
 

 

 

 

 

Reserapport från Zimbabwe den 30:e september till den 14:e oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 30:e september började vi vår resa till Zimbabwe.  Undertecknad tillsammans med 
Tichaona Dumba Maphosa, Mikael Persson, Britt-Inger Karlsson,  Henrik Bristav samt Ann-Charlotte 
Jonsson de två sistnämnda representerade Umeå Energi startade vår resa till Zimbabwe för att där 
på plats genomföra utbildningsinsatser i Harare och i Bulawayo. 

 



Planet lyfte från Umeå Airport klockan 19.00 söndagen den 30:e september, för att sedan landa på 
Arlanda, efter det reste vi vidare mot Addis Abeba där vi landade tidigt nästa morgon. Sedan 
fortsatte resan från Addis Abeba mot Zimbabwe och Harare där vi landade klockan 12.30 på 
måndagen. 

 

Efter att ha fyllt i våra visumansökningar och betalat 30 US-dollar var för att komma in i Zimbabwe 
passerade vi tulltjänstemännen efter en tids väntan på våra bagage. 

 

Vi tog en taxi till hotell Bronte i Harare. Efter att ha tagit in på hotellet kunde vi njuta av blommande 
väldoftande Chakarandaträd.  Vi  åt en tidig middag då vi var trötta efter den långa resan. 

Nästa morgon  tog vi en stor taxi kl 08.20 ut till Association Of Women's Clubs (AWC) 
utbildningscenter i Harare. Tack vare hotellet hittade vi en mycket bra och serviceinriktad 
taxichaufför.  Vi blev mycket väl mottagna på AWC:s utbildningscenter. Den första dagen tisdagen 
den 2:a oktober ägnades åt presentation och genomgång av projektet. Vi dokumenterade vilka 
förväntningar som deltagarna hade inför våra fyra dagar. Vi åt lunch på utbildningscentret bestående 
av flera olika rätter mestadels egenodlad mat  över öppen eld i stora grytor. Tich föreläste under 
eftermiddagen om hur vi bäst planerar städer och samhällen. 

 

 

 

 

 

 



 

Onsdagen den 3:e oktober började som alla andra dagar på utbildningscentret med att vi hälsades 
välkomna med sång varefter en av deltagarna ledde en bön och välsignade dagen för oss alla.  Lotta 
och Henrik från Umeå Energi tog hand om hela dagen och ägnade den åt att tala om ”Det hållbara 
samhället”,  samt hur man upprättar och säkerställer miljömål. Man visade hur man på ett enkelt 
sätt med enbart några tegelstenar kan bygga en effektiv vedspis med en mycket större verkningsgrad 
för att tillaga mat på än att göra det över en öppen eld. Man skall då också ha i beaktande att en stor 
del av kvinnornas arbete ute på landsbygden går åt till att hämta hem ved för  matlagning. Till detta 
kommer att ved är en bristvara vilket gör att en stor del av dagen går åt till  vedinsamling. Med denna 
enkla spis kan man med ett minimalt vedtillskott laga sin mat. En framtida hållbar samhällsutveckling 
behövs i Zimbabwe då de tyvärr framställer en hel del el genom kolkraftverk, samtidigt som det finns 
mycket bra förutsättningar när det gäller att ställa om till förnybar energi genom sol, vind och 
vattenkraft. 

 

 

Umeå Energi hade med sig många gosedjur som de skänkte till deltagarna. Våran tolk Chiko avslutade 
dagen med en frågesport om det som deltagarna hade lärt sig under dagen där priserna var Umeå 
Energis presenter. 

 

 

 

Kvällen tillbringades på hotellet där vi förberedde kommande utbildningsdagar. 

 

 

   



Mikael och Britt-Inger ägnade hela torsdagen åt att prata om företagande och om folkhälsa, detta  
uppskattades mycket av deltagarna. 

 

Fredagen inledes med sång och böner samt med att undertecknad pratade om hur vi i Sverige 
bedriver en valrörelse samt om hur vi bättre kan organisera oss med handlingsplaner. 

Vi gick tillsammans igenom de  önskemål som deltagarna tog fram under den första dagen. Syftet är 
att göra en långsiktig planering med målsättningar om hur livet i Zimbabwe kan förbättras. 

En kort samanställning med önskemål om projektets framtida inriktning under vårat besök 
genomfördes. 

 

Sång och dans genomfördes där stolar användes som trummor. 

Dagen avslutades med en gemensam lunch och fotografering innan vi skildes från AWC:s deltagare i 
Harare. 

Efter detta reste vi till hotellet där vi vilade upp oss inför morgondagens resa till Bulawayo. 

 

Vi kunde i Harare se att det var mycket långa köer till bankomaterna. Detta beroende på att det är 
brist på pengar i Zimbabwe. 

Det var även mycket långa köer till bensinmackarna. Man  kunde bli tvungen att köa en hel dag om 
man behövde tanka  sin bil. Detta på grund av att bensinen var slutsåld på många tankställlen. 

Försöket att bygga upp en egen valuta så kallade Bondnotes har inneburit att landet åter igen har fått 

inflation. Ingen verkar vilja ha Zimbabwedollarn då den inte har något värde utanför landets gränser. Detta 

innebär att många växlar mellan US-dollar och Zimbabwedollarn. US-dollarn är värd mer än en 

Zimbabwedollar samtidigt som priset på affärer, bensinstationer och restauranger är samma oavsett om 

man betalar med US-dollar eller med Zimbabwedollar. Detta kompenserar näringsidkare med att höja 

priset. När vi åt på restaurang kunde vi se att priset hade ökat kraftigt. En maträtt hade över en natt blivit 

25 procent dyrare. De som vet säger att den närmaste framtiden blir mycket avgörande och spännande. 

 



 

 

Tidigt på lördag morgon reste vi vidare från huvudstaden Harare till Zimbabwes näst största stad 
Bulawayo. Bussen avgick lite efter klockan sju på morgonen.   

Morgontrafiken var mycket intensiv. Vi fastnade i en trafikstockning då många bilar samtidigt 
försökte köra framåt. 

Vi fick möjlighet att se landet Zimbabwe från bussen. Namnet Zimbabwe betyder landet av sten. Och 
när man reser genom Zimbabwe kan man se de mest fantastiska stenlandskap. 

Efter en närmare sex  timmars lång bussresa och cirka 50 mil var vi framme. Efter incheckning på 
hotellet tog samtliga det ganska lugnt och började förbereda utbildningsinsatserna i Bulawayo. I 
Zimbabwe ligger arbetslösheten på över 80 procent så man tar alla möjligheter till att tjäna någon 
dollar. Detta märks i trafiken, på parkeringsplatser där de vill tvätta taxibilarna, i refuger och mitt i 
gatan stod människor tyvärr många barn som försökte att sälja sina produkter i en minst sagt utsatt 
position.  Senare på kvällen åt vi middag på Hotellet. 

Kolera finns nu i landet. Detta bland annat på grund av en stadsplanering där man har börja bygga 
bostäder där det saknas bra fungerande avlopp. Kolera är en magsjukdom där man får kraftig diarre 
och  kan bli uttorkad om man  inte får bra behandling. 

 

Under söndagen i Bulawayo hade vi en ledig dag. Denna dag ägnade vi åt att besöka Matopos 
nationalpark tillsammans med företaget African Wanderes. Ian som undertecknad och Henrik har 
träffat tidigare guidade oss i sin stora Land Rover. 

Ian instruerade oss att om någon noshörning kom emot oss så skulle vi bara stå still. En fullvuxen 
hanne kan väga cirka tre ton och accelerera från stillastående till 50 kilometer i timmen på endast 
tre sekunder. Tyvärr är det vanligt att noshörningar dödas av tjuvjägare på grund av att priset på 
noshörningshornen nu är dubbelt så högt som priset på guld. Detta beror på att man i Kina tror att 
noshörningshorn botar allt från cancer till impotens. Den medicinska verkan av noshörningshorn är 
enligt forskning detsamma som att mala ner vanliga naglar. Ian berättade även om olika växter och 
miljöer i nationalparken. 



 

Efter hjälp av de lokala parkvakterna som bevakar parken dygnet runt från tjuvjägare kunde vi efter 
en promenenad hitta en noshörning med en unge. Det är nästan en overklig känsla att i södra Afrika 
komma nära ett så stort djur. De verkade lugna och avslappnade trots vår närvaro. Som närmast var 
vi endast cirka tjugo meter från Noshörningarna. Ian berättade att det nyligen hade slaktats fem 
noshörningar i parken. I samband med detta hade en tjuvjägare blivit ihjälskjuten av vakter. De 
vakter som var med och visade oss var noshörningarna befann sig arbetar med risk för sina egna liv. 
Enligt Ian  dödas det nu i världen en noshörning var åttonde minut. Om inte utvecklingen kan stoppas 
kommer enligt Ian noshörningen som är världens  näst största landlevande däggdjur att vara utrotad 
inom två år. 

 

Måndagen den 8:e startade vi med utbildningar i AWC:s lokaler i Bulawayo. Vi började med en 
kortare presentation där alla fick möjlighet att tala om vilka förväntningar och målsättningar som 
finns i samband med vårt projekt. Efter presentationen tog Tich över och pratade om stadsplanering. 
Vi avslutade utbildningen klockan fyra på eftermiddagen. Taxi väntade utanför AWC:s lokaler och 
körde oss till hotellet. 

Vi kunde på kvällen  se att matpriserna på menyn hade höjts mycket kraftigt på det hotell där vi 
bodde. En maträtt hade över en natt blivit 25% dyrare. Det ryktades även om att det kunde vara på 
väg att bli brist på mat i landet. 

 

Tisdagen den 9:e pratade Umeå Energi  om "Det hållbara samhället". 

Några utav oss passade på att ta en kortare promenad i närområdet där vi bland annat fick möjlighet 
att besöka en lokal förskola. 

 

Onsdag den 10:e september berättade Mikael om hur vi kan starta och driva företag. Mikael 
berättade om sin bakgrund som egen företagare i Sverige. Bland annat som  distrubutör av frukt 
direkt till företag i Umeå. Mikael visade även ideer i Sverige som har blivit lyckade företagsideer. 
Bland  annat ishotellet i  Jokkasjärvi.  Britt-Inger pratade om folkhälsa. Deltagarna fick  även prova  
på att rita med pennor samt att massera varandra. 



 

 

Vi fick under vår sista dag i Bulawayo besök av Thoko Matshe som arbetar för Olof Palme Center och 
är samordnare för södra Afrika. Thoko gav oss mycket beröm för vår insatts.  Hon berättade att vi 
från Umeå är de som driver det projektet som fungerar bäst i södra Afrika. Det var inte helt utan att 
vi blev smickrade av det vitsord som hon gav oss. Enligt Thoko kan man nu se att kvinnorna i 
organisationen har utvecklats. Hon tackade även Umeå Energi för deras generositet. 
Solcellslamporna som Umeå Enerig har skänkt är saker som är mycket uppskattade. 

 

 

 

När vi åter kom tillbaka till Harare ville en släkting till Tich bjuda oss på middag. Det blev en mycket 
trevlig kväll med många maträtter och en enorm generositet. Då lamporna i huset inte fungerade 
fick vi äta med levande ljus. Innan kvällen var slut hade Tich tillsammans med Umeå Energi ordnat 
så att elen och alla lampor åter igen fungerade. 

 

Resan hem startade i Harare den 13:e oktober klockan 15.45 och avslutades i Umeå den 14:e oktober  
klockan 14.10. 



 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis har resan varit mycket lyckad. Samarbetet har fungerat mycket bra inom 
gruppen och med AWC. Mat, resor och boende har fungerat bra. Det som verkligen har gett 
inspiration inför framtiden är all den tacksamhet och värme som vi  har fått av deltagarna från AWC 
samt från OPC:s samordnare i södra Afrika Thoko. Att Umeå Energis anställda har valt att skänka över 
ettusen solcellslampor till fattiga kvinnor har haft stor betydelse för AWC och för projektet. Man blir 
även glad då man ser att de solvattenrenare som vi tidigare har tagit med oss till AWC används och 
fungerar bra. Vi vet att målsättningar som i dag är svåra att genomföra kan bli verklighet i framtiden. 
Zimbabwe är ett land med mycket bra potential att bli ett mycket bra land att leva och bo i framgent. 
Det vi har genomfört i Sverige kan appliceras i Zimbabwe även om resan dit är både svår och lång, 
det finns massor med saker som skulle behöva göras om vi vill att Zimbabwe ska utvecklas i Olof 
Palmes anda.  Saker som vi svenskar tar för givet och kan verka självklara kan betyda mycket för de 
som lever i Zimbabwe. Dåva deponi och avfallscenter samt Umeå Energis ekonomiska insatts i 
projektet har haft mycket stor betydelse. Vi vill avsluta med att tacka alla som på något vis har hjälpt 
till och har gjort det här projektet möjligt. 

 

 

 

 

 

 

/Dennis Larsson, Internationell ledare Umeå Arbetarekommun.       

 



 

 


