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Om projektet
Syftet med projektet ”Woment’s Empowerment Project” är att:

• öka kvinnors aktiva deltagande i gemensamma utvecklings- och beslutsprocesser 
så att kvinnors perspektiv i frågor som berör dem prioriteras.

• fler kvinnor ska stå som kandidater i lokala och regionala valen.

• målgruppen ska ges möjlighet att förbättra sin kunskap om opinionsbildning, 
lobbying kompetens och fått ökad självsäkerhet att kunna delta aktivt i 
samhällsutveckling.

• påbörja en process som syftar till att skapa livskraftiga lokala kvinnoorganisationer, 
baserat på medlemmarnas verksamhet och behov initieras i Okahandja, Soweto-
Katutura samt en tredje mötesplats i norra delen av landet.

• skapa lämpliga mötesplatser där deltagare kan träffas för studier, information och 
bildning.
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Vid våra möten med lokala kvinnogrupper runt 
om i landet berättade deltagarna livligt och 
entusiastisk om sina bekymmer, prioriteringar och 
drömmar, men också om  på vilket sätt WEP skulle 
kunna vara till hjälp och stöd i deras kamp för ett 
jämlikare Namibia, där kvinnorna får sin rättmätiga 
plats i samhället, i politiken, i fackföreningen och i 
familjen.

ABF Södra Småland hoppas att fler avdelningar 
vill engagera sig i Namibia och vill vara med och 
samarbeta med den namibiska organisationen 
Forum For the Future.

Du kan följa projektet genom webben (www.
sodrasmaland.abf.se och klicka dig vidare till 
”projekt – pågående - WEB Namibia”, eller kontakta 
Max (max.prades@abf.se) eller Ola (ola.persson@
abf.se, 0470-700 792).

Women’s Empowerment Projekt (WEP) i Namibia 
är nu inne på sitt andra verksamhetsår under 
programperioden 2012-2014. Detta nyhetsbrev, 
som blir no 4 sedan projektet startade, är på svenska 
(de andra var på engelska). Detta med anledning 
av att vårt mål är att att väcka uppmärksamhet och 
intresse bland övriga ABF avdelningar i landet att 
vilja starta och bedriva projekt i Namibia. Palme 
Center, i samarbete med IF Metall, Unga Örnar och 
ABF-avdelningarna Södra Småland och Göteborg 
avser fortsätta satsningen i Namibia genom ett 
landsprogram för perioden 2016 – 2018 med 2015 
som startår (mellanår)!

Årets studieresa, vilket kommer att ligga i fokus 
för detta nyhetsbrev, genomfördes mellan 1 maj 
– 14 maj. Under dessa dagar hade vi möjligheten 
att träffa 8 olika grupper på 8 olika platser från 
Windhoek (Namibias huvudstad) i mellersta delen 
av landet till Okongo i norr på gränsen till Angola. 
Detta var en tripp på mer än 2000 km genom 
Namibias slätter,  på skumpiga grusvägar och på 
milslånga “flygrakor”. Längs vägarna fick vi uppleva 
en fantastisk natur, möte med stora vilda djur och 
träffa och samtala med intressanta människor från  
Namibias olika stammar - var och en med  sina 
seder, språk och kulturer.

Vid vårt senaste besök i november 2012 
diskuterades ett antal förändringar tillsammans 
med vår samarbetspart Forum For the Future (FFF) 
om behovet av att effektivisera och demokratisera 
organisationen. Vi kan nu konstatera att samtalen 
haft effekt och att personalorganisationen slimmats 
från 5 till 3 anställda, administrationen flyttar till 
nya lokaler med plats för både verksamhet och 
administration, samt att  planerade aktiviteter 
genomförs mer regionalt än nationellt.

Projektledningen har ordet

Max Prades           Ola Persson
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5 maj - Outjo
I Outjo finns idag ingen mötesplats öppnad. Deltagarna i gruppen träffas hemma 
hos en kvinna vilken blivit invald som styrelseledamot i Outjos kommunstyrelse. 
Svårigheten för gruppen är dels att kvinnorna i dagsläget saknar en naturlig 
mötesplats att samlas på för att diskutera lösningar kring deras samhällsproblem, 
men också behovet av stöttning kring hur gruppen och människorna i områdena 
skall organisera sig.
Projektet kommer ej att öppna en mötesplats i Outjo, men för framtida projekt 
finns i Outjo stora behov av att öppna en mötesplats.

6-7 maj - Khorixas
I Khorixas genomfördes resans andra workshop. Denna genomfördes i den lokala 
kyrkans faciliteter, vilka fungerade alldeles utmärkt för projektets workshop. Kyrkan 
ställde sig även positiv till eventuella framtida projektverksamhet i deras lokaler.
Workshopen var uppdelad på två endagarspass. Första dagen var ägnad åt FFF och 
för deltagarna att berätta om sin verksamhet, sina svårigheter och tankar kring deras 
egen situation. Det gemensamma problemet som merparten av deltagarna hade var 
att de hade svårt att göra sin röst hörd hos de lokala myndigheterna. 

Dag två var ägnad åt ABF. Utifrån första dagens samtal pratade ABF mycket kring hur 
deltagarna kan och bör organisera sig för att kunna åstadkomma politisk förändring. 
Genom att gå samman och arbeta tillsammans har kvinnorna större möjlighet att 
påverka de lokala politikerma, men också för att föra fram en egen kandidat till det 
kommande lokalvalet 2015.

8 maj – etosha nationalpark
För att ta oss från Khorixas till nästa möte i Ondangwa korsade vi en av Namibias 
största nationalparker - Etosha National Park. Under resan genom parken fick vi 
möjlighet att se stora hjordar av springbockar och zebror, men även elefanter och 
giraffer.

3-4 maj - Okahandja
I Okahandja öppnade projektet 2012 en av sina mötesplatser.  Mötesplatsen 
samlar varje vecka kvinnor för att diskutera politik, lära sig sy och  använda 
datorer. Under ABFs besök den 3-4 maj diskuterades 10 stora samhällsproblem 
i Okahandja – könsrelaterat våld, tonårsgraviditeter, trafficking, HIV/
AIDS m.m. Under samtalen såg deltagarna alkohol som den gemensamma 
orsaken till problemen och därmed också det som gruppen bör fokusera på. 
I mötesplatsen skall fokus för arbetet i studiecirklarna syfta till att förhindra 
alkoholens förödande följder för bostadsområdena i Okahandja. 

Sammanfattning från resan
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13 maj – Soweto-Katatura
Projektets mötesplatsen i Soweto-Katatura iordningställdes under tiden vi genomförde 
vår studieresa i Namibia – därför har ingen konkret verksamhet ännu påbörjats. 
Lokalerna som sådana är ändamålsenliga för både projektets verksamhet och för 
FFFs administration, däremot behövs en hel del göras för att iordningställa lokalen 
till användbart skick.
Till vårt möte hade FFF bjudit in intresserade kvinnor i området för att delta vid en 
kort presentation av lokalerna och projektet. Utan att vi kommenterade det för FFF 
noterade vi att deltagara som var med på introduktionsmötet var väldigt homogen, 
bestående av medelålders kvinnor verksamma som lärare och jurister. Vår tanke 
med mötesplatsen är att den skall vara öppen för alla och att det behövs fler kvinnor 
från olika bakgrunder – speciellt från Kataturaområdet

9 maj – Okongo
Vi anlände sen eftermiddag till Okongo, för att under de två kommande dagarna genomföra resans tredje workshop. 
Vad vi fick lära oss, och vad vi inför framtida resor och projekt i Namibia bör räkna med, är att oförutsedda händelser och 
situationer snabbt kan ändra planerna för ett projekt. Då vi anlände till Okongo förklarade hotellägaren att en delegation 
från ett av ministerierna i Namibia checkat in för ett par dagar sedan och nu bestämt sig för att stanna ytterligare några 
dagar i Okongo, vilket medfört att våra hotellrum nu var ockuperade och han inte har någon möjlighet att göra något 
åt det. Då vi stod utan logi och närmsta tillgängliga hotell låg 10 mil bort, hade vi inga andra möjligheter än att ställa in 
workshopen och påbörja vår resa söderut.
Innan vi lämnade Okongo hade vi möjlighet att som hastigast träffa gruppen, vilken lovades en framtida workshop av FFF 
och även möjligheter att i framtiden vara mål för en mötesplats eller andra aktiviteter inom ramen för projektet.

9 maj – eenhana
Efter mötet i Ondangwa fortsatte vi till Eenhana för dagens andra möte. 
I Eenhana möttes vi av en grupp kvinnor med samma grundproblem som 
på övriga studiebesök under resan - kvinnor som träffas för att diskutera 
sitt gemensamma fattigdomsproblem men som ej vet hur de kan agera 
som grupp. Varje kvinna arbetar självständigt för att lösa sina problem och 
använder bara mötena för att tala om sina egna problem - ej för att diskutera 
hur kvinnorna tillsammans kan organisera sig för att tillsammans lösa sina 
gemensamma problem.
Eenhana kan i framtiden bli mål för en mötesplats för att hjälpa och lära 
kvinnorna hur de skall organisera sig för att tillsammans förändra sin situation 
i Eenhana.

9 maj – Ondangwa
I Ondangwa fick ABF möjlighet att möta en av de lokala grupperna vilken inriktat sitt 
arbete på att informera om och arbeta för att bekämpa HIV/AIDS, vilket är ett av landets 
stora problem. Som metod använder sig gruppen bl.a. av att lära gruppdeltagarna hur 
man tillverkar tegel och bygger hus, dels för att ge aktiviteter för arbetslösa ungdomar, 
men också för att kunna göra konkreta insatser för en sårbar och utstött grupp.
Även om gruppen gör ett viktigt och konkret arbete i sin by, är gruppen ej del i projektets 
målgrupp, då gruppen till största del består av män.
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Foton från resan

Kvinnor från folkgruppen Himbas Utsikt över “The Christ Church “ i 

Windhoek.

Windhoek
En zebra i Etoshas nationalpark

Hus i kåkstadsområdet i Outjo
Okahandjas soptipp. Här bor och 
lever ett stort antal av stadens barn 
och ungdomar

Barn i Khorixas

Soptippsbarn i Okahandja

På hembesök hos en av deltagarna i 

Okahandja
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DeN StuNDaNDe SvältKataStrOFeN

Som en följd av det uteblivna regnet 
under regnperioden 2012-2013 står 
Namibia nu inför sin värsta torka på 
decennier. Namibias president vädjar 
till det internationella samfundet 
om hjälp för att klara den stundande 
svältkatastrofen.

Namibia är känt för sitt karga och vackra 
landskap med utbredda ökenområden, 
torra savanner och vilda djur. Genom att 
driva boskapshjordar i de torra landskapen 
och odla upp marken kring vattenhålen 
har Namibias befolkning kunnat leva av 
det naturen har kunnat erbjuda. 

Vid årets regnperiod, vilken normalt 
inträffar mellan november till april, 
tryggas vattenförsörjningen under den 
efterföljande torrperioden. Men under 
regnperioden 2012-2013 blev större 
delen av Namibia helt utan regn. Under 
de sex månader som regnperioden brukar 
omfatta kom endast ett fåtal dagars regn, 
vilket är den lägsta regnmängden på 
decennier. Följden kommer bli att årets 
odlingar ej kommer att ge skörd och 
djuren i de livsviktiga boskapen ej kommer 
överleva till följd av brist på vatten.

Vad gör regeringen för att undvika en 
humanitär katastrof?

Blickfång Namibia

D e n 
13 maj i år meddelade 
France Kapofi, ordförande för Disaster Risk 
Management Committe att regeringen 
kommer avsätta N$ 200 miljoner 
(motsvarande ca 120 miljoner kr) för att 
stötta de omkring 400 000 människor som 
redan blivit drabbade av svälten i olika 
delar av landet. För att mildra effekterna 
av boskapsförluster uppmanar regeringen 
kommersiella boskapsuppfödare att 
sälja sina djur medan de ännu är vid god 
vigör. För att sporra boskapsskötarna att 
sälja erbjuder regeringen ett 50% pålägg 
på priset, vilket skall finansieras från de 
avsatta N$200 miljonerna.

Den 17 maj gick Namibias president 
Hifikepunye Pohamba ut med en 
internationell vädjan om hjälp till det 
internationella samfundet för att klara den 
stundande naturkatastrofen. 

Författat av Samson Ndeikwila (FFF)
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