
Svensk-Ianzaniska föreningens (SVETAN)
verksamhetsberättelse 2019

SVETAN (organisationsnummer: 802006—3635) bildades 1968. Föreningen är till för alla som är
intresserade av Tanzania och dess utveckling och är en religiöst och politiskt obunden ideell förening.
Vårt främsta syfte är att sprida kännedom om Tanzania i Sverige genom utgivningen av tidningen
Habari och seminariet och övriga arrangemang. Svetan stöder även projektet Tumaini i Tanzania.

Årsmöte samt styrelsemöten
Årsmötet hölls på Just Africa i Stockholm den 13 april 2019. Styrelsen har under verksamhetsåret
hållit 1 konstituerande möte samt 6 ordinarie styrelsemöten (varav 2 fysiska samt 4 via Skype).

Ha ba ri
För att minska kostnaderna och för att avlasta den kritiskt underbemannade redaktionen har
vartannat nummer under 2019 endast bestått av 12 sidor. Vi trycker även färre exemplar. Tryckeriet
har fasta paket vilket medfört att från att tidigare haft gott om exemplar för rekrytering och PR har vi
nu väldigt få överexemplar.

Ett undantag utgjorde nr 4 som var ett jubileumsnummer om Kibaha. Det gjordes i samarbete med
Kibaha Nordic Teachers Association som stod för nästan hela innehållet. Habari nr 4 gick till
“Kibahaföreningens” medlemmar och till femtioårsfirandet 1 Kibaha 1januari 2020.

Redaktionen är kritiskt underbemannad och är i stort behov av förstärkning. Sten Löfgren gör nu
både tidningskrönikan, layout och tryckoriginal vilket inte är hållbart.

Liksom tidigare år har fyra nummer getts ut under 2019 (51e årgången). (Minst 4nr/år = villkor för
momsfrihet)

Stående inslag: Tidningskrönika, Ulf Nilssons swahilikrönika, Notiser

nr 1 Tanzaling, Sten Rylander

nr 2 Tema kultur: Mkonde, Tingatinga, Kulturturism, Elieshi Lema, Sauti za Busara, Tumaini mm

nr3 Portar

nr 4 Tema Kibaha 50 år

Facebook
SVETAN har flera administratörer som regelbundet uppdaterar Facebooksidan för SVETAN.
Information som finns där rör allt från kommande medlemsmöten till aktiviteter som berör Tanzania
på olika sätt.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras främst i samband med medlemsaktiviteter, så som olika möten, och när
senaste numret av Habari postas på webben. Hemsidan är fortfarande svår att hantera och det är
komplicerat och tidskrävande att uppdatera den.



Med lem sa kt lvi tete r
Svetan deltog i Swahili Day ordnad av ambassaderna för Tanzania, Kenya, Mocambique, Rwanda,
Uganda samt Demokratiska Republiken Congo på Bergshamra skola i Solna. Ett medlemsmöte har
hållits på Vilan i centrala Stockholm den 22 februari 2020.

Tumainis arbetsgrupp 2019
Arbetsgruppen har bestått av Jeanette Olsson, Helena Stigsson, Jesper Sjöling och Swarup Sarkar.
Arbetsgruppen har haft kontinuerlig kontakt under året. Kontakter har hållits kontinuerligt med
Tumaini Children’s Center och med Forum Syd. Jeanette är också ledamot i Svetans styrelse. Fokus
under året har varit att avsluta projektperioden 2016—2019 och skriva slutrapport för den perioden
och påbörja implementeringen av den nya projektperioden som påbörjades 1 april 2019. Den nya
budgeten är mindre än tidigare och projektet får därför större bidrag från Bukobahjälpen än tidigare.
Bukobahjälpen står också för egenavgiften till projektet och ett nytt avtal mellan Svetan och
Bukobahjälpen för projektperioden 1 april 2019 till 31 mars 2022 har tecknats. Projektet besöktes i
mars 2019 av Jeanette och Swarup. Fokus för besöket var den utvärdering av projektet som gjorts i
slutet av 2018, samt att diskutera slutrapporten och det nya projektet. Swarup, som är läkare,
diskuterade barnens hälsosituation med personalen, samt hur de bäst använder sjukvårdsystemet.
Dessutom träffade han de barn och ungdomar som hade hälsobesvär. Nästa resa till projektet
planeras till april 2020.
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