Reseberättelse Zimbabwe 2-11 Juli 2007.

Marita Johannesson från Västerås lokalavdelning inom Lärarförbundet och Marie Viberg från
Fagerstas lokalavdelning, Lärarförbundet reste den 2/7 2007 till Zimbabwe.
Syftet med vår resa var att avsluta arbetet med vår bok: ”Living togheter in a world of HIV
and AIDS”. Vårt bokprojekt startade 2005 då vi reste till Zimbabwe för att samla in
information tillsammans med våra kollegor i Zimbabwe. Boken skriver vi tillsammans med
Vårdförbundet i Sverige och vårdförbundet i Zimbabwe, Zina samt Lärarförbundet och
lärarförbundet Zimta i Zimbabwe. Vi reste till Zimbabwe för att träffa representanter från
Zina och Zimta, och under dessa dagar slutförde vi arbetet med vår bok, vi korrekturläste
boken och vi översatte den till shona.
Vi träffade representanter från Zimtas styrelse i Harare och i Mutare, och vi träffade
representanter från Zina i Mutare. Vi träffade även utbildningsministeriet i Mutare och vi
träffade Zimtas president Mrs Tendai Chikowore.
Vår resa var en arbetsresa och under några intensiva dagar slutförde vi vårt arbete tillsammans
med våra kollegor och vänner i Zimbabwe. Vi besökte 2 frivilligorganisationer, IM och NEW
LIFE som arbetar med hiv/aids frågor och vi besökte en av våra vänskolor. Vi träffade Ms
Abigail Rugare som är läkare och hiv/aids forskare. Abigail har skrivit det Zimbabwiska
förordet i vår bok. Vi hade även kontakt med den svenska ambassaden i Harare.
I augusti kommer vår bok att ges ut på Engelska/ Svenska här i Sverige och i november
kommer boken att ges ut på Engelska/ Shona i Zimbabwe.
I november kommer våra kollegor Monica Hildingstam och Karin Assarsson-Oom att resa till
Zimbabwe för att ordna en bokrelease tillsammans med Zimta och Zina.
Vår resa till Zimbabwe var den tredje för vår del. Med sorg i våra hjärtan bevittnar vi hur
detta vackra land sakta men säkert faller samman. Vi besökte en av våra kollegor som är
döende i Aids. Vi träffade några av de personer vi porträtterar i boken. Vi såg hur människor
kämpar för att överleva, hur de köar för att kunna handla det mest nödvändiga.
Vi försökte förstå hur ekonomin fungerar i landet, men det är svårt att förstå hur människorna
får ihop tillvaron med de löner och inkomster de har.
Vår bok känns väldigt viktig. Vi skriver den tillsammans med våra vänner i Zimbabwe. Vi
hoppas att den ska beröra de människor som läser den och vi hoppas att den ska sprida
information.
Marie Viberg och Marita Johannesson
Augusti 2007

Reseräkning för Marie Viberg och Marita Johannesson

Flygbiljett Stockholm/Harare t/r 11 628 kr* 2 pers= 23 256 kr
Visum 460 kr * 2= 920 kr
Vaccin 500 kr * 2 = 1000 kr
Parkering Arlanda 500 kr
Bensin Arlanda t/r 500 kr
Bensin kostnad Harare/Mutare t/r samt resor inom Manicaland 1960 kr
Kostnad för konferens förberedelser November 2007: 2310 kr.
Workshop Mutare 3-9 Juli 1000 kr
Mat och logi: 2809 kr
Bensinkostnad November 2007: 3500 kr
*Vi kommer att lämna 3500 kr av våra stipendiepengar till våra kollegors resa i nov 2007, då
de kommer att behöva mer pengar till bensin. Det är svårt att få tillgång till bensin i
Zimbabwe.

Summa kostnad för resan: 37 755/2= 18 877.50 kr per person.
Stipendier som vi har fått:
11 750 kr Lärarförbundet
5000 kr Olof Palmes minnesfond
2000 kr Lokalavdelningarna Fagersta/Västerås
Summa: 18 750 kr/person

