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KAMPANJER

Du behövs i Afrikagrupperna
Södra Afrika tio år efter apartheid.
Det är temat för Afrikagruppernas
verksamhet i Sverige detta år. I
samarbete med andra organisationer ska vi även uppmärksamma
den aktuella frågan om allas rätt
till vatten.
I april  är det tio år sedan apartheid
officiellt avskaffades i och med de första
demokratiska valen i Sydafrika. Hur har det
gått med rättvisan, demokratin och utvecklingen sedan dess? Vilka framgångar har
gjorts? Vilka hinder har man stött på när det
gäller att utveckla landet till ett mer rättvist
och välmående samhälle för alla?
Afrikagrupperna hjälper till att ge svaren
på dessa intressanta frågor.
Under våren ger vi ut en bok om Sydafrikas utveckling under de senaste  åren och
vi ska anordna en rad seminarier i samarbete
med bland andra Sydafrikas ambassad.
Med -årsjubileet gör vi en koppling till
“Isolera Sydafrika”-kampanjen som pågick
under hela -talet. Under parollen ”Bojkott då – Handla nu!” vänder vi på begreppet och fokuserar på ökad, rättvis handel
med södra Afrika.
Hur har ett demokratiskt Sydafrika påverkat de andra länderna i regionen? Den
långa kampen mot kolonialism och apartheid engagerade tusentals svenskar och vi är
många som vill följa södra Afrika på den
fortsatta vägen mot demokrati och rättvisa.
Genom att lyfta upp hela regionens utveckling under de senaste  åren vill vi också
stärka Afrikagruppernas insamling för våra
projekt, öka kunskapen om södra Afrika och
ge en mer nyanserad bild av regionen.

Vatten, rättighet eller handelsvara?
Vi ska under året också uppmärksamma frågan om vatten. Under  kommer viktiga
förhandlingar om rätten till vatten att äga
rum och det som beslutas nu kommer att
påverka södra Afrikas utveckling för lång tid
framöver.
Förhandlingarna gäller krav och erbju-

Afrikagrupperna jobbar för att vatten ska vara en rättighet och inte en handelsvara.
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danden om privatisering och öppnande av
marknader. I dessa förhandlingar har länderna i Syd en oerhört svag förhandlingsposition. EU har genom GATS-avtalet, General
Agreement on Trade and Services, ställt krav
på privatisering av Moçambiques, Namibias,
Sydafrikas och Zimbabwes vattenmarknader.
Afrikagrupperna kräver att vatten ska vara
en rättighet och inte en handelsvara. Under
 kommer Afrikagrupperna att ta upp
ämnet vid ett flertal seminarier och tillsammans med andra organisationer påverka politiker i frågan. Under parollen “Vatten ut
ur GATS” ska vi agera för att Sverige och EU
drar tillbaka sina krav på marknadsanpassning av vattenmarknaderna i södra Afrika.
Det finns även intressanta kopplingar

mellan Sverige och de stora transnationella
(europeiska) vattenföretagen. I Sverige har
utförsäljning av vatten stoppats. Vi menar
att Sverige bör driva samma linje utrikespolitiskt.
I södra Afrika finns det många positiva
krafter att stödja och vi bidrar med vårt
arbete, både där och i Sverige, till en positiv
utveckling i regionen. För att vi ska klara
detta krävs solidaritet och engagemang i
Sverige.
Vill du vara med och jobba med dessa
frågor? Vill du delta med att samla in pengar
till våra projekt i södra Afrika? Vill du hjälpa
till praktiskt med våra arrangemang? Vilka
bra idéer till aktiviteter har du?
Kontakta Jenny Nilsson, –  
eller Marja Wolpher. –  .

Detta händer under året
31/1
15/2

medlemsmöte i samarbete med Attac
i Linköping, tema vatten och GATS

April

lansering av sydafrikabok

23/4

sista anmälningsdag till årsmötet

sista motionsdag till årsmötet

11–13/6

Sydafrika 10 år efter apartheid.
Seminarier fredag–lördag i Rättvik.
Konsert i Dalhalla på söndagen.

23/4

27/2–29/2 visionshelg om Afrikagruppernas
framtid

seminarium om ”Utbildning för alla”
på Sida

23–26/9

Bok o biblioteksmässan i Göteborg

8/5

Världsbutiksdagen

Oktober

21/3 (ev.)

seminarium med Sydafrikas
ambassad i Stockholm

7–9/5

Sociala Forum i Stockholm, Skåne
och Uppsala

medlemsmöte i samband med
styrelsemöte

Mars–juni

turné med den sydafrikanska gruppen
Black Noise. Turnéplan se vår hemsida

15–16/5

Afrikagruppernas årsmöte i
Östersund

27–28/11
(prel.)

Södra Afrikadagarna –
tema hiv/aids och jämställdhet

