 ZASP startade som biståndsprojekt 1989 då sex zambiska
bönder fick lån för att utveckla sitt jordbruk och genom det
förbättra sina levnadsvillkor. Idén med mikrolån till de allra
fattigaste kom från Grameen Bank i Bangladesh. Det lilla
jordbruksprojektet har utvidgats och många sidoprojekt har
vuxit fram.

Republiken Zambia har 11 miljoner invånare på en yta som motsvarar Sverige
och Norge. ZASP-projektet ligger i nordöstra delen, 25 km från staden Lundazi.
Det är ett landsbygdsområde där människorna försöker livnära sig på sitt lilla
familjejordbruk. De bor i enkla lerhus som saknar el och maten lagas utomhus
över öppen eld. Landet är ett av världens fattigaste med återkommande
hungerperioder, hög malaria- och aidsförekomst och bristfälligt skolsystem.
ZASP:s målsättning är att minska fattigdomen genom utbildningsinsatser inom
jordbruk, hälsa, skolväsende och demokrati.

ZASP

Zambian Association for Sustainable Projects

Idag påverkas omkring 20 000 människors liv på olika sätt av
ZASP:s verksamhet i projektområdet. Det är viktigt att byborna
inte är passiva mottagare utan är involverade och delaktiga i
utvecklingen av området. Det stärker självkänslan att kunna vara
med och påverka sin framtid. Att man bidrar med eget arbete i
en biståndsinsats leder till större ansvarstagande. Idag ser man
det som en självklarhet att göra motprestationer för en satsning
från ZASP. Vid t ex skolbyggen och brunnsgrävningar tillverkar
byborna tegelsten och assisterar vid byggnationen. Förbättring
av vägar eller ett dagsverke på ZASP-fälten kan bli bybornas
bidrag för att t ex få moskitnät eller majs vid hungerperioder.
ZASP har vid flera tillfällen sökt ekonomiskt stöd hos Sida för
olika projekt och samtliga gånger fått dem beviljade. Den största
insatsen har ändå medlemmarna stått för.
ZASP har en styrelse i Zambia och en i Sverige som genom
ett nära samarbete verkar för att stödja ca 20 000 människor i
projektområdet. Några månader om året arbetar representanter
för ZASP Sverige ideellt på plats.
Den personliga kontakten mellan ZASP i Zambia och ZASP i
Sverige har skapat det ömsesidiga förtroende som hela projektet
bygger på.

ZASP är en politiskt och religiöst obunden förening. Genom medlemsmöten
och skriftlig information berättar vi hur projektet framskrider. Årsavgiften för
medlemskap är 150 kronor.
Välkommen som medlem du också!
Kontaktadresser:
ZASP, Box 443, 651 10 Karlstad
info@zasp.org
Telefon: Denny Salomonsson, ordförande, 031-331 18 64
Agneta Håkangård, koordinator, 070-853 11 80
Meta Hassel, kassör, 070-316 59 05
PlusGiro: 90 07 82-4
Vill du bli medlem?
Betala in 150 kronor på ovanstående PlusGiro
Ange namn och adress.
www.zasp.org

Projektet som gör skillnad...
...för tusentals människor i Zambia

Många människor ser
det som självklart och
viktigt att bidra till att fattiga
människor får ett bättre liv.
Vi hoppas att många fler skall
bli intresserade av vårt
projekt och vilja stödja denna
idé med hjälp till självhjälp.
Vårt arbete syftar till att
förbättra villkoren för
de allra fattigaste.

Ett urval av vår verksamhet:
• Omkring 1000 bybor, lika många kvinnor som män, deltar i ZASP:s jordbruks
seminarier varje år. De får teoretiska kunskaper om nya och alternativa odlings
metoder för ett hållbart jordbruk och praktisk träning vid demonstrationsodlingar.

• Varje vecka har ZASP lokalradiosändningar där lyssnarna får utbildning och
information.

• Några hundra bybor får varje år lån till utsäde, främst jordnötter.

• En välfungerande hälsoklinik, ZASP Clinic, har uppförts och utrustats med
material från Sverige.

• Solrosolja för försäljning utvinns i ZASP:s oljepress. Här kan även byborna
pressa för eget bruk.
• ZASP driver ett omfattande aidsprogram med seminarier, rådgivning, testning
och ungdomsverksamhet. Byborna är delaktiga i både planering och utformning.
Många av aktiviteterna äger rum i ungdomscentret, ”The Hall”.
• Stort intresse finns för projektcentrets datautbildning, i synnerhet bland lärare
och elever i secondary school. 2008 invigdes en ny datasal.

• 85 brunnar har grävts av lokala brunnsgrävarlag.

• Förebyggande tandvård bedrivs vid ZASP:s tandvårdsklinik och i områdets skolor.
• För att minska risken att få malaria erbjuds familjer moskitnät och malaria
information.
• Sju skolbyggnader har kunnat byggas tack vare insamlingar, som genomförts av
framför allt skolbarn i Sverige.
• Förskola har startats i ungdomscentrets lokaler.

• Studiecirkelverksamhet startade 2007 och är ett lokalt anpassat utbildningssystem,
som tar vara på deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

• Ett stort antal frivilliglärare arbetar utan lön i både byskolor och statliga skolor.
Genom ZASP får de ekonomiskt stöd.

• Byarna är involverade i ett demokratiprogram som genomförs i form av
workshops. Demokratisk skolning och jämställdhetsfrågor är viktiga i alla
aktiviteter.

• I barnprojektet ger ZASP:s månadsgivare hjälp till en grupp föräldralösa barn och
stöd till små byskolor.

• ZASP bedriver trädplantering tillsammans med 200 kvinnor. Projektet stärker
deras ställning, ger dem arbete och demokratisk skolning. Planteringen av träd
förhindrar jorderosion och bidrar till bördig åkermark. Energisnåla spisar har
introducerats.

• I ZASP-snickeriet finns elektriska maskiner, som drivs av en dieselgenerator från
Sverige. Där tillverkas dörrar och möbler som säljs i ZASP-affären i Lundazi. I
affären finns också internetmöjligheter.
• I syateljén tillverkas kläder, väskor, kassar och förkläden, som säljs både i Zambia
och i Sverige.

