
 
 
JOHA Trust Tanzania har fått en ifrågasatt donation. JOHAfondens styrelse 
granskar eventuella konsekvenser för Barbroskolan och skjuter på planerad 
utbetalning för stipendier 2015.   
 
JOHAfondens styrelse har beslutat att inte utbetala några medel för stipendier vid Barbroskolan 
före årsskiftet p.g.a. oklarheter kring en donation som JOHA Trust i Tanzania mottagit genom 
bostads-och markministern Anna Tibaijuka. Som en av grundarna och som medlem i styrelsen 
för JOHA Trust Tanzania har Anna Tibaijuka vänt sig till det tanzaniska näringslivet med 
vädjanden om stöd både för stipendier till fattiga flickor och om investeringsbidrag. Detta har 
välkomnats av oss i JOHAfondens styrelse och var helt i linje med rekommendationerna i Sidas 
utvärdering när det svenska offentliga stödet till skolan avslutades.  
 
En större donation från en företagare i Tanzania har hjälpt till att betala skolavgifter för 2014. 
Den andra större donationen i Tanzania som kom i början av 2014 har visat sig mer 
problematisk. Pengarna, som gått till bygget av sovsalar vid Barbroskolan och till JOHATrust's 
skola i Bukoba härrör från betalningar till ägaren av företaget VIP Engineering för aktier i 
energibolaget IPTL. Enligt bl.a. den tanzaniska riksrevisionen och parlamentet har dessa medel 
på felaktiga grunder betalats ut till VIP Engineering från ett spärrkonto i Bank of Tanzania. Både 
rättsliga och politiska efterspel pågår för närvarande i Tanzania.  
 
Barbroskolan berörs inte direkt av detta, men JOHAfondens styrelse vill bl.a. genom besök på 
plats försäkra sig om att inte några återkrav, skatter eller annat oförutsett kan få konsekvenser för 
Barbroskolan. Som meddelades i julbrevet har JOHAfonden SEK 900 000 i beredskap för 
finansiering av de stipendieberoende flickornas skolavgifter för 2015. Av beloppet utgörs  
500 000 SEK av ett bidrag från Radiohjälpen, som informerats om den uppskjutna utbetalningen.  
 
Styrelsen följer utvecklingen i Tanzania noga bl.a genom nära kontakt med Barbroskolans rektor 
och med JOHA Trust Tanzanias styrelse.. Ambitionen är att söka klargöranden av eventuella 
konsekvenser för skolan med sikte på att kunna utbetala delar av bidraget för 2015 tidigt under 
året för att  flickorna ska få undervisning, boende och mat när de kommer tillbaka från 
julledigheten. 


