Låt solidariteten
leva vidare!
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Vi jobbar för långsiktig förändring!
Afrikagrupperna samlar in pengar och distribuerar medel liksom många andra
organisationer. Men vi är inte en välgörenhetsorganisation. Vårt mål är inte bara att lindra
nöd utan att bidra till en omfördelning av makt och resurser. Vi anser att en mer rättvis
värld gynnar alla i längden och att det är något vi alla måste vara delaktiga i att skapa.

Kampen för förändring av världens
orättvisa maktstrukturer är grunden i
Afrikagruppernas verksamhet.
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Afrikagrupperna gör skillnad!
Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation och vår vision är en rättvis värld.
Vi agerar i solidaritet med de människor som kämpar mot fattigdom och
orättvisor genom att belysa och sträva efter att förändra orsakerna till
ojämlikhet i det globala ekonomiska systemet. I detta arbete är
Afrikagruppernas partnerorganisationer viktiga aktörer. Afrikagrupperna är en
ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation med kontor i
Stockholm och Johannesburg.
Organisationen har sitt ursprung i solidaritetsrörelsen i Sverige i slutet av 60talet, både genom sitt stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och genom att
vara en stark kraft i kampen mot apartheid i Sydafrika. I dag har Afrikagrupperna
lokala partnerskap med civilsamhällesorganisationer i fem länder i södra Afrika:
Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. I dessa länder är
resursfördelningen mycket ojämn, fattigdomen utbredd, och hivprevalensen är
bland den högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar och
utrymmet för civilsamhällesorganisationers möjlighet att verka krymper i stora
delar av världen, så också i södra Afrika.
Tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika har Afrikagrupperna i mer
än fyra decennier arbetat för och i området. En lika viktig del av
Afrikagruppernas verksamhet sker i Sverige genom insamling, information och
påverkan.
Mycket av utvecklingen i Sverige har drivits igenom av civilsamhället. Hur hade
vårt samhälle sett ut om det inte varit för arbetarrörelsen, kvinnorörelsen,
nykterhetsrörelsen, miljörörelsen och hbtqi+-rörelsen? De länder vi arbetar i är
relativt nyblivna demokratier och det koloniala arvet är fortfarande tydligt på
olika sätt. Att bygga upp och stärka civilsamhälle i dessa länder är otroligt viktigt
för att ge människor som lever i fattigdom eller under olika former av förtyck,
rasism, sexism, homofobi etcetera, möjlighet att ta makten över sina egna liv.
Afrikagrupperna driver därför inga egna utvecklingsprojekt utan stöttar lokala
organisationer som bland annat fackförbund och jordbrukskooperativ. Tack vare
det stödet kan tusentals människor varje år få utbildning, stöd i att organisera
sig, juridisk hjälp, preventivmedel, hälsovård, mikrolån och mycket annat som
hjälper dem att hävda sina rättigheter och bygga bättre samhällen.
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Fortsätt kämpa för en rättvis värld!
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Afrikagrupperna har jobbat med många frågor och på olika sätt genom åren. Från
att stötta befrielserörelser i koloniserade länder och volontärarbetare på plats till
att idag stötta det lokala civilsamhället. Vi ser att behovet av att fortsätta kämpa
för en rättvis värld kvarstår och vi kommer att fortsätta utvecklas utifrån de behov
vi ser.
Vad våra partnerorganisationer fokuserar på varierar, men vi har ett mycket nära
samarbete och får alltid en redovisning om hur vårt bidrag fördelas. Vi önskar att
du vill fortsätta stötta vårt arbete även i framtiden och visar samma förtroende för
oss att även då använda dina pengar på det sätt vi tror att de gör mest nytta.
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Information om testamenten
Afrikagrupperna samarbetar med Lavendla begravning och juridik
Testamentet fyller en viktig funktion efter att någon går bort. Det har en speciell karaktär
eftersom det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet. De flesta skriver
testamente eftersom de önskar sina ägodelar hamna hos nära, kära eller en
välgörenhetsorganisation de brinner starkt för. Genom att skriva testamente kan
författaren bestämma vem som ska ta emot vad och på vilket sätt samt ifall egendom ska
ges bort med speciella krav. Om testamente inte finns fördelas ägodelarna enligt svensk
lag till den avlidnes släkt och familj.
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Kvinnor i Cuamba som är medlemmar i bonderörelsen UNAC i Moçambique

Svar på vanliga frågor
Vad är ett testamente hur skriver man ett testamente?
Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testatorn (det juridiska
begreppet för den som upprättat ett testamente) att inom vissa gränser bestämma vad
som ska hända med dennes ägodelar efter döden. För att vara giltigt måste ett
testamente skrivas under av testatorn, som ska vara myndig, och dessutom vara
bevittnat av två personer. Även omyndiga personer får upprätta testamenten men det
gäller då bara inkomster som den omyndige fått tack vare eget arbete.
De som bevittnar testamentet får inte själva omfattas av testamentet men det är inte
nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. Ett testamente gäller omedelbart
efter att det upprättats enligt lagens bestämmelser och behöver inte registreras
någonstans.
När ska jag skriva ett testamente?
Ditt testamente kan du skriva när som helst som du känner att tiden är rätt för att i lugn
och ro kunna sätta dig ned och fundera kring vad du äger och hur du vill att det fördelas
den dag du inte lever längre.
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Varför bör jag skriva ett testamente?
Om du av någon anledning önskar att de arvsregler som återfinns i ärvdabalken inte ska
följas är ett testamente nödvändigt. Om du helt saknar bröstarvingar (barn, barnbarn
osv.) är det möjligt att helt fritt bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen.
Släktingar som inte är bröstarvingar har ingen tvingande rätt till arv. I ett scenario utan
bröstarvingar får testatorn välja hur egendomen ska fördelas. Det kan vara viktigt att
skriva testamente ifall författaren önskar att sin sambo ska ha rätt till arv, eftersom det
enligt lag inte finns någon sådan rätt (endast en rätt till gemensam bostad och
bohag). Om du är sambo och vill att din partner efter din död ska få någonting utöver
bostad och bohag är det absolut nödvändigt att skriva ett testamente. Detta eftersom
sambor inte har någon lagreglad rätt till arv. Vad gäller särkullbarn har de en rätt att
direkt ärva sin bortgångne mamma eller pappa. Särkullbarn är barn utanför äktenskap
eller samboförhållande. Det är endast bröstarvingar som har en rätt till arv enligt lag
vilket medför att andra släktingar inte har sådan rätt. I takt med att
familjekonstellationer kan se ut på många olika sätt kan det därför vara viktigt att skriva
testamente.
Vad händer om jag saknar testamente?
Om du inte skriver ett testamente så regleras det per lag hur dina tillgångar fördelas
efter din död, antingen till partner eller släktingar. Har du inga anhöriga så tillfaller arvet
Allmänna arvsfonden.

OBS: Barn kan inte
göras helt arvlösa utan
har oavsett vad rätt till
en del av arvet.

7

Om jag vill skriva ett testamente – hur gör jag?
Det kan verka svårt att skriva testamente själv med de regler och krav som finns. Det
finns en mängd frågor som kan komma upp, exempelvis vem som ska bevittna
testamentet, vart förvaring ska ske, om registrering krävs hos Skatteverket eller
särskilda frågor om särkullbarn? Om man är ordentligt påläst går det utmärkt att
upprätta ett eget testamente. Vanligast är dock att man tar hjälp av en jurist.
Genom ett samarbete med Lavendla Juridik så erbjuder vi reducerade priser på
testamenten och andra juridiska dokument. Läs mer
på www.lavendla.se/Afrikagrupperna
Var förvarar jag mitt testamente?
Eftersom ditt testamente är en värdehandling bör det förvaras förslagsvis i ett bankfack
eller kassaskåp, alternativt hos en begravningsbyrå. Gör gärna en kopia som du kan
förvara mer lättillgängligt, samt spara det även digitalt om du har möjlighet.
Vad kan jag inkludera i mitt testamente?
Om du vill testamentera delar av dina tillgångar till en särskild organisation.
Om du vill testamentera delar av dina tillgångar till en särskild person.
Sätta upp villkor för de eller den som ärver.
Förtydliga vem som ska få vad om du exempelvis äger egendomar.
Säkerställa att din partner ärver dig, även om ni inte är gifta.
Öka tryggheten för barn som du inte är biologisk förälder till.

Palmira Cosolinho och Joaneta Macanda,
medlemmar i bonderörelsen UNAC i
Moçambique
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Afrikagrupperna i ditt testamente
Vad kan jag testamentera till Afrikagrupperna?
Hur stor del av ens arv som går att testamentera kan skilja sig åt. Men den del som du
bestämmer över själv kan du välja att skänka till Afrikagrupperna. Du kan välja ett visst
belopp eller en procentenhet. Du kan även testamentera särskilda ägor du önskar ska
tilldelas Afrikagrupperna efter din bortgång, som till exempel en egendom, värdepapper,
konst, smycken, möbler, fordon, tomter eller bostadsrätter. När vi får oss tilldelade
dessa gåvor så tar vi in extern hjälp som säljer detta på ett marknadsmässigt sätt och
investerar pengarna där de behövs mest för tillfället.
Om du lever i många år till vet vi inte exakt vad dina pengar kommer att användas till när
ditt testamente faller ut. Därför är det bäst att inte skriva exakt hur pengarna ska
användas i testamentet utan låta oss bestämma hur de bäst behövs den dagen de
tillfaller oss. Annars kan vi tvingas tacka nej till arvet om vi inte arbetar med exakt det du
angett.
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Din gåva kan till exempel användas till
partnerorganisationer som arbetar med:
Organisering av:
Civilsamhället och
demokratifrämjande insatser
Lokalbefolkning som blir utsatta av
landgrabbing
Lantarbetare med dåliga arbetsvillkor
Kvinnliga småbrukare som möter
svårigheter när globala företag tar
över odlingsrättigheterna av fröer

Påverkansarbete på
politiker och företag lokalt
och i Sverige för:
En rättvis, jämlik och jämställd värld
Rätten till levnadslön
Rättvisa handelsavtal
Ansvar för hela handelskedjan
Hållbara investeringar

Utbildning:
Om kvinnor- och barns rättigheter
Inom sexuella och reproduktiva
rättigheter
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Ska du skriva in
Afrikagrupperna
i ditt testamente?
Hör av dig till oss så
att vi får möjlighet
att tacka dig!

Susana Namoco, barnmorska, längst fram till höger från ADRA i Angola, tillsammans med sina kollegor

Tack för ditt stöd!
Afrikagrupperna har ett 90-konto, vilket innebär att vi lever upp till
Svensk Insamlingskontrolls krav. Redovisningen om var pengarna går
är dessutom öppen för alla. Du kan vara säker på att de pengar du ger
används där de gör mesr nytta och går till rät ändamål.

Skicka gärna dina frågor till: post@afrikagrupperna.se

Rosema Rodrigues, Paciencia Manuel och
Michael Jackson, aktivister i Othoko,
Moçambique
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