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Afrikagruppernas Effektrapport till Giva Sverige 2020 
 
Kort om Afrikagrupperna: 
 

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation. Vår vision är en rättvis värld. Afrikagrupperna 

agerar i solidaritet med de människor som kämpar mot fattigdom och orättvisor och vi belyser 

och strävar efter att förändra orsakerna till ojämlikhet i det globala ekonomiska systemet. I detta 

arbete är Afrikagrupperna’s partnerorganisationer viktiga aktörer. Afrikagrupperna är en ideell, 

partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. Huvudkontoret är placerat i 

Stockholm. Organisationen har sitt ursprung i solidaritetsrörelsen i Sverige i slutet av 60-talet, 

både genom sitt stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och genom att vara en stark kraft i 

kampen mot apartheid i Sydafrika. Idag är Afrikagrupperna i huvudsak verksamma i fem länder 

i södra Afrika: Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. I dessa länder är 

resursfördelningen mycket ojämn, fattigdomen utbredd, och hiv-prevalensen är bland den 

högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar och utrymmet för 

civilsamhällesorganisationers möjlighet att verka krymper i stora delar av världen, så också i 

regionen södra Afrika. Tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika har 

Afrikagrupperna i över 45 år arbetat för och i området. En lika viktig del av Afrikagruppernas 

verksamhet sker i Sverige genom insamling, informations- och påverkansarbete. I Sverige 

driver Afrikagrupperna dessutom ett påverkansarbete för ett fritt Västsahara - Afrikas sista 

koloni.  

 

 
 

1. Vad vill er organisation uppnå?  

 

Afrikagrupperna vill belysa orsaken till fattigdom och orättvis fördelning av makt och resurser 

snarare än att lindra symptomen. Av den anledningen arbetar inte Afrikagrupperna med 

välgörenhet utan med långsiktigt förändringsarbete. Solidaritet och feminism är 

Afrikagruppernas ledord i vår syn på samhället och i allt arbete vi utför. Vi utgår från 

människors rätt till inflytande och att själva bestämma över sina liv samt att det är statens 

skyldighet att tillgodose detta. Partnerskap och ömsesidig respekt i relationen mellan människor 

och organisationer är för oss ett grundläggande förhållningssätt, liksom jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt hushållning med jordens resurser. 

 

Med visionen om en rättvis värld i sikte driver Afrikagrupperna sitt arbete inom följande 

områden: sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa; mat, mark och naturresurser; arbets- 

och levnadsvillkor; samt ett fritt Västsahara, samtliga med ett rättighetsperspektiv. Genom stöd 

till för närvarande 30 organisationer, rörelser och nätverk, samt vårt arbete med insamling, 

påverkan och information i Sverige jobbar Afrikagrupperna för att uppnå de mål vi har satt upp.  
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Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

Våra partnerorganisationer som verkar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

(SRHR) arbetar för allas rätt till sin kropp. Där ingår bland annat rätten till sexualundervisning, 

preventivmedel och rätten till säker abort. Detta inkluderar också ökad tillgång till prevention 

och behandling av hiv samt ökad medvetenhet och möjlighet att arbeta mot stigmatisering av 

människor som lever med hiv. Partnerorganisationer och deras målgrupper, liksom 

Afrikagrupperna och våra målgrupper i Sverige ställer krav på och verkar för ökad tillgång till 

SRHR. Vi strävar också efter att förståelsen för sambanden mellan makt, genus och sexualitet 

och hur dessa påverkar utvecklingen i stort ska öka. 

 

 

Mat, mark och naturresurser 

Inom detta område arbetar Afrikagrupperna för att människor ha möjlighet att göra informerade 

val och ställa krav på bättre produktionsmöjligheter samt en ökad tillgång till marknader för 

småskaliga bönder. Partnerorganisationer och deras målgrupper agerar för rättigheten och 

tillgången till mark för marginaliserade grupper samt för ett hållbart nyttjande av naturresurser 

och en rättvis fördelning av vinsterna från utvinning och förädling av naturresurser inom och 

mellan länder. Afrikagrupperna arbetar också för ökad medvetenhet om landgrabbing och dess 

effekter samt hur internationell handel och investeringar påverkar matsuveränitet och utvinning 

av naturresurser.  

 

 

Arbets- och levnadsvillkor 

Inom området arbetsvillkor arbetar Afrikagrupperna för att partnerorganisationer och deras 

målgrupper agerar för bättre arbetsvillkor för människor framförallt inom kommersiellt 

jordbruk och för hemsjukvårdare. Afrikagrupperna arbetar för en ökad medvetenhet hos våra 

målgrupper om relationen mellan arbets- och levnadsvillkor, konsumentmakt och hållbar 

utveckling. 

 

 

 

 

 

Rättvis fördelning av makt

•Ökad makt för kvinnor att fatta beslut om 
naturresurser och hur de används

•Minskade negativa effekter orsakade av utvinning 
av naturresurser för kvinnor 

•Ökad respekt för att sexuella och reproduktiva  
rättigheter uppfylls och skyddas

•Ett fritt Västsahara

Rättvis fördelning av resurser

•En högre andel av vinsten från naturresurser gynnar 
kvinnor lokalt

•Kvinnors rättigheter till hållbar jordbruksproduktion 
av eget val har ökad

•Mer rättvis/jämlik fördelning genom hela 
leverantörskedjan inom jordbruksproduktion

•Förbättrade löner och arbetsförhållanden för 
hemsjukvårdare och lantarbetare

•Förbättrad tillgång till hiv- och SRHR-relaterad 
samhällsservice, med särskilt fokus på ungdomar
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Västsahara 

Aktiva medlemmar i Afrikagrupperna driver Västsahara-frågan politiskt i Sverige för ett 

svenskt erkännande av Västsahara och att inga svenska investeringar ska göras i ockuperat 

område. 

 

 

Samtliga av de partnerorganisationer som Afrikagrupperna stödjer är verksamma inom ett eller 

flera av ovan nämnda områden. I vårt val av partnersamarbeten är vi noga med att 

partnerorganisationens arbete ska ha ett rättighetsperspektiv samt att de ska ha en vilja och 

kapacitet att verka för förändring. Afrikagruppernas arbete med att öka kompetensen och 

kapaciteten hos de organisationer vi stödjer finansiellt är ett viktigt bidrag till ett starkare civilt 

samhälle i södra Afrika. Målgrupper för våra partnerorganisationer är i första hand människor 

som lever i fattigdom och marginalisering. Rättighetsperspektivet syftar till att ge människor 

kunskap och möjligheter att förändra sin situation. Målgrupper för påverkansarbete är i första 

hand statliga strukturer men också andra intressenter som kan utkrävas ansvar som exempelvis 

företag.  

 

 
 

2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?  

 

Under Afrikagruppernas 45 år som organisation har vi hela tiden varit en viktig del av en stark 

solidaritetsrörelse och ett levande civilt samhälle i Sverige. Vi anser att ett starkt civilsamhälle 

spelar en avgörande roll i en demokrati och att detta är ytterst viktigt både i södra Afrika och i 

Sverige. Civilsamhället ska inte ses som en motpol till staten utan som en nödvändig aktör för 

att en demokratisk stat ska kunna utvecklas.  

 

Afrikagrupperna samarbetar med för närvarande 30 organisationer, rörelser eller nätverk i södra 

Afrika både regionala och nationella. Vår roll i samarbetet är som finansiär, dialogpartner och 

spindeln i nätet vid utbyten och möten mellan organisationer. Vi driver inte någon egen 

verksamhet i södra Afrika, då vi anser att de organisationer Afrikagrupperna stöder genomför 

detta arbete bättre än vi. Verksamheten blir på så sätt också tydligare förankrad i de samhällen 

där den bedrivs. Både i Sverige och i södra Afrika läggs en stor vikt vid nätverkande och 

samarbeten. Bland annat är vi medlemmar i Concord Sverige, Fairtrade och SwedWatch. Varje 

organisation har sina kompetenser och kan bidra på olika sätt i t.ex. en informations- eller 

påverkanskampanj. På så sätt stärker vi varandras arbete. I Sverige och Europa är 

Afrikagrupperna aktiva i flera olika nätverk. 

 

Vårt arbete i södra Afrika är tydligt kopplat till vårt insamlings-, informations- och 

påverkansarbete i Sverige. Arbetet bygger till stor del på engagemang från våra medlemmar 

och vi uppmuntrar till kontakt mellan medlemmar och de organisationer vi stödjer i södra 

Afrika. Därför bjuder vi regelbundet in representanter från våra partnerorganisationer till att 

besöka Sverige och delta i den verksamhet vi bedriver här. I det arbete vi bedriver i Sverige 

använder vi exempel från våra partnerorganisationer bland annat för att visa hur beslut som 

fattas i Sverige och Europa påverkar människors liv på andra sidan jorden.  

 

 

 

 
3. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?  
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Feminism, mobilisering, långsiktighet och partnerskap 

Afrikagrupperna har ett antal övergripande strategier som vägleder oss i vårt solidaritetsarbete 

och som vi utgår från i all vår verksamhet. Kvinnors rättigheter, maktrelationer och jämställdhet 

är centrala för strukturell förändring och en förutsättning för social rättvisa. Därför är kvinnors 

situation, åsikter och behov alltid utgångspunkten för Afrikagruppernas arbete. Ett feministiskt 

synsätt erkänner och utmanar all form av makt och förtryck och sätter kvinnans erfarenheter i 

centrum. Denna maktanalys har vi i allt vårt arbete. Afrikagrupperna stöder mobilisering av 

människor som är direkt drabbade av strukturell orättvisa och arbetar enligt devisen “ingenting 

om oss eller för oss utan oss”. Förutom solidaritet, feminism, mobilisering och ett 

rättighetsperspektiv är partnerskap och långsiktighet viktiga ledord för Afrikagrupperna.  

 

Ett bra partnerskap bygger på delade värderingar och vision samt att ha en regelbunden dialog. 

Partnerskapet innebär för Afrikagrupperna mer än bara finansiellt stöd då det handlar om att 

utbyta erfarenheter och samarbeta kring olika frågor vilket gynnar båda parter. Partnerskapet 

innebär också ett ömsesidigt förtroende och en öppenhet mellan parterna. Även om 

Afrikagrupperna många gånger är en liten givare är vår ambition att vara en aktiv, lyhörd och 

stödjande partner som har en nära kontakt med de organisationer vi stödjer.  

 

För att organisationer ska kunna fungera väl krävs ett visst mått av förutsägbarhet i samarbetet 

och det finansiella stödet. Av den anledningen ger Afrikagrupperna stöd till organisationer i sin 

helhet och inte till enstaka projekt, ett så kallat kärnstöd. Detta ger partnerorganisationen 

möjlighet att strategiskt planera sitt arbete och sin budget och utföra verksamheten på ett 

hållbart och långsiktigt sätt. Detta är en mycket viktig del av vår strategi som syftar till att det 

är organisationerna själva som bäst vet var pengarna behövs och var och när verksamheten ska 

utföras.  

 

 

Afrikagruppernas förändringsteori 

Vår utgångspunkt är att människor ska ha möjlighet att påverka och bestämma över sina egna 

liv och utveckling. Vi tycker att regering och statliga strukturer ska tillgodose basbehov för 

medborgare och garantera deras grundläggande mänskliga rättigheter. Att jobba med 

jämställdhet mellan kvinnor och män och hbtqi+ och flickor och pojkar på alla nivåer är en 

nyckelfaktor för utveckling och förändring. Det är också en grundläggande rättighet att inte bli 

diskriminerad på grund av sitt kön, hudfärg eller sexuella läggning.  

 

System och strukturer är föränderliga, inte statiska. Däremot underlättas inte förändring av de 

som sitter på makt och privilegier. Den måste drivas av människor som kräver sina rättigheter, 

fattiga och/eller marginaliserade, samt de som ger sitt stöd till dessa grupper. Här har 

civilsamhället en mycket viktig roll. Därför ger Afrikagrupperna också stöd till rörelser och 

nätverk som är mycket viktiga för ett levande civilsamhälle. Afrikagruppernas stöd till våra 

partnerorganisationer är ett bidrag till stärkandet av det civila samhället i södra Afrika.  

 

I stora drag ser stöd- och samarbetskedjan ut så här:  
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För Afrikagrupperna startar förändring med människors engagemang och organisering. Att 

skapa möjligheter till ökad kunskap, medvetenhet och tilltro till den egna förmågan är en 

katalysator för förändring. Förändring handlar i första hand om att bli medveten om sina 

rättigheter och vilka krav man kan ställa, men också om att ha möjlighet och verktyg att kräva 

sina rättigheter samt att kunna påverka sin egen situation och sin omgivning.  

 

 

Afrikagruppernas förändringsteori ser ut så här:  

 
 

För individen handlar det om attityd och beteende, att känna till sina egna rättigheter och ha en 

reell möjlighet att förändra sin egen situation. Nästa nivå handlar om att människor kommer 

samman för att förbättra sin situation och kräva förändring. Det kan handla om deltagande i en 

organisation, rörelse, förening, nätverk eller liknande. Även här är medvetenhet och 

kapacitetsbyggande viktigt. Organisering skapar en plattform och verktyg för förändring. På 

samhällsnivå (lokalt, nationellt eller internationellt) handlar förändring om stiftande av policies 

och lagar samt att dessa efterlevs. Det gäller statens och statliga strukturers agerande, 

distribution av resurser, företags inflytande, ekonomiska intressen etc. Här är påverkansarbete, 

mobilisering och opinion viktigt för att åstadkomma förändring. 

 

 

Kunskap, information och påverkan 

Afrikagruppernas arbete bygger på kunskap om de sammanhang och frågor vi verkar inom. 

Därför är kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och kontinuerligt lärande en viktig 

förutsättning för vår verksamhet. De förändringar vi vill åstadkomma handlar om att ändra 

Afrikagrupperna tillhandahåller

Finansiellt stöd

Dialog och rådgivning

Samarbeten kring informations-
och påverkanskampanjer

Plattformar för 
partnerorganisationer/aktivister 

att mötas

Det ger en ökad kapacitet för 
partnerorganisationen att: 

Partnerorganisation

Medvetandegöra och 
kunskapshöja

Skapa plattformar för 
möten och 

organisering

Föra fram krav och 
vittnesmål från fältet

Vara en watchdog 
kring hur rättigheter 

efterlevs

Detta ger möjlighet till:

Partner organisationens 

målgrupper

rättighetsbärare: 

Organisering/mobilisering

Ställa krav på beslutsfttare

makthavare

ökad medvetenhet

ändrat beteende/beslut 

• Rättvis fördelning av 
resurser

• Rättvis fördelning av 
dmakt

• Minskad fattigdom

En rättvis värld

• Påverka för förändring 
lokalt, nationellt, 
regionalt och globalt

Påverkan
• Människors möjlighet 

att mobilisera och 
organisera sig

Mobilisering och 
organisering

• Ökad medvetenhet 
och kunskap hos 
individer och grupper

• Kunskapsbyggande 
aktiviteter med 
beslutsfattare som 
målgrupp

Kunskap och 
medvetenhet• Koppla frågor och 

männskor lokalt, 
nationelt, regionalt och 
globalt

Solidaritetscirkel 

• Solidaritet

• Rättighetsbaserat 
arbete

• Feminism

Partnerskap 
Samarbete



6 
 

maktstrukturer, regler och attityder. Det handlar om att påverka beslut och skapa stöd för 

förändring. En viktig del av vårt arbete sker därför i Sverige genom att informera om samt 

bedriva kampanjarbete och opinionsbildning för de frågor vi arbetar med. 

 

Utvecklings- och rättighetsarbetet i Afrika går hand i hand med informations- och 

påverkansarbetet i Sverige. Våra samarbetspartners erfarenheter av hur den orättvisa resurs- 

och maktfördelningen yttrar sig blir levande exempel för Afrikagruppernas insamlings-, 

påverkans- och informationsarbete i Sverige. Kontakten mellan medlemmar, givare och 

partnerorganisationer kan engagera fler personer i Sverige såväl som i södra Afrika och öka vår 

samlade kunskap om de orättvisor vi tillsammans arbetar mot. Med en nära kontakt mellan vår 

verksamhet i Afrika och Sverige ökar legitimiteten för vårt förändringsarbete. Därmed blir 

genomslagskraften i påverkansarbetet större. 

 
 

4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?  

 

Afrikagruppernas verksamhet styrs av dess medlemmar, medlemsorganisationer, årsmöte och 

styrelse. Styrelsen har också ett verkställande utskott som är aktivt mellan styrelsemötena. 

Organisationens arbete leds av en generalsekreterare utsedd av styrelsen. Afrikagrupperna har 

ett kansli i Sverige och ett regionalt kontor i Johannesburg, Sydafrika varifrån verksamheten i 

södra Afrika administreras. Afrikagruppernas personal besitter en stor erfarenhet och expertis 

kring södra Afrika, våra sakfrågor och utvecklingssamarbete generellt.  

 

Ideellt arbete utförs på olika nivåer i organisationen. Vi har ideellt arbete som utförs som 

förtroendeuppdrag i styrelse, styrelseutskott och arbetsgrupper. Vi har även kontorsvolontärer 

på vårt kontor i Stockholm. Ett stort ideellt arbete utförs också lokalt av våra medlemmar och 

lokalgrupper. I samband med vissa kampanjer har särskilda kampanjgrupper bildats som också 

arbetar ideellt. Effekten av det ideella arbetet är betydande såväl ekonomiskt som arbetsmässigt 

för att uppnå Afrikagruppernas mål.  

 

Medlemmarnas kunskap, engagemang och solidaritet är ryggraden i Afrikagruppernas 

verksamhet. Många av organisationens medlemmar har en djup kunskap om våra frågor och 

erfarenhet från de länder där vår verksamhet bedrivs. De är en ovärderlig resurs för 

Afrikagrupperna. Varje år genomförs en mängd aktiviteter runt om i landet i syfte att sprida 

vårt budskap, påverka för förändring och att samla in pengar. 

 

Afrikagrupperna är en av Sidas strategiska partnerorganisationer vilket innebär att vi har 

genomgått en gedigen bedömningsprocess. Att vara en godkänd samarbetsorganisation till Sida 

är en kvalitetsstämpel på att organisationen har den kapacitet, legitimitet och trovärdighet som 

krävs för att bedriva ett hållbart utvecklingssamarbete. De nätverk där vi är aktiva är också en 

viktig resurs när det gäller kontakter och kapacitetsutveckling för oss som organisation. Vi 

träffar regelbundet andra organisationer genom de nätverk som finns för kommunikatörer, 

generalsekreterare, programchefer och controllers. 

 

Afrikagruppernas verksamhet finansieras till största delen av Sidamedel (anslagsposten 

Enskilda organisationer) där vi bidrar med tio procent egeninsats. Vi söker även medel från 

andra finansiärer som exempelvis Universitets- och Högskolerådet för vårt praktikantprogram 

och Fredsmiljonen för vårt kampanjarbete. En del av vår verksamhet finansieras helt av egna 

medel samt av insamlade medel via Radiohjälpens kampanj för Världens Barn.   

 



7 
 

Vi har en årlig omsättning på drygt 50 miljoner kronor och en insamlingskapacitet någonstans 

mellan 8 och 9 miljoner kronor. Vi hade vid årsskiftet drygt 2700 medlemmar samt 8 

medlemsorganisationer och 10 lokala Afrikagrupper. Flera av våra medlemsorganisationer och 

lokala Afrikagrupper är också stödgrupper som bidrar till Södra Afrikainsamlingen. Eftersom 

vi är en ideell medlemsorganisation är vi beroende av våra givare och våra medlemmar. Vi 

strävar efter att växa och öka vår insamlingskapacitet för att minska vår sårbarhet och vårt 

beroende av stora externa finansiärer. 
 

 

 
5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg?  

 

Afrikagruppernas målhierarki 

 

 

 

Afrikagruppernas två övergripande mål är rättvisa maktstrukturer och rättvis fördelning av 

resurser. Under dessa har vi nio påverkansmål som vart och ett bidrar till de övergripande 

målen. Arbetet i Sverige och det stöd vi ger till civilsamhällesorganisationer i södra Afrika 

bidrar till de nio målen. Vårt val av partnerorganisationer bygger på att respektive organisation 

har egna mål som också på olika sätt bidrar till påverkansmålen.  

 

Afrikagrupperna följer noga resultatet av sitt eget arbete liksom de resultat som våra 

partnerorganisationer presenterar. I stora drag tittar vi på i vilken utsträckning 

partnerorganisationen har bidragit till att situationen för målgruppen har förändrats. Vi är 

medvetna om att det inte är möjligt att uppfylla våra mål helt på egen hand. Det är också svårt 

att bevisa att det är just vårt arbete och vårt stöd till partnerorganisationerna som har gett 

resultat. I allt vårt arbete ser vi därför vår roll som bidragande till uppfyllnad av 

utvecklingsmålen. Vi bidrar tillsammans med en mängd andra aktörer till resultat och 

förändring. Vi strävar efter att tydligt visa på förändring bland annat genom berättelser där 

målgruppen själva beskriver förändringen eller genom att återbesöka samma områden och 

personer regelbundet. 

A Just World

Fair power structures

Increased 
decision 
making 

power of 
women over 

natural 
resources 
and how 
they are 

used

Reduced 
negative 

effects on 
women 

caused by 
extractivism

Increased 
respect for, 

fulfilment of, 
and 

protection of 
sexual and 

reproductive 
rights

A free 
Western 
Sahara

Fair distribution of resources

A higher 
degree of 
the gains 

from natural 
resources 

benefit local 
women

Increased 
women's 
rights to 

sustainable 
agriculture 
production 

of their own 
choice

More equal 
distribution 
within the 
value chain 

in 
agricultural 
production

Improved 
wage and 
working 

conditions 
for care and 

farm 
workers

Improved 
access to HIV 

and SRHR-
related 
public 

services, 
especially 

focusing on 
youth

Vision

Overarching 

objectives

Impact 

objectives
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Afrikagrupperna följer upp verksamheten genom en nära kontakt med partnerorganisationerna. 

Två gånger per år görs besök till och hålls möten med varje organisation. Vid dessa besök ges 

möjlighet för oss att se den verksamhet som bedrivs men också till feedback och frågor samt 

dialog kring utvecklingen av samarbetet och verksamheten. Partnerorganisationer bjuds också 

in till tematiska konferenser vid något tillfälle varje år.  

 

I samband med att ett samarbete inleds upprättas en beskrivning av organisationen och dess 

verksamhet. Denna följs sedan upp i form av interna rapporter kring utvecklingen hos 

partnerorganisationen och av samarbetet vilka fungerar som underlag för bedömningen av hur 

fortsatt stöd ska se ut. 

 

Under varje verksamhetsperiod gör vi någon form av större utvärdering kring hur arbetet går 

inom våra program. Resultatet av denna ligger till grund för utarbetande av verksamhet och mål 

för nästkommande period. Inför nuvarande cykel genomfördes en utvärdering av vår 

kommunikation och en av vårt partnersamarbete och stöd till organisationsutveckling. 

Afrikagrupperna utför också utvärderingar och systemrevisioner av partnerorganisationerna vid 

behov. Under 2019 genomförde vi en större utvärdering av våra partnerskap och resultat de 

senaste tre åren samt tittade närmare på medlemskap och engagemang i Afrikagrupperna 

 

 
 

6. Vad har ni åstadkommit så här långt?  

I Afrikagruppernas Årsrapport för 2019 finns ett axplock från verksamheten och de resultat vi 

och våra partnerorganisationer har uppnått under 2019. Denna finns på Afrikagruppernas att 

hitta på Afrikagurppernas hemsida. 

https://issuu.com/afrikagrupperna/docs/_rsredovisning_2019_low_resolution 
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