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ORDFÖRANDE & GENERALSEKRETERARE HAR ORDET
Covid -19 pandemin är givetvis det som drabbat
regionen hårdast under året som gått. Zimbabwe
drabbas nu av sin värsta hungersnöd och
ekonomiska kris på ett decennium. Familjer
lider och en majoritet av landets befolkning
har inte tillräckligt med mat på bordet. Detta
beror på en kombination av faktorer som svår
torka, lågkonjunktur och konsekvenser av såväl
pandemin som statliga restriktioner.
Pandemin har också bidragit till det krympande
demokratiska utrymmet i regionen. En annan
negativ utveckling ser vi i Cabo Delgado i
norra Moçambique. Den pågående konflikten i
kombination med att området också drabbats hårt
av de senaste årens cykloner har lett till att runt
trehundratusen människor har tvingats lämna
sina hem. Nu lever de i flyktingläger eller på andra
platser i landet. Den konflikt som utspelar sig i
området har många aktörer, både politiska och
religiösa och antalet terrorattacker har eskalerat
under året. En av de dominerande faktorerna är
de fyndigheter som upptäcktes för ett antal år
sedan och som ledde till det stora gas-projekt som
initierats av regeringen.
I Västsahara bröts vapenvilan då militär gick
över den gräns som parterna kommit överens
om och Afrikagrupperna och våra lokalgrupper
har under året skrivit brev till riksdagsledamöter,
ministrar, och representanter inom EU och FN
med krav på att den utlovade folkomröstningen nu
måste ske. Lokalgruppernas stora engagemang
och aktiviteter under året har även inkluderat
seminarier på bokmässan, insamling till Världens
Barn och egna seminarier och möten!

i kampanjen Fröaktionen, där vi bland annat
träffade utrikesminister Ann Linde. Och vi
har synts och påverkat genom medverkan på
Globala Torgets Sydafrika-fokus tillsammans
med partnerorganisationer från regionen och
lokalgrupper.
Värt att lyfta detta utmanande pandemi-år är
att Afrikagrupperna lyckats upprätthålla och
ställa om vårt viktiga utvecklingssamarbete men
även vår insamling och mobilisering. Vi var en
av de profilerade organisationerna i insamlingen
Världens Barn som noterade en ökning av
insamling och mobilisering just detta år. Svenska
staten och UD tog initiativ till ett särskilt stöd
till civilsamhället under året vilket gav oss ökad
trygghet för framtiden och vi har inte som många
andra sektorer och organisationer nödgats varsla
eller säga upp personal eller dra ned på stöd till
partnerorganisationer. Detta på grund av det extra
stödet från både staten och från svenska folket!
Den kraften och mobiliseringen tar vi med oss
framåt och står stadigt redo att arbeta vidare med
strategi och utveckling av verksamheten framåt.
Kampen fortsätter!

Solidariska hälsningar,
Louise Lindfors, generalsekreterare
Annette Zetterlund, ordförande

Vi har också fortsatt med mobilisering och
påverkan inom våra sakområden och tillsammans
med Concord Sverige drivit kampanjen Visa
Handlingskraft som kräver att företag blir
juridiskt skyldiga att respektera de mänskliga
rättigheterna. Vi har lyft den viktiga frö-frågan, för
matsuveränitet och hållbarhet i matproduktionen
Anette Zetterlund
ordförande

Louise Lindfors
generalsekreterare
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Afrikagrupperna är en feministisk 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 hiv-prevalensen är
bland den högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar och utrymmet för civilsamhällesorganisationers möjlighet att verka krymper
i stora delar av världen, så också i södra Afrika.
Tillsammans med partnerorganisationer i södra
Afrika har Afrikagrupperna i mer än 45 år arbetat
för och i området. En lika viktig del av Afrikagruppernas verksamhet sker i Sverige genom insamling,
information och påverkan. I Sverige bedriver Afrikagrupperna också ett politiskt påverkansarbete
för ett erkännande av Västsahara som en självständig nation.

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
Afrikagruppernas ledord i vår syn på samhället och
i allt arbete vi utför.
Vi utgår från människors rätt till inflytande och
att själva bestämma över sina liv samt att det
är statens skyldighet att tillgodose denna rätt.
Partnerskap och ömsesidig respekt i relationen
mellan människor och organisationer är för oss
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ett grundläggande förhållningssätt, liksom jämställdhet samt hushållning med jordens resurser.
I Afrikagruppernas stadgar 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. ”
Allt arbete som Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer genomför bidrar till detta
ändamål.

Rättighetsperspektiv och ökad
jämställdhet
Samtliga av de partnerorganisationer som Afrikagrupperna stödjer (2020 gav vi finansiellt stöd
till 29 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 och EU och
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. Under 2020 sänktes
dock kravet på egeninsats som en av alla de åtgärder regeringen sjösatt för att lindra eventuella
ekonomiska konsekvenser av corona-pandemin.
En del av vår verksamhet finansieras helt av egna
insamlade medel.

Afrikagrupperna
- en medlemsorganisation
Afrikagruppernas verksamhet styrs av
dess medlemmar, medlemsorganisationer,
årsmöte och styrelse.

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.

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.

Medlemmarnas kunskap, engagemang och
solidaritet är avgörande för Afrikagruppernas
verksamhet och riktning. I slutet av 2020 hade
Afrikagrupperna hela 2613 medlemmar inklusive
våra Afrikapartners. Medlemmarna är fördelade
över hela Sverige där stora delar av engagemanget
sker genom våra 10 aktiva lokalgrupper.

”Kvinna vid marknaden” i Angola Foto: Sheila Nangue för Ondjango Feminista (Ondjango Feminista skrev ej ut
namn och plats på bilderna med syfte att skydda personernas identitet under arbetet med rapporten Women’s
Economic Resistance, 2020)
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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 dem vi arbetar
med och för. Foto: NASA Earth Observatory
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Sydafrika

VERKSAMHET & RESULTAT 2020
2020 var det näst sista verksamhetsåret som styrs av Afrikagruppernas strategi 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 organisationer, rörelser, mobilisering
och deltagande kommunikation. Detta görs inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR); mat- och markrättigheter; samt naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. Genom stöd till
29 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
om naturresurser och hur de används

· En högre andel av vinsten från naturresurser gynnar kvinnor lokalt

· Minskade negativa effekter för kvinnor
orsakade av utvinning av naturresurser
· Sexuella och reproduktiva rättigheter
respekteras, uppfylls och skyddas i högre
grad.
· Ett fritt Västsahara

· Kvinnors rättigheter till hållbar jordbruksproduktion av eget val har ökat
· Mer rättvis/jämlik fördelning i hela leverantörskedjan inom jordbruksproduktion
· Förbättrade löner och arbetsförhållanden
för hemsjukvårdare och lantarbetare
· Förbättrad tillgång till hiv- och SRHRrelaterad samhällsservice, med särskilt
fokus på ungdomar
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MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
- DEN GLOBALA SKUGGPANDEMIN
Coronapandemin har under 2020 lett till att många av de problem och utmaningar som vi redan kämpat
mot har förvärrats. Forskning och global rapportering visar att könsbaserat våld har ökat kraftigt, något
som våra partnerorganisationer också vittnar om.
Enligt global statistik har en av tre kvinnor utsatts
eller kommer att utsättas för könsbaserat våld
någon gång i sitt liv. Redan tidigare hade länderna
i södra Afrika högre siffror än det globala genomsnittet av rapporterade fall. Sedan slutet av mars,
då restriktioner och lockdowns infördes för att
minska spridningen av covid-19 i Angola, Namibia,
Moçambique, Sydafrika och Zimbabwe har rapporter av könsbaserade brott och ”femicides” ökat
med mer än 50%. Som svar på dessa brott och
kränkningar av mänskliga rättigheter, har protester utlösts i hela regionen. Inget samhälle i världen
är fritt från könsbaserat våld, därför har det kallats
skuggpandemin av FN.
Våld i nära relationer är en pandemi som drabbar
kvinnor och flickor från alla socioekonomiska
bakgrunder världen över. Så även i Sydafrika, som
är ”en av de mest osäkra platserna i världen att
vara kvinna” enligt Cyril Ramaphosa, Sydafrikas
president.
I Namibia utbröt protester och demonstrationer
som en reaktion mot att ännu en en ung kvinna
hittats mördad, långt efter att hon rapporterats
försvunnen. Arga och frustrerade namibiska ungdomar tog sig ut på Windhoeks gator och krävde
undantagstillstånd på grund av ökningen av
sexuellt genusbaserat våld och kvinnomord. Bland
kraven fanns också krav på att ministern för
jämställdhet och barns välfärd skulle avgå. Ett
stort antal protester hölls under hashtaggen
#ShutItAllDown där främst unga kvinnor deltog i
demonstrationerna. Polisen använde gummikulor,
tårgas och batonger för att skingra folkmassan
och arresterade 25 demonstranter. Demonstranterna var högljudda och förespråkade dagliga
protester eftersom kvinnor våldtas och mördas
varje dag.
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Salen Kambinda från vår partnerorganisation Positive Vibes kommenterar:
“Massdemonstrationerna mot sexuellt och genusbaserat våld kom som en reaktion på ökningen
av antalet fall under den nationella nedstängnigen av landet. I genomsnitt rapporteras tre fall
av våldtäkt varje dag. Detta visar inte antalet
orapporterade fall. Protesterna och demonstrationerna leddes framförallt av unga kvinnor och
queerpersoner som försökte hålla makthavarna
ansvariga för deras senfärdighet i att hantera
sexuellt genusbaserat våld. Bristen på ekonomiska resurser för att förverkliga landets handlingsplan för ökad jämställdhet och ministerns brist
på politisk vilja att implementera de rekommendationer som tagits fram i planen lyftes fram som
problem.”

Foto: Salen Kambinda, Programchef på Positive
Vibes

FEMINISTISKT FOKUS
ABDO satsade på flickors rättigheter
under 2020

Afrikagruppernas partnerorganisation ABDO lade
under året fokus på flickor och de ökade antal
tonårsgraviditeter och avhopp från skolan som
året med pandemin och nedstängningen av skolor
har lett till. Genom en kampanj ledd av kvinnliga
aktivister nåddes 200 flickor i åldrarna 11-19 år.
Förutom att prata om sexualitet och vikten av
utbildning med flickorna genomfördes också ett
informations- och påverkansarbete i lokalsamhällena för att skydda barn, i synnerhet flickor, mot
könsbaserat våld och sexuella och ekonomiska
övergrepp. Detta ledde till att flera förövare kunde
gripas och unga flickor slippa utnyttjande och
skadliga relationer.

16 days of activism

”16 dagar av aktivism mot genusbaserat våld”
inträffar 25 november – 10 december, vilket
Afrikagrupperna uppmärksammar varje år. Årets
fokus var informella kvinnliga arbetare, vars liv
och försörjningsmöjligheter akut har påverkats av
covid-19 och den ekonomiska kris som följt.
Genom vårt alldeles nystartade partnersamarbete
gav vi stöd till Female Students Network Trust i
Zimbabwe och deras engagemang under 16 days
of activism. Runt 50 deltagare från olika sektorer
deltog i evenemanget. För kvinnor i allmänhet
och för kvinnliga studenter i synnerhet var detta
särskilt viktigt givet de skenande antalen fall av
genusbaserat våld som följd av att kvinnor finner
sig inlåsta med sina förövare. Deltagarna var
överens om att denna situation har vänt många
av de framsteg som den feministiska rörelsen i
Zimbabwe gjort under åren. De beklagade också
de ökade fallen av psykisk ohälsa och depression
kopplade till könsrelaterat våld som går obemärkt
förbi.
Värt att nämna i detta sammanhang är den
positiva nyheten att regeringen bara några dagar

tidigare hade infört en lag om sexuella trakasserier, något som FSNT och hela kvinnorörelsen i
Zimbabwe har förespråkat i många år.

Feministiska samtal

Sedan 2017 har Afrikagrupperna arrangerat möten
med partnerorganisationer i regionen varje år för
att diskutera feminism och SRHR.
För 2020 planerades ännu en feministisk plattform
där partnerorganisationer och andra strategiska
aktörer skulle kunna mötas och dela erfarenheter, utmaningar och strategier i SRHR-arbetet.
På grund av pandemin genomfördes istället två
digitala dialoger, en för aktörer i Moçambique och
Angola och en för aktörer i Namibia, Sydafrika och
Zimbabwe. Denna uppdelning gjordes av praktiska, språkliga skäl för att inte behöva använda
tolkning i de digitala forumen. Sammanlagt deltog
representanter från 15 organisationer och rörelser
i samtalen.
Covid-19 pandemin har förstärkt ojämlikheter och
ytterligare krympt utrymmet i det civila samhället.
Detta visar tydligt det fortsatta behovet av att
fokusera på arbete som syftar till att förverkliga
SRHR för alla. När samhällen i olika utsträckning
har stängt ner och fler människor tvingats vara
hemma, har våldet mot kvinnor och barn ökat
avsevärt i hela världen. Temat för de digitala
plattformarna var därför ”Regional Connections In
Pushing Back Power: Experiences and Reflections
on Violence Against Women, Girls & Minorities in
the Context of COVID-19”.
”Pandemin har visat oss att vi normaliserat oacceptabla förtryckarsystem”
- Moipone Jwayi, Rural Women’s Assembly
“Det finns en koppling mellan militarisering och
patriarkala normer och värderingar”
- Winnet Shamuyarira, WoMin
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Gemensamma upplevelser i regionen
Under samtalen konstaterade deltagarna att
erfarenheterna från de olika länderna och organisationerna är desamma. Kvinnors hälsorättigheter
har alltid varit osäkra och pandemin har förvärrat
situationen. Vi ser tydliga samband mellan nationella lockdowns och ökning av sexuellt och
könsbaserat våld, dessutom i kombination med
minskade möjligheter att söka vård, hjälp och
stöd. Minskad möjlighet och tillgång till sjukvårdstjänster på grund av omprioriteringar av resurser
och rädsla för att söka vård (både som en följd av
stigma och av rädsla för att smittas). Detta har
inneburit minskad tillgång till preventivmedel,
rådgivning, mödravård och säkra förlossningar. Att
skolorna varit stängda har även inneburit fler tonårsgraviditeter. Den globala pandemin åtföljs av en
global finansiell kris som fördjupar ojämlikhet och
ökad sårbarhet för kvinnor, barn och hbtqi+.
Det är även tydligt att pandemin medfört minskat
utrymme för civilsamhället och MR-försvarare.
Militariseringen under pandemin är inget nytt, det
är ett historiskt sätt att reagera på kriser. Detta har
givit många regeringar en möjlighet att förstärka
sina auktoritära attityder gentemot medborgarna
genom statligt sponsrat våld och förtryck.

Att vara tvungna att använda digitala verktyg för
mobilisering och organisering innebär stora utmaningar eftersom infrastrukturen och tillgången till
data fortfarande utgör enorma utmaningar i hela
regionen.
Deltagarna enades om att reaktionerna inte alltid
bör vara begränsade till resursfrågor, utan även
inkludera vård och omsorg. Genom att skapa
nätverk för stöd kan vi ta itu med de stigande
utmaningar kring mental hälsa, som den globala
pandemin medfört. Effekterna av nationella nedstängningar kommer att ha långtgående konsekvenser. Förändring börjar i liten skala och därför
är motståndshandlingar viktiga oavsett hur små.
Mötesdeltagarna lämnade två-dagarsmötet inspirerade av den gemensamma viljan att fortsätta
mobilisera och organisera för kvinnors rättigheter.
Många ansåg även att mötet var läkande eftersom
deltagarna kunde dela sina erfarenheter. Trots
utmaningarna, låt oss fortsätta att göra vad vi kan
för att göra våra samhällen bättre!

Rural Women’s Assemblys workshop “The Right to say No” i Sydafrika 2019 Foto: Anna Nordstrand
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HUR UPPRÄTTHÅLLER VI SOLIDARITET?
- RÖSTER FRÅN FEMINISTISKA SAMTAL

Även om det har skett en massiv
förändring med digital teknik för
organisering och engagemang, måste vi
vara medvetna om dess begränsningar.
Där vi kan delta i fysiska möten bör vi göra
det, eftersom tillgång till digital teknik
fortfarande är en enorm utmaning för
kvinnor, med tanke på den skeva digitala
könsfördelningen.

Att odla gemensamt som ett sätt att
tackla matsuveränitet.
Undervisning i agroekologi som ett
medel för att främja självförtroende
och hållbara lösningar.

Att främja feministisk organisering mellan
generationer är nyckeln till att upprätthålla det
arbete vi gör i våra respektive sammanhang.
Att främja unga kvinnors deltagande är nyckeln.
Det kommer att krävas samordnade ansträngningar för att bygga deras förtroende eftersom
många av dem inte har tillgång till grundläggande
tjänster som mensskydd. Att vilja göra saker bortom din miljö och din kontext är inte lätt. Många
unga kvinnor på landsbygden har inte förmånen
att drömma.
Det är viktigt att vi feminister håller
kontakten och utvecklar systerskap och
gemenskap. Motståndet och motståndskraften från covid-19 måste fortsätta även
efter pandemin.

Positiv förändring influeras alltid av en upplevelse av att övervinna något och Afrikagruppernas
partnerorganisationer har möjlighet att dela sina
berättelser om att övervinna. Berättelser om positiva förändringar som följd av deras arbete med att
övervinna problem och utmaningar.

13

FÖRETAG & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
I alla de länder vi och våra partnerorganisationer är
verksamma kan vi se ett krympande utrymme för det
civila samhället att verka och en ökning av repressiva
metoder mot de aktivister och organisationer som
gör sina röster hörda. Exempel på detta beskrivs i
flera olika avsnitt av denna årsrapport.
Det krympande utrymmet påverkar också människor
i lokalsamhällen som kämpar mot stora ekonomiska
intressen för att deras rättigheter ska tillgodoses. Ett
sätt att skapa utrymme och lyfta fram övergrepp är
African People Tribunal.

African People Tribunal uppmanade regeringar att
snarast säkerställa att mänskliga rättigheter följs i de
fall som lyfts upp för tribunalen och att de aktivt ska
delta i FN:s förhandlingar om bindande regler för företag. Vidare uppmanas internationella organisationer,
inklusive finansinstitut, att sluta stödja eller finansiera aktiviteter som förtrycker samhällen.

African People Tribunal

Bindande regler för företag

African People Tribunal är den första i sitt slag på
kontinenten med vittnesmål om fall av landgrabbing,
brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring
orsakat av företag.

Afrikagrupperna fortsätter sitt enträgna arbete för att
påverka den svenska regeringen att verka för bindande avtal både på EU och FN-nivå gällande företags ansvar att tillgodose mänskliga rättigheter i sin
verksamhet. Vi ser ett stort behov av den här typen
av lagstiftning för att komma åt de problem som idag
drabbar de längst ned i leverantörsleden. Det handlar
både om undermåliga villkor bland anställda men
också om lokalsamhällen som drabbas av att verksamheter anläggs i närområdet. Vi ser exempelvis hur
småskaliga jordbrukare tvingas lämna sin mark för
att ge plats åt storskaliga projekt inom jordbruks- och
utvinningsindustrin utan att på ett tillfredställande
sätt bjudas in till och bli lyssnade på i processen.

Det tre dagar långa evenemanget i Lagos, Nigeria
anordnades av organisationer från tio afrikanska
länder, bland dem våra partnerorganisationer Justica
Ambiental och groundWork. Tribunalen mottog och
granskade tio ärenden från de tio länderna och representanter från civilsamhället och utsatta lokalsamhällen bidrog med sina vittnesmål.
Bland de anklagade företagen fanns Green Resources
vars verksamhet i Moçambique Afrikagrupperna har
lyft fram och granskat under många år. Detta fall presenterades av JA! för tribunalen. I alla de tio fallen är
det internationella finansiärer, inklusive utvecklingsbanker, privata banker, investeringsfonder och pensionsfonder från alla världens hörn som kontrollerar
och finansierar kontroversiella företag inom gummi-,
palmolja- och timmerplantage-industrin. Företagen
hävdar att de bara använder annars obrukbar mark,
vilket inte stämmer.
”Green Resources har inte kommit till Moçambique
för att ta hand om oanvänd och marginell mark. De
tävlar om jordbruksmark ” - Vanessa Cabanelas, JA!
När det gäller de bevis som presenterades för domstolen konstaterades det att det i samtliga fall fanns
ett samförstånd mellan respektive regering och
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transnationellt företag. Under tribunalen lyftes ett
systematiskt förtryck med hot, arresteringar, fängelse
och mord fram vilket understötts och genomförts av
både privata så väl som statliga säkerhetsstyrkor.

Tillsammans med Concord Sverige drev vi kampanjen Visa Handlingskraft som kräver att företag blir
juridiskt skyldiga att respektera de mänskliga rättigheterna.
För att lättare kunna följa frågan på global nivå och
driva frågan om bindande regler blev Afrikagrupperna under året medlemmar i ”Global Campaign to
Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate
Power and Stop Impunity”, där även flera av våra partnerorganisationer är medlemmar.

DELTAGANDE KOMMUNIKATION
I arbetet med deltagande kommunikation har vi
under året arbetat i två spår, genom ett djupgående samarbete med UNAC och Rural Women’s
Assembly och ett nätverksmöte på temat
tillsammans med partnerorganisationer.
Arbetet bidrar till Afrikagruppernas mål att arbeta
med deltagande kommunikation genom att skapa
förutsättningar och möjligheter för rättighetsbärare, medlemmar och aktivister från våra partnerorganisationer att själva kommunicera sitt budskap,
vilket är grundläggande i ett rättighetsbaserat
arbetssätt. Arbetet syftar till att öka ägandeskapet
och kontrollen över kommunikationen och användningen av den.

UNAC
UNAC är en bonderörelse i Moçambique med
mer än 160 tusen medlemmar, fördelade över hela
landet. För att UNAC ska kunna företräda sina
medlemmars intressen, på gräsrotsnivå, måste
det finnas ett system för informationsspridning
som gör det möjligt att sprida information från
botten till toppen. UNAC:s nationella nätverk av
korrespondenter rapporterar från medlemmar i
bonderörelsen, om deras vardag, framgångar och
utmaningar på landsbygden. Korrespondenterna
utgör en viktig funktion för att cirkulera kunskap
och information.
I sammanhanget är korrespondenternas roll viktig,
de har kunskap om frågan och om bonderörelsens
kärna. Deras roll är också att få ut information till
alla nivåer i rörelsen men även internationellt, det
vill säga till olika organisationer, inom civilsamhället, statsägda företag, partner, liknande sociala
rörelser etc.
För att upprätthålla ett nätverk som syftar till inkludering och bygger på deltagande krävs regelbundna nätverksmöten. I november 2020 anordnade
UNAC ett möte med korrespondenternas nätverk
i Beira där korrespondenter från alla provinser
deltog.

Syftet med mötet var att öka kunskapen om landets politiska situation gällande jordbruk, ekonomi och mark samt att följa upp och utvärdera
framsteg från workshops om deltagande kommunikation. Fokus låg på den utmanande situation
pandemin skapat samt innehöll en teknisk del som
tog upp hur en kan arbeta med kommunikation
kopplat till konsekvenserna av klimatförändringarna och markfrågor. Under den tekniska delen av
träffen producerades visuellt material, baserat på
de lärdomar som dragits under tidigare workshops
om deltagande kommunikation under 2019 och
2018.
Lucinda, korrespondenten som deltog i vår kampanjlansering i Sverige 2019, delade med sig av
sina erfarenheter från programmet i Sverige som
bland annat innehöll möten med lantbrukare, organisationer, politiker och forskare.
Nätverksträffen var mycket uppskattad och ca 25
personer deltog. Gruppen bestod inte bara av korrespondenter, utan även bönder deltog i samtalen.
En av strategierna för att hålla gruppen motiverad
är att få alla att samarbeta kring UNAC:s medlemstidning och planera för att få tillgång till fungerande teknisk utrustning.

Rural Women’s Assembly
Rural Women’s Assembly (RWA) är ett nätverk av
nationella gräsrotsorganisationer och filialer av
fackförbund, federationer och rörelser med kvinnliga jordbrukare i elva länder inom SADC.
Med syftet att knyta samman sitt stora och utspridda nätverk har RWA utforskat de bästa sätten
att kommunicera inom nätverket. I samband med
detta har de även undersökt vilka olika kommunikationsplattformar som finns och vilka budskap
som kommuniceras i de befintliga kanalerna, med
tanke på vilka medlemmarna är.
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Detta ledde i sin tur till en översyn kring hur kommunikationen fungerar. Översynen gjordes för att få
en större förståelse för hur medlemmarna tog emot
kommunikationen och få en bättre uppfattning om
hindren för kommunikation, som avsaknad av elektricitet, ostadig tillgång till nätverk, mobildata etc.

Från presentationerna och diskussionerna hittade
vi tillsammans några gemensamma utmaningar:

RWA startade två parallella processer: 1) profilering
av landfilialernas medlemmar genom en förbättrad
databas; och 2) online-utbildning av unga kvinnor
i ”Participatory Action Research” för att kunna genomföra kommunikationsöversynen.

- Att skapa trygga och säkra rum att mötas i digitalt.

Mediakoordinatörerna arbetade med ledning
och projektledare med kartläggning på landnivå, vilket i sin tur bidrog till den regionala kartläggningsrapporten. Rapporten kan ses som en
”kommunikationsbibel” som används som bas för
att säkerställa att alla kreativa idéer om media och
kommunikation inte lämnar någon inom medlemsbasen bakom sig. Den ska även säkerställa att
utvecklingen av mediahubben beaktar den bästa
kommunikationen för att bibehålla en demokratisk
och fullt fungerande rörelse, även efter coronapandemin.
RWA och Afrikagrupperna fortsätter diskutera och
utforska hur vi bäst kan stötta RWA längs vägen
med mediahubben och dess verksamhet.

Nätverksmöte

I december 2020 arrangerade Afrikagrupperna ett
digitalt möte med kollegor från partnerorganisationer.
Vid nätverksmötet om deltagande kommunikation
2018, rekommenderades vi att fortsätta skapa
möjligheter att mötas för att hitta synergier och
stärka varandras arbete. Att känna att denna
rörelse inte avstannar i denna extremt utmanande
tid av pandemi är oerhört viktigt. Syftet med mötet
var att skapa utrymme för att dela erfarenheter, utmaningar och idéer. Det diskuterades vilka styrkor,
möjligheter och utmaningar som präglat arbetet
under pandemin och hur vi anpassat oss till dem.
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- Frågan om tillgång i relation till digital inkludering. Tillgång till teknik, data och nätverk, men
även kunskap och maktstrukturer.

-Spridningen av språk och läs- och skrivkunnighet,
interkulturella relationer och kontext i relation till
översättning och tolkning.
-Det digitala kan inte vara ett substitut till det
fysiska, bara ett komplement.

Praktiskt erfarenhetsutbyte

I försöken att stanna upp och anpassa oss till den
situation som pandemin skapat, har många insett
hur mycket tid och arbete som kommunikation
kräver. Kommunikation handlar inte bara om
extern kommunikation utan också om kompetensutveckling, att demokratisera kommunikation och
bygga upp kunskap. Det handlar också om att skapa förutsättningar för delaktighet och inkludering
för att mobilisera, hantera våra egna berättelser
och åstadkomma förändring.
Många exempel har under året delats kring hur
partnerorganisationer har anpassat sig för att fortsätta sitt kommunikationsarbete och program på
ett inkluderande och deltagande sätt och vad det
har lett till. En utmaning är en upplevd trötthet och
frustration över att arbeta på distans.

Lucinda Tomo Portugal, småskalig bonde och korrespondent för UNAC, intervjuar Alberto Zeca, ordförande för den
lokala jordbruksföreningen Tama Uripo utanför Chimoio i Manicaprovinsen, Moçambique Foto: Mitra Mäki
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MATSYSTEM, MATSUVERÄNITET & MATBRIST
I PANDEMINS SPÅR
Ökat tryck för matsuveränitet

Mot bakgrund av Covid-19 blir det uppenbart för
Afrikagrupperna, partners, samhällen och andra civilsamhällesorganisationer att vi lever i en
globalt sammankopplad och sårbar värld. Detta
gäller också det globala matproduktionssystemet.
Vårt nuvarande system är miljömässigt och socialt
ohållbart och vi måste tänka om och förändra.
Under 2020 har Afrikagrupperna tillsammans med
våra partnerorganisationer ökat påtryckningarna
för matsuveränitet som en av lösningarna för att
hantera matosäkerhet, social och miljömässig
orättvisa. Afrikagrupperna och partnerorganisationer har under året publicerat flera debattartiklar
och arrangerat och deltagit i online-diskussioner
för att driva på i frågan.

Matbrist i regionen

Zimbabwe drabbas nu av sin värsta hungersnöd
och ekonomiska kris på ett decennium. Familjer
lider en majoritet av landets befolkning har inte
tillräckligt med mat på bordet. Detta beror på en
kombination av effekter som svår torka, lågkonjunktur och coronapandemin.
Nedstängningen i slutet av mars förra året där
människor tvingats vara hemma har bland annat
medfört att matförråden gått åt i större utsträckning än vad människor planerat för. Det finns inte
heller samma möjligheter att bygga upp förråden
igen under kommande odlingssäsong.

Akutstöd och Information om Covid
I anslutning till de fysiska möten som våra partnerorganisationer trots pandemin har lyckats
hålla, har de också haft möjlighet att bidra med
rent praktiskt stöd som matpaket, munskydd och
handsprit. AMODEFA och UNDE i Moçambique
har i samband med sina möten på skolor också
kunnat tillhandahålla information om Covid-19,
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masker och handsprit till eleverna. Några partners
har startat upp specifika program för stöd till extra
utsatta målgrupper. Ett exempel är vår partnerorganisation groundWork som bildat en community
relief fund för att kunna ge akut stöd till hushåll i
de lokalsamhällen de är verksamma och som på
grund av pandemin står helt utan inkomst. Ett
annat exempel är RWA som under året lanserade
en SMS-stödlinje som en del i kampen mot könsbaserat våld. Stödlinjen är aktiv i Östra Kapprovinsen, Free State och Western Cape och förväntas
utvidgas under 2021 till alla provinser i Sydafrika
och förhoppningsvis även till alla länder i regionen.

GAPWUZ
GAPWUZ var snabba med att säkerställa ett erkännande från Zimbabwes regering att lantarbetare
är en avgörande aktör för landets jordbrukssektor
och matproduktion. Detta gjorde det möjligt för arbetskåren kunna röra sig fritt och utföra sitt viktiga
arbete trots strikta restriktioner och nedstängning. Det var också mycket viktigt när det kom till
att förhandla kring säkra arbetsförhållanden på
farmerna.
I sitt informationsarbete kring covid-19 använde
sig GAPWUZ av nationellt kända musiker för att
ta fram en informativ och samtidigt underhållande musikvideo som spreds brett via radio och
TV. GAPWUZ använde också denna för att sprida
information på farmerna. I början av 2021 ligger nu
GAPWUZ fokus på att informera kring vikten av att
vaccinera sig och få lantarbetarna att ses som en
prioriterad målgrupp för detta.

”Informal Market” i Angola Foto: Indira Mateta för Ondjango Feminista (Ondjango Feminista skrev ej ut namn och
plats på bilderna med syfte att skydda personernas identitet under arbetet med rapporten Women’s Economic Resistance, 2020)

Partnerorganisationers analys av
pandemins konsekvenser
Andra partnerorganisationer har bidragit med
intressanta analyser kring hur pandemin slagit
mot kvinnor och andra redan ekonomiskt marginaliserade grupper.
I sin rapport ”Kvinnors ekonomiska motstånd:
En daglig kamp”, tar Ondjango Feminista upp
de utmaningar som kvinnliga gatuförsäljare i
den informella sektorn i Angola står inför under
pandemin. Majoriteten av gatuförsäljarna på den
afrikanska kontinenten är kvinnor. Denna vanligtvis socioekonomiskt utsatta grupp faller ofta offer
för verbala och fysiska övergrepp, trakasserier,
våldsamma arresteringar och vräkningar. Kvinnorna utsätts ofta för krav på sex i utbyte mot försäljningsplatser och de upplever mycket högre risk
för genusbaserat våld, inklusive fysiskt och ekonomiskt våld. Pandemin har förvärrat de risker och
utmaningar som kvinnliga arbetare utsätts för över
hela världen. Kvinnor som arbetar i den informella
sektorn har under pandemin tvingats ta extraordinära risker för att hålla fast vid sin försörjning.

Den begränsade tillgången till marknader gör att
många förlorar sin inkomst då de inte kan sälja
sina produkter. Många möter också våld och stigma på grund av att folk tror att de bär på viruset.
ILRIG arrangerade en digital konferens med fokus
på vilka konsekvenser nedstängningen av samhället har för kvinnor i Sydafrika, speciellt för lantarbetare och hemsjukvårdare. Genom Afrikagrupperna hade ILRIG också möjlighet att ”koppla sig
samman” med GAPWUZ som jobbar med lantarbetare i Zimbabwe. Detta resulterade i en feministisk
dialog online mellan lantarbetare i och hemsjukvårdare i både Sydafrika och i Zimbabwe där de
fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter
och utmaningar och hur de tacklar dem.
För att vara så inkluderande som möjligt och för att
så många som möjligt skulle kunna delta i samtalen tillhandahöll ILRIG och GAPUWUZ mobildata
till de deltagare som inte hade råd och möjlighet
att skaffa det själva. I vissa fall när det inte fanns
möjlighet till uppkoppling spelade deltagarna in
sina berättelser för att kunna dela med gruppen.
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LANDRÄTTIGHETER

De vann kampen mot ProSavana!
Det som skulle bli kontinentens största jordbruksprojekt, i neokolonial modell, ledde istället till en av
Moçambiques mest lyckade civilrättsliga kamper.
Det nationella projektet ProSavana skulle ha inneburit ett massivt inflöde av privata investeringar
i en agribusiness-modell med ensidigt fokus på
storskaliga monokulturer, främst för den externa
exportmarknaden. Det skulle också ha inneburit
landgrabbing i omfattande skala, tvångsförflyttning av människor och svårigheter för bönder och
lokalsamhällen att välja sina egna odlingsmetoder
och lokala fröer.

i berörda samhällen att bli medvetna om sina
rättigheter och de effekter projekt som ProSavana skulle ha haft på deras försörjning. Vidare har
regeringen också inkluderat småskaliga jordbrukare i debatten om en alternativ modell som gynnar
landsbygdens jordbrukare.
I ett officiellt uttalande i juli 2020 meddelade den
moçambikiska regeringen att det stora nationella projektet ProSavana inte längre kommer att
genomföras. Kampanjen ”Nej till ProSavana” är ett
utmärkt exempel på kamp som har lett till en seger
för lokalsamhällena och våra partnerorganisationer.

Efter många års intensivt kampanj och påverkansarbete genom kampanjen ”Nej till ProSavana”
har JA!, UNAC, Livaningo och andra civilsamhällesorganisationer lyckats med att inte bara stoppa
projektet utan i processen även hjälpt människor

Bild från UNAC, Marracuene, Moçambique Foto: Linda Nyström

20

RÄTTEN TILL MAT, MARK & FRÖER
2020 var sista året på Afrikagruppernas fyraåriga
Sida-finansierade informationsprojekt Rätten till
mat, mark och fröer – genom deltagande kommunikation. Projektet har syftat till att öka medvetenhet, engagemang och skapa förändring för främst
kvinnliga småskaliga bönder i södra Afrika.
Afrikagrupperna har gjort detta genom en rad olika
aktiviteter som bidragit till att skapa synlighet
för frågan och fått allmänheten, medlemmar och
givare att engagera sig. Ett axplock av de aktiviteter som vi gjort är att delta i externa evenemang,
ordna seminarier, driva opinion och påverka politiker, lyfta våra samarbetspartners arbete i våra
kanaler och genomföra digitala kampanjer. Under
dessa fyra år har vi lyckats engagera väldigt många
människor i Sverige. Det sista året har som allt annat påverkats av Covid-19. Vi har tvingats bli mer
digitala och flytta en del av våra fysiska aktiviteter
online. Det är såklart tråkigt att inte kunna träffa
lika många aktivister och intresserade personer
fysiskt. Samtidigt har vi tagit stora steg och blivit
väldigt bra på att ordna seminarier och evenemang
digitalt, vilket är något vi kommer fortsätta utveckla under 2021 och framåt. Du kan läsa mer om våra
evenemang och seminarier på nästa sida.

Rädda fröerna!
En av de större aktiviteterna under 2020 har varit
den digitala kampanj som lanserades under november. I årets kampanj fokuserade vi på patentering av fröer och bland annat varför detta är ett
stort hot mot småskaliga böner i södra Afrika. Vi
spred information i samtliga kanaler under parollen Rädda fröerna. Genom att patentera fröer
kan företag kontrollera både försäljningen och
användande av fröer. Fröer som är patenterade
får bönder inte spara, dela eller sälja vidare, vilket
gör att många bönder hamnar i en stark beroendeställning till multinationella fröföretag. Dessutom
riskerar användandet av naturliga fröer bli olagligt i
flera länder, vilket är en oroväckande utveckling.

Bild från kampanjen ”Rädda fröerna”
Genom vårt arbete med deltagande kommunikation lyfte vi våra partnerorganisationer som
arbetar med lantbruksfrågor i regionen och deras
personliga erfarenheter kring frörättigheter, berättelser som gav kampanjen bäring och engagerade.
Förutom informationsspridning så uppmanade
vi också till handling genom att skriva under våra
krav riktade mot Europeiska patentverket (EPO).
Vi vill att EPO ska säkerställa att inga företag ska
kunna ta patent på fröer och att de ska leva upp
till det skydd som redan finnas i den europeiska
patentlagen. Drygt fyratusen personer skrev under
listan och vi kommer lämna över dessa under 2021
tillsammans med våra krav.
Våra kampanjannonser visades nästan 1,2 miljoner gånger för drygt 200 tusen personer. Många
som tidigare inte hört talas om Afrikagrupperna
fick upp ögonen för oss och kampanjen väckte ett
stort engagemang i sociala medier med många
delningar och livliga diskussioner.
Även om 2020 var projektets sista år så slutar vi
inte driva dessa frågor. Vi har förlängt projektet
ytterligare ett år och kommer fortsätta informera,
engagera och skapa förändring för småskaliga
bönders möjligheter att bruka sin jord och skapa
ett mer hållbart system för framtidens matproduktion.
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EVENT UNDER 2020
Fröruset 2020

I februari 2020 deltog vi i fröruset på Tensta
Konsthall. Flera hundra deltagare samlades i
konsthallen för att byta fröer med varandra. Vi
informerade om frörättigheter, delade ut rapporter och Agera, arrangerade frögissartävling samt
sålde våra fröprodukter. Sammanlagt hade vi 34
samtal under dagen. Föreningen Sesam stod vid
bokbordet bredvid oss och sålde fröer till förmån
för Afrikagrupperna, vilket var väldigt uppskattat
hos besökarna.

Women hold up the sky

I början av mars arrangerade vi den svenska lanseringen av dokumentären Women hold up the Sky
i en fullsatt salong på biografen Zita. Dokumentären är producerad av vår partnerorganisation WoMin och fokuserar på hur kvinnor drabbas av och
kämpar mot exploateringen av naturresurser med
särskilt fokus på Uganda, Kongo och Sydafrika. I
panelen efter visningen deltog människorättsjuristen Parul Sharma, programhandläggarna Anna
Ushamba och José Adalima på Afrikagrupperna.
Samtalet modererades av Louise Lindfors.

Seminarier – mat, mark och fröer

Under året arrangerade vi tre digitala seminarier
med fokus på mat, mark och fröer i samarbete
med ABF Stockholm. I samband med den digitala
trädgårdsmässan i april fokuserade vi på kvinnliga
småbrukande bönder, i maj pratade vi om effekterna av corona med ökad hunger och sårbara
livsmedelssystem, och i november satte vi fokus
på hur vi skapar hållbara livsmedelsystem. De två
senare seminarierna genomfördes tillsammans
med nätverket Makten över maten. Sammanlagt
nådde vi ut till ca tiotusen personer varav 40 – 180
personer per seminarium tittade live.

Nordiska Trädgårdar

När Nordiska Trädgårdar ställdes in beslutade vi
att snabbt ställa om till en digital trädgårdsmässa
där vi inkluderade samtliga delar som vanligtvis är
en del av våra aktiviteter under Nordiska Trädgårdar.
Under mässan publicerade vi fyra miniföreläsningar med Gloria Jimwaga, policyrådgivare om rätten
till mat, mark och fröer. De publicerades både på
Facebook och Instagram. Vår partnerorganisation
UNAC hörde av sig och visade intresse för att dela
filmerna i sina kanaler. Genom två inlägg i sociala
medier där vi marknadsförde vår gåvoshop och
våra nya fröprodukter sålde vi produkter för 17 804
kr. Det är försäljningsrekord och mer än vi hittills
har sålt på någon trädgårdsmässa. Alla som köpte
produkter under trädgårdsmässan fick gratis odlingspinnar på köpet. Nordiska Trädgårdar ordnade
en digital livesändning, där även våra produkter
lyftes fram genom deras webb.
Genom vårt digitala fröquiz fick vi in 202 tävlingsbidrag med fullständiga kontaktuppgifter inkluderat
emailadresser och telefonnummer. 184 av dessa
var nya kontakter för oss.
Falu lokalgrupp bjöd in Gloria Jimwaga för att lära
sig mer om mat- och markrättigheter.

Bild från digitala Trädgårdsmässan 2020 Foto: Mitra Mäki
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Globala Torget - Bokmässan

På Globala Torget som under 2020 var ett digitalt
event arrangerade vi fyra seminarier; 1) Globala nyheter – Sydafrika, 2) Everything is a deathly flower,
Maneo Mohale, 3) Sydafrikanskt vin – till vilket
pris? och 4) Victory of community health care
workers. Louise Lindfors, generalsekreterare, modererade samtliga seminarier. Det var mellan 383
- 417 personer per seminarium som deltog live och
mellan 36 – 147 som såg seminarierna i efterhand.

Sydafrikanskt vin - till vilket pris?

Tillsammans med Göteborgs Afrikagrupp arrangerade vi ett seminarium om arbetsvillkoren inom
den sydafrikanska vinindustrin. Afrikagruppernas
medlemmar Johanna Liljegren, tidigare praktikant
hos vår partnerorganisation SPP, och Emil Boss,
aktivist och prisbelönt författare, poet och journalist, samtalade med utgångspunkt i Emils bok Sydafrikanskt vin – En annorlunda vinbok från 2019.

Care workers

Vår partnerorganisation Khanya College deltog
på länk från Sydafrika i ett seminarium med fokus
på villkoren för hemsjukvårdare. Dr. Maria van
Driel från Khanya College modererade ett samtal
med fyra hemsjukvårdare från Gauteng Community Healthcare Workers Forum. Två av de medverkande hemsjukvårdarna är medförfattare till
boken ”Our Lives, Our Communities” som är en
samling berättelser skrivna av hemsjukvårdare
om utmaningarna de möter i sin enorma insats
för folkhälsan. Seminariet fokuserade även på
vikten av läsande och skrivande som enande kraft
i organisering och mobilisering. De lyfte även de
framgångar som Gauteng Community Healthcare
Workers Forum nått i sin kollektiva kamp för bättre
arbetsvillkor.
Afrikagrupperna initierade för några år sedan ett
projekt där vi låtit ett feministiskt forskningskollektiv följa och dokumentera ett antal hemsjukvårdares villkor och upplevelser. Detta har nu resulterat
i boken ”Community Health Workers Nothing
About Us Without Us”. Boken har fått mycket
uppmärksamhet eftersom det är första gången en

liknande studie gjort på denna grupp utifrån deras
eget perspektiv. Förutom hemsjukvårdarnas egna
berättelser innehåller boken rekommendationer
och praktiska tips.

Resisting the gas industry: Ilham Rawoot
from Justiça Ambiental!

I januari arrangerade vi ett seminarium på
Solidaritetshuset om gasindustrins effekter i
Moçambique, tillsammans med Jordens Vänner,
FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna. På
seminariet deltog Ilham Rawoot från vår partnerorganisation JA! som bland annat berättade om
förgiftad mark, ökade utsläpp och attacker på lokalbefolkningen. Sammanlagt deltog 30 personer.

Arbetarfilmfestivalen

I samarbete med arbetarfilmfestivalen i november
deltog två av våra partnerorganisationer i varsitt
seminarium. General Agriculture and Plantation
Workers Union of Zimbabwe (GAPWUZ) deltog i
ett seminarium om arbetsvillkoren i sockerindustrin och Gauteng Community Healthcare Workers
Forum deltog både live och med ett förinspelat
videoinlägg i seminariet ”Vård-hackning: initiativ
och samarbeten i världen under corona”. Sammanlagt deltog 75 personer i de två seminarierna.

Bild: Globala Torget 2020, Afrikagrupperans generalsekreterare Louise Lindfors samtalar med Maneo Mohale
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ENGAGEMANG
Webbinarier
Under hösten 2020 har ett antal lokalgruppswebbinarier arrangerats. Dessa har dels syftat till att
följa upp de teman med utvecklingspotential
som identifierades i kampanjutvärderingen från i
maj 2020. De har dels har även fyllt funktionen av
digital kompetensutveckling för deltagarna och
erfarenhets- och kunskapsutbyte medlemmar
emellan. Webbinarierna har även varit ett fungerande alternativ till fysiska aktiviteter, vilka har
varit begränsade under 2020.
Ett webinarium ägnades bland annat åt lokalgruppers möjlighet att bidra till ett ”tool kit” med
konkreta tips på aktiviteter att genomföra för den
som är intresserad av och vill bidra till Afrikagrupperna och vårt arbete med rätten till mat, mark
och fröer. Resultatet blev en tryckt broschyr med
nio konkreta tips på aktiviteter. Broschyren har
tryckts upp och kommer även att finnas tillgänglig
på Afrikagruppernas nya hemsida.
Ett annat konkret resultat av webbinarierna är ett
gemensamt forum som skapats på Facebook för
att möjliggöra löpande diskussion och utbyten av
tips och erfarenheter mellan medlemmar. Under
våren 2021 kommer kansliet att fortsätta ordna
regelbundna webbinarier.

Studiecirkel 2020
Folkbildning är en av grunderna på vilken Afrikagrupperna bildades och studiecirklar var en
gång obligatoriska för den som ville bli medlem.
Under hösten 2020 arrangerade Afrikagrupperna
en digital studiecirkel i samarbete med ABF Stockholm. Syftet med studiecirkeln var att erbjuda
möjlighet till möten och engagemang bortom
geografiska hinder samt skapa förutsättningar för
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erfarenhetsutbyte mellan medlemmar, lokalgrupper, anställda på Afrikagrupperna och partnerorganisationer.
Studiecirkeln var också en vidareutveckling av
Afrikagruppernas fleråriga arbete med deltagande
kommunikation genom att också addera svenska
gräsrötter i kommunikationsprocesser och stärka
solidaritetscirkeln med direktförmedlade perspektiv.
Studiecirkeln är ett led i att följa upp de rekommendationer som kom fram under utvärderingen
om medlemmars deltagande i våra kampanjer.
Utvärderingen genomfördes, som nämnts ovan,
våren 2020.
Kursen blev fullbokad på någon vecka och var en
av ABF Stockholms mest populära kurser under
året. Deltagarna träffades vid sju tillfällen och
diskuterade olika aspekter av dagens globala matproduktionssystem. Gäster från kansliet i Stockholm, kollegor från Moçambique och Zimbabwe,
en forskare från SMAIAS, en representant från
vår partnerorganisation UNAC och aktivister från
Göteborg och Växjö lokalgrupp deltog med olika
ingångar till ämnet.
Under våren 2021 håller Afrikagrupperna i en
fristående uppföljande studiecirkel med ytterligare
fördjupning i deltagande kommunikation där syftet
är att samproducera kommunikationsmaterial till
Afrikagruppernas kanaler och påverkansarbete.

VÄRLDENS BARN
Afrikagrupperna är en av 14 organisationer som
ingår i den unika kampanjen Världens Barn. Deltagandet för 2020 präglades som alla andra delar av
verksamheten av en digital omställning. Liksom
tidigare år stöttar Afrikagrupperna våra partnerorganisationer AMODEFA och UNDE med medel
från Radiohjälpen via Världens Barnkampanjen.
Kampanjen pågår under hela året men har sin
kulmen under hösten med en direktsänd TV-gala
på SVT1. Afrikagrupperna och AMODEFA:s Radiohjälpenstödda projekt lyftes extra under galan
genom en reportagefilm där författaren Katarina
Wennstam och två aktivister, Juliana Ustates och
Alice Ambrucer, hade samtal om ungas rätt till
SRHR och hur AMODEFA arbetar med detta.
Även Afrikagruppernas generalsekreterare Louise
Lindfors syntes i reportaget på galan där hon lyfte
vikten av ett feministiskt perspektiv i arbetet med
SRHR.

Ungas rätt till SRHR i Moçambique lyftes även i
Sveriges Radio som sände ett inspelat ljudreportage från UNDE samt ett flertal intervjuer med både
kunniga medlemmar och anställda på Afrikagrupperna.
På grund av pandemin fick lokalgruppernas insamlingsaktiviteter anpassas. Istället för att sedvanligt
”skramla på stan” med bössor skapade flera lokalgrupper istället digitala insamlingsbössor. Fysiska
bössor placerades även i butiker av Uppsala lokalgrupp, Göteborgs Afrikagrupp bidrog till ”Jorden
Runt för Världens Barn” genom en manifestation i
Slottsskogen, Gävle Afrikagrupp placerade bössor
på Alternativboden Lyktan och i Gävleborgs Biståndsgrupps lokaler. Falu Afrikagrupp stod med
coronasäkra avstånd vid ett informationsbord i
Geislerska parken med bössor.

˙

Haidaty Adamo Bacar, UNDE, Moçambique Foto: Mitra Mäki
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LOKALT ENGAGEMANG
Förutsättningarna för Afrikagruppernas lokalgrupper att arrangera lokala event under 2020 har påverkats starkt av pandemin. Studiecirklar, seminarier,
fröbytarevent, festivaldeltagande och andra planerade utåtriktade aktiviteter har behövt ställas in.
Flera lokalgrupper har valt att helt pausa sitt engagemang på grund av covid-19. Andra lokalgrupper
har, liksom resten av organisationen (och världen),
tagit mer eller mindre darrande kliv in i det digitala
rummet för lokalgruppsmöten och event med olika
fokus och teman kopplat till Afrikagruppernas arbete, partnerorganisationer och samarbetsländer.
Uppsala lokalgrupp har haft regelbundna digitala
möten eller ”hybridmöten” under året och bland
annat gemensamt tittat på de seminarier som
Afrikagrupperna arrangerade för på Globala Torget/
Bokmässan 2020. De har också genomfört sin sedvanliga litteraturcirkel.
Ett av Växjö lokalgrupps främsta verktyg för att nå
ut har sedan bildandet varit deras Instagramkonto.
Lokalgruppen fick på bara några månader över 100
följare. Där har de under året bland annat uppmärksammat Afrikagruppernas olika policyområden
med temaveckor som avslutats med quiz för att
skapa interaktion.
Göteborgs Afrikagrupp är del av World Aids
Day-nätverket i Göteborg. Under året har de samarrangerat två digitala event; ett i maj och ett i anslutning till Världsaidsdagen den 1 december. I maj
deltog Afrikagruppernas medlem Karin Alsén och i
november deltog statsepidemiolog Anders Tegnell
som panelist. Programmen fokuserade på likheter
och skillnader mellan hiv och covid-19.
Årsmötet i maj 2020 gav bifall till den motion som
Ådalens Afrikagrupp skrivit med förslag om ett
samarbete mellan Afrikagrupperna och Cinemafrica. På grund av pandemin genomfördes festivalen
digitalt i år. Både Ådalens Afrikagrupp och Stockholms Afrikagrupp deltog dock hemifrån i mindre
”hemma-hos-festivaler”.
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Stockholms Afrikagrupp har under året arbetat
vidare med sitt projekt med infographics i form
av digitala planscher. Dessa behandlar respektive
temaområde i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Projektet riktar sig främst till
en yngre publik och till skolungdomar, men även till
kansliet och aktivister. Innan projektet kan lanseras som färdigt återstår att stämma av datan som
presenteras med relevanta partnerorganisationer.
Detta för att de som verkar i verksamhetsländerna
ska kunna påverka bilden av södra Afrika som delas
i Sverige enligt Afrikagruppernas princip ”Nothing
about us, or for us, without us”.

VÄSTSAHARA
Liksom föregående år har Västsaharafrågan främst
varit medlemsdriven under 2020 då Afrikagrupperna inte haft någon finansiering för att driva frågan
på kansliet.
I februari, i samband med Västsaharas nationaldag,
ordnade Gävle lokalgrupp en utställning om ockupationen och förtrycket i Västsahara på Alternativboden Lyktan. Utställningen uppmanade också
till bojkott av marockanska varor som tomater och
citrusfrukter.
I början av november 2020 rapporterades det om
att vapenvilan mellan Marocko och Västsahara
brutits. Detta då marockanska styrkor gått in i den
så kallade buffertzonen där varken Polisarios eller
Marockos militära styrkor får befinna sig enligt eldupphöravtalet från 1991. Marockansk militär angrep
fredliga västsahariska demonstranter vilket ledde
till att Polisario förklarade eldupphöravtalet brutet.

Afrikagruppernas medlemmar reagerade snabbt
på nyheten. Den 23 november ordnade Göteborgs
Afrikagrupp en manifestation (med coronasäkra
avstånd) utanför Azelio AB:s kontor i Göteborg.
Azelio AB är ett svenskt solenergibolag som har ett
omfattande samarbete med den statliga marockanska energibyrån (MASEN). MASEN ägnar sig åt
storskalig energiutvinning på ockuperad mark i
Västsahara. Azelio har själva inte redovisat för sin
verksamhet i Marocko och eventuellt ockuperade
Västsahara. Aktivisterna Sanna Ström och Ylva
Zetterlund från Göteborgs Afrikagrupp skrev också en debattartikel som publicerades i tidningen
Omvärlden.
På ett digitalt möte diskuterade majoriteten av
lokalgrupperna möjliga solidaritetsaktiviteter och
ett gemensamt uttalande skrevs och undertecknades av nio lokalgrupper. Uttalandet skickades
till utrikesministern, utrikesutskottet samt till
lokal media runt om i landet. Två representanter i
utrikesutskottet samt utrikesministern inkom med
svar på uttalandet. Både Gefle Dagblad och
Dalademokraten publicerade också uttalandet.

I december bjöd Uppsala Afrikagrupp in Erik
Hagen, anställd på Støttekomiteen for Vest-Sahara
i Norge, tillika styrelseledamot i Western Sahara
Research Watch (WSRW). Mötet hölls digitalt och
samtliga lokalgrupper välkomnades att delta. Erik
berättade om WSRWs nya rapport Above the Law,
som granskar hur EU-kommissionen har agerat
sedan 2016, då EU-domstolen slog fast att varor
från ockuperade Västsahara inte kan vara en del av
EU:s handelsavtal med Marocko eftersom EU-rätten inte kan gälla territorium utan suverän rätt till
självbestämmande.
Afrikagruppernas medlemsbas har den främsta
kunskapen om utvecklingen i Västsahara. Genom
samverkan i olika lokala nätverk fortsätter diskussionerna om aktiviteter för 2021. I början av
året produceras bland annat ett infoblad som kan
placeras i matvarubutiker med uppmuntran om att
inte köpa marockansk frukt.

Bild: Västsaharas flagga utanför en butik Foto: Caroline Nord, Emmaus
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SOLIDARITETSPRISET 2020
Solidaritetspriset delas ut årligen av Afrikagrupperna och pristagaren utses av styrelsen efter
nomineringar från medlemmar och allmänhet. Motiveringen nedan är hämtad ur några av de många
nomineringar som inkommit.
Afrikagruppernas Solidaritetspris år 2020 tilldelades MR-juristen och hållbarhetsexperten Parul
Sharma. Hon har under årens lopp visat på enorm
integritet, kraft och pondus i sitt värv genom att
tydligt ta ställning och kommunicera sin syn på
problem och möjliga lösningar kring hållbarhetsutmaningar.
Parul har ett djupt engagemang i hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter både i Sverige och
internationellt. Hon är aktiv i flera civilsamhällesorganisationer och har även spelat en viktig
roll i Sveriges Agenda 2030-arbete samt med att
utbilda näringslivet inom mänskliga rättigheter.
Hon är idag VD för The Academy for Human Rights
in Business och arbetar med rådgivning inom hållbarhetsfrågor samt granskningar av västerländska
produktionskedjor i högriskländer, Parul är även
Regional Director South Asia på People’s Vigilance
Committee on Human Rights, en organisation som
arbetar med barnrätt, kvinnorätt och miljöfrågor,
med fokus på klimaträttvisa.

28

Parul Sharma visar ett stort mod och engagemang
för de mest utsatta och delar med sig av sin kunskap på ett generöst och tillgängligt sätt som ger
ringar på vattnet. Parul Sharma omsätter solidaritet i praktiken och mobiliserar både resurser och
uppmärksamhet på världens viktigaste jämlikhetsfrågor.
”När jag först läste att jag är år 2020’s solidaritetspristagare blev det en omvälvande emotionell
upplevelse. Min första tanke var: ”Jag? ett solidaritetspris från Afrikagrupperna? Otroligt!.” Det
finns inga gränser för min tacksamhet och den
ödmjukhet jag känner inför detta pris. Jag hyser en
oerhört djup respekt för Afrikagruppernas arbete
och att deras medlemmar nominerat mig stärker
min energi att fortsätta kampen något oerhört. Solidaritet för mig handlar om kampen för jämlikhet,
och den kampen passar in på så många områden
idag. Flickebarnens rättigheter, ensamkommandes
situation, flyktingar, minoriteter, ursprungsbefolkningar, företagens ansvar - ja alla områden. Solidaritet är ett sentiment som frodar jämlikhet! Tack
Afrikagrupperna, prispengarna kommer uteslutande att gå till mitt stipendieprogram för flickebarns
eftergymnasiala studier i Indien.” - Parul Sharma

DIGITAL INSAMLING & KALENDERN
Tack för ert stöd!
En lågkonjunktur under pandemin har påverkat
insamlingstrenderna i Sverige. Coronaåret har gjort
att människor varit mer defensiva med att skänka
pengar, särskilt engångsgåvor. Trots en orolig tid
har Afrikagrupperna haft en stabil insamling hela
året vilket vi tackar våra fantastiska givare för.
En insamlingstrend som påverkade Afrikagrupperna positivt var en ökad onlinehandel, något vi
märkte under vintermånaderna. Under 2020 fick vi
också in ett helt nytt sortiment till gåvoshopen från
vår samverkanspartner ”Growing Paper” i Sydafrika.
Kollektionen heter ”Sustainable Season” och består
av vackra frökort och affischer med budskap kopplade till hopp och lycka med en ambition att ge stöd
till människor under pandemin. Kollektionen har
varit mycket populär och vi planerar att fortsätta
sälja produkterna under 2021.
Även Facebook är ett verktyg många använt för att
samla in pengar under året. Vi samlade in 11 104
kr genom insamlingsplattformen Betternow och
sociala medier.

Årets kalender
Under 2020 samarbetade Afrikagrupperna med
organisationen Brevvännerna för att skapa vår
väggkalender 2021. Brevvännerna vill koppla
samman skolans värld och samhällsnyttiga organisationer genom brevutväxling. Mellanstadieelever
från två skolor i Sverige har målat bilder som
ungdomarna förknippar med Afrika och
Afrikagruppernas verksamhet.

Frökort från Growing Paper i Sydafrika
Foto: Nathalia Lucas

Bilderna i kalendern gav Afrikagrupperna en fin
produkt att sprida till medlemmar och givare samt
sälja på gåvoshoppen. Samarbetet lyfte vikten
av ungas röster och perspektiv kring frågor som
rör solidaritet och fattigdomsbekämpning i södra
Afrika, en viktig målgrupp vi vill engagera och lyfta
fram.
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Fokus på en systematiserad givarresa
och digital insamling
Under 2020 har Afrikagrupperna fokuserat på
att kartlägga våra insamlingskanaler och utröna
behov av utveckling av system, givardialog och
”onboarding”/rekryteringsstrategier. Afrikagrupperna upplever ett tapp av månadsgivare och vi
ser därmed ett behov att utveckla våra verktyg för
nyrekrytering av månadsgivare.
Insamling fick en stor roll i årets digitala kampanj
”Rädda fröerna” där vi nådde över 2000 nya kontakter, viktiga för Afrikagrupperna att kommunicera med från ett givarperspektiv.
Insamlingsteamet har också satsat på att tacka
våra givare i en större utsträckning genom till exempel mer regelbundna mailutskick. Vi tog under
året fram ett fint bokmärke som vi skickade ut till
sporadiska givare med budskapet ”What is your
story? – din berättelse gör skillnad och är viktigare
än någonsin”. Målet var att uppmärksamma och
skapa ett djupare förtroende mellan Afrikagrupperna och våra givare samt motivera givare att
höja sitt månatliga bidrag.
Vi har tagit ett ordentligt grepp om vår digitala utveckling gällande insamling. Vi har börjat
med QR koder på insamlingsbreven och föreslår
Swish som betallösning i större utsträckning. Nya
webbformulär kommer integreras på den nya hemsidan där givare kommer kunna donera genom
”hyllningsgåvor” och ”minnesgåvor”. Målet är att
kunna erbjuda de mest användarvänliga digitala
betallösningarna som finns och fasa ut metoder
som papperstalonger.
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Vidare har vi börjat kartlägga vår givardialog och
hur vi kan automatisera olika steg i dialogen.
Genom ett nytt mailverktyg, har vi testat att automatisera utskick till olika målgrupper vilket varit
kostnads- och tidseffektiv för kansliet.

Hur säkerställs att pengarna hamnar i rätt
händer?
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, vi
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. 83% av våra
intäkter går till ändamålet och 10% används för
administration och insamling.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ändamål

Styrelsens arbete 2020

Ändamålsparagraf ur Afrikagruppernas stadgar
2020:

Under första delen av året har påbörjade processer
avslutats, så som Afrikagruppernas Värdegrund
och Organisationsutvecklingsarbetet. I och med
pandemin var det även en läroprocess att ställa
om till digitala möten, samt planera för det digitala
årsmötet.

4:1 Afrikagrupperna arbetar för att belysa de globala
orättvisorna och påverka de strukturer som skapar
en skev fördelning av resurser, makt och rättigheter
i världen. Afrikagrupperna arbetar i solidaritet och
partnerskap med fokus på södra Afrika och Sverige. Allt med visionen om att skapa en rättvis värld.
4:2 Afrikagruppernas verksamhet baseras på stadgar och Värdegrund och formuleras i strategi och
verksamhetsplan.
4:3 Afrikagruppernas arbete är rättighetsbaserat
och för att uppnå våra mål på bästa sätt utgår Afrikagrupperna från en feministisk analys där vi genom
mobilisering och engagemang, samt det ekonomiska stöd vi ger, stärker det civila samhällets möjlighet
att verka i egen rätt”.

Organisation
Afrikagrupperna är en medlemsstyrd solidaritetsorganisation som arbetar med utvecklingssamarbete
i södra Afrika och har två kontor med totalt tjugosex anställda fördelat på arton i Stockholm och åtta
i Johannesburg, varav två på distans från Zimbabwe
och Moçambique.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet
som beslutar om stadgar samt väljer en styrelse
som har ansvar för att strategiskt styra föreningen och säkerställa att stadgar och värdegrund
efterföljs, samt utse och ha personalansvar för
generalsekreteraren som är arbetsgivaransvarig för
kontoren. Under år 2020 hölls årsmötet i maj och då
valdes en ny ordförande, Anette Zetterlund.
Fokus för årsmötet var att fastställa Afrikagruppernas Värdegrund som styrelsen arbetat fram under
året. Styrelsen valdes med totalt fjorton ledamöter
varav nio ordinarie ledamöter och fem suppleanter.

Under andra halvan av året så arbetade styrelsen
mycket med att tillsammans introducera, utveckla
arbetsformer- och grupper, upplägg och rutiner för
mötena då många nya ledamöter tillkommit.
De arbetsgrupper som har verkat under året har
varit följande:
• Värdegrundsgruppen har under 2 år arbetat med
att ta fram Afrikagruppernas Värdegrund, som antogs av medlemmarna på årsmötet 2020.
• Organisationsutvecklingsgruppen har under 2 år
arbetat med att ta fram en riktning och ett förslag
för Afrikagruppernas engagemang. Dokumentet
lämnades till kansliet för vidare arbete och implementering i maj 2020.
• Personalgruppen har under hösten arbetat med
en lönerevision och riktlinjer av generalsekreterarens lön, som nu har samma upplägg som personalens riktlinjer för ingångslön och lönerevision per år.
• Policygruppen har under hösten arbetat med att
komma med förslag på hur kansliet kan utveckla
arbetet med policies, samt hur rapporteringen kan
ske till styrelsen.
• Strategigruppen har under året arbetat med den
nya strategin som kansliet har tagit fram. Arbetsgruppen har fokuserat på att komma med feedback
till kansliet på format, innehåll och struktur samt
inkluderat medlemmar i att ge även dem möjligheten att genom en enkät komma med feedback på
strategin.
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Styrelsens organisering

Årsmötet 2020

Styrelsen har under året 2020 bestått av två styrelseuppsättningar. Den första uppsättningen bestod
av 13 personer (9 ledamöter och 4 ersättare). Den
andra uppsättningen bestod av 14 personer (9 ledamöter och 5 ersättare), varav 4 personer avsade
sig sina uppdrag under året. Detta medförde att
ett extrainsatt årsmöte behövde hållas i början
av 2021, efter rekommendationer från Sida och
Svensk Insamlingskontroll, då vi enligt våra egna
stadgar ska ha 8 ordinarie ledamöter samt ordförande i styrelsen.

Årsmötet 2020 hölls digitalt via Zoom. Det var ett
nytt format för de flesta, men gick oerhört bra och
40 medlemmar deltog, vilket är ungefär samma
som det antal som brukar delta på de fysiska årsmötena. Till skillnad från tidigare kortades formatet dock ned och mötet hölls endast en dag. För
att lyfta in lokalgruppernas röster och verksamhet
presenterade några representanter vad de har
arbetat med under året. Det var ett mycket uppskattat inslag enligt samtliga deltagare.

9 möten inklusive ett konstituerande möte, ett
per capsulam möte samt ett extrainsatt styrelsemöte som planerade för det digitala årsmötet har
genomförts under 2020. I och med de restriktioner
som begränsat möjligheterna för fysiska möten,
så har 6 av 9 möten hållits digitalt via plattformen
Microsoft Teams.
På oktober-mötet träffades en del av styrelsen
fysiskt på Bosön i Stockholm, medan en del deltog
digitalt. En heldag ägnades åt en workshop för
att främja gemenskap mellan samtliga ledamöter
då många var nytillträdda. Samtliga möten har
protokollförts och protokollen har delats inom
organisationen.
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Fokus för årsmötet var att fastställa Afrikagruppernas Värdegrund. För detta hölls en workshop
där medlemmarna fick diskutera i mindre digitala
rum och möjlighet att lämna yrkanden för gemensam presentation och beslut. Genom vår digitala
facilitator och ordförande lyckades de väl med att
jämka mellan de olika förslagen, trots det digitala
formatet och Afrikagruppernas Värdegrund antogs
av årsmötet. På årsmötet valdes även en ny ordförande, Anette Zetterlund. Det digitala formatet
öppnade upp för andra möjligheter som vi kommer
att ta med oss framöver, även efter det att Corona-pandemin tillåter oss att mötas i större grupper
igen.

Personal

Båda styrelseuppsättningarna har arbetat i mentorskapspar där styrelsens ledamöter fungerar
som mentorer för nytillträdda ledamöter. Styrelsens ledamöter fungerar även som kontaktpersoner för respektive lokalgrupp där de under året
har samtalat kring lokalgruppens och styrelsens
arbete.

Afrikagruppernas huvudkontor ligger i Stockholm.
Här arbetar arton anställda på hel- och deltid
motsvarande knappt sjutton heltidstjänster under
2020. Samarbetet med våra partnerorganisationer
sker i första hand genom vårt regionala kontor i
Johannesburg med åtta anställda varav en medarbetare i Bulawayo i Zimbabwe samt en medarbetare i Maputo i Moçambique.

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 13 gånger. Vid
samtliga möten togs minnesanteckningar.

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, internationellt utvecklingssamarbete och regionkontoret.

Covid -19 pandemin innebar att Afrikagrupperna
nödgades ställa om många arbetssätt och innebar
att medarbetare begränsades i sina möjligheter att
arbeta från kontoren. Ledningsgruppen tog fram
en Covid -19 riktlinje som uppdaterats under året
för att ge stöd i personalens möjligheter att arbeta
i enlighet med nationella påbud. Riktlinjen tog upp
rekommendationer om att arbeta hemifrån och
restriktioner kring resor, satte gräns för maxantal
per rum på kontoren.
Arbetsgivaren erbjöd även möjlighet för hemtransport av kontorsutrustning, personlig budget
för anpassning av hemmakontoret om 1500 kr per
medarbetare. Även om året innebar uppenbart
mindre social kontakt så upplevde Afrikagrupperna ändå en bättre och ökad kontakt mellan kontoren och höjd kompetens gällande digitala verktyg.
Utmaningarna handlade främst om tillgång till el
och uppkoppling i regionen och de tidvis tuffa restriktioner som infördes där. Under året startades
även en intern arbetsgrupp för att undersöka och
lära mer om digital säkerhet.
Under 2020 genomförde Afrikagrupperna en
fördjupad arbetsmiljöprocess för att få en tydligare
bild av arbetsmiljön, med fokus på både problem
och lösningar. I processen ingick djupintervjuer av
samtliga medarbetare som hölls av HR och en heldags workshop och halvdags uppföljning. Resultatet var tre större insikter: behovet att implementera strategin, behov av ledarskapsutbildning för
ledningsgruppen och implementering av styrdokument. Övriga lite mindre insikter var att förtydliga
struktur och syfte för måndagsmötena, att ta fram
en kompetensutvecklingsplan och att utveckla vår
mötesteknik samt behov av ett ytterligare mötesrum på Stockholmskontoret.

Medlemmar
Att vara månadsgivare (Afrikapartner) innebär
även medlemskap i Afrikagrupperna. Genom
att inkludera ett medlemskap i månadsgivandet
ges de 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 sextio procent av
medlemmarna är kvinnor. Medlemmar är fördelade i hela Sverige och föreningen har per 2020 tio
aktiva lokalgrupper. Per 31 december 2020 hade
Afrikagrupperna 2237 Afrikapartner (jmfr 2019:
2284) och utöver det ytterligare 376 medlemmar
(jmfr 2019: 471), det vill säga totalt 2613 medlemmar (jmfr 2019: 2755).

Lokalgrupper
Afrikagrupperna hade under 2020 tio aktiva
lokalgrupper runt om i landet. Afrikagruppernas
lokalgrupper har möjlighet att rekvirera ett årligt
lokalgruppsbidrag om 3000 kr. 2020 ansökte fem
lokalgrupper om lokalgruppsbidrag och en summa
om totalt 15 000 kr har betalats ut.
Under 2020 har medel ur Aktivitetsfonden beviljats för fyra olika aktiviteter och en total summa
om 7741 kr. Aktiviteter som genomfördes inkluderade bland annat Södra Afrikaföreningen i Skånes
tryck av ”Safransbullen” samt deras lokalhyra för
ett ”hybridseminarium”, Sydafrika, elefanter och
litteratur, under Bokmässan i september.
20 000 kr som beviljades Göteborgs Afrikagrupp
för deltagande och program på Göteborgs Bokmässa förs över till 2021.

Den årliga medarbetarundersökningen visade
ett försiktigt positivt resultat på samtliga delar,
med störst utveckling för områdena organisationsstruktur, ledarskap och tekniska hjälpmedel.
Sjuktalen för Afrikagrupperna var 3,3% under 2020,
som kan jämföras med 3,2% bland HiO (Hushållens
icke-vinstdrivande organisationer) anställd personal 2019 (källa SCB).
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Insamling
Afrikagruppernas egen insamling är en viktig del
av både finansiering av verksamhet samt mobilisering för föreningen, den bidrar också till att
kunna lägga den egeninsats om tio procent som
krävs för statlig finansiering som SPO (strategisk
partnerorganisation). Afrikagrupperna har haft en
stadigt positiv utveckling av insamlingsintäkter
de senaste åren. Trots utmaningar till följd av den
globala Covid -19 pandemin lyckades organisationen upprätthålla och utveckla insamlingsarbetet.
Med digitala lösningar för att engagera givare hölls
insamlingen stabil och nådde resultat över det
förväntade under året. Under 2020 har Afrikagrupperna fokuserat på att kartlägga våra insamlingskanaler och utröna behov av utveckling av system,
givardialog och rekryteringsmetoder.
Under 2020 samlade Afrikagrupperna in totalt
9 141 718 kr vilket är 2,9 procent över budget. Av
dessa kom 5 413 231 kr från allmänheten/privatpersoner, 618 680 kr från medlemsavgifter och 425
000 kr från stiftelser och stödorganisationer.
Insikter kring insamlade medel från allmänheten
under året är att Afrikagrupperna inte sett en
nedåtgång på grund av pandemin. Vi uppfattade
snarare ett något ökat engagemang i gåvor från
allmänheten. I insamlade medel från allmänheten
ingår även den finansiering som Afrikagrupperna
söker årligen för att genomföra projekt genom Radiohjälpens insamling till förmån för Världens Barn.
Projektfinansieringen från Världens Barn insamlingen vidareförmedlade Afrikagrupperna till våra
partnerorganisationer i Moçambique, AMODEFA
och UNDE uppgick år 2020 till 2 497 663 kr. Via
Swedbanks Humanfonden fick Afrikagrupperna ta
emot 187 144 kr, genererat av de kunder i fonden
som valt Afrikagrupperna som förmånstagare.
En insamlingstrend som påverkade Afrikagrupperna positivt var en ökad onlinehandel, något
som märktes under vintermånaderna 2020 under
julklappshandeln, total intäkt genom gåvoshopen
under året uppgick till 255 607 kr.
Vidare har insamlingsteamet under 2020 aktivt
försökt att integrera en insamlingskomponent i
Afrikagruppernas policyarbete och extern kommunikation genom till exempel inlägg i sociala
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medier, den årliga digitala kampanjen och betalda
annonser.
Afrikagrupperna har ett 90-konto och följer alla
riktlinjer och rapporteringar för insamling som
styrs av Svensk Insamlingskontroll samt är medlem av och rapporterar till Giva Sverige.

Riskfaktorer
Chefer och medarbetare deltar regelbundet i möten, seminarier och arbetsgrupper där det krympande demokratiska utrymmet och hotet mot
aktivister och civilsamhället i stort står mycket
högt på agendan. De mest riskfyllda områdena där
Afrikagrupperna är aktiva handlar om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter, landrättigheter
och naturresurser samt mänskliga rättigheter generellt. Afrikagrupperna har fortsatt att arbeta enligt vårt system för riskhantering och i den inventering av risker som gjordes med Afrikagruppernas
samtliga anställda och styrelse har följande risker
för Afrikagruppernas verksamhet identifierats:
Afrikagrupperna fortsätter den utdragna processen
med att få till en fungerande registrering i Sydafrika
som är samstämmig med det sätt vi är organiserade och bedriver vår verksamhet. Nuvarande registreringsform NPO beslutades som temporär lösning
och en process att registrera Afrikagrupperna som
NPC påbörjades för två år sedan. Risker kopplade
till registreringsform är bland annat otydlighet i
delegations/mandatfrågor och hur medel regleras
mellan kontoret i Sverige och regionkontoret. Afrikagrupperna har system som åtgärdar dessa risker
men kommer få en tydligare struktur och mandatfördelning i samband med ny registreringsform.
2020 innebar ett ökat fokus kring risker gällande
den ökade digitalisering som skett under året. Redan tidigare utgjorde digitalisering av information
en risk för Afrikagrupperna och framförallt för våra
partnerorganisationer som arbetar med frågor som
i sig är riskfyllda och där aktivister är extra utsatta
för hot. Även om digitaliseringen också har inneburit många fördelar där fler har kunnat delta i möten, har också oron kring digitala risker ökat markant under pandemin.

Två medarbetare i ledningsgruppen har tilldelats
ansvaret för att upprätta riktlinjer kring digital
säkerhet och se till att personalen har tillräcklig
kunskap och verktyg för att kunna motverka de
risker som uppstår kring lagring och delning av
information samt vid digitala möten.
Pandemin har också inneburit en oro för, eller faktisk förlust av, inkomster för många av våra partnerorganisationer. Nedgången i ekonomin globalt
och fokus på nationella behov snarare än global
solidaritet kan komma att drabba organisationer
hårt framöver. Afrikagrupperna har lyckats ligga
kvar på planerade nivåer av stöd till våra partnerorganisationer och allt tyder på att vi kan säkra
finansiering för de kommande åren på ungefär
samma nivåer. Vår finansiering och vårt beroende
av några få stora finansiärer är en högst levande
diskussion hos både personal och styrelse och vi
arbetar kontinuerligt med att identifiera nya finansieringskällor och samarbeten. Vi jobbar också
med långsiktig planering gällande insamling för att
ha bra kontroll på kostnaderna och intäkterna.
Det finns stora risker för det civila samhället generellt och aktivisters möjlighet att ta plats och göra
sin röst hörd när samhällen stängs ner och det
funnits ytterst begränsade möjligheter att mötas.
Misstron mot regeringar är stor att pandemin
används som en förevändning att tex. förhindra
demonstrationer.
Våldet i området Cabo Delgado i norra Moçambique har ökat under året vilket påverkar flera av
våra partnerorganisationers verksamhet. Det finns
också en överhängande risk att konflikten sprids
till andra delar av landet och på olika sätt påverkar
grannländerna.
I stort har den politiska och ekonomiska utvecklingen gått bakåt i hela regionen med kraftigt
ökande arbetslöshet och matbrist som följd. Det
är en fortsatt utmaning att hitta bra sätt att ge stöd
till progressiva civilsamhällesaktörer i Zimbabwe,
trots att behovet är enormt. Afrikagrupperna
stämmer regelbundet av med den svenska ambassaden och andra aktörer i landet för att tillsammans hitta strategier framåt.

Korruptionen är utbredd på alla nivåer i den region
där vi är verksamma. Afrikagrupperna har självklart nolltolerans mot korruption och de svårigheter vi har haft i Zimbabwe har föranlett oss att ytterligare utveckla våra kontrollsystem. Under året
har vi uppdaterat vår anti-korruptionspolicy och
vi är också i slutfasen med uppdaterade riktlinjer
kring vilka steg vi tar vid misstanke om finansiella
oegentligheter hos en partnerorganisation. Att ha
starka system är oerhört viktigt när det gäller att
hantera de finansiella risker vi tar då vi arbetar i
osäkra kontexter.

Särskilda händelser under 2020
Pandemin måste ses som en särskild händelse
som ingen hade kunnat förutse i början av året.
Den har påverkat både Afrikagruppernas och våra
partnerorganisationers möjlighet att utföra verksamhet som planerat, även om alla på olika sätt
har lyckats ställa om till att nå ut digitalt.
När det gäller Afrikagruppernas ekonomi och
insamlingsresultat befarade vi att insamlingsförmågan skulle påverkas negativt, vilket dessbättre
inte har skett. Det är dock osäkert hur insamlingen
kan komma att påverkas på sikt.
För att förebygga ett alltför hårt slag mot föreningar och civilsamhällesorganisationer fattade regeringen under året beslut om slopad egeninsats
(från 16 april). Regeringen fattade även beslut om
tillfälligt sänkta socialavgifter för tiden mars-juni
för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av
coronaviruset.
Dessa bidrag ledde till att Afrikagrupperna kunde
avsluta 2020 med ett positivt ekonomiskt resultat
och samtidigt ge extra stöd till två av våra
partnerorganisationer.
Afrikagrupperna har sedan början av 2019 haft tre
ärenden kring misstänkta oegentligheter rapporterade till Sida varav ett också gällde Radiohjälpen.
Dessa nådde under slutet av 2020 en lösning och
ledde i ett av fallen till återbetalning av delar av
medlen till Sida och Radiohjälpen. I och med detta
är nu samtliga ärenden avslutade och stängda.
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EKONOMI & RESULTAT
Intäkter och kostnader
De totala verksamhetsintäkterna för Afrikagrupperna uppgick år 2020 till 55 102 tkr. De samlade
verksamhetskostnaderna uppgick till 51 334 tkr.
Under 2020 gick 76 procent av kostnaderna för utvecklingssamarbetet till våra partnerorganisationer, motsvarande siffra för föregående år var 77%.
Insamlingsintäkterna inklusive medlemsintäkter
under 2020 uppgick till 9 142 tkr. Afrikagrupperna
räknar gåvor och bidrag, exklusive statliga bidrag,
som insamlingsintäkt. Svensk Insamlingskontroll
kontrollerar bland annat att insamlingskostnader,
medlemskostnader och administration är på en
rimlig nivå i förhållande till den totala årsintäkten.
För Afrikagrupperna utgjorde dessa kostnader
cirka 10 procent av den totala årsintäkten, vilket är
oförändrat från föregående år. De totala intäkterna
från allmänheten inklusive bidrag från organisationer uppgick till 9 141 718 kronor, vilka förutom
insamling innefattar försäljningsintäkter.
Totalt uppgick kostnaderna för informationsverksamhet i Sverige under året till 4 574 tkr, varav
Sidas informationsbidrag gav 2 824 tkr. Totalt upp-

gick kostnaderna för verksamhet i södra Afrika till
40 903 tkr, varav Sida bidrog med 39 715 tkr.
Under 2020 redovisade Afrikagrupperna ett
överskott på 3 768 tkr. Det positiva resultatet har
uppstått främst genom lägre egeninsats till Sida
(3% istället för 10%) p g a särskilda pandemiregler
under 2020.
Afrikagrupperna har trots pågående pandemi
under 2020 kunnat bibehålla insamlingsnivån från
allmänheten, men har under året haft nästan en
miljon kronor lägre bidrag från Radiohjälpen, vilket
har gett totalt sett minskade insamlingsintäkter.
Gåvoshopen har dock glädjande bidragit med
betydligt större intäkter än budgeterat. Insamlingskostnaderna reducerades genom att ej skicka
ut insamlingsbrev till s k ”kalla givare” för att delvis
kompensera de totalt minskade intäkterna.
Kostnaderna har generellt reducerats i och med
regeringens erbjudande om nedsatta arbetsgivaravgifter under perioden mars t o m juni, vilket medförde besparingar på ca 375 tkr. Detta påverkar
samtliga kostnadsposter i resultaträkningen.

11 %
11 %

Verksamhetsintäkter 2020 Tkr
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Medlemsavgifter

619

Gåvor

6 025

Radiohjälpen

2 498

Sida rambidrag

42 826

Sida programbidrag

3 046

Övriga intäkter

88

Summa verksamhetsintäkter

55 102

19 %
12 %

15 %

Utvecklingsinsatserna utföll något lägre än budget
pga svårigheter under pandemin att genomföra
vissa planerade aktiviteter både hos partners,
men även av våra egna aktiviteter som exempelvis
konferenser, seminarier eller fysiska besök hos
partners. Detta har medfört att organisationen ej
kunnat använda totalt erhållna bidrag från Sida,
utan ett belopp på ca 912 tkr har förts över till
användning nästkommande år. Kostnaderna har
även belastats med kostnader för återbetalning av
bidrag till Sida och Radiohjälpen för partnerorganisationen FACT med totalt 270 tkr, då användning
av medel ej har kunnat redovisas på tillfredsställande sätt. Samarbetet med FACT är därefter
avslutat.

Placeringar samt information kring
organisationens finansiella ställning

Under år 2020 har praktikantprogrammet varit
”pausat” då det året innan innebar mycket stora
problem att erhålla visum för våra praktikanter.
Sydafrika, men även andra länder har satt upp
betydligt strängare regler för visum beträffande
arbete och praktikantprogram. En utvärdering av
organisationens program har inletts.

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.

Afrikagruppernas antog 2020 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.

Skolan Escola primária Acordos de Roma i stadsdelen Laulane i Maputo Foto: Mitra Mäki
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Afrikagruppernas placeringar har inte nämnvärt
förändrats utan ligger kvar i en räntefond med låg
risk hos Nordea på 5 Mkr som glädjande har medfört
en värdeökning på ca 2,5%. Afrikagrupperna ligger
även kvar med sin placering 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, vilket
nu senast i februari 2021 bidrog med hela 212 tkr.
Totalt har organisationen här en investering på 3,6
Mkr. Värdeökningen i Humanfonden har under året
varit god.
Det positiva resultatet på 3.768 tkr hjälper organisationen att fortsatt stärka organisationens långsiktiga
fortlevnad. Efter 2020 års överskott har Afrikagrupperna ett eget kapital på 18.712 Tkr, vilket innebär
att organisationen nu åter har ett eget kapital som
kommit över den första uppställda risknivån enligt
beslutade riktlinjer. Ambitionen är att framåt ej
understiga denna nivå utan på lång sikt kunna bygga
upp ytterligare en reserv, för eventuella framtida
osäkra tider.

Fördelning av ekonomiskt stöd
EKONOMISKT STÖD 2020 TKR
Angola
7 263
Moçambique
11 349
Namibia
5 828
Sydafrika
9 312
Zimbabwe
4 305
Regionalt
2 846
Sverige (inkl projekt)
4 574
Summa ekonomiskt stöd 45 477
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PROCENT
16,0 %
25,0 %
12,8 %
20,5 %
9,5 %
6,3 %
10,1 %
100 %

I övrigt stramar organisationen 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. Osäkerheten
är stor hur nuvarande pandemi kommer att påverka.
Vi söker även fortsatt extern finansiering av de projekt vi driver i Sverige och använder i möjligaste mån
inte egna medel till detta.
Afrikagrupperna är nu på sitt sista år i det 5-åriga avtal som finns med Sida för utvecklingsverksamheten
och för avtalet för kommunikationsverksamheten har
organisationen fått avtalet förlängt med ett år. Detta
innebär att organisationen under 2021 är inne i en
ansökningsprocess för förhoppningsvis nya långsiktiga avtal med Sida för att ha en fortsatt ekonomisk
trygghet och stabilitet.

ORGANISATIONER SOM FICK STÖD 2020
Afrikagrupperna gav finansiellt och/eller organisationsutvecklande stöd till 29
organisationer, rörelser och nätverk 2020. 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 2020.

Angola

Moçambique

ADRA, Acção para o
Desenvolvimento Rural e
Ambiente, 5 350 000 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 sjukdomen.

(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.

Ondjango Feminista, 195 000 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

Othoko, 1 200 000 SEK

AMODEFA, Associacao Mocambicana para o Desenvolvimento
da Famillia, 2 650 000 SEK
Nationell organisation som främjar
sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter för ungdomar, kvinnor och
män, bland annat genom att driva
ungdomsvänliga kliniker. AMODEFA är
medlemmar i IPPF (International Planned Parenthood Federation). Ungefär
1 320 000 finansieras av medel från
Radiohjälpen.
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UNDE, Uniao para o Desenvolvimento Estudantil, 815 000 SEK

Den nationella unionen 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
medvetenheten och med att leda kampanjer
mot det ohållbara utnyttjandet
av naturresurser i Moçambique. De
tillhandahåller forskning och stöd till civilsamhället och syftar till att öka medvetenheten och solidariteten inom och
med drabbade områden.

Livaningo, 750 000 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. Afrikagruppernas stöd har gått till
framförallt informations- och påverkansarbete kring mark- och frörättigheter för
småskaliga bönder samt till rådgivning inom
agroforestry.

ADECRU, Acção Academica para o
Desenvolviemento das Comunidades,
276 000 SEK

ADECRU är en ungdomsorganisation som
arbetar för demokratisk, sociopolitisk
och kulturell utveckling på landsbygden i
Moçambique. Detta är en ny samarbetspart
till Afrikagrupperna sedan 2020.
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Namibia
PV, Positive Vibes, 1 150 000 SEK

Fokuserar bland annat på hiv-förebyggande arbete i Namibia och kopplingen
mellan jämställdhet, sexualitet och hiv.
Positive Vibes arbetar också med HBTQIfrågor regionalt i södra Afrika.

LAC, Legal Assistance Centre,
1 200 000 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 & Research
Institute, 700 000 SEK

Forsknings- och utbildningsinstitut med
fokus på fattigdoms- och fördelningsfrågor samt en stark arbetarrörelse. Utbildar
fackföreningar samt påverkar regeringen
att arbeta mer med fattigdomsfrågor
och levnadsvillkor.

WLC, Women’s Leadership Centre,
500 000 SEK

Mobiliserar kvinnor och
visar hur personliga berättelser gör skillnad. Främjar kvinnors rättigheter och
skildrar personliga herstories. Publicerar,
för dialog kring och synliggör kvinnors
narrativ. Det ger motståndskraft,
morgondagens ledare och självförtroende
hos kvinnor i utsatta delar av landet.

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.

ECARP, The East Cape Agricultural Research Project, 600 000 SEK

Sydafrika
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 dokumenterar vittnesmål genom metoden
deltagande dokumentation.

ILRIG, International Labour Research & Information Group, 900
000 SEK

Organisation med bas i Kapstaden arbetar
med att stärka fackföreningar och
sociala rörelser. ILRIG arbetar också
med att utveckla kontakter mellan olika
rörelser, nätverk och internationella organisationer.

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, 860 000 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. Under 2020 mottog Khanya
College extra stöd för medverkan under
den digitala bokmässan i Göteborg.

groundWork, 1 750 000 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. groundWork 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 rörelsen Food Sovereigny
Campaign

Zimbabwe
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 annat Women’s
Action Centre. Stöder även bibliotek med
bokleveranser.
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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.

GAPWUZ, General Agricultural
and Plantation Workers Union of
Zimbabwe, 800 000 SEK

Fackförening i Zimbabwe med fokus
på arbetare inom den stora jordbrukssektorn i landet. Genom att stärka och stödja
lantarbetarna bidrar GAPWUZ till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för det som
bor och arbetar på farmerna.

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.

Utöver de organisationer som vi
skrivit partnerskapsavtal med har
specifikt stöd gått till aktiviteter
initierade av följande rörelser och
nätverk:
RWA, Rural Women’s Assembly,
(Regionalt nätverk), 923 000 SEK

Rural Women’s Assembly ger stöd till
kvinnors mobilisering inom jordbrukssektorn och finns representerade i 11 länder
i regionen södra Afrika. Afrikagruppernas
stöd har bland annat gått till fortsatt påverkansarbete kring matsuveränitet och
till en feministisk skola.
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LVC, La Via Campesina (Regionalt
nätverk), 702 000 SEK
La Via Campesina Southern and Eastern
Africa (LVC SEA) är ett nätverk som för
tillfället består av sju organisationer
från åtta olika länder i södra och östra
Afrika. Nätverket är del av den globala
sammanslutningen av organisationer
som vill förändra matsystemet i världen.
SPP, UNAC och Rural Women’s Assembly
är inte medlemmar, men är alla
delaktiga i LVC:s arbete på olika sätt.

Sam Moyo Institute (Zimbabwe/
regional) 126 000 SEK

Sam Moyo Institute har sin bas i Zimbabwe men samlar forskare och aktivister
från hela regionen och också globalt till de
konferenser och diskussioner de anordnar
kring frågor om framtida matsystem och
matsuveränitet.

Female Students Network (Zimbabwe), 87 000 SEK

En organisation som samlar kvinnliga
studenter på universiteten runt om i Zimbabwe för aktivism och påverkansarbete
kring kvinnors rättigheter, könsrelaterat
våld och för psyko-socialt stöd. 2020 var
första året Afrikagrupperna gav stöd till
denna organisation och stödet gick till
aktiviteter under ”16 days of activism” i
november.

Care Workers Movement (Sydafrika), 142 000 SEK

Afrikagrupperna har under manga år
gett stöd till den rörelse som organiserar
hemsjukvårdare i Sydafrika, men också
regionalt. Under 2020 lyckades vi trots
pandemin att samla hemsjukvårdare från
de olika provinserna i Sydafrika för deras
strategiarbete framåt. Vi gav också stöd
till att översätta och trycka den dokumentation kring hemsjukvårdarnas villkor och
egna berättelser

FLERÅRSÖVERSIKT I KORTHET
Verksamhetsintäkter (tkr)
Sidabidrag (tkr)
Andel Sidabidrag (%)
Årets resultat (tkr)
Eget kapital
Balansomslutning (tkr)
Andel eget kapital (%)
Insamlade medel under året
Använt insamlat (tkr)
Andel använt/insamlat (%)
Utsänd personal (medeltal heltidsanställda)
Personal i Sverige (medeltal heltidsanställda)
Förändring av eget kapital

2020
55 102
45 872
83
3 768
18 712
21 368
88
9 142
7 500
82
0
16

2019
55 737
45 109
81
1 285
14 944
17 907
83
10 063
9 475
94
1
16

2018
53 603
43 912
82
436
13 657
17 935
76
8 985
8 531
95
2
15

2017
51 617
41 412
80
2 329
13 220
17 080
77
8 300
8 352
101
1
14

2016
48 949
39 200
80
1 041
10 886
16 011
68
8 946
8 263
92
2
14

Gåvomedel för
egeninsats

Personalfond

Aktivitetsfond

Balanserat
kapital

Totalt

6 383

810

205

7 546

14 944

156

656

- 500

- 656

Ingående eget kapital
Ändamålsbestämt av givaren
Ändamålsbestämt av styrelsen

500

Ändamålsbestämt av årsmötet
Utnyttjande

- 130

-26

0

0

Årets resultat
Utgående eget kapital

6 883

680

179

3 768

3 768

10 970

18 712

För 2020 redovisar Afrikagrupperna ett positivt resultat på 3.768 tkr, föregående år var resultatet 1.285 tkr. Det
positiva resultatet har uppstått främst genom lägre egeninsats till Sida (3% istället för 10%) pga särskilda pandemiregler under 2020. Trots pandemin har Afrikagrupperna kunnat bibehålla insamlingsnivån från allmänheten,
men har under året haft nästan 1 Mkr lägre bidrag från Radiohjälpen. Detta har kompenserats något med lägre
insamlingskostnader för bland annat färre utskickade insamlingsbrev. Kostnader för utvecklingssamarbetet har
för året varit lägre än föregående år p g a pandemin och svårigheter för partnerorganisationer och oss själva att
genomföra vissa planerade aktiviteter, framförallt reseaktiviteter och större fysiska möten. Av denna anledning har
ca 912 tkr av Sida-medel ej kunnat användas utan har förts över på nästa räkenskapsår. Resultatet har belastats
med kostnader för återbetalning av bidrag till Sida respektive Radiohjälpen avseende partnerorganisationen FACT
på totalt 270 tkr, där användning av medel ej har kunnat redovisas på ett tillfredsställande sätt. Afrikagrupperna
har för 2020 ej haft någon praktikantverksamhet utan endast gjort en utvärdering av programmet, då det under
föregående period uppstod ett flertal problem med erhållande av visum för praktikanterna, samt nuvarande pandemi-problematik. Årets överskott ger organisationen ett totalt eget kapital på 18 712 tkr, vilket fortsatt är ett led i
att på lång sikt trygga organisationen.
Förslag till resultatdisposition
Av de disponibla medlen som består av:
Balanserat kapital i form av reservfond

7 202 253,74

och årets resultat

3 768 021,22

Totalt disponibelt

10 970 274,96

Föreslås att:
Av personalfonden disponeras

77 000,00

Av Aktivitetsfonden disponeras

4 000,00

I ny räkning balanseras totalt

11 051 274,96
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkningar (belopp i tkr)
				

		

Funktionsindelade		 Not

2020

2019

619

616

6 025

5 975

1
Verksamhetsintäkter				
Medlemsavgifter				
Gåvor		

2		

Bidrag					
Bidrag från organisation					
Radiohjälpen				

2 498

3 472

Bidrag från staten					
Sida rambidrag				

42 826

42 004

Sida programbidrag				

3 046

3 105

UHR praktikantstöd				

0

538

88

27

55 102

55 737

Övriga intäkter		

5		

					
Summa verksamhetsintäkter				
					
Verksamhetskostnader		

1,3, 4				

Ändamålskostnader				
Utvecklingsinsatser				

41 173

43 453

Praktikanter				

20

623

Information i Sverige				

4 574

4 882

Fredsmiljonen				

0

0

45 767

48 958

Insamlingskostnader				

2 141

2 298

Administrationskostnader				

3 426

3 196

5 567

5 494

3 768

1 285

Summa ändamålskostnader				
					

Summa verksamhetskostnader				
					
Verksamhetsresultat				
					

Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				

0

0

3 768

1 285

					
Årets resultat				
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNINGAR (belopp i tkr)		
Not		
2020-12-31
1
TILLGÅNGAR		
			
Anläggningstillgångar					
					
Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier		 6		
175
		
Finansiella anläggningstillgångar					
Insats, depositioner		
7		
3
Summa anläggningstillgångar				
178
					
Omsättningstillgångar					
					
Kortfristiga fordringar					
Övriga fordringar				
39
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
8		
421
Summa kortfristiga fordringar				
460
					
Kortfristiga placeringar					
Aktiefonder		
9		
8 621
Summa kortfristiga placeringar				
8 621
					
Kassa och bank				
12 109
Summa omsättningstillgångar				
21 191
Summa tillgångar				
21 368
					
EGET KAPITAL OCH SKULDER
					
Eget kapital					
Ändamålsbestämda medel					
Gåvomedel för egeninsats		
10		
6 883
Personalfond				
680
Aktivitetsfond				
179
Summa ändamålsbestämda medel				
7 741
Balanserat kapital					
Reservfond				
7 202
Årets resultat				
3 768
Summa balanserat kapital				
10 970
Summa eget kapital				
18 712
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder				
369
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, Sida				
955
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag, övriga				
0
Övriga kortfristiga skulder				
157
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
11		
1 175
Summa kortfristiga skulder				
2 657
					
Summa eget kapital och skulder				
21 368
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser		
12		
0
					

2019-12-31

231		
3
234

17
419
436
8 434
8 434
8 803
17 673
17 907

6 383
810
205
7 398
6 261
1 285
7 546
14 944

615
1 183
0
151
1 014
2 963
17 907
0
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NOTER
Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper						
Afrikagruppernas redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges 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.
Insamling, 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.
Medlemsavgifter räknas in i insamlingsintäkter och använda medel.
Månadsgivare via autogiro betraktas även som medlemmar.
				
								
Bidrag från staten						
Afrikagrupperna är en s.k.”strategisk partnerorganisation” till Sida och har ett 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.
Under 2020 har Afrikagrupperna även erhållit statligt stöd i form av sjuklöneersättning enligt de särskilda
regler som gällde i samband med pandemin av Covid-19.						
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Övriga intäkter						
Här redovisas numera endast vissa administrativa intäkter i samband med fakturering och eventuella 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 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.
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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 och regionen: 5 år
Datautrustning i Sverige och regionen: 3 år
Bilar i regionen: 4 år
Inventarier under 10 000 kr kostnadsförs direkt 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				
2020
2019		
Insamlade medel						
Allmänheten				
5 413
5 367		
Företag				
187
148		
Andra organisationer och föreningar				
355
340		
Stiftelser och fonder				
70
120
Summa				
6 025
5 975		
						
Not 3: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 			
Sociala
kostnader

Löner
Anställda i Sverige

Styrelse och generalsekreterare
Totalt

Totalt

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

6 679

6 473

2 282

2 590

-411

-435

8 961

9 063

Utsända från Sverige
Lokalanställda i Afrika

(Varav pensionskostnader)

0

173

0

54

0

0

0

227

3 027

2 900

174

169

0

0

3 201

3 069

746

732

294

271

-88

-41

1 040

1 003

10 452

10 278

2 750

3 084

-499

-476

13 202

13 362

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

Kvinnor

Män

Totalt

2020

2019

2020

2019

2020

2019

13,9

13,9

3,9

3,6

17,8

17,4

78

80

22

20

100

100

13,0

12,7

3,9

3,6

16,9

16,2

78

80

22

20

100

100

							
Personal anställd i södra Afrika

Kvinnor

Män

Totalt

2020

2019

2020

2019

2020

2019

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

5,0

4,4

1,0

1,0

6,0

5,4

Zimbabwe

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

Totalt i södra Afrika

7,0

6,4

1,0

1,0

8,0

7,4

87,0

86,0

13,0

14,0

100,0

100,0

Genomsnitt antal heltidsanställda

Andel i %
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Antal styrelse

Antal ledn.grupp

2020

2019

2020

2019

Kvinnor

6

11

5

5

Män

1

2

1

1

Totalt

7

13

6

6

Representation styrelse och ledningsgrupp
Styrelsen består av nio ordinarie och fem suppleanter

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 leasingavtal.
Under 2020 har 707 tkr kostnadsförts som leasingavgifter.				
					
Framtida avtalade leasingavgifter förfaller enligt följande:			
					
Inom 1 år				
1-5 år				
Senare än 5 år				
Summa				

2020
653
0
0
653

Not 5: Övriga intäkter				
2020
Försäkringsersättning 4 tkr och sjuklöneersättning 84 tkr			
88
						
Not 6: Inventarier (tkr)			
2020-12-31
		
Ingående anskaffningsvärde				
1 026
Inköp			
88
Försäljningar/utrangeringar			
-11
Utgående anskaffningsvärde			
1 103
			
		
Ingående ack. avskrivningar				
-795
Försäljning/utrangering			
11
Avskrivningar				
-145
Utgående ack. avskrivningar				
-929
Restvärde				
175
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2019
647
0
0
647
2019
27

2019-12-31		
1 002
190
-166
1 026
-788
166
-173
-795
231

Not 7: Långfristiga fordringar				
2020-12-31
					
Ingående anskaffningsvärde				
3
Tillkommande fordringar				
0
Amorteringar. avgående fordringar				
0
Utgående anskaffningsvärde				
3
					
Ingående ackumulerade nedskrivningar				
0
Årets nedskrivning				
0
Återföringar av nedskrivningar				
0
Utgående ackumulerade nedskrivningar				
0
					
Utgående redovisat värde				
3

2019-12-31
14
2
-13
3
0
0
0
0
3

Not 8: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)					
					 2020-12-31
2019-12-31
Upplupna räntor o intäkter				
45
47
Förutbetald kostnad dataservice				
44
46
Förutbetalda licensavgifter				
159
65
Förutbetalda försäkringar				
0
41
Förutbetalda resekostnader
0
9
Hyror				
153
149
Övriga förutbetalda kostnader				
19
62
Utgående balans				
421
419
Not 9: Kortfristiga placeringar					
				
Aktiefonder (tkr)				
2020-12-31
2019-12-31		
Anskaffningskostnader						
Swedbank Banco Humanfonden - ingående anskaffningsvärde		
3 434
2 286
Swedbank Banco Humanfonden - årets inköp				
187
1 148
Summa aktiefonder				
3 621
3 434
						
Räntefonder (tkr)
Anskaffningskostnader
Nordea Stratega Ränta - ingående anskaffningsvärde
5 000
0
Nordea Stratega Ränta - årets inköp
0
5 000
Summa aktiefonder
5 000
5 000
Reserverat enligt portföljmetoden				
0
					
Utgående balans kortfristiga placeringar				
8 621
Marknadsvärdet 2020.12.31 uppgår till 11 001 tkr.					

0
8 434
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Not 10: Gåvomedel för egeninsats (tkr)				
2020-12-31
Ingående balans				
6 383
Avsatt/disponerat under året			
500
Utgående balans				
6 883
					
Insamlat under året					
Insamling Sverige (Inklusive medlemsavgifter)				
9 142
Insamling länderna				
0
Totalt insamlat				
9 142

2019-12-31
6 381
2
6 383

10 063
0
10 063

Not 11: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)				
					 2020-12-31
2019-12-31
Upplupna arbetsgivaravgifter				
199
191
Upplupen semesterlöneskuld				
380
452
Upplupna revisionskostnader				
205
194
Upplupna partnerkostnader Syd				
0
132
Upplupen löneskatt				
366
0
Övriga upplupna kostnader				
25
46
Utgående balans				
1 175
1 014
					
					
Not 12: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Det fanns för 2020 respektive 2019 års räkenskapsår inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.
Not 13: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Smittspridningen av Covid-19 leder fortfarande till en allmän oro i Sverige och hela världen. Afrikagrupperna
vet ej i nuläget hur detta kommer att påverka vårt utvecklingssamarbete eller vår insamling.			
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Afrikagrupperna, org.nr 802007-2446

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Afrikagrupperna för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 31-52 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 2020 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

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 1-30 men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse
avseende denna.
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.
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Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 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 til�lämpligt, om förhållanden som kan påverka fömågan
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 verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
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.

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 felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter 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 åsidosättande 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 styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
•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.

•utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger 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 2020.
Vi tillstyrker att årsmötet disponerar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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 ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
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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 föranleda 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
till-kommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella 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 åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska
underskrift
Ernst & Young AB
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