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Inledning 
Förändringens vindar har blåst inom Afrikagrupperna även under 2014. Det har fört med sig 

förbättringar av verksamheten och organisationen och bekräftelse att vi är på rätt väg. 

 

Inom regionaliseringsprocessen i södra Afrika har tre landkontor stängts och det regionala 

kontoret i Johannesburg har börjat fungera som centrum för verksamheten.  

 

Afrikagrupperna har organiserat två stora temakonferenser tillsammans med partner och andra 

representanter för det civila samhället i södra Afrika. Alla deltagare uttryckte stor 

uppskattning för solidariteten, delaktigheten och öppenheten i partnerskap som präglar 

Afrikagruppernas arbete.  

 

Runt om i Sverige har det pågått ett stort antal aktiviteter och arrangemang som genomförts 

av lokalgrupper, medlemmar och aktivister.  

 

Under flera år har vi befunnit oss i en allvarlig ekonomisk kris. Den är inte över ännu. 2015 

kommer att vara avgörande för Afrikagruppernas framtid. Afrikagrupperna behöver även i år 

öka insamlingen avsevärt. Men vi kan vara försiktigt optimistiska. Den stora satsningen på 

insamlingen som styrelsen fattade beslut om 2012 har gett resultat under 2014. Vi har 

femdubblat antalet enskilda givare och nått det bästa insamlingsresultat på många år.  

 

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

era insatser och er solidaritet! Afrikagruppsåret 2014 hade inte varit möjligt utan er! 

 

Med solidariska hälsningar, 

 

 

Calle Sundstedt  Gabi Björsson 

Ordförande   Generalsekreterare 
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Förvaltningsberättelse 
 
 

Afrikagrupperna - utveckling, finansiering, medlemmar och insamling 
Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation med 

en vision om en rättvis värld. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Organisationen har sitt 

ursprung i solidaritetsrörelsen i Sverige i slutet av 60-talet, både genom sitt stöd till 

befrielserörelserna i södra Afrika och genom att vara en stark kraft i kampen mot apartheid i 

Sydafrika. Idag bedriver Afrikagrupperna utvecklingssamarbete i fem länder i södra Afrika: 

Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe samt stöder västsahariernas kamp 

för frihet. I dessa länder är resursfördelningen mycket ojämn, fattigdomen utbredd och 

hivprevalensen är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar. 

Tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna i drygt 40 år 

arbetat för och i området. En lika viktig del av Afrikagruppernas verksamhet sker i Sverige 

genom insamling, informations- och påverkansarbete. 

 

Afrikagrupperna vill belysa orsakerna till fattigdom och orättvis fördelning av makt och 

resurser snarare än att lindra symptomen. Solidaritet är Afrikagruppernas ledord i vår syn på 

samhället och i allt arbete vi utför. Vi utgår från människors rätt till inflytande och att själva 

bestämma över sina liv samt att det är statens skyldighet att tillgodose detta. Partnerskap och 

ömsesidig respekt i relationen mellan människor och organisationer är för oss ett 

grundläggande förhållningssätt, liksom jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

hushållning med jordens resurser. 

 

Samtliga av de partnerorganisationer som Afrikagrupperna stödjer (2014 gav vi finansiellt 

stöd till 28 organisationer) är verksamma inom ett eller flera av våra tematiska områden. I vårt 

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

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

verka för förändring. Målgrupper för våra partnerorganisationer är i första hand människor 

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

kunskap och möjligheter att förändra sin situation och kräva sin rätt.  

 

Afrikagruppernas verksamhet utövas av dess medlemmar, medlemsorganisationer, årsmöte 

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

Afrikagrupperna har ett kansli i Sverige, ett regionalt kontor i Johannesburg, samt ett kontor i 

Maputo som kommer att avvecklas under 2015. Organisationens löpande arbete leds av en 

generalsekreterare utsedd av styrelsen.  

 

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

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

på vårt kontor i Stockholm. Ideellt arbete utförs också lokalt av våra medlemmar och 

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

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

arbetsmässigt för att uppnå Afrikagruppernas mål.  

 

Vid utgången av 2014 hade Afrikagrupperna 1389 medlemmar (se mer om sammanslagning 

med Afrikapartner nedan) samt elva medlemsorganisationer och tio lokala Afrikagrupper. 

Flera av våra medlemsorganisationer och lokala Afrikagrupper är också stödgrupper som 

bidrar till Södra Afrikainsamlingen. Medlemmarnas kunskap, engagemang och solidaritet är 

ryggraden i Afrikagruppernas verksamhet. Under 2014 genomfördes en mängd aktiviteter runt 

om i landet i syfte att sprida vårt budskap, påverka för förändring och att samla in pengar. 
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Afrikagruppernas verksamhet finansieras till största delen av Sidamedel (anslagsposten 

Enskilda organisationer) där vi bidrar med tio procent egeninsats. Vi har under 2014 också 

beviljats medel från Universitets- och Högskolerådet och från Folke Bernadotte Akademien 

(för verksamhet 2015). En del av vår verksamhet finansieras helt av egna medel.  

 

Styrelsen rapporterade för första gången enligt nya riktlinjer från FRII. Vid rapportens 

inlämnande fanns de flesta underlag på plats men några behövde fortfarande formellt antas. 

Det återstår för styrelsen att anta riktlinjer gällande utvärdering av högste tjänsteman, i övrigt 

finns samtliga underlag på plats och är formellt beslutade. Afrikagrupperna publicerar 

styrdokument och en årlig effektrapport på Afrikagruppernas hemsida. 

 

 
Satsning på ökad insamling och fler medlemmar 

I december 2012 beslutade styrelsen att satsa sammanlagt 7,5 miljoner kronor under tre år på 

att höja insamlingen och öka medlemsantalet. Vi kan konstatera att vi lyckats nå vårt 

insamlingsmål på 6 miljoner för 2014.  

 

Att rekrytera nya medlemmar på ett kostnadseffektivt sätt har varit en utmaning för oss. För 

att ändå öka medlemsantalet är det återvärvning och att minska antalet medlemmar som 

lämnar organisationen som har fungerat bäst. Antalet medlemmar ökade med drygt 100 

personer och vi landade i slutet av året på 1389 st. Nyrekrytering av medlemmar har inte 

fungerat som önskat och värvning på de kontakter vi fått via seminarier och evenemang 

resulterade inte i så många nya medlemmar. Samtidigt har vi varit framgångsrika i att 

rekrytera nya månadsgivare (Afrikapartner) till organisationen.  

 

Genom att inkludera ett medlemskap för alla våra månadsgivare har vi också nått målet som 

var satt till 1 650 medlemmar. Med Afrikapartner inkluderade nådde vi upp till 2476 

medlemmar vid årets slut. Genom denna integrering undviker vi att konkurrera med oss själva 

i frågan om vad vi ska satsa våra resurser på. Genom att inkludera ett medlemskap i 

månadsgivandet ger vi dem som regelbundet stöder Afrikagrupperna rösträtt på våra årsmöten 

och på så sätt möjlighet att påverka organisationens utveckling.  Det ger också en mer 

rättvisande bild av hur många personer som faktiskt står bakom Afrikagruppernas vision och 

arbete. Medlemmar och givare informerades om denna förändring i årets (2015) första 

nummer av Afrikagruppernas tidning Agera och ett brev om förändringen har skickats ut till 

alla Afrikapartner. 

 

Inom insamling har Afrikagrupperna främst satsat på värvning av nya givare och värvning av 

Afrikapartner. Den huvudsakliga metoden för värvning av nya givare har varit rekrytering via 

brev och värvning av Afrikapartner via telefon. Under året har 150 000 brev gått ut som totalt 

värvat drygt 5 500 nya givare. Vi har haft två olika ringkampanjer där vi både har konverterat 

och uppgraderat Afrikapartner. Totalt värvade vi under året 516 nya Afrikaparter och den 

månatliga dragningen ökade från 114 000 till 144 000. 

 

Ytterligare en kanal som slog alla rekord var gåvoshoppen. Försäljningen i denna ökade med 

300 %.  Detta berodde främst på tre saker: De nya fina gåvokorten, armbanden mot 

mödradödlighet samt lyckad marknadsföring inför jul. Tack vare vår växande givarbas hade 

vi också möjlighet att nå fler potentiella kunder med information om gåvoshoppen än vad vi 

har haft tidigare år. 
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Under 2014 utvecklade även Afrikagrupperna för första gången en mer renodlad 

insamlingskampanj. Inför jul sålde vi platser till vårt virtuella julbord där man istället för att 

äta julmat skänkte bort ett matpaket i Moçambique. Totalt såldes 224 platser och kampanjen 

genererade 34900 kr. Ett av målen med kampanjen var även att nå ut till företag, vilket vi inte 

lyckades med denna gång. Detta kommer vi dock att fortsätta sträva efter i vidareutvecklingen 

av kampanjen 2015.  

 

Om bidraget för samarbetet med Per Anger-priset inte räknas med (då detta gick till 

uppsättningen av föreställningen ”Den tomma stolen” och inte till Afrikagruppernas ordinarie 

verksamhet), hamnade förra årets insamlingsresultat på 6 138 000 kronor. 

 

 

 
 

Annika Norén vid Afrikagruppernas gåvoshop på bok- och 

biblioteksmässan. 
Foto: Jodie Whife 

 
 

Armbanden är tillverkade av Pots of Hope i Namibia och säljs i 

Afrikagruppernas gåvoshop.  
Foto: Sara Schedin 
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Medlemskostnader och medlemsavgifter  

Medlemskostnader avser kostnader för Afrikagruppernas nuvarande och potentiella 

medlemmar. Bland kostnaderna ingår kontakt med medlemmar, medlemsavisering, värvning 

av nya medlemmar, medlems- och givartidningen Agera, samt kostnad för personal som 

arbetar med planering och genomförande av medlemsaktiviteter. Ovan nämnda kostnader 

återfinns under rubriken ”information egna medel” i resultaträkningen.  

 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Afrikagrupperna. Fullt betalande 

medlem betalar 240 kronor och studerande och arbetslösa har en reducerad avgift på 140 

kronor. Organisationsmedlemskap kostar 500 kronor. Medlemsavgifterna skall täcka 

kostnader för föreningsadministration, medlemsinformation och medlemsaktiviteter. En 

enskild medlem, enskild Afrikagrupp eller medlemsorganisation har rätt att söka medel från 

Afrikagruppernas aktivitetsfond. Bidrag kan beviljas för informationsinsatser i Sverige som 

går i linje med Afrikagruppernas arbete. Lokala Afrikagrupper kan även söka medel för ett 

helt verksamhetsår.  
 

 
Insamlade medel, kostnader och bidrag från organisationer 

Afrikagruppernas insamlingsverksamhet Södra Afrikainsamlingen bidrar bland annat till att 

klara Sidas krav på egeninsats på tio procent. De flesta bidragen sätts in på Afrikagruppernas 

90-konto. I insamlade medel inkluderas gåvor från allmänheten, företag, organisationer, 

stiftelser och fonder. Till insamlade medel räknas också testamentsgåvor och donationer. Från 

allmänna arvsfonden har vi erhållit 525 tkr för samarbetet med Per Anger-priset kring 

uppsättningen av föreställningen ”Den tomma stolen”. Av Radiohjälpen har vi erhållit 657 tkr 

för projekt i Namibia. Som förmånstagarorganisation i Swedbanks Banco Humanfond har vi 

erhållit 106 tkr. Våra stödgrupper inom Emmausrörelsen och Brödet och Fiskarna skänkte 

tillsammans 879 tkr under 2014. Afrikagrupperna granskas av Svensk Insamlingskontroll.  

 

Att generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor från privatpersoner, 

stödgrupper och företag innebär också kostnader. Här ingår till exempel kostnader för 

trycksaker, porto, medlemsavgift i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) samt 

kostnad för personal som arbetar med planering och genomförande av insamlingsverksamhet. 

Av de insamlade medlen används femton procent till kostnader för insamling. 

Afrikagrupperna har under året fått dispens från Svensk insamlingskontroll eftersom de ökade 

insamlingskostnaderna är kopplade till vår nuvarande satsning. Trots satsningen och de för 

tillfället kraftigt ökade insamlingskostnaderna, så går 92 % av Afrikagruppernas totala 

omsättning till ändamålet. Detta är med god marginal inom gränsen för de krav som ställs av 

Svensk Insamlingskontroll. 

 
 
Styrelsens aktivistgrupp 

Styrelsen har en arbetsgrupp för aktivism för att underlätta för medlemmarna att hitta vägar 

att kommunicera inom organisationen. Man bevakar också styrelsens arbete ur ett 

aktivistperspektiv. Gruppen har under året bestått av 4 styrelseledamöter och två aktiva 

medlemmar och var drivande i planeringen av årsmötet och medlemsmötet som båda syftade 

till ökad aktivism. Gruppen hade också en koordinerande roll inom flera av organisationens 

kampanjer (Alla hjärtans dag-aktionen, EU-parlamentsvalet, 16 Days of Activism). 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Afrikagruppernas externa kommunikation 

Afrikagrupperna har under en längre tid sett ett behov av en mer sammanhållen extern 

kommunikation då vårt arbete och vår organisation ibland kan upplevas som spretig. Som ett led i 

detta byggdes Afrikagruppernas hemsida om. Det togs även fram utkast till en extern 

kommunikationsstrategi och en uppdaterad grafisk profil vilka kommer att förankras och lanseras 

under 2015. 

  

Vi har nämnts i 38 artiklar och vid 7 tillfällen i radio eller TV. Den fråga vi har fått mest 

medial uppmärksamhet kring är etik och företagande bland annat genom vårt arbete med 

schysta pensioner. Under 2014 har arbetet med sociala medier följt informationsarbetet 

närmare genom fokuserade kampanjperioder. Vi har kunnat bättre utnyttja den plattform som 

är bäst lämpad för att nå de olika målgrupperna med rätt budskap. 
 

 
Fortsatt satsning framåt  

För 2015 har vi förutom att inkludera medlemskap för våra autogiro-givare också några nya 

former av medlemskap så som ungdomsmedlemskap via sms och hushållsmedlemskap.  

Afrikagrupperna kommer även fortsättningsvis att satsa på att bredda vår givarbas samt öka 

antalet givare som väljer att stödja oss via autogiro. Vi kommer att fortsätta med våra väl 

beprövade värvningsmetoder men under 2015 även testa några nya. Vi ser även större 

möjligheter till fler samarbeten med externa aktörer, som till exempel företag, för både 

informations- och insamlingsarbetet. Under 2015 kommer vi även att utveckla vår givarvård 

för att på sikt förbättra givarupplevelsen och stärka givarens lojalitet. 

 

 
Regionalisering i södra Afrika 

I slutet av 2012 fattade Afrikagruppernas styrelse beslutet att regionalisera vår verksamhet med en 

tidsplan på tre år. Det innebär att vi på ett mer enhetligt och effektivt sätt kan jobba med våra 

teman i hela regionen. Efter omställningskostnader 2014 har nedläggning av landkontor och 

neddragning på personal inneburit en administrativ besparing för Afrikagrupperna på över 200 

000 SEK vilket kommer våra partnerorganisationer tillgodo. Den regionala förändringen är 

organisatorisk och påverkar inte inriktningen på Afrikagruppernas verksamhet 2013-2015.  

 

I slutet av 2013 öppnade vi vårt regionala kontor i Johannesburg och började arbetet med att styra 

över vår verksamhet och administration dit. Den tidsplan som tidigare fastslagits har följts och 

under 2014 stängde vi våra landkontor i Namibia, Angola och Zimbabwe samt påbörjade 

processen att stänga kontoret i Moçambique. 

 

 
Händelser efter balansdagen 

Från och med mitten av januari sade vi upp två av våra kontorsrum vilket innebär en 

besparing på 128 000 SEK per år.  

 

I mitten av februari fick Afrikagrupperna ett positivt svar på den ansökan vi lämnade in till 

Radiohjälpen/Musikhjälpen på 730 000 SEK för vår partnerorganisation Othoko.  

 

I slutet av mars lämnade Afrikagrupperna in ansökan om att bli förmånstagare till 

Postkodlotteriet. 

 

 

 

 

 



7 
 

Verksamhet och resultat för 2014 
Med visionen om en rättvis värld driver Afrikagrupperna sedan 2013 sitt arbete genom tre 

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

och handel; samt arbets- och levnadsvillkor. Genom stöd till för närvarande 28 organisationer 

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

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

 

Nedan följer en beskrivning av vilket fokus vi har haft inom våra teman samt ett axplock av 

alla de resultat vi och våra partnerorganisationer har uppnått under 2014. I Afrikagruppernas 

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

till ett av dessa syften - att människor i Afrikagruppernas verksamhetsländer har ett reellt 

inflytande i frågor som rör deras liv. 

 

 

 

 
Rättigheter, hiv och sexualitet 

Inom temat rättigheter, hiv och sexualitet verkar våra partnerorganisationer för ökad tillgång 

till prevention och behandling av hiv samt ökad medvetenhet, kunskap och möjlighet att 

arbeta mot diskriminering och stigmatisering av människor som lever med hiv. 

Partnerorganisationer och deras målgrupper, liksom Afrikagrupperna och våra målgrupper i 

Sverige ställer krav på och verkar för ökad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och 

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

sexualitet och hur dessa påverkar utvecklingen i stort ska öka. 

 

 

Afrikagruppernas partnerorganisation Wellness Foundation i Sydafrika har under året fortsatt 

att vara drivande i den regionala rörelse för hemsjukvårdare som växer fram i regionen. Med 

stöd av Wellness Foundation har FACT Chiredzi, Zimbabwe, fortsatt att driva initiativet kring 

mobilisering av hemsjukvårdare och antalet deltagare har växt till 824 i provinsen.  

 

Majoriteten av dem som engagerar sig i rörelsen är kvinnor mellan 20 och 50 år, många lever 

själva med hiv och har förlorat nära anhöriga i sjukdomen. Många medlemmar i rörelsen 

vittnar om en stärkt självkänsla och att de förstår sitt värde och hur viktiga de är för det 

allmänna hälsosystemet. Genom möten och workshops ger medlemmarna stöd till varandra 

och får styrka att ställa krav på beslutsfattare.  

 

 
”We are tired of not getting recognized for the work we do. But the past 

year has strengthened the confidence of care workers. Just in the last half 

a year we have made several headlines. In Johannesburg care workers 

almost forced their way into the ANC headquarters and in the Free State 

ten care workers were arrested after having protested against the 

corruption in the health system. Nothing can stop us now!  

-Nontuthuzelo Hlafa, Eastern Cape and supported by Wellness 

Foundation 

 

 

 

Från Zimbabwe rapporterar också FACT Cheredzi att alltfler män, även nyckelpersoner som 

lokala ledare, har tagit till sig vikten av testning och behandling för att undvika att hivpositiva 

mödrar smittar sina barn vid födseln. Detta har lett till att i 97 % av alla mödrar som lever 

med hiv i området föder friska barn.  
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I Angola kunde man under ett av ADRAs uppföljningstillfällen i samhället Kiwaba Nzoie se 

tydliga bevis på den förändring ADRAs arbete har lett till. Tidigare var det mycket vanligt att 

konflikter i hemmet löstes med våld utan dialog mellan man och hustru. Kvinnorna fick inte 

heller lov att delta i möten, fick inte yppa sina åsikter och inte heller ha en ansvarfull 

befattning. Men genom utbildningar och närvaro av kvinnlig personal från ADRA har dessa 

kvinnor fått kraft att kräva sina rättigheter. Idag löses konflikter genom samtal och dialog och 

männen värdesätter kvinnorna och deras kapacitet. 

 

Amodefa i Moçambique har drivit lokalt påverkansarbete kring rätten till abort. Målet har 

varit att öka medvetenheten bland lokala ledare för att de ska engagera sig i frågan kring att 

tillhandahålla post-abortion services. Tack vare de lokala ledarnas deltagande har man kunnat 

tillhandahålla eftervård för 20 188 kvinnor som gjort abort. En annan stor framgång under 

2014 är att hbtq-organisationen LAMBDA (som stöds av Amodefa) genom ihärdigt 

påverkansarbete tillsammans med andra civilsamhälles-organisationer har fått till stånd en ny 

brottsbalk där homosexualitet inte längre är straffbart i Moçambique.  

 

I Namibia har de organisationer Afrikagrupperna stödjer bidragit till att hivprevalensen hos 

gravida kvinnor (som är den grupp där mätningar som dessa oftast görs) har sjunkit med några 

procentenheter de senaste åren. Andelen hivpositiva är alltjämt hög och därför är Positive 

Vibes arbete med stödgrupper för människor som lever med eller på annat sätt är drabbade av 

hiv mycket viktigt. Deras betydelse får symboliseras av följande citat:  

 
 

“We have been meeting since 2008, once a week every Sunday after church. It’s 

important to us because we can support each other. Together we have built our 

confidence that enable us to dare to speak out. The group has motivated us and 

given us strength to continue. Together we have learned, collectively discussed 

and together we have built courage.”  

-“Johanna” member of one of the groups in Ondangwa in northern Namibia. 
 

 

 

I Sverige lyfte vi framför allt detta tema under maj månad i samband med mors dag och i 

slutet av året i samband med Världsaidsdagen. Syftet var både att sprida kunskap och 

information kring mödradödlighet, våld mot kvinnor och hiv samt att samla in pengar.  

 

Under maj valde vi att lyfta mödradödlighet med budskapet ”Ingen kvinna ska behöva dö 

under sin graviditet”. Vi informerade om hur Afrikagrupperna och de partnerorganisationer vi 

stödjer jobbar med frågan och illustrerade på ett lättillgängligt sätt genom infografik hur det 

ser ut och vad som behöver göras. En representant från NAPPA bjöds in i samband med 

kampanjen då de fokuserar sitt arbete på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för 

unga. I samband med Afrikagruppernas mamma-kampanj sålde vi också armband till förmån 

för södra Afrikainsamlingen vilket gick över förväntan och bidrog starkt till ett uppsving för 

Afrikagruppernas gåvoshop. Mamma-kampanjens budskap nådde också många av våra givare 

genom att den lyftes i insamlingsbrev, gåvokort och i vår ring-kampanj.  

 

Under slutet av året tog Afrikagrupperna aktiv del i den internationella kampanjen 16 Days of 

Activism against Gender Based Violence. Syftet med kampanjen är att belysa könsbaserat 

våld framför allt mot kvinnor som ett globalt problem. Under de 16 dagarna kampanjen 

pågick spreds bilder via sociala media med texten ”Min kropp – min rätt”. Under 
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kampanjperioden publicerade vi också 16 blogginlägg på temat. Tack vare våra praktikanter i 

Sydafrika lyckades vi involvera flera av våra partnerorganisationer i kampanjen. 

 

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

människor i Afrikagruppernas verksamhetsländer garanteras sexuell och reproduktiv hälsa 

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

 

 

 
 

Care Workers under SADC Peoples summit i 

Zimbabwe 
Foto: Agnes Nygren 

 
 
Infografik för Afrikagruppernas mamma-

kampanj 

Grafik: Cecilia Gustafsson 
 

 

 
  

Collage aktivister 16 Days of Activism 

 
 
 
 
Rättigheter, mat, naturresurser och handel 

Inom temat rättigheter, mat, naturresurser och handel, arbetar Afrikagrupperna för att kvinnor 

och män ska ha fått större utrymme att göra informerade val och ställa krav på bättre 

produktionsmöjligheter samt en ökad tillgång till marknader för småskaliga bönder och 

producenter. Partnerorganisationer och deras målgrupper agerar för rättigheten, och tillgången 

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

ett hållbart nyttjande av naturresurser och en rättvis fördelning av vinsterna från utvinning och 

förädling av naturresurser inom och mellan länder. Afrikagrupperna arbetar också för ökad 

medvetenhet om landgrabbing och dess effekter samt hur internationell handel och 

investeringar påverkar matsuveränitet och utvinning av naturresurser.  

 

 

Via SPP har jordbrukare under året nått ut med information till skolor och samhällen i 

Sydafrika med sin kunskap kring ekologisk odling och tillgång till mat. SPP har också gett 

stöd till träningscentret, Garden of Hope, som erbjuder möjlighet att praktiskt träna sig i 

ekologiska odlingsmetoder för småskaliga lantbrukare i Norra Kap-provinsen.  

 

 
“The rain came early in May, we had thunder during winter and as 

September came with the spring it was still cold. Climate changes 

forces me to adjust to new plant season. Agroecology give me that 

possibility. My experience is that with proper agricultural planning, 

thorough preparation of the soil and with the right methods one can 

counter climate changes. To work with the conditions of the land 

means that you maximize the soil fertility and there will be no 

erosion. The changes in weather, changes to vegetation and the 

changes of rain falls forces us to adjust, test and explore new 

methods of agriculture, which we are allowed to do at the training 

sites in the garden of hope”. 

- Anna April, Northern Cape 

 
 
Foto: Pedro Kotze 
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2014 bar frukt för BRC och den sociala rörelsen Vulamasango Singene som efter en tio år 

lång kamp nu tillåts ansöka om den mark de förlorat under apartheid. Regeringen har erkänt 

sitt misstag och med en ny lag kan tusentals människor i de forna hemländerna få upprättelse 

och marken lagligt överförd. 

 

CLP som är verksamma i KwaZulu Natal-provinsen ger stöd till många olika rörelser och 

grupper i att kräva sin rätt. Bland annat går stödet till en kvinnogrupp i Nomponjwana som 

kämpar mot alla de övergrepp som begås mot kvinnor i området. På landsbygden är det ofta 

två styrande system som råder, det demokratiskt valda och det traditionella ledarskapet. Detta 

innebär en svår, farlig och diskriminerande tillvaro för kvinnor. CLP ger praktiskt stöd till 

kvinnorna att utveckla strategier, bygga förtroende i samhället och framföra sina åsikter till 

och ställa krav på myndigheterna. 

 

I Zimbabwe höll ABDO, ENMT och ZIMCODD möten och träningar, både enskilt och 

tillsammans för att stärka kapaciteten i byarna. Stöd för mobilisering av småskaliga 

jordbrukare gavs i syfte att öka deras engagemang och kunskap kring hela produktionskedjan. 

Partnerorganisationerna rapporterar att områdena kan uppvisa bättre kvalitet och avkastning 

på skördarna. De flesta jordbrukarna har tillräckligt med mat för sina familjer och tillräcklig 

kunskap och styrka att stå emot det ekonomiska beroendet som kontraktsarbete innebär.  

 

 
"The reason that so many choose to grow cotton is 

because the big cotton companies offer to loan you 

money for inputs, such as seed and fertilizers, in 

return you sell you’re the cotton to the company. The 

debt is then deducted from the finished product. But 

the contracts are written in a language you don’t 

understand (English) and the price for the cotton is 

not there when you sign. Nothing will be left in your 

pocket once the debt is settled. You get chained to the 

cotton company and have no chance to break the 

circle of dependency. About a year ago ABDO 

explained the idea of a cooperative. They got us 

going with a small base for an agricultural bank. We 

each pay a monthly fee into it and with the collective 

pot of money we assist each other. Today we are free 

to choose what we plant and if we want to grow 

cotton it is we who determine the price. We broke the 

circle of dependency!" 

Tracy Tangwanda - cotton farmer in Chakari 

 

 
       

              Foto: Agnes Nygren 

 

 

Trots en ny konstitution i Zimbabwe som ska skydda rätten till mark kan både ZIMCODD 

och SEATINI rapportera att småskaliga jordbrukare har blivit av med sin mark, och därmed 

också tillgång till vatten, utan kompensation. Tack vare ökad medvetenhet och kunskap 

mobiliserar dessa utsatta grupper och motsätter sig övergreppen trots de risker det innebär.  

SEATINI och ZIMCODD har också genom sin gedigna erfarenhet från forskning och 

påverkansarbete lyckats få till stånd möten mellan beslutsfattare och lokala aktivister kring 

både bomull, fiske, land och andra resurser.  

 

Under året som gått har den provinsiella regeringen uppmärksammat ADRAs arbete och 

frigjort medel för småskaliga jordbruk i Angola. ADRA är numer delaktiga i en rad olika 
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samtal med lokala myndigheter. Detta är en viktig del i decentraliseringsprocessen för att 

uppnå fördjupad demokrati och lösa problem för lokalsamhällen. Arbetet med jordbruksskolor 

har ökat avkastningen på skörden som tidigare drabbats hårt av torkan i området. 

 

Cambo Cabande är en liten by där invånarna är organiserade i jordbruksföreningar. 

Invånarna har små resurser och har därför inte kunnat utveckla sin produktion och därmed 

förbättra levnadsvillkoren för sina familjer. Genom ADRA fick de möjlighet att låna pengar 

och kunde därmed köpa sättpotatis och förbereda jorden. När potatisen grott och skördats 

kunde de sälja den, betala tillbaka lånet och få ett överskott som användes till att köpa 

husgeråd, skolböcker till barnen, kläder och zinkplåtar. Föreningsmedlemmarna var mycket 

nöjda med lånet de fick från ADRA vilket också visar på vilka små medel som ibland behövs 

för att skapa en stor förändring.  

 

I Moçambique har UNAC fortsatt att försvara småskaliga jordbrukares rättigheter och 

intressen. Medlemmar har fått kompetens att kunna försvara sina rättigheter och utbildats för 

att kunna skydda sina intressen. Trots stora ekonomiska intressen och starka motståndare har 

småskaliga bönders mobilisering gett några positiva resultat i kampen för land. Ett exempel är 

det sydafrikanska företag som tagit ett 650 hektar stort landområde i besittning och förbjudit 

lokalbefolkningen att korsa området. En petition lämnades in till de lokala myndigheterna där 

man krävde rätten till land då många familjer annars skulle stå utan hem, utan någonstans att 

ta vägen och utan möjlighet till försörjning. Efter en lång dialog beslutade de lokala 

myndigheterna att det sydafrikanska företaget inte hade rätt att vara där utan fick lämna 

området. Tack vare mobilisering och kamp kunde dessa familjer bo kvar och bruka jorden.  

 

I Sverige har Afrikagrupperna fortsatt att belysa problemen kring handelsavtalen EPA och 

landgrabbing. Den namninsamling som startades under 2013 pågick fram till EU-

parlamentsvalet och resulterade i att vi kunde överlämna mer än 2000 underskrifter till de 

nyvalda EU-parlamentarikerna för schysta handels- och investeringsavtal och stopp för 

skatteparadis.  

 

Med anledning av toppmötet mellan EU och Afrikanska Unionen förra året bjöd vi in 

representanter från SEATINI och Third World Network för att återigen lyfta EPA-avtalen. 

Intresset för de seminarier vi arrangerade på temat var mycket stort. Vi hade också möjlighet 

att tillsammans med våra gäster medverka vid flera evenemang i Bryssel där vi bland annat 

lyfte ”alternative trade mandate” som ett alternativ till EPA.  

 

Under året arrangerades ett runda bordssamtal mellan Afrikagrupperna, Svenska Kyrkan, 

Swedwatch och representanter för Volvo och Atlas Copco med anledning av Swedwatchs 

rapport ”Platinautvinning med risker”. Rapporten fick mycket uppskattning av företagen för 

sitt pedagogiska sätt om hur man kan tolka och använda de guidande principer som finns 

kring företag och mänskliga rättigheter. Det arrangerades också en utställning och ett 

seminarium på länsmuseet i Linköping med platinagruvor som tema. Under MR-dagarna som 

hölls i Umeå kopplades gruvindustrin och problematiken kring landgrabbing samman med de 

fall som också pågår i Sverige.  

 

Under 2014 anslöt Afrikagrupperna till kampanjen för schysta pensioner för att motverka att 

svenska pensionspengar investeras i bland annat fossila bränslen och för att hänsyn till 

mänskliga rättigheter ska tillgodoses i de investeringar som görs.  
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Målen och arbetet inom detta tema bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte - att Sveriges 

och EU:s politik leder till att befolkningen i Afrikagruppernas verksamhetsländer har 

möjlighet att påverka politiska beslut och har inflytande i globala institutioner 

 

 

 
 

Afrikagrupperna och UNAC möter bönder som blivit av med sin 

mark i Monapo 
Foto: Mitra Mäki  

 

 
 

Thomas Deve, SEATINI, Marja Wolpher Afrikagrupperna och 

Sylvester Bagoroo, Third World Network 
Foto: Maria Zerihoun 

 
 
 
 
Rättigheter, arbets- och levnadsvillkor 

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

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

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

kvinnor som är särskilt utsatta för genusrelaterade maktstrukturer. Partnerorganisationerna 

och dess målgrupper agerar också för miljö- och klimaträttvisa samt för att den negativa 

påverkan på miljön och klimatet för partnerorganisationernas målgrupper ska vara så liten 

som möjligt. Afrikagrupperna har arbetat för en ökad medvetenhet hos våra målgrupper om 

relationen mellan arbets- och levnadsvillkor, konsumentmakt och hållbar utveckling. 

 

 

I Sydafrika, där det inte finns någon central instans som ansvarar för sophantering och 

miljöfrågor, är sophantering något som sköts av den allra fattigaste och mest utsatta delen av 

befolkningen. De soptippar som finns är ofta farliga för både människor och för miljön. 

Groundwork organiserar skräpplockare nationellt och stöder dem i att bilda kooperativ där de 

kan få mer betalt för det skräp de sorterar. Det kooperativa arbetet gynnar både miljön, den 

lokala demokratin och jämställdheten, samt ger större inkomster till dem som är medlemmar.  
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“In our cooperative we work together, 

everyone has a voice and a vote, we negotiate 

as a group and split the profit equally. It is 

funny that our community, that knows us, 

doesn’t see the value of our work. It is people 

from outside, like groundwork and 

Afrikagrupperna, who understand the 

importance of what we do. Your support in 

assisting us improve the municipality’s attitude 

towards waste pickers and recycling. Our 

recycling can generate livelihoods beyond 

waste picking in our community and our model 

of organising can be a resource and inspiration 

to waste pickers nationally.”  

-Sibusiowa Dladla in Mooi River. 

 

 
 
      Foto: Ylva Zetterlund 

 

 

 

När det gäller arbetsvillkor i Sydafrika har ECARP under lång tid jobbat med att stödja 

jordbrukskommittéer som finns på 72 olika farmer i Östra Kap-provinsen. Dessa kommittéer 

har gett stöd kring markrättigheter och arbetsvillkor bland annat genom att se till att 

farmägarna tillhandahåller skyddskläder och betalar den lagstadgade minimilönen. 

 

I Zimbabwe har lantarbetarfacket Gapwuz ökat medlemsantalet med över 6 % under det år 

som gått. Man har också lyckats förhandla upp lönerna med över 4 % (vilket är en bra bit över 

inflationen, men som också ska sättas i förhållande till den mycket låga lön som lantarbetarna 

faktiskt har). Genom framgångsrikt påverkansarbete har Gapwuz också bidragit till att landets 

policy för arbetsvillkor har reviderats. Detta har kraftigt förbättrat kvinnors arbetsförhållanden 

i och med förkortad arbetstid och längre mammaledighet.  

 

I Namibia har LaRRis arbete med att stödja fackföreningar fortgått och under 2014 lyckades 

deras utbildningar krediteras så att fackanslutna kan fortsätta till universitetsnivå. Under året 

startade LaRRi ett regional fackligt utbildningsprogram och kunde på så vis också engagera 

fackliga kollegor i både Sydafrika och Zimbabwe.  

 

Afrikagruppernas arbete med Rättvis Vinhandel-kampanjen har fortsatt både i Sverige inom 

kampanjgruppen för rättvis vinhandel och i Sydafrika. Under året hade vi besök av den 

fackliga organisationen CSAAWU som ett led i att vidga samarbetet med kampanjen utanför 

våra partnerorganisationer. Vår huvudfråga är rätten till en lön som går att leva på och etiska 

koder som inkluderar arbetarorganisationer/fack och utgår från arbetarnas behov.  

 

I Sverige har Afrikagruppernas lokalgrupper varit aktiva inom kampanjen på olika seminarier 

och arrangemang (se mer under ”Lokalgrupper”). Afrikagrupperna har under året haft 

fortsatta möten med Systembolaget kring deras etiska koder och för att de ska ta ett större 

ansvar i sina kontakter med vinproducenter i Sydafrika. Rättvis vinhandel-kampanjen stod i 

fokus under början av året. I samband med aktionsdagen på Alla hjärtans dag då runt 50 

aktivister på 15 orter ställde frågor på Systembolaget om vin och vinproduktion, informerade 

Systembolaget sin personal om kampanjen och kampanjens budskap nådde på så sätt flera 

tusen personer som är i direkt kontakt med konsumenter. Under våren arrangerades också en 

kurs i socialt ansvarstagande inom vinproduktion för svenska vinimportörer vilket är en 

mycket viktig målgrupp för kampanjen. Afrikagruppernas medverkade även på Bok- och 
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biblioteksmässan med ett seminarium kring rättvis vinhandel och vi syntes i vår monter med 

samma tema. Ett nytt sätt att nå ut med vårt budskap prövades med animerade kortfilmer. 

Fredagsmys med Sven Sommelier berättar vinets väg från druva till glas och arbetares villkor. 

Den har setts av närmare 2000 personer. 

 

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

naturresurser, bidrar till att uppfylla Afrikagruppernas syfte - att människor i 

Afrikagruppernas verksamhetsländer har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är 

långsiktigt hållbart med hänsyn till ekonomi, miljö och rättvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rättvis vinhandel-aktion på Systembolag runt om i Sverige under Alla hjärtans dag 

 

 

 

 

Soptipp i Mooi river. Kooperativet får stöd genom groundWork i 

Sydafrika 

Foto: Ylva Zetterlund 

 

 
 

 
Afrikagruppernas monter och vin-mingel på Bok- och 

biblioteksmässan  

Foto: Jodie Whife 
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Organisationsutveckling  

Afrikagrupperna har också ett program för organisationsutveckling riktat mot våra 

partnerorganisationer. Målet med detta är att ge ett generellt stöd i att utveckla och förbättra 

partnerorganisationernas kapacitet i att planera, driva och följa upp sin verksamhet. 

Afrikagruppernas finansiella stöd går till organisationernas hela verksamhet varför det också 

är viktigt för oss att stärka organisationernas institutionella kapacitet liksom att skapa 

möjligheter till utbyten, erfarenheter och gemensamma aktioner med likasinnade 

organisationer. Afrikagrupperna ser stödet till organisationsutveckling som ett led i att stärka 

det civila samhället i södra Afrika.  

 

Miljö och klimat är ett av områdena som vi fortsatt att jobba tillsammans med under året. 

Representanter från Afrikagrupperna och från en av våra partnerorganisationer deltog i en 

regional workshop kring miljölinsen (metod att titta på hur miljön påverkar verksamheten och 

vice versa). groundWork arrangerade en två veckor lång utbildning i klimaträttvisa där 

personal från Afrikagruppena och representanter från partnerorganisationerna SPP och 

ZIMCODD deltog.   

 

Det finns få regionala plattformar i regionen där det civila samhället kan mötas och utbyta 

erfarenheter ”SADC People Summit” är ett sådant forum vilket under 2014 arrangerades av 

SEATINI och ZIMCODD. Över 500 deltagare från flera olika sektorer inom civilsamhället 

fanns representerade, bland annat aktivister från Wellness Foundation, Padare, WoMin 

(IANRA), FACT, SPP och UNAC. SEATINI tog också initiativ till ett regionalt utbyte kring 

byggande och mobilisering av sociala rörelser. Båda dessa tillfällen hade stor betydelse för att 

stärka solidariteten mellan aktivister inom och mellan olika länder i regionen.  

 

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

samhällen och våra partnerorganisationer i våra verksamhetsländer ska vara jämställda och 

demokratiska. 

 

 

 
Bilden av Afrika och spridning av kunskap 

Förutom våra tematiska frågor har Afrikagrupperna som mål att i Sverige sprida kunskap 

generellt om södra Afrika och utvecklingsfrågor. Detta gör vi genom seminarier, kurser, 

utställningar, reportage och artiklar samt genom att finnas med i sammanhang där globala 

utvecklingsfrågor diskuteras och debatteras, inte minst genom våra lokalgrupper.  

 

Under 2014 anordnade Afrikagrupperna åtta seminarier på olika teman i samband med 

utställningen Afrikanska Mästerverk på Världskulturmuseet i Göteborg. Under seminarierna 

hade Afrikagrupperna värdar på plats, framförallt från Göteborgs Afrikagrupp, som 

välkomnade besökarna, berättade om Afrikagrupperna och värvade medlemmar. Seminarierna 

lockade 800 besökare (framför allt arrangemanget med Martin Schibbye var välbesökt). 

Besökarna var allt från organisationer, myndigheter, media, journalister, företagare, studenter, 

intresserade av Afrika, medlemmar och potentiella medlemmar. Då arrangemanget ägde rum 

på Världskulturmuseet fanns det också en möjlighet att nå ut till en annan målgrupp än vi 

vanligen når ut till.  
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Lokalgruppernas arbete 

Afrikagruppernas lokalgrupper är mycket aktiva och det pågår många spännande och 

intressanta aktiviteter och samarbeten runt om i Sverige. För närvarande finns det 10 lokala 

Afrikagrupper i Sverige: Falun, Gävle, Göteborg, Linköping, Stockholm, Södertälje, Täby, 

Uppsala, Ådalen och Örebro. Genom gruppernas alla aktiviteter har vi nått tusentals personer 

runt om i landet med vårt budskap. Nedan följer en sammanfattning av lokalgruppernas 

engagemang. 

 

 

Västsahara 

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

under året lyft denna fråga på olika sätt. Falu Afrikagrupp arrangerar årligen en manifestation 

för Västsaharas frihet, så också 2014 då Aliyen Kentaoui (Polisario), Sören Lind 

(VästsharaAktionen) och Lena Thunberg (redaktör för tidskriften Västsahara) medverkade. 

Gävle Afrikagrupp arrangerade en utställning och höll informationsmöten om Västsahara 

tillsammans med den västsahariske journalisten Asria Mohammed. Stockholms Afrikagrupp 

hade Västsahara som ett av sina fokusområden under året och arrangerade en studiecirkel med 

inbjudna gäster kring hur Västshara porträtteras i media. Ådalens Afrikagrupp lyfte 

Västsahara både under Urkultfestivalen och under MR-dagarna i Umeå. I Uppsala höll man 

en manifestation för Västsaharas frihet i samband med Joe Laberos show som hade ett 

Marockanskt tema. I Göteborg arrangerade lokalgruppen fotoutställningen ”Västsahara 

väntar” och delade ut flygblad under turistmässan med uppmaningen att inte resa till 

Marocko.  

 

Denna aktivism samt Afrikagruppernas medverkan i Västsaharaaktionen bidrar till att 

uppfylla vårt ändamål - att Sveriges och EU:s politik leder till ett fritt och självständigt 

Västsahara. 

 

 

Rättvis Handel 

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

Södertälje finns ett samarbete med den lokala Världsbutiken. I Ådalens Afrikagrupp är rättvis 

handel ett av fokusområdena. Under året arrangerades försäljning vid 20 tillfällen vilket nådde 

uppåt 400 personer. Man spred också information om Härnösand som klassats som Fair Trade 

City. Gruppen har också arrangerat kurser för blivande Fair Trade-ambassadörer.  

 

 

Kurser, seminarier och andra kampanjaktiviteter  

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

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

lokala gruppen i olika universitets- och högskoleknutna program för Afrikastudier. Gävle 

Afrikagrupp arrangerade en längre studiecirkel kring Sten Rylanders böcker om Sydafrika och 

Mandela och i samarbete med ABF ordnade Södertälje flera kvällar med film och seminarier, 

bland annat med journalisten Erika Bjerstrand. I Falun och i Uppsala arrangerades 

seminarieserien “Södra Afrikas utmaningar, Europas ansvar”. 

 

Rättvis vinhandel är en fråga som har engagerat flera av lokalgrupperna. I Stockholm, 

Uppsala, Göteborg, Örebro och Ådalen har frågan uppmärksammats på olika sätt. Bland annat 

genom deltagande i Alla hjärtans dag-aktionen utanför Systembolaget runt om i Sverige. Flera 

grupper har också arrangerat rättvisa vinprovningar under året. I Göteborg var lokalgruppen 

aktiv under Bok- och biblioteksmässan i Afrikagruppernas monter som hade temat Rättvis 

vinhandel. Göteborgs Afrikagrupp höll också en studiecirkel på temat som avslutades med ett 
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seminarium och paneldebatt mellan kampanjgruppen för rättvis vinhandel, Systembolaget och 

en forskare kring företags ansvarstagande. 

 

Andra frågor som har engagerat är utfrågning av politiker inför EU-parlamentsvalet kring 

handelsfrågor, landgrabbing i Moçambique, Världsaidsdagen, hbtq-frågor samt utvecklingen i 

södra Afrika i stort.  

 

Under året hade Afrikagrupperna besök från våra partnerorganisationer NAPPA, EMNT, 

SEATINI, och groundWork. Dessa hade möjlighet att besöka och delta vid ett flertal av 

lokalgruppernas evenemang.  

 

 

Insamling 

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

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

loppmarknader, aktioner och fester. I Falun, Gävle, Södertälje, Täby och Uppsala engagerade 

sig lokalgrupperna i insamlingskampanjen för Världens Barn. De insamlade medlen för 

Världens barn kan sedan Afrikagrupperna söka genom Radiohjälpen.   

 

 

Kultur  

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

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

med muséer. Flera grupper har också arrangerat filmkvällar, filmfestivaler, och hållit 

litteraturcirklar under året.  

 

 

 
 
Utomhusmöte på gågatan i 

Borlänge 

Foto: Falu Afrikagrupp 
 

 

Afrikagrupperna på Urkultfestivalen 
Foto: Ådalens Afrikagrupp 

 

 
 

Södertälje Afrikagrupp på världsaidsdagen  
Foto: Södertälje Afrikagrupp 
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Bilddialog 

Under hösten 2014 utvecklade Afrikagrupperna 

ett pilotprojekt inriktat på dialog kring bilder, 

vardagsliv och fördomar mellan en gymnasie-

klass i Stockholm och aktivister hos 

Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE i 

Moçambique. Detta gjordes genom ett utbyte av 

bilder kring vardagslivet i respektive land och en 

diskussion kring dessa över videolänk. Den 

visuella digitala mötesplatsen är ett nytt sätt för 

Afrikagrupperna att arbeta med utbyten som vi ser 

stor potential i då den direkta kontakten sker på 

lika villkor och med samma möjligheter och 

förutsättningar till diskussion.  
 

 
  De svenske eleverna diskuterar bilder från Moçambique 

  Foto: Mitra Mäki  

 

 

 

 

 
 
Praktikanten Amanda Bäcklund tillsammans med  

Care Workers i Sydaafrika 

Foto: Ljungskiles folkhögskola 

 

 

Praktikantprogrammet  

Under 2014 året inledde Afrikagrupperna ett 

samarbete med Ljungskiles folkhögskola och vi kunde 

som samarrangör för deras ett-åriga kurser erbjuda 
praktikplats till 14 elever hos partnerorganisationer i 

Sydafrika och Zimbabwe. Praktikperioden sträcker sig 

in i 2015 och avslutas med att praktikanterna genom 

informationsarbete delar med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper. Afrikagrupperna hade också fyra 

praktikanter i egen regi till våra kontor i Bulawayo, 

Johannesburg och Maputo samt till UNAC i 

Moçambique. Förutom att vara ett stort stöd för 

Afrikagruppernas arbete på plats, bidrog dessa 

praktikanter både till Afrikagruppernas infor-

mationsarbete genom att blogga och koordinera 

kampanjaktiviteten 16 Days of Activism, och till att 

utveckla den engelska delen av UNACs hemsida.  

 

 

 

 
Möt Världen 

Afrikagrupperna står också som sökande organisation till Sida för projektet ”Möt världen i 

Solidaritetshuset”. Möt Världen drivs av Barnängens Världsbibliotek som finns i 

Solidaritetsrörelsens Hus där Afrikagruppernas huvudkontor också ligger. Projektet syftar till 

att göra information från bland annat organisationer lättillgänglig och sökbar genom ett 

webbaserat, digitalt arkiv.  
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Ekonomi och resultat  
 
Intäkter och kostnader 

De totala verksamhetsintäkterna för Afrikagrupperna uppgick år 2014 till 49 963 tkr. De 

samlade verksamhetskostnaderna uppgick till 53 781 tkr. Under 2014 gick 78 % av 

kostnaderna för utvecklingssamarbetet till våra partnerorganisationer. Motsvarande siffror för 

2012 respektive 2013 var 72 % och 76 %. 

 

Sedan 2013 har vi ett pågående ärende i Moçambique gällande ofullständig dokumentation, 

finansiell rapportering och revision för 2012 och 2013 på totalt 2510 tkr (varav 2270 tkr är 

medel från Sida). Afrikagrupperna genomför nu revision för 2013 för denna 

partnerorganisation samt spårar dokumentation för att slutföra revision för 2012. Ärenden 

liknande detta hanteras i enlighet med Afrikagruppernas riktlinjer för styrning och kontroll i 

samråd med Sida.  

 

Insamlingsintäkterna under 2014 uppgick till 6 663 tkr. Afrikagruppernas räknar gåvor och 

bidrag, exklusive statliga bidrag, som insamlingsintäkt. Svensk Insamlingskontroll 

kontrollerar bland annat att insamlingskostnader, medlemskostnader och administration är på 

en rimlig nivå i förhållande till den totala årsintäkten. För Afrikagrupperna utgjorde dessa 

kostnader cirka tio procent av den totala årsintäkten. De totala intäkterna från allmänheten 

inklusive bidrag från organisationer uppgick till 7 010 tkr, vilka förutom insamling innefattar 

nettoomsättning och medlemsavgifter. 

 

Totalt uppgick kostnaderna för informationsverksamhet i Sverige under året till 3 756 tkr, 

varav Sidas informationsbidrag gav 1 928 tkr. Detta inkluderar Barnängens Världsbiblioteks 

program ”Möt Världen”. Totalt uppgick kostnaderna för verksamhet i södra Afrika till 41 

783 tkr, varav Sida bidrog med 36 243 tkr. 

 

Under 2014 redovisade Afrikagrupperna ett underskott på 3 467 tkr. Resultatet är bättre än 

budget. Detta beror framför allt på lägre kostnader för egenfinansierad information i Sverige 

och för egeninsats. År 2013 redovisade Afrikagrupperna ett underskott på 2 522 tkr.  

 

 
Placeringspolicy, finansiella instrument och risknivåer för eget kapital 

Enligt de riktlinjer som Afrikagruppernas styrelse antagit skall likviditetshantering och 

placeringar syfta till att ge Afrikagrupperna både en kortsiktig och långsiktig god likviditet 

och tillfredsställande avkastning. Värdet av aktier och aktiefonder bör inte överstiga 25 

procent av det egna kapitalet. Placering skall ej göras i aktie där minst fem procent av 

företagets omsättning avser alkohol, tobak eller försvarsutrustning. 

 

De finansiella instrument som Afrikagrupperna använder för placeringar är fasträntekonton 

och aktiefonder. I takt med att egna kapitalet har sjunkit och marknadsvärdena gått upp har 

försäljning av aktiefonder gjorts. Likviditet och placeringar sköts i egen regi med försök till 

långsiktig strategi. 

 

För att i tid kunna ge direktiv om vilka åtgärder som bör vidtas, har styrelsen under 2014 

fattat beslut om risknivåer för eget kapital. Risknivåerna innebär i korthet att om det egna 

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

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

Om det egna kapitalet understiger 6 mkr, tas diskussion upp om eventuell rekonstruktion eller 

avveckling under kontrollerade former.  
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För att vända Afrikagruppernas svaga ekonomiska resultat, säkra vårt egna kapital och 

därmed organisations fortlevnad stramar vi åt budgeten där det är möjligt i kombination med 

en fortsatt satsning på ökade intäkter genom insamling och extern finansiering av de projekt 

vi driver i Sverige.  

 
 
 
 
 
 
Det ekonomiska stödet fördelar sig på länder enligt nedan (tkr) 
 
 
Land  
 

2014 2013 2014 

 

Angola 6703 6679 14,5 % 

Moçambique 8020 8813 17,4 % 

Namibia 5883 5755 12,8 % 

Sydafrika 8839 7630 19,2 % 

Zimbabwe 7455 6801 16,2 % 

Regionalt 3368 2228 7,3 % 

Praktikanter 1515 501 3,3 % 

Sverige (inkl. projekt) 4281 10114 9,3 % 

 

Summa 

 

46 064 

 

48 521 

 

 
 

 

 

 
Det ekonomiska stödet fördelar sig på teman enligt nedan (tkr) 
 
 
Tema 2014 2013 2014 

 
 

Organisationsutveckling 2872 2892 6,2 % 

Hiv och Sexualitet 13115 13849 28,5 % 

Mat och Naturresurser 13521 11526 29,3 % 

Arbets- och levnadsvillkor 10760 9639 23,4 % 

Praktikanter 1515 501 3,3 % 

Sverigeverksamhet 4281 10114 9,3 % 

 

Summa 
 

46064 

 

48521 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,5%

17,4%

12,8%

19,2%

16,2%

7,3%

3,3%

9,3%

2014
Angola

Mocambique

Namibia

Sydafrika

Zimbabwe

Regionalt

Praktikanter

Sverige (inkl projekt)

6,2%

28,5%

29,3%

23,4%

3,3%

9,3%

2014 Organisationsutveckling

Hiv och sexualitet

Mat och naturresurser

Arbets- och levnadsvillkor

Praktikanter

Sverigeverksamhet
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Översikt av de organisationer Afrikagrupperna gav stöd till 2014: 
Afrikagrupperna gav finansiellt och/eller organisationsutvecklande stöd till 28 organisationer 

2014. Samtliga organisationer är verksamma inom något eller flera av de tre teman som 

Afrikagrupperna jobbar med. Organisationernas verksamhet sker både lokalt, nationellt och 

regionalt beroende på organisation. Samtliga är baserade i något av våra fem verksamhetsländer. 

Summan i SEK visar Afrikagruppernas finansiella stöd (avrundat till närmaste tiotusental) till 

organisationerna under 2014. 

 

 
Tema: Rättigheter, hiv och sexualitet 
 

Bismas das Acácias (Angola), 500 000 SEK 

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

miljöfrågor och medborgarrätt. Organisationen är verksam i Benguela. 

 

Othoko (Moçambique), 1 200 000 SEK   

Ett forum som består av tre föreningar, Yolaka, Hankoni och Othoko, för personer som lever med 

hiv i Cuamba i Niassa-provinsen. Forumet är knutet till hälsovårdens test- och ungdomskliniker 

samt lokalradion. Syftet med samarbetet är att förbättra det förebyggande arbetet med hiv och 

lindra konsekvenserna för dem som lever med sjukdomen. 

 

AMODEFA, Associacao Mocambicana para o Desenvolvimento da famillia  

(Moçambique), 700 000 SEK 

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

kvinnor och män i Moçambique, bland annat genom att driva kliniker. Genom AMODEFA får 

den nationella hbt-organisationen LAMBDA stöd. AMODEFA är medlemmar i IPPF 

(International Planned Parenthood Federation).  

 

NAPPA, Namibia Planned Parenthood Association (Namibia), 740 000 SEK 

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

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

är medlemmar i IPPF (International Planned Parenthood Federation).  

 

Positive Vibes (Namibia), 1 150 000 SEK 

Fokuserar bland annat på mäns deltagande i det hivförebyggande arbetet i Namibia och 

kopplingen mellan jämställdhet, sexualitet och hiv. Positive Vibes arbetar också med hbt-frågor 

regionalt i södra Afrika. 

 

Wellness Foundation (Sydafrika), 1 000 000 SEK 

Arbetar tillsammans med vårdgivare som stöttar personer som lever med hiv i Sydafrika. Målet är 

att förbättra hälsovårdssystemet och nå visionen om jämlik vård för alla. Wellness Foundation är 

också initiativtagare och drivande i mobiliseringen av vårdgivare i regionen 

 

PADARE (Zimbabwe), 550 000 SEK 

Arbetar med män och pojkar och utför påverkansarbete för jämställdhetsfrågor i Zimbabwe. 

Organisationen arbetar holistiskt med fokus på olika delar av manlighet för att öka intresset bland 

män och pojkar att aktivt engagera sig i jämställdhetsfrågor. Ny partnerorganisation till 

Afrikagrupperna från 2013. 

                                                                                          

FACT Cheredzi, Family AIDS Caring Trust (Zimbabwe), 1 200 000 SEK 

En organisation vars arbete omfattar förebyggande verksamhet såsom rådgivning, testning och 

information liksom hemvård och inkomstgenererande aktiviteter för människor som lever med 

hiv. FACT är också drivande i att mobilisera vårdgivare som grupp i Zimbabwe.  
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Jairos Jiri (Zimbabwe), 800 000 SEK 

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

som lever med funktionsnedsättningar med fokus på hiv och sexuell och reproduktiv hälsa. JJA är 

den största institutionen av sitt slag i Zimbabwe och södra Afrika. 

 

 
Rättigheter, mat, naturresurser och handel 

 
UNAC, Uniao Nacional de Camponeses (Moçambique), 2 060 000 SEK 

Nationell bondeorganisation som bedriver informations- och påverkansarbete, utbildning och 

organisering av bondeföreningar och rådgivning inom agroforestry. Afrikagruppernas stöd har 

gått till framförallt informations- och påverkansarbete samt rådgivning inom agroforestry.  

 

IANRA, The International Alliance on Natural Resources in Africa (Sydafrika), 350 000 SEK 

Ett nätverk av organisationer från flera olika afrikanska länder. Nätverket arbetar för en hållbar 

användning och rättvis fördelning av Afrikas naturresurser med särskilt fokus på kvinnor. 

Afrikagruppernas samarbete sker främst med organisationen WoMin. Ny partnerorganisation till 

Afrikagrupperna från 2013. 

 

ILRIG, International Labour Research and Information Group (Sydafrika), 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. 

 

ABDO, African Book Development Organisation (Zimbabwe), 1 000 000 SEK 

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

påverka samhället lokalt. Stöder även bibliotek med bokleveranser.  

 

ENMT, Edward Ndlovu Memorial Trust (Zimbabwe),850 000 SEK 

Arbetar för att stärka marginaliserade grupper på landsbygden genom utbildning och information. 

Driver ett bibliotek i Gwanda och levererar bokboxar till skolor. Har också verksamhet med 

mikrokrediter.  

 

SEATINI, Southern and Eastern African Trade, Information and Negotiations Institute (Zimbabwe), 

825 000 SEK 

Ett afrikanskt institut med kontor i Kenya, Uganda och Zimbabwe. Institutet arbetar för att 

möjliggöra för Afrika att bättre kunna möta globaliseringen och stärka Afrikas roll i den 

internationella handeln.  

 

 
Rättigheter, arbets- och levnadsvillkor 

 

UNDE, Uniao para o Desenvolvimento Estudantil (Moçambique), 800 000 SEK 

Den nationella unionen för studenters rättigheter och utveckling. Strävar efter en förbättrad 

arbetsmiljö i skolorna för både lärare och elever. Arbetar även mycket med information kring hiv 

och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  

 

LaRRI, Labour Resource and Research Institute (Namibia), 600 000 SEK 

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

arbetarrörelse. Organisationen utbildar fackföreningar i Namibia samt påverkar regeringen att 

arbeta mer med fattigdomsfrågor och levnadsvillkor. 
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Groundwork (Sydafrika), 1 200 000 SEK 

Miljöorganisation som verkar för klimaträttvisa och utveckling med solidaritet som grund. 

Organisationen arbetar för personer som påverkas av miljöförstöring samt stödjer människors och 

lokala föreningars kamp för sina rättigheter. 

 

GAPWUZ, General Agricultural and Plantation Workers Union of Zimbabwe  

(Zimbabwe), 450 000 SEK 

Fackförening i Zimbabwe med fokus på arbetare inom den stora jordbrukssektorn i landet. Genom 

att stärka och stödja lantarbetarna är GAPWUZ med och förbättrar levnads- och arbetsvillkoren 

för dem. Ny partnerorganisation till Afrikagrupperna från 2013. 

 
 
Partnerorganisationer som bidrar till flera av Afrikagruppernas teman 

 
ADRA, Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, 4 750 000 SEK  

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

organisationer).  

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

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

Afrikagruppernas tematiska områden.  

 

LAC, Legal Assistance Centre (Namibia), 2 500 000 SEK 

Ett juridiskt centrum som ger rådgivning, sprider information och påverkar kring mänskliga 

rättigheter, lagstiftning och hur lagarna efterlevs. LAC har verksamhet inom samtliga av 

Afrikagruppernas tematiska områden.  

 

BRC, Border Rural Committe (Sydafrika), 600 000 SEK 

Bedriver påverkansarbete kring markrättigheter och för att hitta alternativa modeller för 

landsbygdsutveckling. BRC bidrar till de tematiska områdena om mat, land samt arbets- och 

levnadsvillkor. 

  

SPP, Surplus Peoples Project (Sydafrika), 1 200 000 SEK 

Arbetar för rätten till land för småskaliga jordbrukare samt med odlingsmetoder som främjar en 

hållbar utveckling. SPP är främst verksamma i västra Kap-provinsen. SPP bidrar till de tematiska 

områdena om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor. 

 

CLP, Church Land Programme (Sydafrika), 850 000 SEK 

Bistår lokalsamhällesorganisationer och sociala rörelser i deras aktioner för ett mer rättvist 

samhälle. CLP är verksamma i området runt Durban. Organisationen bidrar till de tematiska 

områdena om land och naturresurser samt arbets- och levnadsvillkor. 

 

ECARP, The East Cape Agricultural Research Project (Sydafrika), 600 000 SEK 

Utbildar och organiserar lantarbetarkommitteér med huvudsakligt syfte är att förbättra arbets- och 

levnadsvillkoren på landsbygden. Uppmuntrar farmarbetare att aktivt delta i utvecklingsprocesser. 

ECARP bidrar till de tematiska områdena om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor. 

 

Sikhuka Sonke (Sydafrika), endast organisationsutvecklingsstöd under 2014  

Feministisk fackförening för lantarbetare som arbetar för förbättrade arbets- och levnadsvillkor på 

vingårdar i Västra Kap-provinsen. Organisationens verksamhet bidrar till de tematiska områdena 

om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor.  

 

Khanya College (Sydafrika), 600 000 SEK 

Bistår olika organisationer och rörelser med utbildningar och workshops, publikationer och 

forskning för att stärka dem i deras påverkansarbete. Har sin bas i Johannesburg och bidrar till de 
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tematiska områdena om mat, land samt arbets- och levnadsvillkor. Samordnar den regionala 

kampanjen för förbättrade villkor för arbetare inom sockerindustrin. Afrikagrupperna bidrar med 

ytterligare 121 000 SEK till detta arbete.  

 

ZIMCODD, Zimbabwe Coalition on Debt and Development (Zimbabwe), 1 200 000 SEK  

Nätverket arbetar med frågor om skuldavskrivning, handel och utveckling genom analyser av 

ekonomisk utveckling på lokal, nationell och global nivå och av konsekvenserna för social 

rättvisa. Genom medlemsorganisationer och aktivister sker påverkansarbete på olika nivåer. 

ZIMCODD bidrar till de tematiska områdena om naturresurser och handel samt arbets- och 

levnadsvillkor.  
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                        2014 2013 2012 2011 2010

Verksamhetsintäkter (tkr) 49 963 50 455 43 516 48 652 41 350

Sidabidrag (tkr) 41 280 38 973 38 747 40 769 35 234

Andel Sidabidrag (%) 83 77 89 84 85

Årets resultat (tkr) -3 467 -2 522 -2 365 584 -2 764

Eget kapital 10 041 13 507 16 029 18 393 17 809

Balansomslutning (tkr) 15 335 18 463 20 433 24 312 26 833

Andel eget kapital (%) 65 73 78 76 66

Insamlade medel under året 6 663 10 476 3 595 7 272 5 174

Använt insamlat (tkr) 6 436 11 037 4 708 5 410 4 727

Andel använt/insamlat (%) 97 105 131 74 91

Utsänd personal (medeltal heltidsanställda) 4 6 8 9 7

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

 

 

Förslag till resultatdisposition

Av de disponibla medlen som består av:

Balanserat kapital i form av reservfond 7 528 870,44  

och årets resultat -3 466 863,88

Totalt disponibelt 4 062 006,56

föreslås att:

Till fond gåvomedel för egeninsats avsätts -227 132,64  

Av personalfonden disponeras 39 000,00

och i ny räkning balanseras 3 873 873,92
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Resultaträkningar (belopp i tkr)
Funktionsindelade

Not 2014 2013
Verksamhetsintäkter

  Medlemsavgifter 319 294

  Gåvor 3 5 480 3 559

  Bidrag 3

    Bidrag från organisationer

        Postkodlotteriets kulturstiftelse 0 6 125

        Radiohjälpen 657 792

        Allmänna arvsfonden 525 0

    Bidrag från staten

       Sida rambidrag 39 196 36 973

       Sida programbidrag 2 084 2 000

       UHR praktikantstöd 1 593 616

       Världskulturmuséerna 10 0

  Nettoomsättning 98 81

  Övriga intäkter 1 15

Summa verksamhetsintäkter 49 963 50 455

Verksamhetskostnader 4, 5

   Försäljningskostnader 69 69

  Ändamålskostnader

      Utvecklingsinsatser 40 268 37 906

      Praktikanter 1 515 501

      Information i Sverige 3 756 3 989

      Fotoprojekt Jens Assur 0 6 125

      Den tomma stolen/arvsfonden 525 0

  Summa ändamålskostnader 46 064 48 521

   Insamlingskostnader 4 552 2 216

   Administrationskostnader 3 096 2 828

Summa verksamhetskostnader 53 781 53 634

Verksamhetsresultat -3 818 -3 179

Resultat från finansiella investeringar

  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 351 657

Årets resultat -3 467 -2 522
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BALANSRÄKNINGAR (belopp i tkr)

Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 7 1 1

Inventarier 8 228 704

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i The House of Fair Trade Sweden AB 9 100 100

Insats,SHEF 10 1 1

Summa anläggningstillgångar 330 806

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar  80 48

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 174 1 197

254 1 245

Kortfristiga placeringar 12

Aktiefonder 1 650 2 219

Fasträntekonton 8 311 8 336

Summa kortfristiga placeringar 9 961 10 555

Kassa och bank 4 790 5 857

Summa omsättningstillgångar 15 005 17 657

Summa tillgångar 15 335 18 463

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13

Ändamålsbestämda medel

Gåvomedel för egeninsats 14 5 518 6 079

Personalfond 226 263

Aktivitetsfond 235 235

Summa ändamålsbestämda medel 5 979 6 577

Balanserat kapital

Reservfond 7 529 8 540

Balanserat kapital 0 912

Årets resultat -3 467 -2 522

Summa balanserat kapital 4 062 6 930

Summa eget kapital 10 041 13 507

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 163 382

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, Sida 2 331 1 857

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, UHR 1 335 2 038

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, Fredsmiljonen 130 0

Övriga kortfristiga skulder 193 121

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 142 558

5 294 4 956

Summa eget kapital och skulder 15 335 18 463

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Noter

Not 1:  Redovisnings- och värderingsprinciper

Afrikagruppernas redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen,

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

Övergång till K3- regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip har inneburit

att jämförelseåret 2013 räknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

Följande redovisnings- och värderingsprinciper har ändrats vid övergången till K3:

Övriga bidrag under 2013 har omlassificerats till gåva då krav på återbetalningskyldighet inte föreligger.

Försäljning av varor med egenvärde som 2013 redovisats brutto har omklassificerats till nettoomsättning

under intäkter.

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. Därför anser Afrikagrupperna att detta ger en rättvisande bild av dess

verksamhet.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter redovisas som intäkter på året när medlemsavgiften inbetalats. Avgiftsår sammanfaller med 

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

kommande kalenderår avgiftsfritt.

Gåvor och bidrag

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

ett sakrättsligt bindande sätt. Eventuella medel, där givare föreskrivit ett särskilt ändamål snävare

än Afrikagruppernas stadgeenliga ändamål , redovisas som intäkt. I den mån de ej utnyttjats under samma

räkenskapsår, avsätts de genom årsmötesbeslut till ändamålsbestämda medel inom eget kapital. 

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

skuld.

Bidrag från staten

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

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

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

avtalat ändamål. Intäkt avseende bidrag från staten redovisas i samband med att de utnyttjas genom att 

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

inträffar. Samtidigt redovisas motsvarande belopp som kostnad. Från Sida erhållet administrationsbidrag 

intäktsredovisas när det erhålls.

Nettoomsättning

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

Övriga intäkter

Består främst av administrativa intäkter som redovisats i samband med fakturering.

Verksamhetskostnader

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

kostnader.
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Ändamålskostnader

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

En stor del av utvecklingsinsatserna består 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.

I insamlingskostnader ingår också samkostnader.

Administrativa kostnader

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

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

personal som ej direkt arbetar med insamling eller ändamål. 

Periodiseringsprinciper kostnader

Utöver vad som anges ovan avseende utbetalningar till partnerorganisationer redovisas kostnader enligt

god redovisningssed på bokföringsmässiga grunder varvid reservering sker avseende uppkomna kostnader

oavsett om faktura erhållits vid årsredovisningens framläggande.

Personalkostnader och övriga kostnader

Personalkostnader inklusive övriga kostnader redovisas i resultaträkningen fördelat på respektive funktion 

med nedlagd arbetstid som fördelningsnyckel.

Balansräkningen

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

Gränsdragning mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

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

balansräkningen, övriga som omsättningstillgång.

Gränsdragning mellan långfristiga och kortfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen redovisas som långfristiga skulder, 

övriga som kortfristiga skulder.

Avskrivningsprinciper och värderingsprinciper materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs linjärt över beräknad nyttjandeperiod till hela

anskaffningsvärdet.

Avskrivningstider:

Inventarier i Sverige: 5 år

Datautrustning i Sverige: 3 år

Bilar i övriga länder: 4 år

Övriga inventarier i övriga länder kostnadsförs vid anskaffning.

Om anläggningstillgång ej används, eller annorledes bedöms vara utan värde, utrangeras den varvid

återstående redovisat värde nedskrivs.

Värderingsprinciper av övriga balansposter

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

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

värde varmed de beräknas inflyta.

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

metoden. Räntebärande placeringars anskaffningsvärde tillförs löpande intjänad ränta under innehavstiden.

Redovisning av tillgångar och skulder i utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Not 2: Uppskattningar och bedömningar

Resultatet av den särskilda revision av en partnerorganisation i Mocambique som skall utföras av en oberoende

revisonsfirma under 2015 är svår att bedöma. Orsaken till revisonen är brister i rapporteringen. Någon avsättning  

har därför inte gjorts under 2014.
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Not 3: Gåvor

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2014 2013

Insamlade medel

 Almänheten 4 219 2 200

 Företag 187 180

 Andra organisationer och föreningar 994 1 129

 Stiftelser och fonder 80 50

Summa 5 480 3 559

Not 4: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  

                  Sociala kostnader  Totalt

 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Anställda i Sverige 5 396 5 014 2 226 2 045 (419) (371) 7 622 7 059

Utsända från Sverige 741 1 229 0 0 0 0 741 1 229

Lokalanställda i Afrika 1 413 2 031 93 120 0 0 1 506 2 151

Styrelse och generalsekreterare 499 490 190 191 (33) (37) 689 681

Totalt 8 049 8 764 2 509 2 356 (452) (408) 10 558 11 120

Personal anställd i Sverige

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Genomsnitt antal anställda 14,2 13,6 2,2 3,0 16,4 16,6

Andel i % 87 82 13 18 100 100

Genomsnitt antal heltidsanställda 12,9 12,4 2,1 2,8 15 15,2

Andel i % 86 82 14 18 100 100

Personal anställd i södra Afrika

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Genomsnitt antal heltidsanställda

Angola 0,4 2,5 0,6 4,8 1,0 7,3

Mocambique 3,0 3,0 1,3 2,4 4,3 5,4  

Namibia 0,0 1,2 0,2 0,2 0,2 1,4

Sydafrika 3,7 2,0 0,7 0,0 4,4 2,0

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

Totalt i södra Afrika 8,1 9,7 2,8 7,4 10,9 17,1

Andel i % 74 72 26 28 100 100

         Antal styrelse      Antal ledn.grupp

2014 2013 2014 2013

Representation styrelse och ledn.grupp

(Ordinarie och suppleanter)

Kvinnor 10 9 2 2

Män 4 5 0 0

Totalt 14 14 2 2

Not 5 Leasing

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

har för Afrikagrupperna förpliktelse eller bindningstid över ett år. Under 2015 minskar kontorsytan i Stockholm.

Inga övriga leasingavtal.

Kvinnor                    Män Totalt

(Varav 

Kvinnor                     Män

pensions -

kostnader)

Löner

Totalt
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Framtida avtalade leasingavgifter förfaller enligt följande:

2014 2013

Inom 1 år 551 639

1-5 år 0 0

Senare än 5 år 0 0

Summa 551 639

Not 6: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2014 2013

Utdelningar 34 99

Räntor 279 366

Realisationsresultat vid försäljningar 38 -43

Nedskrivningar 0 0

Återföringar av nedskrivningar 0 235

Summa 351 657

Not 7: Byggnader 

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

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

Huset kommer att säljas under 2015. Eventuellt överskott vid försäljningen återgår till Sida efter

avdrag för Afrikagruppernas egeninsats.

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

Beslut om försäljning har tagits under året. Bokföringsmässig hantering av försäljningen sker i samband med

att huset överlåtes och likvid erhålls under 2015.   

 

 

Not 8: Inventarier (tkr)  2014-12-31 2013-12-31

 

Ingående anskaffningsvärde 2 789 3 201

Inköp  100 286

Försäljningar/utrangeringar  -1 108 -698

Utgående anskaffningsvärde  1 781 2 789

 

Ingående ack. avskrivningar -2 085 -2 317

Försäljning/utrangering  -311 -419

Avskrivningar 843 651

Utgående ack. avskrivningar -1 553 -2 085

Restvärde 228 704

Not 9: Långfristiga värdepapperinnehav 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 100 100

Förvärv 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 100 100

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivning 0 0

Återföringar av nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 100 100

Specifikation av värdepapper, antal aktier Redovisat Marknads-

värde värde

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



32

Not 10: Långfristiga fordringar 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 1

Tillkommande fordringar 0 0

Amorteringar, avgående fordringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 1 1

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivning 0 0

Återföringar av nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 1

Not  11: Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetald hyra kontor Sverige  0 174

Förutbetald kostnad insamlingsbrev 0 883

Förutbetalda försäkringar 71 30

Övriga förutbetalda kostnader 103 110

Utgående balans 174 1 197

Not 12: Kortfristiga placeringar

       Marknadsvärde/

Fasträntekonton (tkr) Bokfört värde          återköpsvärde

Swedbank fastränteplacering 4 500 5 298

Nordea fastränteplacering 3 000 3 013

Summa 7 500 8 311

Justerat som upplupen ränta  811

Justerat bokfört värde 8 311

Aktiefonder (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Anskaffningskostnader

Nordea Inst. Aktiefond 963 3 333

Nordea Inst. Aktiefond utdelningar 0 99

Nordea Inst. Aktiefond försäljning/korr -569 -2 469

Summa Nordea Inst. Aktiefond 394 963

Swedbank Banco Humanfonden 1 256 1 256

Swedbank Banco Humanfonden inköp 0 0

Summa Humanfonden 1 256 1 256

Summa 1 650 2 219

Reserverat enligt portföljmetoden 0 0

Utgående balans 1 650 2 219

Marknadsvärdet 2014.12.31 uppgår till 2 398 tkr.

Gåvomedel för Personal- Aktivitets- Balanserat  

Not 13: Förändring av eget kapital egeninsats fond fond kapital Totalt

Ingående eget kapital 6 079 263 235 6 930 13 507

Ändamålsbestämt av givaren

Ändamålsbestämt av styrelsen

Ändamålsbestämt av årsmötet 599

Utnyttjande -561 -37

Årets resultat -3 467

Utgående eget kapital 5 518 226 235 4 062 10 041
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Not 14: Gåvomedel för egeninsats(tkr) 2014 2013

Ingående balans 6 079 7 192

Avsatt/disponerat under året  -561 -1 113

Utgående balans 5 518 6 079

Insamlat under året

Insamling Sverige 6 636 10 445

Insamling länderna 27 31

Totalt insamlat 6 663 10 476

Använt under året

Bidrag ramprojekt 4 025 3 791

Bidrag information 919 419

Bidrag fotoprojekt/Den tomma stolen 525 6 125

Insamling 921 653

Föreningsverksamhet 46 49

Totalt använt 6 436 11 037

Årets resultat av insamlingen 227 -561

Not 15: Upplupna kostnader 

och förutbetalda intäkter (tkr) 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna arbetsgivaravgifter 152 149

Upplupen semesterlöneskuld 194 140

Upplupna revisionskostnader 150 204

Ljungskile FHS, praktikantkurs 420 0

Övriga upplupna kostnader 226 65

Utgående balans 1 142 558






