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Till JOHAfondens medlemmar och vänner  

Stockholm i november/december 2014 

 

Julbrev 

Som aldrig förr står flickors utbildning i centrum både för många människors bästa 
strävan efter framsteg och för andras mörka fruktan för förändring. Den 
pakistanska flickan Malala Yousafzai tar i dagarna emot Nobels Fredspris. Med 
hennes ord kan ett barn, en lärare, en penna och en bok förändra världen. Just 
detta utmanar patriarkala och auktoritära krafter. Exemplen är alltför många på 
hur flickor och kvinnor hålls tillbaka med diskriminerande lagar. Det mest extrema 
är Boko Harams kidnappning av en hel skolklass flickor i Nigeria. Bristen på 
kvinnofrid är hot mot skolgång i andra samhällen. Flickor är t.ex. utsatta om det 
inte finns tillgång till toaletter. Våldtäkterna och morden i Indien har upprört 
opinionen. Att sanitet och toaletter blivit en prioriterad politisk fråga där är viktigt 
inte minst för flickornas frihet och möjlighet till utveckling.  

Den ideologiska och religiösa dragkampen kring flickors och kvinnors plats i 
samhället finns också i Tanzania. JOHA Trust och Barbroskolan står där upp för ett 
tydligt budskap om flickors rätt till utbildning och för att kvinnor både kan och vill 
vara delaktiga i alla delar av samhällslivet. Barbroskolan är ett exempel genom att 
satsa på kvalitet i läroämnen, engagemang och personligt ansvar i Barbro 
Johanssons anda. Genom sin stipendiefond ger skolan också på ett unikt sätt 
flickor från fattiga hem möjlighet att vara med på resan och skapa ett bättre liv för 
sig själva och omgivningen.  

Ett läsår är snart till ända och Barbroskolan har haft ett bra år. Flickorna fortsätter 
att klara sig väl i nationella prov. Man har fått bidrag från olika håll för att 
färdigställa en till byggnad med sovsalar. Fler elever kan nu få plats. Skolan har 
också under året fått den första större donationen från tanzaniskt näringsliv. Den 
inbringade nästan lika mycket till stipendiefonden som vi i JOHAfonden med 
bistånd från Radiohjälpen kunnat stå för. 900 000 kr har vi betalat ut för stipendier 
under 2014. Sammantaget gör det att närmare 100 av de drygt 600 flickorna vid 
skolan har kunnat få skolavgifterna helt eller delvis täckta med stipendier. 
Årsavgiften, lika med ett helt stipendium, uppgår nu till omkring 20 000 kr. 
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JOHAfonden i Sverige har också haft ett bra år. Vi har fått ett nytt bidrag från 
Radiohjälpen på 500 000 kr för stipendier 2015. Det betalar vi ut till Tanzania i  

december tillsammans med minst 400 000 av det som ni medlemmar och vänner 
bidragit med. Med gåvor till flickorna i Tanzania inför julen har vi möjlighet att nå 
upp till en halv miljon kronor i insamlingsresultat under 2014.  

Annat att notera som mycket hoppfullt är att vi fått förhandsbesked från Forum 
Syd om stöd för ett nytt treårigt utvecklingsprojekt för JOHA Trust i Tanzania. Det 
kommer som tidigare att handla om regional rekrytering, kapacitetsutveckling för 
stiftelsens styrelse, elev- och föräldraförening mm. Slutligt beslut väntas efter Sida-
behandling i början av nästa år.  

Stödföreningen som numera kallar sig JOHAfonden har som synes i detta brev fått 
en ny logga och vi arbetar med att fastställa en grafisk profil. Den nya hemsidan 
kommer att läggas ut i december. Vi tror att den ligger mer i tiden och vi är 
tacksamma för den professionella hjälp vi fått i form av tid och kompetens av 
generösa frivilliga krafter. Som ett led i vår strävan att nå ut till nya potentiella 
sponsorer, t.ex. i svensk-tanzaniska företag, har vi också fått en kontaktperson för 
JOHAfonden bland svenskarna i Dar es Salaam. Petter Bolme heter han och är 
journalist och fotograf.  

Styrelsen tackar på förhand för gåvor för stipendier till flickorna inför jul. På 
hemsidan www.johafonden.com finns information om hur man kan välja att bidra 
på olika sätt. Med informationstekniken har också julvanorna ändrats och styrelsen 
har bestämt att inte trycka några nya julkort i år. Vi har ändå ett visst lager av fina 
julkort på engelska och svenska, dubbla och enkla från tidigare år. De kan 
beställas för 10 kr styck på anderssongunbritt@gmail.com med kopia till 
kassor@johafonden.com. Betalning sätts in på 90-kontot 90 06 07-3. Betala också 
gärna redan nu medlemsavgiften för 2015 till PG 11 84 35-7.  250 kr för enskild 
medlem och 1000 kr för företag. Ständig medlem blir man för 3000 kr.  

Till slut önskar er styrelsen varmt 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!  


