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Inledning 

 

2016 var ett år med två val som fick stor uppmärksamhet i världen. I södra Afrika var det 

dock inga val som förändrade den politiska scenen märkvärt. Våra partners i södra Afrika har 

på många sätt haft stora utmaningar ändå med kriser i Moçambiques och Zimbabwes 

ekonomier och en svår torka i hela regionen vilket självklart påverkat verksamheten. 

Samtidigt krymper utrymmet för det civila samhället ständigt i så gott som alla länder där 

Afrikagruppernas partnerorganisationer är verksamma. 

 

Västsahara är en fråga som engagerar många medlemmar och lokalgrupper. Vi från styrelsen 

och personalen har också jobbat med att lyfta frågan när det har varit möjligt. Runt om i 

Sverige har det pågått ett stort antal aktiviteter och arrangemang som genomförts av 

lokalgrupper, medlemmar och aktivister.  Det är härligt att se Afrikagruppernas medlemmars 

engagemang och det fina och viktiga arbete vi gör runt om i landet. Tillsammans förändrar vi 

liv! 

 

Under 2016 har vi tillsammans lyckats vända den allvarliga ekonomiska situation 

Afrikagrupperna har befunnit sig i de senaste åren. Det innebär inte att faran är över men att 

vi går åt rätt håll. Styrelsen har under året tagit ett nytt beslut om en ny satsning vilket vi 

hoppas kommer att betyda att vi inom några år har en stabil ekonomi.  2016 lyckades vi slå 

insamlingsrekord med insamlade medel på strax över 8,9 miljoner kronor. Det är fantastiskt!  

 

2016 har för personalen präglats av planering och rapportering. Det har gett lyckat resultat! 

Sida godkände för första gången en fem-års ansökan för vårt utvecklingsarbete och en fyra-års 

ansökan för vårt informationsarbete. Detta är första gången som vi har så många års 

finansiering beviljad, vilket betyder att finansieringen är säkrad för stora delar av vårt arbete 

de närmsta åren.  

 

Ett stort tack till alla lokalgrupper, givare och medlemmar, förtroendevalda och personal för 

era gedigna insatser och er solidaritet! Det spännande och utmanande Afrikagruppsåret 2016 

hade inte varit möjligt utan er! 

  

 

Med solidariska hälsningar, 

 

 

Johanna Arkåsen Nike Dahlskog Gabi Björsson  

Ordförande  Vice Ordförande Generalsekreterare 
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Verksamhetsberättelse 
 
 
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 Afrikagruppernas 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 verksamma i fem länder i södra 

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

resursfördelningen mycket ojämn, fattigdomen utbredd, och hivprevalensen 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 mer än 40 år arbetat för och i området. En lika viktig del av 

Afrikagruppernas verksamhet sker i Sverige genom insamling, informations- och 

påverkansarbete. 

 

 
Vad vill Afrikagrupperna 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 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 

denna rätt. Partnerskap och ömsesidig respekt i relationen mellan människor och 

organisationer är för oss ett grundläggande förhållningssätt, liksom jämställdhet samt 

hushållning med jordens resurser. 

 

 

Hur gör vi det? 
Samtliga av de partnerorganisationer som Afrikagrupperna stödjer (2016 gav vi finansiellt 

stöd till 29 organisationer) är verksamma inom ett eller flera av våra tematiska områden. I vårt 

val av samarbeten är vi noga med att partnerorganisationens arbete ska ha ett 

rättighetsperspektiv, bidra till ökad jämställdhet samt att de ska ha en vilja och kapacitet att 

verka för förändring. 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 och kräva sin rätt.  

 

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

påverkansarbete i Sverige. Beslut som fattas i Sverige och EU påverkar människor i södra 

Afrika. Vi lever i ett globalt system som kräver förändring och engagemang i Sverige likväl 

som i EU eller södra Afrika. 

 

Afrikagruppernas verksamhet finansieras till största delen av Sidamedel där vi bidrar med tio 

procent egeninsats. Vi har under 2016 också beviljats medel från Fredsmiljonen samt 
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Universitets- och Högskolerådet. En del av vår verksamhet finansieras helt av egna insamlade 

medel. 

 

 

Föreningen Afrikagrupperna 
Afrikagruppernas verksamhet styrs av dess medlemmar, medlemsorganisationer, årsmöte och 

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

Organisationens löpande arbete leds av en generalsekreterare utsedd av styrelsen.  

 

Ideellt arbete utförs på olika nivåer i organisationen, dels i form av förtroendevalda i styrelse, 

styrelseutskott och arbetsgrupper och dels i form av aktivism lokalt av våra medlemmar och 

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

också arbetar ideellt. Vi har även kontorsvolontärer på vårt kontor i Stockholm. Resultatet av 

det ideella arbetet är betydande såväl ekonomiskt som arbetsmässigt för att uppnå 

Afrikagruppernas mål.  

 

Vid utgången av 2016 hade Afrikagrupperna 2403 enskilda medlemmar samt 11 

medlemsorganisationer1 och 11 lokala Afrikagrupper2. 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 2016 genomfördes en mängd aktiviteter runt om i landet i syfte att sprida 

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

 

 

 

 

Verksamhet och resultat för 2016 
Med visionen om en rättvis värld driver Afrikagrupperna sedan 2013 sitt arbete genom tre 

tematiska områden, samtliga med ett rättighetsperspektiv: hiv och sexualitet, mat, 

naturresurser och handel, samt arbets- och levnadsvillkor. Genom stöd till 29 organisationer 

och vårt arbete med insamling, påverkan och information i Sverige jobbar Afrikagrupperna 

för att uppnå de mål vi har satt upp för perioden 2013-2015 med fortsättning 2016.  

 

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 2016. I Afrikagruppernas 

stadgar finns fem syften med vår verksamhet beskrivna. Arbetet inom samtliga teman bidrar 

till ett av dessa syften:  

Att människor i Afrikagruppernas verksamhetsländer har 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. De arbetar 

även mot mödradödlighet och för allas rätt till sin kropp. Partnerorganisationer och deras 

målgrupper, liksom Afrikagrupperna och våra målgrupper i Sverige ställer krav på och verkar 

för ökad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi strävar också efter att 

                                                           
1 Emmaus Stockholm, Vänsterpartiet, Emmaus Fredriksdal, Emmaus Björkå, Bona folkhögskola, Stiftelsen Brödet och fiskarna, Praktisk 
Solidaritet, Vänsterpartiet Sölvesborg, Föreningen Västsahara, BOTSFA, Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå 
2  Falun, Gävle, Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Södertälje, Täby, Uppsala, Ådalen och Örebro 
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förståelsen för sambanden mellan makt, genus och sexualitet och hur dessa påverkar 

utvecklingen i stort ska öka. 

 

 
Kliniker och hiv i Namibia 

För ett par år sedan bedömdes Namibia vara ett medelinkomstland vilket innebar att stora 

delar av den externa finansieringen för hälsosektorn snabbt försvann. Våra partners NAPPA 

och Positive Vibes i Namibia har under förra året arbetat hårt för att de förändrade 

ekonomiska villkoren i sektorn inte ska försämras. NAPPA har genom sina ungdomsvänliga 

kliniker nått nästan 21 000 personer, över 9 000 personer har hivtestats och drygt 1 500 har 

getts mödravård.  

 

Den Namibiska organisationen Positive Vibes deltog i och ledde diskussioner på den 

internationella aidskonferensen i Durban. Positive Vibes deltog vid flera ytterligare 

internationella event för att utöva påverkansarbete kring hiv och SRHR: FN:s 

kvinnokommission, FN:s högnivåmöte om hiv och de arbetade med FN:s speciella rapportör 

för rådet för mänskliga rättigheter. De hade även en aktiv roll i Namibias diskussioner med 

Globala Fonden.  

Genom 53 stödgrupper nådde Positive Vibes 749 medlemmar som lever med hiv. 6 000 

personer har nåtts genom LILO-träningar (Looking In, Looking Out) i Namibia och 49 

kursledare har utbildats för att leda LILO-träningar. Över 6500 personer har nåtts och deltagit 

i arbetet med Positive Health, Dignity and Prevention.   
 

 
Hbtqi i regionen 

Inom KP Reach-programmet arbetar Positive Vibes i 8 länder med målet att minska 

hivspridningen bland hbtqi-personer och sexarbetare i södra Afrika. 16 aktivister (hbtqi-

personer och sexarebetare) har utbildats till rättighetsförespråkare i kampen för tillgång till 

offentlig hälso- och sjukvård. 320 lokala samhällsledare har deltagit i workshops för att öka 

kunskapen om “key populations” (KP). Med Positive Vibes terminologi betyder det 

sexarbetare, hbtqi-personer och personer som lever med hiv. KP Connect Learning and 

Sharing events har hållits med fokus på hiv, hälsa och rättigheter för sexarbetare.  

 

I Moçambique har vår partner LAMBDA kämpat för hbtqi-personers rättigheter genom 

framförallt informationsspridning. De organiserade en filmfestival och producerade 13 

kortfilmer som nådde 31 515 människor. De har pratat om hbtqi-frågor vid 20 tillfällen i radio 

och TV och bjöds in att delta i FN:s projekt FN för ALLA samt höll presentation för polis och 

domare på ett rundabordssamtal om hbtqi-rättigheter i södra Afrika.  

 

 
Hemsjukvård och radio i Moçambique 

Flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer arbetar med hemsjukvård för att kunna stötta 

och hjälpa personer som lever med hiv, men som av olika anledningar har svårt att själva ta 

sig till en klinik. 

 

I Moçambique driver Amodefa projektet Esperança hemvård som startade 1997 för att minska 

patienttrycket på sjukhusen i Maputo. Sjukhusen var överfulla med fall av sjukdomar 

relaterade till hiv. Tillsammans tog Afrikagruppernas partnerorganisation Amodefa och 

hälsoministeriet initiativet till att följa och ge kontinuitet till sjukhusbehandlingen hemma hos 

människor. Projektets två sjuksköterskor följde patienters behandlingar och tillfrisknande 

hemma hos patienterna. 2004 ökade behovet och 2005 förklarades hivspridningen vara en 

nationell nödsituation då 40 % av alla dödsfall var hivrelaterade. Tack vare civilsamhällets 

ansträngningar har den siffran minskat. Inom Esperança-projektet finns idag fyra föreningar 
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av lokala hemsjukvårdare som arbetar i olika områden av Maputo. Syftet med föreningarna är 

att följa folk på behandling och få ner antalet som avbryter sin behandling av olika 

anledningar som till exempel brist på mat. Näringsriktig mat är grundläggande för att kunna ta 

bromsmediciner. Projektet har varit framgångsrik och antalet patienter som avbryter 

behandlingen har sjunkit. Inom Esperança hemvård gjordes över 11 000 hembesök under 

2016.  

 

Också partnerorganisationen Othoko i norra Moçambique jobbar med hemsjukvård. Othoko 

har expanderat sin verksamhet under 2016 och är nu verksamma i fyra distrikt i provinsen 

Niassa (Cuamba, Mandimba, Mecanhelas och Metarica). En annan viktig del av Othokos 

verksamhet är de radioprogram som sänds flera gånger i veckan på både portugisiska och 

flera lokala språk. Under 2016 sändes 304 radioprogram i samarbete med lokalradiostationer i 

distrikten med teman som genusrelaterat våld, familjeplanering, barnäktenskap, sexuell och 

reproduktiv hälsa, näringslära och att leva med hiv. Det bör noteras att de teman som omfattas 

ibland upprepas på begäran av lyssnarna på grund av deras betydelse för samhället.  

 
 

I juni blev Olga Tiago, hemsjukvårdare på Othoko 

kontaktad av dottern till en 32 årig kvinna som låg sjuk. 

Dottern hade hört Othokos radioprogram om hiv där Olga 

pratat. Olga började besöka den sjuka kvinnan och 

leverera matpaket till henne. Olga hade bl.a. pratat om 

hur viktigt det är med näringsriktig mat för att kunna ta 

bromsmedicinerna och hur man kan berika lättuggad mat 

som gröt med moringa-blandning för att patienterna lätt 

ska kunna få i sig näring. Olga besökte kvinnan varje 

morgon och såg till att hon fick i sig mat och mediciner. 

Under de tre månaderna som följde blev hon mycket 

bättre. Svullnaden på ena armen gick ner och blåsorna 

hon hade på tungan som gjorde det svårt att äta försvann.  

“Innan sökte vi upp sjuka, nu blir vi till och med uppsökta 

i våra egna hem. Det dyker upp folk hemma hos mig och 

på föreningslokalen”, berättar Olga. 

Minst två gånger i månaden är Olga med i radion, men de 

många aktivisterna i Othoko roterar på detta uppdrag och 

olika röster hörs beroende på vilket tema som tas upp.  

 

 
Olga Tiago, Hemsjukvårdare på besök hos vårdtagare i 
Othoko. Foto: Mitra Mäki 

 

 
Insamlingskampanj i Sverige 

Temaområdet hiv- och sexualitet har inte lyfts specifikt i det arbete som genomförts i Sverige 

under 2016 eftersom vi valt att fokusera vår externa kommunikation på mat, mark och fröer. 

SRHR har dock fortfarande varit i fokus i insamlingsarbetet vilket har medfört att vi nått ut 

till många, med informationsspridning om frågan som en bonus. Insamlingsbrevet med tema 

om matpaket till personer som lever med hiv var vårt bästa brev genom tiderna – det gav 

450 000 kr.  

 

Den digitala hivkampanjen “julbordet”, som lanserades i november 2014, fortsatte även i år 

(www.afrikagrupperna.se/julbord). Kampanjens huvudsyfte är insamling, men den fungerar 

även som informationskampanj. När du köper en plats vid julbordet får du möjligheten att 

dela din handling via Facebook eller e-post. Under kampanjperioden lyfte vi framförallt 

http://www.afrikagrupperna.se/julbord
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Othokos arbete på Facebook, bloggen, en särskild kampanjsida på hemsidan och i vår tidning 

Agera. 2016 gjorde vi kopplingen mat-mediciner tydligare för att koppla julbordet till vårt 

fokuserade arbete med mat-mark-frö 2017. Kampanjen var lyckad ur rekryteringssynpunkt då 

vi lyckades värva nya givare, men räknat i faktiska insamlade kronor var denna kampanj inte 

lika lyckad. Trots att vi nådde ut till många fler än tidigare via Facebook sålde vi ändå färre 

plaster. Detta gör att vi behöver tänka om kring denna form av digital julkampanj för 2017.  

 

 

  
Citat från Othoko i samband med Afrikagruppernas julbordskampanj på Facebook 

 

 

Målen och arbetet inom detta tema bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte: 

Att människor i Afrikagruppernas verksamhetsländer garanteras sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter samt tillgång till information, prevention och behandling av hiv. 

 

 

 

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 agerar för rätten, och tillgången till 

mark för marginaliserade grupper, där kvinnor oftast är de som drabbats hårdast, 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.  

 

Under 2016 slog väderfenomenet El Niño hårt mot hela södra Afrika. Torkan uppskattas av 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) vara den värsta på 50 år och regnperioden 

i södra Afrika var under förra året den torraste på 35 år. Så gott som alla Afrikagruppernas 

partnerorganisationer och deras målgrupper har påverkats av torka, missväxt och brist på mat. 

I Moçambique har över 1,5 miljoner moçambikier påverkats och de återkommande åren av 

torka har decimerat de lokala traditionella fröbankerna. Därför är den verksamhet som våra 

partnerorganisationer driver inom försörjning och odling oerhört betydelsefull. 

 

 
Mikrokrediter och jordbrukskooperativ i Angola och Zimbabwe 

Afrikagrupperna stöder ADRA i Angola sedan många år tillbaka. Både i Benguela och i 

Malanje ger ADRA stöd till jordbrukskooperativ. Vinsterna från kooperativen och 

medlemsavgifterna går in i en gemensam bank och investeras sedan i att utveckla jordbruket. 

Kooperativen ger även mikrolån till medlemmar. ADRA bistår med utbildningar i 

föreningskunskap och organisering kopplat till landsbygdsutveckling. ADRA hjälper även till 

med den formella processen i grundandet av kooperativ. Arbetet bidrar till att kvinnorna i 
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kooperativen blir mer ekonomiskt självständiga. Genom de gemensamt ägda sparbankerna får 

de en annan ställning och bryter rådande normer i samhället. Det har inte alltid varit lätt och 

de ifrågasätts. Många av kvinnorna vittnar om positiva förändringar i deras liv och i synen på 

kvinnor och ekonomi. 

 

Medlemmarna berättar att de även märkt av förbättringar i sina egna liv. Många har kunnat 

förbättra sina hus, betala skolavgifter och köpa skolmaterial.  

 

-”Vi möter fortfarande utmaningar och svårigheter men det är inte lika tufft som innan. Vi är 

inte beroende av regnet längre. Vi har utvecklat sätt att samla vatten och bevattna”, berättar 

Maria Antonia, grundare av kooperativet Kawatoko i Benguela. 

 

 
En av medlemmarna som märkt av fördelarna med 

samarbetet och som kunnat ta ett lån är Dominga 

Tchoynlas. Hon hamnade i en väldigt svår situation 

när hennes hus brann ner till grunden. Allt var 

förstört men tack och lov hade ingen blivit skadad. 

 

Dominga är änka och ensam försörjare av 12 barn. 

Hon har 9 barn varav 3 bor med henne. Hon tar även 

hand om 7 syskonbarn och har två fosterbarn.  

 

Dominga började genast förbereda jorden, så och 

odla. Lite i sänder har hon lyckats sälja sina 

produkter och bygga upp sitt hus igen med plåttak, 

järndörr och säng. Bara dörren kostade 15 000 

kwansas (ca 750 sek). Tack vare kooperativets stöd 

och med vinsten från jordbruket har hon kunnat 

bygga upp ett nytt hus.  

 

I kooperativet har hon också lärt sig att göra en 

produktionsplan och idag har hon fyra kor.  

-Nu börjar det bra livet, säger hon.  

 

 
Maria Antonia på motorcykeln, Dominga Tchoynlas till höger 
Foto: Mitra Mäki 

 

 

Även ABDO i Zimbabwe ger stöd till jordbrukskooperativ. Kooperativet i byn Chakari 

bildades 2013 med 28 medlemmar. I dag, tre år senare, har gruppen vuxit till 340 medlemmar. 

De bidrar alla med en medlemsavgift på 20 dollar (ca 150 kr) per år. När inkomsterna växer 

tack vare medlemsavgifterna kan större summor lånas ut till medlemmar så att de kan 

upprätthålla en säker tillgång till nödvändiga produktionsmedel för att odlingarna ska tryggas. 

Lånen betalas sedan tillbaka med en liten ränta. ABDO når ut till mer än 2 100 bönder i fem 

områden i Zimbabwe.  
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 Angelina Muzenda, kassör i kooperativet i     

Chakari, Foto: Agnes Nygren 

 

Det finns väldigt få möjligheter till en inkomst i vårt område. ABDO 

introducerade studiecirklar för oss och de hjälpte oss att få mat på bordet.  

 

Studiegrupperna inom jordbruk ledde till bildandet av “Chakari farmers’ 

resource pool association”. ABDO föreslog att vi skulle starta vår egen 

mikro bank. De gav oss en start summa så att vi kunde komma igång.  

 

ABDO har hjälpt oss ur våra skulder till ”lånehajar”. Istället förlitar vi oss 

nu på varandra för utsäde och gödningsmedel. När säsongen startar har vi 

redan allt det vi behöver och kan behålla vinsten. Vår största utmaning nu 

är marknader där vi kan sälja våra produkter. 

Skolan fortsätter att attrahera fler och fler elever. Så vad vi gjorde för 

barnen var att börja odla grödor precis utanför skolgården. Näring är 

viktigt för inlärning och i dessa tider av ekonomisk kris och torka har inte 

alla barn tillgång till mat. Det kan leda till att de slutar skolan. Vi tar nu 

tillbaka elever som hoppat av skolan redan innan de nått sjunde klass. 

 
Stängsel i Namibia - domstolsprejudikat 

Under tre års tid har Legal Assistance Centre (LAC) fört en juridisk kamp för människor vars 

betesmark och tillgång till mark som är viktig för traditionella och rituella syften blivit 

begränsade av illegalt upprättade stängsel på allmännyttig mark. 2016 kom slutligen domen 

som gav LACs klient tillåtelse att föra fallet i domstol, vilket nu också blivit prejudicerande. 

Det betyder att människor vars försörjning och kulturella rättigheter hotas av illegalt uppförda 

stängsel nu kan föra sin talan i domstol.  

 

 
Green Resources i Moçambique 

Under 2016 lanserades den granskningsrapport som UNAC, Justiça Ambiental och Livaningo 

tagit fram om företaget Green Resources, som beskriver sig som den största investeraren i 

trädplantage på den Afrikanska kontinenten. Green Resources är ett norskt företag som gick 

samman med Global Solidarity Forest Fund (GSFF) 2013. GSFF initierades av Västerås Stift 

och har varit hårt kritiserat bland annat för hur dotterbolaget Chikweti bedrivit verksamheten i 

Niassa. UNAC och Justiça Ambiental har i tidigare rapporter lyft Chikwetis brist på dialog 

med lokalbefolkningen och de konflikter som uppstått på grund av plantagen. Rapporten The 

progress of forest plantations on the farmers Territories in the Nacala corridor: the case of 

Green Resources Moçambique lanserades 21 september 2016 i Maputo och i november reste 

en delegation från organisationerna till de lokalsamhällen som påverkas av Green Resources 

trädplantage för att presentera rapporten och höra hur lokalbefolkningen ville ta det vidare. 

Juridisk hjälp kommer ges till de lokalsamhällen som har blivit av med sin mark på grund av 

Green Resources.  

 

 
Kvinnor och jordbruk i KwaZulu Natal 

Partnerorganisationen Church Land Programme (CLP) fokuserar sitt arbete på att stödja 

kvinnor i de roller de har och de utmaningar de möter i sina samhällen. Genom utbyten, 

nätverk och speciella träningar stöder kvinnorna varandra i arbetet framåt. 2016 lyckade 36 

kvinnor i Nomponjwana by i KwaZulu Natal att skörda trots den tre år långa torkan. Grödorna 

bidrar både till hushållen i form av mat och genererar intäkter från det överskott de säljer. 

CLP stöttar kvinnorna med transporter och plantor och genom utbyten. Kvinnorna i 

Nomponjwana ger nu sitt stöd till andra kvinnogrupper att starta upp odlingar. Totalt har 52 

kvinnor stöttats av CLP för att kunna dela kunskap och erfarenheter. 
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Matsuveränitet 

Partnerorganisationen Surplus Peoples’ Project (SPP) stödjer folkrörelsen, Agrarian Reform 

for Food Sovereignty Campaign (FSC), som vuxit allt sedan starten 2013. Under 2016 anslöt 

sig ytterligare 260 nya, småskaliga jordbrukare till rörelsen som nu består av 1750 

medlemmar. I Sydafrika går jordreformen mycket långsamt och endast 10 % av marken har 

omfördelats till tidigare missgynnade grupper de senaste 23 åren. Väldigt få har fått mark och 

ännu färre har fått annat stöd som behövs t.ex. tillgång till vatten. FSC är en del av den 

globala rörelsen La Via Campesina, som använder ockupation av mark som en metod att få 

tillgång till land.  

 

På världsdagen för matsuveränitet den 16 oktober ockuperade en av medlemmarna i rörelsen i 

Citrusdal i Västra Kapprovinsen, mark tillsammans med tre andra lantbrukare. Willem Klaase 

är 60 år gammal. Under 20 års tid var han anställd som lantarbetare på en citrusfarm. 

Lantarbetare på kommersiella farmer i Sydafrika tillhör de lägst betalda yrkesgrupperna i 

landet. Han hade inte möjlighet att sörja för sina två barns och sju barnbarns framtid med den 

låga lönen. Trots att han nu blivit pensionär arbetar han fortfarande, nu som trädgårdsmästare 

i sin före detta arbetsgivares sons trädgård. Willem och hans tre medockupanter ser eget 

jordbruk som en chans till en rimlig försörjning, i jämförelse med lönearbete. Inom bara några 

månader hade de kultiverat 3 hektar mark, lika mycket som sex fotbollsplaner.  

 

 
Lagligt sett får vi inte bruka den här marken men den har 

varit orörd i 20 år. Innan dess användes marken som 

testmark för jordbruksproduktion av 

Jordbruksdepartementet. Jag tror inte myndigheterna vet att 

vi odlar här och jag vet inte vad som skulle hända om de fick 

veta. Allt jag vill är att odla för självförsörjning och sluta 

lönearbeta för en lön som inte går att leva på. Jordbruk 

finns i mitt blod och jag älskar det. Jag går till marken 

klockan fem på morgonen och arbetar gladeligen hela dagen 

därför att jag vet vad jag gör. Jag känner mig hemma här, 

vilket jag inte gör i kåkstaden där jag bott sedan jag slutade 

arbeta på den kommersiella gården.  

 

Jag vet att jag kan göra jordbruket lönsamt även om den här 

säsongen inte gav mycket. Vattentanken vi fick av SPP är 

tom och vi kan inte fylla på den när floden är så låg. Allt jag 

behöver är en god skörd för att kunna bekosta framtida 

omkostnader. Vårt största problem är vattenbristen men vi 

diskuterar med SPP om hur vi ska kunna lösa det 

långsiktigt, säger Willem.   

 

 
Willem Klaase 

Foto: Agnes Nygren 

 
 
Matsuveränitetsveckan 2016 

2016 påbörjades ett samarbete mellan sju svenska organisationer för att lyfta kampen för 

matsuveränitet som en global fråga som även berör oss i Sverige. Samarbetet kulminerade i 

Matsuveränitetsveckan i november med seminarier i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Lund och Gävle. Trots att det politiska läget och kontexten skiljer sig åt länder och 

kontinenter emellan, finns det tydliga negativa konsekvenser av dagens 

livsmedelsproduktionssystem över hela världen. Detta framgick tydligt under veckan genom 

att vi samlade deltagare från Sverige, Nederländerna, Kanada, Guatemala, Zambia och Indien. 

Afrikagrupperna hade bjudit hit Mary Sakala, småbrukare från Zambia som är aktiv i 

nätverket Rural Women´s Assembly som får stöd från Afrikagrupperna. 
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Under veckan fanns ett fokus på rätten till mark och fröer. Under de olika aktiviteterna 

diskuterade panelisterna situationen i respektive länder och situationen på en europeisk och 

global nivå, och varför de arbetar för matsuveränitet. Förutom de utåtriktade seminarierna 

anordnades även ett rundabordssamtal där representanter från Näringsdepartementet deltog. 

 

Matsuveränitetsveckan var ett samarbete mellan Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, 

FIAN, Framtidsjorden, Jordens vänner, Svalorna Indien Bangladesh och 

småbrukarorganisationen NOrdBruk/La Vía Campesina Sverige.  Genom att samla 

organisationer med olika perspektiv och verksamhetsområden kunde vi visa att kampen för 

matsuveränitet är global där lösningarna och alternativen är såväl lokala som globala.  

 

 

 
Seminarium på Medelhavsmuseet. Från vänster Erik Halkjaer, Dagens 

Nyheter global utveckling, Pat Mooney, ETC group, Kanada, Mary Sakala, 

Rural Womens Assembly, Zambia, Maria Canil, CONAVIGUA/La Via 
Campesina, Guatemala Joel Holmdahl NOrdBruk/La via Campesina, Sverige 

Sylvia Kay, The Transnational Institute, Nederländerna 

Foto: Marja Wolpher 

 

 

 
Mary Sakala 

Foto: Marja Wolpher 

 

 

 
Utställning och seminarier om Afrikas råvaror 

Utställningar om metaller, råvaruutvinningens effekter och e-waste skapades av curator Olof 

Löf från Stockholms Afrikagrupp. Med bilder, texter och bildspel illustrerades hur mineraler 

utvinns i olika delar av världen. Vem som får vinning av mineralerna samt kränkningar av 

mänskliga rättigheter, miljöförstöring och investerares ansvar diskuterades på seminarier i 

anslutning till utställningarna. Utställningarna visades i Stockholm, Göteborg och Malmö. I 

Umeå visades bildspelet på en workshop om gruvnäringens effekter som 

Naturskyddsföreningen höll för sina medlemmar. 217 personer deltog på seminarierna, med 

många frågor och bra diskussioner, som visade på ett stort intresse och ökad kunskap om 

råvaruutvinningens effekter för många av deltagarna. Utställningarna sågs av drygt 30 000 

besökare enligt statistik från muséerna.  
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Utställningen om metaller på Malmö museum Malmöhus, 

Foto: Marja Wolpher 

 
Seminariet från mobil till e-waste, Världskulturmuseet Göteborg 

Från vänster: 
Olof Löf , Curator, Afrikagrupperna, Emelie Muntrakis, Miljövetare,  

Kristina Eriksson, El-Kretsen  

Martin Johansson, Tullverket, Enheten nationell samordning 
 

 

Målen och arbetet inom detta tema bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte: 

Att Sveriges och EU:s politik leder till att befolkningen i Afrikagruppernas 

verksamhetsländer har möjlighet att påverka politiska beslut och har inflytande i globala 

institutioner 

 
 
Rättigheter, arbets- och levnadsvillkor 
Inom temat rättigheter, arbets- och levnadsvillkor arbetar Afrikagrupperna för att 

partnerorganisationer och dess målgrupper ska agera för bättre arbetsvillkor för kvinnor och 

män samt ställa krav på grundläggande service och rättigheter för marginaliserade grupper 

och för kvinnor som är särskilt utsatta för könsmaktstrukturer. Partnerorganisationerna och 

deras målgrupper agerar också för miljö- och klimaträttvisa samt för 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. 

 

 
Care workers’ movement 

Arbetet med att mobilisera hemsjukvårdare i regionen fortsatte även 2016. Zimbabwiska 

hemsjukvårdare kopplade till Afrikagruppernas partnerorganisation FACT genomförde sitt 

första utbyte med sydafrikanska hemsjukvårdare under 2014. Detta var början på den 

regionala rörelse som sedan dess har utvecklats. I början var de zimbabwiska 

hemsjukvårdarna imponerade av sina sydafrikanska systrar, men menade att det inte skulle 

fungera att kopiera mobiliseringen till en zimbabwisk kontext på grund av en mer repressiv 

stat. Trots detta har de lyckats organisera sig bortom vad någon trodde var möjligt. Det som 

började med 100 medlemmar i Cheredzi hade i slutet av 2016 vuxit till nära 4000 medlemmar 

och spridit sig till granndistriktet Masvingo. Dessutom har 15 hemsjukvårdare lyckats få en 

formell anställning tack vare rörelsens inflytande. Detta är rörelsens slutgiltiga mål - att få ett 

yrkeserkännande. 
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Care workers at FACT office, Foto: Agnes Nygren 

 
 

I Moçambique har Amodefa varit aktiva i mobiliseringen av hemsjukvårdare. Albertina (som 

vill vara anonym), hemsjukvårdare knuten till Amodefa, deltog i Care Workers’ Forum i 

Sydafrika i september 2015. Där träffade hon hemsjukvårdare från andra moçambikiska 

organisationer. De bestämde sig då för att tillsammans skriva ett brev till ANEMO 

(sjuksköterskornas riksförening) som samarbetar med hälsoministeriet. I brevet bad de 

ministeriet utföra en studie för att ta fram siffror på hur många som jobbar med hemsjukvård 

ideellt i landet. Man ville veta hur stort behovet är och visa att det civila samhället försöker 

lappa över de områden där staten inte tar sitt ansvar.  

 

Efter brevet skickade hälsoministeriet under 2016 ett team som genomförde en nationell 

undersökning. I samband med undersökningen blev Albertina intervjuad och fick frågan om 

varför civilsamhället var intresserad av en sådan undersökning. ”Vi vill veta vilka som gör 

jobbet och vem som betalar för det, för att vi vill visa staten och bedriva påverkansarbete. Vi 

kämpar för nationell hälsovård.  Vi vill få lön för vårt arbete”, svarade Albertina. 

 

Resultatet av undersökningen har ännu inte presenterats. Stora delar av hemsjukvården 

bedrivs på ideell basis av organisationer som Amodefa. Albertina och Amodefa fortsätter att 

kämpa för hållbar hälso- och sjukvård. 

 

 
Kolindustrin och protester 

År 2010 fick Sydafrika ett lån av Världsbanken för att bygga världens fjärde största 

kolkraftverk, Medupi. Sverige var ett av de länder som röstade för lånet och bidrog därför till 

att Sydafrika ökade sitt beroende av fossila bränslen.  

 

Under 2016 har kvinnor med stöd av Women in Mining (WoMin) organiserat sig och 

arrangerat workshops och protestaktioner för att försöka stoppa utvecklingen av de 26 nya 

kolgruvorna som kommer att förse Medupi med kol. Kvinnorna är beroende av den enda flod 

som flyter i området för sin egen vattenkonsumtion, men vattnet där har redan dirigerats om 

för att försörja Medupi med färskvatten. 
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-Människor här lider av hälsoproblem såsom 

astma, tuberkulos och kronisk huvudvärk. 

Människor har flyttat hit i hopp om att få arbete på 

kraftverket eller i någon av kolgruvorna. Då 

merparten inte lyckats få något arbete har många 

kvinnor tvingats bli sexarbetare för att kunna 

försörja sina familjer. – Francina Mlynkosi, 

organisatör i Lephalale 

 

 
 

Många av Sydafrikas kolgruvor är så kallade öppna gruvor. kol bryts 

och förvaras på ytan tills dess det transporteras till kraftverk som 
 Medupi. Kolet förorenar både luft och grundvattnet, Foto: Agnes Nygren 

 

Förutom problemen som Francina beskriver och att rätten till vatten tas ifrån dem har gravar 

flyttats på för att ge plats åt gruvorna, människor har förlorat sin försörjning då de 

tvångsförflyttats från sin mark som nu på grund av föroreningar inte längre går att använda för 

jordbruk. Kolutvecklingen i området har aldrig diskuterats med människorna som bor här och 

kvinnorna är redo för strid. De planerar att bredda sitt nätverk och också inkludera 

groundWork och andra miljöorganisationer. Deras plan är att ockupera mark, demonstrera och 

upprätta dialog på regeringsnivå.  

 
WoMin’s metod 

Som ett led i att bygga en kvinnorörelse använder organisationen WoMin sig av deltagande 

forskningsmetoder. Genom denna metod samlar aktivister själva in data och har kontrollen 

över forskningen. WoMin startade detta projektet som en pilot i Sydafrika för att öka 

närsamhällens kapacitet att bedriva sin egen forskning. Sydafrikanska kvinnliga aktivister från 

Somkele och Fuleni som kämpar mot kol i KwaZulu Natal tränades och stöttades att 

genomföra forskning med hjälp av kollektiv och deltagande metodik. Resultatet av 

forskningen presenterades av åtta av kvinnorna i folktribunalen mot företags straffrihet 

(People’s Tribunal Against Corporative Impunity) i Swaziland som sammanföll med SADC 

People Summit. Alla deras fall är dokumenterade och skriftligt presenterade.  
 
 

“Under mer än ett århundrade, har 

gruvherrarna tagit från oss, de har tagit 

från jordens inre, från den här regionen. 

Sydafrika är en av de rikaste 

mineraltäta regionerna i världen. Ändå 

är det den fattigaste regionen. 

Tillgången på mineral är ofattbar, ändå 

har vi en arbetslöshet på över 46 %. Det 

är detta vi säger att vi har fått nog av. 

Det är detta vi säger att vi kämpar 

tillbaka mot; vi organiserar oss.”  

En av kvinnorna från Fuleni under 

tribunalen.  

  
Folktribunalen Foto: Agnes Nygren 

 
Lantarbetare på vingårdar 

I Sydafrika har partnerorganisationen ILRIG fortsatt ge stöd till lantarbetarfacket CSAAWU 

(som också är aktiv i rättvis vinhandel-kampanjen) kring kvinnligt deltagande och kvinnligt 

ledarskap. Redan 2015 rapporterades att hälften av alla de som ingår i det beslutsfattande 
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organet är kvinnor. Kvinnorna kräver mer plats inom fackförbundet liksom på sina 

arbetsplatser. Under Robertson Winery-strejken (läs mer om det på nästa sida) spelade 

kvinnorna en nyckelroll inom samtliga kommittéer så som finansiering, transport, lobbying 

och mobilisering.  

 

 
Robertson wine land in Western Cape, South Africa 
Foto: Agnes Nygren 

 

Under 2016 mobiliserade förbundets kvinnor 

till försvar för den kvinnliga fackliga 

representanten, Valencia Jacobs, som hade 

blivit hotad med avsked efter att ha försvarat 

sina kollegor.  

 

Valencia arbetar på en av Robertson Winery’s 

farmer där arbetarna tvingas att arbeta på 

fälten efter det att de har besprutats med 

giftiga bekämpningsmedel, vilket är mycket 

farligt och också förbjudet enligt de hälso- 

och säkerhets regleringar som finns.  

 

Valencia ifrågasatte denna praxis och hotades 

med avsked. Efter stöd från CSAAWU’s 

kvinnokommitté togs detta hot tillbaka och 

farmens chef ändrade också praxis. Numer 

sänds inte arbetarna ut på fälten direkt efter 

att bekämpningsmedlen har används. 
 

 
Kampanjen Rättvis vinhandel  

I Sverige fortsatte arbetet för en rättvis vinhandel. Tyngdpunkten för kampanjen rättvis 

vinhandel är de globala orättvisorna där vinproduktion är ett illustrativt exempel. 

Fokusområdena är levnadslön, lokal uppförandekod med utgångspunkt i arbetarnas villkor i 

Syd, rättvis vinstfördelning och rätten att organisera sig. 2016 blev ett intensivt år för 

kampanjen rättvis vinhandel även om inga medel var avsatta för lobbyarbete i Sverige/EU. 

Vid årets start kontaktades kampanjen av en dansk journalist och filmare som ville gräva i 

förhållandena som råder för dem som producerar vårt vin. Det var upptakten till vad som 

senare skulle säljas in till Uppdrag Granskning och visas på SVT under namnet Bittra druvor  

(se nedan). 

 

I april arrangerade kampanjen ett helgmöte för intressenter och aktiva i Sverige. Mötet var en 

uppföljning av den internationella konferens som gick av stapeln i Argentina 2015. Målet var 

att hitta nya vägar att organisera kampanjen och medlemmar, dela med sig av erfarenheter och 

kunskap, samt samordna med liknande organisationer i Norden och Europa. Slutsatsen var att 

fortsätta med mobilisering och politisk påverkan. Mer om lokalgruppernas arbete i kampanjen 

finns att läsa under avsnittet ”Lokalgruppernas arbete”. 

 

Hösten präglades av strejken på Robertson Winery i Sydafrika då 220 vingårdsarbetare gick 

ut i strejk för högre lön och organisationsrätt. Fackföreningen CSAAWU som organiserar 

många av lantarbetarna bad om solidaritet och stöd. Efter 14 veckor nåddes slutligen en 

uppgörelse och strejken avbröts. Arbetarnas kamp resulterade inte i de lönekrav de ställde 

men de anser sig övertygade om att strejken hade kunnat sluta i avsked och fängslande av 

deras fackledare om det inte vore för den enighet de lyckades uppvisa tillsammans med den 

internationella solidaritet som visades med tillhörande press på stora kunder som 

Systembolaget. Detta visar vilken styrka nätverk som kampanjen Rättvis Vinhandel har när 

det gäller att mobilisera snabbt och kraftfullt. Tillsammans är vi snabbare och starkare. 

Känslan av solidaritet, enighet, beslutsamhet och styrka är vad vi tar med oss in i nästa år av 

aktivism för rättvisa. 

 

http://www.svtplay.se/video/10716111/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-16-avsnitt-8-1
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Påverkansarbetet tog fart i form av möten med den svenske importören av Robertsons 

produkter och Systembolaget och information spreds av aktivister som informerar 

Systembolagets kunder utanför butiker och genom solidaritetskampanjer på social medier. 

Våra debattartiklar fick ytterligare skjuts genom filmen Bittra druvor som visades i oktober. 

Både Systembolaget och importfirman gick på offensiven och Systembolaget lovade extra 

revisioner på de gårdar som nämns i filmen. Sydafrikanska myndigheter i sin tur lovade i sin 

tur att ta i med hårdhandskarna och gav gårdsägare korta tidsramar för att korrigera de 

lagöverträdelser de gjort gällande arbetsvillkor.  

 

 

 
Hyllvippa som sattes upp på Systembolaget 
Foto: Lotta Comé 

 
Skiss till infographic om vin, Foto: Lotta Comé 

 

Afrikagruppernas möten med Systembolaget har präglats av samtal inför deras styrelses resa 

till Sydafrika  våren 2016, samt diskussioner om Systembolagets ansvar vad gäller villkor för 

vingårdsarbetare och strejken på Robertson. Kampanjgruppen utarbetade också ett underlag 

till motion om ökad rättvisa i vinhandeln. Motionen lades fram i Riksdagen men avslogs. 

 

 
Diamantrapport 

2016 granskade Afrikagrupperna och Swedwatch 

diamantindustrin. Det globala exportvärdet på rådiamanter 

uppgick 2015 till 377 miljarder kronor. Nästan en femtedel av 

alla diamanter utvinns av småskaliga diamantbrytare som 

många gånger arbetar under odrägliga arbetsvillkor. I 

december lanserade Afrikagrupperna och Swedwatch 

rapporten Childhood Lost- Diamond mining in the 

Democratic Republic of the Congo and weaknesses of the 

Kimberley Process som visar att hållbarhetscertifieringen 

Kimberleyprocessen, som många smyckesföretag hänvisar 

till, inte skyddar de mest utsatta. I Demokratiska Republiken 

Kongos (DRK) diamantregioner är till exempel barnarbete 

utbrett. Här tjänar unga diamantutvinnare vissa månader så 

lite som 60 kronor.  
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          Janet Zhou från Afrikagruppernas partnerorganisation 

           ZIMCODD på besök Sverige, Foto: Sanna Ström 

Diamanterna är en del av en global miljardindustri där 

europeiska och svenska marknader ingår. Även om det 

är svårt att spåra diamanters ursprung finns en risk att 

diamanter från Kongo hamnar i svenska 

smyckesbutikers leverantörsled, trots 

hållbarhetscertifieringar. I samband med lanseringen 

av rapporten var Janet Zhou från Afrikagruppernas 

partnerorganisation ZIMCODD i Sverige och pratade 

med media om situationen för diamantutvinnare i 

Zimbabwe och bristerna med Kimberleyprocessen. 

 

Lanseringen av rapporten fick stor spridning med 65 svenska omnämningar i media (inkl 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Metro, Göteborgs-Posten) och omnämningar i över 35 

internationella media kanaler, såsom i Frankrike, Indien, Sydafrika, Australien, Nepal, 

England, Indien, Singapore och Egypten. Afrikagrupperna och Swedwatch fortsätter dialog 

och påtryckning med företag, politiker, EU samt globala aktörer inom Kimberleyprocessen 

och OECD. Swedwatch presenterade rapporten på Alternative Mining Indaba i Kapstaden, 

Sydafrika.  

 

 

Målen och arbetet inom detta tema, men också arbetet inom temat kring handel och 

naturresurser, bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte:  

att människor i Afrikagruppernas verksamhetsländer har möjlighet att försörja sig på ett 

sätt som är långsiktigt hållbart med hänsyn till ekonomi, miljö och rättvisa. 

 
 
 

 
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 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.  

 

Under slutet av året samlade vi några partnerorganisationer från varje land för att presentera 

de förändringar i avtal och bilagor som vi planerade att genomföra inför kommande 

avtalsperiod. Syftet med detta möte var att ge tillfälle till feedback på våra förslag, men också 

för att tillsammans utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar inom finansiering och 

revision etc. i respektive land då både ekonomin och politiken är skakig i flera av de länder 

våra partnerorganisationer är verksamma. Under detta möte deltog förutom relevant personal i 

Johannesburg också Afrikagruppernas controller, ekonomiansvarig, insamlingsansvarig och 

verksamhetschef.  

  

En viktig del av Afrikagruppernas arbete är att ge stöd till specifika konferenser och möten, 

samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan partnerorganisationerna.  
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Feministskolor och ”safe spaces” 

2016 gav Afrikagrupperna direkt stöd till en feministisk skola (kurs) arrangerad av Rural 

Women’s Assembly, med temat “Our body, our land, our seeds as our territory”. Kvinnor från 

Zambia, Sydafrika, Moçambique, Namibia, Malawi, Lesotho, Swaziland och Mauritius 

deltog. Alla med olika bakgrunder, både från landsbygd och kåkstad, och allt från småskaliga 

odlare, kontraktsanställda på kommersiella farmer till fackligt aktiva. Av Afrikagruppernas 

partnerorganisationer var det SPP, UNAC, WoMin och Wellness Foundation som skickade 

representanter till kursen. 

 

Syftet med kursen var att ge utrymme att dela med sig av de erfarenheter och bördor som 

kvinnorna kämpar med dagligen samt att stärka och lära av varandra. Ämnen som togs upp 

var tillgång till mark och utsäde men också ren brottslighet som trafficking. Förutom att 

kursen erbjöd en “safe space” för de deltagande kvinnorna gav det också tillfälle för delning 

av fröer till kvinnornas jordbruk.  

 

Även Just Associates (JASS) kunde med hjälp av Afrikagruppernas stöd erbjuda en 

feministisk skola, med målgruppen kvinnliga aktivister i Zimbabwe. 23 kvinnor från olika 

kvinnoorganisationer och hbtqi-organisationer samlades under temat att hitta nycklar till hur 

en stark kvinnorörelse kan byggas och hur de som är aktivister kan stötta varandra, hitta kraft 

och orka fortsätta kämpa trots svåra och tuffa motgångar, hat och hot. Några röster från 

deltagarna:  

 
“Jag har utvecklats eftersom jag har uppmanats och stöttats av olika kvinnor som ”skickade vidare” [det stöd 

och den uppmuntran som de fått av någon annan]. Det är det stödet, kärleken och erkännandet som gör oss som 

rörelse starkare.” – Sally Dura, aktivist från Uzumba-Maramba-Pfungwe med bakgrund från studentsfacket och 

politisk organisering. 

 

”Vår solidaritet utmanas ännu mer idag eftersom fattigdomen har drivit oss in i ett hörn. Det gör vår 

organisering ännu viktigare nu och det borde finnas strategier kring hur vi identifierar alla sektorer där kvinnor 

finns så att ingen lämnas utanför.” – Rita Nyamupinga, kvinnoaktivist. 

 

 
Bismas i Angola 

2016 var sista året Afrikagrupperna gav finansiellt stöd till Bismas das Acácias. Utfasningen 

av samarbetet genomfördes i samförstånd eftersom vi valt olika strategiska vägar framåt. 

Afrikagrupperna har haft ett givande samarbete som sträcker sig många år tillbaka, därför vill 

vi lyfta fram dem lite extra i denna årsberättelse.  

 

Bismas har under åren byggt upp en stark institutionell kapacitet. De har blivit en 

referensgrupp för andra kulturutövare i Benguela. Deras modell att jobba med dans, teater och 

musik som verktyg för att uppnå social förändring har gett goda resultat och skapat ringar på 

vattnet. Nu jobbar de med flera andra grupper som följer deras exempel och de är 

eftertraktade.  
 

-Det är många som hör av sig och vill ha Bismas tjänster och föreställningar, säger Horácio Neves, dans och 

teaterpedagog på Bismas.  

 

Men Bismas har inte bara gjort avtryck i sin omgivning. Bismas betyder otroligt mycket för 

sina medlemmar som också är de som utgör Bismas.  
 

- För mig är Bismas en skola, en ständig utvecklingsprocess. Bismas har sett mig växa. Jag har fått nya 

perspektiv på min närmiljö och lärt mig att folk på andra platser fortfarande inte har information. Det har 

berört mig mest. Saker vi tar för givet men som än idag inte är en självklarhet för andra. Och genom att vi kan 

förklara och upplysa kan vi förändra. Det motiverar mig, säger dans- och teaterpedagogen Celestina Camundo 

som döpt sin dotter till Bismara efter Bismas.  
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- För mig är Bismas ett andra hem, en institution, en relation. Jag vet inte var ansvaret från institutionen går 

över i det personliga, för mig är det väldigt sammankopplat. Vi har ett ansvar att föra kulturen vidare till 

framtida generationer och jag är ännu en pelare för att fortsätta det här projektet, fortsätter Neves. 

 

 

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. 

 

 

 

Västsahara 
Årsmötet 2015 beslutade att revidera långtidsplanen och att Afrikagrupperna ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt kampen för ett självständigt Västsahara, Afrikas sista koloni. 

Afrikagrupperna har under många år stött västsahariernas kamp men 2016 var det första året 

med ett klart utsatt mål för verksamheten, ”Politiken i Sverige och EU kommer att leda till ett 

självständigt Västsahara/Afrikagrupperna har bidragit till att Västsahara är en fråga på den 

svenska politiska agendan” 

 

I januari kom beskedet från den svenska regeringen att ett erkännande av Västsahara inte var 

aktuellt och att man istället kommer att lägga full kraft på att stödja FN-processen, den som 

har misslyckats i 25 år. Genom debattartiklar, blogginlägg och möten med UD har 

Afrikagrupperna tillsammans med flera organisationer lobbat för en ändrad svensk politik, 

hittills utan framgång. Västsahara är heller inte nämnt i de dokument regeringen har utarbetat 

om Sveriges planer för arbetet i Säkerhetsrådet.  

 

 

 
16 organisationer från Sverige, Norge, Åland och Finland träffades i Stockholm 

för att diskutera situationen i Västsahara och hur vi bäst kan samordna vårt 
arbete. Foto togs av deltagare på mötet.  

Afrikagrupperna initierade ett 

möte som i mars samlade 16 

nordiska organisationer som 

stödjer eller planerar att stödja 

Västsahara genom olika former av 

utvecklingssamarbeten. Syftet var 

att träffas och informera varandra 

om aktuell och planerad 

verksamhet för ett framtida 

koordinerat nordiskt samarbete. 

 

 

 
Lokalt Västsahara-engagemang 

De flesta av Afrikagruppernas lokalgrupper är aktiva i kampen för ett fritt Västsahara och har 

under året lyft denna fråga på olika sätt. Exempel på aktiviteter är fotoutställning, 

seminarium, debattartiklar och filmvisning. Under Framtidsveckan arrangerades samtal och 

dokumentärvisning med konstnären Vilda Kvist av Gävle Afrikagrupp. I Gävle och Falun 

arrangerades samtal med västsahariska journalisten Asria Mohamed under temat”Vilka vinner 
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på ockupationen av Västsahara”. Hon talade också i samband med fotoutställningen 

”Västsahara – ockuperat land” på Falu Stadsbibliotek.  

 

Informationsmöte med Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara, arrangerades av 

Uppsala Afrikagrupp. Göteborgs Afrikagrupp gick 1-maj demonstration under budskapet och 

med banderoll ”Marocko ut ur Västsahara” och presenterade fotoutställning på flera bibliotek 

i Göteborg och i Västra Götalands Regionen. En medlem i Göteborgs Afrikagrupp sprang 

solidaritetsloppet Sahara Maraton i Algeriet för att uppmärksamma Västsahara-frågan. I 

samband med Urkultfestivalen i Näsåker arrangerade Ådalens Afrikagrupp informationsbord 

om Västsahara och visade filmen ” Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western 

Sahara”. Medverkade gjorde Julia Finér från Emmaus Stockholm och Fadala Ljalil Jalil som 

introducerade filmen och även höll västsaharisk teceremoni för festivalens besökare.  

 

 

Utställningen om Västsahara med böcker och 
informationsmaterial. Utställningen visades på Alterantivboden 

Lyktan i Gävle, i Gävleborgs biståndsgrupps secondhand-affär, 

samt på Kulturhuset under Framtidsveckan. 
Foto: Irene Eriksson 

 

 

 
Fadala Ljalil Jalil håller västsaharisk te-ceremoni under 
Urkultfestivalen i Näsåker. 

Foto: Alexandra Lange 

Lokalgruppernas aktivism samt Afrikagruppernas övriga lobbyarbete kring Västsahara bidrar 

till att uppfylla vårt ändamål: 

Att Sveriges och EU:s politik leder till ett fritt och självständigt Västsahara. 

 

 
 

Lokalgruppernas arbete – utmana perspektiv och sprida kunskap 
Afrikagruppernas informationsarbete syftar till att utmana perspektiv, ge en annan bild av de 

länder vi jobbar med samt sprida kunskap generellt om utvecklingsfrågor. Detta gör vi genom 

seminarier, kurser, utställningar, reportage och artiklar samt genom att finnas med i 

sammanhang där globala utvecklingsfrågor diskuteras och debatteras, inte minst genom våra 

lokalgrupper.  

 

Afrikagruppernas lokalgrupper är mycket aktiva och det pågår många spännande och 

intressanta aktiviteter och samarbeten runt om i Sverige. Under 2016 fanns det 11 lokala 

Afrikagrupper i Sverige: Falun, Gävle, Göteborg, Linköping, Malmö/Lund, Stockholm, 

Södertälje, Täby, Uppsala, Ådalen och Örebro. Under början av 2016 nystartade gruppen i 

Malmö. Genom gruppernas alla aktiviteter har vårt budskap nått omkring 7000 personer i 

personliga möten och cirka 32 000 via utskick, sociala medier och media runt om i landet. 

Nedan följer en sammanfattning av lokalgruppernas engagemang. 
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Insamling och Världens Barn 

Alla lokalgrupper bidrar till Södra Afrika-insamlingen genom sitt engagemang, då de flesta 

aktiviteter också innehåller någon form av insamling, till exempel genom försäljning, 

loppmarknader, aktioner och fester. Några lokalgrupper är också stödgrupper till specifika 

partnerorganisationer. Från 2016 till 2018 är Afrikagrupperna med i Världens Barn-

kampanjen och medlemmar, lokalgrupper och styrelse tar aktivt del i att mobilisera och 

erbjuda möjligheter till deltagande i insamlingskampanjen.  

 

Nio av Afrikagruppernas elva lokalgrupper (Falun, Gävle, Ådalen, Uppsala, Linköping, 

Malmö/Lund, Göteborg, Södertälje och Täby) engagerade sig i kampanjen. Förutom att 

arrangera lotterier och att skramla med bössor, deltog flera lokalgrupper på nya sätt och 

vidareutvecklade egna idéer för medverkan. Under Afrikagruppernas årsmöte 2016 

inspirerade Täby Afrikagrupp medlemmar och lokalgrupper genom sin presentation om hur 

de mobiliserar deltagande från handlare och allmänhet i Täby kyrkby. En medlem från Falu 

Afrikagrupp knackade tillsammans med skolungdomar dörr hela dagen under SVT 

utmaningen ’Långa gatan’. Ådalens Afrikagrupp arrangerade seminarium tillsammans med 

Svenska Afghanistan kommittén, NBV, Kramfors Bibliotek och Världens Barn 

Västernorrland med både landinformation och kulturinslag.  

 

  
Täby Afrikagrupp arrangerade ett lotteri i Täby Kyrkby för att samla in pengar till Världens Barn.  

På bilderna, Charlotte Thunman och Meit Krakau. Foto: Täby Afrikagrupp 
 

 

 

De insamlade medlen för Världens barn kan sedan Afrikagrupperna söka genom 

Radiohjälpen. Från centralt håll arrangerades en resa för ett team från Världens Barn-

kampanjen och Radiohjälpen till Moçambique och partnerorganisation AMODEFA som 

också är vårt profilprojekt i kampanjen.  

 

Tillsammans bidrog Afrikagrupperna med strax över 50.000 kr i insamlade medel till 

Radiohjälpens kampanj för Världens Barn.  

 
 
Rättvis Handel och Rättvis vinhandel kampanj 

Rättvis handel är också en fråga som engagerar flera av lokalgrupperna. Både i Gävle och i 

Södertälje finns ett samarbete med den lokala Världsbutiken. I Stockholm och Uppsala var 

lokalgrupperna engagerade under den rättvisa julmarknaden ”Schysst jul”. I Göteborg 

medverkade lokalgruppen tillsammans med Rättvis Handels nätverket på marknaden FAIR!, 

Fair Trade Forum under Kulturkalaset. 
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Kampanjen Rättvis vinhandel är en fråga som har fortsatt att engagera flera av 

lokalgrupperna. 2016 var ett mycket aktivt år för kampanjen och än mer intensivt för 

lantarbetarna. I Göteborg skickade lokalgruppen ut mejl till 35 svenska vinimportörer under 

den nationella aktionsdagen ”Alla hjärtans rättvisa vin” och frågade vad de konkret gör för att 

förbättra vingårdsarbetarnas arbetsvillkor i Sydafrika. I april arrangerades ett stormöte av 

Göteborgs Afrikagrupp för intressenter och aktiva i Sverige där Malmö/Lund Afrikagrupp 

också deltog. I samband med att 250 sydafrikanska lantarbetare gick ut i strejk och att 

dokumentären Bittra Druvor visades på SVTs Uppdrag granskning drev kampanjen ett 

intensivt påverkansarbete både genom digitala aktioner som flertalet lokalgrupper 

medverkade i, utanför Systembolagets butiker och i tryckt media. I Malmö arrangerades en 

mingelkväll med vernissage och rättvis vinprovning med fördjupade samtal om strejken på 

Robertson Winery och vad som kan göras för att säkerställa schyssta arbets- och 

levnadsvillkor för lantarbetare i Sydafrika. 
 
 
Kurser, seminarier, studiecirklar och kultur  

Så gott som alla Afrikagrupper har arrangerat flera seminarier under året, ofta i samarbete 

med universitet, högskolor och studieförbund. Både i Falun och i Gävle medverkade den 

lokala gruppen i olika universitets- och högskoleknutna program. Gävle Afrikagrupp 

medverkade också i en miljöstudiegrupp på ABF med tema matsuveränitet för att berätta om 

Afrikagruppernas fokus på mat, mark och frö.  

 

Olika former av kulturella aktiviteter är en effektiv form för lokalgrupperna att nå ut på sina 

orter. Detta sker bland annat i form av deltagande i kulturdagar, festivaler och samarbeten 

med muséer. Flera grupper, bland andra Södertälje, Ådalen, Uppsala har också arrangerat 

filmkvällar, filmfestivaler, och hållit litteraturcirklar i samarbete med bibliotek, ABF och 

CinemAfrica under året. Uppsala Afrikagrupp har medverkat i Kulturernas Karneval med 

bokbord, information och försäljning. Ådalens Afrikagrupp arrangerade Afrika Filmfestival 

som firade 10 år 2016. Linköpings Afrikagrupp deltar sedan flera år i Linköpings 

Internationella nätverk. 

 

Många av Afrikagruppernas lokalgrupper och aktiva medlemmar har engagerat sig i och varit 

med i arbetet att bygga upp vår kommande kampanj kring mat, mark och frö. Andra frågor 

som har engagerat är handelsfrågor, representation, diskriminering och rasism, hiv och 

Världsaidsdagen, hbtqi-frågor, miljörättvisa, klimattoppmötet i Marrakech samt utvecklingen 

i södra Afrika i stort.  

 

 

 
Stockholms Afrikagrupp under Stockholm Pride. På bilden Karin 
Björnberg och Nesim Kalmelid. Foto: Erika Charpentier 
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Partnerbesök  

Under året hade Afrikagrupperna besök från partnerorganisationerna groundWork, Rural 

Women’s Assembly, ZIMCODD, SPP och Positive Vibes. Gästerna hade möjlighet att besöka 

och delta vid ett flertal av lokalgruppernas evenemang samt vid de seminarier 

Afrikagrupperna ordnade från centralt håll, bland annat under matsuveränitetsveckan och 

Afrikagruppernas årsmöte.  

 

 

 

Solidaritetspriset 
Sedan 2011 delar Afrikagrupperna ut 

Solidaritetspriset till individer, grupper 

eller organisationer som verkar för en mer 

solidarisk värld. 2016 års pris gick till 

Afrikagruppernas medlem Kersti Palmberg 

för sitt mångåriga engagemang för 

Afrikagruppernas partnerorganisation 

ENMT i Zimbabwe. Priset överlämnades 

under Schysst Jul som arrangerades i 

Stockholm i december. 
 

Kersti Palmberg brinner för att barn ska få tillgång till böcker. Priset 
delades ut av Afrikagruppernas ordförande Johanna Arkåsen och vice 

ordförande Nike Dahlskog. Foto: Afrikagrupperna 

 

 

 

Praktikantprogrammet  
Afrikagrupperna utvecklade under 2016 praktikantprogrammet främst i egen regi. Under året 

reste åtta praktikanter till Sydafrika och Namibia och arbetade med Afrikagruppernas 

partnerorganisationer groundWork, Surplus People Project (SPP) och Namibia Planned 

Parenthood Association (NAPPA). Afrikagrupperna hade också tre praktikanter på vårt 

regionala kontor i Johannesburg 2016. De 12 elever som gick kursen ”Globala 

praktikantprogrammet” i vårt samarbete med Ljungskiles folkhögskola kom hem under våren 

och genomförde då sitt informationsarbete.   

 

Förutom att vara ett stort stöd för Afrikagruppernas och partnerorganisationernas arbete i 

södra Afrika bidrar praktikanterna till vårt informationsarbete. Detta genom att koordinera 

egna infoprojekt så som; 

 

- 32 röster för rättvisa – en vandring med södra Afrika projektgruppen vandrade mellan 

Malmö och Göteborg och höll 15 föreläsningar om global rättvisa för politiska partier, 

intresseföreningar och kyrkor, samt stadsbibliotek och medverkade i media och social 

media på bred front 

- Praktikanterna på SPP arrangerade workshops med 8 av Afrikagruppernas 

lokalgrupper om matsuveränitet och synergier utifrån Sydafrika och Sverige. 

- Re-presentation, foto- och videoutställningen i Uppsala Fredens hus och i Ljungskile, 

med totalt 190 besökare.  

- #Schyssta pensioner digitalkampanj i sociala media om hur svenska pensionspengar 

investeras i Sydafrikas kolindustri 

- Filmer för att lyfta och bredda begreppen matsäkerhet och matsuveränitet till 

Afrikagruppernas fokusområde mat, mark, fröer 

- Grafisk profil för fokusområdet mat, mark, fröer 

- NAPPA, Aktivism och Inkludering och Svart praktikant föreläsningsserie för 

Afrikagruppernas lokalgrupper och afrosvenskorganisering  
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- Konfliktdiamanter, blogginlägg, inlägg i sociala media och program för Janet Zhou 

från ZIMCODD på besök i samband med lansering av rapporten Childhood Lost - 

Diamond mining in the Democratic Republic of the Congo and weaknesses of the 

Kimberley Process 

 

Praktikanthandledare, Roegseena Stevens och Janet Zhou från Afrikagruppernas 

partnerorganisationer SPP respektive Zimbabwe Coalition on Dept and Development 

(ZIMCODD) medverkade tillsammans med handledare från Afrikagrupperna, i 

praktikantprogrammets nätverksdagar i Härnösand i december 2016. 

 
 

 
 
 

 

På bilden:  

Hassan Mao, Tova Jertfelt och Vinicius 

Ribeiro som gjorde praktik på vårt regionala 

kontor i Johannesburg. Jodie Whife och 

Sandra Hake som arbetade med matsuveränitet 
tillsammans med SPP i Kapstaden. Josefin 

Hagström och Isatou Keitta som samarbetade 
med NAPPA i Windhoek med fokus på SRHR 

och unga, samt Shanar Taleb-Tabrizi som 

fokuserade på miljörättvisa tillsammans med 
groundWork i Pietermaritzburg.  

Foto: Agnes Nygren 

 

Kontorsvolontärer - Afrikagruppernas vardagshjältar! 

För Afrikagrupperna är våra kontorsvolontärer och praktikanter på kansliet i Stockholm en 

ovärderlig resurs i det dagliga arbetet. Därför vill vi presentera två av våra kontorsvolontärer 

lite närmare. 
 

 

Marianne Carlsson  och Inger Lindberg, Foto: Nathalia Lucas 

Ungefär en gång i veckan kommer Inger Lindberg och Marianne 

Carlsson till Afrikagruppernas kontor i Stockholm för att hjälpa 

till som volontärer. Arbetsuppgifterna varierar, men ofta är det 

de som tillverkar de vackra gåvokorten som man kan köpa i vår 

gåvoshop.  

 

”Jag har varit engagerad i solidaritetsrörelsen sedan 60-talet” 

berättar Marianne, ”och nu när jag är pensionär är det skönt att 

få göra något meningsfullt med min tid”.  

 

Inger har varit volontär hos Afrikagrupperna sen hösten 2015. 

”Det känns tydligt att ni som arbetar på Afrikagrupperna är rätt 

personer på rätt plats. Här är bra stämning och det är viktigt för 

att känna sig välkommen.” 

 

Volontärerna och deras insatser är väldigt viktiga för 

Afrikagrupperna verksamhet. Det är till stor del tack vare 

engagemanget från våra volontärer och medlemmar som 

Afrikagrupperna har kapaciteten att genomföra vårt arbete. 
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Afrikagruppernas externa kommunikation 
 

Under 2016 har Afrikagruppernas externa kommunikation fokuserat på rätten till mat, mark 

och fröer, utvinning av diamanter och Kampanjen Rättvis Vinhandel. Arbetet med att 

fokusera och prioritera den externa kommunikationen intensifierades under året, med extra 

fokus på målgruppsalanys, budskapsformulering och utveckling av metoder för testning av 

digitala kampanjer. Arbetet skedde i samarbete med en extern byrå. Vår ambition framåt är att 

fokusera på en fråga för att göra vårt budskap tydligare.  
 
 
Press och media 

Under året hade Afrikagrupperna 264 pressklipp, varav minst 35 i internationell media. De 

nyheter som genererade flest pressklipp var vår och Swedwatchs rapport om 

diamantindustrin, arbetet med Rättvis Vinhandel och Världens Barn-galan. Under året 

medverkade vi även i radio för att bl.a. lyfta vårt engagemang i Världens Barn. Många 

pressklipp kom även från lokaltidningar som rapporterade om våra praktikanters olika 

informationsprojekt. Utöver det publicerade vi ett antal debattartiklar med fokus på 

situationen i Västsahara och kampanjen Schyssta Pensioner. Vårt engagemang för flyktingars 

rättigheter och krav om stopp av våldet i Syrien uppmärksammades också genom ett flertal 

artiklar.  

 

 
Agera och nyhetsbrev 

Vår tidning Agera har under året fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information till 

våra medlemmar, givare och andra intresserade. Upplagan under året har varit mellan 10 800 

– 11 150. Ett fåtal av dessa prenumererar på Agera digitalt, under 2017 kommer vi att arbeta 

med att få upp denna siffra. Vårt digitala nyhetsbrev har regelbundet skickats ut till 2913 

mottagare, under året har vi även skickat ut mer riktade nyhetsbrev till medlemmar inför 

speciella event. 

 

 
Webb och social media  

Under 2016 har webben utvecklats och förbättras. Bloggen är nu en integrerad del av 

hemsidan. Besöken för både bloggen, Södra Afrika idag och hemsidan har gått ner något 

under året. Majoriteten av besökarna till hemsidan kommer från Google, annars är sida.se, 

forumsyd.org och ideellajobb.se tre viktiga kanaler. Även våra inlägg på Facebook och 

Twitter generar många besök till sidan.  

 

På Facebook ökade antalet som gillar vår sida med 15 % (Från 5551 till 6376 likes) under 

2016. Antalet följare på Instagram ökade från 550 till 801 följare. Antalet delningar, 

kommentarer och klick ökade stadigt under året. Under 2016 har vi också ökat vår aktivitet på 

Twitter, med fler tweets, större räckvidd och fler delningar. Vi har delat och spridit många av 

våra partnerorganisationers tweets. Många av våra tweets har delats av flera högt uppsatta 

politiker och beslutsfattare.  

 

Under strejken på Robertson Winery och i samband med Uppdrag Gransknings visning av 

dokumentären Bittra Druvor startade vi en kampanj för att mobilisera fler till att ta ställning 

för arbetarnas rättigheter. Kampanjen och vårt påverkansarbete pågick på vår Facebook-sida, 

Twitter, Instagram, Rättvis Vinhandels Facebook-sida och på Systembolagets Facebook-sida. 

Robertson Winery stängde av sitt kommentarsfält på sin Facebook-sida på grund av svenska 

konsumenters inlägg om krav på förbättring.  
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De flesta av Afrikagruppernas lokalgrupper använder sig också av Facebook och nyhetsbrev 

för att sprida information om sin verksamhet och för att locka fler medlemmar till grupperna. 

 

 

 

 

 
 
Konsultationer  

Utöver de konsultationer Afrikagrupperna bjudits in till när det gäller Västsahara och etiska 

koder inom vinhandel har vi också blivit intervjuade kring utvärderingen av Sveriges 

kandidatur till Säkerhetsrådet och genom klimatmålsinitiativet kontaktats i samband med 

regeringens miljömålsberedning. Afrikagrupperna har också bidragit till Sidas svar på 

regeringens uppdrag att kartlägga det krympande utrymmet för civilsamhället att verka. 

Genom Concords jämställdhetsarbetsgrupp har vi bidragit till rapporten ”Hur feministisk är 

Sveriges utrikespolitik?” som presenterades vid ett fullsatt Riksdagsseminarium.  
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Förvaltningberättelse 
 
 

 
Medlemmar och insamling 
Afrikagrupperna har fortsatt att prioritera insamling i vårt arbete för att ytterligare förbättra 

vår ekonomi. Sedan vår satsning på insamling startade 2013 har Afrikagrupperna mer än 

fördubblat sin insamling och under 2016 samlade Afrikagrupperna in cirka 8 946 tkr. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Afrikagrupperna har fortsatt att rekrytera månadsgivare (Afrikapartner) vilket också 

inkluderar ett medlemskap. Genom att inkludera ett medlemskap i månadsgivandet ger vi dem 

som regelbundet stöder Afrikagrupperna rösträtt på våra årsmöten och på så sätt möjlighet att 

påverka organisationens utveckling. Det ger också en bild av hur många personer som står 

bakom Afrikagruppernas vision och arbete. Vid årsskiftet hade Afrikagrupperna 1 921 

Afrikapartner och utöver det ytterligare 500 medlemmar.  
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Medlemskostnader och medlemsavgifter  

Medlemskostnader avser kostnaderna för bland annat kontakt med medlemmar, 

medlemsavisering, medlems- och givartidningen Agera, samt kostnad för personal som 

arbetar med planering och genomförande av medlemsaktiviteter. Ovan nämnda kostnader 

täcks av egna medel och återfinns under rubriken ”Information i Sverige” i resultaträkningen.  

 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Afrikagrupperna. Fullt betalande 

medlem betalar 240 kronor och studerande och arbetslösa har en reducerad avgift på 20 

kronor per år. Organisationsmedlemskap kostar 500 kronor och hushållsmedlemskap 300 

kronor. Medlemsavgifterna skall täcka kostnader för föreningsadministration, 

medlemsinformation och medlemsaktiviteter. En enskild medlem, lokal Afrikagrupp eller 

medlemsorganisation har rätt att söka medel från Afrikagruppernas aktivitetsfond. Medel kan 

beviljas för lokala aktiviteter i Sverige inom Afrikagruppernas arbete och 

verksamhetsområden. Ansökningar för aktiviteter som gäller utåtriktade evenemang, 

påverkansarbete och som når nya målgrupper prioriteras. Under 2016 prioriterades 

Västsahara. Lokala Afrikagrupper kan även söka medel för ett helt verksamhetsår. Under 

2016 beviljades medel för följande verksamhet:  

 
 

Ansökningar Summa 
beviljad 

Stockholms Afrikagrupp - fotoutställning 9200 

Malmö/Lund Afrikagrupp uppstart 2000 

Göteborgs Afrikagrupp rättvis vin konferens 3000 

32 röster för rättvisa (praktikanter) 5000 

Falu Afrikagrupp – Västsahara och Matsuveränitet 7500 

Ådalen Afrikagrupp – löpande verksamhet 14 500 

SAFRAN – medlemstidning 8 500 

Uppsala Afrikagrupp – löpande verksamhet 2 800 

Urkult – Västsahara 25 000 

Malmö/Lund Afrikagrupp rättvis vinprovning 3 800 

Linköpings Afrikagrupp fika och frö-workshop 224 

Totalt 81 524 
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Insamlade medel, kostnader och bidrag från organisationer och myndigheter 

Afrikagruppernas insamlingsverksamhet Södra Afrikainsamlingen bidrar bland annat till att 

klara Sidas krav på egeninsats på tio procent. Utöver det behöver vi också samla in medel till 

helt egenfinansierad information och föreningsverksamhet. 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. Efter flera års satsning har Afrikagrupperna under 2016 lagt mindre resurser på 

värvning av nya givare för att istället förvalta resultatet av den satsning som gjorts. Trots detta 

har insamlingsresultatet fortsatt att öka. De främsta anledningarna till detta är ökade intäkter 

från Afrikapartner (24%), stödgrupper (14%) och Radiohjälpen (30%).  
 

Av Radiohjälpen har vi erhållit 2115 tkr för projekt i Moçambique, Namibia och Zimbabwe. 

Via Radiohjälpen söker vi också pengar från Musikhjälpen. Temat för 2016 låg dock utanför 

vårt verksamhetsområde vilket innebar att vi inte kunnat söka medel ur denna fond för 2017. 

Som förmånstagarorganisation i Swedbanks Banco Humanfond har vi erhållit 107 148 kr. 

Från Folke Bernadotte/Fredsmiljonen beviljades Afrikagrupperna ett bidrag på 240 000 kr 

varav 171 000 utnyttjades under 2016.  
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Stödgrupperna är mycket viktiga för Afrikagrupperna eftersom de ofta bidrar med hela 

egeninsatsen till en partnerorganisation och ibland mer än det. Här följer en förtäckning över 

Afrikagruppernas huvudsakliga stödgrupper och bidrag under 2016. 

 

Brödet och Fiskarna  100 000 

Emmaus Fredriksdal  330 000 

Emmaus Stockholm    50 000 

Emmaus Åkvarn-Björkå  535 000 

SAFRAN     90 000 

Stiftelsen Anders Hellströms minne   70 000 

 

 

 

 
 

 

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 och porto samt kostnad för personal som arbetar med planering och genomförande 

av insamlingsverksamhet. Trots satsningen och de för tillfället ökade insamlingskostnaderna, 

så går 88 % av Afrikagruppernas totala omsättning till ändamålet. Detta är med god marginal 

inom gränsen för de krav som ställs av Svensk Insamlingskontroll. 

 

 
Kvalitetssäkring 

Styrelsen rapporterar årligen till FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) där 

Afrikagrupperna är medlem. Vid rapportens inlämnande fanns samtliga underlag som FRII-

koden kräver på plats och var formellt beslutade. Afrikagrupperna publicerar styrdokument 

och en årlig effektrapport på hemsidan.  

 

Afrikagrupperna har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är en 

kvalitetssäkring gentemot givaren. 
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Styrelsens arbete 
Styrelsen har under kalenderåret 2016 bestått av 14 personer (9 ledamöter och 3 ersättare, 2 

ledamöter avsade sig sina uppdrag under året) som valdes på årsmötet den 22 maj 2016. Innan 

dess bestod styrelsen av 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Sex ordinarie, ett extra insatt 

möte och ett konstituerande möte genomfördes under året. Samtliga möten protokollfördes 

och delades inom organisationen.  

 

Styrelsen som verkade fram till årsmötet 2016 hade inom sig utsett fem arbetsgrupper; 

Personalgruppen, Finansieringsgruppen, Policygruppen, Opinions- och Påverkansgruppen och 

Aktivistgruppen. Styrelsen som verkat efter årsmötet 2016 har inom sig också utsett fyra 

arbetsgrupper; Personalgruppen, Finansieringsgruppen, Policygruppen och 

Organisationsutvecklingsgruppen. Detta är områden som styrelsen har valt att satsa lite extra 

på. Grupperna sammankallas av en styrelseledamot men är öppen för alla medlemmar att 

engagera sig i. En av de stora processerna som har drivits under året är att rekrytera en ny 

generalsekreterare. Arbetsgrupperna träffas mellan styrelsemötena inom sina områden och 

rapporterar tillbaka på styrelsemötena. 

 

Styrelsen har även ett verkställande utskott (VU) bestående av ordförande, viceordförande 

och en ledamot samt med generalsekreteraren som ständigt adjungerad. VU träffas mellan 

styrelsemötena och fattar beslut delegerade till utskottet samt följer upp och planerar för 

styrelsemöten. VU har under verksamhetsåret träffats 18 gånger. Vid alla möten togs 

minnesanteckningar som delas med personalen och styrelsen. 

 

 

Afrikagruppernas personal 
Afrikagruppernas huvudkontor ligger i Stockholm med 14 anställda, och en filial i Göteborg 

där vi har 1 anställd. Samarbetet med våra partnerorganisationer sker i första hand genom vårt 

regionala kontor i Johannesburg med 6 anställda och 2 medarbetare i Bulawayo respektive 

Maputo.  

 

Regionaliseringsprocessen i södra Afrika som inleddes 2013 har nått slutskedet. Processen 

kunde inte, som planerat, avslutas helt under 2016. Två av medarbetarna i regionen har ännu 

inte fått uppehålls- och arbetstillstånd i Sydafrika. Ansökningarna har fått avslag och avslagen 

har överklagats. I avvaktan på slutgiltiga beslut arbetar medarbetarna från Moçambique 

respektive Zimbabwe. 

 

Under februari och mars 2017 har rekrytering av ny Generalsekreterare varit en prioritet för 

Afrikagruppernas styrelse. Denna process är i skrivande stund i sitt slutskede och den nya 

Generalsekreteraren väntas tillträda i början av september.  

 

 
Risker 

Afrikagrupperna jobbar systematiskt med riskhantering. Det innebär att vi försöker identifiera 

möjliga risker, planera förebyggande åtgärder och skapa system för bevakning och ansvar. 

Riskmatrisen innehåller kolumner för identifierade risker, förebyggande och genomförda 

åtgärder och ansvar för genomförandet. Matrisen genomgås regelbundet, vissa risker avfärdas, 

nya kan tillkomma och åtgärder dokumenteras eller justeras. En uppdaterad matris presenteras 

till varje styrelsemöte. Följande risker har identifierats under 2016: 

 

Säkerhet och rådande politiska situationer i de länder där våra partner är verksamma, 

Krympande utrymme för det civila samhället att verka. 
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En allt snabbare sviktande ekonomi främst i Moçambique och Zimbabwe som hotar 

partnerorganisationernas arbete generellt och som innebär stora risker för Afrikagruppernas 

möjlighet att göra utbetalningar på grund av instabila valutor. 

 

Valet av en republikansk president i USA påverkar organisationers arbete med SRHR 

eftersom President Trump återinförde regler (gag rule) som i realiteten innebär att USAs stöd 

till arbete med SRHR upphör.  

 

Sydafrikas migrationslagstiftning som påverkar Afrikagruppernas organisation i regionen.  

Brister i rapportering eller redovisning från partnerorganisationer  

 

 

 
Ekonomi och resultat  
 
Intäkter och kostnader 

De totala verksamhetsintäkterna för Afrikagrupperna uppgick år 2016 till 48 949 tkr. De 

samlade verksamhetskostnaderna uppgick till 47 975 tkr. Under 2016 gick 79 % av 

kostnaderna för utvecklingssamarbetet till våra partnerorganisationer, vilket är en 

procentenhet bättre än 2015 då det var 78%. Siffran för 2014 låg på samma nivå som 2015. 

 

Insamlingsintäkterna inklusive medlemsintäkter under 2016 uppgick till 8 946 tkr. 

Afrikagrupperna räknar gåvor och bidrag, exklusive statliga bidrag, som insamlingsintäkt. 

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 inklusive bidrag från organisationer uppgick 

till 8 946 tkr, vilka förutom insamling innefattar försäljningsintäkter 

 

Totalt uppgick kostnaderna för informationsverksamhet i Sverige under året till 2 941 tkr, 

varav Sidas informationsbidrag gav 1 019 tkr. Totalt uppgick kostnaderna för verksamhet i 

södra Afrika till 39 821 tkr, varav Sida bidrog med 35 278 tkr. 

 

Under 2016 redovisade Afrikagrupperna ett överskott på 1 041 tkr. Resultatet är bättre än 

budget. Detta beror framförallt på ej utförda budgeterade kostnader för insamling och ett 

högre insamlingsresultat än budgeterat. Även egenfinansierad information i Sverige utföll 

lägre än budget. År 2015 redovisade Afrikagrupperna ett underskott på 195 tkr.  

 

 
Placeringspolicy, finansiella instrument och risknivåer för eget kapital 

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. 

 

De finansiella instrument som Afrikagrupperna använder för placeringar är fasträntekonton 

och aktiefonder. Likviditet och placeringar sköts i egen regi med strävan efter långsiktighet. 

Under året som gått har det varit svårt att finna placeringar med god avkastning utifrån de 

kriterier Afrikagrupperna har satt upp, framförallt vad gäller fasträntekonton, vilket 

medverkat till ett lägre resultat från finansiella investeringar än föregående år. 
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För att i tid kunna ge direktiv om vilka åtgärder som bör vidtas, har Afrikagruppernas styrelse 

beslutat om risknivåer för eget kapital. Risknivåerna innebär i korthet att om det egna kapitalet 

befaras understiga 10 mkr så skall nästkommande budgets underskott vara högst 1,5 mkr. Befaras 

egna kapitalet understiga 8 mkr, skall nästkommande budget vara balanserad. Om det egna 

kapitalet understiger 6 mkr, tas diskussion upp om eventuell rekonstruktion eller avveckling under 

kontrollerade former. Efter 2016 års överskott på 1 041 tkr har vi ett eget kapital på 10 887 tkr. 

 

Den nedskärning och omprioritering i biståndet som regeringen fattade beslut om med anledning 

av flyktingmottagandet 2015 drabbade samtliga av Sidas ramorganisationer, så även 

Afrikagrupperna. Vår budget för 2016 var därför mindre än ursprungligen planerat både vad gäller 

utvecklingssamarbetet men framförallt gällande vårt informations- och kommunikationsarbete. 

Trots detta har vi tack vare vissa besparingar och vårt insamlingsrekord, gjort ett positivt 

ekonomiskt resultat för 2016 

 

Afrikagruppernas positiva ekonomiska resultat för 2016, bidrar till vårt ökade arbete med att säkra 

vårt egna kapital och därmed organisationens framtid. Vi stramar åt budgeten där det är möjligt. 

Detta görs i kombination med en fortsatt satsning på ökade intäkter genom insamling samtidigt 

som vi strävar efter att hålla kostnaderna för insamling på en så låg nivå som möjligt. Vi söker 

också extern finansiering av de projekt vi driver i Sverige och använder inte egna medel till detta.  
 
 
Fördelning av det ekonomiska stödet (tkr) 
 

 
  

Ekonomiska stödet länder (tkr)   Ekonomiska stödet tema tkr)   
                 

Land 2016 2015 2016, %  Tema 2016 2015 
2016, 

% 

Angola 7 546 7 601 17,5  Organisationsutveckling 2 828 3 519 6,5 

Mocambique 8 117 7 846 18,8  Hiv och sexualitet 12 456 13 750 28,8 

Namibia 5 752 6 247 13,3  Mat och naturresurser 13 691 14 412 31,7 

Sydafrika 8 538 8 729 19,8  Arbets- och levnadsvillkor 10 472 11 123 24,3 

Zimbabwe 7 423 7 960 17,2  Praktikanter 623 1 124 1,4 

Regionalt 2 071 4 421 4,8  Sverigeverksamhet 3 112 5 034 7,2 

Praktikanter 623 1 124 1,4  Summa 43 182 48 962 100,0 

Sverige (inkl projekt) 3 112 5 034 7,2      

Summa 43 182 48 962 100,0      
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Översikt av de organisationer Afrikagrupperna gav stöd till 2016 
Afrikagrupperna gav finansiellt och/eller organisationsutvecklande stöd till 29 organisationer 

2016. 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 2016. 

 

 
Rättigheter, hiv och sexualitet 
 

Bismas das Acácias (Angola), 500 tkr 

Ungdomsorganisation som genom drama, sång och dans, folkbildar i teman som jämställdhet, hiv, 

miljöfrågor och medborgarrätt. Organisationen är verksam i Benguela. 2016 är sista året 

Afrikagrupperna ger stöd till Bismas das Acácias och partnerskapet fasades ut i samförstånd med 

organisationen. 

 

Othoko (Moçambique), 1 200 tkr   

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 dem som lever med sjukdomen. 

 

AMODEFA, Associacao Mocambicana para o Desenvolvimento da famillia  

(Moçambique), 980 tkr 

Nationell organisation som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för ungdomar, 

kvinnor och män i Moçambique, bland annat genom att driva kliniker. AMODEFA är medlemmar 

i IPPF (International Planned Parenthood Federation).  

 

LAMBDA, (Moçambique) 300 tkr 

LAMBDA är en organisation som jobbar för hbtq-personers rättigheter i Moçambique. Deras 

vision är ett samhälle där dessa rättigheter är allmänt respekterade och accepterade, garanterade i 

lagstiftningen och tillhandahållna av staten. 

 

UNDE, Uniao para o Desenvolvimento Estudantil (Moçambique), 800 tkr 

Den nationella unionen för studenters rättigheter och utveckling, UNDE, strävar efter en 

förbättrad arbetsmiljö i skolorna för både lärare och elever. De arbetar med information kring hiv 

och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och mot sexuella trakasserier i skolan.  

 

NAPPA, Namibia Planned Parenthood Association (Namibia), 700 tkr 

En organisation som genom att driva ungdomsvänliga kliniker spelar en viktig roll för att främja 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för ungdomar, kvinnor och män i Namibia. NAPPA 

är medlemmar i IPPF (International Planned Parenthood Federation).  

 

Positive Vibes (Namibia), 1 150 tkr 

Fokuserar bland annat på hivförebyggande arbete i Namibia och kopplingen mellan jämställdhet, 

sexualitet och hiv. Positive Vibes arbetar också med hbtqi-frågor regionalt i södra Afrika. 

 

Wellness Foundation (Sydafrika), 1 000 tkr 

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 - 400 000 tkr av 

stödet är öronmärkt till detta arbete. 
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PADARE (Zimbabwe), 350 tkr 

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. 

                                                                                          

FACT Cheredzi, Family AIDS Caring Trust (Zimbabwe), 1 050 tkr 

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), 490 tkr 

Arbetar bland annat för att öka kvaliteten på och tillgängligheten till stöd och tjänster för personer 

som lever med funktionsnedsättningar i relation till hiv och sexuell och reproduktiv hälsa. JJA är 

den största institutionen av sitt slag i Zimbabwe och södra Afrika. 2016 var sista året 

Afrikgrupperna gav finansiellt stöd till Jairos Jiri.  

 

 
Rättigheter, mat, naturresurser och handel 

 

Justiça Ambiental (Moçambique), 400 tkr 

Justiça Ambiental arbetar för att öka medvetenheten och med att leda kampanjer mot det ohållbara 

utnyttjandet av naturresurser i Moçambique. De tillhandahåller forskning och stöd till 

civilsamhället och syftar till att öka medvetenheten och solidariteten inom och med drabbade 

områden. Utöver detta stöd har ytterligare 250 000 SEK betalats ut till Justiça Ambiental för 

samordningen av det fortsatta samarbetet med Livaningo och UNAC kring landgrabbing och 

företaget Green Resources.  

 

Livaningo, (Moçambique) 300 tkr 

Livaningo arbetar med ett hållbart nyttjade av miljön, naturresurser och samhällens sociala välfärd 

och rättvisa. I deras arbete ingår att bevaka de megaprojekt som drabbar väldigt stora delar av 

Moçambiques befolkning. Ny partnerorganisation sedan 2015. 

 

UNAC, Uniao Nacional de Camponeses (Moçambique), 1 800 tkr 

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.  

 

WoMin (Women in Mining), 350 tkr 

Ett nätverk som arbetar för en hållbar användning och rättvis fördelning av Afrikas naturresurser 

med särskilt fokus på kvinnor. Tidigare har stöd till WoMin gått genom nätverket IANRA men 

från och med 2016 stöder Afrikagrupperna WoMin direkt.  

 

ILRIG, International Labour Research and Information Group (Sydafrika), 770 tkr 

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), 1 050 tkr 

Utbildar människor på landsbygden genom studiecirkelmetoden för att öka deras möjlighet att 

påverka samhället lokalt. Stöder även bibliotek med bokleveranser.  
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ENMT, Edward Ndlovu Memorial Trust (Zimbabwe), 700 tkr 

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), 

800 tkr 

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 
 

LaRRI, Labour Resource and Research Institute (Namibia), 500 tkr 

Forsknings- och utbildningsinstitut med fokus på fattigdoms- och fördelningsfrågor samt en stark 

arbetarrörelse. Organisationen utbildar fackföreningar i Namibia samt påverkar regeringen att 

arbeta mer med fattigdomsfrågor och levnadsvillkor. 

 

groundWork (Sydafrika), 1 400 tkr 

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. groundWork arrangerar årligen en miljöskola. 

  

GAPWUZ, General Agricultural and Plantation Workers Union of Zimbabwe  

(Zimbabwe), 500 tkr 

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.  

 
 
Partnerorganisationer som bidrar till flera av Afrikagruppernas teman 

 
ADRA, Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, 5 350 tkr  

(huvudkontoret i Luanda, Angola, samt antennerna i Benguela och Malanje – räknas som tre 

organisationer).  

Stor nationell organisation som arbetar för en lokal hållbar demokratisk utveckling genom folklig 

organisering, mobilisering och kapacitetsuppbyggnad. ADRA har verksamhet inom samtliga av 

Afrikagruppernas tematiska områden.  

 

LAC, Legal Assistance Centre (Namibia), 2 100 tkr 

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.  

 

SPP, Surplus Peoples Project (Sydafrika), 1 300 tkr 

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. SPP har också varit mottagare av 150 tkr 

för utbyte mellan aktivister från SPP och UNAC i Moçambique.  
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CLP, Church Land Programme (Sydafrika), 1 000 tkr 

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 tkr 

Utbildar och organiserar lantarbetarkommitteér med huvudsakligt syfte 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. 

 

Khanya College (Sydafrika), 600 tkr 

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.  

 

ZIMCODD, Zimbabwe Coalition on Debt and Development (Zimbabwe), 800 tkr  

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.  

 

 

 

Utöver de organisationer som vi skrivit partnerskapsavtal med för 2016, har specifikt stöd gått till 

följande organisationer/nätverk.  

 

Rural Women’s Assembly, (Regionalt nätverk) 225 000 SEK 

Rural Women's Assembly, ger stöd till kvinnors mobilisering inom jordbrukssektorn 

Afrikagruppernas stöd har gått till en feministisk skola (kurs) med temat “Our body, our land, our 

seeds as our territory”. 

 

JASS, Just Associates (Sydafrika) 112 000 SEK  

JASS ger stöd och träning till kvinnliga aktivister i syftet att bygga en kvinnorörelse i södra 

Afrika. Afrikagruppernas stöd 2016 gick till en träning i feminism för aktivister i Zimbabwe. 

Enligt plan kommer Afrikagrupperna att skriva ett partnerskapsavtal med JASS under 2017. 



Flerårsöversikt i korthet 38

                        2016 2015 2014 2013 2012

Verksamhetsintäkter (tkr) 48 949 53 621 49 963 50 455 43 516

Sidabidrag (tkr) 39 200 43 833 41 280 38 973 38 747

Andel Sidabidrag (%) 80 82 83 77 89

Årets resultat (tkr) 1 041 -195 -3 467 -2 522 -2 365

Eget kapital 10 886 9 846 10 041 13 507 16 029

Balansomslutning (tkr) 16 011 16 516 15 335 18 463 20 433

Andel eget kapital (%) 68 60 65 73 78

Insamlade medel under året 8 946 8 399 6 982 10 476 3 595

Använt insamlat (tkr) 8 399 6 755 11 037 4 708

Andel använt/insamlat (%) 100 97 105 131

Utsänd personal (medeltal heltidsanställda) 2 3 4 6 8

Personal i Sverige (medeltal heltidanställda) 13 14 15 15 14

 

Gåvomedel för Personal- Aktivitets- Balanserat  

Förändring av eget kapital egeninsats fond fond kapital Totalt

Ingående eget kapital 5 745 187 235 3 679 9 846

Ändamålsbestämt av givaren

Ändamålsbestämt av styrelsen

Ändamålsbestämt av årsmötet 21 21

Utnyttjande -21 -21

Årets resultat 1 041 1 041

Utgående eget kapital 5 745 166 235 4 741 10 887

För 2016 har Afrikagrupperna ett positivt resultat på 1 041 tkr, föregående år ett negativt resultat på -195 tkr.

Det positiva resultatet har uppstått främst genom ökade insamlingsintäkter, lägre administrationskostnader, samt lägre insamlings-

kostnader än budgeterat då vissa aktiviteter skjutits framåt i tiden.

Årets överskott ger organisationen ett totalt eget kapital på 10 887 tkr, vilket är ett led i att på lång sikt trygga organisationen.

Förslag till resultatdisposition

Av de disponibla medlen som består av:

Balanserat kapital i form av reservfond 3 699 385,47

och årets resultat 1 041 429,01

Totalt disponibelt 4 740 814,48

föreslås att:

årets resultat i sin helhet balanseras 1 041 429,01

I ny räkning balanseras totalt 4 740 814,48
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Resultaträkningar (belopp i tkr)

Funktionsindelade

Not 2016 2015

Verksamhetsintäkter 1

  Medlemsavgifter 585 591

  Gåvor 2 6 246 5 724

  Bidrag

    Bidrag från organisationer

        Radiohjälpen 2 115 1 628

        Allmänna arvsfonden 0 456

    Bidrag från staten

       Sida rambidrag 38 100 41 517

       Sida programbidrag 1 100 2 316

       UHR praktikantstöd 623 1 157

       Folke Bernadotteakademin 171 130

       Världskulturmuséerna 0 0

  Övriga intäkter 9 102

Summa verksamhetsintäkter 48 949 53 621

Verksamhetskostnader 1,3, 4

   Försäljningskostnader 5 48

  Ändamålskostnader 1

      Utvecklingsinsatser 39 198 42 804

      Utvecklingsinsatser ej redovisade 249 0

      Praktikanter 623 1 124

      Information i Sverige 2 941 4 458

      Den tomma stolen/arvsfonden 0 446

      Fredsmiljonen 171 130

  Summa ändamålskostnader 43 182 48 962

   Insamlingskostnader 1 2 111 2 460

   Administrationskostnader 1 2 677 2 630

Summa verksamhetskostnader 47 975 54 100

Verksamhetsresultat 974 -479

Resultat från finansiella investeringar

  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 67 284

Årets resultat 1 041 -195
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BALANSRÄKNINGAR (belopp i tkr)

Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 213 265

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i The House of Fair Trade Sweden AB 7 100 100

Insats, depositioner 8 14 15

Summa anläggningstillgångar 327 380

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar  43 35

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 773 192

816 227

Kortfristiga placeringar 10

Aktiefonder 2 006 1 410

Fasträntekonton 2 000 4 911

Summa kortfristiga placeringar 4 006 6 321

Kassa och bank 10 862 9 588

Summa omsättningstillgångar 15 684 16 136

Summa tillgångar 16 011 16 516

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Gåvomedel för egeninsats 11 5 745 5 745

Personalfond 166 187

Aktivitetsfond 235 235

Summa ändamålsbestämda medel 6 146 6 167

Balanserat kapital

Reservfond 3 699 3 874

Årets resultat 1 041 -195

Summa balanserat kapital 4 741 3 679

Summa eget kapital 10 887 9 846



Kortfristiga skulder 41

Leverantörskulder 260 244

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, Sida 99 1 171

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, övriga 781 1 149

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, Fredsmiljonen 0 0

Övriga kortfristiga skulder 6 2 687 2 680

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 297 1 426

5 124 6 670

Summa eget kapital och skulder 16 011 16 516

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 13

Noter

Not 1:  Redovisnings- och värderingsprinciper

Afrikagruppernas redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen,

BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Afrikagrupperna erhållit eller kommer att erhålla för egen

räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas.

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. Afrikagrupperna anser att detta ger en rättvisande bild av dess

verksamhet.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

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.

Gåvor och bidrag

Gåvor 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. 

Erhållna medel där villkor om återbetalning finns redovisas som bidrag. Ej utnyttjade medel redovisas som

skuld.

Bidrag från staten

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

avtal avser perioden 2016 för utvecklingsinsatser och för information i Sverige.

Villkorade bidrag från statliga myndigheter redovisas som skuld till dess att de utnyttjas för med myndigheten 

avtalat ändamål. Intäkt avseende bidrag från staten 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.
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Övriga intäkter

Försäljning av kalendrar m.m. har 2015 och tidigare redovisats som intäkt i samband med leverans och fakturering.

Fr o m 2016 inkluderas kalenderförsäljningen under rubrik "Gåvor", då Afrikagrupperna betraktar detta som en insamlingsintäkt

då varans värde är ringa. Detsamma gäller för framställningskostnad av kalendern, som fr o m 2016 ingår i 

"Insamlingskostnader", och tidigare år under "Försäljningskostnader". Under rubrik "Övriga intäkter" redovisas numera endast 

chokladförsäljning, samt vissa administrativa intäkter i samband med fakturering.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader består dels av utvecklingsinsatser i södra Afrika och dels av information i Sverige.

En stor del av utvecklingsinsatserna består av bidrag till partner som arbetar inom våra områden som 

stämmer överens med våra program och stadgar. Vilka partner och områden som vi stödjer framgår

mer detaljerat i förvaltningsberättelsen. I ändamålskostnader ingår också kostnader inom organisationen 

och andel av gemensamma kostnader som hör till ändamålet.

Under rubrik "Utvecklingsinsatser ej redovisade" finns redovisat de kostnader på 249 tkr som tagits för en partner-

organisation i Mocambique, hänförliga till 2015. Kostnaden för vidare utredning har bedömts som för hög och 

och Sida har ej beviljat återbetalningseftergift.

Insamlingskostnader

I insamlingskostnader ingår kostnader för personal, kampanjer, utskick, marknadsföring med mera.

Kostnaderna avser aktiviteter och marknadsföring såväl mot privata som institutionella givare.

I insamlingskostnader ingår också samkostnader. Viss andel av kostnader för brev till allmänheten

har enligt branschpraxis från och med 2015 tagits som ändamålskostnad under raden information i Sverige.  

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader är kostnader som ej kan hänföras till varken ändamål eller insamling.

Exempel på kostnader är kostnader för styrelsemöten och årsmöten, men också allmän revision och

personal som ej direkt arbetar med insamling eller ändamål. 

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.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

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 2: Gåvor

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2016 2015

Insamlade medel

 Almänheten 4 851 4513

 Företag 172 138

 Andra organisationer och föreningar 1 153 1008

 Stiftelser och fonder 70 65

Summa 6 246 5724

Not 3: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

                  Sociala kostnader  Totalt

 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Anställda i Sverige 5 330 4 801 1 776 1 806 -138 -243 7 106 6 607

Utsända från Sverige 623 726 80 49 0 0 703 775

Lokalanställda i Afrika 1 973 2 179 60 96 0 0 2 033 2 275

Styrelse och generalsekreterare 515 510 192 195 -30 -34 708 705

Totalt 8 441 8 216 2 108 2 146 -168 -277 10 550 10 362

Personal anställd i Sverige

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Genomsnitt antal anställda 13,5 12,6 2,1 2,0 15,6 14,6

Andel i % 87 86 13,0 14,0 100 100

Genomsnitt antal heltidsanställda 13,1 11,9 1,6 2,0 14,7 13,9

Andel i % 89 86 11,0 14,0 100 100

Personal anställd i södra Afrika

2016 2015 2016 2015 216 2015

Genomsnitt antal heltidsanställda

Angola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mocambique 1,0 2,9 0,0 1,0 1,0 3,9  

Namibia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sydafrika 5,9 4,4 0,0 0,0 5,9 4,4

Zimbabwe 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Totalt i södra Afrika 7,9 8,3 0,0 1,0 7,9 9,3

Andel i % 100,0 89,0 0,0 11,0 100,0 100,0

Kvinnor                    Män Totalt

Löner (Varav 

pensions -

kostnader)

Kvinnor                     Män Totalt
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         Antal styrelse      Antal ledn.grupp

2016 2015 2016 2015

Representation styrelse och ledn.grupp

Styrelsen består av nio ordinarie och fem suppleanter)

Kvinnor 13 10 2 2

Män 1 4 0 0

Totalt 14 14 2 2

Not 4 Leasing

Afrikagrupperna hyr kontorslokal dels i Stockholm, Göteborg och i Johannesburg i Sydafrika. Inget av avtalen

har för Afrikagrupperna förpliktelse eller bindningstid över ett år. Inga övriga leaasingavtal.

Under 2016 har 585 tkr kostnadsförts som leasingavgifter.

Framtida avtalade leasingavgifter förfaller enligt följande:

2016 2015

Inom 1 år 615 610

1-5 år 0 0

Senare än 5 år 0 0

Summa 615 610

Not 5: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2016 2015

Utdelningar 7 10

Räntor 47 214

Realisationsresultat vid försäljningar 13 60

Nedskrivningar 0 0

Återföringar av nedskrivningar 0 0

Summa 67 284

 

 

Not 6: Inventarier (tkr)  2016-12-31 2015-12-31

 

Ingående anskaffningsvärde 1 155 1 781

Inköp  109 286

Försäljningar/utrangeringar  -55 -912

Utgående anskaffningsvärde  1 209 1 155

 

Ingående ack. avskrivningar -890 -1 553

Försäljning/utrangering  55 884

Avskrivningar -161 -221

Utgående ack. avskrivningar -996 -890

Restvärde 213 265



Not 7: Långfristiga värdepapperinnehav 2016-12-31 2015-12-31 45

Ingående anskaffningsvärde 100 100

Förvärv 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 100 100

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivning 0 0

Återföringar av nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 100 100

Specifikation av värdepapper, antal aktier Redovisat Marknads-

värde värde

The House of Fair Trade Sweden AB 100 100 000 ej noterat

Not 8: Långfristiga fordringar 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 1

Tillkommande fordringar 0 14

Amorteringar, avgående fordringar -1 0

Utgående anskaffningsvärde 14 15

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivning 0 0

Återföringar av nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 14 15

Not  9: Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter (tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetald kostnad dataservice 58 43

Förutbetalda försäkringar 44 31

Förutbetald löneskatt 0 39

Kampanjbidrag Världens Barn 480 0

Hyror 145 0

Övriga förutbetalda kostnader 46 79

Utgående balans 773 192

Not 10: Kortfristiga placeringar

       Marknadsvärde/

Fasträntekonton (tkr) Bokfört värde          återköpsvärde

Swedbank fastränteplacering 2 000 2 080

Summa 2 000 2 080

Justerat som upplupen ränta  80

Justerat bokfört värde 2 080



Aktiefonder (tkr) 2016-12-31 2015-12-31 46

Anskaffningskostnader

Nordea Inst. Aktiefond 0 394

Nordea Inst. Aktiefond utdelningar 7 0

Nordea Inst. Aktiefond försäljning/korr -7 -240

Summa Nordea Inst. Aktiefond 0 154

Swedbank Banco Humanfonden - ingående anskaffningsvärde 1256 1256

Swedbank Banco Humanfonden - årets inköp 750 0

Summa Humanfonden 2 006 1 256

Summa aktiefonder 2 006 1 410

Reserverat enligt portföljmetoden 0 0

Utgående balans 2 006 1 410

Marknadsvärdet 2016.12.31 uppgår till 2 897 tkr.

Not 11: Gåvomedel för egeninsats (tkr) 2016 2015

Ingående balans 5 745 5 518

Avsatt/disponerat under året  0 227

Utgående balans 5 745 5 745

Insamlat under året

Insamling Sverige (Inklusive medlemsavgifter) 8 946 8 382

Insamling länderna 0 17

Totalt insamlat 8 946 8 399

Årets resultat av insamlingen

Sedan  2015 har medlemsavgifter räknats in i insamlingsintäkter och

använda medel. Månadsgivare via autogiro betraktas från 2015 även 

som medlemmar.

Not 12: Upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter (tkr) 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna arbetsgivaravgifter 144 132

Upplupen semesterlöneskuld 377 257

Upplupna revisionskostnader 190 125

Upplupen systemrevision partner 139 0

Kompetensutveckling i södra Afrika 111 0

Ljungskile FHS, praktikantkurs 0 542

Övriga upplupna kostnader 336 370

Utgående balans 1 297 1 426

Not 13: Ställda säkerheter och

eventualförpliktelser

Det fanns för 2016 respektive 2015 års räkenskapsår inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Not 14: Väsentliga händelser efter

räkenskapsårets slut

Under "Ändamålskostnader - utvecklingskostnader ej redovisade" i Not 1, redovisas kostnader på 249 tkr som tagits för 

en partner i Mocambique. I februari har återbetalning skett till Sida och en realiserad kursvinst uppstod på 107 tkr.

I mars 2017 har rekrytering genomförts av en ny generalsekreterare för Afrikagrupperna.








