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Ordförande och generalsekreterare har ordet

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA
2019 har varit ett intensivt och utmanade år då
Afrikagruppernas medlemmar, lokalgrupper,
styrelse
och
medarbetare
har
arbetat
tillsammans för en rättvis värld. Cyklonerna Idai
och Kenneth var två av de stora händelserna i
regionen under året som fick stora konsekvenser
för befolkningen i såväl Moçambique som
Zimbabwe. I hela regionen har effekter av
klimatförändringarna inneburit stora problem
med översvämningar, torka, koleraepidemier
och även påverkat människors levnadsvillkor och
mänskliga rättigheter.

Foto: Anna Nordstrand, Sydafrika

Även politiska oroligheter med krympande
demokratiskt utrymme blev utmärkande under
året då Sydafrikas regeringsparti ANC visserligen
vann valet med 57,5 procent, men gjorde sitt
svagaste val någonsin. Valdeltagandet låg på
omkring 65 procent. Grannlandet Namibia gick
också till val. Där blev president Hage Geingob
från regeringspartiet SWAPO kvar som president.
Men också här sågs ett tydligt sviktande stöd för
regeringspartiet. Geingob var inte i närheten av
siffrorna från förra valet. I valet i Moçambique
fick landets sittande president Filipe Nyusi och
hans parti Frelimo 73 procent av rösterna, mot
22 procent för oppositionspartiet Renamo. Även
angolanska händelser blev världsnyheter. I slutet
av 2019 spred sig nyheten om att Isabel dos
Santos, dotter till före detta presidenten, åtalas
för korruption av åklagarmyndigheten i Angola.
Folkets röst hörs dock allt tydligare i
regionen i samband med upprop och digitala
manifestationer. Som exempelvis i de hashtaggar
som spreds i Sydafrika under året, som
samlade motstånd mot våld mot kvinnor och
mobiliserade stora grupper under paroller som
#amInext och #totalshutdown. Den sociala
oron och politiska instabiliteten tar sig såväl
konstruktiva som destruktiva uttryck. Under året

utbröt en rad olika våldsamheter i Sydafrika med
attacker mot migrantarbetare inom bland annat
transportsektorn, som lastbilschaufförer från
Zimbabwe och debatten om xenofobi hamnade
åter överst på agendan i regionen.
Att Afrikagruppernas sakpolitiska områden mat,
mark och fröer, sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter och företags ansvar tydligt knyter
an till klimaträttvisa, krympande demokratiskt
utrymme, mänskliga rättigheter och feminism
är tydligt när vi nu kommit halvvägs igenom vår
strategi och går in i en aktiv fas med utvärdering
och revidering inför nästa strategiperiod.
Under året lämnade kampanjen Fröaktionen
över sina krav till Peter Eriksson, minister
för
internationellt
utvecklingssamarbete.
Medlemmar och förtroendevalda satte igång
en process för ett nytt styrdokument på
årsmötesnivå. Dessutom firade Afrikagrupperna
hela 45 år som organisation! Med målbilden av
en rättvis värld är vi många som står redo att
fortsätta arbetet, kampen fortsätter. Tillsammans
är vi starka!
Solidariska hälsningar,
Louise Lindfors, generalsekreterare &
Nike Dahlskog, ordförande

Nike Dahlskog
ordförande

Louise Lindfors
generalsekreterare
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Foto: Gloria Jimwaga, Angola

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation
och vår vision är en rättvis värld. Vi agerar i solidaritet med de människor som kämpar mot
fattigdom och orättvisor genom att belysa och
sträva 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 med huvudkontor 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. I dag
är Afrikagrupperna framförallt 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 de högsta i
världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar och utrymmet för civilsamhällesorganisatio-
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ners möjlighet att verka krymper i stora delar av
världen, så även i södra Afrika.
Tillsammans med partnerorganisationer i södra
Afrika har Afrikagrupperna i mer än 45 år arbetat
för ökad tillgång till demokratiska och mänskliga
rättigheter. En lika viktig del av organisationens
verksamhet sker i Sverige genom insamling, information och påverkan.

BELYSER ORSAKERNA TILL
FATTIGDOM
Afrikagrupperna vill belysa orsakerna 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 ledordet 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. I Afrikagruppernas stadgar

AFRIKAGRUPPERNA - EN
MEDLEMSORGANISATION

finns ändamålet med vår verksamhet beskrivet:
”Afrikagrupperna arbetar för att belysa de globala orättvisorna och påverka de strukturer
som skapar den skeva fördelningen av resurser
och rättigheter. Afrikagrupperna arbetar i solidaritet och partnerskap, i södra Afrika och i Sverige, för att förändra dessa strukturer och skapa
en rättvis värld.”

RÄTTIGHETSPERSPEKTIV & ÖKAD
JÄMSTÄLLDHET
Samtliga av de partnerorganisationer som Afrikagrupperna stödjer (2019 gav vi finansiellt stöd
till 30 organisationer, nätverk eller rörelser) 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 blir marginaliserade.
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, EU eller globalt 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 medel från Sida där vi bidrar med en
egeninsats på 10 procent. Vi har under 2019 också beviljats medel från Universitets- och Högskolerådet. En del av vår verksamhet finansieras helt
av egna insamlade medel.

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. Resultatet av det ideella arbetet är betydande såväl ekonomiskt som arbetsmässigt
för att uppnå Afrikagruppernas mål.
Vid utgången av 2019 hade Afrikagrupperna 2755 enskilda medlemmar samt
åtta medlemsorganisationer1 och tio

lokala Afrikagrupper2. Några 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 2019 genomfördes aktiviteter runt om i landet i syfte att
sprida vårt budskap, påverka för förändring och att samla in pengar.
1 Praktisk Solidaritet, Vänsterpartiet Sölvesborg,
BOTSFA, Stiftelsen Brödet och Fiskarna, Emmaus
Björkå Göteborg, Emmaus Fredriksdal, Emmaus
Stockholm, Svenska Västsaharakommittén
2 Falun, Gävle, Göteborg, Linköping, Malmö/Lund,
Stockholm, Täby, Uppsala, Ådalen och Växjö
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Sverige

Västsahara

Angola

Moçambique

Namibia

Zimbabwe
Jorden är stor men vi ryms på samma bild.
Vi arbetar för att minska det upplevda
avståndet mellan Sverige och de vi arbetar
med och för. Foto: NASA Earth Observatory
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Sydafrika

AFRIKAGRUPPERNAS VERKSAMHET
& RESULTAT 2019
Halva tiden har nu gått sedan Afrikagrupperna tog fram en strategi för verksamheten 2017–2021. I denna är rättvis fördelning av makt och rättvis fördelning av resurser de genomgripande teman som ligger
till grund för de övergripande mål vi har satt upp för perioden.
Allt vårt arbete har en feministisk inriktning med fokus på stöd till rörelser, mobilisering och deltagande
kommunikation. Detta görs inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; mat- och
markrättigheter; samt företag och mänskliga rättigheter. Genom stöd till 30 organisationer, nätverk och
rörelser samt vårt arbete med insamling, påverkan och information i Sverige jobbar Afrikagrupperna
för att uppnå våra övergripande mål.

ÖVERGRIPANDE MÅL
RÄTTVIS FÖRDELNING
AV MAKT

RÄTTVIS FÖRDELNING
AV RESURSER

· Ökad makt för kvinnor att fatta beslut

· En högre andel av vinsten från naturresurser gynnar kvinnor lokalt

· Minskade negativa effekter

· Kvinnors rättigheter till hållbar jordbruksproduktion av eget val har ökat

om naturresurser och hur de används

orsakade av utvinning av naturresurser
för kvinnor

· Ökad respekt för att sexuella och

· Mer rättvis/jämlik fördelning i hela leverantörskedjan inom jordbruksproduktion

reproduktiva rättigheter uppfylls
och skyddas

· Förbättrade löner och arbetsförhållanden

· Ett fritt Västsahara

· Förbättrad tillgång till hiv- och SRHR-re-

för hemsjukvårdare och lantarbetare

laterad samhällsservice, med särskilt fokus
på ungdomar
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AFRIKAGRUPPERNA EN FEMINISTISK ORGANISATION
Afrikagrupperna är en feministisk organisation som sätter kvinnor, hbtqi+ personer
och andra grupper som marginaliseras i fokus. Feminism är en förutsättning för
att minska förtryck och orättvisa maktförhållanden och Afrikagrupperna har under
året tagit ett tydligt steg framåt i vår interna feministiska process.
Under 2019 har vi formulerat ett vägledande
dokument om vår feministiska position som tar
avstamp i våra fyra arbetsområden; partnerskap,
organisering och mobilisering, kommunikation
och påverkansarbete samt kunskapsspridning.
Exempel på hur vi praktiserar feminism är
genom vår externa kommunikation som alltid
ramas in med ett feministiskt budskap, språk
och bilder. Vi arrangerar kontinuerligt interna
och externa plattformar med ett feministiskt
program, där feminism kompletterar exempelvis
en diskussion kring klimat och miljö. För oss är
det viktigt att genom intern diskussion och dialog
med partnerorganisationer ständigt utveckla vår
feministiska analys i kampen mot strukturellt förtryck, sexuellt våld och patriarkala normer.

”Afrikagrupperna har ett
feministiskt angreppssätt och
ifrågasättande på sin interna
agenda vilket även har påverkat
partnerorganisationer och deras
kunskap och förståelse av feminism” (Halvårsutvärdering, 2019)
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Vi vill samtidigt informeras av, och noggrant
följa hur globala feministiska rörelser får fäste
och utgör en motkraft till den politik som kränker mänskliga rättigheter, där minskad tillgång
till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) är ett tydligt exempel.

SEXUELL & REPRODUKTIV HÄLSA &
RÄTTIGHETER
Afrikagrupperna stöttar partnerorganisationer
som säkrar tillgången till sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter. Arbetet syftar både till att
förändra samhälleliga- och sociala normer samt
öka förutsättningarna för människors hälsa och
tillgång till trygg vård. Afrikagrupperna stöttar initiativ som värnar om rätten till din egen kropp
och beslut, till lokalanpassad och heltäckande
sexualundervisning, tillgång till preventivmedel
och säkra aborter. Stödet inkluderar arbete för
ökad tillgång till psykosociala stödfunktioner efter trauman och våld, prevention och behandling
av hiv samt ökad medvetenhet och initiativ för
att minska stigmatiseringen av människor som
lever med hiv.

Foto: Johanna Liljegren, Sydafrika

FEMINISTISKA RÖRELSER, MAKTANALYS
& SRHR I MOÇAMBIQUE
Afrikagrupperna anordnade för tredje året i rad
en framgångsrik SRHR-konferens för 20 partnerorganisationer från regionen.
2017 arrangerades en plattform i Maputo, 2018
i East London och i september 2019 i Ponta Do
Ouro i södra Moçambique. Temat för konferensen var “Feminism for Change: Unpacking Power
Relations and Sexual and Reproductive Health and
Rights: Reimagining and Rethinking Creative Strategies and Tactics”.

Syftet med plattformarna är att skapa trygga
rum för aktivister och anställda på våra partnerorganisationer att utbyta erfarenheter. I år
låg fokus på hållbara, kreativa feministiska verktyg. Under tre dagar fördjupades förståelsen för
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i
skilda geo-politiska kontexter och hur motståndet som många möter kan bekämpas med gemensam kraft. Mötet organiserades i linje med
Afrikagruppernas strategiska mål att uppmuntra
till dialog kring SRHR och feminism.
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Deltagarna diskuterade även tillgången till
SRH-tjänster i olika länder. Hemsjukvårdare från Zimbabwe och Sydafrika presenterade sina utmaningar. Hemsjukvårdare är i en
mycket utsatt situation och arbetar i människors privata hem utan trygga arbetsvillkor eller skyddsutrustning. Till exempel måste de
göra hivtester i människors hem vilket kan
vara en stor risk och resultera i våld och stress.

Afrikagrupperna ser positivt på att organisationer tar med sig nya perspektiv, potentiella samarbeten och kunskap hem till sina respektive
kontexter. Detta är viktiga komponenter i bygget
av en feministisk rörelse i södra Afrika. Trygga
rum är avgörande för långsiktig förändring vilket
våra partnerorganisationer bekräftar och motiverar Afrikagrupperna att fortsätta arrangera
SRHR-plattformar.

”Först och främst insåg jag att feminism är en livsstil. En livsstil som innebär många saker, inte bara att försvara
våra rättigheter som kvinnor utan även
att leva feminism och leva ditt eget
sätt att vara kvinna. På ett sätt som är
fritt, harmoniskt och på ett sätt som
innebär mindre lidande.” - Haidaty Adamo
Bacar från UNDE

”Plattformar som dessa är få, där jag
får träffa mina afrikanska systrar
och lära mig mer om feminism och
att ta hand om sig själv med en selfcare approach” - (Deltagare, Ponta Do Ouro)
Partnerorganisationer delade under dagarna
inspirerande historier från respektive land som
berörde påverkansarbetet mot barnäktenskap
bland annat i Moçambique, en workshop kring
olika nivåer av makt, maskulinitetsnormer,
upplysning kring skadliga kulturella riter i norra
Namibia och kvinnors situation på landsbygden
när klimatförändringarna ökar och påverkar
kvinnors lantbruk. Även behovet av att utveckla
ett feministiskt synsätt inom organisationerna
diskuterades. En annan lärdom handlade om hur
vi behöver se feminism som ett viktigt åtagande
i våra liv och att vi behöver vara mer radikala,
respektera oss själva och älska våra kroppar.

12

Bild: Laurinda, Lorraine, Madalena, Haidaty,
Patricia, Victoria, Kathline, Winnet och Marcia
Foto: Anna Nordstrand, Moçambique

Foto: Mitra Mäki, Moçambique

Till årets plattform bjöd Afrikagrupperna in fler
representanter till bordet för att inkludera organisationer som har påbörjat en feministisk resa.
Deltagande organisationer var JASS, SPP, ILRIG,
GAPWUZ, Ondjango Feminista, AMODEFA, UNDE,
Othoko, UNAC, Positive Vibes, WLC, LVC och
hemsjukvårdare från Sydafrika och Zimbabwe.
Samtalen var förankrade i globala och regionala
trender för feministiska rörelser, internationelltprogram- och kommunikationsarbete om SRHR
samt de krympande utrymmen som fältet upplever.

”Att se kvinnor som pratade om sig själva med
mycket kärlek, stor tillgivenhet och mycket mod
väckte något i mig som var gömt eller snarare något som sov och som behövde väckas. Och det gav
mig en ny bild av vad det är att vara kvinna och vad
det är att vara en radikal kvinna, en feminist. ”
- Haidaty Adamo Bacar, UNDE
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Bild: Jolene Scholtz Kearney
Foto: Mitra Mäki, Sydafrika
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TRYGGA RUM FÖR
KVINNOR FÖRÄNDRAR LIV
Afrikagrupperna har fått ta del av en berättelse från
Jolene Scholtz Kearney, aktivist i SPP och Food
Sovereignty Campaign, som deltog i SRHR konferensen i East London i slutet av 2018. Den erfarenheten
har gett ringar på vattnet. ”Trygga rum för kvinnor gav
mig boost så jag kan stå upp för mig själv. Det gav mig
mod.” - Jolene Scholtz Kearney
Efter konferensen hittade hon mod och kraft att bryta upp från en våldsam relation. Hon tog en paus från
allt och tillät sig att bygga upp sin tillvaro på trygga
premisser. Jolene Scholtz Kearney har nu börjat organisera en kvinnogrupp utanför Kapstaden. Hon berättar att de trygga rummen för kvinnor som SPP skapat
och konferensen som Afrikagrupperna höll i East London 2018 på temat ”SRHR Visioning from a Feminist
Perspective: Realities and Practicalities” har betytt
oerhört mycket och fått henne att se sin egen kraft.
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AMODEFA arbetar för att stärka ungas rättigheter relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter. Moçambique är ett av de länder
med högst andel tonårsgraviditeter och barnäktenskap i världen. I Moçambique är 48% av alla
ungdomar under 18 år redan bortgifta och 14%
är bortgifta innan de fyllt 15 år.
AMODEFA har länge kämpat mot barnäktenskap
och för ungas rätt till en fredad barndom och nu
har deras outtröttliga arbete gett resultat. Under
2019 kom det glädjande beskedet att Moçambiques regering antog en ny nationell lag som förbjuder äktenskap med barn yngre än 18 år.
AMODEFA har sedan 2014 deltagit i en arbetsgrupp som består av ett 50-tal organisationer
i Moçambique som drivit ett tydligt lobbyarbete. Gruppen har varit en stark kraft för att driva
den kriminaliserande lagen mot barnäktenskap.
AMODEFA har genom plattformen skrivit lagförslag till regeringen och tagit kraftfull ställning för
landets unga och deras framtid. De har även bjudit in lokala politiker som arbetar med hälsa för
att diskutera barnäktenskap och dess konsekvenser. I diskussionerna har AMODEFA understrukit
vikten av att inte normalisera barnäktenskap då
barn formellt inte kan ge samtycke till äktenskap.
Därför vill AMODEFA hellre tala om ”forced unions” (tvångsäktenskap).

AMODEFA:s arbete förändrar barn och ungas
liv. När färre barn tvingas ingå äktenskap får fler
unga gå färdigt skolan. Fler barn i skolan innebär
mer självständiga unga med större möjligheter
att påverka sina liv. Detta leder i sin tur till färre
tonårsgraviditeter. Sexualundervisning minskar
på lång sikt hivprevalensen, vilket i sin tur leder
till färre föräldralösa barn, och fler barn som får
möjlighet att gå i skolan istället för att ta hand om
sina syskon. På så sätt bidrar organisationen till
en långsiktig fattigdomsbekämpning och bättre
förutsättningar för Moçambiques unga invånare.
Förhoppningen framåt för AMODEFA är att den
nya nationella lagen kommer att implement
ras på ett bra sätt och att framför allt unga blir
upplysta kring lagen, ett arbete som nu tar fart i
Moçambique.
”Vi vill ändra fokus från barnäktenskap till ’forced unions’ eftersom barn aldrig kan ingå avtal”
- Stélio Faiela, AMODEFA

”Den stora utmaningen blir att omsätta lagen
och upplysa om den. Det är ett stort arbete
att genomföra på flera nivåer och i flera olika
strukturer i samhället och relationer”
- Cecília Bilale, AMODEFA
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Foto: Mitra Mäki, Moçambique

Foto: Mitra Mäki, Moçambique

AMODEFA:S FRAMGÅNGSRIKA
ARBETE GER LAGÄNDRING

PÅVERKAN I SVERIGE
Under 2019 har Afrikagrupperna arbetat
med påverkansarbete i Sverige genom
bland annat Concords jämställdhetsarbetsgrupp. Arbetet har fokuserat på
att flytta fram Sveriges positioner kring
jämställdhet och uppmana till progressiva skrivningar i Sveriges feministiska
utrikespolitik. Gruppen arrangerade ett
seminarium: ”Mannen med den feministiska utrikespolitiken” på Almedalen
2019, där generalsekreterare Louise Lindfors modererade samtalet med biståndsminister Peter Eriksson. Under hösten
2019 formulerade gruppen även en rad
rekommendationer i en debattartikel till
då nytillträdde utrikesminister Ann Linde.
Afrikagrupperna har under året bjudits
in till nya arbetsgrupper inom SRHR,
bland annat en grupp för internationellt
programarbete och en arbetsgrupp där
forskning och policyfrågor kring SRHR
skall mötas.
Vidare har påverkansarbetet fokuserat
på problem- och omvärldsanalys för
SRHR (Sverige och globalt) och genom
Afrikagruppernas egna kanaler har vi
spridit artiklar, kampanjer och uppmaningar till politiker.
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Det minskade demokratiska utrymmet och
olika former av hot mot organisationer och
människorättsaktivister står fortsatt högt på
agendan för Afrikagrupperna och är märkbart
inom alla de områden vi och våra partnerorganisationer är verksamma. Som en uppföljning av
Concords rapport ”Tag plats” (2018), arrangerade
vi tillsammans med några andra organisationer
en två dagars workshop där vi mejslade ut praktiska och konkreta exempel på vad vi som givare
kan göra för att ge stöd till organisationer och
människorättsaktivister som är särskilt utsatta
för hot och risker. Hur vi som civilsamhälle både
kan vara en motkraft och ett konkret stöd för utsatta grupper, och samtidigt vara både snabbfotade och stabila i riskfyllda situationer är en pågående diskussion både mellan organisationer
i Sverige och med våra partnerorganisationer
i södra Afrika. Det finns gott om vittnesmål om
krympande utrymme hos våra partnerorganisationer. De vittnar om lagändringar som försvårar aktivisters arbete så som digital övervakning,
krav på registrering för att kunna genomföra vissa aktiviteter och tillgång till globala arenor samt
hårda krav som ställs vid mottagande av utländsk
finansiering.
Förutom att aktivister utsätts för regelrätta hot
avskräcker detta också aktivister och organisationer från att agera. Detta är synligast när det
gäller mark och naturresurser där stora investeringar står på spel. Men det är också ett reellt hot
för många SRHR-aktörer. Både i Moçambique,
Sydafrika och Zimbabwe kan vi se att brotten
mot mänskliga rättigheter ökar. De som drabbas
hårdast är de som påverkas av företag som exploaterar naturresurser så som kol, olja och gas.
Aktivister och journalister övervakas och lever
under ständiga hot.
Till detta kommer också att många lokala samhällen kämpar med interna konflikter där aktivis-
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ter hotas av personer i deras omedelbara närhet.
Detta visar sig bland annat när investerare och
företag utlovar arbetstillfällen som så väl behövs
samtidigt som organisationer och aktivister försöker skydda deras mark från exploatering.
Oroligheterna har fortsatt i Zimbabwe och den
demokratiska utveckling som många zimbabwier hoppats på ligger långt borta. Presidenten är fortsatt starkt uppbackad av militären och
vi har sett många exempel på försvinnanden
och dödligt våld mot människorättsaktiviteter
under året.

JASS TAR GREPP OM KAMPEN MOT
SEXUELLT VÅLD
I januari 2019 hölls stora demonstrationer i
Zimbabwe till följd av höjda bensinpriser (ökning med 150%). Kvinnor och aktivister till vår
partnerorganisation JASS (Just Associates) manifesterade för en förändrad politisk styrning i
landet. De möttes av militärt våld, attackerades
och fängslades. Tio kvinnor kopplade fängslades och trakasserades. Med hjälp av extra stöd
från Afrikagrupperna kunde JASS bistå kvinnorna med juridiskt och psykosocialt stöd för
att komma ut ur fängelset. Och i slutet av 2019
var alla kvinnorna frisläppta. Detta är ett exempel på hur starka feministiska rörelser vunnit
mark och upproren ökar även i grannländerna.
I Sydafrika är våld mot kvinnor ett av de största
samhällsproblemen där en kvinna beräknas bli
mördad var tredje timme. Kampen mot sexuellt
våld och hatbrott har tagit starka uttryck under
2019 genom paroller som #Totalshutdown och
#AmInext? där Afrikagrupperna och partnerorganisationer deltog.

Foto: Anna Nordstrand, Sydafrika

CIVILSAMHÄLLET & DEMOKRATISK
UTVECKLING
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NATURRESURSER, FÖRETAG &
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Miljö- och människorättsförsvarare spelar en
central roll i upprätthållandet av demokratiska
principer och deras arbete är nödvändigt för att
ställa företag till svars för negativ påverkan på
mänskliga rättigheter och miljö. Samtidigt utsätts
försvarare allt oftare för allvarliga repressalier
när de står upp för arbetsrätten eller protesterar mot gruvor, dammar eller andra projekt som
drabbar miljö och människor negativt.
För att uppmärksamma detta var vi med och tog
fram rapporten ”Defenders at Risk: Attacks on human rights and environmental defenders and the
responsibility of business” tillsammans med Swedwatch och flera andra organisationer.
Afrikagrupperna är medlemmar i, och har en
plats i styrelsen hos, Swedwatch som granskar
företagsinvesteringar med svenska eller europeiska kopplingar. Rapporten som lanserades i
december består bland annat av intervjuer med
miljö- och människorättsförsvarare runt om i
världen. En av rösterna i rapporten tillhör en försvarare som fängslats för sitt engagemang för
lokalbefolkningens tillgång till vatten. En tillgång
som idag hotas av en kolgruva.
I lanseringen av rapporten deltog sydafrikanska
Amadiba Crisis Committe.
De är av stor betydelse för
många av våra partnerorganisationer då de i slutet
av 2018 drev och vann
ett prejudicerande fall i
domstol som gav lokalsamhället rätt att tacka nej till
exploatering på sin mark.

Rapporten ”Defenders At Risk” visar hur omfattande överträdelser av företag är vad gäller mänskliga rättigheter och miljö och är därför ett viktigt
underlag i Afrikagruppernas fortsatta lobbyarbete för bindande regler kopplat till företagande
och mänskliga rättigheter

WOMEN HOLD UP THE SKY
Under året producerade vår partnerorganisation WoMin filmen ”Women Hold Up the Sky”
som premiärvisades under SRHR-konferensen i
Moçambique i november. I filmen hörs kvinnors
egna röster om hur de drabbas av storskalig naturresursutvinning men också om deras kamp
för att ta tillbaka makten över sin mark, sina rättigheter, kroppar och liv. Dokumentären utgår
från exempel i Sydafrika, Uganda och DR Kongo
men skildrar den universella pågående exploateringen av naturresurser som leder till marginalisering av lokalsamhällen och särskilt kvinnor.
”Genom filmen som visades på senaste konferensen om feminism framgick att kvinnorna gör
motstånd sedan lång tid. Det är inte enbart utbildade kvinnor, eller kvinnor som har det stabilt
ekonomiskt och socialt som gör motstånd till
olika handlingar av förtryck. Även kvinnor som
har lägre utbildning gör motstånd, ibland ovetandes, men det är en form av motstånd. Filmen
gav mig insikt att kvinnan har kraft. Kvinnan har
styrka och makt oberoende av kontexten där
hon lever. Det var något mycket känsloladdat
och intressant att se.” - Haidaty Adamo Bacar,
UNDE
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JUSTIÇA AMBIENTAL &
EXPLOATERING AV MARK

JA! har fortsatt att stödja lokalsamhällen och verkat för att få till möten med politiker och företag
för att utkräva lokalbefolkningarnas rättigheter
och hitta lösningar. Internationellt har JA! fortsatt
att påverka aktörer i Europa då många av finansiärerna bakom gasprojektet finns här. Flertalet
banker liksom pensionsfonder investerar i de
företag som står bakom miljöförstöringen och
tvångsförflyttningarna i Moçambique. En metod
som JA! använt sig av är att köpa aktieandelar i
företagen för att på så sätt få tillgång till och rätt
att närvara vid företagens bolagsstämmor där JA!
informerat om situationen och utkrävt ansvar.
Under 2019, har JA!:s mål varit att avslöja systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås av transnationella företag och
att förhindra företags inskränkningar av sociala
utrymmen och rättigheter. Utifrån det målet har
JA! hållit i flera aktiviteter för att medvetandegöra
och mobilisera människorna som drabbas av företags straffrihet för att de själva ska kunna kräva
att nödvändiga förändringar görs. JA!s engage-
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mang i den sydafrikanska delen av den globala
kampanjen ”Southern Africa Campaign to Dismantle Corporate Power” har också varit av stor betydelse. Kampanjen är tätt sammanlänkad med
FN-processen kring fördraget för företagande
och mänskliga rättigheter (Binding Treaty) samt
den regionala kampanjen ”Right to Say NO” om
lokalsamhällens rätt att säga nej till exploatering
på deras mark.

RÄTTIGHETER FÖR MÄNNISKOR,
REGLER FÖR FÖRETAG
I FN pågår förhandlingar kring ett bindande
FN-fördrag för företagande och mänskliga rättigheter (Binding Treaty), med fokus på transnationella företag. Justiça Ambiental och flera andra av
Afrikagruppernas partnerorganisationer som WoMin, Rural Women’s Assembly och La via Campesina är drivande i den globala kampanjen för fördraget. Afrikagrupperna är med i den europeiska
kampanjen ”Rättigheter för människor, regler för företag” och har därigenom samlat in namnunderskrifter som uppmanar Sverige och övriga medlemsstater att stödja FN-fördraget samt dra sig ur
avtal som skyddar företags investeringsintressen
på bekostnad av mänskliga rättigheter och miljö.
Afrikagrupperna är även med i Treaty Alliance
Sverige och lobbar därigenom för att Sveriges
regering ska stödja och aktivt delta i processen
för ett bindande FN-fördrag. Under våren 2019
bistod Afrikagrupperna med underlag till en interpellationsdebatt i riskdagen där frågan kring
Sveriges position ställdes till ansvarig minister.
Vi arrangerade även ett frukostmöte där det feministiska perspektivet särskilt lyftes och där
bland andra den då nytillträdde svenska ambassadören för hållbart företagande samt tjänstemän från UD deltog.

Foto: Justiça Ambiental, Cabo Delgado, Moçambique

I Moçambique är vår partnerorganisation Justiça
Ambiental (JA!) en av de organisationer som hörs
och syns mest kring frågor som rör företagande,
naturresurser och mänskliga rättigheter. JA! arbetar bland annat i Cabo Delgado i norra Moçambique där det planeras för storskalig utvinning
av gas. Det är en av de största investeringarna
någonsin i Moçambique och innehåller över tio
planerade flytande naturgasanläggningar som
förväntas orsaka omfattande miljöförstöring.
Projektet har medfört tvångsförflyttningar där
människor som livnär sig på fisk tvingats flytta till
inlandet och småjordbrukare tvingats lämna den
mark de försörjer sig på. Hittills har 560 familjer tvingats lämna sina hem. Omständigheterna
kring förflyttningarna och villkoren för kompensation strider ofta mot de avtal som slutits mellan företagen och lokalsamhällena.

Regeringen har haft fortsatt hög tilltro till
frivilliga initiativ för företagande och mänskliga rättigheter men har under året öppnat upp
för att titta på lagstiftning på europeisk nivå.
Vi ser att bindande regler som omfattar alla
företag behövs för att kunna komma tillrätta
med de människorättskränkningar och miljöförstöring som drabbar dem som arbetar i
leverantörsleden samt invånarna i närliggande lokalsamhällen.
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Foto: Justiça Ambiental, Cabo Delgado, Moçambique
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Det är obestridligt att världen befinner sig i en djup ekonomisk, social och ekologisk kris, med fördjupad social ojämlikhet och orättvisor som följd. Under 2019 har
Afrikagrupperna börjat utforska begreppet ekofeminism vilket länkar kvinnors
rättigheter till miljö- och klimaträttvisa.

EN VÅG AV EKOFEMINISM

AMODEFA

Ekofeminism utforskar de maktförhållanden som
finns och ser en koppling mellan exploatering och
miljöförstöring och underordning och förtryck
av kvinnor. Afrikagruppernas samarbetspartner
RWA, WoMin och LVC lyfter alla ekofeminism i
sitt arbete och detta är något vi kommer att fortsätta fördjupa oss i då begreppet länkar samman
alla de frågor som Afrikagrupperna arbetar med.

AMODEFA insåg snabbt att utmaningarna inom
SRHR inte försvinner under en humanitär katastrof, utan snarare tvärtom förvärras. Förövarnas
opportunism kan ta oroväckande proportioner.
Exempelvis ökar riskerna för sexuella övergrepp,
ibland i form av utpressning och krav på sexuella
tjänster i utbyte mot mat eller andra förnödenheter.

Afrikagrupperna har under 2019 stärkt kopplingen mellan SRHR, miljö och klimat. Vi ser att
kvinnor drabbas hårdast när klimatförändringarnas effekter slår mot södra Afrika i form av torka och cykloner. Kvinnor är samtidigt den grupp
som bidragit minst till den globala klimatkrisen.
Afrikagrupperna tror på att stärka partnerorganisationers respons när humanitära kriser uppstår och uppmuntrar våra samarbetspartner att
koppla samman klimatförändringar, kvinnors
rättigheter och SRHR i sina insatser.

AMODEFA:s huvudsyfte med insatser i relation
till humanitära katastrofer är att garantera flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter vid en nödsituation och den första erfarenheten har varit mycket givande.

IDAI
Cyklonerna Idai och Kenneth, som drog in över
Moçambique, Malawi och Zimbabwe i mars 2019
lämnade stor förödelse och stora översvämningar efter sig. Förutom alla mänskliga offer gick
odlingar och matförsörjning förlorade, tillgången
till SRHR försämrades och utsattheten för våld
ökade avsevärt i form av förstärkta patriarkala
strukturer. I klimatförändringarnas kölvatten ser
vi att denna typ av förödande stormar kommer
att bli allt vanligare och en beredskap behövs.
Afrikagrupperna kunde genom generösa bidrag
från allmänheten ge specifikt stöd till några av de
partnerorganisationer som är verksamma i de
värst drabbade områdena. Läs mer om insamlingen och hur våra partnerorganisationer
tacklade situationen på sid 48.
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”I samarbetet med andra aktörer i insatserna har vi utvecklat en nolltolerans mot
sexuella övergrepp och sexuellt våld mot
kvinnor.” - Maria Amelia Manjate, AMODEFA
Idag genomför AMODEFA beredskapsaktiviteter
i fem provinser, Sofala, Manica, Cabo Delgado,
Zambézia och Tete.

Foto: AMODEFA, Moçambique

Foto: Mitra Mäki, Moçambique

MILJÖRÄTTVISA

”Det var de mest utsatta vi hade i tankarna när vi, efter
Idai, snabbt var på plats med våra nödinsatser för kvinnors
sexuella och reproduktiva rättigheter. AMODEFA lyfte även
riskerna kring ökat sexuellt våld mot kvinnor och flickor i
katastrofsituationer och mobiliserade förebyggande aktiviteter. ” - Maria Amélia Manjate
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KAMP MOT FÖRETAG I SYDAFRIKA

De som drabbas hårdast av industriernas påverkan på miljön är kvinnor i närsamhällena. Det är
kvinnor som tvingas hitta alternativa lösningar
när samhällena drabbas av miljöförstöring och
klimatförändringar. När det är torka måste de
hitta vatten längre bort. När elen inte räcker till
för medborgarna och stängs av medan industrierna har ständig tillgång måste kvinnor hitta andra energikällor. För att få tag på dessa resurser
måste de ta sig längre sträckor. Det innebär hårt
arbete och en utsatthet för våld. När familjemedlemmar blir sjuka på grund av föroreningar är
det kvinnorna som måste ta hand om dem.
Afrikagruppernas partnerorganisation WoMin
jobbar i många länder i södra Afrika med kvinnor
påverkade av gruvnäringen och annan storskalig
naturresursutvinning. Genom deltagande research har WoMin tillsammans med kvinnor i deras lokalsamhällen undersökt hur den nationella
energiplanen påverkar kvinnor specifikt. De kom
fram till att planen är designad av och för män,
men att de som behöver energin lyser med sin
frånvaro. Kvinnor är inte konsulterade. Om kvinnor inte är med och formar systemet, kommer
det inte vara anpassat för dem.
Moleboheng Mathafeng är en av aktivisterna i
Vaal Environmental Justice Alliance som inom
WoMins nätverk i Sydafrika arbetar med att mobilisera en feministisk miljörörelse. Moleboheng
Mathafeng berättar att de under Energy Assembly 2019, anordnat av WoMin, diskutera energiut-
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maningar och hur andra kvinnor gör för att hitta
energikällor.
”Kvinnor är trötta, för det är de som kämpar,
de bär den tyngsta bördan, hämtar ved och vatten, lagar maten, sköter hemmen och tar hand
om barn och sjuka familjemedlemmar. De lever
med konsekvenserna av miljöförstöringen och
klimatförändringarna”
- Moleboheng Mathafeng, WoMin

Foto: Mitra Mäki, Sydafrika
Under året har Moleboheng Mathafeng mobiliserat kvinnor och pratat om energifrågor, klimatet och våld mot kvinnor samt hur detta hänger
ihop. Arbetet är inte lätt. Moleboheng Mathafeng
har berättat att många kvinnor är rädda för att
prata på grund av de konsekvenser det kan medföra, de är rädda för fysiskt våld.
”Då säger jag till dem att det kommer hända
ändå, även om vi inte pratar om detta. Agerar
vi inte menar vi att vi är nöjda med hur det är
nu. De konsekvenser som industriernas föroreningar orsakar måste vi alla leva med. Vi måste
hålla industrierna ansvariga. Vi måste kunna se
att de följer utsläppsgränser och regelverk”.
- Moleboheng Mathafeng, WoMin

Foto: Agnes Nygren, Sydafrika

I området Vaal triangle i Sydafrika finns tunga industrier och företag som påverkar miljön och säkerheten för människor i närheten. Här finns två
stora stålverk, kolkraftverk och ett av Sydafrikas
sex oljeraffinaderier. Här finns även Sasols anläggning som producerar olja från kol. Industriernas föroreningar leder till hälsoproblem så som
andningssvårigheter, astma, bihåleinflammation
och hudirritation.

groundWork STÄMMER
SYDAFRIKANSKA REGERINGEN
groundWork fokuserar sin verksamhet på miljörättvisa inom områdena klimat. Stort fokus läggs
på klimatförändringar och att säkerställa klimaträttvisa.
2019 lanserade de kampanjen ”Life after coal”
vilken syftar till att minska förorenande utsläpp
från befintlig kolindustri och uppmuntra till en
utfasning av kolanvändning. En viktig del av denna kampanj var att lyfta fram hur föroreningarna
från kol och andra industrier påverkar människors hälsa, särskilt de som bor i Mpumalanga och
Gauteng.
Efter många års påverkansarbete drog groundWork under förra året den sydafrikanska staten
inför domstol och en konstitutionell rättstvist
inleddes för att kräva ansvar av regeringen att
städa upp luften i Mpumalanga Highveld.
”Att bo i Witbank, ett av de mest förorenade områdena i landet, har påverkat vår hälsa och liv enormt.
Både regering och industri har kontinuerligt misslyckats med att hantera problemet, oavsett våra
ansträngningar att samarbeta med dem för att
säkerställa att de vidtar åtgärder för att skydda
människors hälsa. Tillsammans med groundWork
har Vukani beslutat att använda rättstvister för att
pressa regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för
att hantera den höga luftföroreningen för vår hälsas
skull och för att skydda vår rätt till ren luft ” - Vusi
Mabaso, ordförande för Vukani miljörörelse.

29

GRÄSROTSRÖRELSER
Afrikagrupperna fortsätter att utveckla arbetet med att ge bästa möjliga stöd till
rörelser och andra informella aktörer. Vi är övertygade om att Afrikagrupperna har
en mycket viktig roll att spela när det gäller att fånga upp och knyta samman rörelser och skapa plattformar oavsett arbetsområde.
För 10 år sedan tog en feministisk bonderörelse
form. De kvinnliga småskaliga bönderna gör inte
enbart motstånd mot den destruktiva utvecklingen, de lever de hållbara alternativen och håller
framtidens klimatlösningar i sina händer. För att
fira sitt tioårsjubileum samlade Rural Women’s
Assembly (RWA) 400 landsbygdskvinnor från 12
afrikanska länder. ”Mot en transformativ feministisk agenda för landsbygden” var temat för mötet
och det blev en plattform för kvinnorna att fira,
reflektera och lägga upp strategier för nästa fas.
RWA grundades i skuggorna av den globala finanskrisen och en intensifiering av den ekonomiska modellen som bygger på utvinning samt
expansionen av storskaliga jordbruksföretag.
RWA kämpar för att försvara den kollektiva rätten till land, hav, frön och vatten utifrån ett feministiskt perspektiv.

“DON’T SELL OUR LAND”
Under 2019 uppmanade RWA den sydafrikanska
presidenten att inte skriva under The Traditional
and Khoisan Leadership Bill. Detta skulle ge makt
åt traditionella ledare att ingå avtal och överenskommelser med privata företag att sälja land
utan lokalsamhällenas godkännande. Något som
främst drabbar kvinnor, som inte får gehör när
det gäller frågor om markrättigheter och ägande.
RWA i östra Kap mobiliserade kvinnor från landsbygden som marscherade till the House of Traditional Leaders i Bisho och ställde krav på jämlik
behandling. Då responsen från ordföranden var
negativ och mötet hävdade att kvinnorna bara
presenterade lögner svarade RWA med att organisera ett program där vittnesmål från kvinnor
gavs, ett så kallat ”Speak Out” . Detta utmynnade
sedan i att 400 kvinnor samlades i King William’s
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Town för att dela med sig av sina berättelser och
erfarenheter av att ha blivit felbehandlade av
traditionella ledare i sina hembyar. Representanter från olika regeringsdepartement bjöds in för
att lyssna men dök inte upp. Deltog gjorde istället jämställdhetskommissionen och östra Kaps
”Public Protector”, en statlig funktion som ska se
till att konstitutionen följs. Dessa representanter
lovade att ta upp några av de fall som kvinnorna
lyfte.

FEMINISTISK SKOLA
RWA arrangerar årligen en feministisk skola,
denna gång i Zambia där medlemmarna från
den zambiska grenen av RWA var ansvariga för
arrangemanget under temat ”Mot en feministisk agenda för landsbygden”. 46 kvinnor deltog i
den veckolånga undervisningen och hälften av
deltagarna var unga kvinnor. En av höjdpunkterna var en medieverkstad för unga kvinnor.
De var även ansvariga för att dela information
från veckan och rapportera om alla aktiviteter som organiserades. Exempelvis gjordes
ett fältbesök till SADC:s regionala fröbank och
en agro-ekologisk skola som främjar och utbildar bönder i agro-ekologi och produktion.
RWA producerade även läsmaterial för deltagarna, vilket är mycket uppskattat både av dem som
deltar i skolan och av medlemmar i hela regionen
som använder materialet i sitt pågående arbete.

Foto: Mitra Mäki, Moçambique

RURAL WOMEN’S ASSEMBLY

LA VIA CAMPESINA
Afrikagrupperna stödjer sedan ett par år tillbaka La Via Campesina Southern and Eastern
Africa (LVC Seaf). Denna rörelse samlar bönder, små och medelstora jordbrukare, jordlösa, kvinnor och ungdomar på landsbygden,
urfolk, migranter och jordbruksarbetare från
hela södra och östra Afrika. En av de främsta
styrkorna hos LVC är de horisontella utbytena
och solidaritet mellan småskaliga bönder som
ett engagemang i rörelsen erbjuder. Under de
senaste åren har LVC Seaf utvecklat sitt arbete med regionala och globala policies. De har
även utvecklat sina möjligheter att forska om,
samla bevis kring och dokumentera den dagliga kampen som småskaliga bönder för, samt
identifiera möjliga alternativ inom områden
som utsädessystem, klimatförändringar och
klimaträttvisa.

KAMP FÖR ”BONDEDEKLARATION” I FN
Efter en lång kamp och påtryckning av olika
rörelser som LVC röstade FN:s generalförsamling i slutet av 2018 igenom ”Deklarationen för rättigheter för småskaliga jordbrukare
och lantarbetare”. I omröstningen deltog 193
medlemsländer varav åtta länder röstade
emot, där ibland Sverige. Under 2019 har LVC
i södra Afrika fokuserat sitt arbete på implementeringen av denna FN-deklaration. LVC
menar att de inte behöver vänta på att några
stater eller någon internationell organisation
ska börjar använda och hävda FN-deklarationen. Deklarationen är redan ett instrument
redo att användas på alla nivåer - kommunalt,
provinsiellt och nationellt. Det är en guide för
utvecklandet av lagstiftning inom jordbruk
och offentlig politik.
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AFRIKAGRUPPERNA SOM
MÖJLIGGÖRARE
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”Delen om ekonomisk rapportering och skillnaden mellan projekt och kärnstöd var mycket
värdefull och jag uppskattar mycket möjligheten att lära känna mina finansiella kollegor
från Afrikagruppernas andra partnerorganisationer.” - Konferensdeltagare

Det är även med detta i åtanke som vi väljer att
ge kärnstöd, det vill säga stöd till organisationernas hela verksamhet, så långt det är möjligt. Det
ger organisationer makten att själva sätta agendan och på så sätt stärka det civila samhället.
Denna typ av flexibla stöd ger också möjlighet för
organisationer att ställa om när förutsättningar
förändras till exempel vid indragna medel, naturkatastrofer eller vid fängslandet av aktivister.
Kärnstöd ställer krav på oss att bidra till att stärka organisationernas institutionella kapacitet.
Det gör Afrikagrupperna både genom att arrangera konferenser och genom individuella möten
och specifikt stöd till partnerorganisationer.

Afrikagrupperna erbjuder även specifikt stöd
till de organisationer och nätverk som vi samarbetar med. Ett exempel är det stöd vi kunde
erbjuda La Via Campisina för att förbättra arbetet med uppföljning, utvärdering, reflektion och
lärande. LVC har också sedan ett par år tillbaka
identifierat ett starkt behov av en utbildning i
feminism då rörelsen fram tills nu har dominerats av manliga aktivister. Av olika anledningar
har det varit svårt att få till en sådan utbildning,
men under 2019 blev det äntligen av. De kunde
nyttja Afrikagruppernas lokaler i Johannesburg
och 18 kvinnliga aktivister deltog, varav två representanter från WoMin respektive RWA.

Under slutet av 2019 arrangerade Afrikagrupperna en större konferens där så gott som alla
våra partnerorganisationer deltog. Detta arrangemang var en fortsättning på de möten som
tidigare hållits kring revision, ekonomi och avtal.
Fokus denna gång låg på ”good governance” men
med utgångspunkt i finansiell kontroll och styrning, samt de nya avtal vi skriver med partnerorganisationers 2020 - 2021. Afrikagrupperna fick
mycket positiv feedback och de flesta deltagarna
uttryckte uppskattning både kring formatet och
möjligheten att diskutera med kollegor från
andra organisationer.

HALVTIDSUTVÄRDERING
Under 2019 genomförde Afrikagrupperna en utvärdering då vi är halvvägs igenom den strategi
som trädde i kraft 2017. Utvärderingen bekräftar att det arbete Afrikagrupperna genomför
och det partnerskap vi erbjuder våra partnerorganisationer är högt uppskattat och mycket
relevant. Utvärderingen noterar att egenskaper
som ömsesidig respekt och lärande, politisk
kongruens och verkligt partnerskap är ovanligt
att hitta i det nuvarande givarsamhället. Det var
märkbart i samtliga intervjuer med partnerorganisationerna att de utan undantag såg sig själva
i partnerskap med Afrikagrupperna.

Foto: Mitra Mäki, Moçambique

”Att samla ekonomer från olika organisationer
var mycket värdefullt och mötet tillät utbyte av
erfarenheter mellan organisationer från olika
länder” - Konferensdeltagare

I de miljöer där Afrikagrupperna verkar är vår
allra viktigaste uppgift att möjliggöra för civilsamhället att verka oavsett om det sker genom
etablerade organisationer, rörelser eller enskilda
aktivister. Vår roll som svensk civilsamhällesorganisation och givare är därför att fortsätta belysa de orsaker som ligger bakom orättvisor och
förtryck. Vi ser oss som en motkraft till konservativa globala trender och skapar plattformar
som ger utrymme till och möjlighet för civilsamhällesorganisationer och aktivister att mötas.

Alla partnerorganisationer lyfte även att de
plattformar Afrikagrupperna erbjuder är
väldigt användbara vilket också märks både
i förfrågningar kring framtida möten och
deltagandet på och engagemanget i de konferenser vi arrangerar.
För Afrikagruppernas fortsatta utveckling
gav utvärderingen en del rekommendationer
som vi tar till oss och inkluderar i vår nästa
strategi. Rekommendationerna berör bland
annat hur vi kan fokusera våra mål, fånga
upp resultat och visa på långsiktig förändring, förtydliga kriterier och utnyttja digital
teknik för erfarenhetsbyte.
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Foto: Mitra Mäki, Moçambique

DELTAGANDE KOMMUNIKATION
Under 2019 har projektet kring deltagande kommunikation fortsatt att utvecklas
tillsammans med Afrikagruppernas partnerorganisationer. Att jobba med deltagande metoder går i linje med Afrikagruppernas modell för partnersamarbete och våra
grundläggande värderingar. Processer inom deltagande kommunikation tar tid och
vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå då metoden utmanar maktstrukturer
och ägarskapet ligger hos avsändaren.

WORKSHOPS MED UNAC
Under 2019 fördjupades Afrikagruppernas kommunikationssamarbete med UNAC med fokus på
deltagande kommunikation. För första gången
organiserades två workshops tillsammans med
UNAC:s kommunikationsavdelning med deltagare från UNAC:s nationella nätverk av korrespondenter. Nätverket består av två korrespondenter, en kvinna och en man från varje provins i
Moçambique, som alla är småskaliga jordbrukare och medlemmar i UNAC. Korrespondenterna
producerar material för påverkansarbete, fallstudier och framgångsberättelser i syfte att få en lokal representation från UNAC:s medlemmar över
hela landet. Ett av UNAC:s mål är att lyfta det som
verkligen betyder något för bönderna i sin kommunikation, med mottot ”från bonde till bonde”.
En tre-dagars workshop hölls i Maputo i början av
året med sex korrespondenter från de sydligaste

provinserna i landet, fyra anställda från UNACs
kommunikations- och påverkansavdelning samt
två anställda från Afrikagruppernas kommunikationsteam. Några månader senare hölls ytterligare en workshop med 13 korrespondenter från
de centrala och norra provinserna, två anställda
från UNAC:s kommunikation- och påverkansavdelning samt en anställd från Afrikagruppernas
kommunikationsteam.
Workshoparnas upplägg byggde på metoder från
folkbildning. Innehållet formades av gruppernas
erfarenheter och intressen, även om det fanns
en ram av tekniskt innehåll, diskussionsämnen
och utvärdering. En dag under varje workshop
hölls på en lokal jordbruksförening, föreningen
Alfredo Namitete utanför Maputo och föreningen Tama Uripo utanför Chimoio.
Paulina Augusto Vurande är korrespondent i Ma-
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nicaprovinsen sedan fem år. Hon är även ordförande i rörelsen på distriktsnivå, i Sussendengadistriktet, sedan fyra år. Hon tyckte upplägget var
bra då teori och praktik varvades och det fanns
förutsättningar att jobba praktiskt tillsammans
med de andra deltagarna. Att se och lära av sina
kollegor i nätverket var uppskattat. I vardagen
jobbar korrespondenterna alltid ensamma och
utifrån de förutsättningar de själva har som medlemmar eller som de lokala föreningarna och
distriktsunionerna kan skapa. ”Det var bra att få
göra teorin i praktiken. Det är lätt att förstå teoretiskt men att verkligen förstå kommer när en faktiskt
gör i fält. Det är då vi verkligen förstår vad det är
vi gör. Att se hela processen var bra för det är stor
skillnad mellan teori och praktik.”
Paulina berättade att en annan vinst med
workshopen är de möten som sker mellan kollegor som stärker mellanmänskliga band, vilket
är avgörande för att bygga och underhålla en
rörelse. Det som motiverar henne med kommunikationsarbetet är att kunna lyfta andras, samt
gemensamma problem. Stora utmaningar för
nätverket är teknisk utrustning och transport.
Korrespondenterna har även lyft behovet av något som identifierar dem, till exempel en bricka
eller en t-shirt, för att ge dem legitimitet. Det kan
även vara svårt att balansera uppdraget som
korrespondent med jordbruk och andra uppdrag
inom rörelsen så som utbildningar och möten.
Workshopsdeltagarna skapade ett stort material i text och bild. I två nummer av UNACs medlemstidning har artiklar producerade under
workshoparbetet publicerats. En partnerorganisation till UNAC såg en av berättelserna från
workshoparbetet i medlemstidningen och bad
att få använda den då de tyckte berättelsen var
stark och visade på ett gott resultat. I vår medlemstidning Agera har en artikel av en korrespondent publicerats liksom två artiklar om deltagande kommunikation skrivna av medarbetare på
UNAC:s kommunikationsavdelning.

BESÖK FRÅN MOÇAMBIQUE
2019 ville Afrikagrupperna koppla ihop det praktiska arbetet inom deltagande kommunikation
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med lanseringen av årets kampanj Fröaktionen
2.0 (som du kan läsa mer om längre ner) i Sverige.
Därför bjöd Afrikagrupperna i november in två
gäster från UNAC för att jobba med kommunikation. Lucinda Tomo Portugal, korrespondent
från Sofalaprovinsen i Moçambique som deltog
i workshopen om deltagande kommunikation i
Chimoio. Och Matilde Buanausse från kommunikations- och påverkansavdelningen som deltog i
workshopen i Maputo. De representerade UNAC
från två olika delar av rörelsen.
Under besöket i Sverige rapporterade Lucinda
och Matilde för UNAC, deltog i kampanjen samt
höll aktiviteter om deltagande kommunikation
med fokus på temat mat, mark och fröer från ett
moçambikiskt perspektiv i ett svenskt sammanhang. Matilde och Lucinda träffade lokalgrupperna i Stockholm och Linköping och tillsammans
med Linköpings lokalgrupp gjorde de studiebesök hos en bonde från trakten. De deltog på
MR-dagarna där de träffade jämställdhetsministern Åsa Lindhagen för att lämna över rapporten
”Kvinnliga småskaliga bönder – beskyddare av fröer,
mat och mark” och lyfta situationen för kvinnliga
bönder. De hade även möjlighet att besöka bonden Joel Holmdahl i Dalarna, som är medlem i
organisationen NOrdBruk och La Via Campesina,
samt träffa Orten Odlar, en kolonilottsförening
i Husby. I slutet av besöket arrangerade Afrikagrupperna ett runda-bordssamtal med representanter från Sida, politiker och andra civilsamhällsorganisationer.
Alla möten under besöket bestod av dialog och
ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Joel Holmdahl skickade med ett budskap till kollegorna i
Moçambique om vikten av att bonderörelser och
organisationer jobbar tillsammans globalt: ”Som
vi säger i La Via Campesina, vi måste globalisera
kampen för att globalisera hoppet. Vi möter liknande utmaningar i Sverige från samma internationella
strukturer, regelverk och stora företag och allt det.
Så vi måste se att vi har samma kamp och att vi
behöver jobba tillsammans.”
Som en del av vårt arbete med deltagande kommunikation tog Lucinda och Matilde över Afri-

Foto: Mitra Mäki, Sverige
kagruppernas Instagramkonto under dagarna
de var i Sverige. När de var tillbaka i Moçambique fortsatte de att dela med sig av sina upplevelser genom Instagramkontot Växtgäris, ett
Instagramkonto för odlingsintresserade kvinnor och ickebinära. Inläggen ledde till många
interaktioner och positiva kommentarer som:
”Det här är den absolut bästa och mest lärorika gästveckan någonsin på Växtgäris! Så bra!!”

nerskapet men framför allt för att upprätthålla
nätverket av korrespondenter, påverkanspersonals samarbete och kommunikation”
- Matilde Buanausse
Tillbaka i Moçambique planterade Lucinda och
Matilde fröer de fick av kolonilottsföreningen
i Husby och efter två månader hade fröna börjat växa och blomma. Matilde postade om detta på sitt Instagramkonto: ”Den här solrosen kom

Den gedigna samarbetsprocess Afrikagrupperna
haft med UNAC inom kommunikation underlättade samarbetet under besöket. Processen har
utvecklades i nära samarbete och tog bland annat upp hur kommunikationsarbete ser ut för
korrespondenterna i UNAC:s nationella nätverk,
på deras huvudkontor, för medlemmar i lokalgrupper och på Afrikagruppernas två kontor. Vi
hade därmed byggt upp en förståelse för våra
kommunikationsarbeten som gjorde att kreativitet och samarbete underlättades.

långt bortifrån, den har rest kilometer, korsat hav
och kontinenter, passerat händer och generationer.
Det var en gåva från ordförande för kolonilottsföreningen med afrikansk diaspora, i Sverige i november 2019 under arbetsresa på inbjudan från #Afrikagrupperna. Det är ett resultat av interkontinental
vänskap och därför är det en av de växter jag värdesätter högt som jag har i min trädgård.”

”Samarbetet var mycket bra och intensivt. Jag
kände att UNAC var med i varje detalj i dessa aktiviteter. Det hjälpte oss mycket att stärka part-
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Bild: Lucinda Tomo Portugal, Matilde Buanausse, Louise Lindfors, Åsa Lindhagen Foto: Sofia Gallegos
Wallgren, Sverige

MAT-, MARK- & FRÖEVENT
Förutom besöket från UNAC har ett stort fokus
under året fortsatt vara mat, mark och fröer.
I början på året arrangerades en filmvisning A
SEED: the untold story med ett efterföljande samtal, som ett avslut på Fröaktionen. Det var ett
mycket lyckat arrangemang med många deltagare. Efter filmvisningen följde ett 20-tal medlemmar med till Kärsön för att fördjupa sig ännu mer
i sakfrågorna. Där fick de bland annat bättre kännedom om hur Afrikagruppernas partnerorganisationer jobbar med frågor kring frörättigheter.
De fick även lära sig grunderna i fröodling och en
svensk bonde informerade om odling i Sverige.
Afrikagrupperna deltog på Fröruset i Stockholm
med ett föredrag där kring partnerorganisationernas arbete med lokala GMO- och hybridfria
fröer. I mars 2019 deltog Afrikagrupperna på
Nordiska Trädgårdsmässan för att informera om
rätten till mat, mark och fröer och medlemmar
från lokalgrupperna i både Stockholm och Gävle
arbetade i montern. Under mässan lade Afrikagrupperna särskilt fokus på fröer.Två seminarier arrangerades tillsammans med Föreningen
Sesam, den populära frögissartävlingen anordnades och fröprodukter såldes i mängder.
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I juli höll Afrikagrupperna ett mindre seminarium på Växtplats Nybyn och berättade om frörättigheter och partnerorganisationernas arbete
med att spara, dela och bevara fröer. I slutet av
sommaren deltog Afrikagrupperna på den nystartade Klimatfestivalen på Vintervikens Trädgårdscafé där vi arrangerade en tipspromenad,
sålde populära fröprodukter och gavs möjlighet
till många intressanta samtal med besökarna.
Under dagen arrangerade Afrikagrupperna ett
fullsatt seminarium om hotet mot det fria fröet
och Afrikagruppernas generalsekreterare Louise
Lindfors var moderator för ett panelsamtal med
fokus på klimat – ett samtal som lockade närmare 300 personer. En mycket lyckad dag med fokus på hur vi tillsammans kan arbeta för ett mer
hållbart samhälle.
Afrikagruppernas generalsekreterare och policyrådgivare deltog under politikerveckan i Almedalen med tre seminarier. Ett med fokus på rätten
till mat, mark och fröer, ett med fokus på Västsahara och ett kring Klimaträttvisa.

LOKALGRUPPER & MAT, MARK &
FRÖER
Lokala Afrikagrupper runt om i Sverige har engagerat sig i vår kampanj kring mat, mark och fröer. Bland annat deltog Göteborgs Afrikagrupp på
en fröbytardag på Botaniska trädgården i Göteborg där de hade informationsbord, försäljning
av fröprodukter samt pratade med besökare
om småskaliga bönders rätt till fröer. Gävle Afrikagrupp arrangerade en utställning på Alternativboden Lyktan där besökare fick möta frågan
visuellt.

Urkultfestivalen är sedan en lång tid tillbaka en
självklar festival för Afrikagrupperna att medverka i. Förra året deltog medlemmar och representanter från tre lokalgrupper på Urkult i Näsåker.
Under den tre dagar långa festivalen bedrev aktivisterna informationsarbete med fokus på fröfrågan, sålde produkter till förmån för Afrikagruppernas insamling och anordnade tipspromenad
på temat ”Fröer och female farming”.

Bild: Anna-Lena Christiansen

Foto: Sofia Gallegos Wallgren, Sverige

Ådalens Afrikagrupp arrangerade ”After WorkRätten till mat” på Allsta gård där Afrikagruppernas policyrådgivare medverkade och höll en presentation om matsuveränitet och Fröaktionen.
De uppmärksammade också kampanjen under
Internationella Kvinnodagen genom att visa fil-

men ”The future is female farming” i Kramfors.
Linköpings Afrikagrupp deltog med monter på
MR-dagarna i Linköping där de informerade om
kampanjen och värvade nya medlemmar. Afrikagruppernas gäster, Lucinda och Matilde från
UNAC, deltog i montern under några timmar och
delade ut information om Afrikagrupperna.
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FRÖAKTIONEN 2.0
Under året har vi vidareutvecklat vårt Sida-finansierade kommunikationsprojekt ”Rätten till mat,
mark och fröer – genom deltagande kommunikation”. Även i år låg fokus på den digitala kampanjen ”Fröaktionen” vilken har fungerat både som
kunskapsplattform för det utåtriktade arbetet
och som en del av utvecklingen av vårt arbete
med deltagande kommunikation. Förutom en
digital kampanj ingick även Instagram take over,
seminarier, rapportsläpp och ett quiz online.
Det kortsiktiga målet med kommunikationsprojektet har varit att engagera människor i Sverige
i frågan. Det långsiktiga målet är att stärka södra
Afrikas småskaliga bönder, av vilka majoriteten är
kvinnor, samt stoppa satsningar på det industriella jordbruket och hindra storföretagens ökade
makt. För att lyfta frågan om kvinnliga bönders
situation fortsatte samarbetet med partnerorganisationerna Rural Women’s Assembly i Sydafrika och UNAC i Moçambique. Till exempel bestod
kampanjfilmerna till den digitala kampanjen av
bilder och citat som våra partnerorganisationer
och deras målgrupper - rättighetsbärarna - bidragit med.

Totalt genererade ”Fröaktionen 2.0” därtill visat
intresse från 75 personer att bli månadsgivare
vilket visar på att vi lyckats engagera många personer även utanför vår befintliga givar- och medlemskrets. Överlämningen av underskrifterna
till Tomas Tobé (M) kommer att äga rum under
2020.
Som ett komplement
till kampanjen släppte
vi också en uppdaterad
version av rapporten ”Fröer, en fråga om frihet och
försörjning” och den nya
rapporten ”Kvinnliga småskaliga bönder – beskyddare
av fröer, mat och mark.”
Dessa finns att tillgå på Afrikagruppernas hemsida och har även delats ut
på eventen som nämnts ovan.
˙

I början av 2018 upphandlades byrån ReformAct
med uppdraget att genomföra målgruppsanalys,
utveckla strategi för och genomföra kampanjen.
Då samarbetet löpt på väl valde vi att fortsätta
med ReformAct även under 2019.
Under Fröaktionen 2018 skrev vi ett brev till och
riktade vår kampanj mot Sveriges biståndsminister Peter Eriksson. I september 2019 överlämnade vi 7 207 underskrifter till biståndsministern.
Under 2019 valde vi att lyfta blicken mot EU och
ordförande för EU:s utvecklingsutskott - Tomas
Tobé (M) med uppmaningen att ”Stå upp för rättvisa och frihet för södra Afrikas kvinnliga småskaliga bönder!” Genom vår kampanj i sociala medier och via e-post engagerade vi under 2019 cirka
6 500 personer till att skriva under namninsamlingen till Tomas Tobé (M).
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Foto: Carolina Köhler de Castro, Sverige
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MEDLEMMARS SOLIDARITETSINSATSER
Hösten 2019 bildades en ny lokalgrupp i Växjö av fyra studenter på Linnéuniversitetet, vilket innebär att det vid årsskiftet fanns 10 aktiva lokalgrupper runt om
i Sverige. Lokalgruppernas engagemang är otroligt viktigt för Afrikagruppernas insamlings- kommunikations- och påverkansarbete.

ÅTERVINNING & KUNSKAPSUTBYTE
I oktober 2019 tog Gävle Afrikagrupp emot Musa
Chamane från groundWork (gW) samt Lefa Mononga, Maddi Koena och Ntombi Grangxa från
South African Waste Pickers Association (SAWPA). gW är en av Afrikagruppernas partnerorganisationer och har i sin tur ett nära samarbete
med SAWPA. SAWPA som är en fackförening som
organiserar skräpplockare och kollektivt kämpar
för bättre arbetsvillkor och för att deras insats av
återvinning och mer hållbar sophantering ska erkännas. Genom att plocka, sortera och sälja avfall
bidrar ”waste pickers” dels till minskade föroreningar lokalt men också till minskade utsläpp globalt i och med att de bidrar till återvinning.
Gästerna tillbringade tio dagar i Sverige för att
studera olika delar av det svenska återvinningssystemet och informera om hur de arbetar med
återvinning. Besöket organiserades av Gävle Afrikagrupp och Gästrike Återvinnare och finansierades av Afrikagrupperna och Gävleborgs Biståndsgrupp. Planerna för besöket började smidas fem
år tidigare när Bobby Peek, chef på groundWork,

besökte Gävle. Då föddes idén om ett solidaritets- och utbytesprogram mellan Gävle och Sydafrika.
Gästerna hade ett fullspäckat program i Gävle
med studiebesök på olika delar av det svenska
återvinningssystemet. Besöket blev medialt uppmärksammat och de blev intervjuade både i P4
Gävleborg och i Gävle Dagblad. Förutom studiebesök höll gästerna även ett öppet program på
Gävle Bibliotek samt gästföreläste för studenter i
hållbar utveckling på Gävle Högskola.
Studenterna uppskattade besöket som avslutades med levande diskussioner om miljöförstöring, klimaträttvisa och återvinning. Även Uppsala Afrikagrupp tog emot Musa, Ntombi, Maddi
och Lefa i två dagar där studiebesök och öppet
program hanns med. Gävle Afrikagrupp har lagt
ner enormt mycket arbete i planeringen och genom förandet av besöket. TACK!

Bild: Ove Ericsson (Gävle Afrikagrupp), Marvin Morrings (Gästrike återvinnare), Lefa Mononga (SAWPA),
Maddi Koena (SAWPA), Musa Chamane (gW) och Ntombi Grangxa (SAWPA). Foto: Marcus Boberg
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AFRIKAGRUPPERNA 45 ÅR!
Den 10 december 2019 ställde Stockholms
Afrikagrupp till med kalas i Solidaritetshuset
för att fira att Afrikagrupperna fyllde 45 år.
Representanter från Uppsala lokalgrupp, Ådalens
lokalgrupp och Täby lokalgrupp höll tal och visade
bilder från förr. Kvällen präglades av nostalgi,
skratt och glatt återseende gamla medlemmar
emellan. Kalaset avslutades med videohälsningar
från Linköping lokalgrupp och Växjö lokalgrupp.
Under kvällen delades även Solidaritetspriset ut.
Läs mer om detta på sida 47.

ABF & AFRIKAGRUPPERNA
I augusti signerade Afrikagrupperna och ABF
ett samverkansavtal. Ett resultat av en gedigen
demokratisk process, som inleddes som ett
svar på medlemsdiskussioner kring demokrati,
centralisering och medlemmars ägandeskap av
organisationen.
Styrelsen gav i slutet av 2017 kansliet i uppdrag
att inleda ett samarbete med ett studieförbund
för att underlätta lokalt engagemang. Tre
förslag på studieförbund presenterades som
alla medlemmar gavs möjlighet att rösta på, och
ABF fick flest röster. Syftet med avtalet är att
underlätta och stötta lokalt engagemang runt
om i Sverige. Under två veckor i november reste
Engagemangskoordinatorn på Afrikagrupperna
och representanter från ABF centralt runt
i Sverige. De träffade nästan alla lokala
Afrikagrupper tillsammans med representanter
från de lokala ABF- föreningarna. Inget möte
var det andra likt då alla lokalgrupper har olika
önskemål, behov och intressen. Varje enskild
ABF förening är även de unika och autonoma.
Gemensamt för alla möten var dock att de var
väldigt lyckade och fulla av idéer på olika typer
av möjliga samarbeten mellan Afrikagruppernas
aktivister och lokala ABF avdelningar.
Förhoppningen för 2020, och framåt, är att ABF:s
kunnande kring folkbildning och institutionella
kapacitet för lokal organisering tillsammans med
Afrikagruppernas kunskap om utvecklingsarbete
och internationell solidaritet gemensamt ska
sätta aktivism och engagemang högre på

agendan runt om i Sverige.

VÄRLDENS BARN
Afrikagrupperna var under 2019 en av
14 organisationer som tillsammans med
Sveriges television, Sveriges Radio P4 och
Utbildningsradion ingick i det unika samarbetet
kring Världens Barnkampanjen.
Kampanjen är Radiohjälpens största insamlingskampanj och dess styrka ligger i att så många
aktörer tillsammans står upp för ett gemensamt
budskap om barns rätt till hälsa, skola och
trygghet. Under 2019 ansökte Afrikagrupperna
om stöd för UNDE och AMODEFA från
Radiohjälpen via Världens Barnkampanjen.
I vanlig ordning kulminerade kampanjen
med den direktsända tv-galan på SVT1 den 4
oktober. Under galan visades en kvittofilm från
AMODEFA där Afrikagruppernas kommunikatör
tackar alla som ger pengar och därmed bidrar till
AMODEFA:S arbete. Veckorna innan galan
mobiliserades aktivister i hela Sverige och samlade
in pengar.
Ett axplock av vad lokala Afrikagrupper
bidrog med inkluderar lotteriförsäljning (Täby),
information och insamling på Bokmässan och på
Kulturkalaset (Göteborg), bössinsamling (Falun)
digital insamling (Stockholm). Tack till alla eldsjälar
som bidrar till kampanjen, ni är ovärderliga!

Bild: Ann-Katrin Swärd, Monica Lindh och Karin
Enocson och givare Foto: Falu Afrikagrupp

43

Flera lokalgrupper har arrangerat seminarier
med Emil Boss och lyft frågan. Både i Göteborg
och Stockholm har lokalgrupperna deltagit i demonstrationer utanför Systembolagets butiker
samtidigt som vingårdsarbetare demonstrerat i
Sydafrika.

Foto: Stockholms Afrikagrupp

FEMINISM, SRHR, HBTQ
Att Afrikagrupperna är en feministisk organisation har manifesterats lokalt på olika håll under
året. Linköpings Afrikagrupp har deltagit i både
Norrköping och Linköping Pride, även i Göteborg och Stockholm har lokala Afrikagrupper
deltagit i Pridetågen.
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PRAKTIK VIA AFRIKAGRUPPERNA
För att väcka engagemang bland unga vuxna
i Sverige för utvecklingsarbete, solidaritet och
Afrikagruppernas arbete hade Afrikagrupperna
under 2019 ett praktikantprogram, finansierat
av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Via
programmet åkte sex svenska praktikanter till
Sydafrika, under perioden juli-december, för
praktik hos våra partnerorganisationer Rural
Womens Assembly (RWA), Surplus People’s
Project (SPP) och på det regionala kontoret i
Johannesburg.
Förutom att bidra till det dagliga arbetet på
praktikplatserna, fick praktikanterna även med
sig insamlings- och kommunikationsuppgifter
från Sverige. Praktikanternas inlägg på bloggen,
instagram och facebook utgjorde under hösten
2019 ett enormt bidrag till Afrikagruppernas externa kommunikation. Efter hemkomsten har
praktikanterna genomfört informationsprojekt
med varierande fokus vilket verkligen speglar Afrikagruppernas bredd. Matsuveränitet,
kvinnliga bönders rätt till fröer, klimaträttvisa,
kärnstöd, lantarbetares rättigheter och våld mot
kvinnor har lyfts för olika målgrupper i Sverige
genom praktikanternas efterföljande informationsprojekt. Praktikanterna har verkligen bidragit med att sprida engagemanget i Sverige.
Under 2019 togs beslutet att pausa praktikantprogrammet under 2020. Detta beslut togs baserat på den stora arbetsinsats som krävdes för
programmet under 2019. En stor del hade att
göra med svårigheter med visum till Sydafrika.
Under 2020 kommer programmet att utvärderas med fokus på att hitta lösningar för framtida
praktikmöjligheter.

Illustration: Aya Zahra

Afrikagruppernas medlemmar och lokalgrupper
har ett bestående engagemang i kampanjen
Rättvis Vinhandel. Kampanjen stöttar sydafrikanska fackligt organiserade vingårdsarbetare
som verkar för bättre arbetsvillkor. I maj besökte Trevor Christians och Danielle De Witt
från det Sydafrikanska fackliga organisationen
CSAAWU Sverige för att lyfta situationen för
vinarbetare i Sydafrika. I samband med besöket
anordnades ett fullsatt seminarium på ABF där
författaren och aktivisten Emil Boss lanserade
sin bok Sydafrikanskt vin – en annorlunda vinbok. På seminariet deltog även hållbarhetsansvarig på Systembolaget och Internationell chef
på Unionen. Under CSAAWU:s veckolånga besök
anordnade Afrikagrupperna ett flertal möten
med beslutsfattare, civilsamhällsorganisationer
samt fackföreningsaktiva.

Bild: Sandrine, Leticia, Lisa, Malte, Samina och Johanna
Foto: Mitra Mäki, Sverige

RÄTTVIS VINHANDEL
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Bild: Clea Hydman, Stockholms lokalgrupp Foto: Juan Obregón, Emmaus Stockholm

VÄSTSAHARA
Under 2019 har Västsaharafrågan främst varit
medlemsdriven då Afrikagrupperna inte haft
någon extern finansiering för att arbeta med
frågan från kansliets håll. Lokalt runt om i Sverige har en mängd initiativ tagits för att lyfta
frågan i solidaritet med Västsaharas folk. Samarbetet med Johan Persson och Anna Roxvall,
som 2018 släppte boken Västsahara inifrån- Att
svika ett folk, har fortsatt under 2019. Bland
annat anordnade Ådalens Afrikagrupp ett författarsamtal i Kramfors med Johan Persson.
På alternativboden lyktan uppmärksammade
Gävle Afrikagrupp frågan genom en utställning.
Gävle Afrikagrupp och Gävleborgs biståndsgrupp samarrangerade även ett program på
Jämlikhetsforum i Gävle i september. Deltagare var Polisarios Sverigerepresentant Limam
El Jalil och riksdagsledamoten Lotta Johansson
Fornarve som berättade om arbetet i riksdagen för att Sverige ska erkänna Västsahara.
Tillsammans med tio andra lokala aktörer ordnade Falu Afrikagrupp ett föredrag med Johan Persson om boken Västsahara inifrån- Att
svika ett folk, som lockade över 100 åhörare.
Programmet uppmärksammades ordentligt i
lokal media. Bland annat publicerades en hel-
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sidesartikel och foton i Dalademokraten, baserad på information från Falu Afrikagrupp.
Göteborgs Afrikagrupp har fokuserat på Västsahara på en mängd plattformar under 2019 inklusive informationsbord på Fredsloppet och på
Bokmässan. I samband med Bokmässan anordnade Göteborgs Afrikagrupp även ett välbesökt
program med den västsahariska långdistanslöparen Salah Amidane som berättade om hur han
kombinerar idrott med aktivism för sitt lands frihet.

SAHARA MARATON
Metoden att kombinera idrott med frågor som
rör social rättvisa är grundtanken även med
Sahara Marathon. Afrikagrupperna och Emmaus
Stockholm arrangerade tillsammans en resa till
idrottseventet i februari. Totalt reste 14 personer ner till flyktinglägret Smara i Algeriet för att
under en veckas tid delta i loppet samt träffa
organisationer, myndigheter och institutioner.
Syftet med resan var att få fördjupad kunskap
om konsekvenserna av Marockos olagliga ockupation av Västsahara för de människor som
lever i flyktinglägren.

AFRIKAGRUPPERNAS
ÅRSMÖTE 2019

Afrikagruppernas solidaritetspris gick 2019 till
Equipe Media för deras outtröttliga arbete med
att dokumentera brott mot mänskliga rättigheter. Journalister och aktivister i mediegruppen
Equipe Media riskerar sina familjers och sina
egna liv genom att rapportera om situationen i
Västsahara, som ockuperas av grannlandet Marocko. Det finns en total frånvaro av pressfrihet
och det är en av världens farligaste platser för
reportrar, särskilt för västsahariska reportrar.
Equipe Media grundades 2009 och använder
icke-våld som metod för att bryta informationsblockaden. Dess medlemmar arbetar i hemlighet
med att dokumentera missbruk av mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara. De följer
och rapporterar från offentliga demonstrationer,
polisattacker, arresteringar och rättegångar. Deras filmer och fotografier sprids till internationella människorättsorganisationer och styrker bevis
på marockanska säkerhetsstyrkors övervåld mot
Västsaharas befolkning. Equipe Media spelar en
nyckelroll för att sprida information om Västsahara till resten av världen.

Årsmötet 2019 ägde rum i Uppsala och gav våra
medlemmar möjligheten att påverka Afrikagruppernas viktiga arbete, träffa andra engagerade
medlemmar och samtala om globala utmaningar
och lokalt engagemang.

Foto: Lennart Lindström, Falu Afrikagrupp

Foto: Mitra Mäki, Sverige

EQUIPE MEDIA TILLDELAS
SOLIDARITETSPRISET 2019

Årsmötet är Afrikagruppernas högst beslutande organ och huvudfokus för året handlade om
styrdokument-och organisationsutveckling. 2019
arrangerades årsmötet av Uppsala Afrikagrupp
och under två givande dagar workshopade medlemmar om medlemsrollen och orga¬nisationsutveckling. Ett nytt styrdokument inom organisationen diskuterades också, som även kommer
diskuteras på kommande årsmöte 2020.
Årsmötet fick även besök av Emil Boss som presenterade sin bok och arbetet med ”Sydafrikanskt vin - en annorlunda vinbok”, samt Danielle de
Witt samt Trevor Christians från fackförbundet
CSAAWU i Sydafrika. Stort TACK Uppsala Afrikagrupp för arrangemanget!

Falu Afrikagrupp nominerade Equipe media till
Solidaritetspriset som delades ut på Afrikagruppernas 45-årsfirandet i Solidaritetshuset. På
plats för att ta emot priset var Mohamed Barkan,
bosatt i Göteborg, som är medlem i kollektivet.
Han höll ett känslofyllt tal där han lyfte de risker
som västsahariska journalister möter genom att
rapportera om den Marockanska regimens övergrepp på västsaharier.
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Förvaltningsberättelse

INSAMLING
I Afrikagruppernas stadgar finns ändamålet med
verksamheten beskriven: ”Afrikagrupperna arbetar för att belysa de globala orättvisorna och påverka de strukturer som skapar den skeva fördelningen
av resurser och rättigheter. Afrikagrupperna arbetar i solidaritet och partnerskap, i södra Afrika och i
Sverige, för att förändra dessa strukturer och skapa
en rättvis värld. ”
Det arbete som Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer genomför bidrar till detta ändamål och det är till detta insamlade medel används. Utan dessa insamlade medel hade inte
allt som redovisats för tidigare kunnat utföras.
Afrikagruppernas insamling bidrar bland annat
till att klara Sidas krav på egeninsats om tio procent. Utöver det används medel till helt egenfinansierad informations- och föreningsverksamhet samt till att kunna samla in medel.
De flesta bidragen sätts in på Afrikagruppernas
90-konto. I insamlade medel inkluderas gåvor
från allmänheten, företag, organisationer, stiftelser och fonder. Vår insamling ökade under
året till 10 063 444 kr, varav 615 920 kr kom från
medlemsavgifter och 3 932 145 kr från stiftelser
och organisationer. Den största andelen av insamlingsintäkterna kom från allmänheten med
5 515 379 kr, varav 148 092 kr via utdelning från
sparare hos Humanfonden.

CYKLONERNA IDAI & KENNETH
Våren 2019 drabbades delar av södra Afrika av
cyklonerna Idai och Kenneth. För att kunna stötta
våra partnerorganisationer i deras arbete med
återuppbyggnad av samhällen skapades en extra
insamling. I samband med detta samlades det
totalt in 180 667 kr. Dessa medel riktades sedan
till de partnerorganisationer som arbetade med
konsekvenserna av cyklonerna.
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GAPWUZ
I Zimbabwe drabbade cyklonen runt 270 000
personer, runt 340 personer omkom och många
saknas fortfarande. Påverkan på jordbruk,
skolor och infrastruktur blev stor och många
människor förlorade sina hem. Chimanimani
och Chipinge Districts var de områden som drabbades hårdast, områden där många lantarbetare
bor, som är GAPWUZ målgrupp. Eftersom dessa
områden har en relativt låg medeltemperatur
riskerade människor att frysa ihjäl som en effekt
av katastrofen. GAPWUZ kunde, med hjälp från
Afrikagrupperna, snabbt mobilisera och bidra
med bland annat varma filtar och sanitetsprodukter till de drabbade områdena. Även om varken Afrikagrupperna eller GAPWUZ arbetar med
katastrofhjälp i sitt vardagliga utvecklingsarbete
kunde vi snabbt ställa om och möta de mest akuta behoven i några av de drabbade områdena.

UNAC
Bonderörelsen UNAC drabbades hårt av Idai
men fanns också på plats för att möta de enorma
behov som finns i de drabbade områdena. En tid
efter Idai besökte UNAC:s verkställande koordinatör Luís Muchanga Nhamatanda Sofala för att
lyssna på de medlemmar som drabbats av Idai,
identifiera primära behov samt visa solidaritet
med de drabbade familjerna. I Nhamatanda-distriktet i centrala Moçambique förstördes mer än
85 000 hektar med olika grödor, en del som var
färdiga för skörd. Marvante Fernando, som överlevde katastrofen i Nhamatanda, delade hjärtskärande detaljer: “Jag såg, maktlös förstörelsen
av mitt hem, mina fröförråd och mina odlingar.
Det värsta och mest smärtsamma var att se när
familjemedlemmar omkom”.
Behoven hos bönderna är många men fokus har
legat på jordbruksinsatser, byggmaterial, plogar
och livsmedelsprodukter.

STORT TACK TILL ALLA!
Afrikagrupperna vill rikta ett stort, varmt tack till
alla er som har stöttat vårt arbete ekonomiskt
under året. Alla har olika ekonomiska förutsättningar att bidra, men även de mindre gåvorna
är otroligt viktiga. Att många bidrar med små
belopp regelbundet gör oss mindre sårbara och
hjälper oss att arbeta långsiktigt. Ett särskilt tack
till den person som donerade 200 000 kr. Även till
alla som sparar i Swedbanks Humanfond och har
valt Afrikagrupperna som förmånstagare, vilket
gav oss hela 148 092 kr.
Slutligen riktas ett särskilt tack de som bidragit
genom att samla in pengar till oss exempelvis
genom att skramla för Världens barn, sälja våra
produkter på marknader eller ha en insamling i
samband med en födelsedag eller liknande. Våra
stödgrupper förtjänar ett stort tack. Ni är mycket
viktiga för oss eftersom ni bidrar till både egeninsatsen för partnerorganisationerna och till Afrikagruppernas insamling i sin helhet. Detta möjliggör långsiktighet och stabilitet både för oss och
våra partnerorganisationer.

FORTSATT UTVECKLING AV DIGITAL
INSAMLING
Att nå ut till nya målgrupper och hitta nya givare kan vara kostsamt, men är nödvändigt för
att kunna bedriva insamling. I år har det byggts
vidare på ett lyckat koncept med att värva nya
månadsgivare mer kostnadseffektivt. I samband
med den digitala kampanjen Fröaktionen 2.0
(som du kan läsa mer om på sidan 40) satsades det på att fånga upp det intresse som kampanjen skapade. Detta gjordes genom att fråga
om de som skrivit på namninsamlingen ville bli
månadsgivare eller medlemmar. Facebook är
en ny plattform som blivit mer populär när det
kommer till insamling. Under 2019 fick vi in 46
650 kr via olika Facebook-insamlingar. Tack till
er som skapat egna insamlingar eller bidragit.

HUR SÄKERSTÄLLS ATT PENGARNA
GÅR TILL RÄTT ÄNDAMÅL?
För att säkerställa att pengarna går dit de ska
har vi solida kontrollsystem på plats. Alla utbetalningar vi gör grundar sig i noggranna bedömningar och analyser av partnerorganisationernas
planer, budgetar och rapporter. Detta är viktiga
arbetsuppgifter för vår controller och våra programhandläggare vilka också gör uppföljningsbesök hos partnerorganisationerna två gånger per
år.
Afrikagruppernas verksamhet och räkenskaper kontrolleras sedan av auktoriserade revisorer och Sida. Afrikagrupperna är medlem i Giva
Sverige, följer deras riktlinjer och redovisar vår
insamling och verksamhet till dem. Vi är också
beviljade 90-konto och följer reglerna för detta
som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
88% av våra intäkter går till ändamålet och 10%
används för administration och insamling. Vi har
under året haft möten med både Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige för att få in synpunkter på vår insamling och hur vi ska redovisa
så korrekt som möjligt.

Foto: GAPWUZ, Zimbabwe
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Att vara månadsgivare (Afrikapartner) innebär att
man även är medlem i Afrikagrupperna. Genom
att inkludera ett medlemskap i månadsgivandet
ges dem som regelbundet stöder Afrikagrupperna rösträtt på årsmötet. På så sätt ges möjlighet
att påverka organisationens utveckling. Medelåldern hos Afrikagruppernas medlemmar är strax
över 60 år och omkring 60 procent av medlemmarna är kvinnor. Afrikagrupperna representeras av våra medlemmar i stora delar av landet och
majoriteten av medlemmarna bor i Skåne (10%),
Västra Götaland (16%) och Stockholm (32%). Vid
årsskiftet hade Afrikagrupperna 2 284 Afrikapartner (jmfr 2018: 1 951) och utöver det ytterligare
471 medlemmar (jmfr 2018: 477), det vill säga totalt 2 755 medlemmar (jmfr 2018: 2428).
En enskild medlem, lokal Afrikagrupp eller medlemsorganisation har möjlighet att söka medel
från Afrikagruppernas Aktivitetsfond. Medel
kan beviljas för lokala aktiviteter i Sverige inom
Afrikagruppernas arbete och verksamhetsom-

råden. Ansökningar för aktiviteter som gäller
utåtriktade evenemang, påverkansarbete och
som når nya målgrupper prioriteras. Under 2019
beviljades fem ansökningar till Aktivitetsfonden
med ett totalt belopp på 50 996kr, där dock vid
årets slut en summa på 23 421 kr omfördelades
då det bestod av aktiviteter som kunde finansieras på annat sätt. Aktiviteter som genomfördes
inkluderade bland annat tryck av ”Safransbullen”
som Södra Afrikaföreningen i Skåne ger ut, deltagande på Urkult och deltagande på Bokmässan 2019.
Utöver detta har det betalats ut 21 000 kr i lokalgruppsbidrag till Afrikagruppernas lokalgrupper
att genomföra aktiviteter för. Varje lokalgrupp
har rätt att rekvirera ett lokalgruppsbidrag om
3000 sek per kalenderår.

Bild: medlemmar i Göteorgs Afrikagrupp Foto: Göteborgs Afrikagrupp

50

Bild: Meit Krakau, Täby lokalgrupp Foto: Mitra Mäki, Sverige

MEDLEMMAR
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STYRELSEN & PERSONAL
AKTUELLA FRÅGOR & BESLUT
UNDER 2019
Styrelsen har under året fortsatt arbeta med utvecklingen av nya styrdokument inom de olika
arbetsgrupperna. Afrikagruppernas nuvarande strategi löper ut 2021. Styrelsen påbörjade
därför diskussionerna under 2019 inför arbetet
med att ta fram en ny strategi. Organisationsutvecklingsgruppen fokuserade på att se över hur
Afrikagrupperna kan göra det enklare för medlemmar att engagera sig och vilka olika engagemangsformer som kan erbjudas. Fokus har även
legat på det nya styrdokument som årsmötet
gett styrelsen i uppdrag att arbeta fram. Ett förslag till dokument, ”Afrikagruppernas Idéprogram”,
kommer läggas fram på årsmötet 2020 med mål
att antas på samma möte.
Till årsmötet 2019 lade styrelsen fram en proposition med förslag på stadgeändringar, detta för att
stadgarna skulle stämma överens med de styrdokument Afrikagrupperna har. Styrelsen har under
året tillsammans hittat former för att implementera den riskanalys som initierades under 2018.

STYRELSENS ORGANISERING
Styrelsen har under kalenderåret 2019 bestått
av två styrelseuppsättningar. Den första uppsättningen bestod av 14 personer (nio ledamöter och
fem ersättare). Under året avsade sig två personer sina uppdrag. Den andra uppsättningen
bestod av 13 personer (nio ledamöter och fyra
ersättare), där en person avsa sig sitt uppdrag.
Sju möten inklusive ett konstituerande möte
samt ett per capsulam möte genomfördes under
2019. Ett av mötena genomfördes på ett internat
där styrelsen fick tid till genomgång av styrdokument och diskussioner kring styrelsens arbete
och funktion framöver. Samtliga möten har protokollförts och protokollen har delats inom organisationen. Båda styrelseuppsättningarna under
2019 utsåg inom sig fyra arbetsgrupper.
Styrelsen som verkade fram till årsmötet 2019
hade arbetsgrupper inom personal, stadgar, ut-
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veckling av styrdokument samt organisationsutveckling. Efter årsmötet 2019 utsåg styrelsen
arbetsgrupper inom personal, styrdokument, organisationsutveckling samt kommunikation och
insamling. Grupperna har sammankallats av en
styrelseledamot och har, förutom personalgruppen, varit öppna för alla medlemmar att engagera sig i.
Vid tillträde av ny styrelse skapades även ett
mentorskapsprogram där styrelsens ledamöter
fungerade som mentorer för nytillträdda ledamöter. Styrelsens ledamöter fungerade även
som kontaktpersoner för respektive lokalgrupp
där de under året möttes och samtalade kring
lokalgruppens arbete. Styrelsen har haft ett verkställande utskott (VU) som träffats mellan styrelsemötena för att fatta beslut delegerade till VU
samt för att följa upp och planera för styrelsemöten. Styrelsens verkställande utskott har under
året bestått av ordförande, vice ordförande och
en ledamot samt haft generalsekreterare och
styrelsesekreterare som ständigt adjungerade.
Gruppen har träffats 14 gånger. Vid alla möten
togs minnesanteckningar.

SAMARBETEN
Afrikagrupperna arbetar både i nätverk och i
samarbete med andra organisationer. Vi är aktiva
medlemmar inom Swedwatch där vi även har en
plats i styrelsen. Genom Swedwatchs rapporter
kan vi belysa olika frågor med svenska företagsintressen och de erfarenheter våra partnerorganisationer har av kränkningar mot mänskliga
rättigheter. Vi är aktiva medlemmar i plattformen
Concord Sverige, som granskar svensk och europeisk utrikespolitik, tillsammans med totalt 73
organisationer från det svenska civilsamhället.
Afrikagrupperna är aktiva inom tre av Concords
arbetsgrupper – jämställdhetsarbetsgruppen, arbetsgruppen för civic space och arbetsgruppen
för företagande och mänskliga rättigheter.

Afrikagrupperna är även med i nätverk för generalsekreterare, programchefer och controllers från Sidas ramorganisationer. Nätverket
Makten över maten samlar småbrukar-, solidaritets-, miljö- och människorättsorganisationer och skapar opinion för matsuveränitet och
rätten till egen produktion och konsumtion av
mat. Sedan 2019 är Afrikagrupperna medlemmar i det europeiska nätverket ZEN (Zimbabwe
European Network) som samlar europeiska organisationer verksamma i Zimbabwe. Varje år
är vi en av de återkommande nominerande organisationerna till Forum för Levande Historias
internationella pris för humanitära och demokratifrämjande insatser, samt Per Anger-priset.
Utöver dessa samarbeten och nätverk är Afrikagrupperna medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorganisation Giva Sverige.

PERSONAL

Afrikagrupperna har två kontor, ett i Stockholm
och ett i Johannesburg. I Stockholm arbetar arton
anställda på hel- och deltid motsvarande drygt
sexton heltidstjänster under 2019. Samarbetet
med våra partnerorganisationer sker i första
hand genom vårt kontor i Johannesburg med fem
anställda och en medarbetare i Bulawayo i Zimbabwe samt en medarbetare i Maputo i Moçambique. Detta motsvarade drygt 23 heltidstjänster
på Afrikagrupperna 2019.
Afrikagruppernas styrelse är arbetsgivare för generalsekreteraren som har arbetsgivaransvar för
kontoren. Kontorens medarbetare är indelade i
följande team: ledningsgrupp, kommunikation
och insamling, internationellt utvecklingssamarbete, ekonomi och HR. Personalansvar för ledningsgruppen ligger hos generalsekreteraren,
övrigt personalansvar är fördelat på kommunikation och insamling, internationellt utvecklingssamarbete och regionkontoret.
Under 2019 gjordes en utvärdering av struktur
och villkor för två tjänster inom regional kommunikation som landade i en ny lösning med en
regional kommunikatör på vardera kontor. Detta
innebär att Afrikagrupperna inte längre har någon utsänd svensk personal. Regionaliseringen

från 2015 utvärderades och resulterade i att erbjuda all regional personal tillsvidareanställningar och permanenta lösningen med två programhandläggare stationerade i Zimbabwe respektive
Moçambique samt rekommenderade en registrering som NPC i Sydafrika, vilket påbörjades under 2019.
För att sammanföra kontoren och skapa bättre
samarbete investerades det i en video- och konferensanläggning i vardera kontor. Kommunikationskanaler definierades och vi använder nu ett
och samma program för samtal, video och chatt.
Samtliga arbetsbeskrivningar har uppdaterats
under året för att förtydliga roller och mandat
som var ett medskick från förra årets medarbetarundersökning.
Medarbetareundersökningen för 2019 visade
på ytterligare förbättringspotential inom samma
område, ett arbete som ledningen nu fortsätter
med. Förbättringspotential uppgavs också finnas inom organisationsstruktur, välmående efter
jobb och ledarskap. Vi fann mycket goda resultat
inom områden som yrkesstolthet, jämlikhet, balanserad arbetsbelastning och samarbete mellan
teamen. Vi landade även i att göra en mer djuplodad analys av vår arbetsmiljö som kommer pågå
under vinter och vår 2020. Detta i linje med vår
strävan att ständigt förbättra Afrikagrupperna
som arbetsplats.
Värt att lyfta är att Afrikagruppernas personal
hade en låg sjukfrånvaro. Personalen i Sverige
hade en frånvaro på 1,14% 2019 som kan jämföras med 3,2% bland HiO (Hushållens icke-vinstdrivande organisationer) anställd personal 2019
(källa SCB).
För att öka trygghetsfaktorn och förbättra arbetsmiljön i vårt regionala kontor i Johannesburg
bytte vi under året lokaler i samma fastighet. Möteslokaler behölls och utökades, för större partnerbesök och för att partnerorganisationer ska
kunna låna lokaler för egna möten.
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RISKFAKTORER
Chefer och medarbetare deltog under 2019 regelbundet i möten, seminarier och arbetsgrupper där det krympande demokratiska utrymmet
och hotet mot aktivister och civilsamhället i stort
stod högt på agendan. Personal har under året
deltagit i säkerhetsutbildning samt kurs i antikorruption med ett genusperspektiv.
De mest riskfyllda områdena där Afrikagrupperna är aktiva handlar om sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter, landrättigheter och naturresurser samt mänskliga rättigheter generellt.
Där anställda och aktivister hos våra partnerorganisationer inte sällan är utsatta för hot. Detta
gäller naturligtvis även partnerorganisationernas
målgrupper.
Afrikagrupperna har fortsatt arbeta med det
system för riskhantering som sjösattes i slutet av 2018. I den inventering av risker som
gjordes med Afrikagruppernas samtliga anställda och styrelse har följande risker för
Afrikagruppernas
verksamhet
identifierats:
Interna risker var visstidskontrakt för lokalanställda, och osäkerhet kopplat till registreringsprocess för regionkontoret. Afrikagrupperna
erbjöd under 2019 tillsvidareanställningar för
samtliga medarbetare i regionen och är nu i slutfasen av en utdragen process av registrering som
NPC (Non Profit Company).
Regionkontoret flyttade under året till säkrare kontorslokaler och har påbörjat upphandling av förbättrade reseförsäkringar för
lokalanställda. En annan intern risk gäller vår
finansiering och vårt beroende av några få stora finansiärer. Detta är en högst levande diskussion hos både personal och styrelse och det
genomförs ett kontinuerligt arbete med att identifiera nya finansieringskällor och samarbeten.
Den politiska och ekonomiska utvecklingen i regionen med val i tre av våra samarbetsländer
och oroligheter i framför allt Moçambique, Zimbabwe och Sydafrika. Ökat våld och attacker mot
kvinnor i Sydafrika var tydligt märkbart och även
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xenofobiska attacker mot människor från andra delar av den afrikanska kontinenten. Detta
fick direkta konsekvenser för Afrikagruppernas
verksamhet där vi tvingades att planera om eller
ställa in besök och aktiviteter med hänsyn till säkerheten.
Det politiska och ekonomiska klimatet i Zimbabwe innebär fortfarande stora svårigheter för
våra partnerorganisationer att bedriva sin verksamhet och för våra möjligheter att ge det stöd
som behövs. Kontantekonomi, brist på kontanter och dubbla valutor gör det mycket svårt att
bedriva långsiktig verksamhet på ett säkert sätt
och risken för korruption är mycket hög. Afrikagrupperna har på grund av detta varit tvungna att avbryta en del samarbeten de senaste
åren och det har varit en utmaning att starta
upp nya fungerande samarbeten i landet. Ett arbete med att undersöka nya möjligheter att ge
stöd till ett aktivt civilsamhälle i Zimbabwe pågår.
Korruptionen är utbredd på alla nivåer i de regioner vi är verksamma. Afrikagrupperna har nolltolerans mot korruption och de svårigheter vi ser i
Zimbabwe har föranlett oss att ytterligare utveckla våra kontrollsystem.
Afrikagrupperna har under 2019 rapporterat in
tre fall till Sida vad gäller misstanke om oegentligheter. I ett av dessa fall löper vi risk för återbetalning av medel till Sida. Ärendet är dock
fortfarande under utredning varför inte något belopp för möjlig återbetalning kan anges.
I vår plan framöver ingår att vidareutbilda all
vår personal i förebyggande anti-korruptionsarbete. Att ha starka system är oerhört viktigt
när det gäller att hantera de finansiella risker
vi tar då vårt arbete sker i osäkra kontexter.
Vi blev under året som gick smärtsamt medvetna
om vilken oerhört stor risk och hot klimat- och
naturkatastrofer är för all den verksamhet Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer genomför.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
ÅRETS SLUT

Detta är en risk som ökar och vi är säkra på att vi
kommer se mer av torka, cykloner och översvämningar framöver.

I skrivande stund följer vi utvecklingen av
Covid-19. Vi ser redan nu omedelbara negativa
konsekvenser med verksamhet som ställs in eller skjuts upp, men också stora risker för framtiden både vad gäller finansiering och ändrade
lagar som medför ytterligare begränsningar för
aktivister och organisationer att verka. En annan
konsekvens av Covid-19 är den allmänna oron
för världsekonomin och fallande börser världen
över. I nuläget medför detta betydande förluster
även för Afrikagruppernas placeringar, dock utan
att det understiger totalt anskaffningsvärde.

Detta bekräftar även att de frågor vi och våra
partnerorganisationer driver är ytterst viktiga
och att den typ av stöd som vi tillhandahåller ger
en flexibilitet att möta de behov som kan uppstå
med mycket kort varsel även om Afrikagrupperna inte i första hand arbetar med humanitära katastrofer.

EKONOMISKT STÖD 2019
Angola
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Namibia
Sydafrika
Zimbabwe
Regionalt
Katastrofstöd-IDAI
Praktikanter
Sverige (inkl projekt)
Summa ekonomiskt stöd
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EKONOMI & RESULTAT
INTÄKER & KONSTNADER
De totala verksamhetsintäkterna för Afrikagrupperna uppgick år 2019 till 55 737 tkr. De samlade
verksamhetskostnaderna uppgick till 54 452 tkr.
Under 2019 gick 77% av kostnaderna för utvecklingssamarbetet till våra partnerorganisationer,
motsvarande siffra för föregående år var 76%.
Insamlingsintäkterna inklusive medlemsintäkter
under 2019 uppgick till 10 063 tkr. Afrikagrupperna räknar gåvor och bidrag, exklusive statliga
bidrag, som insamlingsintäkter. 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 10 procent av den totala
årsintäkten. De totala intäkterna från allmänheten inklusive bidrag från organisationer uppgick
till 10 063 444 kronor, vilka förutom insamling
innefattar försäljningsintäkter.
Totalt uppgick kostnaderna för informationsverksamhet i Sverige under året till 4 882 tkr,
varav Sidas informationsbidrag gav 2 883 tkr. Totalt uppgick kostnaderna för verksamhet i södra
Afrika till 44 076 tkr, varav Sida bidrog med 38
945 tkr.
Under 2019 redovisade Afrikagrupperna ett
överskott på 1 285 tkr. Det positiva resultatet har
uppstått främst genom lägre insamlingskostnader än budgeterat, genom att det medvetet har
skurits på kostnader som ej ansetts kostnadseffektiva och att från och med 2019 belastas insamling ej med samkostnader för organisationen.
Årets resultat har påverkats negativt av högre
kostnader för egen finansierad kommunikation i
Sverige. Detta har mildrats av att organisationen
har redovisat lägre administrationskostnader än
föregående år. År 2018 redovisade Afrikagrupperna ett överskott på 436 tkr.
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PLACERINGSPOLICY, FINANSIELLA
INSTRUMENT & RISKNIVÅER FÖR
EGET KAPITAL
Afrikagruppernas styrelse antog under hösten
2019 nya riktlinjer avseende kapitalplaceringar.
Dessa ska fortsatt syfta till att ge Afrikagrupperna både en kortsiktig och långsiktig god likviditet
och tillfredsställande avkastning. Placeringarna
bör göras med iakttagande av att goda etiska
krav tillgodoses, samt att riskprofilen är låg till
medel (risknivå högst 5, på skala 1–7), beroende på hur lång placeringshorisonten är. Värdet
av aktier och aktiefonder bör inte överstiga 30
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
för tillfället använder för placeringar är aktiefonder och räntefonder. Likviditet och placeringar
sköts i egen regi med strävan efter långsiktighet.
Det har varit fortsatt svårt att finna placeringar med god avkastning utifrån de kriterier Afrikagrupperna har satt upp. Under slutet av 2019
har 5 Mkr investerats i en räntefond hos Nordea
och under året har det även ökats upp i det befintliga innehavet i Swedbank Humanfond, som
är en ideell fond där organisationen varje år tilldelas 2% utdelning från de sparare som har valt
Afrikagrupperna för sitt välgörande ändamål.
Totalt hade organisationen här en investering på
3,4 Mkr vid årsskiftet. Avkastning från Humanfonden har under året varit fortsatt god.
För att i tid kunna ge direktiv om vilka åtgärder
som bör vidtas har Afrikagruppernas sedan tidigare beslutat om risknivåer för eget kapital. Det
finns sedan hösten 2017 ett styrelsebeslut med
en ambition att nå och därefter ej understiga ett
eget kapital på 16 Mkr, för att säkra organisationens långsiktiga fortlevnad.

Efter 2019 års överskott på 1 285 tkr har Afrikagrupperna ett eget kapital på 14 944 tkr.
Afrikagruppernas positiva ekonomiska resultat
bidrar till att säkra vårt eget 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 fortsatt extern finansiering av de projekt vi driver i Sverige och använder i möjligaste mån inte egna medel till detta.
Afrikagrupperna har sedan 2017 ett avtal med
Sida på fem år för utvecklingsverksamheten och
fyra år för kommunikationsverksamheten vilket
ger en viss ekonomisk trygghet och stabilitet.

Verksamhetsintäkter

Tkr

Sida rambidrag

42 004

Gåvor

5 975

Sida programbidrag

3 105

Radiohjälpen

3 472

Medlemsavgifter

616

UHR praktikantstöd

538

Övriga intäkter

27

Summa

55 737
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ORGANISATIONER SOM
FICK STÖD 2019
Afrikagrupperna gav finansiellt och/eller organisationsutvecklande stöd till 30
organisationer, rörelser och nätverk 2019. Samtliga är verksamma inom någon
eller flera av alla de frågor som Afrikagrupperna jobbar med. Verksamhet sker
både lokalt, nationellt och regionalt beroende på organisation. Summan i SEK
visar Afrikagruppernas finansiella stöd (avrundat till närmaste
tusental) till organisationerna under 2019.
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Angola

Moçambique

ADRA, Acção para o Desenvolvimento
Rural e Ambiente, 5 350 000 SEK
(Stöd till huvudkontoret i Luanda samt
antennerna i Benguela och Malanje.) 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.

Othoko, 1 200 000 SEK
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. Samarbetet
ska förbättra det förebyggande arbetet
med hiv och lindra konsekvenserna för
dem som lever med viruset.

Ondjango Feminista, 222 000 SEK
Ondjango Feminista är en autonom
feministisk rörelse som fokuserar på
aktivism och utbildning för flickor och
kvinnor kring deras rättigheter med bas i
social rättvisa, solidaritet och frihet.

AMODEFA, Associacao Mocambicana
para o Desenvolvimento da Famillia,
2 650 000 SEK
Nationell organisation som främjar
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för ungdomar och vuxna, med
särskilt fokus på flickor och kvinnor,
bland annat genom att driva

ungdomsvänliga kliniker. AMODEFA är
medlemmar i IPPF (International Planned Parenthood Federation). Ungefär
2 150 000 finansieras av medel från
Radiohjälpen.
UNDE, Uniao para o Desenvolvimento Estudantil, 860 000 SEK
Den nationella föreningen för studenters rättigheter som 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 samt
aktivt mot sexuella trakasserier i skolan. Allt vårt stöd till UNDE finansieras
via Radiohjälpen.
Justiça Ambiental, 800 000 SEK
Justiça Ambiental arbetar för att öka
medvetenhet om och 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.
Livaningo, 500 000 SEK
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.
UNAC, Uniao Nacional de Camponeses, 1 800 000 SEK
Nationell bondeorganisation som bedriver informations- och påverkansarbete, utbildning och organisering av
bondeföreningar och rådgivning inom
agroforestry - skogsjordbruk.

Namibia
NAPPA, Namibia Planned
Parenthood Association, 104 000 SEK
Enbart revision. Partnerskapet avslutat
2018.
Positive Vibes, 1 150 000 SEK
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.
LAC, Legal Assistance Centre,
2 100 000 SEK
Ger rådgivning, sprider information och
påverkar kring mänskliga rättigheter,
lagstiftning och hur lagarna efterlevs.
Har verksamhet inom alla Afrikagruppernas tematiska områden.
LaRRI, Labour Resource and Research
Institute, 600 000 SEK
Forsknings- och utbildningsinstitut med
fokus på fattigdoms- och fördelningsfrågor samt en stark arbetarrörelse.
Utbildar fackföreningar samt påverkarregeringen att arbeta mer med fattigdomsfrågor och levnadsvillkor.

WLC, Women’s Leadership Centre,
500 000 SEK
Mobiliserar flickor och kvinnor och
visar hur personliga berättelser gör skillnad. Främjar flickors och kvinnors rättigheter och skildrar personliga herstories.
Publicerar, för dialog kring och synliggör
flickors och kvinnors narrativ. Det ger
motståndskraft bland morgondagens
ledare och självförtroende hos flickor
och kvinnor i utsatta delar av landet.
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rörelsen Food Sovereigny Campaign
CLP, Church Land Programme,
1 000 000 SEK
Bistår lokalsamhällesorganisationer och
sociala rörelser i deras aktioner för ett
mer rättvist samhälle. CLP är verksamma i området runt Durban.

Sydafrika
Wellness Foundation, 30 000 SEK
Enbart revision. Partnerskapet avslutat
2018.
WoMin, 600 000 SEK
Ett regionalt nätverk som arbetar för
en hållbar användning och rättvis fördelning av Afrikas naturresurser med
särskilt fokus på kvinnor. Samlar in och
dokumenterar vittnesmål genom metoden deltagande dokumentation.
ILRIG, International Labour Research
and Information Group, 900 000 SEK
Organisation med bas i Kapstaden som
arbetar med att stärka fackföreningar
och sociala rörelser. ILRIG arbetar också
med att utveckla kontakter mellan olika
rörelser, nätverk och internationella organisationer.
groundWork, 1 500 000 SEK
Miljöorganisation med bas i Durbanområdet 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. ground
Work arrangerar årligen en klimatskola.
SPP, Surplus Peoples Project,
1 450 000 SEK
Arbetar för rätten till land för småskaliga
jordbrukare samt med odlingsmetoder
som främjar en hållbar utveckling. SPP är
främst verksamma i västra Kap-provinsen. SPP är medlemmar i den nationella
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ECARP, The East Cape Agricultural Research Project, 600 000 SEK
Aktiva i östra Kap-provinsen. Utbildar
och organiserar lantarbetarkommittéer med huvudsakligt syfte att förbättra
arbets- och levnadsvillkoren på landsbygden. Uppmuntrar farmarbetare att
aktivt delta i utvecklingsprocesser.
Khanya College, 700 000 SEK
Bistår olika organisationer och rörelser
med utbildningar och workshops, publikationer och forskning för att stärka
dem i deras påverkansarbete. Har sin
bas i Johannesburg. Arrangerar årligen
”Jozi bookfair” och ”Winter School som
samlar aktivister från alla områden i
Sydafrika.

JASS, Just Associates (Sydafrika/Zimbabwe) 700 000 SEK
Globalt nätverk av aktivister och forskare i 27 länder som arbetar för att bygga
en stark kvinnorörelse. Afrikagrupperna
stödjer deras feministiska arbete och träning till kvinnliga aktivister i syftet att bygga en kvinnorörelse i södra Afrika, framförallt med fokus på Zimbabwe.

Zimbabwe
FACT Cheredzi, Family AIDS Caring
Trust, 27 000 SEK
Enbart revision. Partnerskapet avslutat
2018.
ABDO, African Book Development
Organisation, 1 000 000 SEK
Mobiliserar människor på landsbygden
genom studiecirkelmetoden för att öka
deras möjlighet att påverka samhället lokalt. De arbetar även aktivt med att stärka kvinnors roll genom bland annatdet
nystartade Women’s Action Centre. Stöder även bibliotek med bokleveranser.
ENMT, Edward Ndlovu Memorial Trust,
700 000 SEK
Organisationen arbetar för att stärka
marginaliserade grupper på landsbygden genom utbildning och information.
Driver ett bibliotek i Gwanda och levererar bokboxar till skolor. Organisationen
har också verksamhet med mikrokrediter.
SEATINI, Southern and Eastern African
Trade, Information and Negotiations
Institute, 8 000 SEK
Enbart revision . Partnerskapet avslutat
2018.
GAPWUZ, General Agricultural
and Plantation Workers Union of
Zimbabwe, 800 000 SEK
Fackförening med fokus
på arbetare inom den stora jordbrukssektorn i landet. Genom att stärka och
stödja lantarbetarna bidrar GAPWUZ
till förbättrade arbets- och levnadsvillkor
för dem som bor och arbetar på farmerna och förbättrar levnads- och arbetsvillkoren för dem.

SMAIAS, The Sam Moyo African Institute for Agrarian Studies, 145 000 SEK
Sam Moyo Institute är ett oberoende
politiskt forskningsinstitut inriktat på utveckling av hållbara jordbrukssystem och
markrättigheter på den afrikanska kontinenten. Afrikagrupperna gav stöd till en
konferens som genomfördes i början av
2020. Detta stöd är en pilot för eventuellt
framtida partnerskap.

Specifikt stöd gått till aktiviteter initierade av följande rörelser och nätverk:
People’s Health Movement South Africa, 94 000 SEK
Del av ett globalt nätverk av aktivister
inom hälsosektorn. Folkbildar kring rätten till hälsa, sjukvårdsförsäkringar, stärker rollen och villkoren för Community
Health Workers i Sydafrika. Samarbetet
med PHM är nu avslutat efter tre års stöd
till deras forskning inom folkhälsa.
Rural Women’s Assembly, (Regionalt
nätverk), 899 000 SEK
Rural Women’s Assembly ger stöd till
kvinnors mobilisering inom jordbrukssektorn. Afrikagruppernas stöd har bland
annat gått till en feministisk skola, kurser
i kvinnligt ledarskap och RWA:s medverkan i SADC Peoples Summit. Extra stöd
gick till RWA under 2019 för rörelsens
10-årsjubileum
La Via Campesina (Regionalt nätverk),
701 000 SEK
La Via Campesina Southern and Eastern
Africa (LVC SEA) är ett nätverk som för tillfället består av åtta organisationer från
nio olika länder i södra och östra Afrika.
Nätverket är del av den globala sammanslutningen av organisationer som vill förändra matsystemet i världen. Extra stöd
gick till LVC under 2019 för rörelsens arbete med strategi och dokumentation.
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FLERÅRSÖVERSIKT I KORTHET
2019

2018

2017

Verksamhetsintäkter (tkr)

55 737

53 603

51 617

48 949

53 621

Sidabidrag (tkr)

45 109

43 912

41 412

39 200

43 833

81

82

80

80

82

1 285

436

2 329

1 041

-195

Eget kapital

14 944

13 657

13 220

10 886

9 846

Balansomslutning (tkr)

17 907

17 935

17 080

16 011

16 516

83

76

77

68
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10 063

8 985

8 300

8 946

8 399

9 475

8 531

8 352

8 263

8 399

94

95

101

92

100

Utsänd personal (medeltal heltidsanställda)

1

2

1

2

3

Personal i Sverige (medeltal heltidanställda)

16

15

14

14

14

Andel Sidabidrag (%)
Årets resultat (tkr)

Andel eget kapital (%)
Insamlade medel under året
Använt insamlat (tkr)
Andel använt/insamlat (%)

Förändring av eget kapital

Gåvomedel för Personalegeninsats
fond

Ingående eget kapital

6 381

947

2016

2015

Aktivitetsfond

Balanserat
kapital

Totalt

235

6 094

13 657

167

167

Ändamålsbestämt av givaren
Ändamålsbestämt av styrelsen
Ändamålsbestämt av årsmötet
Utnyttjande

- 137

-30

2

Årets resultat
Utgående eget kapital

- 167

2
6 383

810

205

1 285

1 285

7 546

14 944

									
För 2019 redovisar Afrikagrupperna ett positivt resultat på 1 285 tkr, föregående år var resultatet 436
tkr. Det positiva resultatet har uppstått främst genom lägre insamlingskostnader än budgeterat att det
medvetet har skurits på kostnader som ej ansetts kostnadseffektiva, samt från och med 2019 belastas
insamling ej med samkostnader för organisationen. Årets resultat har påverkats negativt av högre kostnader för egen finansiierad kommunikation i Sverige. Jämförelsesiffran från föregående år är påverkad
av extra stora kostnader för Sida-finansierad kommunikation från medel som skjutits över från året
innan. Organisationen har även redovisat lägre administrationskostnader än föregående år. Årets överskott ger organisationen ett totalt eget kapital på 14 944 tkr, vilket fortsatt är ett led i att på sikgt trygga
organisationen.
Förslag till resultatdisposition
Av de disponibla medlen som består av:
Balanserat kapital i form av reservfond

6 260 546,80

och årets resultat

1 285 706,94

Totalt disponibelt

7 546 253,74

Föreslås att:
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Till fond gåvomedel för egeninsats avsätts

500 000,00

Av personalfonden disponeras

130 000,00

Av Aktivitetsfonden disponeras

26 000,00

I ny räkning balanseras totalt

7 702 253,74

RESULTATRÄKNING
Resultaträkningar (belopp i tkr)					
Funktionsindelade					
		

Not

2019

2018

616

561

5 975

5 566

1
Verksamhetsintäkter				
Medlemsavgifter				
Gåvor		

2		

Bidrag					
Bidrag från organisation					
Radiohjälpen				

3 472

2 858

Bidrag från staten					
Sida rambidrag				

42 004

40 111

Sida programbidrag				

3 105

3 801

UHR praktikantstöd				

538

359

Folke Bernadotteakademin				

0

342

Nettoomsättning (varor med egenvärde)				

0

5

27

0

55 737

53 603

0

0

Utvecklingsinsatser				

43 453

41 201

Praktikanter				

623

359

Information i Sverige				

4 882

5 136

Fredsmiljonen				

0

342

Summa ändamålskostnader				

48 958

47 038

Insamlingskostnader				

2 298

2 589

Administrationskostnader				

3 196

3 530

Summa verksamhetskostnader				

5 494

6 119

1 285

446

Övriga intäkter		

5		

					
Summa verksamhetsintäkter				
					
Verksamhetskostnader		

1,3, 4		

Försäljningskostnader				
Ändamålskostnader				

					

					
Verksamhetsresultat				
					
Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		

6		

0

-10

1 285

436

					
Årets resultat				
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNINGAR (belopp i tkr)					
			 Not		 2019-12-31
1
TILLGÅNGAR		
			
Anläggningstillgångar					
					
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier		7		
231
					
Finansiella anläggningstillgångar					
Insats, depositioner		
9		
3
						
Summa anläggningstillgångar				
234
					
Omsättningstillgångar					
					
Kortfristiga fordringar					
Övriga fordringar				
17
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
10		
419
					
436
					
Kortfristiga placeringar					
Aktiefonder		
11		
8 434
Summa kortfristiga placeringar				
8 434
					
Kassa och bank				
8 803
Summa omsättningstillgångar				

17 673

2018-12-31

214

14
228

35
317
352

2 286
2 286
15 069
17 707

Summa tillgångar				
17 907
17 935
					
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital					
Ändamålsbestämda medel					
Gåvomedel för egeninsats		
12		
6 383
6 381
Personalfond				
810
947
Aktivitetsfond				
205
235
Summa ändamålsbestämda medel				
7 398
7 563
Balanserat kapital					
Reservfond				
6 261
5 658
Årets resultat				
1 285
436
Summa balanserat kapital				
7 546
6 094
Summa eget kapital				
14 944
13 657
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			 Not		 2019-12-31
Kortfristiga skulder					
Leverantörskulder				
615
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, Sida				
1 183
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, övriga				
0
Övriga kortfristiga skulder				
151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
13		
1 014
					
2 963
					
Summa eget kapital och skulder				
17 907
					
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser		
14		
					

2018-12-31		
377
1 976
538
153
1 234
4 278
17 935

NOTER

					
Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper						
Afrikagruppernas redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och Givas 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 nästkommande 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. 			
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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 2017 - 2021 för utvecklingsinsatser och för 2017-2020 avseende 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.					
							
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 vissa administrativa intäkter i
samband med fakturering och eventuell intäkter som ej är normala i verksamheten. 				
				
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.
Insamlingskostnader
I insamlingskostnader ingår kostnader för personal, kampanjer, utskick, marknadsföring med mera.
Kostnaderna avser aktiviteter och marknadsföring såväl mot privata som institutionella givare.
Viss andel av kostnader för brev till allmänheten har enligt branschpraxis från och med 2015 tagits
som ändamålskostnad under raden information i Sverige. Från och med 2019 ingår ej samkostnader i
insamlingskostnader.
					
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- och organisationsutveckling samt personal som ej direkt arbetar med insamling eller ändamål.
Periodiseringsprinciper kostnader
Utöver vad som anges ovan avseende utbetalningar till partnerorganisationer redovisas kostnader
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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.
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.
Uppskattningar och bedömningar
Afrikagrupperna gör uppskattningar och bedömningar av vissa aktuella och framtida händelser. En
del av dessa påverkar eller kommer att påverka redovisningen, men kommer per definition aldrig eller
sällan motsvara det exakta resultatet. Afrikagrupperna använder sig av en beräknad schablon som
delvis innehåller gemensamma allmänna kostnader, vilka belastar respektive kostnadsbärare baserad
på uppskattad tidsåtgång av personal. Afrikagrupperna utvecklar kontinuerligt de interna kontrollsystemen och är ständigt uppmärksam på tecken på oegentligheter. I de sällsynta fall där behov uppstår
för eventuella återbetalningar till givare genom korruptionsfall eller dylikt görs detta först efter grundlig
utvärdering och med ett belopp som med större sannolikhet går att uppskatta.
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Not 2: Gåvor							
Gåvor som redovisats i resultaträkningen				
2019
2018		
Insamlade medel						
Allmänheten				
5 367
5 025		
Företag				
148
164		
Andra organisationer och föreningar				
340
307		
Stiftelser och fonder				
120
70
Summa				
5 975
5 566		
						
Not 3: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader				
Sociala
kostnader

Löner

Totalt

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

6 473

5 764

2 590

2 180

-435

-382

9 063

7 944

173

695

54

147

0

0

227

842

2 900

2 907

169

183

0

0

3 069

3 090

732

672

271

249

-41

-38

1 003

921

10 278

10 038

3 084

2 759

-476

-420

13 362

12 797

Anställda i Sverige
Utsända från Sverige
Lokalanställda i Afrika
Styrelse och generalsekreterare
Totalt

(Varav pensionskostnader)

Personal anställd i Sverige
Genomsnitt antal anställda
Andel i %
Genomsnitt antal heltidsanställda
Andel i %

Kvinnor

Män

Totalt

2019

2018

2019

2018

2019

2018

13,9

13,5

3,6

1,4

17,4

14,9

80

91

20

9

100

100

12,7

13,2

3,6

1,4

16,2

14,6

80

91

20

9

100

100

							
Personal anställd i södra Afrika

Kvinnor

Män

Totalt

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Angola

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Moçambique

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

Namibia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sydafrika

4,4

5,8

1,0

1,0

5,4

6,8

Zimbabwe

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

Totalt i södra Afrika

6,4

7,8

1,0

1,0

7,4

8,8

86,0

88,0

14,0

12,0

100,0

100,0

Genomsnitt antal heltidsanställda

Andel i %
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Antal styrelse

Antal ledn.grupp

2019

2018

2019

2018

11

11

5

6

2

3

1

0

13

14

6

6

Representation styrelse och ledningsgrupp
Styrelsen består av nio ordinarie och fem suppleanter
Kvinnor
Män
Totalt

Not 4 Leasing					
Afrikagrupperna hyr kontorslokal i Stockholm och i Johannesburg i Sydafrika. Inget av avtalen har för
Afrikagrupperna förpliktelse eller bindningstid över ett år. Inga övriga leaasingavtal.
Under 2019 har 680 tkr kostnadsförts som leasingavgifter.				
					
Framtida avtalade leasingavgifter förfaller enligt följande:			
					
2019
2018
Inom 1 år				
647
740
1-5 år				
0
0
Senare än 5 år				
0
0
Summa				
647
740
Not 5: Övriga intäkter				
2019
Försäkringsersättning				
27
						
Not 6: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
2019
Nedskrivning aktier i The House of Fair Trade
0
Summa				
0
Not 7: Inventarier (tkr)			
2019-12-31
		
Ingående anskaffningsvärde				
1 002
Inköp			
190
Försäljningar/utrangeringar			
-166
Utgående anskaffningsvärde			
1 026
			
		
Ingående ack. avskrivningar				
-788
Försäljning/utrangering			
166
Avskrivningar				
-173
Utgående ack. avskrivningar				
-795
Restvärde				
231

2018
0
2018
-10
-10
2018-12-31		
1 029
129
-155
1 002
-749
155
-194
-788
214
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Not 8: Långfristiga värdepapperinnehav				 2019-12-31
2018-12-31
					
Ingående anskaffningsvärde				
100
100
Förvärv				
0
0
Försäljningar/Avslut genom konkurs				
-100
0
Utgående anskaffningsvärde				
0
100
					
Ingående ackumulerade nedskrivningar				
-100
-90
Årets nedskrivning				
0
-10
Återföringar av nedskrivningar				
100
0
Utgående ackumulerade nedskrivningar				
0
-100
					
Utgående redovisat värde				
0
0
					
Specifikation av värdepapper, antal aktier		
Redovisat värde Redovisat värde
The House of Fair Trade Sweden AB
100		
0
0
(Bolaget gick I konkurs den 13/7-2018.)					
Not 9: Långfristiga fordringar				 2019-12-31
					
Ingående anskaffningsvärde				
14
Tillkommande fordringar				
2
Amorteringar, avgående fordringar				
-13
Utgående anskaffningsvärde				
3
					
Ingående ackumulerade nedskrivningar				
0
Årets nedskrivning				
0
Återföringar av nedskrivningar				
0
Utgående ackumulerade nedskrivningar				
0
Utgående redovisat värde				
3

2018-12-31
14
0
0
14
0
0
0
0		
14

Not 10: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)					
					 2019-12-31
2018-12-31
Upplupna räntor o intäkter				
47
5
Förutbetald kostnad dataservice				
46
46
Förutbetalda licensavgifter				
65
0
Förutbetalda försäkringar				
41
39
Förutbetalda resekostnader
9
38
Hyror				
149
154
Övriga förutbetalda kostnader				
62
34
Utgående balans				
419
316
Not 11: Kortfristiga placeringar					
				
Aktiefonder (tkr)				 2019-12-31
Anskaffningskostnader					
					
Swedbank Banco Humanfonden - ingående anskaffningsvärde		
2 286
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2018-12-31		

2 131

Swedbank Banco Humanfonden - årets inköp				
1 148
Summa aktiefonder				
3 434
						
Räntefonder (tkr)
Anskaffningskostnader
Nordea Stratega Ränta - årets inköp
5 000
Summa aktiefonder
5 000
Reserverat enligt portföljmetoden				
0
					
Utgående balans kortfristiga placeringar				
8 434
Marknadsvärdet 2019.12.31 uppgår till 10 358 tkr.					
Not 12: Gåvomedel för egeninsats (tkr)				 2019-12-31
Ingående balans				
6 381
Avsatt/disponerat under året			
2
Utgående balans				
6 383
					
Insamlat under året					
Insamling Sverige (Inklusive medlemsavgifter)				
10 063
Insamling länderna				
0
Totalt insamlat				
10 063

155
2 286

0
0
0
2 286

2018-12-31
5 749
632
6 381

8 985
0
8 985

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 13: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)				
					 2019-12-31
2018-12-31
Upplupna arbetsgivaravgifter				
191
195
Upplupen semesterlöneskuld				
452
452
Upplupna revisionskostnader				
194
203
Upplupna partnerkostnader Syd				
132
169
Upplupen löneskatt				
0
142
Övriga upplupna kostnader				
46
73
Utgående balans				
1 014
1 234
					
					
Not 14: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Det fanns för 2019 respektive 2018 års räkenskapsår inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.
Not 15: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets slut har det i samband med spridningen av Covid-19 uppstått en allmän oro
för världsekonomin och som en konsekvens av detta fallande börser världen över. Afrikagruppernas
placeringar har förlorat i värde med väsentliga belopp, men i skrivande stund överstiger
fortfarande marknadsvärdet det bokförda anskaffningsvärdet. I övrigt hänvisas till kommentarer i
Förvaltningsberättelses avsnitt om händelser efter årets slut.					
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
för Afrikagrupperna för år 2019. Föreningens
årsredovisning ingår på sidorna 48-73 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra
informationen. Den andra informationen består
av Verksamhetsberättelse på sidorna 1-47 i detta
dokument men innefattar inte årsredovisningen
och vår revisionsberättelse avseende denna.
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Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-mation, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra

med verksam-heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

sens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-heter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentlig-heter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido-sättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrel-

•utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt somger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens förvaltning
av Afrikagrupperna för år 2019. Vi tillstyrker att
årsmötet disponerar resultatet enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ända målsenliga som grund för
vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föran-leda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår pro-fessionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgär
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der och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den 16 april 2020
Ernst & Young AB
Tomas Lönnström
Auktoriserad revisor

Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
www.afrikagrupperna.se
Plusgiro: 90 03 37-7
Bankgiro: 900 33 77
Swish: 900 33 77
Frågor om insamling:
insamling@afrikagrupperna.se
08-442 70 60
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