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Inledning	
	
Wale	 Wale	 Kenya	 är	 en	 av	 de	 snabbast	 växande	 organisationerna	 i	 Kibera,	 ett	 av	 Afrikas	 största	
slumområden.	Organisationen	 är	 uppbyggd	på	 genuint	 ägande	 av	 de	 ungdomar	 som	också	 utgör	 den	
primära	 målgruppen	 för	 verksamheten.	 Wale	 Wale	 Kenya	 har	 under	 flera	 år	 arbetat	 fram	 ett	
framgångsrikt	koncept	för	hållbart	utvecklingsarbete.	
	
Vår	vision	är	att	nå	ett	tillräckligt	stort	antal	ungdomar	för	
att	 göra	 ett	 tydligt	 avtryck	 på	 den	 yngre	 generationen	 i	
Kibera.	 Vi	 växer	 hela	 tiden	 i	 medlemsantal	 och	 kommer	
snart	 ha	 svårt	 att	 infria	vårt	 löfte	 att	 välkomna	 alla	 som	
kommer	 till	 oss.	 Wale	 Wale	 Kenya	 arbetar	 med	 att	 ge	
Kiberas	 ungdomar	 en	 röst	 för	 att	 själva	 bidra	 till	 att	
utveckla	sitt	lokalsamhälle.	Vi	vill	även	visa	andra	NGO:s	i	
Kenya	att	ungdomar	är	 kapabla	 att	omvandla	 inflytande,	
ansvar	och	makt	till	hållbart	förändringsarbete	om	de	ges	
den	chansen.			
	
För	 att	 förverkliga	 vår	 vision	 om	 att	 nå	 ut	 till	 fler	
ungdomar	 har	 vi	 för	 avsikt	 att	 bygga	 ett	 nytt	 och	 större	
ungdomscenter.	 Centret	 ska	 vara	 tillräckligt	 stort	 för	 att	
rymma	 ett	 betydligt	 större	 antal	 medlemmar.	 Det	 ska	
erbjuda	 roliga	 och	 insprirerande	 aktiviteter	 för	 att	 locka	
fler	 ungdomar	 till	 oss.	 Och	 byggnaden	 ska	 vara	
imponerande	 nog	 för	 att	 tydligt	 kommunicera	 till	 vår	
omgivning	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 satsa	 på	 den	 unga	
generationen	i	Kibera	och	Kenya.	
	
Wale	Wale	Kenya	har	 under	 vårt	 första	 år,	 tack	 vare	 ett	 aktivt	 lokalt	 och	 internationellt	 nätverk,	 haft	
möjlighet	att	gå	från	plan	till	handling.	Vi	är	fast	beslutna	att	steg	för	steg	röra	oss	närmare	vår	vision.	
Detta	dokument	kommer	att	ge	grundläggande	information	om	hur	Wale	Wale	Future	Center	ska	se	ut,	
dess	 funktioner	och	aktiviter.	 I	dokumentet	presenteras	även	viktig	 information	om	hur	vi	under	2016	
kommer	att	jobba	för	att	ta	det	första	viktiga	steget	mot	vår	vision-	köpa	upp	land	till	Wale	Wale	Future	
Center.	
	
	 	

Bild	1.		Baksidan	av	vårt	framtida	center	



Om	Wale	Wale		

Wale	Wale	Sweden	är	en	systerorganisation	till	Wale	Wale	Kenya	och	utgör	en	avgörande	del	genom	att	
finansiera	 stora	 delar	 av	 verksamheten	 i	 Kenya.	 Wale	 Wale	 Sweden	 driver	 insamlingar,	
informationskampanjer	 och	 verkar	 på	 detta	 sätt	 för	 utbyte	 mellan	 Kenya	 och	 Sverige.	 Wale	 Wale	
Sweden	står	för	c:a	70	%	av	kostnaderna	för	verksamheten	i	Kenya	2016.	
	
Wale	Wale	Kenya	är	en	växande	organisation	med	syfte	att	driva	en	omfattande	verksamhet	med	ett	
verkligt	och	hållbart	inflytande	hos	Kiberas	ungdomar.	Organisationen	är	unik	i	sin	uppbyggnad	då	det	är	
ungdomarna	själva	som	ägar	den.	Wale	Wale	Kenya	syftar	till	att	visa	andra	kenyanska	organisationer	att	
det	är	möjligt	att	driva	helt	demokratiska	och	transparenta	organisationer	byggda	på	genuint	deltagande	
från	målgruppen.	
	
Wale	 Wale	 Kenya	 började	 som	 ett	 ungdomscenter,	 under	 en	 paraplyorganisation	 i	 oktober	 2012.	 I	
februari	2015	flyttade	alla	de	35	ungdomarna	samt	två	vuxna	med	lång	erfarenhet	av	utvecklingsarbete	
ut	och	startade	Wale	Wale	Kenya.	Att	instifta	den	nya	organisationen	var	ett	viktigt	steg	för	att	till	fullo	
implementera	våra	värderingar	om	lokalt	ägandeskap,	demokrati	och	transparens.	Ungdomarna	i	Wale	
Wale	 Kenya	består	 av	 cirka	 40	medlemmar	 som	äger	 organisationen	och	 som	 röstar	 fram	en	 styrelse	
med	uppdraget	att	uppfylla	och	arbeta	mot	organisationsmålen.	
	

Kibera	

Kibera	är	ett	av	Afrikas	största	slumområden	med	en	
population	som	uppskattas	vara	mellan	300	000	och	
1	miljon	människor,	varav	85%	uppskattas	vara	under	
30	 år.	 Kibera	 är	 ett	 område	 med	 många	 sociala	
utmaningar	 så	 som	 fattigdom,	 hög	 arbetslöshet	 och	
svårigheter	 kopplade	 till	 brottslighet	 och	
drogmissbruk.	 De	 små	 husen	 i	 området	 består	 av	
lerväggar	 och	 plåttak	 och	 har	 inga	 toaletter	 eller	
rinnande	 vatten.	 Det	 finns	 inte	 heller	 några	
utrymmen	 där	 barn	 kan	 leka	 eller	 ungdomar	 kan	
tillbringa	 sin	 fritid.	 Att	 vara	 arbetslös	 eller	 att	 inte	
kunna	 betala	 för	 sin	 utbildning	 leder	 till	 att	 många	
ungdomar	lider	av	sysslolöshet	och	tristess	vilket	ofta	
blir	den	avgörande	orsaken	till	att	unga	tar	steget	ut	i	
kriminalitet	och	drogmissbruk.	Det	är	svårt	för	unga	i	
Kibera	att	skapa	sig	de	liv	de	vill	leva.		

																									Bild	2.	Vår	framtida	danssal	



	
Mål	
	
Den	 grundläggande	 idén	 bakom	 Wale	 Wale	 Kenya	 är	 att	 ge	 barn	 och	 unga	 i	 Kibera	 tillgång	 till	 en	
meningsfull	fritid	samt	ge	ungdomarna	en	chans	att	utforska	och	utveckla	sina	intressen	och	talanger.	I	
Wale	Wale	 Youth	 Center	 får	 ungdomar	möjlighet	 att	 dansa,	 spela	 fotboll,	 producera	 film,	musik	 och	
konst.	Centret	är	även	ett	ställe	för	ungdomarna	att	umgås	med	vänner	och	få	ett	kort	avbrott	från	de	
utmaningar	 som	 ungdomar	 i	 Kibera	 dagligen	 möter.	 Ungdomarna	 i	 centret	 har	 också	 tillgång	 till	
utbildningsstöd.	Vårt	uppdrag	är	att	 förse	dem	med	verktyg	med	vilka	de	kan	bygga	sig	de	 liv	och	den	
framtid	de	önskar.		
	
Wale	Wale	Kenyas	mål	är	att	bli	en	stark	och	livfull	organisation	för	unga,	av	unga	i	Kibera.	Genom	att	
stötta	ungdomar	i	deras	utbildning,	intressen	och	personliga	utveckling,	hoppas	vi	kunna	stötta	dem	i	att	
driva	sitt	lokalsamhället	framåt.	Ungdomarnas	kreativa	uttryck	som	nämnts	ovan,	är	även	ett	sätt	att	ge	
Kiberas	 unga	 en	 röst	 att	 driva	 och	 delta	 i	 diskussioner	 som	 angår	 dem.	 Centret	 förser	 också	
medlemmarna	med	mat	och	någon	att	prata	med	när	vardagen	är	tuff.	
	
Den	Wale	Wale	filmprojekt	har	hittills	producerat	10	kortfilmer	och	dokumentärer	samt	kampanj	videor	
för	 ungdomsgården	 .	 Dessa	 filmer	 används	 för	 att	 väcka	 diskussioner	 om	 sociala	 och	 ungdomsfrågor	
inom	 Kibera.	 I	 november	 2015	 fick	Wale	Wale	 ett	 bidrag	 från	 den	 franska	 ambassaden	 i	 Kenya	 och	
Somalia,	som	har	gjort	det	möjligt	för	centrum	för	att	köpa	ny	filmutrustning,	samt	lön	för	utbildningar	
för	ungdomar	att	lära	sig	om	filmproduktions	tekniker	och	metoder.	

Våra	projekt	

För	att	ge	en	mer	detaljerad	bild	av	arbetet	som	
bedrivs,	listan	nedan	sammanfattar	de	aktiviter	och	
projekt	som	Wale	Wale	Kenya	driver	under	2016.	
	
-	Utbildningsstöd	-	Vi	betalar	skolavgifter	för	12	av	
medlemmarna	som	går	i	gymnasiet.	Vi	erbjuder	
även	utbildningsstöd	sex	gånger	i	veckan	till	alla	
medlemmar	som	går	i	grundskolan.	
-	Filmprojekt	–	Wale	Wale	filmprojekt	har	hittills	
producerat	10	kortfilmer	och	dokumentärer	samt	
kampanjfilmer	för	ungdomscentret.	Dessa	filmer	
används	för	att	väcka	diskussion	om	sociala	och	
samhälleliga	problem	i	Kibera.	I	november	2015	fick	
Wale	Wale	ett	bidrag	från	den	franska	ambassaden	i	
Kenya	och	Somalia,	som	har	gjort	det	möjligt	för	oss	 Bild	3.	Kibera,	ungdomarna	spelar	fotboll	



att	köpa	ny	filmutrustning,	samt	betala	för	utbildningar	för	ungdomarna	där	de	lär	sig	om	
filmproduktion.	kampanjfilmer.		
-	Dans	-	Dans	är	hjärtat	i	Wale	Wales	verksamhet.	Dansgruppen	består	av	runt	trettio	begåvade	
ungdomar	och	leds	av	Wale	Wales	grundare,	Monica	Adhiambo.	Dansgruppen	uppträder	regelbundet	på	
föreställningar	och	danstävlingar	i	och	runt	om	Nairobi.	
-	Musik	-	Ungdomarna	på	centret	får	chansen	att	lära	sig	att	spela	instrument	så	som	gitarr,	piano	och	
trummor,	samt	lära	sig	hur	man	producerar	musik.	
-WaleWale	FC	-	Vårt	nya	fotbollslag	är	till	för	barn	under	14	år,	både	för	pojkar	och	flickor.	Laget	tränar	
två	gånger	i	veckan	och	deltar	då	och	då	i	vänskapsmatcher.		
-Wale	Art	Project-	Lektioner	i	konst	ges	ut	en	gång	i	veckan	till	våra	ungdomar	på	centret	av	en	av	våra	
medlemmar	och	projektledare,	Jacob	Kokoyo.	Jacob	producerar	och	säljer	även	egna	tavlor	som	ett	sätt	
att	generera	en	inkomst	både	för	sig	själv	och	för	Wale	Wale	Kenya.	
-Wale	Wale	Restaurang	-	I	slutet	av	2015	öppnade	Wale	Wale	Kenya	en	restaurang	på	huvudgatan	i	
Kibera.	Målet	är	att	ge	unga	arbetslivserfarenhet	och	en	möjlighet	att	försörja	sig.			

	

Vår	syn	på	utveckling	

Vi	 i	Wale	Wale	har	 lång	erfarenhet	av	utvecklingsarbete	 i	Kibera.	För	att	ett	projekt	skall	 få	 långsiktigt	
hållbara	effekter	har	vi	lärt	oss	att	de	som	ska	dra	nytta	av	ett	projekt	också	måste	ha	en	aktiv	del	i	det.	
Detta	 betyder	 att	 projekt	 och	 organisationer	måste	 vara	 uppbyggda	 på	 ett	 sätt	 som	 främjar	 det	 som	
inom	 utvecklingsarbete	 brukar	 kallas	 lokalt	 deltagande.	 I	 Wale	Wale	 Kenya	 är	 det	 ungdomarna	 som	
utgör	kärnan	 i	organisationen	och	som	tar	beslut	 i	 stora	och	små	ärenden	 rörande	alltifrån	vardagliga	
aktiviteter	 till	 stora	 framtidsprojekt.	 Med	 detta	 system	 medföljer	 även	 en	 viktig	 lärandeaspekt	 för	
ungdomarna	då	de	lär	sig	ledarskap,	att	genomföra	projekt,	hålla	i	möten	och	samarbeta	med	andra.	

En	 annan	 viktig	 fråga	 för	 oss	 är	 bilden	 som	människor	 utifrån	 har	 om	 Kibera.	Media	 och	 felvinklade	
välgörenhetskampanjer	hjälper	ofta	till	att	ge	en	bild	av	att	det	i	första	hand	är	hopplöshet	och	förtvivlan	
som	präglar	områden	som	Kibera.	Vi	vill	påstå	att	denna	bild	av	elände	är	alltför	enkel	och	många	gånger	
långt	 ifrån	 verkligheten.	 Kibera	 är	 ett	 livfullt,	 kreativt	 och	 ett	 pulserande	 område	 med	 starka	 och	
vänskapliga	grannskap.	Vi	är	angelägna	om	att	visa	Kibera	genom	ett	riktigt	och	rättvist	perspektiv.	Detta	
vill	vi	göra,	 inte	bara	på	grund	av	etiska	aspekter,	men	också	för	att	vi	 tror	att	hopp	och	kreativitet	är	
mycket	 mer	 effektiva	 ingredienser	 i	 ett	 lyckat	 utvecklingsarbete	 än	 hopplöshet	 och	 förtvivlan.	 Dessa	
idéer	belyses	genomgående	i	allt	vi	kommunicerar	genom	bilder,	filmer	och	texter.	

Wale	Wale	Future	Center	

För	 ungefär	 ett	 år	 sedan,	 började	Wale	Wale	 Kenya	 att	 formulera	 en	 plan	 för	 att	 en	 dag	 bygga	 ett	
drömcenter.	Centret	kommer	vara	en	viktig	del	i	att	uppfylla	vår	ambitiösa	vision	om	att	bli	en	stor	och	
inflytelserik	ungdomsorganisation	i	Kibera.	I	augusti	2015	började	arkitekten	Linda	Eriksson	tillsammans	
med	 ungdomarna	 en	 åtta-veckors	 lång	 process	 med	 att	 observera,	 diskutera	 och	 rita	 upp	 de	 första	



idéerna	för	ett	framtidscenter.	I	januari	2016	var	ritningarna	klara	och	vår	dröm	därmed	visualiserad	i	en	
målbild	att	steg	för	steg	arbeta	mot.		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	

	

	

Grundidén	bakom	det	framtida	centret	är	att	det	skall	ha	
samma	funktion	och	innehålla	samma	aktiviteter	som	idag,	
fast	bättre	och	med	utrymme	för	fler	medlemmar.	Nedan	
följer	en	lista	på	dem	aktiviteter	och	faciliteter	som	kommer	
att	erbjudas	i	centret.	

	
- Dansstudio	 –	 för	 dansträning	 och	 uppträdanden.	 Ett	

större	dansutrymme	skulle	kunna	rymma	fler	ungdomar	
som	vill	bli	en	del	av	Wale	Wales	dansgrupp.	

- Musikstudio	och	replokal	
- Mediastudio–för	 produktion	 av	 film,	 podcasts	 och	

videobloggar.	
- Teater	 –	 En	 stor	 hall	 med	 på	 bottenplan	 scen	 för	

konserter,	 uppträdanden	 och	 andra	 event.	 Det	 finns	
endast	 ett	 fåtal	 bra	 teatrar	 i	 Kibera,	 vilket	 betyder	 att	
vår	framtida	teater	kan	komma	att	hyras	ut	som	ett	sätt	
för	att	generera	lokal	inkomst.	

- Gymnasieskola–	 skolan	 är	 ett	 sätt	 att	 fånga	 upp	
ungdomar	 och	 integrera	 utbildning	 med	 kreativa	
aktiviteter	och	 idrott.	Den	är	också	en	viktig	del	 för	att	
hålla	centret	livligt	under	veckodagarna.	

- Restaurang-	ett	naturligt	och	informellt	ställe	att	umgås	
på	 som	 också	 kan	 generera	 lokal	 inkomst	 samt	
marknadsföra	Wale	Wale.	

- Toaletter	 och	 duschar	 –	 många	 ungdomar	 har	 inte	
tillgång	till	sanitära	anläggningar	hemma.	På	Wale	Wale	

Picture	4.	En	skiss	över	Wale	Wale	Future	Center	

Bild	5.	En	skiss	av	de	fem	våningarna	i	Wale	Wale	
Future	Center	



Future	Center	kan	ungdomar	använda	denna	nya	anläggning	för	att	utöva	god	hygien.	
- Bibliotek-	Bra	studieutrymme	i	anslutning	till	skolan.			
- Cykelparkering	 –	 Detta	 är	 en	 del	 av	 ett	 hållbart	 fokus	 och	 ett	 ställningstagande	 för	 hur	 vi	 vill	 att	

infrastrukturplaneringen	i	Nairobi	ska	utformas.	
- Konststudio	och	galleri	–	för	skapande	av	konst	i	olika	former.		
- Kontor	–	används	 för	administrationsarbete,	personal-	och	styrelsemöten,	samt	säker	 förvaring	av	

dokument	och	projektfiler.		

	
Tidsram	

Vår	ambition	är	att	Wale	Wale	Future	Center	ska	stå	 redo	år	2023.	Konstruktionen	av	centret	är	dock	
designat	 på	 ett	 sätt	 som	 tillåter	 oss	 att	 använda	 delar	 av	 det	 nya	 centret	 mycket	 tidigare	 än	 så.	
Byggnadsprocessen	 är	 planerad	 i	 tre	 olika	 stadier	 (se	 tabell	 1).	 I	 ett	 första	 stadie	 bygger	 vi	 vårt	
aktivitetshus	 med	 teater,	 danssal,	 mediastudio,	 gymnasieskola	 och	 bibliotek.	 Så	 snart	 denna	 del	 av	
byggnaden	 är	 klar	 kommer	 dessa	 aktiviteter	 kunna	 äga	 rum.	 Den	 andra	 avdelningen	 är	 ”service	
byggnaden”,	som	kommer	att	ligga	i	anslutning	till	aktivitetshuset.	Den	tredje	delen	av	centret	kommer	
ha	sanitära	faciliteter	samt	en	urban	odling	och	en	restaurang	som	kommer	skapa	 jobbmöjligheter	för	
ungdomarna.	Uppdelandet	av	bygget	 tillåter	oss	att	 tidigare	 få	möjlighet	nyttja	våra	 lokaler	och	på	 så	
sätt	steg	för	steg	utveckla	vår	verksamhet	i	linje	med	vår	vision.			

Tabell	1	
	

	

Vårt	första	steg	

Det	självklara	första	steget	 i	realiserandet	av	Wale	Wale	Future	Center	är	att	köpa	marken	där	det	ska	
byggas.	Det	är	också	en	bra	investering	då	marken	i	utkanten	av	Kibera	(c:a	30	min	från	centrala	Nairobi)	
ökar	 i	 värde	 för	 varje	 år.	 För	 tillfället	 är	 Wale	 Wale	 Youth	 Center	 för	 litet	 och	 begränsar	 oss	 i	 våra	
ambitioner	att	växa	som	organisation.	Ett	exempel	är	vår	danssal	som	inte	borde	ha	fler	än	7	dansare	
samtidigt,	i	nuläget	är	vi	uppemot	30	och	konsekvernsen	blir	försämrad	kvalitét	i	träningen.		

Aktivitet	 Tidsram	(färdigt	vid)	 Budget	(kes)	 Budget	(sek)	
Uppköp	av	land	 2017	 10	miljoner	 800	000	
Bygga	Aktivitetshus	 2019	 30	miljoner	 2	500	000	
Bygga	Servicehus	 2021	 30	miljoner	 2	500	000	
Bygga	Skolbyggnad	 2023	 20	miljoner	 1	600	000	
Totalt		 	 90	miljoner	 7	400	000	



	
	
	
	
Som	går	att	se	på	bild	6	har	marken	vi	tänker	köpa	redan	ett	par	mindre	hus	som	går	att	göra	om	till	
studios	för	film,	musik	och	konst.	Den	större	ytan	utomhus	kan	användas	som	dansutrymme	med	plats	
för	upp	till	50	dansare	åt	gången.	Att	köpa	land	innebär	därmed	att	vi	tydligt	kan	förbättra	
verksamheten	från	det	att	vi	har	köpt	marken.	Med	andra	ord	kommer	vi	genom	detta	fortsätta	
utvecklas	mot	vår	vision	redan	innan	vi	börjar	bygga	vårt	drömcenter.		
	
Vår	ambition	är	att	köpa	marken	som	visas	på	bild	6.	Emellertid	kan	vi	inte	vara	säkra	på	att	vi	kommer	
att	kunna	få	exakt	den	här	tomten.	Vi	är	dock	säkra	på	att	den	planerade	budgeten	(se	budget	nedan)	är	
tillräcklig	för	köp	av	en	liknande	tomt	i	samma	område.	
	 	

													Bild	6.	En	översiktlig	vy	av	marken	som	vi	planerar	att	köpa	upp.	Den	är	ca.	250	m2.		

	



Budget	

Kostnaden	för	att	köpa	marken	som	syns	på	bild	4	eller	en	liknande	tomt	i	samma	område	(Ayany,	
Kibera)	ligger	runt	10	miljoner	kenyanska	shilling	(ungefär	800.000	sek).	Budgeten	är	baserad	på	
nuvarande	marknadspriser	för	liknande	tomter	som	är	till	salu	i	området.	
	

Tabell	2	

	
	
	
	 	

Aktivitet	 Tidsram	(färdigt	vid)	 Budget	(kes)		 Budget	(sek)	
Uppköp	av	land	 2017	 10	miljoner	 800	000	
Aktivitetshus	 2019	 30	miljoner	 2	500	000	
Servicebyggnad	 2021	 30	miljoner	 2	500	000	
Skolbyggnad	 2023	 20	miljoner	 1	600	000	
Totalt		 	 90	miljoner	 7	400	000	
	 	 	 	


