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IDC har verksamhet i tre byar Ihushi, 
Sese och Matale med tillsammans 14 500 
invånare. IDC driver idag ett lärocenter 
med yrkesskola, förskola, skolnätverk, 
vuxenutbildning, hiv/aids-program, mil-
jörådgivning m.m. Fokus ligger på barn, 
ungdomar och kvinnor, men IDC vill 
vara ett resurscentrum för alla bybor i 
området. 

Yrkesutbildning 
IDC bildades 1999 av Emmanuel 
Buguba, jordbrukare och byordförande. 
Han ville skapa ett yrkesutbildningscen-
ter eftersom han insåg att det saknades 
en länk mellan primärskola och arbetsliv. 
Han samlade 20 ungdomar i sitt hem för 
att starta en utbildning som svarade mot 
byns akuta behov av lokala hantverkare 
såsom snickare, skräddare och murare. 
Ett litet sädesmagasin blev skolsal och 
som lärare engagerades några av hantver-
karna i byn. Idag, sexton år senare, har 
det här initiativet utvecklats till en yrkes-
skola som varje år tar in 20–25 ungdomar 
till en tvåårig yrkesutbildning. Hittills har 
omkring 200 elever lämnat yrkesskolan 
och mer än 90 % försörjer sig med det 
kunnande som skolan har gett dem. Det 
är imponerande resultat. Skolan har ska-
pat ett väl fungerande sätt att ge ungdo-
marna det som krävs för att framgångs-
rikt ta steget in i arbetslivet.

Emmanuel ville satsa på yrkesutbild-
ning eftersom han såg hur många av byns 
ungdomar sökte sig till städerna med am-
bitioner att arbeta och försörja sig. Men 
utan annan utbildning än en bristfäl-
lig primärskola hamnade många av dem 
tvärtom i misär. Om ungdomarna i stäl-
let får stöd att tillägna sig yrkesfärdighe-
ter så kan de bli en kraft för att utveckla 
samhället, menade Emmanuel. Och han 
har fått rätt! Många av de ungdomar som 
tog examen på yrkesskolan för åtta till tio 
år sedan, är idag framgångsrika småfö-
retagare som lämnar avtryck i det lokala 
arbetslivet. En kärna bland dem, både 
män och kvinnor, har bildat en egen or-
ganisation som idag samarbetar med IDC 

sar) m.m. Man arbetar fortfarande inom 
samma geografiska område med 14 500 
människor. På lärocentret finns totalt 14 
anställda – lärare på yrkesskolan och för-
skolan, kokerska, chaufför, ekonomiad-
ministratör och nattvakter. Det betyder 
att mycket av verksamheten sköts av fri-
villiga krafter bland IDC:s medlemmar. 
Så är det t.ex. med hiv/aids-programmet. 
IDC utbildade för tio år sedan 52 s.k. 
”peereducators”, ett slags byhälsoarbeta-
re med fokus på hiv/aids. De bor utsprid-
da i området och fungerar som rådgivare/
stödjare till sina grannar. De är oerhört 
engagerade och besöker hiv-positiva re-
gelbundet, ger råd och stöttar dem att ta 
sina bromsmediciner, de informerar på 
skolorna, de påverkar byborna att testa 
sig regelbundet, osv. Man kan säga att 
de fungerar som en självstyrande grupp 
inom IDC.

IDC är en liten organisation som bil-
dats av bybor för den egna byns utveck-
ling. IDC:s ledning och anställda är ”vi 
med byborna”. Det är en stark grund för 
det fortsatta arbetet. Samtidigt verkar 
man i en fattig och resurssvag omgiv-
ning. Stödet från Vänföreningen Ihushi 
med både råd och pengar har gjort det 
möjligt att bygga upp den verksamhet 
man har idag.

Lage Bergström och Inger Wibergh
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Mer information på <www.ihushi.org>

Utbildning är utveckling
”Utbildning är utveckling” är ett slagord som blivit ett riktmärke för Ihushi 
Development Centre, IDC, vid Victoriasjön, nära Mwanza. Genom utbild-
ningssatsningar anpassade till olika gruppers behov har byborna sett kon-
kreta resultat. Det finns idag en ny förhoppning att ”vi kan få det bättre här 
i byn”. Vänföreningen Ihushi i Torsåker, Gästrikland har samarbetat med 
IDC under 15 år sedan starten 1999.

både för egen vida-
reutbildning och för 
att ta emot IDC:s 
yrkesskolelever för 
praktik. Intressant 
är att flera av de 
här f.d. yrkesskole-
leverna har gått vi-
dare inom andra yr-
kesområden. Några 
som utbildat sig till 
snickare arbetar nu 
som målare, andra 
har blivit taklägga-
re eller svetsare, en är elektriker och en 
annan frisör. Yrkesskolan har gett dem 
självförtroende och entreprenörsanda! 

Vänföreningen Ihushi
När Emmanuel Buguba i slutet av 
1990-talet började argumentera för ung-
domars behov av yrkesutbildning, för-
sökte han först påverka beslutsfattarna 
i Magu District. Han fick inget gensvar 
och tog då eget initiativ för att kunna visa 
ett positivt exempel. Han hade lärt känna 
oss, Inger Wibergh och Lage Bergström, 
i samband med att vi besökt området. 
Vi lyssnade på hans idéer, lovade vårt 
stöd och startade 1999 Vänföreningen 
Ihushi. Med det stödet i ryggen vågade 
Emmanuel starta det som blev Ihushi 
Development Centre.

Vänföreningen fungerar som dialog-
partner med grundprincipen att det är 
IDC som sätter målen och beslutar vad 
man vill åstadkomma inom en överens-
kommen budget. Vi bidrar med råd och 
ekonomiskt stöd. Alla investeringar på 
centret har finansierats av Vänföreningen 
Ihushi, framför allt med hjälp av Sida-
bidrag. Vänföreningen har idag 115 med-
lemmar.

Stor bredd på verksamheten
Idag är yrkesskolan bara en del i IDC:s 
verksamhet som har breddats och fördju-
pats: Kvinnogrupper, mikrokrediter, för-
skola, skolnätverk, hiv/aids, miljörådgiv-
ning (t.ex. om solenergi och vedsnåla spi-

Ett arbetslag med murarelever från 
IDC:s yrkesskola bygger en regnvatten-
tank på en skola i området. IDC tar på 
sig bygguppdrag av den typen både för 
att ge eleverna nödvändig praktik och för 
att få de intäkter man behöver för att dri-
va sin verksamhet.


