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Till JOHAfondens medlemmar och vänner  
Stockholm i september 2017 

Barbroskolan – en hållbar förebild 

Barbroskolan startade för snart 20 år sedan med målet att flickor oavsett 
etnisk, religiös och ekonomisk bakgrund skulle få chansen till bra utbildning 
efter den sjuåriga grundskolan. Målet har uppnåtts genom att en 
kvalitetsskola finns på plats utanför Dar es Salaam. Den började i liten skala 
med 40 elever och nu får 700 flickor plats. Närmare 2000 flickor har under 
åren fullföljt sina studier och gått ut med examen från den lägre eller högre 
sekundärskolenivån. Bland dem har många varit beroende av att få 
skolavgifterna betalda med stipendier. Som partner med JOHA Trust i  
Tanzania och Barbroskolan har det varit vår särskilda uppgift att samla in 
pengar för stipendier. Generösa medlemmar och vänner och årliga bidrag 
från Radiohjälpen har givit projektet framgång. För närvarande får 47 flickor 
hjälp med skolavgifterna genom stipendier. Pengarna som vi fått in räcker 
inte nu till fler. Skolan som sådan är ändå långsiktigt hållbar för goda resultat 
gör att betalande eleverna fyller upp platserna. 

Radiohjälpen kommer som tidigare meddelats att avveckla sitt stöd i och 
med slutbidraget för åren 2016-1917-19 på sammanlagt 1,6 milj.kr. Av det 
beloppet återstår 800 000 kr för de kommande två åren. JOHAfonden ser 
inte någon möjlighet att och på egen hand, eller från någon annan fond 
årligen dra in pengar som kan kompensera för bortfallet från Radiohjälpen. 
Den utmaning vi, i fullt samförstånd med JOHA Trust i Tanzania, antagit är 
att säkerställa att flickorna som nu går i Barbroskolan och är beroende av 
stipendier ska kunna fullfölja sina studier. För att på detta ”hedervärda” sätt 
avrunda vårt nuvarande samarbete med Barbroskolan behöver vi samla in 
mellan 200 000 och 300 000 från medlemmar och vänner under vart och ett 
av de kommande två åren. Det har gått tidigare och med fortsatt 
generositet kan en fin insats avslutas. 

Det har hänt mycket i Tanzania sedan engagerade kvinnor drog igång 
JOHA Trust. Då för snart 20 år sedan kunde knappt 5% av en årskull fortsätta 
efter den 7-åriga grundskolan. Flickorna fick då också stå tillbaka för 
pojkarna. Efter en kraftig expansion under de senaste åren kan nu kring 40% 
av en årskurs gå vidare efter grundskolan. En reform med 11-årig gratis 
grundskolan håller på att genomföras. Möjligheterna att få utbildning har 
ökat men skolorna brottas  med stora problem. Under den snabba 
utbyggnaden har kvaliten blivit lidande.  Ute i byarna kan det vara långt till 
närmaste skola. För att ta sig dit kostar transporten och flickor kan inte alltid 
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röra sig tryggt. Gamla attityder som missgynnar flickor och som binder dem 
vid hemmet lever kvar på många håll ute i landet. JOHA Trusts mission är 
fortsatt angelägen. Barbroskolan vill fortsätta att verka i Barbro Johanssons 
anda och hävda också fattiga flickors rätt till utbildning. Ett sätt att 
manifestera detta är att dra till sig en fond där avkastningen kan användas 
för stipendier. Styrelsens uppdrag är att till nästa årsmöte utforma ett förslag 
till hur vi som förening tillsammans med vänner i Sverige och Tanzania ska 
kunna bidra till detta. 

Det Forum Syd stödda projektet för rätten till kvalitetsutbildning för flickor 
från låginkomstfamiljer är nu inne i en avslutande fas. Det har syftat till att 
föra ut Barbroskolans arbetssätt och värderingsgrund till skolor i närområdet 
och till skolmyndigheter och engagerad allmänhet. Resultaten ska 
sammanfattas 2018 och förhoppningsvis bli en grund för att befästa stödet 
för Barbroskolan som förebild i Tanzania.  

I styrelsen diskuterar vi nu olika sätt att väcka intresse för samarbete med 
och stöd till Barbroskolan från 2020. Vi hoppas att det ska gå att få ihop 
resurser till en meningsfull donation. Och vi hoppas också att skolorna i 
Sverige, Viktor Rydberg Gymnasierna och Akademedia skolan Pro Civitas i 
Hälsingborg , ska fortsätta sitt samarbete med Barbroskolan när 
Stödföreningens relation till skolan ändras.  

Flickorna vid Barbroskolan och styrelsen är tacksamma för fortsatt generöst 
stöd. Det kan ges genom insättningar på JOHAfondens konto PG 90 06 07-
3. Man kan också Swisha en gåva till 1233797040 eller bli månadsgivare.  

Stöd kan vara både generöst och unikt som när konstnären Kaj Engström 
har skänkt 4 fina betongdockor till föreningen. När de säljs går intäkterna till 
JOHAfonden för stipendier. En av dockorna bjuds ut i bilaga till det här 
brevet.   

Med vänlig hälsning  

Styrelsen  


