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Inledning 
Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation. Vi tror att en rättvis värld är möjlig; att fattigdom 
kan avskaffas om vi kämpar mot fattigdomens orsaker. Därför är det viktigt att solidaritetsarbete 
sker lika mycket i den rika delen av världen som i de fattiga delarna. Tillsammans med våra 
partnerorganisationer i södra Afrika ska vi driva frågor om global resursfördelning för att 
motverka ett allt mer nyliberalt och till och med högerextremt politiskt klimat i Sverige och EU.  
 
Arbetet med att stärka Afrikagrupperna genom fler medlemmar och mer hållbar ekonomi har 
påbörjats under 2013. Vi lyckades inte helt att nå upp till samtliga mål för året men de försök att 
öka insamlingsresultaten och medlemsantalet som genomfördes har visat på positiva resultat och 
gett oss motivation att fortsätta. Vi behöver ha större resurser och bli fler för att kunna fortsätta 
kampen för en rättvis värld.  
 
Under de senaste åren har vi ändrat fokus för vårt arbete från land till tema. Under 2013 har 
arbetet fortsatt med att bygga upp en regional struktur i södra Afrika. I december har 
Afrikagrupperna öppnat ett regionalt kontor i Johannesburg, Sydafrika. Landkontoren kommer, ett 
efter ett, flyttas dit. Därmed kan vi på ett mer enhetligt och effektivt sätt ge stöd till våra 
partnerorganisationer i södra Afrika.  
 
Afrikagrupperna ska vara starkare, ha fler medlemmar och större resurser för att bekämpa 
fattigdomen och dess orsaker! Solidaritet, aktivism och ekonomiskt stöd visar att vi vill och kan 
förändra liv! 
 
I denna förvaltningsberättelse kan du läsa mer vad Afrikagrupperna har gjort under 2013 i södra 
Afrika, Sverige och EU och några av de viktigaste resultaten vi har uppnått tillsammans. 
 
Ett stort tack för ert stöd under 2013! 
I solidaritet, 
 
 
Calle Sundstedt  Gabi Björsson 
Ordförande   Generalsekreterare 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Afrikagrupperna - utveckling, finansiering, medlemm ar och insamling 
Afrikagrupperna är en ideell organisation med en vision om en rättvis värld. Afrikagrupperna 
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 resursfördelningen mycket ojämn, fattigdomen utbredd, och hiv-prevalensen är 
bland den högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar. Tillsammans med 
partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna i 40 år arbetat för och i området. En 
lika viktig del av Afrikagruppernas verksamhet sker i Sverige genom insamling, informations- 
och påverkansarbete. 
 
Solidaritet är Afrikagruppernas ledord 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 denna rätt. 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. 
 
Afrikagruppernas verksamhet utövas av dess medlemmar, medlemsorganisationer, årsmöte 
och styrelse. Styrelsen har också ett verkställande utskott som är aktivt mellan styrelsemötena. 
Afrikagrupperna har ett kansli i Sverige och fram till slutet av 2013 ett kontor i varje land där 
vi har verksamhet. Organisationens arbete leds av en generalsekreterare utsedd av styrelsen.  
 
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. 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.  
 
Vid utgången av 2013 hade Afrikagrupperna 1288 medlemmar samt tio 
medlemsorganisationer och elva lokala Afrikagrupper. Flera av våra medlemsorganisationer 
och lokala Afrikagrupper är också stödgrupper som bidrar till Södra Afrikainsamlingen. 
Medlemmarnas kunskap, engagemang och solidaritet är ryggraden i Afrikagruppernas 
verksamhet. Under 2013 genomfördes en mängd aktiviteter runt om i landet i syfte att sprida 
vårt budskap, påverka för förändring och att samla in pengar. 
 
Afrikagruppernas verksamhet finansieras till största delen av Sidamedel (anslagsposten 
Enskilda organisationer) där vi bidrar med tio procent egeninsats. Vi har under 2013 också 
beviljats medel från Universitets- och Högskolerådet. En del av vår verksamhet finansieras 
helt av egna medel.  
 
Styrelsen rapporterar årligen mot FRII:s kvalitetskod. Rapporten publiceras på 
Afrikagruppernas hemsida. 
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Utveckling inom organisationen 
 
Regionalisering i södra Afrika 
Sedan 2010 har Afrikagrupperna ändrat fokus från land till tema i utvecklingssamarbetet. Det 
innebar att vi arbetar med samma teman i södra Afrika som i Sverige och EU vilket har lett till 
bättre genomslag och större tydlighet i informations- och påverkansarbetet. I södra Afrika har 
förändringen till ett tematiskt fokus inneburit att styrelsen i slutet av 2012 beslutade om att 
regionalisera vår verksamhet. Det innebär att vi på ett mer enhetligt och effektivt sätt kan jobba 
med våra teman i hela regionen. Det kommer också att innebära en minskning av administrativa 
kostnader vilket kommer våra partnerorganisationer tillgodo. 
  
Inför verkställandet av beslutet genomfördes en regional personalkonferens som planerade de 
stora dragen. Styrelsen bekräftade sedan förslagen från personalen genom att besluta att 
Afrikagrupperna ska ha ett regionalt kontor och att kontoret ska ligga i Johannesburgområdet. 
Vidare beslutade styrelsen om en preliminär tidsplan där övriga landkontor ska stängas ner och 
verksamheten flyttas till det regionala kontoret inom tre år. Generalsekreteraren tillsatte en 
rådgivningsgrupp för processen. I december stängdes Sydafrikas landkontor i Kapstaden och 
flyttade till det nya regionkontoret i Johannesburg. Stängning förbereddes också av kontoren i 
Angola och Namibia. Den regionala förändringen är organisatorisk och kommer inte att påverka 
Afrikagruppernas verksamhet 2013-2015.  
 
 
Satsning på ökad insamling och fler medlemmar 
I december 2012 beslutade styrelsen att satsa sammanlagt 7,5 miljoner kronor under tre år på att 
höja insamlingen och öka medlemsantalet. De mål som var uppsatta för 2013, 5 miljoner kronor i 
insamlade medel och 1400 medlemmar, har vi inte nått. Det beror främst på att vi har haft en 
längre uppstartssträcka än vad som från början var planerat. De insatser vi har testat under 2013 
för att höja insamlingen har dock visat positiva resultat och kommer att fortsätta i större 
omfattning under 2014.  
 
Inom insamling har Afrikagrupperna främst satsat på tre olika områden. Vi har anställt en person 
för att initiera och upparbeta ett koncept för företagssamarbeten. Vi har inlett ett samarbete med 
en kommunikationsbyrå för att värva nya givare via brev-kampanjer. Vi har också anlitat ett 
företag för att värva nya månadsgivare via face2face. Framförallt nyvärvnings-kampanjen av 
givare via brev har varit lyckad och denna metod kommer att få stort fokus även under 2014. 
Även om insamlingsresultat på 5 miljoner inte uppnåddes så innebar satsningen ett nytt 
företagssamarbete, ca 3000 nya givare och 200 nya månadsgivare. Om bidraget för samarbetet 
med Studio Jens Assur inte räknas med (då detta gick till själva utställningen och inte till 
Afrikagruppernas ordinarie verksamhet), hamnade förra årets insamlingsresultat hamnade på 
4 351 000 kronor. 
 
Den mest lyckade satsningen på att värva nya medlemmar gjordes efter de seminarier vi höll på 
Liljevalchs konsthall i samband med utställningen Africa is a Great Country, då ca tio procent av 
publiken blev medlemmar efter aktiv värvning. Vi lade också mycket fokus på utställningen i 
digitala medier och på hemsidan, vilket resulterade i att fler blev medlemmar genom anmälan från 
hemsidan och gåvoshop. Rättvis vinhandels-kampanjen har också fungerat bra ur 
medlemsvärvarsynpunkt. Andra aktiviteter, som t ex stafettvärvning, fick dåligt resultat och vi 
kommer inte göra om denna under 2014. Antal nya medlemmar under 2013 blev 159 stycken 
jämfört med ca 80 året innan. Det totala antalet medlemmar landade vid årets slut på 1288 
stycken.  
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Medlemskostnader och medlemsavgifter  
Medlemskostnader avser kostnader för Afrikagruppernas nuvarande och potentiella 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 medlemsaktiviteter. 2013 finansierade vi också 
en besöksresa för två medlemmar till vår partnerorganisation UNAC i Moçambique. Ovan 
nämnda kostnader återfinns under rubriken ”information egna medel” i resultaträkningen.  
 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Afrikagrupperna. Fullt betalande 
medlem betalar 240 kronor och studerande och arbetslösa har en reducerad avgift på 140 kronor. 
Medlemsavgifterna skall täcka kostnader för föreningsadministration, medlemsinformation och 
medlemsaktiviteter. 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 Afrikagruppernas arbete. Lokala Afrikagrupper kan även söka medel 
för ett helt verksamhetsår. För 2013 beviljades och utbetalades 64 tkr för lokala aktiviteter, bland 
annat ett stort seminarium i Uppsala med Hans Rosling och medverkan på Urkultfestivalen.  
 
 
Insamlade medel, kostnader och bidrag från organisa tioner 
Afrikagrupperna insamlingsverksamhet Södra Afrikainsamlingen bidrar bland annat till att klara 
Sidas krav på egeninsats på tio procent. De flesta bidragen sätts in på Afrikagruppernas 90-konto. 
I insamlade medel inkluderas gåvor från allmänheten, företag, organisationer, stiftelser och 
fonder. Till insamlade medel räknas också testamentsgåvor och donationer. Av Postkodslotteriets 
stiftelse har vi erhållit 6 125 tkr för samarbetet med fotografen Jens Assurs utställning Africa is a 
Great Country. Av Radiohjälpen har vi erhållit 792 tkr för projekt i Zimbabwe och Moçambique. 
Som förmånstagarorganisation i Swedbanks Banco Humanfond har vi erhållit 106 tkr. 
Afrikagrupperna granskas av Svensk Insamlingskontroll.  
 
Att generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor från privatpersoner, 
stödgrupper och företag innebär också kostnader. Här ingår till exempel kostnader för trycksaker, 
porto, annonser, medlemsavgift i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) samt kostnad för 
personal som arbetar med planering och genomförande av insamlingsverksamhet. Av de 
insamlade medlen används femton procent till kostnader för insamling. 
 
 
Händelser efter balansdagen 
Under början av året stängdes landkontoren i Namibia och Angola ner och verksamheten 
administreras sedan dess från Afrikagruppernas kontor i Johannesburg. Under mars gjordes ett 
utskick med insamlingsbrev till 50 000 adresser och i slutet av mars lämnade Afrikagrupperna in 
ansökan om att bli förmånstagare till Postkodlotteriet.  
 
 

 
 
Afrikagruppernas gåvokort gjorda på 
handgjort papper från ett kooperativ i 
Namibia.  

 
 
Stockholms Afrikagrupp välkomnar nya och nygamla medlemmar via Facebook. 
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Verksamhet och resultat för 2013 
 
Sedan 2013 driver Afrikagrupperna sitt arbete genom tre tematiska områden: rättigheter, hiv 
och sexualitet; rättigheter, mat, naturresurser och handel; samt rättigheter, arbets- och 
levnadsvillkor. Genom stöd till 30 organisationer och vårt arbete med påverkan, insamling 
och information i Sverige jobbar Afrikagrupperna för att uppnå de mål vi har satt upp för 
perioden 2013-2015. Nedan följer en beskrivning av vilket fokus vi har haft inom våra teman 
samt ett axplock av alla de resultat vi och våra partnerorganisationer har uppnått under 2013. I 
Afrikagruppernas stadgar finns fem syften med vår verksamhet beskrivna. Arbetet inom 
samtliga teman bidrar till ett av dessa syften - Att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt 
inflytande i frågor som rör deras liv.  
 
 
Rättigheter, hiv och sexualitet 
Inom temat rättigheter, hiv och sexualitet verkar våra partnerorganisationer för ökad tillgång 
till prevention och behandling av hiv samt ökad medvetenhet, kunskap och möjlighet att 
arbeta mot diskriminering och stigmatisering av människor som lever med hiv. 
Partnerorganisationer och deras målgrupper, liksom Afrikagrupperna och våra målgrupper i 
Sverige ska också ha ställt krav på och verkat för ökad tillgång till sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter. Förståelsen för länkarna mellan makt, genus och sexualitet och hur dessa 
påverkar utvecklingen i stort ska också ha ökat. 
 
 
Afrikagruppernas partnerorganisation Wellness Foundation i Sydafrika har under året hållit i 
ett flertal workshops och konsultationer för att mobilisera vårdgivare i regionen. I Sydafrika 
har rörelsen vuxit kraftigt sedan 2012 och omfattar nu nära 2 500 vårdgivare. Wellness 
Foundation samlade också vårdgivare från Angola, Moçambique och Zimbabwe för att 
utbilda och lägga grunden för en regional rörelse. I Zimbabwe deltog representanter från fyra 
av våra partnerorganisationer och detta var ett viktigt steg i formeringen av en ny rörelse av 
vårdgivare i landet. De som ingår i denna rörelse har blivit medvetna om den policy som 
gäller i Zimbabwe och kan nu jobba för att denna ska implementeras. Organisationerna som 
har deltagit i Wellness Foundations workshops har också samarbetat i högre utsträckning med 
varandra och på så sätt ökat sitt inflytande. Deltagarna vittnar om ökat självförtroende att 
driva sina frågor gentemot beslutsfattare.  
 
I Zimbabwe är tillgången till hiv-prevention och behandling relativt god, däremot konstaterar 
våra partnerorganisationer att tillmötesgåendet gentemot patienterna kan förbättras avsevärt 
och det är där organisationerna lägger sitt fokus vilket man framöver räknar med ska öka 
antalet besökare till hälsoklinikerna. Under 2013 höll våra partnerorganisationer i Zimbabwe 
över 20 specifika möten med hälsopersonal i detta syfte.    
 
I Angola rapporterar Bismas das Acacias att det är lättare att diskutera hiv och sexualitet i det 
område där de är verksamma och att det numer går att blanda kvinnor och män i grupper för 
dessa diskussioner. Ämnet är dock fortfarande känsligt och omgärdat med skuld och skam 
framförallt hos den äldre generationen. I Malanje rapporterar ADRA att man distribuerat fler 
kondomer än tidigare och i Benguela rapporterar samma organisation att fler gravida kvinnor 
uppsökte en klinik för att testa sin hiv-status. ADRA har under året, med regeringen och 
hälsoministeriet som måltavla, fortsatt att kräva och agera för ökad tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälsa samt prevention och behandling av hiv. 
 
Även i Moçambique rapporterar samtliga partnerorganisationer en ökad distribution av 
kondomer och Othoko rapporterar att man nådde ut till många fler personer i behov av vård i 
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hemmet under 2013 än vad man hade kapacitet att göra föregående år. Othoko utvecklade 
också under året ett program för att höja medvetenheten om effekter av näringsbrist och nådde 
ut med information i ämnet via radio och utbildningar i området kring Cuamba. AMODEFA 
har under 2013 framgångsrikt varit med och påverkat revisionen om lagen gällande sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter, som bland annat inkluderar HBT-personers rättigheter 
och rätten till abort; och LAMBDA som Afrikagrupperna stöder genom AMODEFA har 
genomfört utbildningar i HBT-frågor och rättigheter riktat mot poliser och jurister.  
 
I Namibia har Positive Vibes fortsatt sitt arbete med att nå ut regionalt med rättighetsbaserade 
frågor kring HBT och har nu etablerat sig i tio länder i regionen. Positive Vibes kan visa på en 
ökad självkänsla hos en klar majoritet hos de personer som deltagit i organisationens 
utbildningar. NAPPA rapporterar om fortsatt många besökare till sina kliniker.  
 
I Sverige lyfte vi detta tema under november månad med avslutning på Världsaidsdagen den 
första december. Syftet var att sprida kunskap och information med fokus på tillgång till 
behandling. En kortfilm producerades och spreds digitalt, och 125 röda bandet såldes till 
förmån för södra Afrikainsamlingen. En gäst från Positive Vibes bjöds till Sverige och 
tillsammans med henne kunde Afrikagrupperna erbjuda ett flertal spännande seminarier och 
workshops till bland annat gymnasieelever, universitetsstudenter och ungdomskliniker.  
 
Lokalt har framförallt Göteborgs Afrikagrupp varit aktiva. De samarbetar med det lokala 
nätverket för Världsaidsdagen och uppmärksammade första december i Domkyrkan. 
Aktivister har även hållit föredrag om Wellness Foundations arbete.  
 
Målen och arbetet inom detta tema bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte - Att hiv inte 
längre hotar utvecklingen i Afrika. 
 
 
 

 
Wellness Foundation workshop I Kapstaden för 
vårdgivare.  
Fotograf: Agnes Nygren 

 
 
 

 
 
 
 
 
Red Ribbon som säljs till förmån för 
Södra Afrikainsamlingen. Bandet är 
tillverkat genom Ikhala Trust i 
Sydafrika. 

 
 
Alexia Naris från Positive Vibes håller 
workshopen ”Aids and Me” arrangerat 
av Uppsala Afrikagrupp.  
Fotograf: Anna Gren.  
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Rättigheter, mat, naturresurser och handel 
Inom temat rättigheter, mat, naturresurser och handel, arbetar Afrikagrupperna för att kvinnor 
och män ska ha fått större utrymme att göra informerade val och ställa krav på bättre 
produktionsmöjligheter samt en ökad tillgång till marknader för småskaliga bönder och 
producenter. Partnerorganisationer och deras målgrupper har agerat 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 har också arbetat för ökad 
medvetenhet om landgrabbing och dess effekter samt hur internationell handel och 
investeringar påverkar matsuveränitet och utvinning av naturresurser.  
 
 
I Sydafrika har ECARP under året assisterat över 800 bönder i Östra Kap med utbildning i 
agro-ekologist jordbruk, tillgång till fröer och ökade möjligheter att sälja delar av sin 
produktion. Partnerorganisationen SPP rapporterar att rörelsen Agrarian Reform for Food 
Sovereignty, som också arbetar för agro-ekologist jordbruk mer än har fördubblats sedan 2012 
och nu innefattar en bra bit över 1000 medlemmar. Denna rörelse spelade en nyckelroll under 
de lantarbetarstrejker som ägde rum i början av året där också kvinnorna tog en ledande roll. 
Trots att de kvinnliga lantarbetarna drabbades hårdast av resultatet av strejkerna (förlorade 
jobb, förlorade förmåner etc.) har de fortsatt att driva sina frågor där bland annat ILRIG och 
Khanya College har gett stöd i form av utbildning och rådgivning.  
 
I Zimbabwe höll ABDO, ENMT och ZIMCODD gemensamma kurser för kommuninvånare 
med fokus på värdekedjor, effektiv produktion, marknadsföring och miljöpåverkan. Totalt 
nåddes över 8200 småskaliga bönder av dessa partnerorganisationers budskap i Zimbabwe 
under 2013. Genom ZIMCODD och SEATINI fick aktivister på kommunnivå möjlighet att 
diskutera med beslutsfattare kring bomullspriser, fiske och land och flera bonde-föreningar 
bildades eller stärktes i de områden där våra partnerorganisationer är verksamma.  
 
I Angola rapporterar ADRA att arbetet för ökad produktion av grödor och tillgång till 
marknader inte har gått som förväntat till stor del på grund av den svåra torka som drabbade 
stora delar av Angola och Namibia under 2013. Genom ADRA har småskaliga jordbrukare 
fått möjlighet att uttrycka sina behov till beslutsfattare och tack vare utbildning som 
tillhandahållits av ADRA har två kooperativ i Benguela vunnit en viktig markstrid i området. 
 
I Moçambique har UNAC framgångsrikt arbetat vidare med att följa, utbilda kring och 
uppmärksamma de markstölder som pågår runt om i landet. Genom att utnyttja erfarenheter 
från Brasilien och japanska organisationer lyckades man under året påverka regeringen att 
skjuta upp megaprojektet Prosavana för att lyssna in behov och farhågor som lyfts av 
småskaliga jordbrukare. UNAC har också arrangerat ett flertal möten och konferenser där 
småskaliga jordbrukare har fått möjlighet att direkt ställa sina frågor till ansvariga 
beslutsfattare. 
 
I Namibia har LAC fortsatt med sitt påverkansarbete för att förhindra markstölder och för att 
regeringen ska erkänna ursprungsbefolkningens markrättigheter.   
 
I Sverige är detta det tema som har fått mest uppmärksamhet under året. Afrikagrupperna har 
belyst problemen kring handelsavtalen EPA, landgrabbing och skatteflykt bland annat genom 
att producera och digitalt sprida en kortfilm. En landningssida för kampanjen mot 
landgrabbing skapades där bakgrundsinformation samlades. Vårt eget låtsasföretag 
Landgrabbing AB fick en egen hemsida www.landgrabbingab.com. och aktivister 
uppmuntrades att fotografera sig själva vid kända platser med skylten Den här fastigheten ägs 
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numera av Landgrabbing AB för att få igång en debatt. Vi samarbetade också under året med 
Urbergsgruppen för att länka ihop det som sker i Sverige, och gruvexploatering i Kallak, med 
det som sker i Afrika. 
 
En gäst från Afrikagruppernas partnerorganisation UNAC bjöds in till Sverige och vi 
anordnade en informationsturné med seminarier, i samarbete med lokalgrupperna, i 
Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg och Malmö. Turnén avslutades med ett seminarium på 
Inspiration Världen i Stockholm. Två medlemmar som varit på medlemsresa och träffat 
bönder som blivit av med sin mark i norra Mocambique deltog aktivt med att sprida 
information om kampanjen på Facebook och som föredragande på seminarier. Under året har 
1300 deltagit personer på seminarier som Afrikagrupperna arrangerade eller var med som 
talare på med temat Vem har rätt till Afrikas resurser? Majoriteten har lärt sig någonting nytt 
och många har visat intresse för att engagera sig i Afrikagruppernas kampanj. 
 
En namninsamling startades och pågår fram till EU-parlamentsvalet med målet att få in 5000 
namnunderskrifter för schysta handels- och investeringsavtal och stop för skatteparadis. Vi 
fick under kampanjen i oktober in 1000 namnunderskrifter, vilket vi ser som ett mycket gott 
resultat eftersom kampanjen bara pågick under en månad.  
 
Afrikagrupperna och Svenska Kyrkan uppdrog åt Swedwatch att granska svenska företags 
inblandning i platinautvinningen i Sydafrika och konsekvenserna för människor som berörs av 
utvinningen. Rapporten lanserades i oktober 2013 och fick mycket uppmärksamhet i media. 
 
Vi deltog även på ett PGU- (politik för global utveckling) seminarium i Riksdagen där 
Afrikagrupperna talade om bristen på samstämmighet inom politiken gällande 
markinvesteringar, handel och jordbruk och vad vi anser bör göras. 
 
Många lokalgrupper fortsätter också att engagera sig för Västsaharafrågan. Falu Afrikagrupp 
ordnade i samarbete med det lokala föreningslivet för andra året i rad en stor manifestation; 
Göteborgs och Södertäljes Afrikagrupp har ordnat föreläsningar med Riksdagsledamoten 
Hans Linde och Partiledaren Jonas Sjöstedt; och Ådalens Afrikagrupp drev en framgångsrik 
kampanj gentemot Sundsvalls museum som bjudit in en representant från Marocko till att 
inviga en utställning om Västsahara. 
 
Målen och arbetet inom detta tema bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte - 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. 
 
 

 
 
Demonstration med SPP. 
Fotograf: Agnes Nygren 

 
 
Landgrabbing AB tar över ägandet av 
Kulturhuset i Stockholm. Medlemmarna Maria 
Larsson och Ruth Jamie lärde sig mer om 
landgrabbing under medlemsresan som gick till 
UNAC i Moçambique. Fotograf: Marja Wolpher 

 
 
Chikwetis kontorsbyggnad Niassa, Moçambique. Chikweti 
köper upp stora markområden för att odla tall.  
Fotograf: Jenny Nilsson 
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Rättigheter, arbets- och levnadsvillkor 
Inom temat rättigheter, arbets- och levnadsvillkor arbetar Afrikagrupperna för att 
partnerorganisationer och dess målgrupper har agerat för bättre arbetsvillkor för kvinnor och 
män samt ställt krav på basal service och rättigheter för marginaliserade grupper och för 
kvinnor särskilt utsatta för genusrelaterade maktstrukturer. Partnerorganisationerna och dess 
målgrupper har också agerat för miljö- och klimaträttvisa samt att den negativa påverkan på 
miljön och klimatet för partnerorganisationernas målgrupper ska vara så liten som möjligt. 
Afrikagrupperna har arbetat för en ökad medvetenhet hos våra målgrupper om relationen 
mellan arbets- och levnadsvillkor, konsumentmakt och hållbar utveckling. 
 
 
I Sydafrika har både BRC och CLP varit aktiva i att försöka stoppa det lagförslag som syftar 
till att ge ökat juridisk makt åt traditionella ledare. Förslaget kritiseras starkt av kvinnliga 
organisationer som menar att detta diskriminerar kvinnor och undergräver demokratin. 
Generellt rapporterar våra partnerorganisationer i Sydafrika att kvinnor har tagit en mer aktiv 
roll i påverkansarbetet av vad som tidigare varit fallet. CLP arbetar aktivt för att stötta kvinnor 
i att driva sina frågor och fungerar som en länk mellan olika grupper som kan stötta varandra. 
CLPs största stöd, både finansiellt och praktiskt, går till mobiliseringen av informella 
bosättare, rörelsen Abahlali, där CLP på olika sätt bistår, bland annat med att ge skydd till 
rörelsens ledare som lever under ständigt hot. Rörelsen växer kraftigt och strävar efter att göra 
frågan om rätten till ett drägligt boende till något mer än en fråga som drivs lokalt.  
 
I Zimbabwe har vår partnerorganisation GAPWUZ under 2013 haft en växande medlemskår 
och man har också nått framgång i förhandlingen av löner inom samtliga fem sektorer som 
man representerar. Trots framgångarna ligger dock lönerna långt under nivåer som det är 
möjligt att leva på i dagens Zimbabwe. GAPWUZ rapporterar också om man har lyckats lyfta 
debatten kring barn- och migrantarbete och i flera fall har organisationen identifierat 
barnarbete på kommersiella farmer och lyckats få dem tillbaka i skolgång.  
 
LaRRI i Namibia har fortsatt att träna och utbilda fackföreningar i Namibia som under året 
har nått framgång i sina förhandlingar om minimilöner. Men liksom i Zimbabwe är lönerna 
väldigt låga trots en höjning. LaRRI har lämnat rekommendationer till den Namibiska 
regeringen i frågan om minimilöner. LaRRI har också arbetat för att fler unga kvinnor ska nå 
positioner på arbetsmarknaden och inom fackföreningsrörelsen, men kan än så länge inte se 
att detta har gett något resultat.  
 
Afrikagruppernas arbete med Rättvis Vinhandel-kampanjen har fortsatt både i Sverige inom 
kampanjgruppen för rättvis vinhandel och i Sydafrika. I början av 2013 arrangerade 
Afrikagrupperna tillsammans med den kvinnliga lantarbetarrörelsen Sikhula Sonke en 
konferens där också deltagare från Chile och Argentina hade möjlighet att medverka. Deltog 
gjorde också fem Svenska riksdagspolitiker som sedan presenterade en motion i frågan för 
Riksdagen. På konferensen togs det gemensamma beslutet att fokus ska ligga på kampanjer 
för levnadslön och en uppförandekod som utgår från arbetarnas eget perspektiv och behov. 
 
I Sverige hade Afrikagrupperna fortsatta möten med Systembolaget kring deras etiska koder 
och för att de ska ta ett större ansvar i sina kontakter med vinproducenter i Sydafrika. 
Afrikagrupperna har funnits med på olika seminarier och arrangemang bland annat 
tillsammans med CSR Sweden, i Riksdagen, på Fair Trade Forum, Schysst Jul och 
Urkultfestivalen. Vår huvudfråga har varit rätten till en lön som går att leva på och etiska 
koder som inkluderar arbetarorganisationer/fack och utgår från arbetarnas behov.  
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Vi har också synts i press och TV med frågan och haft möten med Riksdagsledamöter som 
också besökt Sydafrika. Ett öppet brev till Systembolaget om att arbetare på gårdar som säljer 
till Systembolaget blivit avskedade uppmärksammades i TV, radio och tidningar.   
 
I december lanserades rapporten Vinets väg från druva till glas som tagits fram av Swedwatch 
på uppdrag av Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna. Den visar på stora brister i hela 
leverantörskedjan; att mänskliga rättigheter riskerar att kränkas; att sociala och miljömässiga 
urval inte vägs in i tillräcklig utsträckning; och att det saknas kontroll på hur vinimportörer 
följer de etiska koderna. Med en djupare kontakt med lokala organisationer och fackförbund 
skulle detta kunna avhjälpas. 
 
Många aktiva medlemmar har informerat om lantarbetares situation och kampanjen bland 
annat utanför Systembolag runt om i landet och i samband med vinprovningar. 2013 
genomförde vi för första gången en aktionsdag kring Alla hjärtans dag. Tre lokalgrupper 
uppmärksammade denna aktionsdag genom att stå utanför Systembolaget och informera 
Systembolagets kunder om vikten av etiskt märkta viner och uppmanade dem att fråga efter 
dessa viner när de handlar. Malmö/Lund Afrikagrupp skickade dessutom Alla hjärtans dag-
hälsningar till krögare med uppmaningen att de borde köpa in fler etiskt märkta viner. Ett 
antal schysta vinprovningar har genomförts under året, bland annat i Örebro där lokalgruppen 
genomförde vinprovningen med livsmedelsfacket Procordia. 
 
Målen och arbetet inom detta tema, men också arbetet inom temat kring handel och 
naturresurser, bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte - Att kvinnor och män har 
möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som 
miljömässigt. 
 
 

 
 
Bild tagen i samband med strejkerna i Sydafrika. Barn till 
lantarbetare demonstrerar för höjd minimilön.  
Fotograf: Agnes Nygren 

 
 
Aktivister kräver bättre arbets- och 
levnadsvillkor för lantarbetare. 

 
 
Swedwatchrapport om 
vinproduktion. Vinster och 
ansvar. Omslagsbild är tagen 
av Felipe Morales 

 
 
Organisationsutveckling   
Afrikagrupperna har också ett program för organisationsutveckling riktat mot våra 
partnerorganisationer. Målet med detta är att ge ett generellt stöd i att utveckla och förbättra 
partnerorganisationernas kapacitet i att planera, driva och följa upp sin verksamhet. 
Afrikagruppernas finansiella stöd går till organisationernas hela verksamhet varför det också 
är viktigt för oss att stärka organisationernas institutionella kapacitet liksom att skapa 
möjligheter till utbyten, erfarenheter och gemensamma aktioner med likasinnade 
organisationer. Afrikagrupperna ser stödet till organisationsutveckling som ett led i att stärka 
det civila samhället i södra Afrika.  
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Afrikagruppernas strävan att på ett effektivt sätt ge budgetstöd till samtliga organisationer 
fortgår. Flera partnerorganisationer har under året uttryckt sig positivt om detta stöd då det 
förutom att ge möjlighet till finansiering av organisationernas administrativa kostnader också 
har bidragit till att organisationerna har kunnat utveckla sitt strategiska arbete med en 
helhetssyn på organisationen.  
 
Flera partnerorganisationer har deltagit i utbildningar kopplat till miljöfrågor. Denna kunskap 
har sedan spridits vidare inom organisationerna som i sin tur har nått ut till sina målgrupper 
med frågan. I Sydafrika bjöd Afrikagrupperna tillsammans med CLP in samtliga partners till 
ett tvådagars möte kring hur vi bättre kan arbeta tillsammans med sociala rörelser, då behovet 
av att hitta vägar och utveckla denna form av stöd är stort. Utöver det har Afrikagrupperna 
under 2013 bidragit med specifika kapacitetsbyggande insatser inom finansiell styrning och 
kontroll; riskhantering; påverkan och lobby; samt webb och foto.  
 
Målen och arbetet inom detta tema bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte - Att 
samhällen och våra partnerorganisationer i våra verksamhetsländer ska vara jämställda och 
demokratiska. 
 
 
Bilden av Afrika och spridning av kunskap  
Förutom våra tematiska frågor har Afrikagrupperna som mål att i Sverige sprida kunskap 
generellt om södra Afrika och utvecklingsfrågor. Detta gör vi genom seminarier, kurser, 
utställningar, reportage och artiklar samt genom att finnas med i sammanhang där globala 
utvecklingsfrågor diskuteras och debatteras. 
  
Afrikagrupperna står också som sökande organisation till Sida för projektet ”Möt världen i 
Solidaritetshuset”. Möt Världen drivs av Barnängens Världsbibliotek som finns i 
Solidaritetsrörelsens Hus där Afrikagruppernas huvudkontor också ligger. Projektet syftar till 
att göra information från bland annat organisationer lättillgänglig och sökbar genom ett 
webbaserat, digitalt arkiv.  
  
Afrikagrupperna hade under året många tillfällen att nå ut med sina budskap till nya 
målgrupper. Framförallt har vi fokuserat våra utåtriktade aktiviteter på våra tematiska frågor 
men vi har också haft tillfälle att lyfta utvecklingsfrågor mer generellt.  
  
I samarbete med Studio Jens Assur bidrog vi under utställningen ”Africa is a Great Country” 
med fyra seminarier på Liljevalchs konsthall i Stockholm och kunde även erbjuda alla våra 
Afrikapartner en guidad visning av utställningen med Jens Assur. Detta samarbete gav ringar 
på vattnet och vi fick också möjlighet att samarbeta med Världskulturmuseerna kring 
utställningen ”Afrikanska mästerverk” där vi fick ta del av biljettintäkterna.  
  
Afrikagruppernas lokalgrupper ute i landet har, liksom tidigare år, engagerat sig mycket för 
bilden av Afrika. Södertälje Afrikagrupp har under året visat inte mindre än sju stycken filmer 
från olika länder i Afrika, samt bjöd in aktuella föredragshållare som journalisten Erika 
Bjerström. Ådalens Afrikagrupp arrangerade i samarbete med NBV sin årliga afrikanska 
filmfestival, bara för att nämna några av många exempel. 
  
I Uppsala stod Uppsala Afrikagrupp värd för en föreläsning med Hans Rosling som fyllde 
universitetsaulan och den utvärdering som gjordes visade på ökad sin kunskap om 
utvecklingens drivkrafter hos åhörarna. Ett studiecirkelmaterial har tagits fram under året 
kring våra teman. Tre lokalgrupper och en medlemsorganisation ordnade under året 
uppskattade studiecirklar kring materialet. Uppsala Afrikagrupp arrangerade en seminarieserie 
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på Uppsala universitet som fick mycket bra respons från studenterna som deltog. Aktioner 
gjordes även under andra delar av året, som till exempel under festivalen Urkult då Ådalens 
Afrikagrupp uppmärksammade både rättvis vinhandel och rättvisemärkt generellt. 
  
Under året samarbetade Afrikagrupperna också med Färnebo Folkhögskola och kunde erbjuda 

praktikplats till fyra studenter hos våra partnerorganisationer i Sydafrika. Vid hemkomst 
delade praktikanterna med sig av sina erfarenheter och kunskaper till flera hundra personer 
genom sina föreläsningar. 
  
Afrikagrupperna har synts och hörts flitigt i media under året. Vi har nämnts i 60 artiklar och 
vid sex tillfällen i radio eller TV. Den fråga vi har fått mest medial uppmärksamhet kring är 
rättvis vinhandel, men också bilden av Afrika kring samarbetet med Jens Assur och Africa is 
a Great Country har fått ett stort utrymme. Arbetet med sociala medier har utökats och 
fördjupats och där har vi kunnat nå nya målgrupper och skapa engagemang kring våra frågor.  
 
Med anledning av Nelson Mandelas bortgång i december 2013 anordnade Afrikagrupperna en 
minnesstund där vi samlade organisationer som var med i Isolera Sydafrikakommittén samt 
de nätverk vi är aktiva i idag. Minnesstunden högtidlighöll den betydelse hans liv och gärning 
har haft för solidaritetsarbetet, Afrika, och världen i stort. 
 
 

Affischen är ett collage av konstnären Christer 
Themptander och skapades 1985 till stöd för ANC. 
Detta är ett nytryck till minne av Nelson Mandela 
och säljs till stöd för verksamheten idag. 

 
 
 
Jens Assur guidar visningen av utställningen Africa is a Great Country för 
Afrikapartners på Liljevalchs Konsthall. 
Foto: Afrikagrupperna 
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Ekonomi och resultat  
 
Intäkter och kostnader 
De totala verksamhetsintäkterna för Afrikagrupperna uppgick år 2013 till 50 455 tkr. De 
samlade verksamhetskostnaderna uppgick till 53 634 tkr. Under 2013 gick 76 % av 
kostnaderna för utvecklingssamarbetet till våra partnerorganisationer. Motsvarande siffra för 
2012 var 72 %. 
 
Afrikagrupperna har pågående ärenden där vi inte har fått fullständig rapportering från två av 
våra nuvarande partnerorganisationer och en före detta partner. Detta har bland annat 
inneburit att vi har ställt in betalningar till dem. Vi följer upp dessa ärenden och hanterar dem 
i enlighet med Afrikagruppernas riktlinjer för styrning och kontroll samt i samråd med Sida. 
 
Insamlingsintäkterna under 2013 uppgick till 10 476 tkr. Svensk Insamlingskontroll 
kontrollerar bland annat att insamlingskostnader, medlemskostnader och administration är på 
en rimlig nivå i förhållande till den totala årsintäkten. För Afrikagrupperna utgjorde dessa 
kostnader cirka tio procent av den totala årsintäkten. De totala intäkterna från allmänheten 
uppgick till 10 851 tkr, vilka förutom insamling innefattar försäljningsintäkter och 
medlemsavgifter. 
 
Totalt uppgick kostnaderna för informationsverksamhet i Sverige under året till 3 989 tkr, 
varav Sidas informationsbidrag gav 1 852 tkr. Detta inkluderar Barnängens Världsbiblioteks 
program ”Möt Världen”. Totalt uppgick kostnaderna för verksamhet i södra Afrika till 
38 407 tkr, varav Sida bidrog med 34 115 tkr. 
 
Under 2013 redovisade Afrikagrupperna ett underskott på 2 522 tkr. Resultatet är något bättre 
än budget. Detta beror framför allt på förskjutning av insamlingskostnader till 2014. År 2012 
redovisade Afrikagrupperna ett underskott på 2 365 tkr.  
 
Placeringspolicy 
Enligt de riktlinjer som Afrikagruppernas styrelse antagit skall likviditetshantering och 
placeringar syfta till att ge Afrikagrupperna både en kortsiktig och långsiktig god likviditet 
och tillfredsställande avkastning. Värdet av aktier och aktiefonder bör inte överstiga 25 
procent av det egna kapitalet. Placering skall ej göras i aktie där minst fem procent av 
företagets omsättning avser alkohol, tobak eller försvarsutrustning. 
 
 
 
Det ekonomiska stödet fördelar sig på länder enligt  nedan (tkr) 
 
 
 2013 2012 

 

Angola 6680 7973 

Moçambique 8813 8925 

Namibia 5923 5135 

Sydafrika 7962 7446 

Zimbabwe 6801 6047 

Allmänt/Regionalt 2228 2031 

Sverige, 
information 

3989 3474 

 
Totalt 

 
42 396 

 
41 031 
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Det ekonomiska stödet fördelar sig på teman enligt nedan (tkr)                                                                  
 

2013 

 

Organisationsutveckling 2892 

Hiv och sexualitet 14064 

Mat och naturresurser 11669 

Arbets- och levnadsvillkor 9782 

Sverigeverksamhet 3989 
 
Totalt 

 
42 396 

 

 

 

 
 
 
 
 
Översikt av de organisationer Afrikagrupperna gav s töd till 2013: 
Afrikagrupperna gav finansiellt och/eller organisationsutvecklande stöd till 30 organisationer 
2013. Samtliga organisationer är verksamma inom något eller flera av de tre teman som 
Afrikagrupperna jobbar med. Organisationernas verksamhet sker både lokalt, nationellt och 
regionalt beroende på organisation. Samtliga är baserade i något av våra fem verksamhetsländer. 
Summan i SEK visar Afrikagruppernas finansiella stöd (avrundat till närmaste tiotusental) till 
organisationerna under 2013. 
 
 
Tema: Rättigheter, hiv och sexualitet 
 
Bismas das Acácias (Angola), 420 000 SEK 
Ungdomsorganisation som genom drama, sång och dans, folkbildar i teman som jämställdhet, hiv, 
miljöfrågor och medborgarrätt. Organisationen är verksam i Benguela. 
 
Othoko (Moçambique), 1 000 000 SEK   
Ett forum som består av tre föreningar, Yolaka, Hankoni och Othoko, för personer som lever med 
hiv i Cuamba i Niassa-provinsen. Forumet är knutet till hälsovårdens test- och ungdomskliniker 
samt lokalradion. Syftet med samarbetet är att förbättra det förebyggande arbetet med hiv och 
lindra konsekvenserna för de som lever med sjukdomen. 
 
AMODEFA, Associacao Mocambicana para o Desenvolvimento da famillia  
(Moçambique), 700 000 SEK 
Nationell organisation som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för ungdomar, 
kvinnor och män i Moçambique, bland annat genom att driva kliniker. Genom AMODEFA får 
den nationella HBT-organisationen LAMBDA stöd. AMODEFA medlemmar i IPPF 
(International Planned Parenthood Federation).  
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MONASO, Rede Mocambicana de Organizacoes Contro o SIDA  
(Moçambique), 1 260 000 SEK 
Ett nätverk för landets hiv-organisationer som fungerar som en viktig påverkanskraft för att 
utveckla Moçambiques policys inom hiv och hälso-området. 
 
NAPPA, Namibia Planned Parenthood Association (Namibia), 700 000 SEK 
En organisation som genom att driva ungdomsvänliga kliniker spelar en viktig roll för att främja 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för människor i Namibia. NAPPA är medlemmar i 
IPPF (International Planned Parenthood Federation).  
 
Positive Vibes (Namibia), 1 150 000 SEK 
Fokuserar bland annat på mäns deltagande i det hiv-förebyggande arbetet i Namibia och 
kopplingen mellan jämställdhet, sexualitet och hiv. Positive Vibes arbetar också med HBT-frågor 
regionalt i södra Afrika. 
 
Wellness Foundation (Sydafrika), 750 000 SEK 
Arbetar tillsammans med vårdgivare som stöttar personer som lever med hiv i Sydafrika. Målet är 
att förbättra hälsovårdssystemet och nå visionen om jämlik vård för alla. Wellness Foundation är 
också initiativtagare och drivande i mobiliseringen av vårdgivare i regionen 
 
PADARE (Zimbabwe), 300 000 SEK 
Arbetar med män och pojkar och utför påverkansarbete för jämställdhetsfrågor i Zimbabwe. 
Organisationen arbetar holistiskt med fokus på olika delar av manlighet för att öka intresset bland 
män och pojkar att aktivt engagera sig i jämställdhetsfrågor. Ny partnerorganisation till 
Afrikagrupperna från 2013. 
                                                                                          
FACT Cheredzi, Family AIDS Caring Trust (Zimbabwe), 925 000 SEK 
En organisation vars arbete omfattar förebyggande verksamhet såsom rådgivning, testning och 
information liksom hemvård och inkomstgenererande aktiviteter för människor som lever med 
hiv. FACT är också drivande i att mobilisera vårdgivare som grupp i Zimbabwe.  
 
Jairos Jiri (Zimbabwe), 600 000 SEK 
Arbetar bland annat för att öka kvaliteten på och tillgängligheten till stöd och tjänster för personer 
som lever med funktionsnedsättningar med fokus på hiv och sexuell och reproduktiv hälsa. JJA är 
den största institutionen av sitt slag i Zimbabwe och södra Afrika. 
 
SEVACA, Sesithule Vamanani Caring Association (Zimbabwe), 500 000 SEK 
En organisation som genom hemvård och inkomstbringande aktiviteter i form av hantverk vill 
förändra situationen för människor som lever med hiv på landsbygden. Upphör som 
partnerorganisation till Afrikagrupperna efter 2013. 
 
 
Rättigheter, mat, naturresurser och handel 
 
UNAC, Uniao Nacional de Camponeses (Moçambique), 1 890 000 SEK 
Nationell bondeorganisation som bedriver informations- och påverkansarbete, utbildning och 
organisering av bondeföreningar och rådgivning inom agroforestry. Afrikagruppernas stöd har 
gått till framförallt informations- och påverkansarbete samt rådgivning inom agroforestry.  
 
IANRA, The International Alliance on Natural Resources in Africa (Sydafrika), 250 000 SEK 
Ett nätverk av organisationer från flera olika afrikanska länder. Nätverket arbetar för en hållbar 
användning och rättvis fördelning av Afrikas naturresurser med särskilt fokus på kvinnor. Ny 
partnerorganisation till Afrikagrupperna från 2013. 
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ILRIG, International Labour Research and Information Group (Sydafrika), 800 000 SEK 
Organisation med bas i Kapstaden som arbetar med att stärka fackföreningar och sociala rörelser. 
ILRIG arbetar också med att utveckla kontakter mellan olika rörelser, nätverk och internationella 
organisationer. 
 
ABDO, African Book Development Organisation (Zimbabwe), 700 000 SEK 
Utbildar människor på landsbygden genom studiecirkelmetoden för att öka deras möjlighet att 
påverka samhället lokalt. Stöder även bibliotek med bokleveranser.  
 
ENMT, Edward Ndlovu Memorial Trust (Zimbabwe), 650 000 SEK 
Arbetar för att stärka marginaliserade grupper på landsbygden genom utbildning och information. 
Driver ett bibliotek i Gwanda och levererar bokboxar till skolor. Har också verksamhet med 
mikrokrediter.  
 
SEATINI, Southern and Eastern African Trade, Information and Negotiations Institute (Zimbabwe), 
600 000 SEK 
Ett afrikanskt institut med kontor i Kenya, Uganda och Zimbabwe. Institutet arbetar för att 
möjliggöra för Afrika att bättre kunna möta globaliseringen och stärka Afrikas roll i den 
internationella handeln.  
 
 
Rättigheter, arbets- och levnadsvillkor 
 
UNDE, Uniao para o Desenvolvimento Estudantil (Moçambique), 700 000 SEK 
Den nationella unionen för studenters rättigheter och utveckling. Strävar efter en förbättrad 
arbetsmiljö i skolorna för både lärare och elever.  
 
LaRRI, Labour Resource and Research Institute (Namibia), 500 000 SEK 
Forsknings- och utbildningsinstitut med fokus på fattigdoms- och fördelningsfrågor samt en stark 
arbetarrörelse. Organisationen utbildar fackföreningar i Namibia samt påverkar regeringens att 
arbeta mer med fattigdomsfrågor och levnadsvillkor. 
 
Groundwork (Sydafrika), 1 000 000 SEK 
Miljöorganisation som verkar för klimaträttvisa och utveckling med solidaritet som grund. 
Organisationen arbetar för personer som påverkas av miljöförstöring samt stödjer människors och 
lokala föreningars kamp för sina rättigheter. 
 
GAPWUZ, General Agricultural and Plantation Workers Union of Zimbabwe  
(Zimbabwe), 210 000 SEK 
Fackförening i Zimbabwe med fokus på arbetare inom den stora jordbrukssektorn i landet. Genom 
att stärka och stödja lantarbetarna är GAPWUZ med och förbättrar levnads- och arbetsvillkoren 
för dem. Ny partnerorganisation till Afrikagrupperna från 2013. 
 
 
Partnerorganisationer som bidrar till flera av Afri kagruppernas teman  
 
ADRA, Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, 4 160 000 SEK  
(huvudkontoret i Luanda, Angola, samt antennerna i Benguela och Malanje).  
Stor nationell organisation som arbetar för en lokal hållbar demokratisk utveckling genom folklig 
organisering, mobilisering och kapacitetsuppbyggnad. ADRA är har verksamhet inom samtliga av 
Afrikagruppernas tematiska områden.  
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LAC, Legal Assistance Centre (Namibia), 2 300 000 SEK 
Ett juridiskt centrum som ger rådgivning, sprider information och påverkar kring mänskliga 
rättigheter, lagstiftning och hur lagarna efterlevs. LAC har verksamhet inom samtliga av 
Afrikagruppernas tematiska områden.  
 
BRC, Border Rural Committe (Sydafrika), 600 000 SEK 
Bedriver påverkansarbete kring markrättigheter och för att hitta alternativa modeller för 
landsbygdsutveckling. BRC bidrar till de tematiska områdena om mat, land samt arbets- och 
levnadsvillkor. 
  
SPP, Surplus Peoples Project (Sydafrika), 800 000 SEK 
Arbetar för rätten till land för småskaliga jordbrukare samt med odlingsmetoder som främjar en 
hållbar utveckling. SPP är främst verksamma i västra Kap-provinsen. SPP bidrar till de tematiska 
områdena om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor. 
 
CLP, Church Land Programme (Sydafrika), 500 000 SEK 
Bistår lokalsamhällesorganisationer och sociala rörelser i deras aktioner för ett mer rättvist 
samhälle. CLP är verksamma i området runt Durban. Organisationen bidrar till de tematiska 
områdena om land och naturresurser samt arbets- och levnadsvillkor. 
 
ECARP, The East Cape Agricultural Research Project (Sydafrika), 600 000 SEK 
Utbildar och organiserar lantarbetarkommitteér med huvudsakligt syfte är att förbättra arbets- och 
levnadsvillkoren på landsbygden. Uppmuntrar farmarbetare att aktivt delta i utvecklingsprocesser. 
ECARP bidrar till de tematiska områdena om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor. 
 
Sikhuka Sonke (Sydafrika), endast organisationsutvecklingsstöd under 2013  
Feministisk fackförening för lantarbetare som arbetar för förbättrade arbets- och levnadsvillkor på 
vingårdar i Västra Kap-provinsen. Organisationens verksamhet bidrar till de tematiska områdena 
om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor.  
 
Khanya College (Sydafrika), 600 000 SEK 
Bistår olika organisationer och rörelser med utbildningar och workshops, publikationer och 
forskning för att stärka dem i deras påverkansarbete. Har sin bas i Johannesburg och bidrar till de 
tematiska områdena om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor. Samordnar den regionala 
kampanjen för förbättrade villkor för arbetare inom sockerindustrin. Afrikagrupperna bidrar med 
ytterligare 350 000 SEK till detta arbete.  
 
ZIMCODD, Zimbabwe Coalition on Debt and Development (Zimbabwe), 1 000 000 SEK  
Nätverket arbetar med frågor om skuldavskrivning, handel och utveckling genom analyser av 
ekonomisk utveckling på lokal, nationell och global nivå och av konsekvenserna för social 
rättvisa. Genom medlemsorganisationer och aktivister sker påverkansarbete på olika nivåer. 
ZIMCODD bidrar till de tematiska områdena om naturresurser och handel samt arbets- och 
levnadsvillkor.  



Flerårsöversikt i korthet 18

                        2013 2012 2011 2010 2009

Verksamhetsintäkter (tkr) 50 455 43 516 48 652 41 350 43 186

Sidabidrag (tkr) 38 973 38 747 40 769 35 234 38 718

Andel Sidabidrag (%) 77 89 84 85 90

Årets resultat (tkr) -2 522 -2 365 584 -2 764 -2 210

Eget kapital 13 507 16 029 18 393 17 809 20 573

Balansomslutning (tkr) 18 463 20 433 24 312 26 833 26 018

Andel eget kapital (%) 73 78 76 66 79

Insamlade medel under året 10 476 3 595 7 272 5 174 3 842

Använt insamlat (tkr) 11 037 4 708 5 410 4 727 4 172

Andel använt/insamlat (%) 105 131 74 91 109

Utsänd personal (medeltal heltidsanställda) 6 8 9 7 13

Personal i Sverige (medeltal heltidanställda) 15 14 16 18 22

 

 

Förslag till resultatdisposition

Av de disponibla medlen som består av:

balanserad vinst 912 094,06  

och årets resultat -2 521 775,18

Totalt disponibelt -1 609 681,12

föreslås att:

Av fond för insamlade medel disponeras 561 117,73  

Av reservfonden disponeras 1 011 563,39

Av personalfonden disponeras 37 000,00

och i ny räkning balanseras 0,00
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RESULTATRÄKNINGAR (belopp i tkr)

 

Verksamhetsintäkter Not 2013 2012

MEDEL FRÅN ALLMÄNHETEN

     Insamlade medel  6 2 756 2 495

     Materialförsäljning 81 92

     Medlemsavgifter 294 269

Summa medel från allmänheten 3 131 2 856

Bidrag från organisationer

     Postkodlotteriets kulturstiftelse 6 125 0

     Radiohjälpen 792 650

     Övriga bidrag 803 450

Summa bidrag från organisationer 6 7 720 1 100

 

SIDA RAM 

     Utvecklingsinsatser 34 115 33 800

     Administration 2 858 2 815

Summa Sida ram 36 973 36 615

 

SIDA PROGRAMBIDRAG

    Information 1 481 1 431

    Möt världen 371 545

    Infoadministration 148 156

Summa Sida programbidrag 2 000 2 132

ÖVRIGA BIDRAG OCH INTÄKTER

     Svenska Institutet 0 100

     UHR, praktikanter 616 612

     IPK administrationsbidrag 0 73

     Information, medel från Sida  1 0

     Administration  14 28

Summa övriga bidrag och intäkter 631 813

 

Summa verksamhetsintäkter 50 455 43 516

Verksamhetskostnader

     Materialförsäljning 69 92

     Utvecklingsinsatser 34 115 33 800

     Utvecklingsinsatser egeninsats 3 791 3 757

     Övriga projekt 0 100

     Praktikanter, UHR  501 649

     Information, medel från Sidal 1 853 1 977

     Information egeninsats medel från Sida 170 233

     Information egna medel 1 966 1 264

     Fotoprojekt Jens Assur 6 125 0

     Insamling allmänhet 1 628 607

     Insamling ej allmänhet 588 771

     Förening 469 558

     Administration                                                                      2 359 2 727

     Administration avvikelseärenden  0 -307

Summa verksamhetskostnader 1 53 634 46 228

Verksamhetsresultat -3 179 -2 712

Ränteintäkter och liknande resultatposter 657 347

Årets resultat -2 522 -2 365
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BALANSRÄKNINGAR (belopp i tkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 2 1 1

Inventarier 3 704 883

Finansiella anläggningstillgångar

Insats,SHEF 1 1

Aktier Rättvis Handel 100 100

Summa anläggningstillgångar 806 985

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar  48 60

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 197 315

Summa kortfristiga fordringar 1 245 375

Kortfristiga placeringar 5

Fasträntekonton 8 336 9 957

Aktiefonder 2 219 4 459

Summa kortfristiga placeringar 10 555 14 416

Kassa och bank 5 857 4 657

Summa omsättningstillgångar 17 657 19 448

Summa tillgångar 18 463 20 433

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Insamlade medel 6 6 079 7 192

Reservfond 8 540 8 540

Personalfond 4 263 306

Aktivitetsfond 235 278

Balanserat kapital 912 2 078

Årets resultat -2 522 -2 365

13 507 16 029

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 382 146

Årsredovisade bidrag,Sida ram 1 857 1 711

Årsredovisade övriga statliga bidrag 2 038 1 408

Övriga kortfristiga skulder 121 116

Uppl.kostn, förutbet.intäkter 9 558 1 004

Upplupna räntor,Sida 0 19

4 956 4 404

Summa eget kapital och skulder 18 463 20 433

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser  0 0
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna principer

Afrikagruppernas redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 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 Afrikagruppernas verksamhets

särskilda inriktning skett av uppställningsform i enlighet med ÅRL 3:4.

Samtliga inbetalade medel, oavsett om det är gåvor, medlemsavgifter eller bidrag,redovisas, utöver

vad som anges nedan, som intäkter 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 Afrikagrupperna att detta ger en rättvisande bild av dess

verksamhet.

Bidrag från Sida

Afrikagrupperna är en s.k." ramorganisation" hos Sida och har  löpande ramavtal med Sida. Nuvarande 

avtal avser perioden 2013 - 2015 för utvecklingsinsatser och för information i Sverige.

Villkorade bidrag från Sida redovisas som skuld till dess att de utnyttjas för med Sida avtalat ändamål.

Intäkt avseende bidrag från Sida redovisas i samband med att de utnyttjas genom att Afrikagrupperna

utbetalar medel till partnerorganisation, alternativt när avtalsenlig utgift vartill bidragen beviljats inträffar.

Samtidigt redovisas motsvarande belopp som kostnad. Från Sida erhållet administrationsbidrag 

intäktsredovisas när det erhålls.

Insamlade medel

Insamlade medel  redovisas enligt kontantprincipen, dvs de redovisas i sin helhet när de erhållits på 

ett sakrättsligt bindande sätt. Eventuella 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 när medlemsavgiften inbetalats. Avgiftsår sammanfaller med 

kalenderår. För nytt medlemskap som påbörjats och inbetalats under perioden oktober till december blir näst-

kommande kalenderår avgiftsfritt.

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 partnerorganisationer redovisas kostnader enligt

god redovisningssed på bokföringsmässiga grunder varvid reservering sker avseende uppkomna kostnader

oavsett om faktura erhållits vid årsredovisningens framläggande.

Personalkostnader och övriga kostnader

Personalkostnader inklusive övriga kostnader redovisas i resultaträkningen fördelat på respektive funktion 

med nedlagd arbetstid som fördelningsnyckel.

Gränsdragning mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

Tillgångar som Afrikagrupperna syftar till att behålla varaktigt redovisas som anläggningstillgång i 

balansräkningen, övriga som omsättningstillgång.

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 hela

anskaffningsvärdet.

Avskrivningstider:

Inventarier i Sverige: 5 år

Datautrustning i Sverige: 3 år

Bilar i övriga länder: 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.
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Värderingsprinciper av övriga balansposter

Aktiefonder värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde enligt portföljmetoden.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde eller det 

värde varmed de beräknas inflyta.

Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde enligt portfölj-

metoden. Räntebärande 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  

               Sociala kostnader  Totalt

 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

 

Anställda i Sverige 5 014 4 692 2 045 1 966 (371) (372) 7 059 6 658

Utsända från Sverige 1 229 1 454 0 0 0 0 1 229 1 454

Lokalanställda i Afrika 2 151 1 995 120 118 0 0 2 271 2 113

Styrelse och kanslichef 490 518 191 206 (37) (43) 681 724

Totalt 8 884 8 659 2 356 2 290 (408) (415) 11 240 10 949

Personal anställd i Sverige

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Genomsnitt antal anställda 13,6 13,2 3,0 3,9 16,6 17,1

Andel i % 82 77 18 23 100 100

Genomsnitt antal heltidsanställda 12,4 11,1 2,8 3,3 15,2 14,4

Andel i % 82 77 18 23 100 100

Personal anställd i södra Afrika

(utsänd personal) 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Genomsnitt antal heltidsanställda

Angola 1,0 1,6 1,0 0,1 2,0 1,8

Mocambique 1,0 1,6 0,4 1,0 1,4 2,6  

Namibia 1,2 1,1 0,2 0,8 1,4 1,9

Sydafrika 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Zimbabwe 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

Totalt i södra Afrika 4,2 5,8 1,6 1,9 5,8 7,8

Andel i % 72 75 28 25 100 100

         Antal styrelse      Antal ledn.grupp

2013 2012 2013 2012

Representation styrelse och ledn.grupp

(Ordinarie och suppleanter)

Kvinnor 9 9 2 2

Män 5 5 0 0

Totalt 14 14 2 2

Not 2: Byggnader  

Maputo: Huset är köpt och upprustat under 89/90. Här tas endast ett symboliskt värde på 1tkr upp eftersom 

huset finansierats genom ett särskilt bidrag från Sida och därför kostnadsförts direkt 89/90.

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

Kvinnor                    Män Totalt

(Varav 

Kvinnor                     Män

pensions -

kostnader)

Löner

Totalt
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Not 3: Inventarier (tkr)  2013-12-31 2012-12-31  

Ingående anskaffningsvärde  3201 3 653

Inköp  286 715

Försäljningar/utrangeringar  -698 -1 167

Utgående anskaffningsvärde  2789 3 201

Ingående ack. avskrivningar  -2317 -2 937

Försäljning/utrangering  -419 1 035

Avskrivningar  651 -416

Utgående ack. avskrivningar  -2085 -2 318

Restvärde  704 883

Not 4: Återbäringsmedel KP

Under år 2000 erhöll Afrikagrupperna återbäringsmedel från KP och SPP.

Under 2001 beslutade årsmötet att medlen skulle reserveras för personaländamål.

Hela summan 1894 kkr avsattes därför i en personalfond under eget kapital.

Personalfond (tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Ingående balans 306 306

Nyttjat -43 0

Utgående balans 263 306

 

Under 2013 har 37 tkr använts för sådana ändamål för vilka personalfonden kan 

disponeras, vilket också föreslagits i vinstdispositionen.

Not 5: Kortfristiga placeringar

       Marknadsvärde/

Fasträntekonton (tkr)             Bokfört värde          återköpsvärde

Handelsbanken Bunden Placering 1 000 1 156

Swedbank fastränteplacering 4 500 5 091

Nordea fastränteplacering 2 066 2 089

Summa 7 566 8 336

Justerat som upplupen ränta 770

Justerat bokfört värde 8 336

Aktiefonder (tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Anskaffningskostnader

Nordea Inst. Aktiefond 3 333 4 766

Nordea Inst. Aktiefond utdelningar  99 227

Nordea Inst. Aktiefond försäljning/korr -2 469 -1 660

Summa Nordea Inst. Aktiefond 963 3 333

Banco Humanfonden 1 256 1 138

Banco Humanfonden inköp 0 118

Summa Humanfonden 1 256 1 256

Summa 2 219 4 589

Reserverat enligt portföljmetoden 0 -130

Utgående balans 2 219 4 459

Marknadsvärdet 2013.12.31 uppgår till 2 739 tkr.
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Not 6: Insamlade medel (tkr) 2013 2012

Ingående balans 7 192 5 330

Avsatt/disponerat under året -1 113 1 862

Utgående balans 6 079 7 192

Insamlat under året

Insamling Sverige 10 445 3 563

Insamling länderna 31 32

Totalt insamlat 10 476 3 595

Använt under året  

Bidrag ramprojekt 3 791 3 757

Bidrag information 419 352

Bidrag fotoprojekt 6 125 0

Insamling 653 539

Övriga bidrag 0 10

Föreningsverksamhet 49 50

Totalt använt 11 037 4 708

Årets resultat av insamlingen -561 -1 113

Not 7: Eget kapital (tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Ingående eget kapital 16 029 18 393

Avsatt till fond för insamlade medel 1 861

Disponerat av fond för insamlade medel -1 113

Disponerat av personalfonden -43 0

Disponerat av aktivitetsfonden -43 -39

Förändring av disponibla vinstmedel 1 199 -1 821

Årets resultat -2 522 -2 365

Utgående eget kapital 13 507 16 029

Not 8: Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter (tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetald hyra kontor Sverige 174 0

Förutbetald kostnad insamlingsbrev 883 0

Övriga förutbetalda kostnader 140 315

Utgående balans 1 197 315

 

Not 9: Upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter (tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna arbetsgivaravgifter 149 142

Upplupen semesterlöneskuld 140 160

Upplupna revisionskostnader 204 366

Övriga upplupna kostnader 65 336

Utgående balans 558 1 004
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