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Boskapsskötsel att leva av
I byn Utete i sydöstra Zimbabwe  
drivs ett pilotprojekt med syfte 
att skapa bättre förutsättningar 
till självförsörjning för framför 
allt kvinnor. Getter föds upp 
och gödseln används i jord-
bruket. Målet är att förbättra 
möjligheterna att driva små-
skaliga men effektiva jordbruk i 
området.

Zimbabwe var vid självständigheten 1980 
ett relativt välmående land, här fanns ett 
produktivt jordbruk och en hel del industrier.  

Landet producerade i princip alla grödor 
som behövdes. En omstridd jordreform 
som ledde till att det kommersiella jord-
bruket till stor del kollapsade, korruption, 
interna stridigheter, hyperinflation och 
misskötsel av industrin har lett till att landet 
idag hör till ett av världens fattigaste. 2020 
hade landet en inflation på 500 %, 75 % av 
befolkningen levde i svår fattigdom och 
arbetslösheten låg på drygt 90 %.1

Här arbetar vi tillsammans med vår syster- 
kyrka i ett byutvecklingsprojekt med  
målet att återställa möjligheten att  
försörja sig på jordbruk och  
boskapsuppfödning. 
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Majoriteten av Zimbabwes befolkning lever 
på småskaliga jordbruk utan tillgång till 
konstbevattning och gödningsmedel. Även  
i Utete är jordbruk den huvudsakliga för-
sörjningskällan, trots att jorden är utarmad 
och nederbörden sparsam. Situationen 
förvärras ytterligare av bybor som hugger 
ner träd för eget bruk men också för att 
sälja som ved eller träkol. Bland de unga 
är det många som börjat med guld- 
vaskning, trots att det är olagligt. Även 
prostitution är vanligt och många, framför 
allt män, ger sig iväg till grannländerna för 
att hitta en försörjning.  

Här driver SAM:s systerkyrka ett pilot- 
projekt med syfte att förbättra miljön och 
återställa möjligheten att försörja sig  
genom jordbruk. Ett 30-tal familjer, framför 
allt familjer där kvinnor är huvudförsörjare, 
finns med i projektet. Familjerna får praktisk 
och teoretisk utbildning i boskapsupp-
födning, miljömässigt hållbar odling och 
foderproduktion. 
 

I centrum för projektet finns uppfödning av 
getter. Insatsen för att köpa och ta hand 
om en get är relativt låg och avkastningen 
hög. För att inte ytterligare utarma marken 
och spä på problemen med jorderosion, 
hålls getterna inhägnade och utfodras 
med restprodukter från jordbruket. 

Getterna ger dessutom flera biprodukter 
som familjerna har nytta av. Gödsel från 
getterna används för att förbättra jord-
månen. Tillsammans med införande av 
klimatsmarta jordbruksmetoder blir  
avkastningen från jordbruket högre.  
Gödseln kommer på sikt även att använ-
das i biogasproduktion för hushållsbruk, 
något som kommer att bidra till att mins-
ka trädhuggning och koltillverkning i om-
rådet. Getmjölken tas tillvara och blir ett 
näringsrikt tillskott på matbordet. Mjölken, 
ullen och på sikt även köttet, ger också en 
värdefull inkomst i hushållskassan. Pengar 
som kan användas för att bland annat 
betala barnens skolavgifter. Förhoppningen 
är att färre barn hoppar av skolan och att 
antalet barnäktenskap minskar.

Utbildning som ger bättre försörjning

Zimbabwe är ungefär lika stort som Sverige men 
med en befolkning på drygt 15 miljoner. En gång 
kallades det Afrikas kornbod. Ett produktivt jordbruk 
gjorde att landet i princip var självförsörjande. Denna 
trend vände dock i slutet av 1990-talet och den  
politiska och sociala krisen har fördjupats sedan 
dess. Stora satsningar på utbildning efter själv-
ständigheten 1980 gör att befolkningen generellt är 
relativt välutbildad och även om den ekonomiska 
tillbakagången i samhället drabbat skolväsendet 
hårt är läs- och skrivkunnigheten fortfarande hög 
och de flesta barn börjar skolan vid sex års ålder.1 1 Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet 

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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