamla var
trasig och kunde inte garantera vår
säkerhet. Skolan har nu också
sanitetsartiklar för flickor. Det gör att vi
kan känna oss bekväma och delta på
lektionerna. De vuxnas kommitté gick
också med på att prioritera att skolan
äntligen ska få elektricitet. Det här är
några av de saker som vårt arbete

åstadkommit, och vi kommer att
fortsätta kämpa.”
Elevkommittéerna i Bumhira
Primary School, i 12e området i
Nyanga District i Manicaland
Province, har blivit en av
hörnstenarna i arbetet med att
involvera lärare, elever och
föräldrar för en bättre skola. Nu
kommer också eleverna att kunna
använda datorer tack vare att
skolan får elektricitet. I och med
detta kommer fler än 200 elever
mellan årskurs 5 och 7 kommer att
kunna få en bättre utbildning som
ger eleverna större möjligheter i
framtiden. Elevkommittéerna ser
också fram emot att ha utbyten med
andra kommittéer i distrikten för att
lära sig mer om hur de kan
samarbeta för att nå positiv
förändring i sina skolor och
området de bor i.
Än så länge har 13 elevkommittéer
startats i Nyamaropa. De träffas
ofta och jobbar hårt för att nå

Förra året var det många tjejer i
området som giftes bort tidigt, blev
gravida och togs ur skolan. Det var
också många flickor som inte fick gå
i skolan på grund av att föräldrarna
inte har råd. Har föräldrarna inte råd
att låta alla sina barn gå i skolan
prioriteras oftast pojkarna. Det här
projektet innebar att Samanyika och
andra ungdomsgrupper träffades en
gång i veckan under en längre
period och fick lära sig om HIV och
AIDS och andra sjukdomar,
barnmisshandel, barns och speciellt
flickors rättigheter.
Inrikesministeriets utskott Victory
Friendly Unit har också involverats i
fall som kan kräva rättslig prövning. I
de fall som prövas genom
traditionella former av rättsskipning
har traditionella ledare involverats
för att hjälps unga flickor som far illa.
Fler än 70 unga flickor mellan 13 och
22 har gynnats av sin involvering i

rättsfall som berör misshandel och
kränkning av flickors
grundläggande rättigheter. Men
mer än så har åstadkommits sen
vår senaste rapport.
Utbildningen om rättigheter och
sexuellt överförbara sjukdomar
sprids som ringar på vattnet genom
att de som utbildats sprider sin
kunskap vidare. Potia, till exempel,
har som skolrepresentant utbildat
206 elever på Afrikanska Barnets
Dag (16 juni) och 128 elever på
Afrikas Dag (25 maj). Eftersom hon
tycker om att sjunga har hon också
skrivit sånger som handlar om det
hon lärt sig.
“Jag har skrivit tre sånger om olika
teman som vi lärt oss om i våra
ungdomsgrupper. De handlar om
reproduktiv hälsa och rättigheter.
Jag ser mycket fram emot att
uppträda med dem!” lägger Potia till
med ett leende på läpparna.
Herr Magombe (52) som är
biträdande rektor säger så här:
”Jag är så stolt och glad över att se
hur barnen och deras
självförtroende har växt. Det råder
inget tvivel om att de här unga
tjejerna håller på att börja bryta
våldscykeln i vårt samhälle.”
Fram till skrivande stund har fyra
lågstadier och ett högstadium
startat ungdomsgrupper i
Nyamaropa-området. Fler än 700
elever gynnas indirekt av detta
initiativ. Det är härligt att kunna

Potia Nyahotsi står vid ett av klassrummen
i Samanyika Primary School

rapportera att unga människor i
området nu börjar känna till sina
rättigheter. Tack vare sin utbildning
och sitt engagemang börjar de nu
kunna nätverka och navigera effektivt
inom de strukturer som finns för att
garantera deras rättigheter och
säkerhet.

Kvinnogrupper på landsbygden gör kvinnors röster hörda
Janet Mandisodza (48), i byn Sabvure, är den lyckliga
ägaren till 100 kycklingar som hon lyckats föda upp
genom ett lokalt mikrokreditsystem som heter Savings
and Internal Lending (SILC) Program. Sabvure ligger i
område 10 i Nyanga-distriktet i Manicaland-provinsen, 5
kilometer från Mozambique. Hon är änka och har tre barn.

Förut brukade hon livnära sig på jordbruk men sedan
regnen började avta år 2011 fick hon problem. Hon fick
svårt att försörja sig och hade inte längre råd att skicka
sin näst äldsta dotter, Masvita (14), till skolan. Därför
startade hon tillsammans med sju andra kvinnor i byn
gruppen Rubatsiro (som betyder ”hjälpande händer”) i
januari 2013.

