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10 år av utveckling!
Under 2018 fyller Föreningen Golomolo 10 år! Tänk vad fort tiden går och vad mycket vi har
fått uppleva som förening och tillsammans med Gossace i Uganda. För 10 år sedan var det
4 vänner som bestämde sig för att göra en liten insamling till förmån för en liten stor skola i
Golomolo i Uganda. Det var bara en person från vår förening som på den tiden hade varit i
Uganda och Golomolo. Man skulle kunna hävda att det var en mycket naiv skara människor
som ville förändra världen och skapa rättvisa genom att köpa odlingsmark för att göra en
skola i Golomolo mer självförsörjande. Samtidigt är det nog just ett mått av naivitet och viljan
att förändra världen som har skapat det engagemang som har drivit föreningen vidare i 10 år
sedan grundandet 2008.
Dessa 10 år har innehållit både toppar och dalar. Mängder med alldeles fantastiska
upplevelser, berättelser och utvecklingssteg har varvats med stora utmaningar, kriser och
system som är svåra för oss att förstå. Men hur man än vänder och vrider på saker och ting
så har det varit 10 år av utveckling. Föreningens arbetsgrupp och styrelse har blivit långt
mycket klokare och kunniga inom utvecklingssamarbete i Uganda och hur man stödjer
Gossace på bästa sätt. Gossace i sin tur har utvecklats enormt som organisation, både
strukturellt och i hur man organiserar sin verksamhet. Föreningen vill fortsätta med detta
utvecklingsarbete och både tror och hoppas att både vi och Gossace kan uppleva lika
mycket under kommande år.
Grunden i föreningen är densamma som för 10 år sedan. 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 verksamhetsåret 2017 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 vilka som väljer att stödja vår lilla förening.
Det är också inspirerande att det finns en konstant grupp människor som i många år har valt
att engagera sig extra mycket för föreningen. Detta engagemang investeras framförallt i
samarbetet med Gossace i Golomolo, Uganda.
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 sig 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,
kampanjer 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. Samtidigt blir det tydligare för varje år som går att föreningen behöver
fler medlemmar som vill engagera sig i arbetet. Fler engagerade medlemmar hade inneburit
att föreningen i högre grad kan göra och kommunicera det vi alla vill.
Aktiviteter och event
Under 2017 har föreningen genomfört ett antal insamlingsaktiviteter och event i egen regi.
Ett större antal insamlingsaktiviteter har genomförts av omgivande nätverk och samarbeten.
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, vilket har en enorm betydelse för
föreningens möjlighet att bedriva verksamheten.
Under maj månad genomförde föreningen den årliga Dodgeballturneringen, återigen 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 18 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 oktober månad valde några medlemmar i föreningens arbetsgrupp att genomföra Toughest
i Köpenhamn. En stor fysisk utmaning med löpning genom en tuff hinderbana. Med
Golomolo tryck på t-shirts och en kampanj på sociala medier var hinderbanan ett sätt att
samla in pengar till Golomolo.
Under oktober månad genomförde föreningen även kampanjen Ge En Dag. Kampanjen
bygger på att man under en dag i månaden oktober, närmare bestämt den 27:e oktober,
väljer att skänka sin inkomst till Golomolo. Kampanjen möjliggör för alla oavsett ekonomi att
göra sitt bidrag till Golomolo. Återigen var kampanjen mycket lyckad och 35 personer valde
att Ge En Dag till Golomolo.

Under året har föreningen och föreningens styrelse haft återkommande processer för att
hitta vägar framåt i samarbetet med Gossace. Föreningen anlitade bland annat en konsult i
Uganda för att driva utvecklingsprocesser med Gossace, vilket har inneburit en hel del
uppföljningsarbete över Skype med Gossace ledning, konsulten Moses och Gossace
styrelse. Under hela året har återigen nätverk omkring föreningen genomfört olika aktiviteter
och insamlingar till Golomolo. Det finns många initiativ som är värda att nämna, men
exempel på insatser är en Golftävling, Kyrkliga kollekter, Dopgåvor, Begravningsgåvor,
Födelsedagsinsamlingar m.m. Det skall betonas att denna typ av insamlingar och initiativ
utgör en betydande del av föreningens omsättning.
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.
Stödprocesser tillsammans med Moses Mukuru
Under föregående verksamhetsår 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. Detta arbete genomfördes av Titus Gerald Tumusiime som sedermera lade
fram en rapport med förslag och rekommendationer för Gossace utveckling som till stor del
handlade 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 uppföljning och rapport föranledde att
föreningen Golomolo kontaktade en ny organisationskonsult i Uganda som heter Moses

Mukuru. Dennes uppdrag är inte att följa upp och granska, utan att stödja Gossace i
genomförandet av olika eftersatta områden. Moses kontrakterades under senvåren 2017
och har under hösten arbetat med att stödja olika processer inom Gossace
organisation. Detta arbete är inte avslutat utan löper vidare in i nästa verksamhetsår. De
prioriterade processerna handlar om ekonomiska system, strategisk planering, rekrytering
och organisering och samarbete. Det åligger föreningens styrelse att återkommande följa
upp detta arbete. Detta görs kontinuerligt under föreningens styrelsemöten genom
Skypesamtal med Gossace ledning och styrelse, samt med konsulten Moses. Arbetet går
framåt, om än inte riktigt så fort som man kunde önska. Förhoppningen är att se mer resultat
av detta arbete under 2018.
Hurra för Föreningen Golomolo!
Hurra för Föreningen Golomolo som fyller 10 år! Det innebär inte bara att det finns personer
som har drivit en förening i 10 år, det innebär också att det finns personer och nätverk som i
10 år har försökt förändra den många gånger orättvisa värld vi lever i. Det är inspirerande!
Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Orättvisan är ännu stor och utmaningarna
inom Gossace är många. Kanske är det så att utveckling leder till att fler utmaningar och
problem synliggörs. Det innebär att Föreningen Golomolo fortfarande har en viktig roll och
mycket arbete att utföra. 2018 skall vi både fira 10 år med vår förening och ta ett nytt
avstamp för kommande utvecklingssamarbete med Gossace. Men även om det fortfarande
finns omfattande kvarstående behov av utveckling är det viktigt att också stanna upp och se
tillbaka på de 10 år som har passerat. Tänk till exempel på de stora odlingsmarker som idag
finns, brukas och som dagligen mättar många hungriga magar. Eller på de sovsalar, sängar
och madrasser som på riktigt gör livet i Golomolo drägligt för så många barn. Eller på
biblioteket med böcker som gör att eleverna kan läsa spännande berättelser. Eller
solpanelerna som ger ljus även efter mörkrets infall. Eller alla byggnader som står kvar, har
renoverats, fått färg och möjliggör undervisning. Eller alla lärare, socialarbetare och
ledningen som över tid har fått lön för sitt arbete. Och framförallt. Tänk på alla de hundratals
och åter hundratals barn som faktiskt fått uppleva en trygg skolgång med god undervisning
som på riktigt lägger grunden för en bättre framtid. Låt oss hoppas och tro att det är dessa
barn som en dag skall förändra världen.
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