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Inledning
Föreningen Golomolo bygger på två saker. Engagemang och rättvisa. Engagemanget handlar om att
människor väljer att investera kraft, tid och energi för att föreningen skall fungera, utvecklas och nå
ekonomiska förutsättningar att stödja utvecklingsarbete i Uganda. Rättvisa handlar om att
föreningen är övertygad om att det finns delar av världen som har ett orimligt stort välstånd i
förhållande till andra delar av världen. Därför ser vi det som vår plikt att arbeta för en utjämning där
kommande generationer i ett utvecklingsland som Uganda får större möjligheter att utvecklas och
bidra till den värld vi vill leva i.
Under året har föreningen Golomolo arbetat med båda dessa delar. Engagemanget för föreningen är
stundtals överväldigande. Det är inte minst inspirerande att se hur långt föreningens nätverk sträcker
sig och väljer att stödja vår lilla förening. Det är också inspirerande att det finns en konstant grupp
människor som arbetat engagerat för föreningen i mellan 6-10 år. Tillsammans har detta nätverk av
människor bidragit till utveckling av organisationen Gossace och skolgång för utsatta barn som
kanske inte hade gått i skolan alls om inte Gossace hade funnits.

Organisering
Föreningen Golomolo bygger helt och hållet på enskilda personers engagemang. Den viktigaste
faktorn för föreningens varande är att det finns människor som bidrar till föreningen och dess syfte
på olika sätt. Detta kan ske i mer eller mindre organiserad form, men det är alltid lika betydelsefullt.
Föreningen Golomolo har en arbetsgrupp bestående av medlemmar och/eller personer som vill
engagera i föreningens arbete. Denna grupp har sin bas i Malmö. Föreningens arbetsgrupp är också
navet för den verksamhet som bedrivs. Under året har 11 personer varit en del av denna
arbetsgrupp. Detta engagemang och arbete för föreningen Golomolo är det som gör att föreningen
överhuvudtaget kan existera. Gruppen träffas återkommande, ca 1 gång/månad, på möten för att
planera olika aktiviteter, event och diskutera utvecklingen för Gossace i Uganda. Dessutom genomför
arbetsgruppen olika typer av event och aktiviteter.
Föreningen har också en styrelse som träffas ca var 6:e vecka. Styrelsens viktigaste uppgift är att
hantera dialogen och fördjupade processer med samarbetsorganisationen Gossace, vilket bland
annat sker genom återkommande Skype-möten. Det åligger också styrelsen att förvalta föreningens
ekonomi.
Knutet till föreningen finns också ett stort nätverk av människor som har stort intresse i föreningen
och arbetet i Uganda. Många av dessa är inte nödvändigtvis medlemmar i föreningen, men i olika
mån engagerade för föreningen. Stora delar av detta nätverk har sin bas i olika föreningar och kyrkor.
Det finns också betydande nätverk som bygger på familjeband till olika personer i föreningens
arbetsgrupp. Stora delar av föreningens ekonomi och verksamhet bygger på detta engagemang. Det
är med ödmjukhet man kan konstatera vilken enorm kraft det ligger i omgivande nätverk som
ständigt arbetar för att stödja föreningen Golomolo.

Aktiviteter och event
Under 2016 har föreningen genomfört ett mindre antal insamlingsaktiviteter och event i egen regi.
Ett större antal insamlingsaktiviteter har genomförts av omgivande nätverk och samarbeten.
I januari 2016 blev föreningen inbjuden att samarbeta med butiken Konnekt Second Hand i Malmö.
Samarbetet byggde på att föreningsmedlemmar under en lördag bemannade butiken,
marknadsförde föreningen och fick en del av intäkterna under dagen.
Under mars månad reste fyra medlemmar i föreningens arbetsgrupp, på egen bekostnad, till Uganda
och besökte Gossace. Det är ovärderligt att det återkommande sker resor där föreningen får direkt
insyn i verksamheten. Denna resa var särskilt betydelsefull eftersom den initierade en rad
diskussioner och frågeställningar kring föreningens arbete, vilket bland annat ledde till den
utvärdering som återkommer nedan.
Under april månad deltog föreningen återigen i Rotarys årliga välgörenhetskonserter i Aneby.
Föreningen får här möjligheten att hålla kortare föredrag, sälja Golomolo-varor och informera
besökare om verksamheten. Rotary Aneby skänker sedan en stor del av intäkterna från konserterna
till Föreningen Golomolo.
Under maj månad genomförde föreningen den årliga dodgeballturneringen i Heleneholms sporthall.
Syftet med detta event är att genomföra ett roligt och annorlunda tävlingsarrangemang som helt och
hållet syftar till att skapa intresse för föreningen och samla in pengar till föreningens verksamhet.
Detta år medverkade 16 lag och det var upp emot 150 besökare under eventet. Turneringen var
mycket lyckad och uppskattad. Under kvällen pausades turneringen och en av föreningens
medlemmar höll ett föredrag och berättade om Gossace och föreningens verksamhet.
I december månad initierades arbetet med att avveckla befintlig hemsida för att minska de
administrativa kostnaderna och istället skapa en mer avskalad hemsida i egen regi.
Under hösten har föreningen och föreningens styrelse haft återkommande processer för att hitta
vägar framåt i samarbetet med Gossace, vilket har inneburit att föreningens aktiviteter har varit
mindre utåtriktade.
Under hela året har nätverk omkring föreningen genomfört olika aktiviteter och insamlingar till
Golomolo. Det finns många initiativ som är värda att nämnas, men exempel på insatser är
Ölprovning, Golftävling, Kyrklig kollekt, Dopgåvor, Begravningsgåvor, Födelsedagsinsamlingar m.m.
Det skall betonas att denna typ av insamlingar och initiativ utgör en betydande del av föreningens
omsättning.
Inför året fanns det två planerade aktiviteter som inte har genomförts. Dels var det planerat att
genomföra en resa där representanter från Gossace skulle besöka Sverige. Denna resa sköts på
framtiden eftersom föreningen Golomolo och Gossace under året har behövt prioritera andra
områden i samarbetet. Den andra planerade aktiviteten som inte genomförts var kampanjen Ge En
Dag som var tänkt att förläggas till hösten 2016. Denna sköts också på framtiden på grund av
utvärderingsprocesser och behov av dialog med Gossace under hösten. Utöver detta hade
föreningen också planer på att genomföra fler föredrag och informationsinsatser. Den inställda resan
har påverkat detta. Men generellt sett är detta en aktivitet som föreningen i nuläget har svårare att
genomföra i större skala.

Utvecklingssamarbetet med Gossace
Föreningen Golomolos syfte är ”att hjälpa till att utveckla Gossace orphanage home and school i
Golomolo, Uganda och att bidra till barns fortsatta skolgång. Föreningen syftar även till att stödja
och samarbeta med andra organisationer som bidrar direkt till social och ekonomisk utveckling för
utsatta barn och familjer i Uganda. I samarbete med den ugandiska organisationen Gossace och
andra samarbetspartners vill föreningen ”Golomolo” även främja barnens rättigheter i Uganda.”
Detta syfte förvaltas av föreningen dels genom aktiviteterna ovan och dels genom ett fördjupat
utvecklingssamarbete med Gossace. Detta samarbete bygger på ekonomiskt stöd och uppföljning av
organisationens utveckling. Föreningen driver projektet ”Fokus Utveckling” som huvudsakligt stöd till
Gossace. Detta bygger på ett månatligt budgetstöd som är tänkt att täcka grundläggande behov inom
organisationen (löner, mat, drifkostnader m.m.) för att i sin tur skapa utrymme för en hållbar
utveckling på sikt.
Gossace är samarbetsorganisationen i Uganda. Organisationen erbjuder utbildning och stöd till
utsatta barn och familjer, bland annat genom en skola med internat och genom uppsökande socialt
arbete.
Projektet Fokus Utveckling bygger på 5 överenskomna utvecklingsområden: (1) Organisation och
ledarskap, (2) Inkomstgenererande aktiviteter, (3) Jordbruk och näringsrik kost, (4) Undervisning, (5)
Socialt arbete. Dessa utvecklingsområden följs kontinuerligt upp i dialog mellan föreningen
Golomolos styrelse och Gossace ledning. Gossace redovisar varje månad hur budgetstödet förvaltats
och årligen hur man nått olika utvecklingsmål. Arbetet med utvecklingssamarbetet har under året
lett fram till både positiva utfall, men inte minst en rad frågor och osäkerhetsmoment kring
samarbetet. Av denna anledning valde föreningen att rekrytera en utomstående konsult för att göra
en genomsyn av Gossace och samarbetet med föreningen Golomolo.

Genomlysning och utvärdering av Gossace och utvecklingssamarbetet
Under hösten initierades kontakter för att hitta en konsult som skulle kunna genomföra en
uppföljning av Gossace i Uganda för att stämma av hur väl utvecklingssamarbetet fungerar, hur
budgetstödet förvaltas, hur organisationen mår och utvecklas m.m. Inom föreningen Golomolo fanns
ett uppdämt behov av en sådan insats för att säkerställa att vårt arbete och stöd har rätt riktning,
fungerar och ger önskvärt resultat. Föreningen ser det också som sitt ansvar att på ett seriöst sätt
säkerställa att givare och stödorganisationers medel går till det ändamål som det är avsett att gå till
och att föreningens beskrivning av Gossace arbete är korrekt.
Föreningen fick under hösten kontakt med Titus Gerald Tumusiime som är anställd av Eriks
Development i Kampala (Erikshjälpens hjälparbetesorganisation). Titus erfarenhet och kompetens
gjorde att han anlitades som extern konsult för ett uppföljningsarbete. Detta genomfördes och en
rapport lades fram i november/december.
Titus rapport var både gedigen och betydelsefull för både föreningen Golomolo och Gossace. Denna
innehåller en rad rekommendationer om nödvändiga områden att utveckla för att samarbetet skall
fungera och för att Gossace skall kunna fungera som organisation på lång sikt. Mycket av
rekommendationerna handlar om organisation, ledarskap, roller och hur man bygger en korrekt och
säker hantering av ekonomiska flöden. Det konstaterades också att Gossace är i behov av stöd för att
klara av att utveckla organisationen i rätt riktning. Samtidigt var det tydligt i rapporten att Gossace

arbetar med sin vision och sina mål och att utfallet av arbetet ger en positiv effekt för utsatta barn
och barns utbildning i Uganda.
Denna rapport kommer under kommande verksamhetsår initiera nya processer med Gossace som är
avgörande för utvecklingssamarbetet med föreningen Golomolo.

Avslutning
När föreningen nu går in i sitt 10:e verksamhetsår sker det med stora utmaningar. Det finns ett stort
arbete att göra för att Gossace skall fungera optimalt som organisation och för att den skall kunna
hålla på sikt och stå fast i framtida utmaningar. Detta arbete faller delvis tillbaka på hur
utvecklingssamarbetet med föreningen Golomolo är konstruerat. Det finns också utmaningar för
föreningen Golomolo i Sverige. Engagemang är ingenting som kan tas för givet och det är viktigt att
alltid arbeta för och uppmuntra det som görs för att utveckla föreningens arbete och föreningens
bidrag till en mer rättvis värld.
Samtidigt kan man med stolthet och ödmjukhet se tillbaka på verksamhetsåret 2016 och konstatera
att det finns en kraft och ett ständigt återkommande engagemang som tycks driva föreningen
igenom alla möjliga utmaningar. Det är också detta engagemang som får en att med tillförsikt blicka
mot 2017 och konstatera att även detta kommer att bli ett bra, spännande, utvecklande och
lyckosamt verksamhetsår för föreningen Golomolo. Och vem vill inte fira föreningens 10 årsjubileum
vid nästa årsmöte!?
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