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På lika villkor

Wynhand Camphor från iTemba Farmer’s Association, Sydafrika.
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Det har varit ett händelse-
rikt år för Afrikagrupperna. 
Kontoret har flyttat två 
gånger, ut ur Solidaritets-
huset i januari på grund av 
en omfattande vattenläcka 
och tillbaka igen precis före 
jul. Vi har också genomfört 
en genomgripande organi-
sationsförändring, i första 
hand med syftet att bättre 
uppnå målen i verksam-
hetsplanen 2009–2011. Den 
drastiska nedskärningen 
av informationsanslaget 
medförde att vi tvingades 
minska personalstyrkan mer 
än planerat och dessutom 
lägga ner en av våra centrala 
kanaler för information, 
magasin Södra Afrika. Ändå 
kan vi konstatera att Afrika-
gruppernas verksamhet på 
många områden förbättrats 
och utvecklats. 

Omläggningen från land- till tema-
organisation innebär ett ökat fokus på 
globala rättvisefrågor, samtidigt som 
förstärkning av insamlingen och stödet 
till lokalt arbete och medlemmar gör 
att solidaritetsarbetet får större tyngd. 

I nya och förändrade former hittar vi 
tillbaka till det som från början ut-
gjorde drivkraften för Afrikagrupperna, 
nämligen solidaritet. 

Det var solidariteten med de för-
tryckta folken som var central i stödet 
till befrielserörelserna i de portugisiska 
kolonierna, i dåvarande Rhodesia och 
till anti-apartheidrörelsen i Sydafrika 
och Namibia. Solidaritet är likaså 
idag drivkraften för Afrikagruppernas 
medlemmars stöd till kampen för 
Västsaharas befrielse.

Solidaritet, jämlikhet och långsiktigt 
partnerskap har också alltid genom-
syrat utvecklingssamarbeten tillsam-
mans med med lokala partner. Ricardo 
Trindade, tidigare personaldirektör på 
Hälsoministeriet i Maputo, beskriver 
det så här: ”Afrikagrupperna var en 
partner på lika villkor, som inte hade 
så mycket pengar. Afrikagrupperna 
arbetade inom befintliga strukturer, och 
försökte inte skapa parallella system. 
Stödet handlade aldrig bara om att 
hjälpa för stunden, utan det fanns alltid 
ett moment av utbildning inbakat.”

Solidaritetsarbetet i Sverige hand-
lade då framförallt om att på olika sätt 
mobilisera för ett ökat medvetande 
hos den svenska allmänheten och att 
samla in kläder, sjukvårdsmaterial och 
annat som behövdes för att bygga 
upp de befriade länderna. Idag arbetar 
vi på ett annat sätt. Tillsammans 
med partner driver Afrikagrupperna 
kampanjer i Sverige omkring gemen-
samma frågor.

Partnerskap på lika villkor är Afrika-
gruppernas styrka. Våra definitioner 
finns i förslaget till långtidsplan 
2012–2019, som läggs fram för beslut 
till årsmötet 2011. Årsredovisningen 
2010 har också partnerskap i blick-
punkten och här återfinns röster  
från partner i alla samarbetsländer.  
Läs mer om fackförbundet Sikhula 
Sonke, om zimbabwiska Jairos Jiri 
som arbetar för människor som lever 
med funktionsnedsättning, UNDE 
från Moçambique vars verksamhet 
handlar om elevers rättigheter, LAC i 
Namibia, som ger juridiskt stöd till 
utsatta människor, AAS i Angola som 
arbetar med rättighetsfrågor för perso-
ner som lever med hiv, och många fler!

Med de orden riktar vi ett varmt 
tack till Afrikagruppernas medlemmar, 
partner, givare, personal och alla andra 
som under året bidragit till arbetet för 
en rättvis värld!

Stockholm, april 2011 
 
 

Lena Kalmelid  
Ordförande 

Gabi Björsson  
Generalsekreterare
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Alla människor har ett  
ansvar för utvecklingen  
i världen och påverkar gör 
man lättast där man själv 
befinner sig. Globala frågor, 
som demokrati och folkligt 
inflytande, jämställdhet som 
en metod i arbetet mot hiv 
och rätten till försörjning 
för familjens och samhällets 
utveckling är frågor som 
angår alla. Kanske är det 
ännu tydligare nu när EPA-
förhandlingarna hotar att 
bromsa både försörjnings-
möjligheterna för många 
människor och utvecklingen 
av industrier i södra Afrika.

Tillsammans med våra partnerorga-
nisationer har Afrikagrupperna arbetat 
med dessa frågor i över trettio år. 
Genom vår närvaro i södra Afrika och 
samarbete med civilsamhället i Angola, 
Moçambique, Namibia, Sydafrika och 
Zimbabwe kan vi på nära håll följa 
utvecklingen i regionen. Och visst 
kan vi se förändringar. Det är idag 
fred i Angola och Moçambique och 
det ekonomiska välståndet har ökat. 

Samtidigt kan vi påvisa sambanden 
och ge konkreta exempel på de nega-
tiva konsekvenser som Sveriges och 
EU:s ageranden i den globala politiken 
kan få för samhället och den enskilda 
människan.

 Därför är ett av Afrikagruppernas 
viktigaste uppdrag det påverkansarbete 
som vi bedriver i Sverige tillsammans 
med våra partnerorganisationer och 
medlemmar. Vi driver kampanjer, 
ordnar seminarier, deltar i debatter i 
tv och tryckt media. Vi har kontinuer-
lig kontakt med de politiska partierna 
om situationen i våra samarbetslän-
der, inte minst rörande de pågående 
EPA-förhandlingarna där vi agerar 
tillsammans med andra nationella och 
internationella organisationer. 

De sydafrikanska viner som System-
bolaget importerar ska vara rättvist 
producerade. Detta har varit fokus för 
kampanjen Rättvis Vinhandel som vill 
förbättra arbetsvillkoren för lantar-
betarna och som drog igång efter ett 
reportage i SVT:s Rapport. På sidan 
19 kan du läsa mer om fackförbundet 
Sikhula Sonke och hur de tillsammans 
med Afrikagruppernas medlemmar 
agerade i denna viktiga fråga. 

Ett partnerskap bör odlas och vårdas 
och det måste vara intressant och gi-
vande för båda parter. Ett sätt att göra 
detta är de partnermöten som hålls 

varje år i samtliga verksamhetsländer. 
På dessa möten har alla partneror-
ganisationerna och Afrikagrupperna 
möjlighet att träffa varandra och ut-
byta erfarenheter och idéer. Man har 
också tillfälle att diskutera samarbetet 
med Afrikagrupperna mer generellt. 
Delaktighet och inflytande är viktigt 
för oss. Tillsammans med våra part-
nerorganisationer i södra Afrika vill 
vi ha ett samarbete som präglas av 
långsiktighet, erfarenhetsutbyte och 
ömsesidigt lärande. Partnerskap ställer 
krav på såväl Afrikagrupperna som 
partner att ha en öppen struktur och 
en kontinuerlig dialog för att skapa en 
verklig förståelse för varandras arbete. 

Afrikagruppernas arbete handlar 
också om pengar. För att våra partner 
ska kunna bedriva sitt betydelsefulla 
och framgångsrika arbete för att öka 
människors inflytande över sina egna 
liv, samhället och de beslut som fattas, 
behövs ekonomiska resurser. Till skill-
nad från många andra organisa tioner 
ger Afrikagrupperna budgetstöd 
istället för stöd kopplat till enskilda 
aktiviteter. Detta gör att våra partner 
också har möjlighet att utveckla orga-
nisationerna snarare än att satsa på 
specifika punktinsatser. 

I Sverige samlar vi därför in pengar 
så att våra partnerorganisationer kan 
driva dessa frågor som är så viktiga 

Tillsammans  
är vi  

experter

Nokuzola Banguse är en av dem som tack vare partnerorganisationen ECARP:s påverkansarbete har fått tillbaka mark på landsbygden  
utanför Grahamstown. Jordbruket utvecklas och två gånger per år säljer hon överskottet på kål från den egna odlingen. Småbrukarna spelar 
en enormt viktig roll för matsäkerheten i landet. Nokuzola Banguze är dessutom Afrikagruppernas ansikte utåt på informationsmaterial 
om vår verksamhet. 

©
 M

ar
i D

ah
l

6 • Om Afrikagrupperna Om Afrikagrupperna • 7



Begränsade anslag gör att 
det är mycket viktigt att vi 
samordnar våra verksam-
heter. Genom att arbeta 
tematiskt kan vi lättare visa 
resultat, vilket är viktigt för 
finansiering! Ett starkt och 
fokuserat Afrikagrupperna 
som kan visa konsekven-
serna av sitt arbete är ett 
viktigt verktyg för att nå 
sina mål, vilket hjälper oss 
att nå våra.

På grund av Afrikagrup-
pernas budgetstöd finns en 
viss flexibilitet att använda 
pengarna för att möta 
ständigt föränderliga krav 
inom utvecklingsvärlden, 
även om kostnaderna inte 
är direkt relaterade till 
temat. Det är budgetstödet 
tillsammans med tydliga 
teman som möjliggör vårt 
gräsrotsarbete.

Gail Kirchmann  
Vice verksamhetschef Border 

Rural Committee (BRC)

Vår verksamhet finns i de fem länder där vi har vår erfarenhet, nätverk och långsiktiga 
samarbeten, men genom att framhålla våra temaområden vill vi knyta våra partners 
arbeten till varandra och till arbetet i Sverige. 

Jag ser arbetet med tema-
områden, det vill säga lik-
artade frågor i flera länder, 
som en naturlig utveckling. 
Afrikagrupperna jobbar re-
dan ”på tvären”, med många 
aktuella frågor i Afrika och 
på hemmaplan. Men det 
ställer nya krav på kompe-
tens, både på bredden och 
på djupet. Där måste vi dra 
nytta av aktivisters kun-
skaper för ett långsiktigt, 
framgångsrikt arbete.

Det är viktigt att vi har bra 
koll på kärnfrågorna, som 
EPA-förhandlingarna. Men 
ofta finns det vinklingar 
på områden som indirekt 
har med dem att göra, 
exempelvis korruption eller 
fiskeavtal, alltså komplet-
terade kunskap som gör att 
vi kan angripa EPA-diskus-
sionerna från olika håll.

Sören Lindh  
Koordinatör VästsaharaAktionen

Med fokus på tema kan vi 
bygga upp en bred kompe-
tens inom såväl sakområden 
som metoder för hur vi kan  
arbeta med de olika frågorna, 
i Sverige och i samarbete 
med partner. Temainrikt-
ningen ger fler människor 
möjlighet att använda sin 
kunskap och erfarenhet 
utan att nödvändigtvis ha 
så omfattande kunskaper 
om specifika länder.

I frågor som exempel-
vis hiv och bristen på 
jämställd het kan vi visa på 
de globala och regionala 
samband som finns och 
arbetet blir inriktat på pro-
blem och problemlösning. 
De specifika landfaktorerna 
är självklart viktiga, men 
snarare som en kontext 
som hjälper oss att sätta 
frågan i ett sammanhang.

Anita Jansson  
Förtroendeledamot i Styrelsens 

arbetsutskott

Fördelarna med en verk-
samhet som är fokuserad 
på tema är att partneror-
ganisationerna och deras 
arbete lyfts fram mer. Sam-
tidigt som det är viktigt att 
inte förlora den specifika 
landkunskapen, är det möj-
ligt för organisationer från 
olika länder att samarbeta 
kring kampanjer inom ett 
visst område.

Jag tror också att det 
betyder mycket för insam-
lingsarbetet, människor 
berörs av personliga berät-
telser och kan vi ta fram 
sådana kan vi få in mer 
pengar. En av Afrikagrup-
pernas största utmaningar 
är att växa och att nå ut till 
en bredare publik för att 
visa att utveckling faktiskt 
är möjlig.

Therese Persson  
Praktikant på Southern Cape 

Land Committee (SCLC)  
genom Färnebo folkhögskola

Afrikagrupperna flyttar  
alltså fokus,  

vad tycker du om det?

för utvecklingen i regionen. På sidan 
36 kan du läsa mer om hur namibiska 
partnerorganisationer ser på bistånd 
från nord. Likaså stöder Afrikagrup-
perna utbyten mellan organisationer 
i Syd med syfte att dela med sig av 
erfarenheter och kunskap och stärka 
varandra i arbetet. Ett exempel hittar 
du på sidan 31, där angolanska AAS 
berättar om ett utbyte mellan organi-
sationer som arbetar med hiv.

Tillsammans är vi experter. Med  
all den kunskap, de nätverk och det 
engagemang som vi och våra part-
nerorganisationer besitter, ökar våra 
möjligheter att påverka de politiska 
besluten i Sverige och inom EU. I 
årsredovisningen finns dessutom flera 
exempel på det arbete som våra med-
lemmar bedriver, som enskilda akti-
vister och i lokala grupper. Aktivism, 
oavsett om det handlar om insamling, 

att ordna seminarier eller på annat sätt 
uppmärksamma de frågor vi driver, 
är avgörande för att våra partner-
organisationer i södra Afrika ska kunna 
fortsätta sitt betydelsefulla arbete.

Jenny Nilsson  
Verksamhetschef

Anna Strömberg Pamp  
Redaktör

Under Zimbabwe Social Forum samlades människor i Bulawayo för att diskutera hållbar utveckling, försörjning, 
jämställdhet och andra demokratifrågor. 
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EU och Sverige talar om  
breda, utvecklingsvänliga  
avtal som den lyckade 
formel vars potential de 
afrikanska länderna inte 
förstått. De vill att EPA-
avtalen även ska innefatta en 
liberalisering av handel med 
tjänster. Men AVS-länderna 
hävdar att dessa avtal mins-
kar möjlig heterna att ut-
forma en politik som gynnar 
utvecklingen inom länderna.

De Ekonomiska Partnerskapsavtalen  
ska, för att vara kompatibla med 
WTO:s regler, öppna marknaderna för 

tullfri import av varor. Men EU vill 
gå längre än så och driver därför en 
politik där man hävdar att om EPA 
ska gynna utvecklingen i de afrikanska 
länderna måste även Singaporefrågorna 
förhandlas om. Det gäller regler för 
investeringar, konkurrens och offentlig 
upphandling. Det är frågor som de 
afrikanska länderna redan har lyckats 
få bort från förhandlingsagendan i 
WTO, men som EU istället försöker få 
in i de bilaterala avtalen. 

Afrikagrupperna och stora delar av 
civilsamhället som arbetar med EPA-
frågor i afrikanska länder och inom EU, 
hävdar att ett stort problem med EU:s 
hållning är att den riskerar att minska 
det politiska handlingsutrymmet för 
de afrikanska länderna. Ett exempel 
från förhandlingarna är att EU hård-

nackat säger nej till användandet av 
exportskatter på råvaror i afrikanska 
länder. Exportskatter har tidigare an-
vänds, i EU och andra delar av världen, 
för att gynna förädling av råvaran i 
landet innan den exporteras. Då skapas 
arbetstillfällen, teknisk kompetens och 
en större vinstmarginal. Exportskatter 
kan alltså användas som en metod för 
att skapa en ekonomisk och social ut-
veckling i Afrika. Men EU har brist på 
råvaror till sin produktion, bland an-
nat till mobiltelefoner. Därför skriver 
man i EU:s råvaruinitiativ att man 
måste säkra tillgången på råvaror för 
att säkra jobben inom elektronikpro-
duktionen i EU. Retoriskt låter det 
som att EU vill gynna utvecklingen i 
Afrika och därför tycker att man ska 
ta bort exportskatter som EU anser 

Politiskt handlings- 
utrymme 

stryps av EPA

När arbetskraften blir för dyr flyttas 
produktionen till billigare länder. För 
att undvika detta tvingas ofta arbetarna 
på sockerplantagerna att acceptera 
låga löner och dåliga bostäder utan 
tillgång till el och vatten. Med breda 
EPA-avtal förväntas situationen för-
värras ytterligare.

Precis som i bomulls- och vinindu-
strin övergår företagen inom socker-
produktionen från fasta anställningar 
till säsongsarbete för att hålla  
kostnaderna nere. Enligt Rangarirai  
Machemedze från Southern and 
Eastern African Trade, Information 
and Negotiations Institute (SEATINI) 
kommer EPA-avtalen att sätta ytter- 
 ligare press på företagen i södra Afrika  
om de ska kunna konkurrera med 
EU:s subventionerade produktion. 
Därför stöder Afrikagrupperna 
SEATINI:s undersökning av hur EPA-
avtalen kommer att påverka försörj-
ning och utvecklingsmöjligheten  
i regionen med fokus på bomull, 
socker och vindruvor.

Under 2010 startade sydafrikan-
ska Khanya College en kampanj där 
fackligt aktiva i hela regionen engage-
rar sig för bättre arbetsvillkor. Ett av 

problemen för facken är att de bara 
organiserar fast anställda och därmed 
har ett försämrat förhandlingsläge när 
majoriteten av arbetarna är säsongs-
arbetare. Men i Mauritius har facket 
lyckats förhandla fram en lag som 
begränsar andelen säsongsanställda till 
20 procent. 

– Sydafrika förlorade dessvärre den 
striden för länge sedan när vår regering, 
som en del av strukturanpassnings-
programmen, tog bort rättigheter som 
att man efter att ha varit anställd i 
tre månader automatiskt blev fast 
anställd, säger Elijah Kodisang på 
Khanya College.

Afrikagrupperna kommer i sam-
arbete med våra partnerorganisationer 
i södra Afrika att utveckla kampanjen 
för rättvisa handelsavtal under 2011 
och framåt. Vi måste se sambandet 
mellan våra val som konsumenter och 
medborgare i Sverige och EU och de 
arbetsvillkor som människor i Afrika 
får stå ut med. Tillsammans har vi 
möjligheten att påverka utvecklingen! 

Marja Wolpher

Våra val påverkar  
världen

vara handelshinder men egentligen 
handlar det om att EU behöver  
Afrikas råvaror.

Ett annat exempel som minskar 
det politiska handlingsutrymmet är 
investeringsregler. Så som EU vill se 
dem är de till för att säkra företagens 
investeringar i AVS-länderna. Konse-
kvensen blir att dessa länder inte kan 
välja att införa regler som gynnar 
utveckling. Det kan handla om att en 
viss andel av personalen ska vara in-
hemsk eller att en viss del av vinsten 
ska återinvesteras i landet. Man kan 
säga att afrikanska länder låses in i en 
ekonomisk utvecklingsmodell som gör 
det väldigt svårt att utifrån nationella 
utvecklingsbehov ändra lagar och 
regler utan att samtidigt bryta mot ett 
handelsavtal med EU. 

EU:s sätt att driva EPA-förhandling-
arna underminerar det politiska hand-
lingsutrymmet och därmed demokra-
tin i de afrikanska länderna. Avtal som 
binder fast de afrikanska länderna 
i en ekonomisk utvecklingsmodell 
kommer främst att gynna utländska 
företag och investeringar. 

Marja Wolpher  
Temahandläggare  

demokrati & folkligt inflytande

Khanya Colleges koordinatör Katlego Gabashane föreläser om aktivism.
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Breda EPA-avtal begränsar möjligheterna för de afrikanska länderna att förädla industrin samtidigt som råvarorna flödar 
till Europa och Kina. Ett exempel är diamantgruvorna i Zimbabwe.
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Bara fötter i diamantgruvan.
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EU:s subventioner till det 
egna jordbruket innebär att 
de europeiska produkterna 
kan säljas till underpriser 
som AVS-länderna aldrig 
kan konkurrera med. EU 
har lovat att avveckla stödet, 
men 2009 inte bara fortsatte 

det utan tvärtom ökade  
det. Nu kräver fackföreningar  
från stora delar av Afrika  
att EPA-förhandlingarna 
baseras på en långsiktig  
utveckling i länderna snarare 
än att exploatera den indu-
striella sektorn.

Vid ett sammanträde i EU:s 
minister råd i januari 2009 fastslogs 
att EU ska fortsätta med exportsub-
ventioner på en rad områden. Dess-
utom röstade man igenom ett förslag 
att införa sådana subventioner även på 
mjölk och smör. Flera länder röstade 
emot detta, däribland Danmark och 
Nederländerna. Trots att Sverige 
uttalat sig kritiskt gentemot export-

I EPA-förhandlingarna är en av de 
svårlösta frågorna för afrikanska länder 
möjligheten att begränsa import från 
EU av grödor som redan produceras 
i landet. Denna typ av stöd till det 
lokala jordbruket kommer inte att 
vara möjligt om EU:s krav i EPA-för-
handlingarna går igenom. Risken är 
att bönderna, trots ett ökande globalt 
behov av spannmål, tvingas sluta pro-
ducera livsmedel vilket kommer att 
leda till ökad arbetslöshet.

I Namibia stoppar man idag impor-
ten av vete och majs under den egna 
skördetiden för att säkra marknaden 
så att den inte slås ut av billig import. 

På så vis ökar chansen att den egna 
skörden köps upp och förädlas inom 
landet. Resten av året är marknaden 
öppen för import. 

I mars 2009 hade EU och Namibia 
ett möte där parterna kom överens 
om att Namibia ska ha möjlighet att 
fortsätta som tidigare, men EU vägrar 
att skriva in den nya överenskommel-
sen i avtalet. Istället hotar EU med 
att stoppa Namibias fria tillträde till 
EU:s marknad om de inte skriver på 
EPA-avtalet.

 
Marja Wolpher

Fackföreningar  
stöttar  

regional samverkan

subventionerna röstade vår jordbruks-
minister för förslaget. 

Den snabba liberalisering som 
EPA innebär kommer att påverka 
produktionen, arbetslösheten och 
därmed försörjningen när afrikanska 
producenter och bönder på en öppen 
marknad ska konkurrera med EU:s 
produkter och jordbruksvaror. I EPA-
avtalen kan de afrikanska länderna 
skydda 20 procent av sin marknad, 
men måste redan nu bestämma vilka 
delar som ska skyddas. På grund 
av EU:s subventioner kommer den 
skyddade delen av marknaden i 
första hand att handla om jordbruks-
varor. Det innebär i praktiken att 
när afrikanska länder i framtiden vill 
utveckla den industriella sektorn så 
får de göra det i full konkurrens med 
EU:s högutvecklade företag. 

I september 2010 höll fackföreningar 
från västra, centrala, östra och södra 
Afrika ett möte om EPA-avtalen. 
Mötet krävde att EPA-förhandlingarna 
flyttar sitt fokus till en långsiktig 
utveckling i de afrikanska länderna 
precis som man vill ta bort de han-
delsrelaterade frågorna, som investe-
ringsregler, patent och handel med 
tjänster, från förhandlingarna. Inte 
heller går man med på EU:s krav att 
snabbt skriva på avtalen. De afrikans-
ka facken uppmanade sina regeringar 
att fokusera på att stötta regionala 
integrationsprocesser istället för att 
låta regioner splittras i förhandling-
arna med EU.  

 

Marja Wolpher  
Temahandläggare  

demokrati & folkligt inflytande

Lotta Comé  
Temahandläggare försörjning

Importkrav hotar inhemsk  
marknad

Fackföreningar kräver att EPA-förhandlingarna baseras på en långsiktig utveckling i länderna snarare än att exploatera 
den industriella sektorn. 
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EU nekar Namibia importstopp under skördetiden.
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2005 startade Afrikagrup-
perna ett projekt med syfte 
att visa nödvändigheten  
av att införa jämställdhet  
i arbetet mot hiv. Idag drivs 
detta metodutvecklings-
projekt av partnerorganisa-
tionen MONASO som 
under hösten arrangerade 
utbildningsdagar om frågor 
runt sexuella och reproduk-
tiva rättigheter.

– Vill man förändra samhället måste 
man börja i hemmet, sa en deltagare. 

En grundkurs i metodutveckling 
hölls 2009 med representanter från 
MONASO:s medlemsorganisationer 
som arbetar med just hivrelerade 
frågor. Metoden visar att jämställdhet 
och sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) är nödvändiga 
och effektiva element för att minska 
spridningen av hiv och öka jämlikhe-

ten mellan könen. Fortbildningskursen 
ägde rum i Beira, Moçambique, där 
två utbildningsdagar framförallt hand-
lade om genusfrågor men också om 
homo-, bi-, trans- och intersexualitet, 
reproduktion och hiv. 

Kursen fokuserade på hur vi kan 
medvetandegöra hur vår föreställning 
om genus skapar olika förväntningar 
på kvinnor och män och de möjlig-
heter vi har att fatta beslut om våra 
egna kroppar och vår sexualitet. En 
kursdeltagare berättade att enligt 
traditionen har den blivande bruden 
ett möte med sin far och släkten på 
hans sida där hon informeras om 
förhållningsregler gällande sexualitet 
inom äktenskapet. Hon har inga 
eller begränsade möjligheter att själv 
bestämma över sin kropp, till exempel 
har hon ingen rätt att neka mannen sex. 

Detta är ett exempel på en genus-
struktur som Afrikagrupperna och våra 
partnerorganisationer vill utmana och 
förändra med utgångspunkt i männis-
kors egna kunskaper och erfarenheter. 
Vi kan inte förändra kvinnors roll i 

samhället utan att männen påverkas. 
Därför är det viktigt att få även dem 
involverade i jämställdhetsarbetet. 

Kvinnan på kursen berättade att 
hennes övertygelse om att förändring-
en i samhället måste börja i hemmet 
gjort att mannen tagit hennes parti 
och sagt till släktingarna att om inte 
brudens mor fick närvara och ge råd 
skulle det inte bli något möte.

Det var oerhört inspirerande att 
möta dessa människor som är överty-
gade om att förändring är möjlig, trots 
de rigida strukturer och traditioner 
som finns. En annan kvinna berättade 
att hennes man slår henne på grund 
av att hon arbetar med frågor som 
rör jämställdhet och genus och för att 
hon försöker förändra saker hemma. 
Men hon ger inte upp, frågorna är för 
viktiga och hon är övertygad om att 
hon har rätt. 

 
 

Anna Gren  
Temahandläggare hiv & jämställdhet 

I Cuamba, i norra Moçambique, 
arbetar organisationerna Hankoni 
och Yolaka med hemsjukvård för 
personer som lever med hiv. Precis 
som ungdomscentret Othoko, där 
verksam heten framförallt är hivföre-
byggande, har man ett tydligt genus-
perspektiv. Unga flickor är särskilt 
utsatta; deras kunskapsnivå är lägre än 
pojkarnas och deras möjligheter att 
exempelvis kräva kondom är begrän-
sade. Det finns således ett stort behov 
av att med ett jämställdhetsperspektiv 
arbeta med barn och ungdomar, både 
flickor och pojkar, kring kunskaper 
om hiv och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar. Många av aktivisterna som  

arbetar på Hankoni, Yolaka och Othoko 
är människor som tidigare fått hjälp 
här, genom rådgivning, bromsmedici-
ner och näringsrika matpaket. När de 
är tillräckligt starka får de utbildning 
i sexualitet, jämställdhet och hiv och 
för dem som jobbar med hemsjukvård 
finns fortbildning inom detta. 

– Organisationerna i Cuamba är 
resursmässigt och administrativt svaga. 
Verksamheten fungerar för att perso-
nalen till stor del arbetar ideellt, säger 
Santos Simione, programhandläggare 
på Afrikagrupperna i Moçambique.

 
Anna Gren

Förändringen börjar i hemmet

Jämställdhetsperspektiv viktigt  
i hivförebyggande  

arbete bland ungdomar

Associação dos Amigos dos 
Seroposi tivos (AAS) är Afrikagrup-
pernas minsta partner i Angola men 
har visat sig vara den mest progressiva 
när det gäller utbyten mellan partner-
organisationer. Tack vare deras mång-
åriga erfarenheter och kunskap om hiv 
har alla övriga partnerorganisationer i 
Angola ansökt om utbyten med AAS. 

Organisationens primära uppdrag är 
att stödja personer som lever med hiv. 
Man arbetar dessutom med informa-
tion och prevention för att förbättra 
kontrollen över hivprevalensen i 
Angola. Delar av personalen lever 
själva med hiv vilket gör aktivisterna 
effektivare och än mer medvetna vid 
mötet och arbetet med målgruppen. 
AAS bedriver uppsökande rådgivning 
och folkbildning om risker med 
oskyddade sexuella relationer. De ver-
kar också för att minska stigma och 
diskriminering samt för att förändra 
attityder och fördomar gentemot 
personer som lever med hiv. 

Afrikagrupperna har samarbetat 
med AAS sedan 2007 och under 
2010 började man tillsammans göra 
upp planer för hur organisationen ska 
utvecklas långsiktigt. Ett av målen är 
att tydligare integrera ett genusper-
spektiv i verksamheten. AAS är idag 
en liten men viktig aktör för personer 
som lever med hiv. Med stöd kan or-
ganisationen växa och bli en starkare 
och än viktigare röst i det angolanska 
civilsamhället. Läs mer på sidan 31.

Anna Gren

Alla vill ha 
AAS

Förändring är möjlig tycker kursdeltagarna i metodutvecklingsprojektet. 
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Dans och teater är ett sätt att uppmärksamma hiv- och jämställdhetsfrågor. 
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Tillsammans mot hiv, Lichinga i Niassia, 
Moçambique 2001.
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Västsahara sitter ännu fast 
i det koloniala systemet, 
ockuperat av Marocko, 
som i sin tur exploateras av 
sin tidigare kolonialmakt 
Frankrike. För Afrikagrup-
perna har Västsahara länge 
varit en sidofråga, funnits 

på programmet men oftast 
utan konkreta insatser. Nu 
gör vi saker!

De senaste åren har det inre mot-
ståndet stärkts, det internationella soli-
daritetsarbetet vuxit och det svenska 
arbetet breddats ordenligt. Västsahara 
är mer känt än någonsin och stödet 
för kampen går över blockgränserna. 

Uppdrag Gransknings Omega3-pro-
gram i fjol väckte mångas avsky mot 
EU:s fiskeavtal med ockupationsmak-
ten Marocko. Nu gäller det att avverka 
den sista milen till självständigheten.

VästsaharaAktionen bedriver kam-
panjer för att få FN att genom sin 
övervakningsstyrka MINURSO säkra 
det västsahariska folkets mänskliga 
rättigheter. Vi väntar oss nya MR-
brott i Västsahara, med fängslanden, 
misshandel och trakasserier från den 
marockanska polisen. 

EU-kommissionen trixade igenom 
en ettårig förlängning av fiskeavtalet 
och debatten om detta måste hållas 
levande tills EU ger upp sitt tjuvfiske i 
Västsahara. Parallellt måste vi bekäm-
pa EU:s lika tjuvaktiga jordbruksavtal. 

När det gäller Västsahara, får jag till 
exempel ofta information och tips 
från nätverket i Europa, Australien 
och USA för att skapa debatt och 
opinion här.

Hos mig väcker Västsaharaarbetet 
starka minnen från kampen mot apar-
theid. Många av de erfarenheterna 
kan användas igen. Samtidigt är det 
lärorikt att se och brottas med dagens 
kolonialism, där EU spelar rollen som 
systembyggare. Fiskeavtal, EPA och 
andra avtal skapar utrymme och legi-
timitet till ett utsugningssystem som 
fortfarande är orättvist och brutalt 
mot Afrikas folk. För att skapa debatt 
och opinion samarbetar nätverken 
i Europa, Australien och USA kring 
information och aktioner. Kom med 
i detta solidaritetsarbete som innebär 

”learning by doing”.

Sören Lindh  
Koordinatör VästsaharaAktionen

Afrikanska ekonomier ur-
vattnas när EPA-avtal med 
oförmånliga villkor gör att 
regionens resurser inte 
kommer länderna till del. 
Andra försämringar kommer 
av dåliga upphandlingar 
och privatiseringar liksom 
tandlösa miljö- och arbets-
livslagar. Ett viktigt verktyg 
för denna åder låtning är  
en storskalig korruption, 
avsedd att påverka och 
styra beslut som fattas i 
parlament, regeringar och 
myndigheter. 

Några typfall: en vapenkoncern 
erbjuder en minister fördelar för att 
välja deras anbud före konkurrenternas, 
ett oljebolag betalar oljemyndighetens 
chef för att skriva in låga årsavgifter  

och volymer i ett avtal, eller en 
internationell livsmedelskoncern får 
en jordbruksminister att godkänna ett 
markköp och undantag från miljö-
prövning för framtida matproduktion. 

I dessa exempel är företaget den 
drivande parten, som ser stora och 
långsiktiga vinster på landets och dess 
invånares bekostnad. Ministern eller 
direktören är den som släpper in tju-
ven i huset, och underlåter att ingripa 
eller slå larm. Vi har sett mönstret i 
några av samarbetsländerna. Vi har 
lanserat parollen Stoppa korruptionen 
vid källan! för vårt anti-korruptionsar-
bete där vi anser att källan är den som 
betalar mutan, inte sällan företag från 
den rika delen av världen. 

Afrikagrupperna har perspektivet 
jämfört med UD, som begränsar sig 
till oegentligheter kring biståndet. Vi 
vill föra kampen mot korruptionen i 
Afrika också på vår hemmaplan, utan 
att urskulda eller frikänna dem som 
öppnar dörren för tjuvarna. 

Sören Lindh

Seminariet är gratis men du behöver anmäla dig innan! Vi bjuder på lunchmacka.

ANMÄLAN SENAST DEN 15 DECEMBER TILL
teboho.bjurman@afrikagrupperna.se eller 076-216 03 84.     

Fredagen den 17 december klockan 12.00 – 13.30 
LUNCHMACKA FRÅN KLOCKAN 11.30

Kulturhuset Studio 3, Stockholm 
T-BANA T-CENTRALEN

Tobias Smedberg från Agenda PR 
MODERATOR

LUNCHSEMINARIUM

Rabab Amidane från Västsahara berät-
tar om det desperata läget i landet och 
hur EU:s � skeavtal, som ger Marocko 
rätt att � ska på västsahariskt territorium, 
påverkar västsaharierna.
Följt av en debatt mellan politiker från 

Alliansen och oppositionen om vad de 
driver för linje och hur de anser att Sverige 
och EU bör agera i frågan om � skeavtal 
och möjligt erkännande av Västsahara 
som en suverän stat.

MEDVERKANDE BLAND ANDRA

Olle Schmidt 
EU-parlamentariker (FP)

Isabella Lövin 
EU-parlamentariker (MP)

Jonas Sjöstedt 
riksdagsledamot (V)

Arrangörer är Afrikagrupperna, Västsahara aktionen och Emmaus Stockholm.

– Jag fick många tillfällen att prata om 
EPA-frågor, säger aktivisten Maja 
Magnusson som tycker att Bok- och 
Biblioteksmässan är ett perfekt forum 
för Afrikagrupperna, inte minst med 
tanke på årets Afrikatema.

Tillsammans med Föreningen 
Västsahara, VästsaharaAktionen och 
Bibliotek i Samhälle på Internationella 
Torget arrangerade Afrikagrupperna 
ett späckat seminarieprogram. Jonas 
Sjöstedt talade om sin nya bok ”Brot-
ten i Västsahara”, tillsammans med 
Forum Syd och Miljöförbundet Jor-
dens Vänner hölls föreläsningen ”EU 
jagar råvaror i Afrika” och möjlighet 
fanns också att veta mer om seriernas 
betydelse för politiskt påverkansar-
bete i Afrika. Dessutom höll Färnebo-
praktikanterna flera föreläsningar.
– Trots det något skymda läget var 

det många som stannade till vid mon-
tern. Många hade frågor om EPA. Det 
är ju ganska stort och svårt, men med 
det nya materialet som dessutom är 
snyggt, blev det lättare att prata om 
det, säger Maja Magnusson. Sedan 
blev det ju såklart så att jag pratade 
om Västsahara också, framförallt om 
fiskeavtalet som ju också kan kopplas 
till handelspolitik. 

Totalt stannade 750 personer vid 
Afrikagruppernas bord och drygt 
1 200 kronor samlades in. Utöver detta 
såldes hela 72 kalendrar, signerade av 
Mia Couto, Ondjaki och Alexander 
McCall Smith.

Anna Strömberg Pamp  
Redaktör

Vid årets slut hade 1000 påskrivna vykort 
kommit in. 400 från evenemang där vi har haft 
bokbord eller gjort EPA-tester och 600 som en 
effekt av utskicket via Agera.

Ökat motstånd mot 
situationen  
i Västsahara

Företagsintressen  
bakom  

korruption

Afrikafokus på  
bokmässa

Vykortskampanj  
för  

rättvisa EPA-avtal 
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Ondjaki signerar Kalendern 2011.
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Under 2010 arbetade Afrika-
grupperna aktivt inom de 
nätverk som driver EPA-
frågor inom EU och i Afrika. 
I samarbete med Africa 
Trade Network arrangera-
des ett strategimöte om 
EPA i Bryssel. Målet var att 
informera om situationen 
i olika regioner och hur vi 
tillsammans kan fortsätta 
vårt framgångsrika påver-
kansarbete.

40 organisationer från EU, Afrika, 
Västindien och Stilla havet deltog i 
mötet där erfarenhetsutbytet framfö-
rallt handlade om hur olika roll civil-
samhället spelar i olika regioner, vilka 
metoder som fungerat för att påverka 

förhandlingarna och vilka strategiska 
frågor man bör rikta in sig på framöver. 
Glädjande var att höra att den interna-
tionella EPA-kampanjen hittills varit 
effektiv. Deadline för förhandlingarna 
var december 2007 och ännu har bara 
en region skrivit på ett brett avtal och 
genomförandet av det har inte ens 
påbörjats. Endast tio afrikanska länder 
har skrivit på interimsavtal. Fortfarande 
har en majoritet av AVS-länderna inte 
skrivit på någonting trots hård press 
från EU. 

I anslutning till mötet arrangerade 
nätverket ett EPA-seminarium i Bryssel. 
Målgruppen var EU-parlamentariker, 
EU-kommissionen och ambassadörer  
från Afrika, Västindien och Stilla 
havet. På seminariet deltog represen-
tanter för organisationer från AVS-

länderna som framförde sin analys 
av situationen i förhandlingarna och 
de konsekvenser som avtalen riskerar 
att få. Ett mål för Afrikagrupperna är 
att lyfta fram partnerorganisationers 
röster på plats i Sverige och inom EU. 
Seminariet var just ett sådant tillfälle 
där Rangarirai Machemedze från 
SEATINI fick möjlighet att prata med 
EU:s huvudförhandlare för SADC- 
EPA men också vara huvudtalare i 
belgiska senaten. Mötet avslutades 
med en debatt med representanter för 
kommissionens handelsavdelning. Det 
blev ett livligt meningsutbyte även 
med personer i publiken, som bestod 
av 120 personer.

Marja Wolpher  
Temahandläggare  

demokrati & folkligt inflytande

Afrikagrupperna är en aktiv med-
lem i nätverket CONCORD:s arbete 
för att granska samstämmighetspoli-
tiken i Sverige och inom EU, att poli-
tiken inte undergräver de uppställda 
utvecklingsmålen, utan tvärtom bidrar 
till en hållbar utveckling. Sveriges 
regering har som mål att två perspek-
tiv ska genomsyra verksamheten; de 
fattigas perspektiv och rättighetsper-

spektivet. Under 2010 tog vi tillsam-
mans med andra organisationer fram 
en barometer för att läsa av i vilken 
utsträckning Sverige arbetar med 
politik för global utveckling. För att 
uppmärksamma detta ordnades en 
hearing i riskdagen under våren och 
under Almedalsveckan arrangerades 
en paneldebatt med politiker från fyra 
av riksdagspartierna där vi lyfte fram 

de områden barometern fördjupat sig 
inom, handel var ett av dem med sär-
skilt fokus på EPA. Barometern visade 
vilka områden Sverige lyckats och 
inom vilka områden man misslyckas 
och vad i politiken som behöver för-
ändras för att den ska bli samstämmig. 

Afrikagrupperna deltog i arbetet 
att ta fram CONCORD Europas 
Aidwatch rapport, som granskar hur 
de olika medlemsländerna använder 
biståndsmedlen och om man når 
upp till de mål och kriterier man 
kommit överens om i OECD DAC. 
Rapporten lanserades i Sverige med 
en stor paneldebatt med politiker från 
samtliga riksdagspartier i maj. Positivt 
för Sveriges del är att man använt en 
procent av BNI till bistånd, negativt 
att allt bistånd inte har fattigdoms-
fokus vilket bör gälla alla program, 
även den privata sektorn. Sverige får 
dessutom kritik för att man använder 
biståndspengar till flyktingmottag-
ning, skuldavskrivning och klimat-
finansiering. Ytterligare krav är att 
särskilt lyfta abort och frågor kring 
homo-, bi och transexualitet inom 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR). 

 
Marja Wolpher

 – Att sprida information om globala 
frågor är det absolut viktigaste för oss, 

det är ju här vi kan påverka och för-
ändra den politik som får konsekven-
ser i södra Afrika, säger Gunnel Alsén, 
kursanssvarig för Färnebo folkhögskola 
filials praktikantkurs. 

Kursen arrangeras i samarbete med 
Afrikagrupperna och under året prak-
tiserade deltagarna hos sydafrikanska 
partnerorganisationerna ILRIG, SPP, 
Sikhula Sonke och BRC. 

– Informationsarbetet i Sverige är 
kopplat till de frågor som Afrikagrup-

perna driver. 2010 besökte deltagarna 
skolor i hela Sverige, de producerade 
till exempel seminarier och utställ-
ningar på stadsbiblioteket i Göteborg 
tillsammans med Föreningen Västsa-
hara och Emmaus. Dessutom anord-
nade de en stödfest på Pusterviks-
baren som totalt gav 30 000 till Södra 
Afrika-insamlingen.  

Anna Strömberg Pamp  
Redaktör

Kampanjen 
Global Rättvisa 
Nu lanserades 
av Afrikagrup-
perna och ett 
30-tal andra 
organisationer, 
föreningar och 
folkhögskolor. 

Syftet var att lyfta globala rättvisa 
frågor, bland annat EU:s handelspo-
litik, inför riksdagsvalet i september 

2010. Inför valrörelsen fick vi samtliga 
riksdagspartier att svara på en enkät 
med 41 frågor om de globala utma-
ningarna. Utifrån enkätsvaren skrev 
och publicerade olika organisationer 
inom Global Rättvisa Nu sammanlagt 
20 debattartiklar under året.

Under valrörelsen genomförde 
kampanjen Global Rättvisa Nu åtta 
paneldebatter med riksdagspartierna. 
Under forumet Inspiration Världen 
hölls den avslutande klimatdebatten. 

På Inspiration världen arrangerade 
Afrikagrupperna ett fullsatt semi-
narium om Rättvis vinhandel. Sam-
manlagt sågs paneldebatterna sågs av 
minst 600 personer. 

Över 6 000 personer skrev under 
namninsamlingen för klimatet och 
global rättvisa. På Facebook samlade 
gruppen ”Vi som anser att klimatet 
och global rättvisa måste bli en valfråga” 
3 000 personer. 

Marja Wolpher 

CONCORD  
granskar utvecklingsmål  

och  
verklighet

Det är här vi kan förändra Samarbete för global rättvisa nu

Rangarirai Machemedze från SEATINI va en av huvudtalarna i Bryssel, här i samtal med 
Afrikagruppernas Emil Samnegård.
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Paneldebatt under Almedalsveckan i Visby, från vänster: Rosita Runegrund (kd), 
Fredrik Malm (fp), Kent Härstedt (s) och Hans Linde (v).
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Under valrörelsen var kon-
kurrensen om utrymmet på 
debattsidor och nyhetsplats 
benhård. Afrikagrupperna 
samverkade med andra 
organisationer inom platt-
formen Global Rättvisa Nu, 
för att sätta internationella 
frågor på agendan. Och 
politikerna replikerade, från 
biståndsdepartementet till 
lokala riksdagsledamöter.

Även om medieutrymmet blev 
mindre än vad kampanjgruppen hop-
pats på, lyckades vi bra med att nå ut 
på debattsidor både inför och efter 
valet. Flera politiker valde också att ta 
debatten genom att skicka in repli-
ker på våra artiklar. Biståndsminister 
Gunilla Carlsson svarade allra flitigast 
på inläggen. Inför ett informellt möte 
mellan biståndsministrar i Bryssel 
skrev Afrikagrupperna tillsammans 
med bland andra Emmaus och Latin-
amerikagrupperna ett debattinlägg i 
Svenska Dagbladet om EPA-avtalen, 
där Gunilla Carlsson uppmanades gå 
i spetsen och se till att handelsavtalen 
verkligen utgår från utvecklingsbeho-
ven i Afrika. I sin replik upprepade 
Gunilla Carlsson mantrat att breda 
handelsavtal är bra för utvecklingen, 

även när några av världens fattigaste 
länder handlar med rika EU-länder. 

Även i lokaltidningar tog politikerna 
debatten. Vår debattartikel om att 
alliansen är splittrad i internationella 
handelsfrågor fick exempelvis mot-
hugg i Nya Wermlands-Tidningen från 
Nina Larsson, folkpartistisk riksdags-
ledamot från Värmland. Det visar att 
lokaltidningar är en viktig arena för 
att nå politiker som, med få undantag, 
fortsätter att följa den lokala debatten 
när de tagit plats i riksdagen. Global 
Rättvisa Nu lyfte diskussionen med 
journalister om hur svenska medier 
rapporterar kring globala frågor. Bland 
annat arrangerades i september ett 
välbesökt seminarium med inbjudna 
debattörer från SVT, Tidningarnas 
Telegrambyrå och Svenska Dagbladet. 

Tre medlemmar lyckades också publi-
cera inlägg i sina lokaltidningar om glo-
bala frågor, vilket är både peppande och 
berömvärt med tanke på den ofta tuffa 
konkurrensen på debattplats. En av dem 
är Stina Sewén som skrev en debattar-
tikel om fackföreningen Sikhula Sonkes 
verksamhet för att förändra lantarbetar-
nas arbetsvillkor. Artikeln blev publi-
cerad i Göteborgs-Posten, Värmlands 
Folkblad, ETC och Fria Tidningen.

– Det är den europeiska politiken 
som måste förändras. Jag ville visa att 
man med ena handen ger bistånd till 
Sydafrika och med den andra gör man 
det ännu värre genom handelsavtalen 
som konkurrerar ut de inhemska va-
rorna, säger Stina Sewén som när hon 
skrev artikeln praktiserade på Sikhula 
Sonke genom Färnebo folkhögskolas 
praktikantkurs. 

 

Åsa Eriksson  
Pressekreterare

I oktober drog en grupp aktivister 
igång kampanjen Rättvis Vinhandel, 
för att påverka Systembolaget att  
ta mer ansvar för vingårdsarbetares  
arbetsvillkor. Aktivisterna som driver 
kampanjen är medlemmar i Afrika-
grupperna, Latinamerikagrupperna 
och SAC-ansluten personal på Sys-
tembolaget. 
– Fördelen med att ha med fackligt 

aktiva som jobbar på Systembolaget 
är att de tidigare har suttit i förhand-
lingar med Systembolaget och vet 
hur det fungerar. Det menar Emy 

Åstrand från Afrikagrupperna som 
genom Färnebo folkhögskola kom i 
kontakt med Sikhula Sonke och fick 
erfara situationen på vingårdarna. 

På kort tid har frågorna fått stor 
uppmärksamhet och engagerat aktiva 
på ett tjugotal platser i landet genom 
vykortskampanj och aktioner utan-
för Systembolagets butiker. Kam-
panjgruppen och Afrikagruppernas 
kanslichef har haft regelbundna 
möten med Systembolaget för att på-
verka att den etiska uppförandekod 
som Systembolaget utarbetar ska 

få praktisk betydelse för arbetare i 
Sydafrika och andra länder. I januari 
bjöd kampanjen in fackförbundet 
Sikhula Sonke till Sverige för möten 
med Systembolaget, vinimportörer, 
fackförbund och politiker. 

Jarl Keber från SAC-sektionen på 
Systembolaget, DFSA, tillägger att de 
blir tagna på större allvar när arbets-
givarna får veta att kampanjen drivs 
i samarbete med organisationer som 
Afrikagrupperna. 

 
Åsa Eriksson

Global 
rättvisa  

– en het  
valfråga

Aktivister  
kampanjar för 

rättvis  
vinhandel

Effektivt  
påverkansarbete  

väckte  
systembolaget

I april sände SVT:s Rapport ett 
reportage om dåliga förhållanden för 
arbetarna på en av de vingårdar i Syd-
afrika som exporterar till Systembola-
get. Efter inslaget, där fackförbundet 
Sikhula Sonke intervjuades, pressade 
vinproducenten Robertson Winery sina 
underleverantörer att ansluta sig till 
den etiska uppförandekoden WIETA.

Under 2010 fick södra Afrika större 
utrymme än vanligt i svensk media. 
Det mesta handlade om fotboll och 
herrarnas VM i Sydafrika, dit många 
svenska journalister rest för att 
rappor tera. Afrikagrupperna och vår 
partnerorganisation lantarbetarfacket 
Sikhula Sonke utnyttjade det ökade 
intresset för Sydafrika genom att 
skapa uppmärksamhet kring situatio-
nen för lantarbetare, en mycket utsatt 
grupp på arbetsmarknaden. Vintill-
verkning är en storindustri i Sydafrika 
och i Sverige är sydafrikanska viner 
storsäljare på Systembolaget. Där-

för kontaktade vi journalister för att 
berätta om situationen för arbetarna 
som producerar vinet vi dricker.

I Rapports reportage från vingården 
La Colline i västra Kapprovinsen 
berättar lantarbetarna Botha Damons, 
Marian Isaacs samt Damon och Rose 
Philips om låga löner och ett mise-
rabelt boende på vingården, utan 
rinnande vatten och toaletter. Wendy 
Pekeur, generalsekreterare för Sikhula 
Sonke, uppmanade i inslaget svenska 
Systembolaget att ta sitt ansvar för 
arbetarnas villkor. Reportaget följdes 
därefter upp med en debattartikel i 
Göteborgs-Posten. 

I Sverige reagerade Systembolaget 
snabbt. Wendy Pekeur berättar att 
vingården La Colline, som bland annat 
är underleverantör åt den sydafrikan-
ska vinproducenten Robertson Winery, 
efter SVT-inslaget blev uppringda av 
representanter för Systembolaget. De 

krävde förbättringar, och Robertson 
Winery, som själva är certifierade 
medlemmar av den sydafrikanska etis-
ka uppförandekoden Wine Industrial 
Ethical Trade Association (WIETA), 
lovade då att man skulle kräva samma 
sak av sina 35 underleverantörer.
– WIETA är en mycket progressiv 

uppförandekod, som ibland kräver 
mer vad det gäller boende än vad 
lagen säger. För oss är det ett gott 
tecken att vingårdarna binder upp  
sig till WIETA, säger Wendy Pekeur 
och tillägger att ytterligare en stor 
sydafrikansk vinproducent, KWV, 
reagerade på nyhetsinslaget genom 
att kräva av sina underleverantörer att 
även de går med i WIETA.  

Åsa Eriksson  
Pressekreterare

Erik Halkjaer  
Pressekreterare

Eva Tånneryd var en av många medlemmar som publicerade debattartiklar.
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Wendy Pekeur och David Afrika.
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Wendy Pekeur syntes flitigt i media under hela året.
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Det är många som stöder 
Afrikagrupperna och våra 
partnerorganisationer. Det 
märks inte minst på det 
fantastiska resultatet för 
insamlingen 2010 som blev 
det näst bästa året i Afrika-
gruppernas insamlings-
historia. Totalt skänktes 
hela 5 173 700 kronor till 
vår verksamhet. Under året 
utvecklades dessutom nya 
strategier för det fortsätta 
insamlingsarbetet där part-
nerorganisationerna ska få 
ännu större utrymme.

– Att stödja Afrikagruppernas partner-
organisationer handlar om tillit till oss. 
Vi har arbetat ihop i många år och 
det har fungerat mycket bra, säger 
Robert Larsson, verksamhetsansvarig 
för Emmaus Fredriksdal, som är en av 
stödgrupperna i Sverige, på frågan om 
varför man valt att utöka stödet till 
Afrikagrupperna.

Förutom att som tidigare år stödja 
CAPDC i Angola och Ohandje i 
Namibia, stöder man nu även Surplus 
People Project i Sydafrika.

– Eftersom vi själva verkar i en 
avfolkningsbygd var det intressant 
för oss att stödja en organisation som 

arbetar med utveckling av landsbyg-
den. Det känns viktigt att stödja små-
bönder som vill odla giftfritt, säger 
Robert Larsson.

Emmaus biståndspengar kommer 
från insamling av kläder och prylar, 
som efter sortering säljs i butiker. 
Överskottet går dels till egna projekt, 
dels till några av Afrikagruppernas 
partnerorganisationer.

Av årets insamlingsresultat stod 
stödgrupperna för 22 procent, 37 
procent kom från Världens Barn, 22 
procent från Afrikapartner, 7 procent 
från insamlingsbrev och 12 procent 
från kalendern, Banco Humanfonden, 
stiftelser och övriga. 

Mer än någonsin tidigare fokuserade 
vi på hur vi strategiskt ska lägga grun-
den för det fortsatta insamlingsarbetet 
genom att utveckla både nya och 
befintliga koncept. Mycket tid och 
energi har därför lagts på analys- och 
utvecklingsarbete. Tankar och riktlin-
jer har dragits upp, bland annat för 
hur vi bättre ska kunna rapportera till 
givare och medlemmar. Som ett led 
i detta har en så kallad storybank på-
börjats, där de som är direkt berörda 
av våra partners arbete får berätta hur 
just deras liv har påverkats. Föränd-

ringen i insamlingsarbetet startade 
under hösten och syntes inte minst i 
vår givar- och medlemstidning Agera 
som förändrades innehållsmässigt. I 
sista numret för året bjöds läsarna på 
24 goda nyheter från året som gått. 

Till årets insamlare valdes Södertälje 
Afrikagrupp, OMA-gruppen och 
Johan Brattström och Christoffer  
Eriksson från Färnebo Folkhögskola, 
som alla på olika sätt bidragit solida-
riskt och kreativt till insamlingen.  
Vi ser med stor förväntan fram emot 
2011 och hoppas att det vi startat 
under 2010 bidrar till att i högre 
utsträckning visa våra partnerorganisa-
tioners arbete och att ge fler människor 
möjligheter att påverka sin vardag 
liksom det samhälle man lever i. 

Tack för alla bidrag! 
 

 
Johanna Granhage  
Insamlingsansvarig

Mari Dahl  
Samordnare insamling & lokalt engagemang

Anna Gunterberg  
Samordnare Insamling & lokalt engagemang

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 betyder detta fyra miljoner till 
Afrikagruppernas projekt för barns 
och ungas rättigheter, men inte bara 
det. Genom Världens Barn fick vi 
också ökade möjligheter att nå ut om 
vårt viktiga arbete. I P4 pratade  
Ulla-Greta Rönnqvist om sina erfaren-
heter av arbete för sexuella och repro-
duktiva rättigheter i Moçambique och 
vår medlem Martina Lindroos fick 
möjlighet att prata om Afrikagrup-
perna på finska Sisuradion. I Falun 

ordnades en stödgala i samarbete med 
de andra kampanjorganisationerna, 
där Falu Afrikagrupp informerade 
om vårt stödprojekt i Zimbabwe som 
Family Aids Caring Trust (FACT) 
framgångsrikt driver. 

Rudo Koko från Zimbabwe bor 
tillsammans med sin mamma, som på 
grund av hiv inte kan arbeta och där-
för inte heller betala Rudos utbildning. 
Tack vare FACT:s stöd har Rudo tagit 
examen som frisör.

– Min dröm är att öppna en egen sa-
long, berättar hon. Stödet från FACT 
har gjort det möjligt för mig att vara 

kvar i Zimbabwe. Jag tvingas inte till 
Sydafrika för att klara mig. Många av 
mina vänner har lämnat Zimbabwe 
för att de inte har möjlighet att för-
sörja sig här.

Väl i Sydafrika upptäcker unga att 
det är svårt att få bra jobb och många 
försörjer sig på exempelvis prostitu-
tion. Genom att ta ett helhetsgrepp 
om frågan kan vi tillsammans med 
medlemmar, Världens Barn och part-
nerorganisationer göra en aktiv hand-
ling för att stärka barns och ungas 
rättigheter till hälsa och framtid. 

 
Anna Gunterberg 

Fem miljoner 
skäl till  

solidaritet

Världens Barn drog in  
84 miljoner  

– och passerade en miljard!

Södertälja Afrikagrupp firar utmärkelsen Årets Insamlare. Från vänster: Gunnel Bertell, 
Kerstin Yttergren, Erling Svärd och Barbro Svärd.
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Världens barn innebar inte bara fyra miljoner till Afrikagruppernas verksamhet, utan också många möjligheter att prata 
barn och ungas situation i södra Afrika.
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För att Afrikagrupperna ska 
kunna garantera att pengarna 
kommer fram och används 

på rätt sätt använder vi oss av en rad oberoende kontrollanter. 
De granskar Afrikagruppernas arbete på olika, överlappande 
sätt. Afrika grupperna är godkända av Stiftelsen för Insamlings-
kontroll (SFI). Stiftelsen granskar regelbundet vår bokföring 
och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi  
lovat. SFI kontrollerar också att inte för mycket av de insam-
lade pengarna används till administration. Afrikagrupperna 
är även medlemmar i branschorganet FRII, Frivilligorganisa-
tionernas Insamlingsråd. Det sätter upp etiska regler och har 
tagit fram en kvalitets kod för insamlingsorganisationer och är 
därmed ytterligare en garant för att vår insamling är seriös. 

Du som stödjer Afrikagrupperna är  
garanterad att dina pengar kommer fram ...

Det blev en tvättmaskin ... 

En liten åker och en hyrd 
traktor gav familjen Mu-
tondo i Angola möjlighet 
att låta de nio barnen gå 
kvar i skolan.

– För några år sedan fick 
vi en åker på 50 kvadrat-
meter som förberetts av en 
inhyrd traktor från pro-
jektet Kulinunga, berättar 
Henriques Tchiala Mutondo. 
Vi började med att odla 
kassava. Tack vare inkom-
sterna från våra skördar 
har vi kunnat köpa anteck-
ningsböcker, blyertspennor, 
skoluniformer, böcker, en 
cykel och kastruller till 
vårt hem. Dessa saker har 
hjälpt mina barn att gå kvar 
i skolan. Dessutom har vi 
mat på bordet varje dag.

Minst femton fall av 
tvångs  sterilisering av kvin-
nor som lever med hiv har 
uppdagats i Namibia. Vår 
partner Legal Assistance 
Center (LAC) uppmärk-
sammade problemet med 
kampanjen "Non-negotiable, 
my body, my womb, my 

rights". De femton kvin-
norna har sedan dess tagit 
sitt ärende till domstol. 
För att ge moraliskt stöd 
gick LAC och en rad rät-
tighetsorganisationer ihop. 
De spred information på 
Facebook och Youtube och 
ordnade en demonstration 
med över 300 deltagare. De 
höll också presskonferenser 
och skrev en petition för att 
omedelbart stoppa tvångs-
steriliseringarna. Petitionen 
skrevs under av över tusen 
personer.

Nomzi Sampepes är glad 
över sin tvättmaskin. Hen-
nes liv förändrades när byn 
Cata i Sydafrika fick kom-
pensation för tvångsförflytt-
ningarna under apartheid.
– Det var då byn började 

utvecklas. Nu minskar 

fattigdomen och vi har 
möjlighet att få inkomst här 
i byn, berättar hon.

Det var tack vare part-
nerorganisationen Border 
Rural Committee (BRC) 
som kompensationen blev 
verklighet. Arbetet BRC gör 
är ett bra exempel på när 
mobilisering och deltagan-
de utveckling är som bäst. 
Invånarna mobiliserades 
och pressade politikerna. 
Det resulterade i 30 000 
kronor per hushåll. Hälften 
använde familjerna privat, 
hälften har gått till utveck-
ling av byn.

I södra Afrika blir tusen-
tals barn föräldralösa 
varje år när de mister sina 
mammor i aids. Men för 
Angelina Faustino i Moçam-

bique och hennes barn ser 
framtiden ljus ut.

– Jag är änka sedan tio år 
och lever med hiv. Jag sökte 
hjälp och fick bromsmedici-
ner. När jag blev bättre gick 
jag med i gruppen Hankoni. 
Jag har fått utbildning i 
hemsjukvård och hjälper 
nu andra som är sjuka. 
Tack vare Hankoni och det 
ekonomiska stöd jag får för 
mitt arbete, kan jag ge mina 
barn den fulla trygghet alla 
barn har rätt till.

2004 fick Wendy Pekeur 
nog. Livet som lantarbetare 
i Sydafrika var alltför hårt. 
Wendy blev då en av dem 
som startade fackfören-
ingen Sikhula Sonke. En 

fackförening ledd av kvin-
nor som kompromisslöst 
kämpar för att lantarbe-
tares villkor ska förbättras. 
Genom demonstrationer 
och förhandlingar har man 
kommit en bra bit på väg.

– Vi har satt hårt mot 
hårt. Föräldraledighet, hjälp 
med sjukvårdskostnader 
och toaletter vid fälten är 
några exempel på när vi har 
lyckats.

Nu kämpar Wendy 
vidare och försöker trycka 
på svenska Systembolaget 
så att deras arbete med en 
ny etisk kod ska resultera i 
konkreta förbättringar för 
lantarbetare i Sydafrika.

Julieta Abondio är en 
av Moçambiques många 
småbönder. Hon har ofta 
ställts inför svårigheter, som 
översvämningar eller torka, 
som gjort skördarna små 
och olönsamma. Men sedan 
två år har allt förändrats.

– Nu deltar jag i ett 
projekt som gett mig ny 
kunskap om hur jag ska pla-
nera mitt jordbruk så att jag 
kan odla flera grödor istället 
för bara en. Det ger mig 
inte bara möjlighet att välja 
vad jag och min familj ska 
äta, utan ger mig också en 
försäkran om att det alltid 
finns någon gröda som 
växer bra. Nu kan mina 
barn äta bättre kost året 
runt. Metoden lär oss också 
hur vi ska vårda vår jord så 
att även våra barn kommer 
att kunna bruka den. Tack 
vare projektet ser jag nu att 
livet förändras till det bättre.

– Bageriet har förändrat 
livet för oss. Nu kan vi köpa 
sådant som våra familjer 
behöver och samtidigt se 
till att de mest utsatta i vår 
by också får en chans, be-
rättar Medina Muziri från 
Zimbabwe.

Medina är en av fem 
kvinnor som jobbar i ett 
kooperativt bageri. De star-
tade bageriet för att råda 
bot på att det varken fanns 
mat i affärerna eller tillräck-
ligt med pengar att köpa 
varor för. Bageriet har blivit 
en stor framgång. Gruppen 
säljer bröd till skolbarn och 
familjer. Varje månad får de 
ett överskott som de delar 
mellan sig. De avstår också 
en del av sin förtjänst för 
att bidra till sitt lokalsam-
hälle. Bland annat får tre 
föräldralösa barn skolgång 
och så mycket mat på bor-
det att det även räcker till 
barnens mormor. Mari Dahl  

SamordnareInsamling & 
lokalt engagemang
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... en kampanj, ett bageri ...
... och på dessa två sidor har vi valt ut  

några exempel på vad ditt stöd har bidragit till
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Det var det första Emil 
Samnegård sa när vi sågs i 
september förra året. Det 
var inte så mycket vi visste 
om varandra då. Vi skulle 
plugga samma program 
och väntade på uppropet 
utanför en av salarna på 
Malmö Högskola just den 
där dagen och så hade vi 
setts på ett medlemsmöte 
med Afrikagrupperna två 
år tidigare. Därför den där 
första repliken och mitt 
svar: ”Japp, det ska vi!” 

Kursen började och gav oss studen-
ter möjlighet att göra egna projekt 
under fyra månader, som en del av 
utbildningen i Project Management 
and Organization. Emil kickade igång 
utmaningen att starta lokalgruppen 
genom att sätta upp två tydliga mål: Vi 
ska lära oss något och vi ska ha roligt!

För mig var det perfekt. Jag hade ny-
ligen flyttat till Malmö och ville gärna 
vara aktiv i Afrikagrupperna, men kän-
de inte att jag hade tiden att ensam 
dra igång den då vilande lokalgruppen. 
Nu formulerade Emil en önskan och 
ett mål som jag och flera med mig 
delade och så var vi alla plötsligt igång. 

Alltfler slöt upp. Vissa hade starka 
band till Afrikagrupperna och nåddes 
genom personliga kontakter och in-
bjudningar med hjälp av tidigare med-
lemsregister. Bland dem som koma 
fanns även många nya medlemmar, de 
flesta studenter. De hörde talas om 

lokalgruppen på liknande sätt som jag, 
i kön till kopieringsmaskinen, under 
en paus i pluggandet på biblioteket 
eller i diskussionerna under en lektion. 
Facebook blev också en viktig del i att 
nå ut till fler. Vi skapade event, publi-
cerade bilder på vad vi gjort och bjöd 
in andra via våra statusuppdateringar.

Även om Emil som en del av sitt 
projekt var drivande i starten under de 
fyra första månaderna, var det tydligt 
att alla ville vara delaktiga och skulle 
få möjligheten att leda i just de frågor 
som de brann för. Vi ordnade semina-
rier om bland annat rättvis handel och 
Västsahara tillsammans med ABF och 
Utrikespolitiska Föreningen liksom 

”awareness graffiti”, där vi sprejade 
hivinformation på en av Malmös lag-
liga graffitiväggar. Maya Babaeva, som 
också studerade på vårt program, valde 
att uppmärksamma världsaidsdagen 
via ett seminarium med inbjudna gäst-
föreläsare. Även detta projekt kunde 
räknas in i kursen vilket gav henne 

tid att engagera sig som projektledare. 
Samtidigt såg vi till att hitta mindre 
uppgifter som kunde vara flexibla och 
roterande i gruppen: Har du lust att 
fota under ett av våra seminarier? Kan 
du ge feedback på ett program som 
vi håller på att utforma just nu? Eller 
vill du se till att alla som kommer till 
dagens möte känner sig välkomna?

Det finns så klart även nackdelar 
med hur vi jobbar. För att möjlig-
göra att nya medlemmar ska känna 
sig välkomna, måste de som varit 
med längre vara beredda att upprepa 
samma information ofta, kanske till 
och med vid varje möte. Men, vinsten 
är lusten, dynamiken och glädjen i att 
se hur mycket som kan göras på ett 
relativt enkelt sätt om vi är många 
som hjälps åt. 

 
 

Malin Rindeskär  
Malmö/Lund Afrikagrupp

På Världsaidsdagen var det full aktivitet i Malmö/Lund Afrikagrupp, graffitimålning 
på stan och seminarium med inbjudna gästföreläsare. 
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Hej, vi ska starta lokalgrupp  
i Malmö och Lund Ett nytt sätt att arbeta tillsammans. 

Med lokalgruppskonferensen vill vi 
uppmuntra, stärka och utveckla en-
gagemang men också hitta former för 
hur lokalgrupperna kan driva Afrika-
gruppernas centrala påverkansarbete.

Konferensen arrangeras årligen 
av en lokalgrupp i samarbete med 
Afrikagruppernas ordförande och 
medlemssamordnaren på kontoret. 
På premiärtillfället bjöd ordförande 
Lena Kalmelid in representanter från 
samtliga lokalgrupper för att prata 
om det medlemsarbete som pågår i 
hela Sverige.  

Fokus för årets aktiviteter var själv-
klart riksdagsvalet 2010. Mötesdel-
tagarna planerade att på festivaler och 
särskilt under Almedalsveckan sprida 
information om partiernas ställnings-
tagande i globala frågor och vilka 
konsekvenser det får för de länder där 
Afrikagrupperna är verksamma. EPA-
förhandlingar, situationen i Västsahara 
och kampanjen för Rättvis Vinhandel 
var andra frågor man ville uppmärk-
samma, bland annat under Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg.

För Afrikagruppernas lokalgrupper 
är sociala medier viktiga, i synnerhet 
Facebook där några av lokalgrupperna 
har en egen sida där man lägger upp 
aktiviteter som kampanjer, seminarier 
och insamlingsinitiativ. Medlemssam-
ordnare Anna Gunterberg betonade 
de möjligheter som huvudkontoret har 
att stödja arbetet, genom informations-
material, kontakter och samordning.

Likaså påpekades betydelsen av 
medlemmars åsikter om Afrikagrup-
pernas verksamhet. Styrelsen efterfrå-
gade därför representanter från varje 
lokalgrupp som vill ingå i en referens-
grupp till organisationens långtidsplan.

Anna Strömberg Pamp  
Redaktör 

Konferens samlar lokalgrupper

Gävle Afrikagrupp samarbetar sedan många år med Border Rural Committee (BRC). 
– Vad vi är bra på är kontakter i Afrika och vi har ofta haft besök från just Sydafrika. Det 

är kul att fundera på vilka studiebesök de kan ha nytta av och vad vi kan göra tillsammans, 
säger Inger Johansson.

Under året samlade gruppen in 14 000 kronor och Inger menar att en del av framgångs-
receptet var samarbetet med andra organisationer genom kampanjen Världens Barn.

– Vi är så få aktiva i Gävle Afrikagrupp, några få uvar, skrattar hon men tillägger att de 
ofta, ofta stod utanför de stora varuhusen och på torget med sina bössor.
Av gymnasielever med intresse för Sydafrika och byn Cata (bilden) fick de också hjälp 
samtidigt som ungdomarna fick lära sig hur det fungerar att samla in pengar.

Göteborgs Afrikagrupp bjöd in till en rad spännande föreläsningar under året, som
lockade både medlemmar och andra västkustbor.

– Det är just det vi vill göra, peppa och engagera våra medlemmar, inklusive oss själva.
Vi vill också göra våra möten öppna för allmänheten som är eller blir intresserade av de
här frågorna och kanske blir nya medlemmar, säger Lisa Rosengren.

Gästerna var många, informatörer från Sydafrika, Angola och Namibia berättade om 
verksamheten där. Färnebodeltagare föreläste om sin praktik i Sydafrika.Från Sydafrika 
kom Tyhilelwa Gcilitshana och Khuselwa Tontsi och berättade om BRC och utvecklingen 
i Cata. Mest välbesökt var mötet där Sven-Erik Liedman talade inför 35 personer talade 
om solidaritet i motsats till välgörenhet. Dessutom skänkte Sven-Eric hela sitt arvode till 
Södra Afrikainsamlingen.
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Volontärer var en beteck-
ning som hängde ihop 
med finan siering från Sida. 
Afrika grupperna använde 
ordet solidaritetsarbetare. De 
första åkte till Angola 1975, 
men framväxten av den 
egentliga rekryteringen star-
tade med Moçambiques för-
frågan om stöd för att hålla 
landet igång och städa upp 
efter kolonialismen. Med 
endast 45 utbildade läkare i 
landet vid självständigheten 
var en sådan förfrågan lätt 
att förstå. Afrikagrupperna 
kände ett ansvar att fortsätta 
samarbetet från befrielse-
kampen, men nu för att vara 
med och bygga upp det fria 
Moçambique. 

1976 höll Afrikagrupperna 
sin första förberedelsekurs, 
SOS – Seminarium om 
solida ritetsarbete i Afrika 
och Sverige. Under åren 
hann det bli 84 stycken SOS 

med totalt omkring 1 200 
deltagare, vilket bidragit 
stort till Afrikagruppernas 
kunskap och engagemang 
för södra Afrika.

Afrikagrupperna har haft 
solidaritetsarbetare i alla sina 
verksamhetsländer, men flest 
i Moçambique och Namibia 
och framför allt inom of-
fentlig hälsovård och utbild-
ning. I Namibia arbetade 
exempelvis solidaritetsarbe-
tare med Pamwe Trust och 
medverkade till att man 
tillsammans med bybefolk-
ningen skapade 1 000-tals 
nya klassrum. I Moçambique 
höll Afrikagruppernas soli-
daritetsarbetare bland annat 
igång viktiga funktioner på 
sjukhus och vårdcentraler 
runt om i landet. 

Detta personalstöd var 
störst under 80- och 90-ta-
len med 20 till 40 utresande 
varje år. Uppskattningsvis 

har totalt 750 solidaritetsar-
betare arbetat i södra Afrika 
genom Afrikagrupperna. De 
stod inte bara för profes-
sionella insatser, utan med-
verkade också i att bygga 
upp omfattande utbyten, 
kontaktnät och kunskaps-
banker. De har informerat 
och spritt kunskap om södra 
Afrika i Sverige. De har bli-
vit resurs personer, inte bara 
för Afrikagrupperna utan för 
svenskt utvecklingssamarbe-
te i stort. Många är också de 
kollegor, studenter, forskare 
och organisationsmänniskor 
från södra Afrika som fått 
kontakter med arbetsplatser, 
utbildningar, organisationer 
och orter runt om i Sverige. 

I takt med att länderna 
byggde upp sin egen kompe-
tens minskade dock det aku-
ta behovet av personalstöd. 
Idag har Moçambique 600 

legitimerade läkare, varav 
flertalet fått sin utbildning i 
landet. En stor ökning, men 
fortfarande har Sverige 100 
gånger fler i relation till 
folkmängden! Framväxten av  
alltfler organisationer i södra 
Afrika ledde också till att 
Afrikagruppernas samarbete 
alltmer inriktade sig på civil-
samhället, där det inte finns 
samma behov av personal-
stöd. Dagens samarbete utgår 
från Afrikagruppernas land-
kontor och innebär ex em  -
pelvis planerings- och upp- 
    följnings möten, regelbundna 
träffar med hela partner-
gruppen och olika slags ge-
mensamma utbildnings- och 
kampanjaktiviteter.

 
 
 

Berit Wiklund  
Afrikagrupperna

Solidaritetsarbetet  
fyller 35  

och får ny form
I mars 2010 lämnade Afrikagruppernas siste volontär Namibia. 
Några månader tidigare hade de sista volontärerna som arbetat 
direkt med lokala organisationer i norra Moçambique också 
avslutat sina kontrakt. I och med det var en 35-årig epok av  
samarbete mellan Afrikagrupperna och myndigheter och  
organisationer i södra Afrika kring personalstöd slut. All  
personal från Afrikagrupperna, svensk såväl som inhemsk,  
är nu enbart anställda på Afrikagruppernas kontor.
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– En relation är när någon 
talar och den andra svarar, 
säger André Manuel. När 
vi började vårt samarbete 
med ADRA Malanje var vi så 
svaga på grund av kriget att 
det enda vi kunde göra var 
att ta emot. Idag bygger stö-
det snarare på en ömsesidig 
dialog om hur vi tillsammans 
vill förändra samhället. Tack 

vare mikrokrediter har för-
eningar möjlighet att utöka 
sin verksamhet och själva 
påverka sin utveckling.

André Manuel är medlem i jord-
bruksföreningen Tala Hady som verkar 
i kommunen Quela, i provinsen 
Malanje. Afrikagruppernas uppdrag 
är att stötta civilsamhället i de länder 
vi verkar i. Detta gör vi genom att 
samarbeta med enskilda organisa-
tioner såsom ADRA Malanje, som 

i sin tur bland annat stöttar lokala 
jordbruksföreningar och kooperativ. 
För Tala Hady handlade samarbetet 
med ADRA Malanje till en början om 
katastrofhjälp för att bygga upp landet 
efter inbördeskriget. 

– Staten hade helt enkelt inte hunnit 
organisera sig, därför var det ADRA 
Malanje som med stöd från Afrika-
grupperna byggde skolor, sjukhus och 
bostäder, berättar André Manuel.

Efterhand blev jordbruksinsatser 
och utveckling av infrastrukturen allt 
viktigare. Idag finns tillgång till mat 

Mikrolån lyfter landsbygden såväl som skola och utbildning och 
André Manuel säger att man nu har 
kraft och kunskap att själva styra sin 
utveckling. Och hur väl utvecklingen 
har gått mäts i plåttak och getter, 
fortsätter han.

De senaste åren har mikrokrediter 
fått en allt större betydelse för utveck-
lingen på landsbygden. Med hjälp av 
det finansiella stödet från Afrikagrup-
perna tillhandahåller ADRA Malanje 
en kredit som små jordbruksfören-
ingar kan ansöka om. Räntan är fem 
procent eller lägre och pengarna går 
i omlopp för att sedan återanvändas 
till nya mikrokrediter efter det att 
tidigare lån återbetalats. 

Vanligtvis består en förening av 
omkring 25 familjer som tar ett lån 
tillsammans. Fyra personer måste 
skiva under lånet vilket gör att det 
inte är enbart en person som sedan 
kan hamna i eventuell skuld om lånet 
inte betalas tillbaka. När föreningen 
tagit emot lånet följer de en plan som 
de upprättat tillsammans med ADRA 
Malanje där eventuella inköp görs och 
sedan kan byggnationer eller dylikt 
sätta igång. Föreningen får två år på 
sig att betala tillbaka lånet. ADRA 
Malanje följer föreningen i denna 
process som är en del av den redan 
upprättade planen. En förening kan 
betala tillbaka lånet när produktionen 
ökat eller när de getter man köpt in 

för pengarna har fått killingar och 
därmed kan säljas eller bytas till andra 
varor som generar högre inkomst. 

– I Quela har mikrokrediter bland 
annat använts för att köpa in maskiner 
för att kunna utöka produktionen av 
kassava och andra grönsaker, berättar 
André Manuel. Tala Hady har även 
köpt in getter som distribuerats till 
föreningens medlemmar och en del av 
överskottet från mikrokrediterna har 
i sin tur genererat i inköp av plåttak 
och plastmöbler. 

Trots att flera banker nu tillhanda-
håller mikrokrediter är ett av proble-
men att få personer kan ansöka om 
dem på grund av att de inte har id-
handlingar och därför inte kan skaffa 

Dona Maria förespråkar att en del av mikrokrediterna ska användas till att utveckla jordbruket därför att bättre maskiner 
ökar föreningarnas grönsaksproduktion. Idag är ingen utan mat i Quela.
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Inte bara jordbruket utvecklas i Quela, likaså infrastrukturen. Det senaste är gatubelysningen som drivs av solceller.
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Även om AAS är en liten organisation 
har vi trots allt mycket att bidra med 
tack vare vår kompetens inom hiv och 
aids. Utbytet med Afrikagruppernas 
andra partnerorganisationer i Angola 
är en viktig erfarenhet. Det finns en 
öppenhet kring dessa frågor som ger 
oss energi och inspiration att fortsätta 
vårt arbete med att sprida information 
och ge stöd till hivpositiva. 

2010 var ett viktigt år för AAS då 
vi beslutade oss för att satsa mer än 
tidigare år. Tillsammans med Afrika-
grupperna gjorde vi en utvecklings-
plan för de kommande två åren med 
målet att utöka och effektivisera 
verksamheten. Idag har vi ett eget kon-
tor där vi i högre utsträckning arbetar 
med nätverkande och utåtriktade 
aktiviteter mot andra finansiärer.

Till skillnad från andra internatio-
nella organisationer är Afrikagrupperna 
inte bara en finansiär, utan snarare en 
samarbetspartner som är med hela 
vägen, från ansökan till genomförande 
av projekt och slutligen utvärdering. 
Det faktum att samarbetet med Afrika-
grupperna är långsiktigt och bygger 
på kontinuerlig dialog gör att vi som 
en liten organisation kan växa och ut-
vecklas. En viktig del är möjligheten till 
erfarenhetsutbyte. Nu planeras ytter-
ligare ett, den här gången med Afrika-
gruppernas partner i Moçambique.

Under året genomförde Afrika-
grupperna en utvärdering av hela sin 
verksamhet i Angola. För oss var det 
väldigt givande att samarbeta med ut-
värderaren som hjälpte oss att synlig-

göra våra starka och svagare sidor. Vi 
har nu en tydligare idé om hur vi vill 
gå vidare i arbetet och håller därför 
på att utarbeta en strategi- och lång-
tidsplan. En förhoppning är att kunna 
satsa mer på information och akti-
viteter för barn och ungdomar, idag 
riktar vi oss framförallt till vuxna. Det 
långsiktiga partnerskapet med Afrika-
grupperna är en av förutsättningarna 
för att vi ska lyckas med detta. 

 
 
 
 
 

Carolina Pinto  
Associação dos amigos dos seropositivos 

(AAS)

ett bankkonto. ADRA Malanje stöttar 
därför föreningarna med frågor såsom 
legalisering av verksamheten och upp-
rättandet av id-handlingar. 

När jag senare träffar den lokale vice 
administratören, António Correia 
Fonte Boa, bekräftar han den bild 
André gett av utvecklingen i byn och 
vikten av ADRA:s långsiktiga närvaro. 
Han säger att bland det viktigaste 
som hänt de senaste åren är samarbe-
tet som tack vare ADRA vuxit fram 
mellan myndigheterna och de olika 
jordbruksföreningarna. De tar nu 
gemensamma beslut om kommunens 
utveckling som en del av den decen-
traliseringsplan som bland annat inne-
bär ökad makt till just lokala instanser. 
– Freden är den största förändringen 

som ägt rum i Angola, men nu behö-
ver vi bättre infrastruktur: asfalterade 
vägar, skolor och utbildning. Vi be-
höver fler ingenjörer, människor med 
utbildning och folk behöver förstå att 
utveckling tar tid. De förmögenheter 
som cirkulerar i Luanda har ännu inte 
nått oss här på landsbygden. 

När jag lämnar Quela måste jag köra 
sakta, det är så många getter på vägen.

Erika Eckeskog  
Koordinatör, Benguela, Angola

Regionala utbyten utvecklar  
organisationen

Associação dos Amigos dos Seropositivos 
(AAS) mål är framförallt att mildra negativa 
konsekvenser av hiv för personer som lever 
med hiv och deras närstående. Verksamhe-
ten består av information om överföring och 
prevention av könssjukdomar och hiv. Afrika-
grupperna stöder AAS både finansiellt och 
med kapacitetsbyggande sedan 2007.

Egengjorda leksaker, slangbella och dicka.
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Angola

Afrikagruppernas kontor ligger i Benguela, 
där finns två anställda liksom en halvtids-
administratör i Luanda. Under 2010 stödde 
Afrikagrupperna åtta organisationer inom 
samtliga temaområden. Organisationerna 
finns i provinserna Malanje, Benguela och 
Moxico samt i huvudstaden Luanda. Under 
2010 var den totala utvecklingsinsatsen för 
Angola 6,4 miljoner kronor.
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Att arbeta med frågor som 
rör sexuell och reproduk-
tiv hälsa och rättigheter 
är en utmaning på den 
moçam bikiska landsbygden. 
Undermålig infrastruktur, 
begränsade hälso- och sjuk-
vårdsfaciliteter och knappa 
resurser är bara några orsa-
ker. En lika stor utmaning är 
relationen mellan bistånds-
givare och mottagare.

– Utveckling är en process och huvud-
ansvaret för denna bär mottagaren, det 
är från oss vi måste utgå snarare än från 
biståndsgivarna, menar Claudia Sim-
bine, programdirektör på AMODEFA. 

AMODEFA:s huvudkontor i 
Maputo sjuder alltid av aktivitet. På 
första våningen är aktivister sysselsatta 
med att planera ännu en informa-
tionskampanj om sexuellt överför-
bara sjukdomar, i konferensrummet 
utvärderas ett samarbete med häl-
sovårdsmyndigheterna kring sexuell 
och reproduktiv hälsa och på kliniken, 
som bland annat erbjuder hemsjuk-

vård för personer som lever med hiv 
och aids, bistår sjuksköterskorna den 
strida strömmen av ungdomar. Även 
programdirektören Caludia Sim-
bine har ett fullspäckat schema men 
avsätter ändå tid för mina frågor. Vårt 
samtal blir en intressant resa genom 
Moçambiques utveckling, västvärldens 
endimensionella bild av Afrika och det 
inte helt oproblematiska förhållandet 
mellan givare och mottagare. 
– Den grundläggande ekonomiska 

ojämlikheten riskerar att ge bistånds-
givaren en privilegierad maktposition 
gentemot mottagaren, konstaterar 

Vi bär huvudansvaret för  
vår utveckling

Claudia Simbine och fortsätter: Det 
handlar inte bara om ekonomi utan 
också om en fördomsfull attityd som 
hävdar att underutvecklade länder i 
Afrika varken har politisk vilja eller 
institutionell kapacitet att åtgärda  
sina problem. 

Claudia Simbine menar att för-
domarna ofta leder till att en modern 
missionärsroll genomsyrar bistånds-
relationen, där givarländernas villkor, 
arbetsrutiner och projektledning styr 
över mottagarländernas reella behov. 
Risken är då stor att mottagaren, för 
att bli accepterad, måste ge efter för 
givarens intressen samt att målsätt-
ningar som ligger utanför givarens 
agenda tonas ner.

För att skapa en god balans i part-
nerskapet, byggt på ömsesidig respekt 

och förtroende, bör det långsiktiga 
samarbetet därför grundas på gemen-
samma målsättningar och värderingar. 
Det kan tyckas vara en självklarhet, 
speciellt då diskussionen om bistånd 
under det senaste decenniet har 
genomsyrats av partnerskapsprincipen, 
men fortfarande har många aktörer 
svårt att förlika sig med rollen som 
rådgivare och finansiär. 

– Till skillnad från många bistånds-
aktörer stöttar och uppmuntrar 
Afrikagrupperna oss att ta ansvar för 
vår egen utveckling, säger Claudia 
Simbine. Tilliten till vår kompetens 
gällande de målgrupper vi arbetar 
med i samhället, unga, gravida kvin-
nor på landsbygden, människor som 
lever med hiv och drabbade famil-

jemedlemmar, är stor från Afrika-
gruppernas sida. Förtroendet tillåter 
AMODEFA:s röst att vara tongivande 
när det kommer till verksamhetspla-
nering och genomförande av insat-
serna. Samarbetet bygger också på 
en kontinuerlig analys och uppnådda 
resultat, god kommunikation och 
lyhördhet vid kompetensutveck-
lingsinsatser. Behöver vi till exempel 
praktisk kompetensutveckling så gör 
Afrikagrupperna alltid sitt yttersta 
för att bistå oss, fortsätter hon. Ett 
exempel på detta är att Afrikagrup-
perna har medverkat i utbildningen 
av aktivister i landsbygdsdistrikten 
Nangade, Palma, Mueda, Muedumbe 
och Mocimboa da Praia, som gör 
hembesök hos familjer för att infor-
mera om sexuell och reproduktiv 

Familjer på landsbygden får besök av AMODEFA:s aktivister för att prata om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
Claudia Simbine menar att den största utmaningen är traditionella strukturer.
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Afrikagrupperna stöder utbildningen av aktivister och på AMODEFA menar man att den ömsediga respekten för 
varandras arbete är viktig. 
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Studenterna är viktiga i undervis-
nings- och lärandeprocessen. De står 
i fokus för skolans målsättning att 
utbilda och förse dem med de kun-
skaper som krävs för kulturell, social 
och ekonomisk utveckling och som 
bör stämma överens med arbetsmark-
nadens behov.

Sedan freden är utbildning ett av 
de områden som Moçambique har 
satsat mest på med investeringar i 
skolor, utbildade lärare och nya studie-
planer. Möjligheterna till utbildning 
har förbättrats avsevärt, men många 
hinder finns på vägen mot ett fullgott 
utbildningssystem. 

União Para o Desenvolvimento 
Estudantil (UNDE) anordnade med 
anledning av Internationella dagen för 
studenter i november en föreläsning 
med titeln ”Studentens roll i under-
visning och lärande” vid universitetet 
Eduardo Mondlane i Maputo, Moçam-
biques största universitet.

Under seminariet medverkade 
Quiteria Mabote, rådgivare till 
utbild ningsministern och Alpheus 
Passanduca, professor i medicin vid 
Eduardo Mondlane. Sammanlagt 
deltog 127 elever, 39 flickor och 
88 pojkar. Quiteria Mabote höjde 
studenternas medvetenhet genom att 
påminna om deras rättigheter. Hon 
uppmanade dem även att delta mer 
aktivt i en prioriterad fråga för reger-
ingen, nämligen kampen mot korrup-
tion inom utbildningssystemet. 

På grund av utbildningarnas ofta 
mycket låga kvalitet, utpräglad fat-
tigdom och spridningen av hiv, är 
avhoppen många, särskilt bland 
flickor som enligt traditionen inte 
anses ha lika stor rätt till utbildning. 
Rättssäkerheten för eleverna är under 
all kritik, inte sällan utnyttjar lärare 
sin maktposition genom mutor och 
sexuellt utnyttjande av flickor. Detta 
drar skam över professionella lärare 

som trots usla löner, brist på adek-
vat pedagogiskt stöd och läromedel, 
försöker förmedla kunskap i överfulla 
klassrum.

Rektorn för universitetet talade 
om den nya läroplanen för högre 
utbildning som sätter studenten i 
fokus. Läroplanen betonar praktiskt 
tillämpning av de akademiska ämnena 
i syfte att utrusta eleverna med den 
kompetens de behöver för att kunna 
möta samhällets och arbetsmarkna-
dens behov. De närvarande eleverna 
ställde frågor om kursplanen och lyfte 
funderingar kring akademiska utma-
ningar och om sin egen roll i undervis-
ning och lärande.

 
 
 

Nelson Chemane  
Verkställande direktör, UNDE

UNDE driver elevernas  
rättigheter

hälsa samt uppmanar människor att 
testa sig för hiv.

Utveckling är en process, för vilken 
mottagarlandet bär huvudansvaret. 
De viktiga utgångspunkterna när det 
gäller kampanjer, utbildning och vård 
finns i vårt fall i Moçambique, uppre-
par Claudia Simbine flera gånger. 

Problemen i det dagliga arbetet är 
otaliga, medger Claudia Simbine.  
Undermålig infrastruktur på lands-
bygden, begränsade hälso- och 
sjukvårdsfaciliteter och knappa 
resurser är några orsaker, men den 
största utmaningen handlar trots 
allt om att övervinna de mentala 
hindren. På grund av konservativa 
normer har kvinnor, bundna till den 
traditionella kulturen, varken makt 
över sina kroppar eller sina liv. Låg 
utbildningsnivå och brist på informa-
tion i kombination med alla tabun 
som florerar, bidrar till diskriminering 
av kvinnor. Detta leder till oönskade 
graviditeter i låg ålder, illegala aborter 
med mödradödlighet som följd samt 
ett sexuellt risktagande som i värsta 
fall resulterar i isolering. Diagnosen 
hiv är fort farande förknippad med 
stigmatisering vilket gör att många, 
istället för att söka hjälp, föredrar att 
hålla tyst om sitt tillstånd, i rädsla för 
att bli avvisade av samhället. 

AMODEFA:s arbete handlar om 
mänskliga rättigheter och målsätt-
ningen är att alla människor ska 
kunna ta fria och medvetna beslut. 

Sofia Guerrero  
Informatör, Maputo, Moçambique 

Moçambique

Afrikagrupperna har kontor i Maputo,  
där en koordinatör, en ekonom, två program-
handläggare, en informationsvolontär på 
halvtid och en sekreterare arbetar. Informa-
tionsvolontären arbetar dessutom deltid  
som rådgivare på AMODEFA i Maputo. 
Under 2010 stödde Afrikagrupperna åtta 
organisationer med huvudsaklig verksamhet 
i landets nordligaste provinser, Nampula, 
Niassa och Cabo Delgado.

Organisationerna arbetar inom programmen 
demokrati och folkligt inflytande, försörjning, 
hiv och aids samt jämställdhet.

Under 2010 var den totala utvecklingsinsatsen 
för Moçambique 8.5 miljoner kronor.

União Nacional para Desenvolvimento  
Estudantil (UNDE) är en elevorganisation  
som genom informationskampanjer och  
annan utåtriktad verksamhet, verkar för  
elevers rättigheter och ökad demokrati  
i skolan. Afrikagrupperna stöder UNDE  
sedan 2005 med budgetstöd.

Relationer uttrycks genom teater.
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Våra namibiska partner 
har upplevt en förändring 
under de senaste fyra-fem 
åren; en hårdnande och 
något nedlåtande attityd 
bland biståndsgivarna blir 
allt vanligare. Hellre stöder 
man specifika aktiviteter, 
trots att organisationer be-
tonar vikten av stöd till hela 
verksamheten för att på 
allvar gynna utvecklingen i 
södra Afrika. 

– Om Afrikagruppernas budgetstöd 
försvann skulle vi få rejäla problem, 
menar Toni Hancox, direktör på Legal 
Assistance Centre.

En viktig del i ett gott partnerskap 
är ömsesidig respekt och lyhördhet 
inför varandras behov. Till skillnad 
från många andra finansiärer stöder 
Afrikagrupperna sina partner genom 
budgetstöd i stället för projektstöd. 
Snarare än att satsa på specifika aktivi-
teter betonar man med ett sådant 
stöd hela organisationens roll för 
utvecklingen i södra Afrika. Detta är 
ett mycket konkret sätt att möta våra 
partners behov. Det är inte företeelsen 

projektstöd i sig som är problematisk 
för våra partners, utan snarare bristen 
på budgetstöd. Ett sådant ger ett brett 
stöd till organisationen som helhet, 
utan inriktning mot utvalda aktivite-
ter. Projektstöd däremot tenderar att 
fokusera på specifika aktiviteter och 
finansierar därmed inte de viktiga 
kringkostnader som är nödvändiga för 
att en organisation ska fungera. De 
flesta av våra partnerorganisationer 
finansieras från flera håll. Till exempel 
har Legal Assistance Centre (LAC) i 
Namibia idag åtta givare. Av dem ger 
endast Afrikagrupperna budgetstöd.

– Vi har märkt en tydlig trend under 

Biståndstrender  
hotar  

långsiktig planering
de senaste fyra, fem åren, säger Toni 
Hancox, chef för LAC. Allt fler givare 
vill nu ge enbart projektstöd. Det 
skapar problem för oss eftersom vi, 
precis som vilken arbetsplats som 
helst, även behöver bekosta allmänna 
funktioner som ekonomi, IT-support 
och liknande. Om Afrikagruppernas 
budgetstöd försvann skulle vi få rejäla 
problem med att ersätta det.

 LAC, som arbetar med mänskliga 
rättigheter, juridisk rådgivning, utbild-
ning, opinionsbildning och lobbying 
för svaga och marginaliserade grupper 
i Namibia, driver ofta fall i namibiska 
domstolar. Inte sällan är det principiellt 
viktiga fall som kan ha stor betydelse 
för framtiden. 

En stor del av dessa processer och 
de kostnader som hörde till, betalades 
under 2010 av Afrikagrupperna.

– Det tycks finnas en föreställning 
om att vi som jobbar med mänskliga 
rättigheter är villiga att göra det för 
ingenting, säger Toni Hancox. Så 
är det givetvis inte, inte mer här än 
någon annanstans. Det är inte ett kall 
och folk gör inte saker åt oss gratis.

Denise Moongo, programansvarig 
på Namibia Planned Parenthood As-
sociation (NAPPA), en organisation 
inriktad på sexuell och reproduktiv 
hälsa, är också tydlig med vad Afrika-
gruppernas budgetstöd innebär.

– De flesta av våra givare dikterar 
för oss exakt vad vi ska göra, hur vi 
ska göra det och var, utan hänsyn till 
våra egna och nationella prioriteringar 
och strategiska målsättningar. Dess-
utom kommer stödet oftast med en 
uppsjö av olika rapportformat för 
de ekonomiska redovisningarna och 

verksamhetsberättelserna, och i ett fall 
till och med en separat databas som 
vi måste använda för vår rapportering. 
Många av de kostnader som uppstår 
med ett nytt projekt täcks aldrig av 
programstödet, men de måste ändå 
betalas. Därför är Afrikagruppernas 
stöd grundläggande för oss.

Under 2010 gick Afrikagruppernas 
budgetstöd inte bara till NAPPA:s 
verksamhet inom sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter. Likaså 
kunde organisationen utrusta sitt 
kontor samt två kliniker med luftkon-
ditionering och bygga om en donerad 
container till två mottagningsrum, 
dels för rådgivning kring sexuellt 
och könsbaserat våld och dels för 
familjeplanering. Dessutom kunde 
man utbilda såväl sjuksköterskor 

En del av NAPPA:s arbete handlar om att informera ungdomar och sex, relationer och rättigheter. Här demonstrerar en aktivist 
hur en kondom fungerar.

©
 N

A
PP

A

Afrikagruppernas stöd till NAPPA finansierar utbildning av aktivister men också sjukvårdskliniker. Denise Moongo säger att 
de flesta biståndsgivare till skillnad från Afrikagrupperna dikterar villkor för hur pengarna ska användas. 
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För många människor som lever i ut-
kanten av samhället betyder det min-
dre att känna till vem som sitter vid 
makten än att veta hur de ska ge sina 
barn mat, kläder och utbildning. Men 
detta ska inte vara normen. Människor 
från alla delar av samhället ska med 
stolthet kunna göra sin röst hörd och 
veta att deras val hjälper till att bygga 
ett land som ska utvecklas längre än till 
att alla får tillgång till det basala – mot 
en stark och framgångsrik nation.

Som den enda juristfirman till för 
allmänheten har Legal Assistance 
Centre (LAC) unika insikter när det 
gäller mänskliga rättigheter i Namibia. 
Ännu ett parlamentsval och ett pre-
sidentval i slutet på 2009 medförde 
ytterligare ett ifrågasättande av valens 
trovärdighet, särskilt när det gäller 

parlamentsvalet. Oppositionen menar 
att fusk förekommit.

En långvarig rättslig strid om detta 
pågår nu i de två högsta domstolarna 
i Namibia och slutet är ännu inte 
inom synhåll. Oppositionspartierna 
förlorade i Namibias motsvarighet 
till Hovrätten men har överklagat till 
Högsta Domstolen. 

Under tiden är det "business as usual" 
i regeringskorridorerna. Tyvärr betyder 

"business as usual"utbredd fattigdom, 
otillräckligt utrustade skolor och 
sjukhus och ett tilltagande våld, sär-
skilt mot kvinnor och barn. Det finns 
tjänstemän inom myndigheter som 
outtröttligt arbetar för en ändring till 
det bättre, men sanningen är att deras 
ansträngningar just nu inte för med sig 
någon bestående förändring. Vi som 

är del av civil samhället måste fråga 
oss: Påverkar våra ansträngningar de 
mest marginaliserade i vårt samhälle 
och kommer våra ansträngningar att 
betyda något för framtiden?

Namibia är idag ett utvecklingsland 
med medelinkomst och ett civilsam-
hälle som upplever ett ökande 
bortfall av givare. Även om sociala 
och ekonomiska rättigheter kommer 
att vara centrala för LAC även under 
kommande år, måste vår kapacitet öka 
för att också bli starkare när det gäller 
medborgerliga och politiska rättigheter.

 

Toni Hancox  
Director, Legal Assistance Centre, Namibia

”Business as usual” bortom  
maktens korridorer

Legal Assistance Centre (LAC) är ett 
juridiskt centrum som arbetar med 
mänskliga rättigheter inom jämställdhet, 
hiv och landfrågan. Man ger rättshjälp 
och driver fall för en bättre lagstiftning. 
Webbsida: www.lac.org.na

Afrikagrupperna stöder LAC sedan 
2006 med budgetstöd respektive visst 
tekniskt stöd.

som assistenter för hivprovtagning 
och rådgivning och sammanställa en 
utbildnings manual som täcker hela 
organisationens verksamhet. 

Oroväckande är att flera partner 
upplever en hårdnande och något  
mer nedlåtande attityd från sina 
givare, raka motsatsen till lyhördhet 
och respekt. Förståelsen för organisa-
tionernas vardagliga verklighet finns 
inte alltid där. 
– Jag vet inte om det är för att vi 

befinner oss i Afrika, eller vad det är. 
Men många givare har väldigt svårt 
att behandla oss som vuxna männis-
kor, säger Toni Hancox. Hon är noga 
med att påpeka att Afrikagrupperna 
står för någonting annat.

 – Det känns mycket mer som ett 
jämbördigt förhållande oss emellan, 
där vi kan diskutera saker och blir 
behandlade som individer. Afrika-
grupperna har ett mer mänskligt 
ansikte som ”givare”, ett stöd där vi 
kan ha en dialog om saker och ting, 
och det betyder mycket för oss.

Jan Gustafsson  
Informatör & programhandläggare,  

Windhoek, Namibia

Aktivister hämtar kondomer inför workshop.
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Namibia

Afrikagruppernas huvudkontor i Namibia 
ligger i huvudstaden Windhoek. Där fanns 
under 2010 tre anställda: En koordinatör, en 
informatör samt en programhandläggare. Till 
och med mars arbetade likaså en informatör 
och rådgivare på partnerorganisationen LAC.

Under 2010 stödde Afrikagrupperna fem 
organisationer med verksamhet inom  
samtliga temaområde. 

Under 2010 var den totala utvecklingsinsatsen 
för Namibia 5,4 miljoner kronor.

40 • Namibia Namibia • 41



När jag frågar Afrika-
gruppernas partnerorga-
nisation Surplus People 
Project, (SPP) om de ser oss 
som en bra partner kommer 
svaret utan tvekan: 
– Afrikagrupperna delar 

vår vision och skriver oss 
inte på näsan om vad vi 

ska göra. Dessutom finns 
länken mellan nord och syd, 
Afrika grupperna erbjuder 
en plattform i nord att driva 
våra frågor på, säger Her-
schelle Milford på SPP. 

Surplus People Project kämpar för 
en lantbruksreform som gynnar de fat-
tiga, och för matsuveränitet. Det inne-

bär inte bara att alla har tillräckligt att 
äta utan också rätten att bestämma 
vad folket i ett land vill äta och hur 
maten ska produceras snarare än att 
vissa länder dumpar sitt överflöd på 
andra marknader. För att uppnå detta 
och medverka till en landsbygdsre-
form stöder SPP småbönders organise-
ring och kompetensutveckling. Grup-
per av lantarbetare som för första 
gången har tillgång till en bit mark 

Lantbruksreform  
på de  

fattigas villkor vet ofta allt om odlingen, men stöter 
på problem om bland annat vilket 
stöd de har rätt till från myndigheter 
och hur de kan skydda sig från andras 
försök att ta över jorden. En del av 
SPP:s verksamhet handlar därför om 
att informera om dessa frågor, bekosta 
juridisk hjälp och bedriva forsk-
ning och påverkansarbete gentemot 
myndigheter. Organisationen stöder 
också initiativ till ekologisk odling och 
driver en genbank för lokala fröer.

Afrikagrupperna stöder SPP sedan 
två år och har snabbt byggt upp en 

bra relation. Don Dahlgren på Afrika-
gruppernas kontor i Stockholm är 
imponerad av den öppenhet och raka 
kommunikation som finns mellan 
SPP och Afrikagrupperna. Att nå dit 
kan ibland vara svårt när pengar finns 
med i bilden. När problemen från 
början orsakas av hur EU och Sverige 
agerar politiskt räcker det inte att 
bara finan siera projekt i Afrika. Men 
genom partnerskap är det möjligt för 
organisa tionerna att via Afrikagrup-
perna påverka och väcka opinion 
i Sverige och ge svensk allmänhet 
kunskap om hur situationen ser ut i 

vardagen i södra Afrika. Att Afrika-
grupperna har kontor på plats i varje 
land är också ovanligt och underlättar 
partnerskapet betydligt. För Herschel-
le Milford är det också viktigt. 

– Att Afrikagrupperna har kontor 
i södra Afrika innebär konkret en-
gagemang. Det skapar utrymme för 
organisationer att mötas och stärker 
ett partnerskap inom gruppen. Frågan 
om pengarna finns alltid där. Ni är en 
finansiär och vi ansöker om pengar. 
Men partnerskap är ändå möjligt. Hos 
Afrikagrupperna finns en flexibilitet, 
vi kan genomföra kreativa utveck-

SPP kämpar för en solidarisk lantbruksreform. Det innebär politiskt påverkansarbete men också utbildning i vad som ska odlas och hur.
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Ithemba Land March, människor demonstrerade till provinsregeringen i Västra Kap för att påvisa rättigheterna till sin mark. 
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Sockerindustrin är global. Jämfört 
med andra EU-länder är Sverige en 
stor marknad för råsocker och rättvi-
semärkt socker från Afrika. Därför ser 
vi möjligheter att driva kampanjer i 
Sverige tillsammans med våra nätverk 
och enskilda fackförbund vars med-
lemmar producerar sockret. 

Afrikagrupperna är en av Khanya 
Colleges viktigaste och mest strategiska 
partner som på allvar börjat bidra till 
Khanyas strategiska mål. En av de vik-
tigaste insatserna är stödet till Södra 
Afrikas Lantarbetarnätverk (SAFWN) 
som Khanya College är värdorganisa-
tion för. Nätverket bildades 2006 av 
lantarbetarfack i regionen och under 
2010 lanserade SAFWN en treårig 
kampanj för att förena och organisera 
arbetare inom sockerindustrin. 

Sockerindustrin är en av världens 
mest skyddade och regleras av en rad 

avtal som till exempel de ekonomiska 
partnerskapsavtalen, EPA. Den kam-
panj som vi driver riktar framförallt in 
sig på två storföretag i regionen, Illovo 
och Tongaat Hulett. De utnyttjar ofta 
arbetare som saknar möjligheter att 
påverka usla arbetsförhållanden och 
låga löner. För att framgångsrikt påver-
ka för bättre villkor krävs samarbete. 
Sockerkampanjen handlar därför om 
att skapa en regional plattform för det 
samarbetet och om att bygga rörelser 
för förändring. 

Sockerkampanjen handlar om  
EPA, men också om etanolproduk-
tion, el, miljöförstöring, tillgång till 
vatten och mark, frågor om sjukvård, 
användning av bekämpningsmedel, 
exploatering av kvinnliga arbetstaga-
re och hur utsatta arbetstagare kan 
organiseras.

Afrikagruppernas roll som strate-
gisk partner i sockerkampanjen och 
inom nätverket underlättar för oss 
att delta i påverkansarbete och andra 
kampanjer i Sverige. Partnerskapet 
handlar om långt mycket mer än 
pengar; Afrikagrupperna deltar aktivt 
i arbetet och kan länka till nya nätverk 
som fackföreningar i nord och institu-
tioner som kan genomföra forskning 
för kampanjen. Att Afrikagrupperna 
också kopplar kampanjen direkt till 
aktivism bland medlemmar i Sverige 
bidrar avsevärt till möjligheterna att 
driva igenom våra krav. 
 
 
 

Elijah Kodisang  
koordinatör för Southern Africa  

Farmworkers Network på Khanya College

Facklig kampanj mot  
sockerindustrin

Khanya College samarbetar med  
fackföreningar, organisationer, kyrkor, 
kooperativ och sociala rörelser i Sydafrika, 
södra Afrika och andra delar av världen. 
Syftet är att stödja kontakter mellan de  
sociala rörelserna, bland annat genom  
workshops, seminarier och andra utbild-
ningsaktiviteter som konfertenser som  
planeras i samarbete med målgruppen. 
Webbsida: www.khanyacollege.org.za

Afrikagrupperna stöder Khanya College 
sedan 2009 med budgetstöd.

lingsprojekt utan att fastna i en massa 
byråkrati. Redovisningen måste ju vara 
lika noggrann, men en extrasumma för 
ett nytt projekt kan godkännas snabbt. 

Många partnerorganisationer upp-
skattar särskilt att Afrikagrupperna 
kan ge stöd till hela organisationen, 
inte bara ett särskilt projekt. Att det 
också finns en extrapott för projekt 
som kan hamna på agendan med kort 
varsel eller där annan finansiering 
plötsligt saknas, skapar trygghet och 
flexibilitet. På så vis kunde till exem-
pel ett utbyte mellan SPP och bönder 
i Zimbabwe räddas. 

– Afrikagrupperna visar solidaritet 
och uppskattar vårt bidrag till den 
globala kampen, avslutar Herschelle 
Milford. Vi genomför inte bara aktivi-
teter, vi är en del av en större helhet 
på vanligt folks egna villkor. 

 
Viktoria Olausson  

Informatör, East London, Sydafrika

Marina Witbooi odlar pumpor i Erste river.
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Sydafrika

Afrikagrupperna är huvudsakligen verk-
samma i Östra och Västra Kapprovinserna 
samt Gauteng, med kontor i East London. 
På kontoret finns två anställda:  
En koordinatör och en informatör.

Under 2010 stödde Afrikagrupperna sju 
organisationer med verksamhet i Östra och 
Västra Kapprovinserna. Organisationerna 
arbetar framförallt inom temaområdena 
försörjning samt demokrati och folkligt 
inflytande. Den totala utvecklingsinsatsen 
för Sydafrika var 7,4 miljoner kronor  
under 2010.
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Förutom behandling och 
rehabilitering bedriver 
Jairos Jiri Association poli-
tiskt arbete för att minska 
diskrimineringen av män-
niskor som lever med funk-
tionsnedsättning. För detta 
krävs ekonomiskt stöd och 
långsiktig planering. 
– Just nu vill alla arbeta med 

funktionshindrade, det är 
den nya trenden i bistånds-
världen, men vi hoppas ju 

förstås att den ska hålla i  
sig länge, säger program-
ansvariga Fenari Mukorah.

Jarios Jiri Association (JJA) är en 
nationell organisation som arbetar för 
människor som lever med funktions-
nedsättning. Afrikagruppernas stöd går 
till fem distrikt i södra Zimbabwe där 
verksamheten handlar om att bistå, 
behandla och rehabilitera människor 
som lever med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. Nobuhle Ngono 
är 15 år. Hon föddes med leder som 
inte går att räta ut och hon har fått 
stöd av JJA sedan hon var tre år. Båda 

Nobuhles föräldrar har gått bort, och 
hon bor med sin syster och hennes 
familj. Det är svårt för Nobuhle att 
få ihop det till skolavgiften och oftast 
kan JJA hjälpa till med det. Varje 
månad får Nobuhle besök av JJA för 
att se hur hon med hjälp av ett trä-
ningsprogram utvecklar möjligheten 
att använda händer och fötter på ett 
funktionellt sätt.

– Jag hoppas kunna bli läkare, jag 
gillar verkligen skolan och hoppas 
kunna få möjlighet att studera vidare, 
säger Nobhule Ngono.

Lika viktigt som att rehabilitera 
människor är det politiska arbetet 

Funktionsnedsättning inget  
hinder för delaktighet

eftersom funktionshindrade sällan har 
samma möjligheter som andra i sam-
hället. Funktionshindrade diskrimine-
ras på många sätt i Zimbabwe. Skolan 
ska vara fri och tillänglig för alla men 
många funktionshindrade barn har 
inte möjlighet att gå i skolan på grund 
av att de inte kan komma in i skol-
byggnaderna om de till exempel sitter 
i rullstol. JJA utbildar kommittéer i 
lobbyarbete för att göra skolbyggna-
derna tillgängliga för alla. 

Många unga förståndshandikappade 
kvinnor blir gravida på grund av att 
män utnyttjar dem sexuellt. Om de 
sedan föder barn har de svårt att bli 
accepterade i samhället. JJA jobbar 
för att män ska sluta utnyttja flickor 
på det här sättet och att flickor inte 
ska behöva äta p-piller. Detta är oftast 
samhällets lösning på problemet 

istället för att ta tag i den verkliga 
anledningen till att dessa unga kvinnor 
blir gravida. Äldre människor som är 
handikappade blir ofta tillsagda att 
stanna hemma av sina släktingar och 
grannar. Men genom arbetet i kom-
mittéerna deltar funktionshindrade 
allt oftare i samhälliga aktiviteter och 
möten. JJA:s påverkansarbete riktar 
sig till allmänheten men också till 
myndigheter med syfte att öka inte-
grationen av de mest marginaliserade 
och fattiga. Särskilt eftersatta är kvin-
nor, diskriminerade inte bara på grund 
av ett funktionshinder utan också för 
att de är just kvinnor. Afrikagrupperna 
stöder Community Based Rehabili-
tation (CBR). Det är ett projekt där 
människor som lever med funktions-
nedsättning utvecklar en egen verk-
samhet som exempelvis försäljning 
av hantverk och på så sätt får en egen 

inkomst. Inom projektet finns också 
möjlighet att lära sig om ekonomi och 
att öva läs- och skrivkunnighet samt 
få information om hiv och mänskliga 
rättigheter.
– Många som deltar i projektet lyckas 

bra. Förut var de tvungna att fråga 
släktingar och grannar om pengar men 
nu kan de själva betala skolavgifter, el-
räkningar och annat. Nu är det istället 
andra som kommer till dem och ber 
om hjälp, berättar Fenari Mukorah. 

Funktionshindrade är en grupp som 
sällan blir inbjuden till workshops 
kring hiv och aids. Men på grund av 
organisationens framgångsrika påver-
kansarbete kan man nu se förändring-
ar och flera människor är öppna med 
sin positiva status. Hiv är fortfarande 
påfallande närvarande i samhället och 
rapporter visar att antalet nysmittade 
ökar på vissa ställen i landet. 

July Gavele provar hur det är att sitta i rullstol. Vanligtvis bedriver han påverkansarbete i kommittéer för att uppmärksamma 
människor med funktionsnedsättning och deras rättigheter, ett arbete som givit gott resultat.

Social Forum i Zimabwe lockade många organisationer och aktivister. För Jairos Jiri Association var det likaså ett tillfälle att 
driva funktionshundrades rättigheter i ett nationellt sammanhang.
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För att stärka våra mål och aktivite-
ter och möjliggöra en levande social 
rörelse i respektive medlemsland 
roterar SAPSN:s sekretariat. Under 
2010 avslutade ZIMCODD uppdra-
get efter sju år. När vi tog över 2003 
hamnade vi i en besvärlig situation 
då många bidragsgivare drog sig ur på 
grund av den politiska situationen i 
landet. Men några få stannade, däri-
bland Afrikagrupperna.

Vårt främsta syfte är att mobili-
sera solidaritet genom att stärka våra 
medlemmar och skapa regionala 
samarbeten, integration och enighet i 
kampen mot skuldkrisen, mot globala 
orättvisor, mot frihandelsavtal och 

mot den nyliberala politiken i södra 
Afrika. Detta gör vi till exempel via 
projektet ”Community Voice” som 
engagerar människor att delta i den 
lokala politiken. Under året handlade 
arbetet om effekterna av privatisering, 
att tillgång till vatten är en mänsk-
lig rättighet och vilka konsekvenser 
Kinas roll i SADC-regionen får. Vi gör 
undersökningar och intervjuer med 
människor för att se hur den regionala 
och globala politiken påverkar deras 
vardag och hur de själva kan engagera 
sig i detta. 

Vår hemsida, som lanserades under 
året, är ett annat sätt att stärka vårt 
gemensamma arbete. På sajten finns 

all verksamhet i regionen, de senaste 
nyheterna och aktiviteterna. 

Årsmötet i Windhoek i Namibia 
enga gerade över 300 deltagare med 
nya kunskaper och aktiviteter, kon-
takter togs och större nätverk för 
kampanjer skapades. Politiska tal och 
demonstrationer hölls och den goda 
stämningen uppmuntrade deltagarna 
att fortsätta sitt hårda arbete mot de 
många och olika orättvisor som finns 
i regionen.

 
 

Patricia Kasiamhuru  
koordinatör SAPSN/programdirektör 

ZIMCODD

Regionalt nätverk stöder  
lokal politik

Southern Africa Peoples Solidarity  
Networks (SAPSN) är ett nätverk bildat 
av civilsamhällets organisationer och 
gräsrots organisationer i elva länder i 
Afrika. Visionen är att ge en alternativ 
metod till den pågående liberali seringen  
i södra Afrika. Webbsida: www.sapsn.org

Afrikagrupperna stöder SAPSN och  
projektet ”Community Voice” sedan 2002. 

För att kunna ge sin målgrupp 
uppdaterad och korrekt information 
om hiv och aids samarbetar JJA med 
FACT-Chiredzi, även de Afrikagrup-
pernas partnerorganisation. 
– FACT kan hiv och vi vet vad ar-

betet med funktionshindrade innebär, 
därför samarbetar vi, förklarar Fenari 
Mukorah.

Partnerskapet med Afrika grupperna 
har pågått i tio år och Fenari Mukorah 
tycker att det växer. Hon säger att 
det i jämförelse med andra organisa-
tioners stöd är tillförlitligt, att det 
funnits gånger när Afrikagrupperna 
varit den enda partnern för just det 
här programmet. 

– Afrikagrupperna har hört av sig 
och frågat hur det går för oss, det är 
få andra bidragsgivare som gör det. 
Och ni funderar även på hur vi ska 
få andra bidragsgivare, det är bra och 
hur de kan bidra till att programmet 
utvecklas. Just nu märker vi att det är 
ett uppsving bland biståndsorganisa-
tioner, alla vill arbeta med funktions-
hindrade. Det verkar som att det är 
det nya i biståndsvärlden. Vi är förstås 
glada för det men vi hoppas att det 
inte bara är en fluga utan att det 
håller i sig en lång, lång tid framöver. 
Det är viktigt att vi får möjlighet att 
arbeta på att långsiktigt sätt så att vi 
kan få ett samhälle där funktionshin-
drade är synliga och accepterade som 
de är, avslutar Fenari Mukorah. 

Johanna Arkåsen  
Programhandläggare, Bulawayo, Zimbabwe

Nohbule Ngolo tränar framgångsrikt.
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Zimbabwe

Afrikagruppernas kontor ligger i Bulawayo. 
På kontoret arbetar en landkoordinatör 
och en programhandläggare. I Zimbabwe 
stödjer Afrikagrupperna projekt genom  
sju partnerorganisationer och ett  
regionalt nätverk inom temaområdena  
hiv och jämställdhet, försörjning samt  
demokrati och folkligt inflytande.  
Verksamheten är utspridd i landets alla 
provinser, två av samarbetsorganisationerna 
är dessutom rikstäckande nätverk med 
huvudkontor i Harare. Under 2010 var den 
totala utvecklingsinsatsen för

Zimbabwe 4,9 miljoner kronor.
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Finansiering
Afrikagruppernas verksamhet finansieras till 
största delen av Sidamedel (anslagsposten 
Enskilda organisationer) där vi bidrar med 
10 procent egeninsats. En del av vår verk-
samhet finansieras helt av egna medel.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för 
medlemskap i Afrikagrupperna. Fullt beta-
lande medlem betalar 240 kronor och stu-
derande och arbetslösa har en reducerad av-
gift på 140 kronor. Medlemsavgifterna skall 
täcka kostnader för föreningsadministration, 
medlemsinformation och medlemsaktivite-
ter. En enskild medlem, enskild Afrikagrupp 
eller medlemsorganisation har rätt att söka 
medel från Afrikagruppernas aktivitetsfond. 
Bidrag kan beviljas för informationsinsatser i 
Sverige som går i linje med Afrikagrupper-
nas arbete. Enskilda Afrikagrupper kan även 

söka medel för ett helt verksamhetsår. För 
2010 beviljades och utbetalades 84 kkr för 
lokala aktiviteter.

Medlemskostnader 
(Information egna medel)
Medlemskostnader avser kostnader för 
Afrika gruppernas nuvarande och potenti-
ella medlemmar. Bland kostnaderna ingår 
kontakt med medlemmar, medlemsavisering, 
värvning av nya medlemmar, medlems- och 
givartidningen Agera, digitalt nyhetsbrev 
samt kostnad för personal som arbetar med 
planering och genomförande av medlems-
aktiviteter. Tyvärr blev vi av kostnadsskäl 
tvungna att lägga ned magasinet Södra Afri-
ka under 2010.

Insamlade medel 
För att klara Sidas krav på egeninsats på 
10 procent har Afrikagrupperna egen in-

samlingsverksamhet, Södra Afrikainsam-
lingen. De flesta bidragen sätts in på Afrika-
gruppernas 90-konto, plusgiro 90 03 37-7 
och bankgiro 900-3377. I insamlade medel 
inkluderas mottagna gåvor från allmänhe-
ten, företag, organisationer, stiftelser och 
fonder. Till insamlade medel räknas också 
testamentsgåvor och donationer. Även 
medel från Radiohjälpen ingår här. Vi har 
som deltagarorganisation i kampanjen Värl-
dens barn erhållit 1 933 kkr för sju projekt 
under 2010. Som förmånstagarorganisa-
tion i Swedbanks Banco Humanfond har vi 
erhållit 101 kkr.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är kostnader vars syfte 
är att generera externa intäkter i form av 
insamlade medel och gåvor från privatper-
soner, stödgrupper och företag. Här ingår 
till exempel kostnader för trycksaker, porto, 

Styrelsen avger härmed årsredovisning Afrikagrupperna, organisationsnummer 802007-2446 för  
verksamhetsåret 2010.01.01 – 2010.12.31

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse – organisation och syfte
Afrikagrupperna är en ideell organisation 
med en vision om en rättvis värld. Afrikagrup-
perna är partipolitiskt och religiöst obunden 
och har sitt huvudkontor i Stockholm. Vi 
är verksamma i fem länder i södra Afrika: 
Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika 
och Zimbabwe. I dessa länder är fattigdo-
men utbredd och hivprevalensen är bland 
den högsta i världen. Civilsamhället står inför 
stora utmaningar. Tillsammans med part-
nerorganisationer i södra Afrika har Afrika-
grupperna i över 30 år arbetat för och i om-
rådet. En lika viktig del av Afrikagruppernas 
arbete bedrivs i Sverige genom insamling 
och informations- och påverkansarbete. 
Afrikagruppernas utgångspunkt är en solida-
risk samhällssyn som innefattar det rättighets-
baserade synsättet. Vi länkar lokalt arbete 
med nationellt och globalt genom engage-
mang, folkbildning och gräsrotsarbete. Part-
nerskap och ömsesidig respekt i relationen 
mellan människor och organisationer är för 

oss ett grundläggande förhållningssätt, lik-
som jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt hushållning med jordens resurser. 
Afrikagruppernas verksamhet utövas av dess 
medlemmar, medlemsorganisationer, års-
möte och styrelse. Styrelsen har tre utskott: 
Verkställande, program och mobilisering. 
Afrikagrupperna har ett kansli i Sverige och 
landkontor i verksamhetsländerna. Orga-
nisationens arbete leds av en kanslichef ut-
sedd av styrelsen. 

Vid utgången av 2010 hade Afrikagrupper-
na cirka 1 750 medlemmar samt 32 medlems-
organisationer och 10 enskilda Afrikagrupper. 
Flera av våra medlemsorganisationer och 
enskilda Afrikagrupper är också stödgrup-
per som bidrar till södra Afrikainsamlingen. 
Medlemmarnas kunskap, engagemang och 
solidaritet är ryggraden i Afrikagruppernas 
verksamhet. Under 2010 genomfördes en 
mängd aktiviteter runt om i landet i syfte att 
sprida vårt budskap och att samla in pengar. 

De verktyg som vi främst använder för att 
uppnå våra syften är informations- och på-
verkansarbete i Sverige samt finansiellt och 
organisationsstärkande stöd till partnerorga-
nisationer i våra verksamhetsländer.

Afrikagruppernas 
syften med verksamheten 
• Att kvinnor och män i Afrika ska ha ett 

reellt inflytande i frågor som rör deras liv. 
• Att verka för att Sveriges och EU:s politik 

leder till att länderna i Afrika ska ha makt 
att besluta i utvecklingspolitiska frågor 
och ha inflytande i globala institutioner.

• Att kvinnor och män har möjlighet att för-
sörja sig på ett sätt som är långsiktigt håll-
bart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

• Att hiv inte längre hotar utvecklingen  
i Afrika.

• Att samhällen och våra partnerorganisa-
tioner i våra verksamhetsländer ska vara 
jämställda och demokratiska.

De totala verksamhetsintäkterna för Afrika-
grupperna uppgick år 2010 till 41 350 kkr. 
De samlade verksamhetskostnaderna upp-
gick till 44 580 kkr.

Insamlingsintäkterna under 2010 uppgick 
till 5 174 kkr. Svensk Insamlingskontroll, kon-
trollerar bl a att insamlingskostnader, medlem-
skostnader och administration är på en rimlig 
nivå i förhållande till den totala årsintäkten. För 
Afrikagrupperna utgjorde dessa kostnader 
cirka 16 procent av den totala årsintäkten.

Totalt uppgick kostnaderna för informa-
tionsverksamhet i Sverige under året till 
3 905 kkr, varav Sidas informationsbidrag 
gav 1 714 kkr. Detta inkluderar Barnängens 
Världsbiblioteks program ”Möt Världen”. 
Totalt uppgick kostnaderna för verksamhet i 
södra Afrika till 33 880 kkr, varav Sida bidrog 
med 30 713 kkr.

Under 2010 redovisade Afrikagrupperna 
ett underskott på 2 764 kkr, vilket innefattar 
om struktureringskostnader av engångska-
raktär på 1 791 kkr. Tar man hänsyn till det 
är resultatet bättre än budget. Detta beror 
framför allt på lägre kostnader för adminis-
tration, insamling och egen information. År 

2009 redovisade Afrikagrupperna ett un-
derskott på 2 210 kkr. 

De omstruktureringskostnader som nämns 
ovan avser kostnader för neddragning av 
personalstyrkan på kontoret i Stockholm. 
Detta har gjorts för att få en långsiktig bättre 
balans mellan intäkter och kostnader.

   2010 % 2009 %
Angola   6 383 16,9  7 488 18,6
Moçambique   8 479 22,4 10 207 25,4
Namibia   5 418 14,3 3 719 9,3
Sydafrika   7 446 19,7 7 329 18,2
Zimbabwe   4 906 13,0 5 286 13,2
Allmänt/Regionalt   1 287 3,4 978 2,4
Sverige, information    3 905 10,3 5 203 12,9
Totalt    37 824 100,0 40 210 100,0

Ekonomi och resultat – intäkter och kostnader

Några större insatser under 2010 (kkr) 
ANGOLA
ADRA-Malanje  1 820
CAPDC  616

ADRA är en organisation som ar-
betar för en lokal hållbar demo-
kratisk utveckling genom folklig 
organisering, mobilisering och 
kapacitetsuppbyggnad. Afrika-
gruppernas stöd har gått till 
ADRA:s hela verksamhet. Afri-
kagruppernas stöd till CAPDC 
har avsett landsbygdsutveckling 
i två distrikt i Moxico.

MOçAMbique 
UNAC  1 188
MONASO  1 050

UNAC bedriver informations- 
och påverkansarbete, utbildning 
och organisering av bondeföre-
ningar och rådgivning inom agro-
forestry. Afrikagruppernas stöd 
har gått till framförallt informa-
tions- och påverkansarbete samt 
rådgivning inom agroforestry. 

MONSASO är ett nätverk 
för hivorganisationer. Afrika-
grupperna stöder MONASO 
centralt med pengar till påver-

kansarbete, men vi ger också 
visst projektstöd lokalt.

NAMibiA
LAC  1 500 
NAPPA  545

LAC är ett juridiskt centrum som 
arbetar med mänskliga rättig-
heter, lagstiftning och lagarnas 
efterlevnad. Afrikagruppernas 
budgetstöd har gått till organi-
sationens hela verksamhet.

NAPPA spelar en strategisk 
roll föra att främja sexuell och re-
produktiv hälsa och rättigheter 
för människor i Namibia, med 
speciell fokus på unga män-
niskor. Afrikagruppernas stöd 
har gått till hela organisationens 
verksamhet.

SydAfrikA
BRC   1 501
ECARP   598
Praktikantverksamhet  1 316

BRC arbetar med landsbygds-
utveckling samt driver en kam-
panj för en statlig landreform 
och pilotförsök för alterna-

tiva utvecklingsmodeller i Östra 
Kapprovinsen. Afrikagruppernas 
budgetstöd har gått till organisa-
tionens hela verksamhet. 

ECARP arbetar med lands-
bygdsutveckling genom att 
mobilisera och ge stöd till lant-
arbetare och småjordbrukare. 
Afrikagruppernas stöd har gått 
till organisationens hela verk-
samhet.

Praktikantverksamhet. I sam-
arbete med Färnebo folkhög-
skolas filial i Göteborg har 13 
personer praktiserat på organi-
sationer i Sydafrika och 2 perso-
ner från Sydafrika i Sverige. 

ZiMbAbwe
ZAN  645
ZIMCODD   600

ZAN är en nätverksorganisa-
tion bestående av ca 450 med-
lemsorganisationer som arbetar 
förebyggande med hivfrågor. 
Afrikagrupperna stöder ZAN:s 
arbete med att koordinera och 
samordna insatser.

ZIMCODD är ett nätverk 
av organisationer som arbetar 

med analyser och bevakning av 
ekonomisk utveckling och kon-
sekvenserna för social rättvisa. 
Afrikagruppernas budgetstöd 
har gått till organisationens hela 
verksamhet. 

SveriGe
Kampanj kring 
globala handelsfrågor 428
Möt Världen  431

Under 2010 drev Afrikagrup-
perna en kampanj om globala 
handelsfrågor och försörjning. 
Fokus låg på handelsvillkor 
mellan EU och Afrika samt på 
lantarbetares rättigheter. Afrika-
grupperna arrangerade bland 
annat seminarier där gäster från 
organisationens verksamhetslän-
der medverkade. 

Afrikagrupperna står som sö-
kande organisation till Sida för 
projektet ”Möt världen i Solida-
ritetshuset”. Möt Världen bedrivs 
av Barnängens Världsbibliotek 
som är det gemensamma biblio-
teket för medlemsföreningarna i 
Solidaritetsrörelsens Hus där Afri-
kagruppernas huvudkontor finns.

Finansiering, medlemmar och insamling

Det ekonomiska stödet fördelar sig på länder enligt nedan (kkr)
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annonser, medlemsavgift i Frivilligorganisa-
tionernas Insamlingsråd, FRII, samt kostnad 
för personal som arbetar med planering 
och genomförande av insamlingsverksamhet. 
Av de insamlade medlen täcker 14 procent 
kostnader för insamling.

FRII:s kvalitetskod
Styrelsen rapporterar årligen mot FRII:s kva-
litetskod. Rapporten publiceras på Afrika-
gruppernas hemsida.

Händelser efter balansdagen
Afrikagrupperna kunde i slutet av 2010 åter-
flytta till Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 
40. Solidaritetshusets Ekonomiska Förening, 
där Afrikagrupperna är medlem, har un-
der början av 2011 fört förhandlingar med 
försäkringsbolaget om en slutreglering av 
försäkringsanspråken. Någon sådan slutreg-
lering har ännu ej erhållits vilket lett till en 
ekonomiskt ansträngd situation för husföre-
ningen. Som medlem vet vi ännu inte hur 
det kan komma att påverka Afrikagrupper-
nas verksamhet och ekonomi.

Ytterligare information 
Verksamheten beskrivs mer utförligt i verk-
samhetsberättelsen för 2010.

Flerårsöversikt i korthet
  2010 2009 2008 2007 2006
Verksamhetsintäkter (kkr)  41 350 43 186 45 574 50 540 51 241
Sidabidrag (kkr)  35 234 38 718 40 044 44 904 45 231
Andel Sidabidrag (%)  85 90 88 89 88
Årets resultat (kkr)  -2 764 -2 210 -1 287 503 -616
Eget kapital  17 809 20 573 22 784 24 072 23 566
Balansomslutning (kkr)  26 833 26 018 28 774 33 702 32 383
Andel eget kapital (%)  66 79 79 71 73
Insamlade medel under året  5 174 3 842 4 498 3 771 4 130
Använt insamlat (kkr)  4 727 4 172 4 475 3 965 3 563
Andel använt/insamlat (%)  91 109 99 105 86
Utsänd personal   7 13 20 22 23 
(medeltal heltidsanställda)  
Personal i Sverige   18 22 22 22 22
(medeltal heltidanställda)  

Förslag till vinstdisposition
Av de disponibla vinstmedlen som består av:
balanserad vinst 6 524 033,97
och årets resultat -2 764 373,63
Totalt disponibelt 3 759 660,34

föreslås att:
till aktivitetsfonden avsätts -50 000,00
till fond för insamlade medel avsätts -447 000,00
av personalfonden disponeras 53 000,00
och i ny räkning balanseras 3 315 660,34

Resultaträkningar
Verksamhetsintäkter  Not 2010 2009

Insamlade medel   7 5 174 3 842

Materialförsäljnin   117 147

SIDA RAM 
Utvecklingsinsatser   29 263 28 945
Praktikanter   1 402 1 198
Administration    2 670 2 670
Summa Sida ram   33 335 32 813

SIDA PROGRAMBIDRAG
Information   1 282 2 817
Möt världen   431 1 072
Infoadministration   138 311
Summa Sida programbidrag  1 851 4 200

SIDA EJ RAM
Demokratistöd Moçambique  48 1 552
Administration   0 153
Summa SIDA ej ram   48 1 705

ÖVRIGA BIDRAG OCH INTÄKTER 
Information, medel från Sida   1 8
Information egna medel   357 316
Administration     311 10
Medlemsavgifter   156 145
Summa övriga bidrag och intäkter  825 479 

Summa verksamhetsintäkter  41 350 43 186

Verksamhetskostnader
Materialförsäljning   57 104
Utvecklingsinsatser   29 263 28 945
Utvecklingsinsatser egeninsats  3 253 3 218
Demokratistöd Moçambique  48 1 552
Praktikanter  8 1 316 1 292
Information, medel från Sida   1 714 3 897
Information, egeninsats f. medel fr. Sida  406 308
Information egna medel   1 785 998
Insamling   1 184 867
Förening   420 318
Administration   3 343 4 630
Administration omstrukturering 14 1 791 0
Summa verksamhetskostnader 1 44 580 46 129

Verksamhetsresultat   -3 230 -2 943

Ränteintäkter och liknande resultatposter  466 733

Årets resultat   -2 764 -2 210

Balansräkningar (belopp i kkr)
Tillgångar  Not 2010 2009
Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för dataprogram 2 0 142

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader  3 1 1
Inventarier  4 645 978

Finansiella anläggningstillgångar
Insats,SHEF   1 1
Aktier Rättvis Handel   100 100
Aktiefonder  10 5 602 5 371
Summa anläggningstillgångar  6 349 6 593

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   0 13
Övriga fordringar    338 112
Förutbet. kostn. och upplupna intäkter 11 1 467 1 346
   1 805 1 471
Kortfristiga placeringar  6 10 676 13 283
Kassa och bank   8 003 4 671

Summa omsättningstillgångar  20 484 19 425
Summa tillgångar   26 833 26 018

Eget kapital och skulder

Eget kapital  9
Insamlade medel  7 4 883 5 213
Reservfond   8 540 8 519
Personalfond  5 359 439
Landgruppsfond   0 21
Aktivitetsfond   267 260
Balanserat kapital   6 524 8 331
Årets resultat   -2 764 -2 210
   17 809 20 573

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder   269 140
Årsredovisade bidrag, Sida ram  5 864 3 206
Årsredovisade bidrag, Sida övrigt  317 365
Övriga kortfristiga skulder   222 216
Uppl.kostn, förutbet. intäkter  12 2 352 1 515
Upplupna räntor, Sida   0 3
   9 024 5 445
Summa eget kapital och skulder  26 833 26 018

Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser  13 356 356
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna principer
Afrikagruppernas redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med ÅRL och BFNs allmänna råd för ideella föreningar 
med nedan angivna tolkningar samt praxis i svensk insamlingssektor. 
I resultat- och balansräkning har anpassningar, betingade av Afrika-
gruppernas verksamhets särskilda inriktning skett av uppställnings-
form i enlighet med ÅRL 3:4.

Samtliga inbetalade medel, oavsett om det är gåvor, medlemsav-
gifter eller bidrag,redovisas, utöver vad som anges nedan, som intäk-
ter i resultaträkningen och utbetalningar för ändamål redovisas som 
kostnad till följd av att Afrikagruppernas ändamål och verksamhet 
består i att tillsammans med partner utföra samarbetsinsatser i södra 
Afrika och informationsverksamhet i Sverige. För detta erhålls dessa 
medel från Sida, allmänhet, medlemmar etc. Därför anser Afrika-
grupperna att detta ger en rättvisande bild av dess verksamhet.

Bidrag från Sida
Afrikagrupperna är en s.k. ”ramorganisation” hos Sida och har löpan-
de ramavtal med Sida. Nuvarande avtal avser perioden 2009 –2011 
för utvecklingsinsatser och 2011–2012 för information i Sverige.

Villkorade bidrag från Sida redovisas som skuld till dess att de ut-
nyttjas för med Sida avtalat ändamål.Intäkt avseende bidrag från Sida 
redovisas i samband med att de utnyttjas genom att Afrikagrupper-
na utbetalar medel till partnerorganisation, alternativt när avtalsenlig 
utgift vartill bidragen beviljats inträffar. Samtidigt redovisas motsva-
rande belopp som kostnad. Från Sida erhållet administrationsbidrag 
intäktsredovisas när det erhålls.

Insamlade medel
Insamlade medel redovisas enligt kontantprincipen, dvs de redovi-
sas i sin helhet när de erhållits på ett sakrättsligt bindande sätt. Even-
tuella medel, där givare föreskrivit ett särskilt ändamål snävare än 
Afrikagruppernas stadgeenliga ändamål , redovisas som intäkt. I den 
mån de ej utnyttjats under samma räkenskapsår, avsätts de genom 
årsmötesbeslut till ändamålsbestämda medel inom eget kapital.  

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter redovisas som intäkter på året till den del som 
medlemsskapet löper, ev resterande del skuldbokförs.

Försäljningsintäkter
Försäljning av böcker m.m. redovisas som intäkt i samband med 
leverans och fakturering.

Periodiseringsprinciper kostnader
Utöver vad som anges ovan avseende utbetalningar till partner-
organisationer redovisas kostnader enligt god redovisningssed på 
bokföringsmässiga grunder varvid reservering sker avseende upp-
komna kostnader oavsett om faktura erhållits vid årsredovisningens 
framläggande.

Personalkostnader
Personalkostnader redovisas i resultaträkningen fördelat på respek-
tive funktion med nedlagd arbetstid som fördelningsnyckel.

Gränsdragning mellan  
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
Tillgångar som Afrikagrupperna syftar till att behålla varaktigt redo-
visas som anläggningstillgång i balansräkningen, övriga som omsätt-
ningstillgång.

Gränsdragning mellan långfristiga och kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen 
redovisas som långfristiga skulder, övriga som kortfristiga skulder.

Avskrivningsprinciper och värderingsprinciper 
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs linjärt över 
beräknad nyttjandeperiod till helaanskaffningsvärdet.

Avskrivningstider
• Inventarier i Sverige är 5 år.
• Datautrustning i Sverige är 3 år.
• Programvara medlemsregister i Sverige är 3 år.
• Bilar i övriga länder är 4 år.
• Övriga inventarier i övriga länder kostnadsförs vid anskaffning.
• Om anläggningstillgång ej används, eller annorledes bedöms 

vara utan värde, utrangeras den varvid återstående redovisat 
värde nedskrivs.

Värderingsprinciper av övriga balansposter
Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde eller bedömt bestående värde enligt portföljmetoden.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas till 
det lägsta av anskaffningsvärde eller det värde varmed de beräk-
nas inflyta. Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde eller marknadsvärde enligt portföljmetoden. Räntebä-
rande placeringars anskaffningsvärde tillförs löpande intjänad ränta 
under innehavstiden.

Redovisning av tillgångar och skulder i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Not 1: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 Löner  Sociala kostnader
 2010 2009 2010 2009
Anställda i Sverige 6 319 6 598 3 345 2 735
Utsända från Sverige 1 230 1 776 0 0
Lokalanställda i Afrika 1 641 1 651 179 101
Styrelse och kanslichef 456 427 143 134
Totalt 9 646 10 452 3 667 2 970

 (Varav pensions kostnader) Totalt
 2010 2009 2010 2009
 (1 143) (495) 9 664 9 333
 0 0 1 230 1 776
 0 0 1 820 1 752
 (41) (30) 599 561
Totalt (1 184) (525) 13 313 13 422

För 2010 har totalt 1 791kkr totalt belastat löner och sociala kostnader 
för uppsägningslöner och avtalspension för 2011 och senare. Löner 
uppgår till 817 kkr och sociala kostnader 974 kkr varav pensionskost-
nader 650 kkr. (se fotnot 14)

Noter
Personal anställd i Sverige
  Kvinnor Män Totalt
  2010 2009 2010 2009 2010 2009
Genomsnitt antal anställda  17,6 20,2 4,8 5,5 22,4 25,7
Andel i %  79 79 21 21 100 100
Genomsnitt  
antal heltidsanställda  13,7 17,2 4,0 5,0 17,7 22,2
Andel i %  77 78 23 22 100 100

Personal anställd i södra Afrika (utsänd personal)
  Kvinnor Män Totalt
  2010 2009 2010 2009 2010 2009
Genomsnitt  
antal heltidsanställda
Angola  1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5
Moçambique  1,4 3,0 1,6 2,8 3,0 5,8
Namibia  0,0 0,3 1,5 3,5 1,5 3,8
Sydafrika  1,0 1,1 0,0 0,5 1,0 1,6
Zimbabwe  1,0 0,6 0,0 0,5 1,0 1,1
Totalt i södra Afrika  4,4 5,5 3,1 7,3 7,5 12,8
Andel i %  59 43 41 57 100 100

Personal i Sverige
Sjukfrånvaro för anställda %   2010 2009
Sjukfrånvaro kvinnor   0,2 11,9
Sjukfrånvaro män   0,1 0,5
Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 och 49 år  0,3
Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år  0,1 12,1

Övriga grupper innehåller färre än 10 anställda

Sjukfrånvaro för ovanstående åldersgrupper anges i procent av 
gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Total sjukfrånvaro   0,1 13,6
Långtidssjukfrånvaro   0,0 86,7

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas ordinarie arbets-
tid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Representation styrelse & ledn.grupp (ordinarie & suppleanter)
 Antal styrelse   Antal ledn.grupp
 2010 2009 2010 2009
Kvinnor 5 8 3 3
Män 9 7 0 0
Totalt 14 15 3 3

Not 2: Balanserade utgifter för dataprogram 
   2010 2009
Ingående anskaffningsvärde   425 425
Inköp   0 0
Utgående anskaffningsvärde  425 425

Ingående ack. avskrivningar   283 142
Avskrivningar   142 141
Utgående ack. avskrivningar  425 283
Restvärde   0 142

Not 3: Byggnader

Maputo: Huset är köpt och upprustat under 89/90. Här tas endast 
ett symboliskt värde på 1 kkr upp eftersom huset finansierats genom 
ett särskilt bidrag från Sida och därför kostnadsförts direkt 89/90.

Pemba: Huset är anskaffat för 482 kkr. Huset är slutavskrivet och 
har därmed inget restvärde.

Not 4: Inventarier (kkr)
    2010 2009
Ingående anskaffningsvärde    4 519 4 676
Inköp    294 710
Försäljningar/utrangeringar    -1 234 -867
Utgående anskaffningsvärde   3 579 4 519

Ingående ack. avskrivningar    -3 541 -3 760
Försäljning/utrangering    1 198 867
Avskrivningar    -591 -648
Utgående ack. avskrivningar   -2 934 -3 541
Restvärde    645 978

Not 5: Återbäringsmedel KP

Under år 2000 erhöll Afrikagrupperna återbäringsmedel från KP 
och SPP. Under 2001 beslutade årsmötet att medlen skulle reser-
veras för personaländamål. Hela summan 1894 kkr avsattes därför i 
en personalfond under eget kapital.

Personalfond (kkr)   2010 2009  
Ingående balans   439 635  
Nyttjat   -80 -196  
Utgående balans   359 439  

Under 2010 har 53 kkr använts för sådana ändamål för vilka personal-
fonden kan disponeras, vilket också föreslagits i vinstdispositionen.

Not 6: Kortfristiga placeringar
              Marknadsvärde/
Placering (kkr)  Bokfört värde               återköpsvärde
Handelsbanken Bunden Placering 1 000  1 050
Swedban fastränteplacering  500  510
Nordea fastränteplacering  8 600  9 116
Summa  10 100  10 676
Justerat som upplupen ränta  576
Justerat bokfört värde  10 676

Not 7: Insamlade medel (kkr)
 2010 2009
Ingående balans   5 213 5 190
Avsatt/disponerat under året   -330 23
Utgående balans   4 883 5 213

Insamlat under året
Insamling 90-konto 3 767 2 453 
Insamling länderna 31 47
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Insamling övrigt   1 316 1 271
Insamling föreningsverksamhet  60 71
Totalt insamlat   5 174 3 842
Använt under året
Bidrag ramprojekt   3 253 3 218
Bidrag information   698 374
Insamling och administration   716 505
Övriga bidrag   0 4
Föreningsverksamhet   60 71
Totalt använt   4 727 4 172

Årets resultat av insamlingen   447

Not 8: Sida praktikantreserv (kkr)

Överskott på praktikantverksamheten skall i princip återbetalas till 
Sida. Överskott som understiger 20 procent av det totala bidraget 
för prakti kanter får dock reserveras för eventuella framtida förluster. 
Under år 2010 gick praktikantverksamheten med ett överskott på 
86 kkr.

Ingående reserv  -88
Praktikantresultat 2010  86
Utgående saldo  -2

Etersom 2010 var sista året med praktikantschablon innebär det 
negativa saldot att ingen återbetalning behöver göras till Sida.

Not 9: Eget kapital (kkr)
 2010 2009
Ingående eget kapital   20 573 22 784
Avsatt till landgruppsfonden
Disponerat av landgruppsfonden  -21 -252
Avsatt till fond för insamlade medel   23
Disponerat av fond för insamlade medel   -330
Disponerat av personalfonden  -80 -196

Avsatt till aktivitetsfonden   7 48
Avsatt till reservfonden   21 251
Förändring av disponibla vinstmedel  403 125
Årets resultat   -2 764 -2 210

Utgående eget kapital   17 809 20 573

Not 10: Aktiefonder (kkr)

Anskaffningskostnader
 2010 2009
Nordea Inst. Aktiefond    4 426 4 268
Nordea Inst. Aktiefond utdelningar  141 158
Summa Nordea Inst. Aktiefond  4 567 4 426

Banco Humanfonden   945 845
Banco Humanfonden inköp   90 100
Summa Humanfonden   1 035 945

Utgående balans   5 602 5 371

Marknadsvärdet 2010-12-31 uppgår till 5 878 kkr.

Innehavet i aktiefonder bedöms som långsiktigt och bör inte påver-
kas av kortsiktiga fluktuationer. Pga att marknadsvärdet kraftigt höjts 
bedöms det bokförda värdet långsiktigt vara rimligt. Styrelsen gör 
en ny bedömning i samband med 2011 års bokslut.

Not 11: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   2010 2009
Projektförskott   355 216
Förutbetalda hyror/kontorskostnader  0 253
Förutbetalda kostnader kampanj Världens Barn 863 560
Övriga förutbetalda kostnader  249 317
Utgående balans   1 467 1 346

Not 12: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

   2010 2009
Upplupna arbetsgivaravgifter  154 194
Upplupen semesterlöneskuld  280 430
Förutbetalda intäkter   34 161
Upplupna revisionskostnader  480 470
Uppl.kostnader uppsagd personal  1 069 0
Övriga upplupna kostnader   335 260
Utgående balans   2 352 1 515

Not 13: Ansvarsförbindelser

Afrikagruppernas generella ansvar för bidrag från Sida gäller till det 
insatserna är slutredovisade och årsredovisning till Sida är godkänd.

Den summa som tagits upp under ansvarsförbindelse avser even-
tuell återbetalningsskyldighet av utbetalda projektförskott där medel 
saknats vid slutredovisning av insatser.

Beslut om återbetalning eller avskrivning skall fattas av Sida och 
Kammarkollegiet efter förnyad ansökan av Afrikagrupperna.

Not 14: Omstruktureringskostnader

Under 2010 genomfördes en omstrukturering av organisationen 
för att få en långsiktigt bättre balans mellan intäkter och kostnader. 
Kostnaderna består dels av en avtalspensionslösning och dels reser-
vering för framtida uppsägningslöner.

Styrelsens underskrifter
Afrikagrupperna  

organisationsnrummer 802007-2446, Stockholm 2011-04-09
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Styrelsen

Ordförande    
Lena Kalmelid, Motala  

Vice ordförande
Josefin Peterson, Visby 

Vice ordförande
Sara Eriksson Aili, Lund

Ordinarie ledamöter
Anders Ahlqvist, Stockholm 
Ulrik Jennische, Uppsala      
Eva Åberg, Stockholm  
Hélio Manhica, Stockholm   
Emil Samnegård, Malmö  
Calle Sundstedt, Stockholm      

Suppleanter
Arne Bäckström, Örnsköldsvik  
Ulla-Greta Rönnqvist, Umeå   
Janne Nordstedt, Visby
Johan Brattström, Göteborg
Calle Berglund, Göteborg
Lotta Collin Comé, Billdal

Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Verksamhetsrevisorer 
Karin Alsén, Göteborg 
Roland Haglund, Örebro

Revisorsuppleanter
Agnes Nygren, Göteborg
Pelle Klasson, Kilsmo

Valberedning
Ulrika Holmström, Stockholm
Klas Hansson, Stockholm
Claus Forum, Västra Frölunda
Monica Lindh, Falun 
Theresia Hägglund, Eskilstuna

Utskott och arbetsgrupper
 
Verkställande utskott (VU)
Lena Kalmelid, styrelseledamot
Sara Aili Eriksson, styrelseledamot
Josefin Peterson, styrelseledamot

Programutskott (PU)
Ulrik Jennische, styrelseledamot
Emil Samnegård, styrelseledamot   
Ulla-Greta Rönnqvist, förtroendeledamot
Sören Lindh, förtroendeledamot
Jessica Olson, förtroendeledamot

Mobiliseringsutskott (MOB)  
Sara Eriksson Aili, styrelseledamot
Calle Sundstedt, styrelseledamot
Johan Brattström, förtroendeledamot
Anita Jansson, förtroendeledamot
Therese Nilsson *
Deniz Kellecioglu *

* Deniz Kelleciouglu avsade sig  
uppdraget i oktober 2010 och ersattes av 
Therese Nilsson.

ABF Skåne
Adoptionscentrum
Aktivitetshusets vänner
Amigos de Cabo Verde
Bona Folkhögskola
BotswanaSweden Friendship Association 
(BOTSFA)
Emmaus Fredriksdal
Emmaus Stockholm
Färnebo folkhögskola
Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå
Föreningen Motvalls
Föreningen Västsahara
Hyresgästföreningen
Kaggeholms folkhögskola
Lidköpings u-landsförening
Lärarförbundet

Läs och Res
Marieborgs folkhögskola
Nordiska Afrikainstitutet
Oskarshamns Södra Afrikakommittée
Praktisk solidaritet
SAFRAN
SAK Halmstad
Sollefteåbygdens biståndsgrupp
Stiftelsen brödet och fiskarna
Stockholms stad
Swedsurvey
Södra Afrikaföreningen i Östergötland
Valla folkhögskola
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet Norrbotten
Vänsterpartiet Sölvesborg

Eskilstuna 
Falun 
Göteborg
Gävle
Malmö/Lund
Södertälje
Tornedalen

Täby
Uppsala
Växjö
Västervik
Ådalen 
Örebro

Förtroendevalda

Medlemsorganisationer Lokalgrupper

Partnerorganisationer
ANGOLA

Associação dos Amigos
 dos Seropositivos (AAS)
Organisationens mål är framförallt att mildra 
negativa konsekvenser för personer som le-
ver med hiv och deras närstående. Verksam-
heten består av information om överföring 
och prevention av könssjukdomar.

Acção para o Desenvolvimento  
Rural e Ambiente (ADRA)
ADRA arbetar för lokal hållbar demokra-
tisk utveckling, dels genom mikrokrediter 
som stimulerar utvecklingen av den lokala 
ekonomin och demokratin och dels genom 
folklig organisering och folkbildning. Syftet 
är att stärka bybornas kapacitetatt ställa krav 
på och påverka lokala myndigheter. Afrika-
grupperna samarbetar med ADRA i tre pro-
vinser: Luanda, Benguela och Malanje. 
www.adra-angola.org

Bismas das Acácias
Organisationen använder kultur som metod 
för att stärka utvecklingen på landsbygden 
i Benguela. Dans, teater och musik används 
för att exempelvis informera om varför det 
är viktigt att organisera sig eller skydda sig 
mot hiv. De hjälper även ungdomar att starta 
egna föreningar genom att utbilda dem i 
föreningspraktik. 

Centro de  
Apoio à Promoção e Desenvolvimento 
de Communidades (CAPDC)
Verksamheten är fokuserad på landsbygds-
utveckling som framförallt handlar om att 
få igång en självständig försörjning. Lokala 
byföreningar bildas för att organisera jord-
bruket. CAPDC:s medarbetare håller också 
kurser och föreläsningar om jämställdhet och 
hiv och aids.

Organização da  
Mulher Angolana/Centro dos Direitos 
da Mulher (OMA/CDM)
OMA driver ett center för juridisk rådgiv-
ning för kvinnor och män med problem 
i familjen. Organisationen arbetar för att 
våld i hemmet ska ses som en sociopolitisk 
snarare än en privat fråga. OMA/CDM utbil-
dar dessutom i medborgerliga rättigheter. 

MOÇAMBIQUE

Associacão Moçambicana 
de Educação Comunitária (AMEC)
AMEC jobbar med landsbygdsutveckling 
genom att ge mikrokrediter till bönder och 
småföretagare. 

Associação Moçambicana  
para o Desenvolvimento da Familia 
(AMODEFA) 
AMODEFA främjar SRHR-frågor i samver-
kan med offentlig och privat sektor liksom 
civilsamhället. www.ippf.org/en/where/
mz.htm 

Cuamba – kommunforum 
för kampen mot hiv och aids
Afrikagrupperna stödjer tre föreningar, 
Hankone, Yolaka och Otoko, som arbetar 
med hemsjukvård för hiv- och aidssjuka. 
Dessutom går stödet till ungdomscentrets 
och testklinikens utåtriktade aktiviteter,  
såsom preventiv information via workshops 
och lokalradio.

Fórum das ONGs de 
Cabo Delgado (FOCADE)
Paraplyorganisation för frivilligorganisationer 
med syfte att stärka medlemmarna och de-
ras frågor för ett aktivt civilsamhälle.
www.focade.org

Fórum Mulher
Ett jämställdhetsnätverk som arbetar för att 
ena och stärka medlemsorganisationer och 
institutioner med fokus på kvinnors rättig-
heter. Afrikagrupperna ger budgetstöd till 
lobbyarbete runt den nya familjelagen och 
kvinnans rättigheter i samhället.

Rede Moçambicana de Organizações 
Contra o SIDA (MONASO)
Nationellt nätverk för hiv- och aidsorganisa-
tioner. Afrikagrupperna stöder MONASO 
centralt med pengar till lobby- och påver-
kansarbete, till provinsdelegationerna i 
Nampula, Niassa och Cabo Delgado och 
utbildning om hiv, sexualitet, jämställd-
het för andra partners av Afrikagrupperna
www.monaso.co.mz

União Nacional 
de Camponeses (UNAC)
Nationell rörelse med fler än 60 000 bönder 
organiserade som medlemmar i föreningar 
eller kooperativ. Verksamheten består av 
lobby- och påverkansarbete och utbildning 
i förbättrade odlingsmetoder.
www.unac.org.mz

União Nacional para 
Desenvolvimento Estudantil (UNDE)
Elevorganisation som genom informations-
kampanjer och annan utåtriktad verksamhet, 
verkar för elevers rättigheter och ökad 
demokrati i skolan.
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REGIONAL PARTNERORGANISATION

Southern Africa Peoples 
Solidarity Networks (SAPSN)
Ett nätverk bildat av civilsamhällets orga ni sa-
tioner och gräsrotsorganisationer i elva länder 
i Afrika. Visionen är att ge en alternativ 
metod till den pågående liberaliseringen i 
södra Afrika. 
www.sapsn.org

NAMIBIA

Labour Resource and
 Research Institute (LaRRI)
Arbets- och forskningsinstitut som ger stöd 
till namibiska arbetarrörelsen när det gäl-
ler forskning, utbildning, arbetsvillkor och 
information. Policyrelaterad forskning är en 
viktig del av LaRRIs arbete och institutet har 
bland annat studerat kring Namibias export, 
arbetskraftsuthyrning, privatisering och 
arbetsmiljöfrågor. 
www.larri.com.na

Legal 
Assistance Centre (LAC)
Juridiskt centrum som arbetar med mänsk-
liga rättigheter inom jämställdhet, hiv och 
landfrågan. Man ger rättshjälp och driver fall 
för en bättre lagstiftning. 
www.lac.org.na

Namibia Network of AIDS 
Service Organizations (NANASO)
Paraplyorganisation för namibiska frivilligor-
ganisationer som arbetar med hiv. Organisa-
tionen länkar medlemmar och andra aktörer 
i kampen för ett framgångsrikt påverkans-
arbete, nationellt och internationellt. 
www.nanaso.com
 
Namibia Planned 
Parenthood Association (NAPPA)
NAPPA spelar en strategisk roll för att främja 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättighe-
ter för människor i Namibia, med speciellt 
fokus på unga människor. Organisationen är 
medlem i International Planned Parenthood 
Federation (IPPF).
www.nappa.com.na

Ohandje Artist Cooperative
Hantverkskooperativ för omkring 2 500 
medlemmar, framförallt kvinnor från lands-
bygden som samarbetar för att höja sina in-
komster. Ohandje arbetar även med hiv- och 
aidsinformation och med att återplantera 
makalanipalmen som används i korgvävning.
www.ohandje.com

SYDAFRIKA

Border Rural Committee (BRC)
BRC arbetar med landsbygdsutveckling 
med pilotprojekt i ett före detta hemland 
och stöder även en kampanj för ersättning 
från regeringen till befolkningen för land 
som förlorats under apartheidregimen. 
www.brc21.co.za

East Cape Agricultural 
Research Project (ECARP)
ECARP mobiliserar och ger stöd till lantarbe-
tare och småskaliga jordbrukare i frågor som 
rör arbetsrättigheter men också i syfte att 
utveckla jordbrukstekniker. Organisationen 
har ett jämställdhets- och hivfokus. 

Ikhala Trust
Organisationen ger ekonomiskt stöd till små 
gräsrotsorganisationer för att dessa ska kun-
na utvecklas. Afrikagrupperna stöder de av  
organisationer som arbetar med hiv och aids.
www.ikhala.org.za

International Labour Research 
and Information Group (ILRIG)
ILRIG bedriver forskning och utbildning för 
att bistå sydafrikanska organisationer med in-
formation om hur situationen för arbetare ser 
ut i andra länder. Verksamheten genomförs i 
samarbete med internationella organisationer 
och nätverk i syfte att utveckla starka band 
mellan sociala rörelser och fackföreningar. 
www.ilrig.org

Khanya College
Khanya samarbetar med fackföreningar,   
organisationer, kyrkor, kooperativ och sociala
rörelser i Sydafrika, södra Afrika och andra 
delar av världen. Syftet är att stödja kontak-
ter mellan de sociala rörelserna, bland annat 
genom workshops, seminarier och andra 
utbildningsaktiviteter som konferenser som 
planeras i samarbete med målgruppen.
www.khanyacollege.org.za

Sikhula Sonke (SS)
Fackförening för främst kvinnor som arbetar 
på farmer. Verksamheten har tydligt jäm-
ställdhetsfokus för att förbättra arbetsvillkor 
och livsförhållanden för lantarbetarna ge-
nom kollektivavtal, bostäder, sjukförmåner 
och föräldraledighet. 
www.ssonke.org.za

Surplus People Project (SPP)
SPP ger stöd till småskaliga jordbrukare för 
att utveckla alternativ till rådande kommer-
siella jordbruksmetoder. Målen är bland 
annat matsuveränitet, ekologisk odling och 
småskaliga jordbrukares representation i be-
slutande organ. 
www.spp.org.za

ZIMBABWE

Africa Book 
Development Organization (ABDO)
Organisationen har som övergripande mål 
att förbättra människors livsvillkor i efter-
satta områden på landsbygden. Man stöder 
biblio tek med bokleveranser och utbildning-
ar för att människor genom studiecirklar ska ta 
egna initiativ till förändring av sin situation.

Edward Ndlovu 
Memorial Trust (ENMT)
ENMT:s bas är ett konventionellt stadsbib-
liotek och från detta tillhandahålls böcker 
genom ett system med boklådor som regel-
bundet byts ut till 27 skol- och bybibliotek. 
ENMT har också kurser för bibliotekarier, 
rektorer, lärare och andra ledare med syftet 
är att bilda studiecirklar med mål att föränd-
ra människors levnadsvillkor.

Family Aids Caring Trust (FACT)
FACT:s arbete omfattar förebyggande verk-
samhet såsom rådgivning, testning och in-
formationsspridning liksom hemvård och in-
komstgenererande aktiviteter för människor 
som lever med hiv.

Jairos Jiri Association ( JJA)
Rikstäckande organisation som genom olika 
program, utbildningar och aktiviteter arbe-
tar för en ökad integration av människor som 
lever med funktionsnedsättning. Arbetet på 
gräsrotsnivå organiseras och koordineras ge-
nom lokala kommittéer.

Sesithule Vamanani 
Caring Association (SEVACA)
SEVACA arbetar med hivförebyggande in-
satser, hemvård samt yrkesträning som stöd 
till kvinnogrupper som producerar hant-
verk. En viktig del är jämställdhetsarbetet 
för att stärka kvinnor och långsiktigt ändra 
kultur mönster och förhållningssätt.

Zimbabwe Aids Network (ZAN)
Ett nätverk bestående av cirka 460 med-
lemsorganisationer som är verksamma inom 
hivfrågor. ZAN arbetar med stärkande av 
och stöd till tematiska påverkansgrupper 
om olika aspekter av hiv, bevakning och på-
verkan av regeringens planer och aktiviteter 
samt produktion och spridning av informa-
tionsmaterial.
www.zan.co.zw

Zimbabwe Coalition on 
Debt and Development (ZIMCODD)
Ett brett nätverk som arbetar med skuld-
avskrivning, handel, utveckling, social och 
ekonomisk rättvisa. Syftet är att mobilisera 
och involvera landets befolkning, genom 
befintliga medborgarstrukturer och aktivis-
ter, i offentligt socioekonomiskt policy- och 
påverkansarbete.
www.zimcodd.org.zw
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Afrikagrupperna är  
en  

solidaritetsorganisation 

Vår vision är en rättvis värld. Vi arbetar för en värld där alla 
människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka 
sin vardag och sin framtid. I samarbete med organisationer 
i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe 

stödjer vi arbetet för demokratisering, försörjning och ökat 
folkligt deltagande i samhällsutvecklingen. 

I Sverige arbetar medlemmar, stödgrupper och aktivister  
med insamling, informations- och opinionsbildning  

om globala rättvisefrågor. 

Detta är Afrikagruppernas årsredovisning 2010.


