Intervju: Crister Sahlén från Forum Syd
Vad var syftet med ditt besök?

Syftet för Forum Syd var dels att inför vår återrapportering av den avslutade ramperioden av vidareförmedlingsuppdrag på uppdrag av Sida följa upp avslutade
och rapporterade projekt under perioden 2010-2012.
Dels även att följa upp det projekt som ni genomförde
med planerat slutdatum 31 december 2012 och rapportering nu under 2013 till Forum Syd.
Jag tittade specifikt på de resultat som uppnåtts inom
tidigare projekt, arbetsmetoder för att följa upp dessa
samt vad som finns kvar och förhoppningsvis ytterligare stärkts sedan de avslutades.
Kopplat till det då pågående projektet tittade jag på
aktuella arbetsmetoder och vilka resultat som då kunde
skönjas från detta arbete.
Jag genomförde även i samband med mitt besök en
förenklad finansiell och administrativ ”check” på
er samarbetsorganisation – det resulterande arbets
materialet har förmedlats sedan tidigare till er båda.
Kopplat till besöket genomfördes även kunskaps
utbyte utifrån Forum Syds perspektiv och det gavs
även löpande tillfälle för ZASP/Z att kunna ge input
på hur Forum Syd kan bli bättre i sitt arbete gentemot
ZASP/S och ZASP/Z.
Vad är ditt intryck av ZASP?

Arbetet som bedrivs är mycket gediget och väl för
ankrat hos genomförande samarbetspart samt målgruppen. Resultaten ses som bestående och av mycket
viktig karaktär både rent praktiskt och kopplat till
rättighetsfrågor.
Det faktum att ni gemensamt kommit fram till att
under 2013 inte söka mer medel från Forum Syd anser
jag vara en styrka då ni motiverade detta med att då
kunna fokusera på eventuella svagheter och brister
i verksamheten och de processer som kopplar till
projekten samt att förhoppningsvis till 2014 därmed
komma ut stärkta ur detta aktiva val och därmed på

ZASP, P.O. Box 443, SE-651 10 Karlstad, Sweden
info@zasp.se, www.zasp.se
PG 90 07 82-4

ännu starkare grunder söka ett välmotiverat och argumenterat bidrag för projekt.
Vilka delar av verksamheten fick du se?

Jag var hos ZASP/Z i 3 dagar vilket möjliggjorde att
jag kunde besöka, som jag upplevde det, samtliga
delar av verksamheten samt även andra för projektet
viktiga samarbetsgrupper eller målgrupper. Fick även
möjlighet att kunna besöka olika delar runt omkring
Kakoma vilket gjorde besöket mer givande än att bara
besöka ett projektkontor.
Vad tyckte du om verksamheten?

Jag anser att det finns en insikt om eventuella till
kortakommanden och brister, vilket i sig är en styrka
att kunna erkänna och vara öppen med. Man arbetade
på ett ganska välstrukturerat och systematiskt sätt i att
genomföra och fortlöpande följa upp projektet samt i
viss mån justera denna process utifrån de resultat som
framkom.
Vad var det bästa med ditt besök?

Det fantastiskt öppna och ärliga sätt på vilket jag blev
mottagen och visad den pågående och avslutade verksamheten. Detta möjliggjorde ett aktivt erfarenhetsutbyte både för ZASP/Z och för Forum Syd och vårt
fortsatta arbete med att vidareförmedla projektmedel
på uppdrag av Sida.
Vad tror du som ZASP:s framtid?

Med hänvisning till och med stöd av den genomförda
”check” samt den uppriktighet med vilken jag blev
mottagen kopplat till de bra resultat av tidigare projekt
anser jag framtiden för ZASP vara god. I den ”check”
som görs pekar jag på ett par punkter som ytterligare
skulle kunna stärka arbetet samt även den finansiella
bärkraften, får man dessa på plats så blir framtids
utsikterna mycket goda.
Crister Sahlén
Kvalitetscontroller / Quality Controller

