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Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SOFIA, 802412-1868 

 

SOFIA har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten.  

 

 

SOFIAs biståndsarbete med stöd från ForumCiv (tidigare ForumSyd): 

 

Jordbruk 

Tanzania. Ett kretsloppsanpassat jordbruksprojekt, Manyara Organic Farming Initiative, 

MOFI, som omfattar 10 byar i Manyararegionen, har blivit mycket framgångsrikt. IFOAM
1
 

har vid ett möte i Sydkorea i september 2019 framhållit MOFI som ett mönsterprojekt som 

kan tjäna som modell för att införa organiskt jordbruk i hela Afrika som de utsett till nästa 

fokusområde. Projektet är också representerat i samarbetet inom GAOD
2
 och ALGOA

3
. 

De småskaliga jordbrukarna, inklusive kvinnor och ungdomar, som deltar i MOFI-projektet 

har fått en förbättrad livssituation och känner hopp för framtiden. 

Två billiga växthus byggdes (av lokala material) vid två stora lärocentra, ett i Babati och ett i 

Hanang och i dessa växthus produceras högvärdiga grödor som tomater och bladgrönsaker. 

Lokala fröer har blivit mycket efterfrågade eftersom de inte behandlats med gift, är bättre 

anpassade till lokala jordar och klimatförhållanden och kan användas upprepade gånger och 

utan att kemiska preparat behövs. En studie av lokala fröer har resulterat i en lokal frödatabas. 

De lokala fröerna samlas in och lagras i en fröbank och reproduceras av bönderna och 

distribueras till ekologiska jordbrukare genom lärcentra i byarna. 

 

Intresset har ökat och styrelsen kontaktas av alla sektorer av livsmedelsproduktion, från 

jordbrukare till förädlare och återförsäljare. Många av gårdarna i projektet har en 

konkurrensfördel mot konventionella jordbrukare och försäljningen ökar stadigt. 

 

Marknadsstånd med enbart ekologiska produkter har dykt upp i de städer dessa är mycket 

efterfrågade. Lärcentra och bondgårdar har också blivit försäljningsställen för de ekologiska 

produkterna och priserna har ökat och förbättrat böndernas hushållsekonomi. 

 

Medvetenhet om och en förbättrad inställning till jämställdhet mellan könen har uppnåtts 

genom att verka för att kvinnor ska kunna äga mark. Detta är viktigt eftersom deras lagliga 

rätt till ägande och arv av mark aldrig prövas i domstol då sedvanerätten är att de inte ärver 

eller äger mark. Medvetenhet om detta ökades genom workshops och möten hölls mellan 

MOFI-styrelsen, representanter från varje by (särskilt kvinnor och ungdomar), lokala 

tjänstemän, politiker, samt distrikts- och regionala befattningshavare. Kvinnor och ungdomar 

är nu medvetna om hur man går till väga för att hävda sina markrättigheter och sin äganderätt. 

 

Haiti. Skolträdgårdar i Vallieres. Målet är att barnen ska få hälsosam mat när de kommer 

till skolan då många kommer från mycket fattiga familjer och en del går flera timmar på 
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fastande mage för att komma till skolan. Skolträdgårdarna erbjuder ett nödvändigt tillskott av 

grönsaker till det kolhydratrika vete- och rismjölet som annars levereras. De fungerar också 

som lärcentra för den omgivande befolkningen i hur man förbättrar jordarnas kvalitet och hur 

man genom grönsaksodling skapar förutsättningar för en mer allsidig kost. Eleverna är 

tacksamma för att de får en rikare och komplett näringsrik måltid istället för det torra riset och 

bönorna som de är vana vid. 

Projektet, som avslutas i början av 2021, har givit visst hopp till en missgynnad och utsatt 

landsbygdspopulation, där många inte har tillgång till vägar, el, vatten eller internet, och som 

också brottas med många andra svårigheter, som den höga brottsligheten, som också orsakade 

svårigheter i tillsyn och stöd till projektet. 

 

Projektbyarna ligger i ett bergigt område och är spridda och kommunikationen med den 

lokala projektledaren, som inte bor i området, var svår att upprätthålla främst på grund av att 

vägarna inte var säkra, dessutom var telefon- och internetkommunikation begränsad. Covid-

19-pandemin förvärrade problemen med att mötas ansikte mot ansikte genom allmän 

nedstängning av resandet. 

Det första uppföljningsbesöket av SOFIAs projektledare var endast möjlig genom att ta sig 

fram på små bergsstigar på motorcykel eftersom det var för farligt att resa på huvudvägarna. 

Påföljande uppföljningsbesök stoppades vid gränsen till Haiti på grund av COVID-19. Resan 

till projektområdet av den haitiska projektledaren för en utvärdering, som gjorts i april 2021, 

var endast möjlig att genomföra med hjälp av beväpnad vakt.  

Kontakterna med både representanter för projektet i byarna och med projektledaren är fortsatt 

mycket positiva och SOFIA upprätthåller kontakten och följer utvecklingen. 

 

Socialt arbete 

Brasilien, YEP – Youth Empowerment Program 

Detta var ett mindre projekt, en så kallad förstudie finansierad av ForumCiv. Målsättningen 

var att arbeta för att unga människor skulle få rätt till ökad jämlikhet och trygghet genom 

social integration. Projektet ville skapa förutsättningar för ungdomar att engagera sig i 

samhället för att främja deras sociala integration och förhindra att de hamnade i kriminalitet. 

Sju ungdomar från Monte Azul-området engagerades som ”unga konsulter”. De anordnade 

möten för att ”brainstorma” och engagera sig i samhället om ungdomarnas behov i kåkstaden 

Monte Azul. Målsättningen var att komma fram till hur ungdomarna skulle kunna delta och 

verkligen medverka till en förändring så att de skulle kunna komma i åtnjutande av sina 

mänskliga rättigheter. 

Projektet som syftat till att ge unga människor möjlighet att engagera sig i sitt samhälle togs 

emot positivt i Monte Azul-samhället. Utarbetande av en ansökan för att möjliggöra en mer 

omfattande insats hindrades genom att COVID-19 bröt ut. 

 

 

 

Utbildning 

Skolprojektet iThemba i Kapstaden hade avslutats under våren 2019 med en 

ungdomskonferens, där elever, lärare, äldre samt representanter för administrationen deltog. 

Konferensen behandlade problemet med ”dropouts”, elever som slutar skolan i förtid. Ett 

mycket stort problem i Kapstaden. Det utmynnade i en önskan om att skapa rutiner för hur 

skolan tillsammans med föräldrarna ska agera för att hjälpa barnen så de kan fullfölja sin 

skolgång.  

En omfattande insats för att hjälpa lärare och föräldrar att uppmärksamma elever som riskerar 

att hoppa av från skolan planerades under året med stor förväntan av både föräldrar, 



 

 

inblandade skolor och ansvariga myndigheter. Insatsen skulle dels bestå i att följa en manual 

för att varsebli elever i farozonen, samt ett åtgärdsprogram och ett förebyggande program. På 

grund av att ForumCiv inte kunnat administrera nya ansökningar under 2020 så har 

projektplaneringen blivit vilande. SOFIA håller fortlöpande kontakt med Novalis Ubuntu 

Institute. 

 

Projektgrupper som verkar genom SOFIA: 

 

Kenya 

I Sirende, Kenya, finns the Humane School, en waldorfskola som stöds genom ett 

fadderprogram. Skolan har fått en större trygghet genom att marken som den ligger på blivit 

friköpt med hjälp av SOFIA och Freunde der Erziehungkunst. Arkitekter utan gränser hjälper 

till med skolbyggnaderna både med arbete och ekonomiskt stöd. Arkitekterna Astri och Sara 

Konradson har deltagit i workshops med lärarna och barnen om lokalt material, funktioner i 

skolan och lokala byggtekniker.  

Tack vare sponsorsprogrammet till Humane School har barn kunnat gå i skolan. Även om den 

statliga skolan är gratis är vissa familjer för fattiga för att köpa skoluniformer vilket är ett krav 

för att gå i skolan. Sponsringsprogrammet har utvecklats till att också stödja skolan. Skolan 

har en liten trädgård som har gett grönsaker till skolköket sedan 2015. Tomten där skolan 

ligger är liten och låg förut på hyrd mark, så trädgården kunde inte utvecklas vidare. Med 

hjälp av Föreningen SOFIA och Freunde der Erziehungskunst har 3 hektar mark friköpts för 

att skolan ska kunna utvecklas till en ekologisk gård för att ge skolbarnen hälsosam skollunch. 

Ett pilotprojekt med regenerativt ekologiskt jordbruk med växtföljd mellan majs och bönor 

har genomförts i samband med skolan. Majsen blev frisk och stark och övertygade skolans 

lärare om att ekologiska jordbruksmetoder fungerar. Många familjer är småskaliga 

jordbrukare och pilotprojektet om ekologisk trädgårdsskötsel i skolan har redan gett resultat. 

Barnen har fått lektioner i ekologisk trädgårdsskötsel i skolan med växtväxling, 

kompostgödsel och kompostering. Föräldrarna har hört talas om ekologiskt jordbruk på 

föräldramöten och när barnen har uppmanat föräldrarna att byta till ekologiska 

jordbruksmetoder har föräldrarna lyssnat på barnen.  

 

Guinea 

Detta är ett projekt i Västafrika, Guinea Conakry, i en liten by som heter Tambaya och dess 

grannby Diogoya. Lansana Bangoura, Viveka  Sjögren och Lo Bergsteinsson köpte hösten 

2015 cirka en hektar mark i Lansanas hemby för att bygga och starta en privat skola för 

barnen i närområdet. Det finns en kommunal skola där ca 250 barn går, men skolor som 

denna håller ofta låg nivå, och har, trots förbud, ofta inslag av bestraffningar, ibland fysiskt, i 

sin undervisning. Behovet är stort av bra språkundervisning och generellt en högre nivå på 

utbildningen. Skolan drivs genom mindre terminsavgifter som täcker tre lärarlöner, en 

rektor/huvudansvarig på plats, samt personal till köket. Att barnen får ett bra mål mat i skolan 

ser vi som ett viktigt inslag, vissa kommer resande från närliggande byar. Att maten helst har 

producerats på skolans egen mark är ett inslag i undervisningen – ekologisk hållbarhet. 

Skolan har för närvarande runt 80 elever. Man planerar att vidareutbilda lärarna inom 

waldorfpedagogik. Vi samarbetar med byråden i byarna Diogoya och Tambaya. De har inte 

förut medverkat i antroposofiska sammanhang. Detta är något nytt som kommer att utvecklas 

under vårt framtida samarbete. 

Våren 2021 förlorade vi en elev vid skolan, Minka Bangoura. Han gick bort i malaria som 

inte hann behandlas på rätt sätt. Detta fick oss att starta en ny insamling för att färdigställa det 

hus Lansana hade köpt under året för att inreda till klinik. Insamlingen till kliniken som ska 

byggas i Minkas minne gav nästan exakt det uppsatta målet 20 000 kronor. Vi hade behövt 



 

 

lite mer, just i dagarna grävs det för toaletter och vi har för tillfället inga medel för att 

införskaffa mer material för att bygga toaletthuset. Men det kommer att lösa sig. 

Guinea är tämligen förskonat från Corona vilket är skönt, så arbetet i byn har kunnat flyta på. 

I huvudstaden råder striktare restriktioner som utegångsförbud och krav på munskydd. 

 

Bangladesh 

Den waldorfinspirerade Jenniferskolan i Dhaka har drygt 100 elever, uppdelade på två 

förskoleklasser och årskurs 1-5. Skolan startades 2005 och finansieras av projektgruppen 

Youth Reaching Out (YRO) som består av f.d waldorfeleverskoleelever. Skolan finansieras 

med gåvomedel som YRO samlar in från bla svenska skolklasser, privatpersoner och 

stiftelser. 

Sedan förra sommaren har alla skolor i Bangladesh varit stängda till följd av covid-19. 

Eleverna på Jenniferskolan har ändå kunnat få läxuppgifter av sina lärare och studiehjälp i 

mindre grupper för att inte komma allt för mycket efter. Förhoppningen är förstås att skolan 

ska kunna öppna som vanligt igen så snart situationen tillåter. Vi har därför fortsatt att betala 

ut lärarlöner och hyra för skollokalerna. Det är dock en utmaning att få ekonomin att gå ihop 

när YRO inte kan ordna insamlingsaktiviteter som vanligt i Sverige. 

 

Informationsverksamhet 

År 2020 har präglats av COVID-19 pandemin. Den årliga galan har inte kunnat äga rum, inte 

heller medlemsmöten eller möten med lärare eller deltagande i eurytmifestival och andra 

event som är viktiga för att sprida information om det antroposofiska biståndsarbetet. Under 

året har en ny medarbetare börjat, Velvet Drakefall, som blivit en god kraft att räkna med för 

hennes vana vid sociala medier – ett område vars betydelse vi under pandemin blivit särskilt 

uppmärksamma på när vi inte kunnat mötas fysiskt. 

 

 

 

För Föreningen SOFIA  

25 maj 2021 
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