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– Alla kommer
inte att gilla oss
Nästa år slutar Sida stödja statliga projekt i
Namibia för att istället stärka civilsamhället.
För Afrikagruppernas del betyder det nytt
samarbete med två organisationer som
arbetar med rättsfrågor.

– Under  kommer vi att lyfta fram sociala och
ekonomiska rättigheter. Innan har vi främst tagit upp
mänskliga rättigheter ur ett mer traditionell perspektiv,
där frågor om politik och yttrandefrihet varit centrala,
säger Norman Tjombe, chef för LAC, Legal Assistance
Center, en av Namibias största och mest välrenom-
merade organisationer. Den arbetar med bevakning av
konstitutionella rättigheter, lagreformer, skydd av mänsk-
liga rättigheter och antidiskriminering. Sedan en tid
tillbaka bevakar LAC även hivpositivas rättigheter i
samhället. Man tar även på sig en hel del gratisuppdrag,
speciellt rättshjälp till fattiga att driva principiellt viktiga
fall.

– Nu känner vi oss mogna att arbeta mer strukturerat
med individens rätt till en bostad, tillgång till avlopp
och vatten och utbildning av god kvalité. I grund och
botten handlar det om rätten att ha en människovärdig
levnadssituation,

Norman berättar att det har tagit lång tid innan man
åtagit sig att driva frågor på ett så stort område.

– Vi vet att det kommer att innebära nya utmaningar
för oss. Området är inte helt politiskt okontroversiellt
eftersom det i grund och botten handlar om omfördel-
ning av resurser. Vi kommer att ifrågasätta den nuvar-
ande politiken och dess effekter på fattigdomsbekämp-
ning och alla kommer inte att gilla det.

Urban Trust har funnits sedan  och jobbar, trots
namnet, både i stads- och landsbygdmiljö på inbjudan
av lokala och traditionella myndigheter.

Uppdraget är att skapa bättre miljöer för människor
att bo och arbeta och att öka folks deltagande och
engagemang i sin by eller stad. Genom att skapa struk-
turer och arbetssätt vill man underlätta för människor
att engagera sig och att kunna försörja sig på hemorten.
Afrikagruppernas stöd till Urban Trust fokuserar dock
på skolutveckling.

En viktig uppgift är att öka föräldrars engagemang i
sina barns utbildning och därmed även fullt ut ta plats
i skolstyrelserna, school boards, som enligt namibisk
lag skall finnas på alla skolor.

Just ett aktivt föräldraengagemang ses som centralt
för att öka kvalitén inom skolan. Aktiva föräldrar som
kräver högre lärarnärvaro, effektivare användning av
skolans pengar, insyn i skolans metoder och läroplan
kan skapa en helt annan dynamik för långsiktigt kvali-
tetsutveckling av skolsystemet. En aktiv förälder inne-
bär även ett oerhört stöd för den enskilda eleven.

Arbetet har mötts av intresse från föräldrar, i synner-
het från mödrar. Speciellt har engagemanget ökat när
de har sett att de faktiskt kan ha inflytande över hur
skolan utvecklas.
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