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DAGS ATT FÖRÄNDRA 
VÄRLDSHANDELN
 
Människor och miljö utnyttjas ofta när de varor och 
tjänster vi konsumerar produceras. Priset betalas av de 
som knappt kan leva på sin lön, som blir sjuka av de för-
hållanden de arbetar och lever under eller som förlorar 
sin försörjning när naturresurserna de är beroende av 
tas över av företag.

Människor och miljö utnyttjas i produktionen  
Vårt ekonomiska system bygger på handel av varor och 
tjänster och all handel är på ett eller annat sätt beroende av 
naturresurser. Företag utvinner och förädlar naturresurserna 
med hjälp av arbetskraft. Men trots att arbetarna och 
naturresurserna skapar värdet i produkterna utnyttjas 
människorna och miljön i produktionen ibland av företag 
som tjänar pengar på att hålla nere kostnaderna i sina 
leverantörsled. De som redan är mest utsatta drabbas hårdast 
och de som försöker försvara sina eller naturens rättigheter 
utsätts ofta för hot och våld.

Tillsammans kan vi ändra spelreglerna
Många av de handels- och investeringsregler som finns idag 
gynnar storföretagen men det finns få regler som skyddar 
naturen och de mänskliga rättigheterna. Det vill vi ändra på 
tillsammans med dig! Den här guiden innehåller förslag på 
aktiviteter som ger dig möjlighet att delta efter din förmåga 
och intressen. Din insats gör våra partnerorganisationers, 
och vårt, solidaritetsarbete starkare. Varje handling gör 
skillnad!
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Internationella företags intressen 
skyddas i handelsavtal. De gör att 
företag kan stämma länder på mil-

jardbelopp när åtgärder tas som de 
anser missgynnar deras investe-
ringar. Strängare miljökrav, höjda 
minimilöner och klimatåtgärder 

är några exempel på åtgärder som 
företag ansett missgynnat deras 

investeringar.

De som kämpar för att försvara 
sig och naturen gentemot företag 

utsetts ofta för hot, våld och i värsta 
fall mördas de för sitt engagemang. 
Det är ofta bristfällig konsultation 
med lokalsamhällen som leder till 
konflikter kring mark och vatten. 

Sverige investerar i miljöskadliga  
verksamheter som kränker de mänsk-
liga rättigheterna i södra Afrika genom 
exempelvis pensionsfonder och 
exportkrediter.

Samtidigt som internationella 
företags intressen skyddas i ett 
parallellt juridiskt system finns 
det inga bindande regler som 

tvingar företagen att respektera 
mänskliga rättigheter och miljö i 

alla sina affärsrelationer. 

OSCHYSSTA AVTAL
FÖRETAG BEHÖVER  

STÄLLAS TILL SVARS

 RÄTT ATT SÄGA NEJ

SVENSKA SKATTEPENGAR

ARBETSVILLKOR
De som jobbar med att odla vår  

mat och producera våra prylar arbetar 
ofta under dåliga villkor. Strukturer från 
kolonialismen lever fortfarande kvar på 

många håll, exempelvis på gårdar där 
vinet som säljs på Systembolaget odlas 

och framställs.
Afrikanska länder har blivit 

stämda 107 gånger av utländska 
investerare. 70 % av stämningarna 

kommer från europeiska företag.

Under 2018 mördades rekordmånga 
miljöförsvarare världen över – i snitt 

över fyra personer i veckan
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INTRODUKTION TILL  
VERKTYGSLÅDAN 
Den här verktygslådan innehåller fakta om vad Afrikagrupperna och våra 
partnerorganisationer jobbar med inom policyområdet ”Naturresurser, 
företag och mänskliga rättigheter” samt konkreta tips på vad du kan bidra 
med. Du behöver inte vara expert. Och du behöver inte göra allt. Men 
visst är det viktigt att bry sig - vad du gör spelar roll! Oavsett om du har en 
minut eller en månad så finns det konkreta saker som du kan bidra med.

På hemsidan kan du läsa mer om de 
olika frågor kopplade till Naturresurser, 
företag och mänskliga rättigheter” som 
Afrikagrupperna jobbar med. Att börja 
med att läsa på, är en bra start för att 
väcka engagemanget och komma på 
hur just du vill engagera dig.

Tips!
Du är alltid välkommen att höra 
av dig till kansliet om du vill prata 
med eller få besök av någon som 
jobbar med frågorna.

I den här verktygslådan hittar du olika förslag på aktiviteter. Till vissa aktiviteter 
har vi tagit fram färdiga mallar och exempel som du kan använda om du vill. 
 
Kommer du på en aktivitet som inte redan föreslås här? Hör gärna av dig till 
oss och dela med dig av dina idéer och erfarenheter! Vi hoppas att det här ska 
kunna vara ett levande dokument som ni medlemmar kan vara med och forma 
och använda som plattform för att inspirera varandra. 

Många av aktiviteterna vi föreslår kräver ekonomiska 
resurser. Som medlem kan du ansöka om stöd från vår 
aktivitetsfond. Kontakta medlem@afrikagrupperna.se för 
mer information.
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llustration av dagens orättvisa system där internationella företags 
investeringsintressen har ett starkare juridiskt skydd än miljön och de 
mänskliga rättigheterna. 
 
Konstnär: Angelica Halvarsson
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LÄR DIG/ER MER I EN  
STUDIECIRKEL
Kunskap är makt! Ju mer du vet om något desto tryggare kommer du 
känna dig i ditt engagemang. Nedan följer förslag på upplägg, material 
och frågor att diskutera eller fundera över.  Du kan antingen välja ut en 
dag i veckan eller månaden att på egen hand gå igenom och reflektera 
över materialet. Eller varför inte göra det tillsammans som en studie-
cirkel i din lokalgrupp eller med andra som vill vara med och lära sig 
mer om frågorna?  
 
Att diskutera med andra kan ge oväntade insikter och är dessutom 
roligt! Upplägget nedan kan följas rakt av eller ses som inspiration  
och anpassas för att passa just dig eller er. 

TIPS!  
Dra nytta av Afrikagruppernas centrala 
samverkansavtal med ABF, där ABF kan 
erbjuda lokaler och tekniskt stöd. 
  
Kontakta din lokala ABF- förening för att 
undersöka vilka möjligheter som finns!
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Tillfälle 1: De svenska pensionsfonderna och gasutvinning i 
Moçambique 

1. Lyssna på radioprogrammet Kalibers granskning ”Våra fossila pen-
sionspengar del 1” (30 min) som ni hittar här 

2. Fundera på eller diskutera följande frågor: 
• Vad tänker du kring det ni har hört? Har du tidigare reflekterat över 
var dina pensionspengar investeras? Visste ni att de stödjer fossilindu-
strin?  

•  Vilka aspekter är viktigast för dig när det gäller hur pensionspengar-
na investeras? Vad tycker ni om lagen för Första till Fjärde AP-fonderna 
och målen kring avkastning respektive hållbarhet?
 
3. Titta på videon "We must resist.." och "Broken Lives, stolen future" 
från Afrikagruppernas partnerorganisation Justiça Ambiental i 
Moçambique. 
 
4. Läs ”Ap-fonderna kritiseras för investeringar, människor svälter i 
Moçambique”  
 
6. Fundera på eller diskutera följande: 
• Vilket ansvar har ni för vad som händer i Cabo Delgado? 
• Vilket ansvar har AP-fonderna, riksdag och regering? 
• Vad kan ni göra för att stoppa våldet och miljöförstöringen? Och vad 

Tillfälle 2: Exportkrediter och kolindustrin i Sydafrika  

1. Läs  Swedwatch rapport "Up in smoke" som du kan ladda ned här

2. Fundera på eller diskutera följande: 
• Vilka fördelar och nackdelar ser ni med systemet med exportkrediter  
till svenska företag?  
• Behöver regelverket ändras och i så fall hur?
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https://sverigesradio.se/avsnitt/1616501
https://www.youtube.com/watch?v=sEQdWdiptNE
https://www.youtube.com/watch?v=LCE6tYbEAss
https://arbetet.se/2020/02/17/ap-fonder-kritiseras-for-investeringar-manniskor-svalter-i-mocambique/
https://arbetet.se/2020/02/17/ap-fonder-kritiseras-for-investeringar-manniskor-svalter-i-mocambique/
https://swedwatch.org/sv/teman/ny-rapport-uppmanar-till-stopp-for-exportkrediter-till-kol/


Tillfälle 3: Systembolaget och vinarbetare i Sydafrika 

1. Titta på filmen ”Skuggsida – en film om de sydafrikanska lantarbe-
tarnas liv och kamp”, som livsmedelsarbetare för Solidaritet har gjort. 
 
2. Titta på filmen ”Bittra druvor” om vinindustrin och Sydafrika. Kon-
takta medlem@afrikagrupperna.se för att få tillgång till den.
 
3. Fundera på eller diskutera följande:
• Hur tänker ni när ni köper vin? Är du villig att betala mer för vin som 
är producerat schysst?  

• Vilket ansvar har ni som individ, vilket ansvar har företag och vilket 
har lagstiftare för att vin – och andra varor - produceras schysst?  

• Ska en som konsument ens kunna välja vin som producerats 
oschysst?  

• Är det viktigt för dig/er med ”schyssta märkningar”? Vilka för- och 
nackdelar ser du/ni? 
 

BOKTIPS!
Följ med författaren Emil Boss på en 
annorlunda resa i Sydafrikas vindi-
strikt. Boken skildrar vinlandet  
Sydafrika med information om regi-
oner, klimat, in  tressanta vinmakare 
och de senaste stiltrenderna, men 
den granskar också arbetsvillkoren 
bakom flera av Systembolagets  
storsäljare. 
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Tillfälle 4: Miljö- och människorättsförsvarare samt 
rätten att säga NEJ

1. Se filmen "Women Hold up the Sky" som Afrikagruppernas part-
nerorganisation Womin har tagit fram.  
Kontakta medlem@afrikagrupperna.se för att få tillgång till den. 
 
2. Läs rapporten  ”Defenders at Risk” som Swedwatch har tagit fram i 
samarbete med Afrikagrupperna och andra organisationer. Prioritera 
samanfattningen, rekommendationer samt kapitel 4. 

3. Läs om och titta på en kort film om hur allmänningar kan  
förvaltas här  
 
4. Fundera på eller diskutera följande:
• Vem ska ha rätt till inflytande över hur mark och andra gemensamma 
resurser ska användas? 

• Hur kan miljö- och människorättsförsvarare skyddas? 

• Är stärkt äganderätt för kvinnor en väg framåt mot ökat självbe-
stämmande och jämställdhet, eller är konceptet ”starkare äganderätt” 
snarare ett sätt att ytterligare kommodifiera naturresurser, som gynnar 
det kapitalistiska systemet? 

Psst! Uppmuntra också till prenumeration på nyhetsbrev och medlem-
skap vid evenemang. Samla in e-postadresser för digitala nyhetsbrev och 
ta med swishlappar för medlemskap. Swishlapparna kan du beställa från 
kansliet. Ha gärna med material också som deltagarna får ta med sig. 
Kontakta kansliet för broschyrer, rapporter och annat material!
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Tillfälle 5: Investeringsskydd

1. Titta på en kort film om ISDS här

2. Läs artikeln ”Så går de till då företag stämmer stater” 

3. Titta runt på kampanjsidan https://stopisds.org/. Afrikagrupperna 
är en av organisationer som står bakom.

4. Läs ”10 ISDS stories” 

5. Läs Naturskyddsföreningens rapport ”Energistadgefördraget”

6. Läs ”ISDS Africa” 

7. Fundera på eller diskutera följande:
• Hur kan ett rättvist system för tvistlösning inom handel se ut, som 
tar hänsyn till både enskilda som drabbas av företags verksamhet, 
samhällets och företagens intressen? 

• Vad kan länder göra enskilt eller tillsammans för att stärka mänskli-
ga rättigheter och miljö inom det rådande systemet? 

Tillfälle 6: Bindande regler för företag vad gäller 
mänskliga rättigheter och miljö  

1. Läs ”Treaty movement”  
 
2. Läs debattartiklarna ”Dags att Sverige tar avstånd från barnarbete” 
och ”Varför står inte Sverige upp för mänskliga rättigheter?”  
 
3. Titta på JA!:s video om Green Resuources här

10

https://www.youtube.com/watch?v=dSuIGKSm7z0
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 4. Fundera på eller diskutera följande:
• Hur kan ett system som effektivt skyddar mänskliga rättigheter mot 
övergrepp gjorda av företag se ut?  
 
• Varför tror ni att Binding Treaty on Business and Human Rights ännu 
inte är på plats? Vad krävs för att den ska antas?

TIllfälle 7: Arbetsvillkor och organisering

1. Läs Community Health Workers Book här 
 
2. Fundera på eller diskutera följande:
• Hur skulle ni själv/organisationer/politiker/andra i Sverige kunna 
stötta arbetare som vill organisera sig i andra länder? 

• Vilka arbetar på osäkra och dåliga villkor i Sverige? Kan de/vi lära 
oss och inspireras av Community Health Workers i Sydafrika? Hur ser 
arbetet med att organisera och förbättra villkoren ut här? Hur skulle 
det arbetet kunna stärkas?

BOKTIPS!
”Vi, Skuggorna” av Elinor Torp 
Svenskt arbetsliv har blivit ett paradis för kriminella 
som vill tvätta sina smutsiga pengar vita. Svartarbetet 
kostar staten 66 miljarder per år. Lågt räknat. Samtidigt 
är stat, kommuner och landsting våra största upphand-
lare. Och på sätt och vis de värsta bovarna.  
 

”Bilal på slavrutten till Europa” av Fabrizio Gatti 
Bilal är berättelsen om den italienske journalisten 
Fabrizio Gattis resa under antaget namn för att med 
egna ögon möta de människor som är beredda att 
riskera allt för chansen till ett nytt liv i Europa. 
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AKTIVITETER
ORDNA EVENEMANG
Ett bra sätt att väcka engagemang på är att i grupp lära sig mer om 
en fråga! Varför inte arrangera en filmvisning, ett seminarium eller en 
föreläsning? Har du en bra idé - kontakta din närmaste lokalgrupp för 
att undersöka möjligheterna att arrangera något tillsammans. 
 

Vi på kansliet ger gärna 
stöd om du vill arrangera ett 
event, starta en studiecirkel 
eller liknande. Vill du bjuda 
in någon från kansliet till 
panelen? Eller vill du kanske 
bjuda in en panellist på 
länk från någon av våra 
partnerorganisationer?  
 
Kontakta kansliet för att 
undersöka möjligheter och 
tillgänglighet genom att mejla 
medlem@afrikgarupperna.se. 

En föreläsning eller 
seminarium kan även hållas 
digitalt. Afrikagruppernas har 
ett centralt samverkansavtal 
med ABF genom vilket ABF 
kan erbjuda lokaler och 
tekniskt stöd.

1. Marknadsför eventet! Skapa gärna ett 
Facebook evenemang och kontakta  
kansliet för hjälp att sprida det. 

2. Skapa en rubrik som väcker intresse.

3. Bjud gärna in personer till panelsamtal, 
det räcker ofta med tre. En liten panel 
ger deltagarna större chans att säga sitt, 
vilket ger mer för publiken. 

4. Tänk på mångfald och representation. 
Det är viktigt att inkludera människor med 
olika bakgrunder för att bidra till bättre 
diskussion. 

5. Interagera med publiken, lämna minst 
10–15 min för frågor i slutet. 

6. Avsluta med en utvärdering! (Mall hittar 
du under ”Engagemang" på hemsidan)

Här är några saker att tänka på om du vill 
arrangera ett offentligt evenemang:
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Är du student? 
Går du på gymnasiet? Be din lärare i samhällskunskap att lyfta någon 
eller några av de frågor som Afrikagrupperna jobbar med. Föreslå att ni 
kan göra ett arbete med fokus på naturresurser, företag och mänskliga 
rättigheter. Du kan be din lärare att bjuda in någon från Afrikagrupper-
na för att prata om någon fråga som du tycker är viktig!  

Går du på universitetet? Finns det någon utrikespolitisk förening på 
ditt universitet? Kontakta dem och undersök möjligheterna att ordna 
ett program med fokus på naturresurser, företag och mänskliga rät-
tigheter. Vill du se ett särskilt fokus på Afrikagruppernas frågor på ditt 
universitet? Varför inte starta en studentförening tillika lokalgrupp? 

Koka kaffe, baka några kakor, rusta upp med informationsmaterial 
om Afrikagrupperna och ge dig ut på närmaste torg. Direkta samtal 
människor emellan är ovärderliga. 
 
Ett bra tips för att väcka intresse är att erbjuda förbipasserande att 
göra något. En kort frågesport med chans att vinna ett pris exempelvis. 
Berätta om Afrikagruppernas arbete och skicka med förbipasserande 
informationsmaterial. Ha gärna med en lista där den intresserade kan 
signera upp sig på digitala nyhetsbrev. Kanske vill någon bli medlem på 
sturt! 

SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ GATOR & TORG

En annan rolig sak kan vara att ställa upp ett blädderblock och 
tillhandahålla post-it-lappar. Be förbipasserande att skriva ner på en 
post-it vad Sveriges politiker, konsumenter eller företag ska göra för 
att skydda mänskliga rättigheter.  

Detta kan leda till spännande diskussioner 
och förhoppningsvis fortsätter samtalet 
hemma vid massor av middagsbord sen. 
Det är genom ökad kunskap och  
engagemang som vi skapar förändring! 

Psst! Post-it-aktiviteten 
går att göra digitalt. Gör 
ett inlägg i dina sociala 
medier och be dina 
följare kommentera. 
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VÄRVA MEDLEMMAR
Afrikagrupperna är en medlemsorganisation vilket innebär att med-
lemmarna utgör grunden för allt vårt arbete. Och med fler medlemmar 
så ökar vår möjlighet att påverka - ju fler vi är desto tyngre väger vår 
röst! Det är enkelt att bli medlem i Afrikagrupperna och det kostar bara 
240 kronor per år, eller 20 kronor i månaden. Det gå bra att betala via 
autogiro, då spar vi både tid och pengar genom minskad administra-
tion. Beställ swish-lappar genom att mejla medlem@afrikagrupperna.
se eller hänvisa intresserade till vår hemsida. 

STARTA EN INSAMLING FÖR AFRIKAGRUPPERNA 
Att ge en gåva är ett konkret sätt att engagera sig och bidrar till vår 
gemensamma kamp att bekämpa orättvisa. Afrikagrupperna har ett 
90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Därför kan du 
känna dig trygg i vetskapen att pengarna hamnar i rätt händer. Du kan 
skapa en egen insamling via Betternow eller på Facebook. Se instruk-
tioner för hur du gör på vår hemsida HÄR 

Bilder från Växjö Afrikagrupp som tillverkade plakat och skyltar  inför den globala klimatstrejken 22/10/21 
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PÅVERKA MAKTHAVARE
Det finns ett initiativ för att ta fram ett globalt bindande fördrag för 
att företag ska tvingas respektera människor och miljö. FN-fördraget 
Binding Treaty on Business and Human Rights (Binding Treaty) skulle 
adressera många av de problem som Afrikagruppernas partnerorgani-
sationer jobbar med.  
 
För att fördraget ska bli verklighet behöver dock fler stödja och enga-
gera sig i de pågående förhandlingarna. Varken Sverige eller EU är idag 
aktiva i processen trots ändringar i de tidiga utkasten gjorts för att 
tillmötesgå EU:s (och Sveriges) synpunkter på innehållet. Det är därför 
jätteviktigt att uppmärksamma fler politiker på den pågående proces-
sen och uppmana dem att ta ställning. Ju fler som stödjer det, desto 
troligare är det att fördraget blir verklighet! 

Gör så här:  

1. Tänk ut vem du vill kontakta och ta reda på hens e-postadress.  
Det kan antingen vara en riksdagspolitiker, en EU-politiker eller en 
lokalpolitiker. 
 
2. Skapa ett mejl där du antingen kopierar in texten från mallen på 
hemsidan eller formulera din egen text med en uppmaning till den 
adresserade politikern att visa sitt stöd för Binding Treaty genom att 
skriva under namninsamling som vänder sig just till nationella och 
regionala politiker. Skriv under via länken här  
 
3. Om det istället är en lokalpolitiker du kontaktar, ska du hänvisa till 
den här namninsamlingen:  https://bindingtreaty.org/local-authorities-
in-support-to-the-un-binding-treaty/

4. Skicka meddelandet och följ sedan upp om hen skrivit under på 
hemsidan för Binding Treaty 
 
5. Var kreativ! Du kan uppmana en politiker på fler sätt, exempelvis 
genom att lägga upp en uppmaning på Twitter och tagga den du vill. 
Använd den metod som passar dig bäst!
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https://bindingtreaty.org/gin-global-interparliamentary-network/ 
https://bindingtreaty.org/local-authorities-in-support-to-the-un-binding-treaty/
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SKRIV EN INSÄNDARE!

En insändare är en text där du framför en åsikt. Många tidningar har 
särskilda sidor för insändare där privatpersoner argumenterar för 
saker de tycker är viktiga. Insändare har ofta en särskild disposition: 

1. Rubrik och överskrift  
Rubriken ska vara kort och locka till intresse. 
 
2. Inledning  
Här presenterar du kort ditt budskap. Läsaren ska genom att läsa 
inledningen första vad resten av texten kommer att handla om. 

3. Brödtext  
Här ger du en kort bakgrund, beskriver problemet och framför dina 
argument. Det kan även vara bra nämna motargument och besvara 
dem.   

4. Knyt ihop  
Sammanfatta kort ditt budskap. 

5. Avslutning  
Uppmana till förändring!
Det är förstås viktigt att tänka på hur du formulerar dig! Om det 
känns svårt eller tidskrävande att skriva ihop något själv kan du kika 
på ”Skriv en insändare till din lokaltidning - Toolkit Naturresurser, 
företag och mänskliga rättigheter” på Afrikagruppernas hemsida. 
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KRÄV SCHYSSTA PENSIONER
Visste du att dina pensionspengar bidrar till att skada både människor 
och miljö? Första, andra, tredje och fjärde AP-fonden förvaltar den  
största delen av svenskarnas pensionspengar, mer än 1 500 miljarder 
svenska kronor. Dessa fonder ska arbeta för långsiktigt hög avkastning 
men enligt lag också investera ansvarsfullt för att främja en hållbar 
utveckling. Ändå investerar AP-fonderna i företag som kränker mänsk-
liga rättigheter och bidrar till miljöförstöring. Många av dessa företag är 
några av världens värsta klimatbovar, vapentillverkare och gruvbolag.

Afrikagrupperna är med i nätverket Schyssta pensioner som vill se nya 
regler för AP-fonderna så att pensionspengarna investeras med respekt 
för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.  
Afrikagrupperna är även med i ett initiativ för att anmäla AP-fonderna 
för att få till förändring.  
 
 
Gå in på följande sidor för att se hur du kan stötta arbetet med att 
få schyssta pensioner:  

www.schysstapensioner.se
www.vianmalerapfonderna.se

Foto: Mika Baumeister
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http://www.schysstapensioner.se
http://www.vianmalerapfonderna.se


Ändra din egna premiepensionsplacering 
Sjunde AP-fonden förvaltar den del av pensionen vi själva kan placera, 
premiepensionen, åt dem som inte gör ett aktivt val. Den ansvarar för 
nästan 750 miljarder svenska kronor men har inga lagkrav om håll-
barhet. Om du inte vill att din premiepension ska förvaltas av Sjunde 
AP-fonden, måste du själv gå in och välja var din premiepension ska 
placeras.  
 
Gör så här: 

1. Surfa dig in på pensionsmyndigheten.se 

2. Logga in 

3. Välj ”Mina tjänster” 

4. Klicka på ”Byta fonder” under ”Min premiepension” 

5. Skrolla ned till sökfunktionen. Där kan du välja bort sådant du inte 
gillar som fossila bränslen, GMO och vapen samt kryssa i rutorna för 
det du sympatiserar med som fonder med låg CO2-risk. 

6. Läs på om de fonder du får fram och välj därefter den eller de fonder 
som du vill addera genom att klicka på ”+” i vänsterkolumnen. 

8. Fördela dina fonder, hur många procent du vill ha av vardera fond, 
och godkänn därefter. 
 
9. KLART! Snyggt jobbat!
Mer information och en kort film om hur du ändrar din premiepen-
sionsplacering finns på https://klimatbytet.se/about.html
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http://www.pensionsmyndigheten.se
https://klimatbytet.se/about.html


SÄTT PRESS PÅ SYSTEMBOLAGET

Afrikagrupperna är en av de svenska organisationerna i kampanjen 
”Rättvis vinhandel” som kräver att Systembolaget, svenska staten och 
svenska vinimportföretag tar ansvar för miljö och mänskliga rättig-
heter i hela produktionskedjan av vin. Vingårdsarbetare ska ha löner 
som går att leva på och arbetsrätten ska respekteras för samtliga 
arbetare som är involverade i vinproduktionen. 

En studie som Afrikagrupperna lät genomföra 2012 visar att upp till 80 
procent av värdet av storsäljande sydafrikanska lådvin stannar i Sveri-
ge genom skatter och moms, vingårdsarbetarens lön är mindre än tre 
procent av värdet. Vi anser att den svenska staten därför har ett stort 
ansvar för att förbättra villkoren i vinproduktionen. 

Kampanjen drivs idag främst i Facebookgruppen Rättvis vinhandel- 
Sverige. Gå med du också! 

Illustrationen ”A Moment of Rest”  av Modungoas Sebokholi till Afrikagruppernas Kalender 2022 som finns 
att köpa  i gåvoshopen
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https://www.facebook.com/groups/218422218322659/


Aktivism på  sociala medier
Genom att sprida våra budskap på sociala medier ökar vi kännedo-
men om frågorna vi driver!  Att engagera sig digitalt tar behöver inte 
ta så mycket tid och du kan själv välja vilken nivå du lägger dig på. 
Enklast är att följa Afrikagrupperna på sociala medier. Vill du göra yt-
terligare något kan du gilla och kommentera på inlägg som vi postar. 
Eller till och med dela inlägg du tycker är extra viktiga.  
 
Kanske tycker du att någon du känner borde ta del av något inlägg- 
tagga i så fall den eller de personerna i en kommentar!  

Vill du skriva egna inlägg får du gärna använda hashtagen #afri-
kagrupperna i dina inlägg.  
 
 
GE OSS FEEDBACK 
Har du gjort någon av aktiviteterna som vi tipsar om? Skriv till oss 
och berätta! Gick det bra? Gick något mindre bra? Vad kan vi göra 
för att det ska gå ännu bättre nästa gång?

Foto: Nathana Reboucas
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FÖRDJUPNING
TIPS FÖR FÖRDJUPNING 
Här hittar du tips på rapporter, filmer, radiodokumentärer och an-
nat som ger fördjupning inom de olika frågorna som berörs i den här 
verktygslådan. Du kan antingen använda dem för att förkovra dig själv, 
bjuda in ett gäng vänner och diskutera tillsammans, arrangera ett 
offentligt event eller varför inte starta en studiecirkel.  

· Det okända avtalet – Energistadgefördraget och effekterna för svensk 
klimatpolitik 
· I skuggan av TTIP – En utvärdering av CETA – avtalets risker för  
välfärd, miljö och arbetsrätt (s 23 – 38 om ISDS-mekanismer)  
· Läs boken "Produktionskedjan" av Parul Sharma 
· Lyssna på radioprogramet  Kaliber om pensioner 
· Swedwatch-rapport om exportkrediter 
· Swedwatch-rapport om människorättsförsvarare 
· Vinets väg från druva till glas av Swedwatch 
· Film The Corporation
· Skuggsida – en film om de sydafrikanska lantarbetarnas liv och kamp
· FoE rapport om Cabo Delgado och företag  
· Artikel om AP-fondernas investeringar i företag som är engagerade i 
gasprojekt i Cabo Delgado 
·  Save the Zambezi River from Mphanda Nkuwa Dam 
·  Om allmänningar av Elinor Ostrom 
·  Naturskyddsföreningen ”Striden om Preemraff” 
·  Läs om Urbergsgruppen  
·  Läs om Ojnareskogen
 
Korta videos: 
o Om EU och Binding Treaty 
o Feminist Criticism of Corporate Power 
o Broken Lives Stolen Futures Cabo Delgado 
o Cabo Delgado cries
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https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/energistadgefordraget-rapport_0.pdf
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/energistadgefordraget-rapport_0.pdf
https://sverigesradio.se/avsnitt/1616501 https://sverigesradio.se/avsnitt/1619492
https://swedwatch.org/sv/teman/ny-rapport-uppmanar-till-stopp-for-exportkrediter-till-kol/
https://swedwatch.org/uncategorized/urgent-need-for-companies-to-address-attacks-against-rights-defenders/
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2016/12/swedwatch_-_vinets_vag_fran_druva_till_glas.pdf
https://www.thecorporation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ijnFl_z2lM4&t=318s&fbclid=IwAR053gEAUlhYFDQz5FVaibjznRBHvrAhvullsAk4VRtI4xkgp-walCgktOU
https://www.foei.org/resources/gas-mozambique-france-report
https://arbetet.se/2020/02/17/ap-fonder-kritiseras-for-investeringar-manniskor-svalter-i-mocambique/
https://ja4change.org/2020/12/16/save-the-zambezi-river-from-the-mphanda-nkuwa-dam/
https://www.forskning.se/2017/11/02/nyfikenhet-leder-till-utveckling/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/striden-om-preemraff-det-har-har-hant/
https://urbergsgruppen.se/
https://urbergsgruppen.se/
https://urbergsgruppen.se/
http://www.ojnareskogen.se/
https://www.youtube.com/watch?v=TtYxcISW7eA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvHWAa1OEP_i_Ji8aF2oZVY_5HDTKYbV
https://www.youtube.com/watch?v=LCE6tYbEAss
https://www.youtube.com/watch?v=hHKcJL6YPtY


VÅR VISION ÄR EN RÄTTVIS VÄRLD 
Afrikagrupperna är 
en medlemsbaserad 
solidaritetsorganisation. 
Det innebär att vi 
ser världen som en 
helhet – att politiska 
och ekonomiska beslut 
i Sverige och Europa 
påverkar utvecklingen i 
södra Afrika. Vi måste alla 
ta gemensamt ansvar för 
den utveckling vi vill se. 

Vi bedriver inga egna projekt utan samarbetar med partnerorganisationer 
i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi stöttar 
också kampen för ett fritt Västsahara, Afrikas sista koloni. Trots att våra 
partnerländer är rika på naturresurser lever majoriteten av befolkningen  
i fattigdom. En provocerande orättvisa! 

I Sverige och i EU är vi aktiva i kampanjer och påverkansarbete, 
exempelvis för ansvarsfulla investeringar. Vi kräver att EU och andra 
aktörer slutar finansiera multinationella företags övertagande av land och 
att investeringar istället används till att stödja matsuveränitet. 
Allt detta bidrar våra medlemmar till, och vi vill gärna bli fler. Välkommen! 

Bli medlem nu – ju fler vi är, desto 
starkare blir vår röst! Swisha 240 kr med 
hjälp av QR-koden härintill. 
Maila också gärna dina kontaktuppgifter 
till medlem@afrikagrupperna.se 

FO
TO

: M
ITRA M

ÄKI

Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Tel: 08-442 70 60 
afrikagrupperna.se

Medlemmar i UNAC (Nationella bonderörelsen 
i Moçambique) medverkar i en workshop i 
deltagande kommunikation


