
FN-föreningens skolprojekt i 

Zimbabwe 

 

FN-föreningen inledde sina skolprojekt i 

Zimbabwe redan 1989 i samarbete med FN-

distriktet Västernorrland och sedan dess har 

projekten avlöst varandra under årens lopp, i 

vår inbringade aktiviteterna drygt  95.000 kr, 

då inkluderande olika privata insatser.  

Högstadieskolornas insamling - Operation 

Syskonskola - gav i år nästan 100.000 kr 

(nyligen inkom 17000 kronor från en av 

skolorna), en insamlingsaktivitet som började 

redan 1994 med elektrifieringen av Marikopo 

School, ett lyckosamt projekt vid en skola ute 

på landsbygden utanför huvudstaden Harare. 

 

Sedan dess har förre parlamentsledamoten  Margaret Dongo fungerat som facilitator för de 

olika skolprojekten och har gjort detta på ett föredömligt sätt. Nu i dagarna har hon åter igen 

besökt FN-föreningen och lämnat fullödiga rapporter om genomförda och även pågående 

projekt i hemlandet Zimbabwe. Detta då efter 23 års oavbrutet samarbete, inte lätt alltid i 

landet där idag korruptionen är utbredd och där hot och trakasserier blivit en del av vardagen. 

 

FN-föreningen hade  nu i samband med hennes besök nyligen ordnat ett informationsmöte på 

Sliperiet där Margaret Dongo redogjorde för situationen i Zimbabwe och gav en aktuell 

inblick i den pågående projektverksamheten för de ”gamla” zimbabwevännerna" knuta till 

föreningen. 

 

En maktkamp pågår i Zimbabwe idag med den åldrande presidenten Robert Mugabe (92 år) 

och läget framöver är ännu oklart, ekonomisk kris råder och arbetslösheten i landet är enorm 

med siffror på runt 90 procent. För oss nästan ofattbara siffror, en stor del av befolkningen har 

även ”flytt” Zimbabwe och söker arbete främst i grannlandet Sydafrika. 

 

Margaret Dongo riktade ett stort tack till alla skolledare, lärare och inte minst till alla 

skolelever som på ett fantastiskt sätt stött FN-föreningens olika projekt i landet, insatser som 

faktiskt är unika med svenska mått sett.  Insatser också genomförda med minimala 

omkostnader och som även utvärderats med mycket goda resultat. Nyligen hade Margaret 

Dongo även genomfört ett lyckat kvinnoseminarium med stöd även från S-kvinnor i 

Västernorrland. 

 

Den ”feedback” som Margaret gav är mycket värdefull nu när styrelsen inom FN-föreningen 

nu planerar för en mindre utfasning av biståndsverksamheten i landet. Hon avtackades av 

ordföranden Stellan Bäcklund som även framförde hälsningar till alla ”partners” som man har 

i landet. 
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