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Farmarbetare ställer krav
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För en rättvis värld

Kontakta oss
•	 Vill	du	komma	i	kontakt	med	någon	av	de	lokala	Afrikagrupperna?	

Gå in på www.afrikagrupperna.se/ga-med-i-en-lokalgrupp.
•	 Information	om	seminarier,	möten	och	annat	som	är	på	gång	hittar	

du	på	www.afrikagrupperna.se.	Missa	inte	årsmötet	i	Gävle	den	
28-29	maj!	Ring	Anna	Gunterberg	08-442	70	71!

•	 Välkommen	till	våra	interna	medlemssidor	på	 
http://africagroups.org/medlemsblogg.	 
Logga	in	med	användarnamn:	Nelson,	lösenord:	Machel.

Flätning	med	Makalaniblad

korgArnA fläTAS Av blad från 
Makalanipalmen. Bladen skärs ner från 
palmen, strimlas till remsor och torkas. 

– innAn OhAndJE fAnnS var vi 
mycket fattiga. Jag hade inte ens råd 
med skor, berättar Beata Koneya och 
pekar på sina sandaler. Våra föräldrar 
kunde aldrig skaffa oss allt det vi 
behövde. Ibland fanns det bara lite 
spenat att äta. Nu kan jag till och med 
skicka min dotter till skolan.

Ohandje Artists Cooperativ, OAC, 
i Namibia bildades 2005 för att ge 
hantverksarbetande människor på 
landsbygden en möjlighet till en regel
bunden och skälig inkomst. Idag har 
kooperativet runt 2 500 medlem mar. 
Framför allt handlar det om tillverk
ning av korgar, fat och annat flätat 
av makalanipalmens blad, samt om 
mattor och lerkrukor. Eftersom såväl 
korgflätning som kruktill verkning 
traditionellt utförs av kvinnor, är den 
dominerande delen av Ohandjes 
medlemmar kvinnor, även om viss 
tillverkning av mattor och träkonst
verk görs av män. 

BeATA koneyA är TreTTio år. Hon 
bor med sin familj i byn Niingololo 
i norra Namibia och vet precis hur 
mycket Ohandje betytt för hennes 
familj. Beatas pappa lever inte längre. 
Mamma Marta, Beata och hennes 
systrar Marta och Wilhelmina är nu 

Säkrare	inkomster	 
                i kooperativ

alla medlemmar i OAC. Inkomsterna 
från korgförsäljningen har gjort det 
möjligt för dem att bygga ett hus i 
byn, köpa en mobiltelefon och även 
en solenergipanel, som ger dem 
belysning i huset på kvällarna. Även 
släktingar som har mobiltelefoner, 
men ingenstans att ladda dem, brukar 
komma till dem, berättar hon.

BeATA hAr en doTTer på sju år som 
heter Helena. Marta har två barn, 
Wilhelmina har inga egna, men totalt 
är det fjorton barn och vuxna som  
lever på inkomsterna från korgväv
ningen. Det tar ungefär tre dagar att 
göra en stor korg och en dag för en 
liten. Hur mycket medlemmarna tjänar 
på sitt hantverk beror på just vilka 
korgar och krukor som säljs. Beata 
tjänar runt 300 namibiska dollar per 
månad, hennes mamma och systrar 
något liknande. Bara skolgången för 
Helena kostar över 500 dollar per år. 

 – Utan Ohandje skulle vi aldrig 
haft råd att skicka barnen till skolan, 
berättar Beata. Nu planerar vi till och 
med att spara pengar för att expandera 
och köpa lite mer mark. Det är helt 
annorlunda nu, efter Ohandje.

JAn GuStAfSSOn 

Samarbete	ger	inspiration

dEn 10 dEcEmbER firades moder 
jord med en ekologisk matmarknad 
på Namaqualandfestivalen i Sydafrika. 
Småbrukare sålde ekologiska produkter, 
bland annat vetemjöl, honung, grön
saker, sylt och lamm. Tanken var att 
länka samman odlare, konsumenter 
och kockar för att förespråka en bättre 
ordning kring maten vi äter. ”Odla 
lokalt, köp lokalt, ät lokalt” var slogan 
för dagen. 

– Att samarbeta är det enda sättet 
att lyckas både här på marknaden 
och för oss som småjordbrukare, sa 
tant Kuhla, en av deltagarna som får 
stöd av vår samarbetspartner Surplus 
People Project.

På marknaden lagade en italiensk 
och en sydafrikansk kock mat till
sammans, barnen fick prova på att 
göra pasta och lokala kockar svarade 
besökarna på deras frågor om mat. 
Två jordbrukare intervjuades av 
Radio Namaqualand, som når 85 000 
lyssnare, för ett entimmesprogram om 
marknaden och vikten av ekologiskt 
jordbruk. 
– Att vara med på marknaden ger 

inspiration för resten av året, sa tant 
Kuhla. 

vikToriA olAuSSon

Möten	ger	utbyte	och	förnyelse!
dJuPt imPOnERAd Och fylld av respekt för den soli
daritet som genomsyrar lokalgruppernas arbete, lämnade 
jag Stockholm och Solidaritetshuset en söndag för några 
veckor sedan efter årets lokalgruppskonferens. Jag var än 
mer övertygad om att grunden i vårt arbete ligger i mötet. 
Numera sker det allt oftare virtuellt, genom att vi använder 
facebook eller sms för att mobilisera inför olika evenemang, 
eller med hjälp av vår nyinrättade medlemsblogg som man 
hittar via hemsidan. Användarnamn och lösenord hittar du 
här nedan! Men fortfarande dominerar det fysiska mötet, 
som under helgens träff. 

Mycket inspirerande var det därför att höra om de möten 
man redan hunnit med i den återfödda lokalgruppen i 
Malmö. Möten som spänner över allt från föreläsning om 
Västsahara till pepparkaksbak och graffitimålning. 

På många håll möts man i studiecirkelform. Möten sker 
också i våra kampanjer och alla berättade om hur viktigt 
det är att man både i Världens Barn och i kampanjen 

”Rättvis vinhandel” fått tillfälle att möta andra organisa
tioner, som därigenom lärt känna Afrikagrupperna. 

En lokalgruppskonferens innebär erfarenhetsutbyte, 
men också förnyelse. Hur kan vi ta studiecirkelkonceptet 
ett steg vidare? Verkar traditionella former för medlem
sengagemang, med styrelse och protokollförda möten, 
avskräckande? Kan vi erbjuda nya, kreativa medlemskap, 
som grundar sig i aktivism kring en fråga? 

Men det viktigaste av allt är ändå hur vi får till fler möten 
med vardagen i södra Afrika. Ska lokalgrupper adoptera en 

partner, för att knyta direktkontakter? 
Ska vi ordna studieresor och blunda 
för de konsekvenser det får för klima
tet med ett ökat resande? Kan vi hitta 
sätt att bjuda hit fler representanter 
från södra Afrika, och se till att ännu 
fler möten sker på lokal nivå, för att 
röster från södra Afrika ska höras 
mer här? Många var idéerna, och vi 
avslutade årets konferens med det 
gemensamma beslutet att detta möte 
ska äga rum igen nästa år.

lEnA KAlmElid  
Ordförande, Afrikagrupperna

Ställ	krav	på	Systembolaget!
SEdAn Ett Och Ett hAlvt år tillbaka har vi diskuterat 
med Systembolaget om hur de kan påverka sydafrikanska 
vingårdar för att förbättra situationen för lantarbetare. 
Detta arbete har nu växt till en kampanj, ledd av svenska 
aktivister, enligt en lång tradition av svenskt stöd för frihet 
och rättigheter i Sydafrika. 

Sverige är tredje största importör av sydafrikanska viner 
i världen och Systembolaget är en av de största inköparna 
i världen. Svenskarna föredrar också sydafrikanska viner 
framför alla andra. Men först nu skissar Systembolaget på 
riktlinjer för etiskt ansvar i upphandlingen. 

Lantarbetare som producerar vin och frukt i Sydafrika är 
utsatta för många orättvisor. Vår lön räcker inte för att leva 
ett värdigt liv. Bostäder, som tillhandahålls av arbetsgivaren, 
är ofta i dåligt skick, ibland till och med utan toalett. Många 
arbetare är säsongsanställda och har därmed ingen trygghet 
överhuvudtaget. 

Därför organiserar vi i fackföreningen Sikhula Sonke nu 
kampen mot vräkningar och diskriminering, kampen för 
värdighet, kampen för ett erkännande av vårt bidrag till 
nationens ekonomi och kampen för en rättvis landreform. 

Svenska konsumenter har ett ansvar gentemot lantar
betare. De flesta stora vinproducenter har ingått avtal med 
WIETA, Wine Industry Ethical Association, om att införa 
rättvisa villkor, men få av deras underleverantörer. WIETA 
arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom jordbruket 
genom att skapa etiska riktlinjer samt informera och skapa 
debatt kring dessa frågor.

Jag tycker inte att Systembolaget ska 
acceptera att vinet de köper produceras 
under omänskliga förhållanden. Histo
rien berättar om de starka band av soli
daritet som finns mellan svenskar och 
sydafrikaner. Vi vill inte att ni slutar 
köpa sydafrikanska viner. Vi uppmanar 
er istället att stödja vår kamp och våra 
krav på att Systembolaget inför etiska 
riktlinjer, som verkligen innebär stöd 
för värdiga arbets och levnadsvillkor 
för lantarbetare. 

 
Wendy pekeur  

Generalsekreterare, Sikhula Sonke
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Södra AfrikaAfrikagrupperna 2010 Vi stödjer lokala initiativVi minskar fattigdomen

cRAiG JOnKERS äR full Av energi 
och brinner för vad han gör. Sedan 
snart tio år har han odlat en bit mark i 
Ersteriver i utkanten av Kapstaden  
i Sydafrika.

– Marken här var helt död, vi har 
fått liv i den. Men vi använder bara 
ekologiska metoder. Alla här odlar 
ekologiskt! Men jag hinner inte med 
odlingen när jag måste vara aktivist 
också, säger han.

För mig som inte vet mycket om 
jordbruk och trädgård känns det när
mast som ett mirakel hur Craig och de 
andra i iTemba Farmer’s Association 
lyckas få den sandiga, solstekta jorden 
att producera pumpor, snittblommor 
och skärbönor. De arbetar dessutom 
med information om ekologisk odling 
och påverkansarbete kring frågor om 
ekologi.

mEn nu GulnAR grönsakerna och 
Craigs skörd kommer inte att bli lika 
stor som vanligt. Med hjälp av vår 
partnerorganisation Surplus People 
Project, SPP, kämpar nu iTemba mot 
lokala myndigheter för att få vara kvar. 

– Myndigheterna vill bli av med 
oss och bygga läger här för tillfälligt 
omplacerade familjer. Men de famil
jerna vill inte bli omplacerade och 

Dold	historia	lyfts	fram

– hiStORiA KAn vARA smärtsam, 
men det är vår historia och vi behöver 
veta vad som har hänt i vårt land.

Det sa Jackson Ndlovu under en 
föreläsning som Edward Ndlovu 
Memorial Trust, ENMT, höll om 
Zimbabwes historia nyligen. Intres
set var extremt stort med över 200 
besökare, många skolelever, men också 
andra intresserade. Föreläsningen tog 
upp den historia som aldrig kom med 
i historieböckerna och som handlade 
om åren strax efter självständigheten. 
År som var mycket politiskt laddade. 

– Vi kommer att fortsätta att arrang
era föreläsningar som denna, eftersom 
vi ser att det verkligen finns ett behov, 
säger Jackson Ndlovu.

Fristad	för	kvinnor

ARtOn KvinnOR Och barn åt 
gången, i upp till tre veckor, kan 
få en fristad hos Friendly Haven i 
Windhoek, Namibia. Sedan 1996 har 
kvinnor som misshandlats i hemmet 
kunnat komma hit för att få skyddad 
bostad, gruppterapi, personligt stöd 
och juridisk hjälp. I Namibia lever en 
av fem kvinnor i ett förhållande där 
våld förekommer. 

när den SydAfrikAnSkA organisa
tionen ECARP kom till Desmonds 
område för att intervjua lantarbetare 
blev han genast intresserad. Han 
tycker det är viktigt att känna till sina 
rättigheter och har redan deltagit på 
ett möte med ECARP, trots att ingen 
av de andra arbetarna ville vara med 
på att ställa några krav. 

Böcker	till	lässugna	elever

vARJE tERminSStARt fåR 27 skolor  
i södra Zimbabwe nya boklådor genom 
Edward Ndlovu Memorial Trust, 
ENMT. På loven arbetar ENMT:s 
personal med att byta ut böckerna i 
respektive låda, till nya bokkombina
tioner, som ska passa den skola lådan 
ska till.

– Vi uppskattar samarbetet mycket 
med ENMT. Böckerna är till stor nytta 
här, vi önskar bara att vi kunde få två 
boklådor. Eleverna tycker så mycket 
om att läsa, säger Mr Mlothsa, rektor 
på Matshyaskolan.

Trycket är hårt på boklådorna och 
vissa skolor har börjat ta emot två lådor 
per termin. En boklåda innehåller 
cirka 300 böcker, 60 procent är böcker 
för elever på låg och mellanstadiet. 
De resterande är för äldre elever, för
äldrar och studiecirkelgrupper. 

i BoklådornA finnS ofta littera
tur om inkomstbringande projekt, 
som kan inspirera grupper att starta 
egna projekt. Det efterfrågas också 
böcker på de lokala språken. Den här 
termin en har ENMT lyckats få in flera 
böcker på det lokala språket Ndebele 
i boklådorna. Det ses som något 
positivt av alla. De flesta elever har 
engelska som sitt andraspråk och för 
att kunna utveckla sitt modersmål 
är det viktigt att även få läsa böcker 
skrivna på modersmålet.

 
JOhAnnA ARKåSEn

Fick	hus	tillbaka

lEGAl ASSiStAncE cEntER, LAC,  
i Namibia förhindrade i slutet av 2010 
Johanna Hamadi och hennes tre barn 
från att bli utslängda från sitt hem i 
Windhoek efter att hennes man utan 
hennes vetskap sålt det gemensamma 
huset och tagit alla hennes ägodelar. 
Tack vare ett snabbt agerande från 
LAC kunde hon genom ett domstols
beslut åter få tillgång till huset och 
sina saker, och slapp hamna på gatan. 
Nu hävdar hennes man att hon varit 
med och skrivit på försäljningspapp
rena. Ärendet kommer att gå vidare 
i namibisk domstol. Hur det slutar 
vet vi inte, men med stöd från LAC, 
som idag är välkänt för att få saker 
att hända, finns det hopp för Johanna 
Hamadi att få sitt hus tillbaka för gott. 

”JAG äR höRSElSKAdAd och arbetar 
som aktivist i AMODEFA:s projekt 
Generation Biz i Moçambique. Tack 
vare AMODEFA har jag fått ett 
socialt nätverk och vänner som hjälper 
mig att utvecklas i en miljö befriad 
från diskriminering. Här är alla villiga 
att tala teckenspråk.

När jag blev aktivist förändrades 
mitt beteende till det bättre, vilket 
resulterade i att jag efter utbildningen 
kunde hjälpa mina vänner och andra 
hörselskadade genom till exempel 
mobilisering för att motverka diskri
minering i samhället. 

AMODEFA erbjuder oss hörselska
dade läkarundersökningar på kliniken, 
utbildning, stöd och mod. Jag vill 
säga tack, och fortsätt stödja oss med 
nedsatt hörsel.”

luiS RAul mAquEtElA

marken här är olämplig för det syftet, 
berättar han.

Ofta blir sådana tillfälliga läger i  
verkligheten permanenta om än 
ovärdiga boenden. Och, om planen 
genomförs kommer produktionen 
av ekologisk närodlad billig mat för 
hundratals familjer att upphöra. Cirka 
trehundra hushåll har odlat på jord
lotter här sedan mitten av åttiotalet. 
De flesta lever på sin odling och säljer 
även lite av överskottet. 

cRAiG Och dE AndRA i iTemba har 
kontaktat SPP för att få stöd i kampen 
för marken.

– SPP har gjort mycket för oss. 
Vi visste ingenting om hur vi skulle 
kontakta jurister. Genom SPP har vi 
också fått utbildningar och stöd när vi 
organiserar marscher och protester. 

Protesterna har varit framgångsrika 
– istället för att hota iTemba bjuder 
provinsen nu in dem till förhandlingar. 
Jordbrukarna tänker dock inte accep
tera något annat än att få rätt till 
marken de brukar. 

– Vi är trötta på att bli undanskuf
fade, vi tänker kämpa för rätten att 
vara kvar här, avslutar Craig. 

vikToriA olAuSSon 

Intervjuer	för	bättre	arbetsvillkor

Miljö	utan	diskriminering

– Låt inte chefen få reda på det här, 
du kommer att få sparken! sa de. De 
vågar inte riskera att förlora jobbet, 
förklarar Desmond.

Desmond arbetar tio timmar om 
dagen på en fruktgård i östra Kap
provinsen i Sydafrika för 1 200 rand i 
månaden. Ibland får han mindre betalt 
utan förklaring – han får nämligen 
inget lönebesked. Eller kontrakt. 

Lali Naidoo, som intervjuar  
Desmond, ber att få kontakta honom 
och prata mer om hur arbetarnas situa
tion kan förbättras. ECARP har tidigare 
stött en protestmarsch som ledde till 
bättre inspektioner i ett annat område. 
Kanske kan samma sak arrangeras här 
i Sundays River Valley. Desmond är 
tveksam, men Lali ger sig inte. 
– Kanske kan du prata med dem? Folk 
måste känna till sina rättigheter och 
uppmuntras till att agera. Om du får 
problem, ring oss, säger hon.

vikToriA olAuSSon 

Odlare	vägrar	flytta
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Vi förändrar liv Engagemang i Sverige

föR WEndy PEKEuR, generalsekrete
rare för den kvinnoledda sydafrikanska 
fackföreningen Sikhula Sonke, är 
kampanjen ”Rättvis vinhandel 2011” 
starten på en ny revolution.

– Den har gett ny mening åt  
solidaritet mellan arbetare, förklarar 
hon över en kaffe på Kafé 44, på 
Södermalm i Stockholm.

Besöket på Kafé 44 är avslutningen på 
ett två veckor långt besök i Stockholm. 
Tillsammans med Sikhula Sonkes  
kassör Dawid Afrika har Wendy Pekeur 
träffat vinleverantörer, representanter 
för fackföreningar, deltagit på semi
narier och lett en demonstration med 
krav på Systembolaget att ta mer an
svar för arbetsvillkoren på vingårdar i 
Sydafrika. Allt som ett led i kampanjen 
”Rättvis vinhandel 2011”. 

– Vi har haft flera bra möten, men 
tyvärr fick vi inga löften från System
bolaget, säger Wendy Pekeur. De säger 
att de ska ansluta sig till den etiska 
uppförandekoden BSCI, men proble
met är att BSCI bara kontrollerar un
gefär två tredjedelar av alla vingårdar.

Wendy pekeur Skulle helst se att 
Systembolaget krävde att alla sydafri
kanska producenter som levererar vin 
åt Systembolaget anslöt sig till WIE
TA. Det är en etisk uppförandekod 
framtagen av sydafrikanska aktörer 
anpassad för sydafrikanska förhållan
den. BSCI är ett europeiskt initiativ.

– StödEt fRån fAct har gjort det 
möjligt för mig att vara kvar i Zimbabwe. 
Jag tvingas inte till Sydafrika för att 
klara mig, berättar Rudo Koko. Många 
av mina vänner har lämnat Zimbabwe 
för att de inte har möjligheter att 
försörja sig här för att de till exempel 
inte fått någon utbildning.

Family Aids Care Trust, FACT, i 
Zimbabwe har sedan länge stöttat  

Mikrokrediter	stärker	kvinnor

i en ny rApporT från Food and 
Agriculture Organisation, FAO, efter
lyser författarna insatser som främ
jar kvinnors ekonomi, bland annat 
genom mikrokrediter och utbildning. 
I Angola lever många kvinnor i fattig
dom och ovissheten om hur nästa dag 

Ny	rapport	
om handel 
och	arbets-
villkor 

nu lAnSerAS 
vår nya rap
port om hur 
handelsavtalen 
mellan EU 

och de afrikanska länderna påverkar 
kvinnor och män som arbetar i pro
duktionen av bomull, socker och vin i 
södra Afrika. Rapporten är framtagen i 
samarbete med Southern and Eastern 
African Trade, Information and Nego
tiations Institute, SEATINI. Den visar 
hur den snabba liberaliseringen och 
konkurrensen på världsmarknaden lett 
till att heltidsanställda förlorat sina 
jobb och att andelen säsongsanställda 
ökat. Bland dem som har det sämst är 
kvinnor i majoritet. De ekonomiska 
partnerskapsavtalen förväntas förstärka 
den trenden. Rapporten ger rekom
mendationer till SADCländerna om 
hur de kan stärka det regionala sam
arbetet för att bättre kunna stå emot 
pressen från EU i förhandlingarna. 

Vill du läsa rapporten? Beställ hos 
marja.wolpher@afrikagrupperna.se

mARJA WOlPhER

WEndy PEKEuR Och Dawid Afrika 
är rädda för att BSCI inte kommer  
att leda till att lantarbetare på vin
gårdarna kommer att få löner att leva 
på och kunna utnyttja sin lagstadgade 
rätt att bilda fackföreningar fullt ut. 
Inom WIETA är det mycket tydligare 
reglerat. 

Wendy Pekeur har svårt att dölja 
sin besvikelse över Systembolagets 
brist på intresse för att samarbeta med 
Sikhula Sonke. Desto mer entusiastisk 
är hon över mötet med den tidigare 
svenska världsmästaren i höjdhopp, 
Kajsa Bergqvist, med det egna vin
importföretaget Kajsa Wines. Bland an
nat importerar hon vin från Sydafrika. 

– Redan när jag träffade System
bolaget första gången fick jag en 
känsla av att det inte skulle leda till 
något, men med Kajsa kände jag direkt 
att hon lyssnade och vill vara till hjälp. 
Det var ett stort ögonblick.

SyStEmbOlAGEtS EtiSKA uppförande 
kod träder i kraft nästa år. Under  
tiden tänker Wendy Pekeur knyta 
kontakter med fackliga organisa tioner 
i andra länder som Systembolaget 
importerar vin ifrån. Tillsammans kan 
de leda den revolution som förhopp
ningsvis kan leda till att europeiska 
storföretag som Systembolaget lyssnar 
mer på arbetarna som tillverkar de 
varor företagen säljer.

ERiK hAlKJAER

”Rättvis	 
    vinhandel”      
 tar fart

Utbildning	tack	vare	Världens	Barn-insamlingen
utsatta barn. FACT är en av de 
organisa tioner som får stöd genom 
Världens Barninsamlingen. 

Rudo Koko bor tillsammans med 
sin mamma. Mamman lever med hiv 
och har inte kunnat betala för Rudos 
utbildning. Istället har FACT gått in 
och stöttat med skolavgiften. Nu har 
Rudo tagit examen som frisör!

– Min dröm är att öppna en egen 
salong, berättar hon.

världenS BArn drog in 84  miljo
ner – och passerade en miljard! Under 
de tolv år som Radiohjälpens insamling 
Världens Barn har pågått har den med 
årets resultat på hela 84 miljoner nu 
passerat miljardstrecket. I år blir detta 
fyra miljoner till Afrikagruppernas 
projekt för barns och ungas rättigheter.  
Stort tack till dig som var med i 
insamlingen. Du och alla de 45 000 
frivilliga har gjort det möjligt för Rudo 
Koko att förändra sitt liv. 

kommer att se ut är stor. Därför har 
vår partner ADRA satsat på att ge 
kvinnor mikrokrediter. En av dem är 
Victoria Ndepeta.

– Jag fick låna två tusen kronor. Det 
har förändrat mitt liv! utropar hon.

Tidigare försökte hon driva en liten 
butik, men den lönade sig aldrig. Med 
lånet kunde hon utvidga affären. Idag 
blomstrar verksamheten. På hyllorna 
trängs färggranna tyger med allt från 
tvättmedel till sardiner.

– Nu går min butik med vinst. Jag 
kan försörja min familj och låta mina 
barn gå i skolan.

Enligt ADRA har det också visat 
sig att i de provinser där det satsas på 
mikrokrediter återfinns många kvinnor 
i betydelsefulla positioner.

AllA vårA givAre har fått ett brev 
hem med möjlighet att ge fler kvinnor 
i Angola mikrokrediter. Gensvaret har 
varit över förväntan! Vill du också 
stödja kvinnorna i Angola? Gå in på 
www.afrikagrupperna.se. Eller smsa 
ordet rättvisa till 72970 så skänker du 
50 kronor.

Impact of Economic Partnership Agreements  
on livelihoods in Southern Africa

• SUGAR • GRAPES • COTTON •
By Rangarirai Machemedze and Ludwig Chizarura

Beställ	vykortet	genom	 
anna.gunterberg@afrikagrupperna.se

Dela	ut	till	vänner	och	bekanta	eller	
skicka	direkt	till	Systembolaget.

Visa ditt stöd för lantarbetarna. 

Systembolaget måste ta ansvar.

Rättvis vinhandel 2011

www.afrikagrupperna.se

Vill du ställa dig 
bakom kampanjen 

”Rättvis vinhandel  
2011”?

Stort	TACK	 
till alla givare!
vi vill rikTA eTT stort tack till 
dig som bidrog till insamlingen 
under 2010. Tack vare dig sam
lade vi in hela 5 173 700  kronor 
vilket nästan är nytt rekord för 
Afrikagrupperna. 

Under året som gått har du 
kunnat ta del av hur Medina 
från Zimbabwe lyckats starta 
ett bageri, hur Julieta Abondio 
i Moçambique har kunnat 
höja avkastningen på sina 
skördar genom nya odlings
metoder och hur farmarbe
tare i Sydafrika har kunnat 
förbättra sina levnadsvillkor. 
Detta är bara ett axplock av 
den nytta dina pengar har 
gjort för de människor vars liv 
du har varit med att förändra 
till det bättre!

Ännu en gång ett stort TACK!

7,6 miljoner!
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Målet för 2011 är att samla 
in 7,6 miljoner kronor! 
Drygt hälften kommer 
att komma från Världens 
Barn. I denna spalt 
kommer du att kunna följa 
utvecklingen och se hur 
insamlingen går. 

Till och med februari 
i år har vi samlat in 
437 946  kronor. Ett stort 
tack till alla som har varit 
med och bidragit!

Ett StORt Och vARmt tack till 
dig som skänkte en gåva före jul till 
Medina Muziri och hennes vänner i 
bageriet i Zimbabwe. Totalt fick vi 
in hela 85 000 kronor, som nu kan 
användas till att starta fler bagerier 
och ge fler familjer en inkomst att 
leva på. Du är med din gåva med och 
förändrar många människors liv! Som 
tack får du här Medinas eget recept 
på goda scones. 

tAcK!

Foto: Anna Gunterberg
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Krönika

Gillar Afrikagrupperna

BEGRÄNSAD  
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv avflyttning eller felaktig  
adress återsänds försändelsen med ny  
adress angiven.

Afrikagrupperna 
Tegelviksgatan 40 
116  41 Stockholm

Blink. Tipping poinT. Undergång. 
Revolution. Hur många gånger ska vi 
läsa böckerna som förklarar fenome
net för oss, hur många gånger ska vi 
behöva se det, erfara det in i de egna 
hjärnvindlingarna innan vi verkligen 
lär oss av det? Förändringar, insikter, 
jordskred, murars fall – de sker oftast 
inte gradvis. Först håller det emot, och 
sedan håller det emot, och sedan rasar 

det. Just nu rasar det i Nordafrika. 
Revolutionerna i Tunisien, Egypten och 
de pågående folkresningarna i stora 
delar av regionen har tagit omvärlden 
med absolut överraskning. Allt var ju så 
lugnt och stabilt nyss. Hur gör vi nu? 
EU:s jättelika Atlantångare ändrar inte 
kurs i en handvändning när regimerna 
tippar över kanten en efter en.

Den 21 februari, samma dag som 
Khadaffi massakrerar hundratals 
demonstranter som krävt demokrati i 
Libyen, röstar EU:s ministerråd ja till  
att förhandla om ett fortsatt fiskeri
avtal med Marocko. Därmed kan 
hundra talet spanska fiskebåtar fortsätta 
dammsuga det ockuperade Västsaharas 
vatten, och i utbyte avlönas den ma
rockanske kungen av EU:s skattebe
talare med 36,1 miljoner euro per år.
Avtalet är kontroversiellt förstås och  
i över ett års tid har EU vädjat till den 
marockanska regimen att producera 
bevis för att detta fiskeriavtal är till 
fördel för de ockuperade västsaharier
na – eftersom det då inte bryter mot 

internationell rätt. Men Marocko har 
lika länge nonchalerat begäran, hindrat 
EUparlamentets fiskeutskott från att 
besöka landet, samt även utländska 
politiker och journalister som velat 
komma in. Trots det röstade en majo
ritet av EU:s länder för att fortsätta 
förhandla. Halmstrået var den hemliga 
information Marocko kommit in med 
strax före jul. Medan den analyseras 
ska det fortsätta fiskas!

i skrivande sTund är saken ännu 
inte avgjord. Avtalet ska godkännas av 
både rådet och EUparlamentet innan 
det är klart. Och i Nordafrika ändras 
situationen dag för dag. Ingenting 
är omöjligt. Kanske också Marocko 
tippar demokrativågen under tiden. 
Hur ska EU då förklara sin besatthet 
av god relation med den marockanske 
kungen? Det är avslöjande, det som 
nu sker. 

isaBella lövin
EUparlamentariker,  

journalist och författare

Vi har politisk drive
– Jag engagerar mig i Afrikagrup
perna för att vi har en politisk drive som 
andra organisationer saknar. Afrikagrup
perna ser till strukturerna och jobbar 
för att motarbeta orättvisor, till exempel 
genom att ta tag i det här med handels
avtal. Hos oss kan man till exempel 
köpa en plats i en demonstration. Vi 
baddar inte på såren, utan får till stånd 
demokratiseringsprocesser.”

agnes nygren
Aktivist och fd ordförande i  

Göteborgs Afrikagrupp

Startat egen insamling
– Jag gillar aTT Afrikagruppernas ut
gångspunkt handlar om människors 
förmåga att själva påverka sina liv. Vi 
vet inte bäst här. Vi stödjer de initiativ 
som redan finns i södra Afrika. Efter
som det behövs pengar för detta arbete 
och jag älskar att sticka har jag startat 
”Sticka till Afrika”. Om någon vill köpa 
mina grejer och samtidigt bidra till vår 
verksamhet, då tycker jag det är bra.

anna sTrömBerg pamp 
Frilansjournalist och hantverksaktivist  

http://stickatillafrika.wordpress.com

Ingen hejd 
     på EU:s tjuvfiske

Afrikagrupperna stödjer www.vastsaharaaktionen.se
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