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5. DNS-DEN NÖDVÄNDIGA SKOLAN
PAUL CARLSSON, PÅL IR.ESTAD

Projekt l Folkbibliotek 25 000 kr

Ekonomisk ersättning till en koordiantör i Zimbabwe under ett år. Fämeboskolan har varje! år en lång
kurs i södra Afrika och i Latinamerika. Zimbabwekursen stöder ett projekt att utveckla skolbibliotek
ute på landsbygden till att bli folkbibliotå. 1990 startades projektet med att C!D fårening bildades av f
d elever på skolan, BPB, Biblioteksprojektets vänner.
SIDA-stöd erhölls för detta. Nu går projektet in i fas 2, där det gäller att få igång flera bibliotek på
landsbygden.
Projekt Utvärdering 20 000 kr
Pengar till två volontärer till Ecuador i slutet av november -91 och -92 att utvärdera ett projekt till
årets slut.
Fämeboskolans Ecuadorfårening har kontakter med bondeorganisationen UNUSA Y, en facklig
organisation och stöder den med jordbruksredskap. Man har också stött barnorganisa tonen Fren te de!
Ninos. Ecuadorföreningen bar beviljats pengar från SIDA till startaodet av livsmedelskoo perativ i
by<!ma.
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6. LOKALAVDELNINGEN VID LO:S FOLKHÖGSKOLA
GÖRAN SALLNÄS/JARMO VILLANEN
Projekt l Mat 5000 kr
Stöd till bondekamp i Paraguay. Pengama ska användas till mat för ca 5 småbönder i ett Bondemas
hus under 6 månader då en ny författning ska skrivas i Paraguay. De tillhör en oberoende rörelse
bestående av organisationer och kooperativ som försöker få inflytande på detta arbete.
Projekt 2 Kooperation 20 000 kr
Fortsatt stöd till projektet Kooperation och folkbildning i Rancagua. Projektet är ett treårsprojekt som
har stöd från SIDA under förutsättning att det får stöd av SFHL under det tredje,avslutande året.
Projektet har tidigare skett i samarbete med CREDES,är nu överflyttat till INDES men med samma
resurspersoner.
Projekt 3 aidsuppisyning 20 000 kr
Stöd till folkbildningsarbete om aids i Buenos Aires,Argentina.
Uppsökande verksamhet bland kvinnor får att via studiecirklar öka medvetenheten om aids.
7, KARAOWEFÖRENINGEN
IRINA BLIND/GUNILLA NIWONG

Projekt: Kvinnor och teknik 25 000 kr

Treårsprojekt stött av SIDA,kallat Kvinnor och teknik. En sexsitsig Toyot.a Landcruiser var
medräknad i budgeten och skulle göra det möjligt att anordna endagarskurser och besök ute på
landsbygden med medverkan av experter inom vuxenutbildning och jordbruk. P g a prisökningar har
en merkostnad uppkommit på 28.000.
8. UUNGSKILES FOLKHÖOSKOLAS LOKALAVDELNING
KAJSA PERNEMAN
Projekt Mobilt folkbildningscentrum 7000 kr
Söker får att täcka egeninsatsen av ett bidrag på 35 000 till hyra av lokal,studiematieral, kurser och
arvodeegeninsatsen till stöd till det mobila folkbildningscentret "Domitilia" i Bolivia. Centret arb<!tar
främst med kvinnor och fårsöker organisera dem i samarbete med fackföreningar. K vinnorna är
bondekvinnor, hembiträden eller ägnar sig åt handel. Den drivande kraften i centret är Dernitila
Chungara, känd från boken "Om ni låter mig tala".
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