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OMVÄRLDSANALYS
Uganda och landets NGOs (Non Govermental Organizations)
Föreningen Golomolos verksamhet syftar till fördjupat stöd och
utvecklingssamarbete med den ugandiska ideella organisationen Gossace vars
främsta sysselsättning är att driva en skola och ett barnhem för föräldralösa och
utsatta barn. Gossace verksamhet är belägen i byn Golomolo och i staden
Bweyogerere utanför Kampala, Uganda. Landet är beläget i Östafrika mellan
Tanzania, Kenya, Sudan, DR Kongo, Rwanda och Victoriasjön och är rikt på
naturtillgångar. Uganda är en starkt kristen republik, med en population på drygt
34 miljoner varav 1,6 miljoner bor i Kampala. Av befolkningen lever 51 % under
Världsbankens fattigdomsgräns, det vill säga på mindre än 1,25 dollar per dag
och enligt FN´s definition av fattigdom lever 75,6% av befolkningen i Uganda i
fattigdom, mindre än 2 dollar per dag (Human Development Report, 2009). 30 %
av Ugandas befolkning är analfabeter (Wallace, 2007). På grund av den snabba
befolkningsökningen uppskattas nu medelåldern till närmare 15 år
(www.ubos.org). Landets statliga välfärdssystem är näst intill obefintligt och
mesta delen av välfärdsarbetet, t.ex. utbildning, vård och omsorg, utförs av icke
statliga organisationer (NGOs). Både nationella och internationella NGOs har
sedan 1980-talet på grund av inbördeskrig spelat en betydande roll rörande allt
från offentliga tjänster till att öka medvetenheten kring kvinnors rättigheter
(Wallace, 2007).
Att välfärdsarbetet utförs till största del av NGOs är delvis en följd av missnöje
mot regeringens prestanda vid leveransen av offentliga tjänster, men också som
ett resultat av ökad kontroll. Internationella aktörer, samt bilaterala och
multilaterala givare, t.ex. WHF, World Bank, har en ökad strävan efter att slussa
utvecklingsfinansieringen genom lokala NGOs för att på så sätt undvika statligt
svinn (Barr, Fafchamps & Owens, 2003). Statistik från AFCODE, en oberoende
offentlig politisk tankesmedja, visar på att så kallade “administrativa utgifter” utgör
hela 23 % av Ugandas nationalbudget (Lyatuu, 2011). En stor del av
skattebetalarnas pengar går till politiska beskydd, mutor och korruption, medan
stödet till de lokala NGOs inte står högt upp på Ugandas nationella budgetlista.
Istället är det internationella bidrag som är den överlägset största källan till
finansiering av den inhemska NGO-sektorn (Barr, Fafchamps & Owens 2003).
Utöver pengar, såsom finansiella bidrag, medlemsavgifter etc. utgörs stödet
också av frivilligt arbete, gratis användning av utrustning och anläggningar. Bland
små organisationer spelar just medlemsavgifter och donationer en viktig roll
(Barr, Fafchamps & Owens, 2003). På grund av kortsiktiga finansiella lösningar
har många NGOs kort livslängd och är övergående verksamheter. Trots detta
stiger antalet registrerade organisationer: år 2000 fanns i Uganda 2 655 NGOs,
2002 över 3 000 och året därpå var antalet registrerade NGOs 4 000 (Wallace,
2007). Majoriteten är verksam i landets centrala region med anledning av bättre
förutsättningar gällande kommunikationer, grundläggande tjänster och säkerhet.
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HIV/AIDS och föräldralösa & utsatta barn i Uganda
HIV/AIDS-pandemin är en global företeelse som har drabbat ett gigantiskt antal
människor i praktiskt taget alla världens länder. Konsekvenserna av HIV/AIDS är
enorma och påverkar de fattigaste utvecklingsländerna i högst utsträckning (Cox
& Pawar, 2006). Liksom många andra afrikanska länder söder om Sahara,
härjades Uganda av HIV/AIDS under 1980-talet och framåt. Många människor i
Uganda dog på grund av infektionen, liksom många människor har fått sina liv
påverkade av den. På grund av HIV/AIDS har många barn blivit föräldralösa och
Uganda står fortfarande inför en utmaning av ett växande antal utsatta barn.
Uganda uppskattas ha cirka 17.1 miljoner barn under 18 år, varav 14% är
föräldralösa och 51% bedöms i riskzonen som antingen kritiskt eller måttligt
utsatta (NSPPI-1, 2010). Det är tydligt att det finns flera olika faktorer som bidrar
till att förvärra problemen och försvåra livssituationen för befolkningen i Uganda.
Förutom HIV/AIDS och andra sjukdomar som exempelvis den utbredda malarian,
finns faktorer som fattigdom, den snabbt ökande populationen, barnarbete,
otillräckligt samhälleligt stödsystem, svag implementering av befintliga lagar och
kidnappning och mord av barn, vilket är ett växande fenomenen (NSPPI-1, 2010).
Dessutom är Uganda ett land som historiskt sett har varit hårt drabbat och
fortfarande är underutvecklat på grund av massiv korruption, gerillakrig och dålig
infrastruktur. Många ugandier lever i utsatthet i detta samhälle vilket är präglat av
stora
klasskillnader.
I ett samhälle som detta, där det inte finns något allmänt socialt skyddsnät, där
samhället är organiserat utifrån familjestrukturen och där familjen tjänar som
skyddsnät, sker stor stigmatisering av föräldralösa barn. Därför är situationen för
föräldralösa barn särskilt alarmerande i länder som Uganda, ett land utan ett
utvecklat välfärdssystem för de allra mest marginaliserade i samhället. Att vara
både föräldralös och HIV/AIDSinfekterad/påverkad blir på så sätt ett dubbelt
stigma som ökar risken för att hamna utanför samhället (Cox & Pawar, 2006).
Mot bakgrund av det ökande antalet utsatta barn och den ökande kunskapen om
de usla villkor de lever i, formulerade Ugandas regering år 2004 National
Orphans and other Vulnerable Children Policy och National Strategic Programme
Plan of Interventions, Fiscal Year 2005/06-2009/10 för att vägleda berörda
aktörer i arbetet med föräldralösa och utsatta barn (NSPPI-1, 2010). När planen
nu har utvärderats, är det tydligt att målen inte uppfyllts. Stödet som erbjöds
nådde endast fram till 11% av barnen i målgruppen, vilket var långt under vad
regeringen hade räknat med. Detta är bara ett exempel på hur defekt och
ineffektivt det Ugandiska offentliga skyddsnätet är.
När det gäller utbildning har Ugandas regering satsat på att göra grundskolan
avgiftsfri. Dock innebär detta inte att alla barn i Uganda har tillgång till utbildning.
Detta beror dels på att andra avgifter läggs till, även om utbildningen i sig är
kostnadsfri. Barnet, eller familjen, måste själv stå för skolmaterial, såsom böcker,
skoluniform och andra nödvändigheter för att få börja skolan, vilket är orealistiskt
för fattiga familjer eller gatubarn att skapa ekonomiska resurser till. En annan
anledning är att de statliga skolorna i Uganda har en allmänt känt oacceptabelt
låg standard. Korruption och brist på finansiering leder till att skolor är
underbemannade och skolbyggnader fallfärdiga. Det är inte ovanligt att en hel
grundskola endast har totalt två undervisande lärare. Dessutom misslyckas de
statliga skolorna ofta att nå ut till de barn som lever i riskzonen för utsatthet, det
vill säga de barn som behöver skolan mest. Det är till exempel vanligt bland
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familjer på landsbygden att inte tillåta sina barn att delta i skolgång, eftersom de
behövs i hushållet och för att bidra till familjens försörjning. Rapporten Protecting
hope: Situation Analysis of vulnerable children in Uganda 2009 beskriver hur
Ugandas regering, trots insatser för att förbättra förhållandena för föräldralösa
och utsatta barn fortfarande saknar omfattande och aktuell information om antalet
utsatta barn, geografisk spridning och behov (Kalibala & Elson 2010). En slutsats
som kan dras är att miljontals föräldralösa och utsatta barn i Uganda inte får den
hjälp och det stöd de behöver och har rätt till från samhället (a a).
Det är uppenbart att fattigdom, HIV/AIDS och andra riskfaktorer som kan göra
utbildning otillgänglig för barn, genererar en negativ spiral som i värsta fall (vilket
tyvärr inte är ovanligt) lämnar barn utan andra alternativ än att hamna på gatan, i
slummen, med inga andra val än att försörja sig själva genom exempelvis
kriminalitet och prostitution. Dessa barn riskerar att utsättas för sexuellt
utnyttjande, vilket fördubblar riskfaktorn för barnet eftersom de då riskerar smittas
av HIV, eller om barnet redan är infekterad, föra viruset vidare till andra (Cox &
Pawar, 2006). Enligt FN´s Millenniummål, skall alla barn ha rätt till grundläggande
utbildning, men i Uganda finns ingen skolplikt. Den onda spiralen blir ett faktum.
… så hur bryter vi den onda spiralen?
Behovet av utbildning, omsorg och stöd till föräldralösa och utsatta barn i Uganda
är som ovan beskrivet stort och ofta avgörande för deras framtid. Det är en utsatt
målgrupp, som utan kärlek, trygghet och kunskap kring behandling av eventuell
HIVinfektion riskerar att hamna i situationer med livsfarlig utgång.
Marginaliserade och utstötta av samhället och i vissa fall negligerade av
släktingar, blir det näst intill omöjligt för dessa barn att trygga framtiden för sig
själva. Det är i detta sammanhang som Gossace träder in. Genom att erbjuda
föräldralösa och utsatta barn, som av samhället blivit dubbelt marginaliserade,
möjlighet att bo i en trygg och lugn miljö med undervisning och
grundskoleutbildning, ges de verktyg att utvecklas. Det handlar om att återskapa
ett socialt nätverk och ge möjlighet till gemenskap, uppfostran, trygghet, omsorg
och utbildning. Gossace vill vara en plats av hopp för de barn som de stödjer, och
föreningen Golomolo vill genom fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med
Gossace bidra till att barnen och volontärerna på Gossace får bättre
förutsättningar för en ljusare vardag och framtid.
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GOSSACE (GOOD SPIRIT SUPPORT ACTION
CENTER)
Bildandet av den ugandiska organisationen Gossace kom som ett resultat av att
några personer i Kampala som var infekterade med HIV/AIDS var patienter på
samma vårdklinik. Efter att ha insett ett trängande behov av att stödja varandra
för att klara av den hotfulla HIV/AIDS-pandemin, startades Gossace som en
stödgrupp, registrerad som en ideell, icke-statlig och icke-vinstdrivande
organisation. Från början var syftet med Gossace att inspirera varandra att öka
möjligheterna att kunna leva ett skäligt liv trots HIV/AIDS, att aktivt delta i
förebyggande vårdinitiativ med visionen att förbättra hälsotillståndet för
infekterade och de som påverkas av sjukdomen, i synnerhet för barn som lever
med föräldrar med HIV/AIDS. Gossace har också en vision att förbättra
levnadsstandarden, förse föräldralösa och utsatta barn med vård och stöd samt
att stärka den sociala och ekonomiska situationen för familjer inom målgruppen.
Gossace mål är bland annat att förespråka barns rättigheter genom att öka
samhällets deltagande för föräldralösa och utsatta barns rätt till vård och stöd.
Gossace mål omfattar också att förespråka vad de kallar "positive living" och
"positive behaviour" som en del i kampen mot de hemska konsekvenser av att
vara infekterad, eller anhörig till någon, med HIV/AIDS såsom stigmatisering och
diskriminering.
Idag är Gossace huvudsakliga och mest omfattande uppgift att driva Gossace
skola och barnhem på landsbygden i den lilla byn Golomolo, ca 5 mil från
Kampala. Här arbetar Gossace för att stödja föräldralösa och utsatta barns rätt till
utbildning, tak över huvudet, trygghet och skydd, hälsa och uppfostran för ett
bättre liv. Gossace nyckelord som de baserar sitt arbete på är kärlek, omsorg och
ansvar (Love, care & responsibility). Enligt Gossace är de "ett litet samhälle, eller
kanske är det mer beskrivande att kalla oss en väldigt stor familj som har
anförtrotts ansvaret att ge uppfostran, stöd och skolgång till föräldrarlösa och
utsatta barn i vårt område". Ett mål för Gossace är att barnen genom "utbildning
och uppfostran kan växa sig starka så att de kan bygga ett nytt Afrika".
Omkring 150 barn bor på barnhemmet och ytterligare 100 barn från angränsande
byar går på skolan som är en primary school, det vill säga förskoleklass till och
med sjunde klass. Antalet elever varierar dock från år till år. Fjorton ugandiska
lärarvolontärer, en rektor, två bespisningspersonal, en matrona och en
jordbruksansvarig/vaktmästare arbetar på skolan och barnhemmet. På Gossace
finns även fyra socialarbetare samt en administrativ avdelning som arbetar på
kontoret i Bweyogerere. Utöver skolan och barnhemmet driver Gossace även ett
outreachprogram, vilket innebär att Gossace på olika sätt stödjer marginaliserade
barn men som inte är i direkt behov av barnhemsplatser. Dessutom bidrar
Gossace till att elever som gått ut primary school på Gossace kan få möjlighet att
fortsätta vidare till secondary school. Totalt involveras drygt 350 barn och deras
familjer i Gossace arbete.
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Från Golomolo till Malmö
Engagemanget för Gossace startade när en av föreningens medlemmar under
sin socionomutbildning 2004 hade praktik i Uganda. Hon lärde då känna Vincent
Wandera och flera av Gossace medlemmar. Ett samarbete inleddes på plats.
Tillbaka i Sverige satte sedan rättvisenätverket SPEAK Malmö år 2007 som
målsättning att försöka samla in ekonomiska medel för att köpa mark runt skolan
för att Gossace skulle kunna börja med egen odling. SPEAK Malmö lyckades
samla in omkring 100 000 kr genom bland annat insamlingen ”Ge en dag”,
föreläsningar, kollekter och försäljningar. I februari 2008 finansierade fyra
personer från SPEAK Malmö själva en studieresa till Uganda och byn Golomolo
för att knyta kontakter, säkerställa inköp av mark, samt lära känna personalen
och barnen på skolan. Det man såg och upplevde av skolan och människorna
där var mycket inspirerande och förtroendeingivande. Resenärerna från Malmö
blev fulla av beundran över det arbete som görs och de människor som viger sina
liv för dessa föräldralösa och utsatta barn. För att fortsätta och fördjupa det
samarbete som SPEAK Malmö byggde upp med Gossace grundades föreningen
Golomolo.

FÖRENINGEN GOLOMOLO
Föreningen Golomolo grundades sommaren 2008. Den består idag av en
styrelse, en arbetsgrupp och övriga föreningsmedlemmar. Föreningen Golomolo
är en allmännyttig ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter.
Föreningen Golomolos syfte är att hjälpa till att utveckla Gossace skola och
barnhem i Golomolo, Uganda och barnens fortsatta skolgång. I samarbete med
den ugandiska organisationen Gossace, vill föreningen Golomolo även främja
barnens rättigheter i Uganda. Tanken är att med långsiktiga och hållbara projekt
möjliggöra för föräldralösa och utsatta barn att kunna få utbildning och uppfostran
på skolan i Golomolo. Föreningen Golomolo är en av de mest centrala
bidragsgivarna för att Gossace ska kunna uppehålla sin verksamhet, vilken är
avgiftsfri för eleverna.
Arbetsgruppen består av de medlemmar som vill engagera sig i föreningens
operativa verksamhet. Arbetsgruppen träffas kontinuerligt varje månad för att
planera, diskutera och följa upp föreningens kampanjer. Arbetsgruppen är alltså
ett genomförande organ som driver föreningens verksamhet. Inom arbetsgruppen
finns även den valda styrelsen som har ansvaret för förvaltning, administration,
planering och uppföljning av projekt samt redovisning.
Sedan det allra första projektet som syftade till inköp av odlingsmark 2008, har
föreningen Golomolo hittills bidragit med ett antal projekt till Gossace. Föreningen
Golomolo har utifrån Gossace behov och önskemål försett klassrummen och
sovsalarna med belysning i form av solenergi, byggt ett bevattningssystem,
utvecklat jordbruket med odling och djurhållning med hönsfarm, försett skolan
med litteratur och bidragit till att ha byggt ett mindre bibliotek, byggt nya sovsalar
samt byggt nya latriner och duschrum. Vid sidan av dessa stora projekt har
föreningen även genomfört en mängd mindre projekt, bland annat reparation av
Gossace jeep, nya matlagningskärl, målning av väggar, jul- påsk- och
examensceremonier, mindre solcellslampor till medarbetarnas hyddor/boenden
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på Gossace, tvättställningar, medicin och sjukvårdskostnader, lärarskåp och
förvaringsboxar till volontärerna samt gosedjur- och klädinsamlingar. I, för
Gossace, ekonomiskt tyngda perioder har föreningen Golomolo även bidragit till
inköp av mat och utbetalning av ersättningar till lärarna och övriga volontärer.
Idag fokuserar föreningen på projekt av mer strategisk karaktär för att gynna
utvecklingssamarbetet mellan föreningen Golomolo och Gossace och för att bidra
till att stärka Gossace att mogna som organisation. År 2013 inleddes projekt
Fokus: Utveckling! som syftar till att utveckla Gossace genom fyra identifierade
områden; organisation och ledarskap, inkomstgenererande aktiviteter (IGA),
pedagogik och kontinuitet bland lärarvolontärerna samt näring och jordbruk.
Projektet finansieras genom ett månatligt budgetsstöd.
Föreningen Golomolos huvudsakliga arbete kan delas upp i två ben: kampanjer
och projekt. Kampanjer syftar till att etablera föreningen Golomolo som seriös
organisation, sprida kännedom om föreningens verksamhet, föra vidare
berättelser från våra vänner och medmänniskor på Gossace, inspirera till
generositet av tid, engagemang och ekonomiska medel samt att samla in
ekonomiska medel. Projekt syftar på att i samtal med Gossace planera och
genomföra de projekt som har högst prioritet för att utveckla Gossace skola och
barnhem. I samtliga projekt finns barnperspektivet med som riktlinje.
Sedan 2008 har 32 medlemmar från föreningen Golomolo/vänner till föreningen
Golomolo besökt Uganda och Gossace vid totalt 14 olika resetillfällen. Samtliga
av arbetsgruppens medlemmar har besökt Golomolo och Gossace, de flesta vid
flera olika tillfällen. Samtliga resor har bekostats helt av resenärerna själva.

Vision
Föreningen Golomolos verksamhet drivs i enlighet med visionen om människors
lika värde. I samarbete med den ugandiska organisationen Gossace vill
föreningen Golomolo främja barns rättigheter i Uganda och bidra till ökad rättvisa
och jämlikhet mellan människor.

Mål
Föreningen Golomolo vill bidra till att föräldralösa och utsatta barn på Gossace
skall få utbildning, stöd och omsorg för att skapa möjligheter till en bättre vardag
och ökade förutsättningar för en trygg framtid.

Strategier
Inom ramen för utvecklingssamarbetet finns bland annat stödjandet av
inkomstgenererande aktiviteter, för att bidra till att Gossace tar steg i riktning att
bli mindre beroende av externa finansiärer och mer stärkta genom skapandet av
egna resurser. För att målen ska kunna realiseras behövs resurser. Ett av
föreningen Golomolos syften är att bistå Gossace verksamhet i Uganda med
finansiellt stöd, för att hålla Gossace levande och skapa förutsättningar och
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möjligheter för Gossace att stödja föräldralösa och utsatta barn. Föreningen vill
verka på många olika plan och försöker därför hitta intressanta, innovativa och
personliga forum för att informera och engagera människor. Föreningens arbete
genomsyras av en människosyn som säger att alla kan vara med och göra
skillnad. Genom att vara lyhörda och anpassa möjligheterna till engagemang går
det att skapa meningsfulla sätt att bidra till föreningens arbete. Föreningen
Golomolo arbetar aktivt för att skapa och bredda nätverk för att på så sätt värva
fler givare och medlemmar som på olika sätt kan bli engagerade och vara med
att bidra till verksamheten.

Detta gör vi genom…
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att skapa engagemang genom att erbjuda inspirationsföreläsningar på
exempelvis skolor, kyrkor och församlingar och organisationer, såsom
Rotarygrupp, Yoga-grupp, arbetsplatser eller Afrikaevents.



anordna events och träffar med syftet att informera om föreningens
verksamhet. Exempelvis ”Second handa för Uganda” och ”Golomolos
julfika”.



att arrangera större event såsom välgörenhetsgalor, konsertkväll och
idrottsevenemang där vi bjuder in till en festlig stund med information om
Gossace och föreningen Golomolos arbete, musikaliska framträdanden,
lotterier, tävlingar, etc.



att genomföra kampanjer. Exempelvis ”Ge en dag” där vi uppmuntrar till
att skänka en dagslön till föreningen Golomolos arbete.



att erbjuda medlemskap och möjlighet att bli månadsgivare.



att sprida information om vårt arbete och verksamhet genom nyhetsbrev,
sociala medier, hemsida och reseblogg.



Skapa informationsmaterial såsom filmer och broschyrer.



Försäljning av produkter kopplade till Golomolo. Exempelvis
egentillverkade produkter, tygpåsar med Golomolos logga samt smycken
tillverkade av Gossace nätverk i Uganda.



att söka stipendier. Exempelvis har föreningen Golomolo sökt och mottagit
stipendier från Arlövs biståndscenter, Erikshjälpen och
Spillkråkestipendiet.



Inspirera och ge möjligheten till att utomstående personer tar egna initiativ
till att skänka födelsedagspengar, julklappspengar, minnesgåva vid
begravning, gåva vid bröllop etc.

KVALITETSSÄKRING OCH UTVÄRDERING
Kvalitetssäkring av föreningen Golomolos arbete sker genom att föreningen
Golomolo utvärderar projekt tillsammans med Gossace. Detta görs via
kontinuerliga samtal med Gossace. Vid besök i Uganda sker samtal om
synpunkter och utvärdering även med volontärer och elever på Gossace.
I denna process är det viktigt att ha maktaspekten i åtanke. Gossace är i
beroendeställning till sina stödjare och givare. Vid utvärdering är det även viktigt
att reflektera över och ta hänsyn till kulturella skillnader. Ett sådant exempel är att
det i Uganda råder en stark hierarkisk maktfördelning mellan således kvinnor
och män som unga och gamla. Med tanke på detta är det av stor vikt att
föreningen ställer öppna frågor och se till att samtalet sker i en trygg miljö för att
öka förutsättningarna till en ömsesidig dialog och samarbete.
Föreningen Golomolos verksamhet ska vara transparent och styrelsen ska
kontinuerligt utvärdera verksamheten i samband med ekonomisk uppföljning.
Föreningens ekonomiska verksamhet granskas av en oberoende revisor.

EKONOMI
Föreningen Golomolos arbetsgrupp och styrelse arbetar ideellt. Alla insamlade
medel går oavkortat till fullföljandet av verksamheten, antingen genom direkta
banktransaktioner till Gossace, inköp vid besök i Uganda eller genom kampanjer
som syftar till att sprida föreningens syfte och att öka dess ekonomiska intäkter.
Den ekonomiska återkopplingen från Gossace till föreningen Golomolo är en
betydande aktivitet med syfte att kunna lägga en budget och planera inför
framtida utgifter och eventuella investeringar. Föreningen Golomolo formulerar
MoU (Memorandum of Understanding) till respektive projekt som skrivs under av
involverade parter. Dessa dokument innehåller alltid krav på redovisning och
kvitton från Gossace.

KONTAKTUPPGIFTER
BANKGIRO: 328 15 57
ORG.NR: 802442-5293
HEMSIDA: www.golomolo.se
E-POST: info@golomolo.se
ADRESS: c/o Löfgren,
Ronnebygatan 1d,
211 58, Malmö
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