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MIRECE
Millenium Information and
Resource Centre är en av
föreningens partnerorganisationer i Malawi.
De arbetar med att hjälpa fd.
tobaksodlare som mist sina
hem till följd av tobaksindustrins omlokaliseringsprogram lett av Malawis
diktator under 60-talet.
Genom påverkansarbete och
utbildning strävar de efter
jämlikhet och säkra
levnadsförhållanden.

300008400

Bakgrund till projektet
Malawi är ett av världens fattigaste länder, där även inkomst-skillnaderna
räknas till världens mest ojämlika. Merparten, 80%, av Malawis
befolkning lever på landsbygden och jordbruk är ofta den enda
inkomstkällan. Tillgången till mark är därför livsavgörande, och samtidigt
ytterst begränsad.
Bland de mest utsatta räknas de fd. tobaksodlare vilka värvades till
tobaksodlingar från olika platser i landet under både tiden för den
brittiska kolonialismen, men även under 70- och 80-talets då landet
styrdes av Hastings Banda. Under totalt tre decennium förlorade lokala
tobaksodlare rätten till land till förmån för större godsägare inom
tobaksindustrin.
Projektet Voice of a Suffering Community är ett resultatet av ett samarbete
mellan MUD Africa och MIRECE. Projektet har planerats i tät dialog
och en förstudie genomfördes under 2018. Projektets målgrupp är fd.
tobaksodlare och dess familjer med fokus på invånare i en nyligen
etablerad bosättning i Mchinji-distriktet beläget i de centrala delarna av
Malawi.

För närvarande har MUD
Africa och MIRECE ett
pågående två-årigt projekt med
namnet Voice of a Suffering
Community. Numret ovan är det
ärendenummer projektet
tilldelats av Forum Syd.
Projektet är till 95% finansierat
av Forum Syd och till 5%
finansierat av föreningen insamlat främst via våra
månadsgivare.

Projektplan
För den intresserade finns
projektplanen i sin helhet att
tillgå via
www.mudafrica.org/projects

www.mudafrica.org

Projektet och dess aktiviteter äger rum vid den röda punkten ca 15 mil från Lilongwe, Malawis huvudstad.

info@mudafrica.org
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Projektaktiviteter
Projektet genomförs i tre moduler. Varav den första modulen är tänkt att stärka MIRECEs kapacitet och förmåga som
organisation.
Aktiviter som genomförts benämns:
• Anti-korruption
• Organisationsutveckling

Den andra modulen inriktar sig på extern utbildning av traditionella ledare i området - för att under den tredje modulen
etablera ett utskott för konflikthantering bestående av dessa traditionella ledare. Aktiviteter som genomförts benämns:
• Tematisk kapacitetsutveckling
• Konflikthantering

Under 2020 kommer externt påverkansarbete att utföras. Bl.a. kommer debatter och diskussionsforum att anordnas där
ansvarsbärare såsom lokala politiker och tjänstemän bjuds in.

Tidslinje
Den lagda tidslinjen som visualiseras nedan har inte följts till punkt och pricka, men tidsramarna som är lagda mellan oss
och Forum Syd har följts. Därmed ger tidslinjen en ganska god överblick kring var i projektet vi är och vad som kvarstår. I
detta nu (18/4-2020) ligger årsrapporten hos en revisor för avslutande kontroll innan den sänds till Forum Syd för
godkännande. Därtill genomfördes första överföringen avseende år 2 av projektet till MIRECE under gårdagen (17/4-2020).

Activity 3

Feedback

Thematic capacity building
Start: Mid-August

MUD Africa –> MIRECE
Timelimit: 15 Oct 2019

Activity 1
Corruption Workshop
Start: Mid-July 2019

2020

Activity 5
Project End

Advocacy
Start: March 2020

31 Jan 2021
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25 days
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280 days

360 days
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Final Report
1st Report

Project start
Mid-July 2019

Activity 2
Organisational Development
Start: Mid-July 2019

www.mudafrica.org

Report regarding activity 1-3
MIRECE à MUD Africa
Timelimit: 15 Sept 2019

Activity 4

Report regarding full project
MIRECE à MUD Africa

Conflict Resolution
Start: Oct 2019

Timelimit: 31 December 2020

2019

2020

Year one

Year two
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Projektbudget - utfall
Forum Syd
projektkostnader –
300008400
Utbetalning för aktivitet 1–
3
Utbetalning för aktivitet 4,
samt akt 7.1b och 7.2b
Administration, akt. 7.1
(specificeras nedan)
Fältbesök och
reseomkostnader, akt. 6.2
Projektledning, akt 7.3
(specificeras nedan)
Egeninsats
Summa
Administra*on, akt 7.1 – 300008400
Bokföring, Fortnox

Utfall

Budget
−35 000

−35 000,00
−34 000
−34 074,75
−6 000
−6 186,10
−30 000
−30 000,00
−9 698,99

−10 000

7 000

7 000

−107 959,84

−108 000
2019-05-01
2020-03-01
−1 336,00

Webbhotell, Loopia

−159,00

Kontorsmaterial

−738,35

Mötesomkostnader

−116,00

Webbsida, layout

−725,75

TågbiljeAer (3)
Bankomkostnader
Totalt
Projektledning, akt 7.3 – 300008400

−2251,00
−590,00
−6 186,10
2019-05-10
2020-03-01

Inköp av projektdator, akt 7.3

−3 000,00

Inköp av mobil till MIRECE, akt 7.3

−1 168,00

Inköp av MS Office, akt 7.3

−799,99

Arvode, samt skatter, akt 7.3

−4 731,00

Summa

−9 698,99
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