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Stödföreningen  

Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania 
bildades 1999 för att stödja stiftelsen JOHA Trust i Tanzania. Stiftelsens syfte är att 
öka flickors tillgång till utbildning av god kvalitet oavsett deras ekonomiska, etniska 
och religiösa bakgrund. Stiftelsen driver en framgångsrik flickskola, Barbroskolan, i 
Dar es Salaam. Stiftelsen, skolan och Stödföreningen har fått namn efter den 
svenska missionären Barbro Johansson som hela sitt liv var en förkämpe för flickors 
utbildning. 

Stödföreningens främsta uppgift är att samla in pengar för att bekosta skolavgifterna 
vid Barbroskolan för fattiga flickor som annars inte skulle ha råd utbilda sig på 
högstadie- och gymnasienivå. 
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JOHA Trust i Tanzania 
 

JOHA Trust eller Barbro Johansson Girls' Education Trust Fund bildades av den 
tanzaniska kvinnorörelsen BAWATA 1998 med målet att stärka flickors tillgång till 
utbildning av god kvalitet. Under många år av ekonomisk kris under 1980- och 
1990-talen i Tanzania blev utbildningen för alla lidande. Flickornas möjligheter att 
komma vidare efter den sjuåriga grundskolan var särskilt dåliga. De var helt 
hänvisade till några få påvra statliga skolor. För pojkar hade prästseminarier - som 
var som gymnasieskolor - fått vara kvar när staten hade tagit över missionens skolor. 
Då som nu kostade det att låta barnen gå i skolan. Om fattiga familjer alls hade råd 
att låta något barn fortsätta efter grundskolan blev det pojkarna man satsade på. I 
inträdesprov till högre utbildning blev flickornas underläge tydligt. Antalet kvinnliga 
sökande var litet och deras förkunskaper var klart sämre än de manliga 
aspiranternas. 
 
Kvinnorna i BAWATA avvisade tankar om att flickor skulle kvoteras in i högre 
utbildningar med lägre krav. Det var ett skäl till att de bildade JOHA Trust. I arbetet 
för ökad jämställdhet, för bättre livschanser och ökat inflytande för kvinnor blev 
BAWATAs strategiska val att driva opinion för flickors rätt att få utbildning av god 
kvalitet i det som kallas sekundärskolan och som motsvarar den svenska högstadie-
och gymnasienivån. 
 

Målet är att påverka opinion och beslutsfattare och ett medel 
blev tidigt att öppna en skola som skulle visa att flickor, 
också de från fattiga hem, som får 
chansen i en hygglig omgivning 
kan klara skolan lika bra som 
pojkar. Idag driver JOHA Trust två 
skolor, Barbroskolan utanför Dar 
es Salaam och en skola för 

sekundärskolans 5:e och 6:e årskurser i Bukoba. 
Bukobaskolan startade för ett par år sedan och Barbro-
skolans första elever togs in år 2000. Stödföreningen 
inriktar sitt stöd på Barbroskolan. 
 

Barbroskolan 
Barbroskolan har idag kapacitet att ta emot omkring 600 elever. Skolan är väl rustad 

med lektionssalar, laboratoriesalar, matsal, sovsalar och 
andra faciliteter. Fler sovsalar behövs om man ska nå det 
ursprungliga målet om platser för drygt 700 flickor. 
Eftersom Sida, som tidigare stött en del av utbyggnaden, 
nu avslutat sitt stöd är det oklart när denna kvantitativa 
ambition kan förverkligas.  
 
Kvalitativt uppnår skolan och flickorna där mycket goda 
resultat. En utvärdering som Sida låtit göra bekräftar 
detta. Utvärderarna konstaterar att Barbroskolan 

utvecklats till en nationell tillgång. Den är en av de få institutionerna i Tanzania som 
erbjuder tonårsflickor utbildning av hög kvalitet. På ett unikt sätt erbjuder man 
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studiehågade flickor också från fattiga hem chansen till 
utbildning. I enlighet med sina mål visar man att flickor 
kan klara skolan lika bra som pojkar och att flickor från 
fattiga hem också kan prestera väl så bra som de som har 
det bättre ekonomiskt ställt. I nationella prov och 
examina återfinns Barbroskolan genomgående bland de 
allra bästa skolorna i landet. Man ser till att var och en 
som kommit in på skolan ges stöd efter behov för att 
klara studierna.  
 

Den allmänna sekundärskolan i Tanzania har byggts ut i en 
exceptionellt hög takt under senare år. Resurstilldelning och 
tillgång på rimligt kvalificerade lärare har inte alls matchat de 
kvantitativa ambitionerna. Kvaliteten har blivit lidande. Det visas 
av att i landet som helhet godkändes 35 % av eleverna i 
examensproven 2012 efter fyra år i sekundärskola. Det var en 
nedgång från 44 % året innan. I Barbroskolan klarade sig alla i 
de nationella proven efter fyra och efter sex år.  
 

Sidas utvärdering innehöll en första mer ambitiös genomgång av hur det gått för 
flickorna som lämnat Barbroskolan efter examen. Mer än hälften av de 83 flickor 
man lyckades kontakta bedrev högre studier. Drygt 30 % hade permanent 
anställning eller på tillfälliga kontrakt, några få hade egen rörelse och 9 % var 
arbetslösa. De intervjuade flickorna var överlag nöjda med sin tid på Barbroskolan 
och var också tillfreds med sin nuvarande situation. De som arbetade återfanns i 
yrken som krävde en viss nivå av kvalifikationer. Missnöje fanns med lönerna även 
om de statistiskt låg över nationella genomsnittslöner.  
 
Ytterligare en uppföljning av flickorna som gått ut 
Barbroskolan gjordes våren 2013 som ett examensarbete 
av två statsvetare från Uppsala Universitet. Deras fokus 
var att studera om flickornas socioekonomiska bakgrund 
spelade roll för hur det gått för dem efter skolan. Studiens 
slutsats är att utbildningen vid Barbroskolan bidragit till 
att ge flickorna från fattiga hem likvärdiga chanser till 
fortsatta studier och arbete som de med en mer 
privilegierad bakgrund. Studien går att läsa via 
Stödföreningens hemsida. 
 
För att underlätta för framtida uppföljningar och återkoppling av erfarenheter har 
med skolans uppmuntran en ALUMNI-förening bildats. 
 
Utvärderarna som konstaterade att Barbroskolan är en nationell tillgång bedömde 
också att den är uthållig på lång sikt. Man rekommenderade att JOHA Trust nu bör 
vända sig till civilsamhället och privata fonder lokalt och utomlands, för att fattiga 
flickor ska kunna få sina skolavgifter täckta, snarare än till de stora biståndsgivarna 
som har staten som samarbetspart. Ett första signifikant och uppmuntrande resultat 
är att en tanzanisk företagsledare har utfäst ett bidrag till stipendier för 2014 på 200 
miljoner tanzaniska shilling, vilket nästan exakt motsvarar Stödföreningens och 
Radiohjälpens kombinerade utbetalning för 2014. Hälften av det utlovade beloppet 
utbetalades inför läsåret 2014. När resten inbetalats är finansiering av stipendier i 
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enlighet med målen säkrad för 2014 och därmed också för det 20-tal 
stipendieberoende flickor som från årsskiftet tagits in efter regional rekrytering. 

Varför JOHA och Barbro? 
Den tanzaniska stiftelsens hela namn är Barbro Johansson Girls' Education 
Trust.med kortnamnet JOHA Trust. För aktivisterna som bildade JOHA Trust var 
Barbro Johansson, eller ”Mama Barbro” som hon kallades en förebild. Hon kom till 
Tanzania som missionär 1946 och blev där en engagerad samhällsmedborgare. Hon 
stödde Julius Nyerere i självständighetskampen, blev tanzanisk medborgare och fick 
politiska uppdrag. Det som upptog henne mest under alla år var insatser för 
utbildning och särskilt flickors utbildning. 
Som rektor vid flickskolorna i Kaschasa och 
Tabora blev hon en legendarisk pionjär för 
utbildning av de första flickorna som kunde ta 
positioner i det självständiga Tanzania. Barbro 
Johansson var med i Dar es Salaam tillsammans 
med den dåvarande presidenten Benjamin Mkapa 
när JOHA Trust lanserades 1998. Mama Barbro 
avled ett drygt år senare i december 1999. Här 
ses hon på bild tillsammans med Anna 
Tibaijuka, den främsta initiativtagaren till 
BAWATA och JOHA Trust. Anna Tibaijuka som nu är bostads- och planminister i 
Tanzania har sedan start ingått i styrelsen för JOHA Trust.  

Hänt 2013 
Medan 2012 för JOHA Trust och Stödföreningen präglades av uppmärksammandet 
av Barbro Johanssons födelse för 100 sedan, har bland yttre faktorer Sidas 
utvärdering, och konsekvenserna av den, stått i fokus 2013. Barbroskolans rektor 
bjöds till Sverige under hösten för att diskutera idéer för framtida hållbar 
finansiering av stipendier vid Barbroskolan.  
 
Stipendieringen vid Barbroskolan var under året tydligt inriktad på att bereda plats 
för flickor från avlägsna och eftersatta regioner - på byflickorna.  
Svenska kyrkan finansierade de första 
uttagningarna i samverkan med lokala 
skolmyndigheter och primärskolor inför läsåret 
2013. På samma sätt rekryterades ett 20-tal 
flickor inför läsåret 2014 från Zanzibar och 
regionerna Manyara, Mtwara, Lindi, Singida och 
även Arusha och Kilimanjaro med finansiering 
från Forum Syd. Alla dessa flickor behöver 
stipendier för att bekosta skolavgifterna. För att 
säkerställa att tillgängliga medel räcker för detta, och för flickor på stipendium i de 
högre klasserna, har inte någon ny antagning gjorts under året inför 2015. Ett skäl 
för uppehållet är också att rekryteringsmetoden som bl.a innefattat lärarbesök i 
regionerna visserligen bedömts som effektiv men också alltför kostsam. En ny 
mindre omfattande ansökan till Forum Syd om medel för att utarbeta en något 
enklare metod har beretts av Stödföreningen under året. 
 
Efter ett insamlingsrekord på 311 000 kr under 2012 då bl.a. uppmärksammandet 
av Barbro Johansson 100 år gav särskilt goda förutsättningar för att få in gåvor var 
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förväntningarna inför 2013 inte så högt ställda. I det ljuset är det mycket 
uppmuntrande att kunna rapportera att insamlingen 2013 översteg 2012 års med en 
dryg tusenlapp. Insamlat belopp blev 312 968 kr. 
 
Penninggåvor har kommit från både medlemmar och icke medlemmar – sammanlagt 
250 givare. Flera har valt att bli regelbundna gåvogivare. Stödföreningen har två 
speciella fonder, ”Barbros Syskonbarn” och ”Miafonden”. Bägge har fått betydande 
gåvor under året. Generösa bidrag har också kommit som uppvaktning vid 
födelsedagar och som minnesgåvor i samband med begravningar. Insamlingsbössor 
och försäljning av julkort har också gett bidrag till stipendier.  
 
Ett sponsoravtal har tagits fram men insatserna för att få företag som sponsorer har 
ännu inte givit resultat. 
 
Under första halvåret betalade Stödföreningen ut 700 000 kr från Radiohjälpen till 
JOHA Trust. Beloppet användes tillsammans med 400 000 kr av föreningens egna 
medel som utbetalats till JOHA Trust året innan - i samband med Barbro 
Johanssons 100-årsdag 2012 – till stipendier under 2013. Ett nytt bidrag på 500 
000 kr för stipendier 2014 beviljades av Radiohjälpen i september. Det utbetalades 
till Tanzania tillsammans med 400 000 kr av Stödföreningens egna medel i 
december.  
 
Ansträngningar har gjorts under året för att vidga bidragskretsen. I kretsen 
medlemmar och vänner kan framsteg noteras men tyvärr har inte ansökningar till 
vare sig Postkodlotteriet, Familjen Erling Perssons Stiftelse eller IKEA-stiftelsen möts 
av något positivt gensvar.  
 
2013 var det avslutande året av det treåriga stödet till Barbroskolan genom 
Stödföreningen från Forum Syd. Projektet har utvecklat en metod att rekrytera 
studiebegåvade flickor från fattiga hem till Barbroskolan. Det har inneburit att 
personal från skolan har besökt tio regioner och samarbetat i urvalsprocessen med 
personal inom undervisningsområdet, civila samhället och familjer. I den processen 
har man framhållit Barbroskolans koncept med flickors rätt till kvalitetsutbildning i 
kombination med värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
kvinnors ledarskap m.m. I projektet har också ingått kapacitetsutveckling av 
student-, lärar- och föräldraföreningarna på Barbroskolan. En ansökan om fortsatt 
stöd från Forum Syd för rekryteringen till år 2015 har lämnats in. I det kommande 
projektet ska rekryteringsmetoden vidareutvecklas och bli mera kostnadseffektiv. I 
stället för att åka ut till regionerna planerar man seminarier på centrala orter med 
utbildning för nyckelpersoner från regionerna.  
 
Det givande utbytet mellan Barbroskolan och Viktor Rydberggymnasierna i 
Stockholm har fortsatt under året. Två stipendieflickor från Barbroskolan var under 
fyra veckor elever vid Viktor Rydberg Odenplan och 
Jarlaplan och en skolklass med lärare från 
Barbroskolan besökte Viktor Rydberg under en 
vecka i september. En mindre grupp elever besökte 
sedan i december Viktor Rydberg gymnasium 
Djursholm en vecka. Fyra elever från Viktor 
Rydberg besökte under sommaren Barbro-
skolan och studerade där under sju veckor. 
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Planer för 2014 
Under 2014 måste ansträngningarna fortsätta för att Stödföreningen tillsammans 
med finansiärer i Tanzania ska kunna nå målet att ca 20 flickor i varje årskurs ska 
få sina skolavgifter täckta med stipendier. Målet för den egna insamlingen är att nå 
ett minst lika bra resultat 2014 som 2013. Arbetet för att vidga bidragskretsen ska 
fortsätta och nya insamlingsmetoder prövas, t.ex. genom att möjligheter att ge gåvor 
via sms och över hemsidan prövas. Föreningen har också som mål att teckna ett par 
sponsoravtal under året. 
 
Stödföreningen ser som en viktig uppgift att stödja JOHA Trust i Tanzania med 
metodutvecklingen för den regionala rekryteringen. Bidrag från Forum Syd har sökts 
för detta i en första fas. En ansökan om ett nytt treårsprojekt med inriktning på 
"byflickornas" behov bereds under året. Förutsättningarna för att stötta JOHA Trust i 
Tanzania i aktiviteter för att arbeta för mer generella stipendieprogram för behövande 
flickor (och pojkar) bör prövas. 
 

Förvaltningsberättelse 2013 
 
Styrelse och årsmöte  
  
Vid föreningens årsmöte den 16 april 2013 valdes styrelse och övriga funktionärer 
enligt följande: 
 
 Styrelseledamöter Lisbeth Palme Hedersordförande 
 Gun-Britt Andersson 

Sonja Björkén 
Ordförande 
Vice ordförande 

 Siv Bergström 
Viktoria Norell 
Agneta Johansson 

Kassör 
Sekreterare 
vice sekreterare 

 Helena Altvall  
 Sten Rylander  
 Annie Marie Sundbom  
 Anders Wikman  
   
Suppleanter 
 
 
 

Anna Holmlin Nilsson      
Molly Sjöberg 
Margareta Wennlund Åkerblom 

 

Revisorer Anders Skeppstedt och Karin Rudebeck 
 

Revisorssuppleanter Anna Lundeborn-Bengtsson och Sonja Gardefjord  
 

Valberedning Berit Rylander, sammankallande, Daniel Madhani  
 

Årsmötet  hölls i Just Afrikas lokaler i Stockholm den 16 april 2013. 
32 medlemmar deltog och Margareta Hegarty kåserade om 
Mama Barbros arkiv.  
 
Årsmötets val till funktioner i styrelsen omfattade 
ordförande och kassör. Övrigas styrelseroller fastställdes 
vid konstituerande styrelsemöte samma dag.  



         
 
 

 7 

Medlemmar och vänner 
Föreningen hade vid utgången av året 196 medlemmar, varav 35 ständiga och 14 
nya. Inbetalade medlemsavgifter uppgick 2013 till 45 000 kr, exakt lika mycket som 
året innan. En majoritet av medlemmarna har utöver medlemsavgifter generöst 
bidragit med gåvor under året. Stödföreningen har dessutom fått sammanlagt 
108 000 kr i gåvor från ett drygt hundratal personer, företag och organisationer som 
inte är medlemmar.  

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, varav ett 
tillsammans med Barbroskolans rektor. 
 
Mål för verksamheten under året har varit att 

1. mobilisera tillräckligt stor summa för att det ska finnas 
stipendier för att täcka skolavgifter för ca 20 flickor i varje 
årskurs vid Barbroskolan 

 
2. verka för att skolan ska kunna genomföra regional rekrytering 

så att studiehågade fattiga flickor från avlägsna och eftersatta 
regioner kan prioriteras  
 

3. bistå skolan och JOHA Trust i arbetet med att främja flickors 
utbildning, engagemang från elever och föräldrar i demokratiskt 
tänkande, jämställdhet, kvinnors ledarskap, konfliktföre-
byggande handlande m.m. 

 
Måluppfyllelse 1 och 2. 
 
Årets goda insamlingsresultat på över 300 000 kr bidrog till att Stödföreningen i 
december kunde betala ut 400 000 kr av egna medel som tillägg till Radiohjälpens 
bidrag på 500 000 kr. Tillsammans med bidrag från en lokal företagsledare har 
stipendier 2014 både säkrats för flickor i de högre årskurserna, som är beroende av 
stipendier, och för de nyintagna flickorna.  
 
Antagning av flickor i behov av stipendier hölls på en låg nivå 2011 och 2012 på 
grund av osäkerhet om finansiering. Stödföreningens insatser har medverkat till att 
Svenska kyrkan och Forum Syd ekonomiskt bidragit till att Barbroskolan utvecklat 
metoder för antagning av fattiga flickor från avlägsna regioner.  
 
Stödföreningen har också uppmuntrat JOHA Trust i Tanzania att stärka sina lokala 
nätverk bl.a. genom skolans föräldra- och lärarförening och genom att söka 
sponsorer. En dialog har inletts med JOHA Trust om hur bidragskretsen ska kunna 
vidgas både i Tanzania och i Sverige. I sammanhanget är det fortgående utbytet 
mellan Barbroskolan och Viktor Rydberg Gymnasierna i Stockholm viktigt. 
Stödföreningens styrelse har löpande kontakt med lärare och elever som deltar i 
utbytet och med de svenska värdfamiljerna.  
 
Måluppfyllelse 3  
Det stöd som skolan genom Stödföreningens medverkan fått för kapacitetsutveckling 
av elev-, lärar- och föräldraföreningarna har haft stor betydelse för upprätthållande 
av värderingar i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet, kvinnligt 
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ledarskap, HIV/Aids frågor m.m. dels på skolan och dels i sammankomster med 
elever (pojkar och flickor) från andra skolor och med föräldrar. Genom deltagande i 
nationella och lokala konferenser och seminarier har skolans personal också kunnat 
föra ut Barbro skolans framgångsrika koncept med dessa centrala grundvärderingar. 
 
 

                                       
 
        Skolans entusiasmerande rektor            En lektion i Barbroskolan  
        Halima Kamote 
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BALANSRÄKNING SEK     
     20131231  20121231 
        

TILLGÅNGAR       
        
Omsättningstillgångar Not      
        
Upplupna intäkter             ---            50 000,00    
        
Nordea Likviditetsinvest 1    169 073,98        140 850,95     
        
Sparkonto         31 095,84                          481,68     
        
Plusgiro  11 84 35-7        52 241,39         10 042,64     
        
Plusgiro  90 06 07-3        21 121,94        129 004,20     
        
        
Summa omsättningstillgångar    273 533,15       330 379,47     
        
SUMMA TILLGÅNGAR     273 533,15        330 379,47    
        
        

SKULDER OCH EGET KAPITAL     
        
Eget Kapital       
        
Ändamålsbestämda medel 2    131 016,31        218 048,57     
        
Balanserat kapital      106 580,90        123 714,81     
        
Årets saldo       -  9 977,06        - 17 133,91     
        
Summa eget kapital     227 620,15       324 629,47     
        
Kortfristiga skulder       
        
Förutbetalda medlemsavgifter       27 250,00           5 750,00     
        
Interimsskulder         13 600,00   
      
Leverantörsskulder         5 063,00               ----     
        
Summa kortfristiga skulder       45 913,00        5  750,00 
    
SUMMA  SKULDER OCH EGET KAPITAL   273 533,15      3 30 379,47    
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RESULTATRÄKNING SEK    
        

Räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31    
        
     2013  2012 
        
Organisationens intäkter och kostnader     
        
Verksamhetsintäkter      
        
Penninginsamlingar      312 967,74           311 371,53     
        
Medlemsavgifter        45 000,00             45 000,00    
        
Summa medel från allmänheten    357 967,74           356 371,53     
        
Bidrag från organisationer   1 4 33 000,00       1 433 000,00     
        
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER  1 790 967,74       1 789 371,53     
        
Ändamålskostnader (utbet till ändamålet) 1 833 000, 00       1 815 000,00     
        
Administrationskostnader       58 295,93            65 653,50     
        
Resultat från finansiella investeringar     
Kapitalvinster          2 660,03                ---       
        
Ränteintäkter               95,84              481,68   
        
Orealiserade värdeförändringar            563,00             3 037,91     
        
Summa resultat fr finansiella investeringar       3  318,87               3 519,59    
        
Resultat efter finansiella poster    - 97 009,32         -   87 762,38     
        
Årets resultat      - 97 009,32        -   87 762,38    
        
Fördelningar       
        
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel    1 745 967,74       1 744 371,53     
        
Reservering av årets resultat till ändamålsbestämda    
medel     - 1 833 000,00    - 1 815 000,00     
        
Summa fördelningar   -     87 032,26   -      70 628,47     
        
ÅRETS SALDO    -        9 977,06    -      17 133,91    
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Tilläggsupplysningar       
        
Redovisnings- och värderingsprinciper  
        
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 
        
Redovisningsprinciperna har anpassats till gällande regler.    
        
Noter        
Stödföreningen har under året vidarebefordrat 1 600 000 kr till JOHA TRUST för stipendier 
till elever vid Barbro Johanssons skola i Dar es Salaam Tanzania, varav 1 200 000 kr avsåg bidrag från 
Radiohjälpen och 400 000 kr var Stödföreningens egna insamlade medel. Härutöver har 233 000 kr från 
Forum Syd vidarebefordrats till skolan för kapacitetsutveckling. Sammanlagt har alltså 1 833 000 kr 
överförts under året. 
 
Ersättning till styrelse och revisorer utgår ej. 
        
1.  Nordea Likviditetsinvest SEK     
        
Marknadsvärde 2013-12-31     169 073,98       
        
2. Balanserade gåvomedel SEK     
        
Ingående Balans      218 048,57      
        
Radiohjälpen   1 200 000,00      
        
Forum Syd      233 000,00       
        
Enskilda gåvor     243 946,00       
        
Stip B J:s syskonbarn        30 000,00       
        
Mia fonden        16 750,00       
        
Aktiegåvan          3 048,74       
        
Insamlingsbössor           4 858,00       
        
Gåvo o jul -kort         14 365,00       
        
              
        
Summa    1 964 016,31        
        
Utbetalt till Tanzania   -1 833 000,00     
        
Utgående Balans       131 016,31    
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