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Föreningen
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 fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda
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Verksamhetsberättelse 2015
Uganda är det land i världen som har yngst befolkning. Medianåldern är 15 år, och man
räknar med att 56% av Ugandas omkring 35 miljoner invånare är barn. Trots att sjuårig
grundskola är obligatorisk enligt lag, och ska vara avgiftsfri, är det många barn på
landsbygden som aldrig kommer iväg till skolan. Ofta är orsaken att familjen inte har råd
med de kostnader som skoluniform, böcker och annan utrustning för med sig. För de flesta
familjer på landsbygden är dessa kostnader den största utgiften de har, och i många fall en
omöjlighet. En annan anledning till utebliven skolgång är att barnen behövs i familjens
hushållsjordbruk och för att hjälpa till med alla sysslor i hemmet. Speciellt unga flickor
drabbas hårt av detta, eftersom det är kvinnorna som sköter en stor del av arbetet som
hänger ihop med hemmet, och många föräldrar tycker att det är slöseri med tid och pengar
att utbilda sina döttrar eftersom att planen ändå är att de ska att gifta in sig i en annan familj
och föda barn. Om ett barn dessutom har förlorat sina föräldrar, blivit bortlämnad, eller
kommer från en familj med andra sociala problem, stigma eller hälsoproblem, är risken ännu
större att barnet inte får den utbildning som hen har rätt till.
Problemet består inte bara i att barn inte får lära sig läsa och skriva. Bristen på utbildning
innebär också att de inte får tillräcklig kunskap om hälsa och sjukdomar, vilket är livsviktigt
för deras överlevnad. Utan utbildning har de dessutom mindre möjlighet att stärka sin
ställning i samhället.

Trots att statistik och berättelser kan måla upp en mörk bild gällande de barn som växer upp
i subSahara Afrika, vet vi också att fler och fler faktiskt får det bättre. Organisationen
Gossace vill stiga in och fylla ett glapp där Uganda som stat misslyckas. Varje år har
Gossace insatser kopplade till utbildning, socialt arbete, omsorg, och utvecklingsprojekt som
når över 300 barn och deras eventuella nätverk. Det senaste året har Gossace arbetat med
att utveckla sin organisation, höja kvalitén på sin undervisning och strävat efter att införa ett
än större barnperspektiv.
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Vi vet att utbildning öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och
möjlighet att påverka. Att lära sig att läsa och skriva är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och
utsatthet. Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet, och skolan ska hjälpa barn att
utvecklas, detta är reglerat i Barnkonventionen.
Under året som har gått har ni givare varit en viktig del i att bidra till att Gossace kan
fortsätta att kämpa för allt detta! En summering av verksamhetsåret 2015 följer.

Verksamhetens organisering
Under året har arbetsgruppen, som består av de medlemmar som vill engagera sig i
föreningens operativa verksamhet, haft kontinuerliga möten varje månad för att planera och
diskutera föreningens projekt och kampanjer. Arbetsgruppen är alltså ett genomförande
organ som driver föreningens verksamhet.

Inom arbetsgruppen finns den valda styrelsen som har ansvaret för förvaltning,
administration, uppföljning av projekt samt redovisning. Styrelsen ansvarar också för
kommunikationen med Gossace, vilket sker månatigen via Skypemöten och oftare via
mailkontakt. Styrelsen sköter även planeringen av föreningen Golomolos stöd till Gossace.
Under 2015 har 12 personer varit aktiva i föreningens arbetsgrupp, varav fem personer även
är styrelsemedlemmar. Antalet 
golopolare (vilket innebär att vara delaktig i att jobba för
Golomolo utan att vara direkt knuten till arbetsgruppen) är fler än vi kan räkna.

Projekt
Fokus Utveckling och budgetstödet
Projektet inleddes i slutet av 2012 och är det största och mest omfattande projekt föreningen
Golomolo har bedrivit. Då projektet visat goda effekter och fungerande strategier har
föreningen Golomolo i överrenskommelse med Gossace valt att fortsätta med förnyat
kontrakt under 2015. 
Fokus Utveckling är en riktad satsning för att identifiera
utvecklingsområden tillsammans med Gossace. Grundtanken är att stödja grundläggande
behov (mat, löner, transporter, underhåll, odling, skolmaterial m.m.) genom ett så kallat
budgetstöd, 
för att på så vis ge utrymme för mer grundläggande utveckling av
organisationen Gossace. Varje månad för föreningen Golomolo över en summa på 2000
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USD (omkring 17 000 kr), vilket är föreningens allra största utgift. Denna summa räcker en
bra bit för att täcka finansieringen av Gossace dagliga arbete för att få skolan och allt arbete
kring Gossace organisation att vara möjligt, men kompletteras med ekonomiskt stöd av
andra liknande organisationer men även ickeorganiserade givare. Föreningen Golomolo är
dock Gossace främsta ekonomiska stöd. Syftet med 
Fokus Utveckling är att utveckla
strategiska projekt och lösningar som kan bidra till att Gossace organisation och arbete kan
stärkas, bli bättre och framför allt mer hållbart inför framtiden. Budgetstödet kommer med
krav. Dessa krav bygger på områden vi tillsammans med Gossace kommit fram till att
Gossace behöver nå en utveckling inom. Projektet Fokus Utveckling inkluderar fem
utvecklingsområden: 
Organisation & Ledarskap, Jordbruk & Näring, Utbildning & Pedagogik,
IGA (Inkomstgenererande Aktiviteter) samt Socialt Arbete.

Läromedel
Innan höstterminen skulle dra igång fick Gossace information om att läroplanen reviderats
med ändringar i litteraturlistan. Föreningen Golomolo har därför bidragit med pengar till detta
bokprojekt så att Gossace ska ha tillgång till rätt undervisningsmaterial och läromedel.
Markberedning
Inför odlingssäsongen bidrog föreningen Golomolo med en extra summa utöver
budgetstödet till att rensa och bereda odlingsmarken inför sådden. Extra arbetskraft och en
traktor hyrdes in under några dagar för att göra landet redo för den kommande säsongen.
Gossace har därmed kunnat skörda grödor av varierad art med fokus på majsplantor som
ger grunden till basfödan posho.
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Informationsinsatser
Under det gångna året har representanter från föreningens Golomolos arbetsgrupp hållit i
och deltagit i fem föredrag och informationsinsatser för varierande grupper och samlingar.
Information om föreningens Golomolos arbete och berättelser från Gossace har genom
dessa informationstillfällen förts vidare till uppskattningsvis ca 700 personer. Ofta används
både bild och filmmaterial för att på bästa sätt beskriva föreningens arbete. Det som vi ofta
lyfter fram när vi håller föredrag är varför vi gör det. När vi pratar med våra vänner i Gossace
brukar de säga: 
"När ni åker tillbaka till Sverige, berätta då vår berättelse. Berätta inte bara
om hur fattigt och svårt vi har det, utan berätta också om hur mycket vi kämpar. För när vi
vet att det finns människor på andra sidan av jordklotet som känner till vårt arbete, som
tänker på oss och som ber för oss – då ger det oss hopp och kraft att fortsätta kämpa
vidare".
Föreningen Golomolo har dessutom arbetat med att nå ut till fler personer genom
användandet av olika kanaler. Föreningens hemsida är en plattform med information som
sporadiskt uppdateras med nyheter och vid kampanjer. Vi har fortsatt med vår facebooksida
och vårt instagramkonto, samt skickat ut två nyhetsbrev med information om kampanjer,
projekt och resultat av projekt. Föreningen har under året även arbetat med att ytterligare
förankra föreningens arbete hos de redan involverade givarna och försökt att nå ut till nya.

Insamlingsaktiviteter
Verksamhetsåret 2015 har innehållit två evenemang och en insamlingskampanj arrangerade
av föreningen Golomolo. Det ena var ett idrottsevenemang, en turnering i Dodgeball som
föreningen Golomolo arrangerade i april. Lag från diverse olika arbetsplatser, vängrupper,
skolor, kyrkor och idrottsföreningar deltog. Det var fjärde året i rad som föreningen
arrangerade 
Dodgeballturnering och eventet har sin egen vandringspokal. Det andra var att
vi knöt kontakter med Mitt Möllan och inledde ett samarbete där vi deltog på deras
höstmarknad som arrangerades i oktober. Temat för marknaden var återvinning, och därför
valde vi att återanvända kläder och prylar genom ett lotteri där all vinst gick till Golomolo. Vi
snickrade ihop ett lotterihjul vilket lockade till sig både barn och pensionärer och många
däremellan, och vi fick förmånen att berätta om Golomolo för många nya människor.
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Årets stora insamlingskampanj syftade till att öka antalet månadsgivare. Genom att fler väljer
att sponsra Golomolo på kontinuerlig månadsbasis ökar det tryggheten och stabiliteten i vårt
samarbete med Gossace. Vi räknade ut att om föreningen Golomolo skulle få omkring 25
nya månadsgivare skulle det, tillsammans med de redan befintliga månadsgivarna, täcka
ungefär 50 % av Golomolos budgetstöd till Gossace. Kampanjen lyckades och 25 nya
personer valde att bli månadsgivare, bland dem, allt i från barn som skänker en symbolisk
summa av sin månadspeng och personer med förvärvsinkomst som ger en del av sin lön.
Oavsett summan, ser vi att kontinuiteten av givandet är det viktiga på lång sikt.
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Vi har fortsatt att erbjuda medlemsskap (nytt för 2015 är att en kan betala 200 kr och på så
sätt bli livstidsmedlem i föreningen Golomolo) och möjlighet till att bli månadsgivare till
föreningen Golomolo. Vi har även fortsatt med småskalig försäljning, bland annat tygpåsar
med föreningen Golomolos logga, smycken, korgar, väskor och gosedjur från Uganda
(skapade av ugandier i nätverk till Gossace), chilifrukter och kaffebönor från Golomolo och
annat som arbetsgruppen kreativt skapat. Från december fanns det julklappspresentkort
tillgängliga på hemsidan.

Utmaningar
År 2015 är det första året sedan föreningen Golomolo grundades år 2008 där det inte varit
möjligt med något besök från arbetsgruppen till Uganda. Samtliga år tidigare har
representanter från arbetsgruppen (genom helt egenfinansierade resor) besökt Gossace i
Golomolo vid 13 tillfällen per år. Kontinuiteten i de månatliga Skypesamtalen med Gossace
har därför varit desto viktigare i både uppföljningssyfe vid projekt, men även för relationerna
mellan Gossace och föreningen Golomolo, samt för att kunna följa utvecklingen på Gossace.

I förra årets verksamhetsberättelse informerade vi om planeringen för ett köp av mark vid
Gossace skolområde. Trots inblandningen av två advokater för att hitta de rättmätiga ägarna
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till marken för att kunna genomföra ett köp, har föreningen Golomolo och Gossace
fortfarande inte kunnat slutföra processen. Saker och ting fungerar annorlunda i ett land som
Uganda jämfört med ett land som Sverige, och kan ta betydligt längre tid än väntat. Ett
komplext system kring äganderätt gör inte saken enklare. Föreningen Golomolo planerar att
arbeta vidare med frågan under kommande verksamhetsår.
Det finns ett stort engagemang för arbetet med Golomolo i arbetsgruppen, men det är svårt
att få nya intresserade att hitta till arbetsgruppen och gå med. Vi försöker anpassa vårt
arbete med Golomolo utefter de livssituationer som vi befinner oss i, och hitta sätt att
fortsätta arbeta med föreningen på ett så bra sätt som möjligt, samtidigt som övriga livet
händer. För långsiktig hållbarhet behöver arbetet med föreningen ligga på en rimlig nivå och
det hade varit önskvärt med fler som vill engagera sig i föreningens operativa arbete.

Avslutande kommentarer
2015 har varit ett år då några av världens vidrigaste situationer av krig, förtryck och
orättvisor kom närmare Sverige genom berättelser från alla de människor som inte längre
kunde bo kvar i sina hemländer, varav över 160 000 kom till vårt land. Ett polariserat politiskt
läge uppstod där de högerextrema vindarna blåste hårdare, samtidigt som en enorm
mobilisering av engagemang och medmänskliga humanitära alternativ växte fram för att
bidra till att göra flyktingmottagandet så värdigt som möjligt. Det blev ännu en gång tydligt
under vilka olika förutsättningar människor lever. I en utopi skulle världen se annorlunda ut.
Oavsett om en råkat födas i ett tryggt sammanhang i Sverige, i ett brinnande inbördeskrig i
Syrien eller på landsbygden i Uganda, så är det inget val någon gjort. Världen är ojämlik,
västvärlden har ett kolonialt arv och det finns strukturer i samhället, även om vi önskar att
det vore annorlunda.
Något föreningen Golomolo försöker göra för ökad jämlikhet mellan oss och Gossace är att
ha inställningen att vi arbetar på uppdrag av Gossace, istället för att träda in och överföra
våra lösningar på Gossace situation och problem. Vi är inte experter på det Gossace gör,
Gossace är experter på det de gör, verksamheten drivs av Gossace i deras kontext.
Gossace har dock frågat oss om hjälp att stötta deras verksamhet och hjälpa dem kring
utveckling av den, och har bjudit in oss att vara delaktiga i deras verksamhet. Att tänka att vi
”tjänar” Gossace och arbetar på uppdrag av dem, arbeta med det de efterfrågar vår hjälp
med även om vi sätter krav, är en utgångspunkt för att öka jämlikheten och det sätt vi tror vi
bidrar på bäst.
I det ljus Gossace skapar framträder goda exempel. Sarah är namnet på ett av de första
barn som kom till Gossace för ungefär 14 år sedan. Hennes pappa gick bort när hon var två
månader gammal, och hennes mamma hade en tuff situation som ensamstående förälder
utan inkomst och med hälsoproblem på grund av HIV. Sarah gick hela sin
grundskoleutbildning på Gossace, och Gossace har följt henne vidare i livet. Trots att
mamman hade svårt att ge Sarah det hon behövde, slutade hon aldrig att uppmuntra Sarah
att prioritera skolan och kämpa för en utbildning. Idag studerar Sarah på collage för att bli
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lärare och själv kunna undervisa andra. Hon berättar att när hon var barn såg framtiden
omöjlig ut för henne och hennes mamma, men Gossace klev in i hennes liv och blev som en
extra förälder som gav henne möjligheter. Sarah beskriver sin situation som att “hennes
dröm håller på att gå i uppfyllelse”.

I en utopi hade varken föreningen Golomolo eller Gossace behövt finnas. Men behovet av
resursfördelning är stort och vårt utvecklingssamarbete syftar till att föräldralösa och utsatta
barn får en bättre start i livet. Gossace arbetar hårt för att barn som har haft en tuff start i
livet ska få godare förutsättningar för att växa och bli starka, kunna vara delaktiga i att bygga
ett nytt Afrika och skapa en “vulnerable free generation”.
Vi vill ödmjukast tacka för allt stöd på olika sätt under 2015. Alla månadsgivare,
engångsgivare, någongångiblandgivare. Alla kollekter från församlingar och samfund. Alla
organiserade
initiativ
och
mer
spontana
insamlingsprojekt.
Alla
födelsedags/examens/bröllops/begravings/julklappsgåvor och alla gåvor som bara kommit in
en grå vardag. Aneby Rotary, Villstads församling och Pingstkyrkan i Smålandstenar är
några fantastiska initiativtagare bland många. Alla ni som bär berättelsen om Gossace
arbete vidare genom olika sätt. Varenda initiativ gör skillnad. Vi gör vårt allra bästa för att se
till att varje krona kommer till bäst nytta i arbetet för utsatta och föräldralösa barn på
Gossace. Gossace och föreningen Golomolo kan inte nog tacka er alla.

Love & Care.

________________________________
Beatrice Eriksson
Styrelsemedlem, föreningen Golomolo
Malmö, 20160229
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