
Det är dags att betala medlemsavgiften för 2016, 150:- till bankgiro 497-2790. 
Vi är mycket tacksamma om ni dessutom kan ge en gåva till stöd för IDC:s verksamhet. 
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Årsmöte 21 mars 

Välkomna till årsmöte måndag 21 mars kl 1900 på Församlingshemmet i Torsåker. Vi börjar med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar, och sedan bjuder vi på fika. Efteråt visar Lage Bergström bilder på temat djur, natur 
och miljö – från området öster om Victoriasjön i Tanzania, det område där byn Ihushi ligger. 

En ny fas i samarbetet med IDC 
 
1999 startade vi Vänföreningen Ihushi och vi tog på 
oss att samarbeta med Ihushi Development Centre 
(IDC) med målet att IDC ska ha egen kapacitet – både 
kunskaper och ekonomi – för att driva utvecklings-
arbete i Ihushi och grannbyarna. Nu har vi nått det här 
målet och vi kan vara stolta över det vi har varit med 
att bygga upp. 
• På centret i Ihushi finns yrkesskola och förskola, 
med kompetenta lärare och  
dokumenterat goda resultat.  
• IDC har ett omfattande 
stöd till kvinnogrupper i 
området, inriktat på mikro-
krediter och utbildning. 
• IDC samordnar två nät-
verk, ett för 15 grundskolor 
i närområdet och ett annat  
för förskolorna. Bl a har 
IDC genomfört en om-
fattande fortbildning för 
förskollärare i nätverket. 
• IDC har ett välfunge-
rande program för hiv/aids,  
inriktat på stöd till hiv-positiva och aids-sjuka. 
• IDC är en ledande miljöorganisation i området,  
t ex avseende vattenförsörjning, vattenrening, sol-
energi och trädplantering. 
• På centret i Ihushi finns totalt tio byggnader som 
alla är i bra skick. Dessutom en pick-up och en lastbil. 
• IDC har en filial i närmaste tätort där man har 
körkortsutbildning och en butik för försäljning av 
varor med anknytning till IDC:s utvecklingsarbete, 
t ex sollampor. 
• På filialen finns också en snickarverkstad som 
drivs i samarbete med en förening som består av  
f d yrkesskolelever.  
• IDC har en välfungerande organisation, med 
ca 170 medlemmar främst från kvinnogrupperna och 
de egna anställda, totalt 14 personer. 
 

Vänföreningens ekonomiska stöd till IDC har om-
fattat 200-300.000:- per år. Totalt har vi förmedlat ca 
3,5 miljoner till IDC. Det mesta av pengarna har varit 
Sida-bidrag, men ca 400.000:- har samlats in från 
medlemmar och sympatisörer. 
Vi har försökt utforma vårt ekonomiska stöd så att 
IDC inte ska bli beroende av pengar utifrån. IDC har 
haft samma strävan och har nu en ”inkomststrategi” 

som bygger på att alla IDC:s 
verksamhetsområden bidrar 
med intäkter: elevavgifter på 
yrkesskolan och körkorts-
utbildningen, matbidrag från 
förskolebarnens föräldrar, 
inkomster från snickar-
verkstaden, försäljning i 
butiken, transporter med 
lastbilen, osv. 
Sida-bidrag får bara användas 
till att starta eller förbättra 
verksamheter – inte för att 
hålla igång verksamhet som 
redan finns. Alltså kan vi inte 
söka fortsatta Sida-bidrag 

för att hjälpa IDC att driva det som vi nu har byggt 
upp. Vi kommer heller inte att söka Sida-bidrag för 
några nya projekt. Vi tror i stället att det viktigaste 
idag är att stötta IDC att själv klara den nuvarande 
verksamheten. 
IDC behöver minst 160.000:- per år för löner och 
andra löpande kostnader. Det klarar man inte riktigt 
än, de senaste åren har vi i Vänföreningen varje år 
behövt skjuta till ungefär 40.000:- per år, framför allt 
för att garantera lönerna till de anställda. Därför 
behöver vi ha beredskap att kunna hjälpa till med en 
del pengar också i år, om det behövs. Vi hoppas och 
tror att medlemsavgifter och gåvor ska göra det 
möjligt. 
 



Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

0290-40174   •   070-6994241   •   vanforening@ihushi.org   •   bg 497-2790 
www.ihushi.org 

Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  
Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – ser fram emot ett intressant och spännande 2016. 

Hela tiden nya utmaningar för IDC  

Genom vårt stöd – och genom de egna ansträngningarna – har IDC kunnat bidra till väsentliga förbättringar för 
människorna i Ihushi och grannbyarna, ett område med ungefär 15,000 människor. IDC har också visat att man 
har kapacitet – både kompetens och ekonomi – att klara sig själv och att man kan driva sin verksamhet vidare. 
Samtidigt måste vi konstatera att man har flera svåra utmaningar att handskas med.  

Regnen kommer inte som de brukar  
Den pågående klimatförändringen slår hårt mot länderna i Afrika och det märks högst påtagligt i Ihushi, fram-
för allt genom att regnen inte kommer på samma sätt som tidigare. Traditionella regnmånader kan nu domine-
ras av långa perioder av torka – och efteråt kan det komma perioder med våldsamt regnande. T ex har man de 
senaste månaderna drabbats av allvar-
liga översvämningar, med svåra konse-
kvenser för människors försörjning och 
tillgång till mat. 
IDC deltar i ansträngningarna att hante-
ra den här nya situationen – t ex genom 
trädplantering, anpassad odlingsteknik, 
regnvatteninsamling, diken/kanaler för 
att leda bort översvämningsvatten, 
förstärkning av vägbroar, m m – men 
mer behöver göras. Det behövs både 
mer kunskaper och mer investeringar. 

Delegerat ansvarstagande inom IDC 
Vår gode vän Emmanuel Buguba tog 1999 initiativet till IDC och har varit ordförande sedan dess. Flera i 
personalgruppen har också varit med länge och man är nu ett sammansvetsat team. Emmanuel är en demokra-
tisk ledare, men har en dominerande roll i kraft av sin erfarenhet och sina kontakter. På senare år har hans hälsa 
sviktat och både han och personalgruppen har ansträngt sig att avlasta honom och bredda ansvarstagandet. Det 
har gått bra, men fortfarande är det vissa uppgifter som Emmanuel är ensam om att klara av, framför allt det 
som har med övergripande ekonomisk planering att göra.  

Myndigheterna prioriterar annat 
De områden som prioriteras av IDC – utbildning, barns och kvinnors situation samt miljöarbete – är fortfarande 
de mest angelägna för byborna, men det är områden som i praktiken inte prioriteras av myndigheterna. IDC 
måste därför arbeta i motvind hela tiden. Ett exempel är det beslut om kommunalt stöd till fattiga familjer som 
vi berättade om i Nyhetsblad Nr 53. Som en del i det stödet skulle 21 ungdomar ges plats på IDC:s yrkesskola. 
IDC och vi uppfattade det som ett genombrott för yrkesutbildningen – att myndigheterna insett hur viktigt det 
är att ungdomar får det yrkeskunnande som krävs för att kunna ta steget in i arbetslivet. Men det visade sig bara 
vara vackra ord utan innehåll. IDC gav plats åt de 21 ungdomarna, men kommunen betalade inte ut det 
utlovade ekonomiska stödet (elevavgifter och skolluncher). Därför har bara fem av de 21 eleverna fullföljt det 
första skolåret, och inga skolavgifter har betalats in. Kommunens förklaring till det brutna löftet är att man inte 
fått tillräckligt mycket pengar från en statlig utvecklingsfond. 

Ett annat exempel är upphandlingen av byggen för skolbyggnader, regnvattentankar och annat. Tanzania 
strävar efter att kommunala byggkontrakt ska upphandlas i konkurrens och det finns ett omfattande regelverk 
för anbudsupphandling. Mycket av det är bra i teorin, men kompliceras av den omfattande korruptionen. Flera 
gånger har IDC varit med om att lämna det bästa/billigaste anbudet, men ändå gått miste om uppdraget därför 
att den beslutande kommittén krävt mutor för att skriva kontrakt. Så länge korruptionen är så här utbredd, 
kommer IDC att ha svårigheter att få tillräckliga intäkter. De här svårigheterna är också huvudskälet till att IDC 
troligen behöver vårt fortsatta ekonomiska stöd för att klara löner och löpande utgifter.  
 


