
	  

	  

www.johafonden.com 

Gåvor - PG 90 06 07-3 eller SWISH 123 379 70 40  -  Medlemsavgifter - PG 11 84 35-7  

Stockholm  i  december  2018  

Till  JOHAfondens  medlemmar  och  vänner  

Ljus  i  mörkret  –  julbrev  

”Give  us  the  light.  We  will  brighten  the  nation”.  Ge  oss  ljuset  och  vi  ska  upplysa  nationen.  Så  lyder  
flickornas  stolta  devis  vid  Barbroskolan.  Den  inger  hopp  när  det  nu  mullrar  oroande  från  Tanzania.  
Presidenten  visar  alltmer  auktoritära  drag.  Media  har  fått  svårare  att  arbeta.  Utfallen  mot  
homosexuella  har  förskräckt  och  förstärkts  när  handgångna  tjänstemän  har  omsatt  dem  i  
förföljelse.  Tonårsflickor  och  kvinnor  i  allmänhet  i  Tanzania  har  anledning  att  känna  rädsla  när  de  
anklagas  för  att  vara  lata  om  de  inte  ser  som  sin  uppgift  att  sätta  så  många  barn  som  möjligt  till  
världen.  Förhoppningsvis  finns  motkrafter  i  form  av  ett  relativt  starkt  civilsamhälle,  kyrkorna  och  
offentliga  institutioner  som  har  sina  normer  och  kulturer.  Hälsoministeriet  fortsätter  t.ex.  att  stå  
upp  för  insatser  för  sexuell  och  reproduktiv  hälsa  och  rättigheter,  SRHR.    

När  Världsbanken  nyligen  reagerade  mot  att  flickor  som  blivit  med  barn  skulle  stängas  av  från  
vidare  utbildning,  genom  att  hota  med  att  stoppa  betalningar  till  utbildningssektorn  öppnade  
regeringen  ändå  för  dialog.  Utrymmet  för  civilsamhället  krymper  men  det  finns.  I  Barbroskolan  får  
den  demokratiska  diskussionen  leva.  På  fråga  till  rektorn  Halima  Kamote  om  hur  flickorna  
reagerade  på  alla  utspel  blev  det  enkla  svaret  att  de  varit  fullt  upptagna  med  examensprov  före  
jullovet  och  att  de  får  debattera  sinsemellan  och  med  andra  skolor  när  de  är  tillbaka  efter  nyår.  
Utbildningen  prioriteras.  Den  är  en  väg  ut  ur  fattigdom  och  den  ger  flickorna  kunskapen  och  
modet  att  göra  egna  livsval.  

Under  året  som  snart  gått  har  45  flickor  fått  stipendier  för  att  helt  eller  delvis  kunna  betala  
skolavgiften.  Inför  nästa  år  behövs  minst  360  000  kronor  för  att  alla  som  nu  går  i  skolan  ska  få  
fortsätta  fram  till  examen,  till  O-‐level  och  A-‐level.  Byflickor  som  tagit  sin  O-‐level  med  goda  betyg  
borde  också  få  möjlighet  att  fortsätta  i  skolans  årskurser  5  och  6  till  A-‐level.  Av  Radiohjälpens  
slutanslag  för  stipendier  finns  300  000  kr  kvar  för  2019.  JOHAfonden  behöver  därför  skjuta  till  
mellan  60  000  kr  och  200  000  kr  av  egna  insamlade  medel  nästa  år.  Ett  behov  av  bidrag  för  ett  10-‐
tal  stipendier  kan  också  förutses  för  2020.  Generösa  julgåvor  välkomnas  för  2019  och  som  en  
trygghet  inför  2020.  Pengar  som  eventuellt  blir  över  sedan  de  omedelbara  stipendiebehoven  
täckts  kan  bidra  till  en  grundplåt  för  stiftelsen  vi  hoppas  få  på  plats  inför  20-‐årsfirandet  på  skolan  i  
september  2020.    

Skriften  ”Med  JOHA  och  Barbroflickorna  i  20  år”  är  nu  klar.  Den  berättar  om  ett  nära  svensk-‐
tanzaniskt  samarbete,  om  vedermödor  och  konkreta  resultat.  Framför  allt  hoppas  vi  att  den  ska  
inspirera  till  fortsatta  insatser  från  medlemmar  och  vänner.  Beställ  skriften  genom  
ordforande@johafonden.com.  Styrelsen  återkommer  med  mer  om  planer  inför  framtiden  till  
nästa  årsmöte.  Nu  önskas  ni  alla  en  GOD  JUL  som  sprider  ljus  i  mörkret  och  lockar  till  gåvor  till  
goda  saker  som  Barbroskolan  i  Tanzania.    

Inför  julen  tänker  vi  särskilt  på  Lisbeth  Palme,  hennes  stora  familj  och  många  vänner  som  delar  
sorgen  och  saknaden  efter  henne  sedan  hon  gick  bort  i  oktober.  JOHAfonden  har  förlorat  sin  
hedersordförande  och  Barbroskolan  en  god  och  generös  vän.    
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JOHAfonden  bjuder  också  i  år  in  till  ett    

LOTTERI  
som  ger  dig  en  möjlighet  att  bli  ägare  till  
en  unik  skulptur  och  samtidigt  bidra  till  
att  flickor  kan  fortsätta  sin  utbildning  vid  
Barbroskolan.  

  

Du  deltar  i  utlottningen  genom  att  sätta  
in  1  000  kr  på  vårt  90-‐konto,  900607-‐3.  
Vinsten  är  en  blunddocka  i  betong  som  
JOHAfonden  har  fått  i  gåva  av  konstnären  
Kaj  Engström.  Dockan  är  ca  40  cm  hög  
och  väger  1,8  kg.  Vi  har  dragning  så  fort  
10  stycken  1000-‐kronorsgåvor  kommit  in.  
Glöm  inte  att  skriva  ”lotteri”  på  
inbetalningen  

I  jubileumsskriften  
”  Med  JOHA  &  Barbroflickorna  i  20  år”  
berättar  vi  om  vad  vi  och  Barbroskolan  
åstadkommit  sedan  starten  för  tjugo  år  
sedan.  Du  beställer  skriften  som  är  på  
nära  40  sidor  från  
ordforande@johafonden.com.  
Vi  skickar  den  gärna  portofritt,  men  det  
är  förstås  inget  som  hindrar  att  du  skickar  
ett  portobidrag  till  medlemskontot  eller  
gåvokontot…..  

  

  

Du  kan  också  köpa  gåvokort  från  oss  att  ge  bort  som  julklapp.  Korten  kostar  100  kr/st  
(eller  mer  om  du  vill  ge  en  större  gåva)  och  du  beställer  dem  genom  att  på  din  insättning  
till  JOHAfondens  90-‐konto,  900607-‐3,  ange  hur  många  kort  du  vill  ha.  Om  du  använder  
JOHAfondens  postgiroblanketter  måste  du  skriva  ditt  namn  och  adress  så  att  vi  vet  vart  
korten  ska  skickas.  


