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Lediga jobb i Afrika

Kvalifikationer: Erfarenhet av administration, god kännedom
om utvecklingsfrågor i allmänhet, (kunskaper om Sydafrika respektive Namibia meriterande), erfarenheter av arbetsledning och
utvecklingssamarbete. Föreningsvana. Mycket god engelska.

Ur tidskriften
Södra
Afrika
nrvåren
8 2004
Kontraktstid:
Minst två år.
Tillträde
under
 (Namibia), hösten  (Sydafrika)
Ansökan: Senast den  oktober. Det är en fördel, men inget
krav, att du redan gått rekryteringskursen Seminarium för solidaritetsarbete (SOS). Ansökningsblankett hittar du på vår hemsida
www.afrikagrupperna.se
OBS! Även den som redan gått SOS och rekommenderats för
arbete i Afrika det senaste året skall inkomma med skriftlig
intresseanmälan för tjänsterna senast  oktober. Om SOS ligger
längre tillbaka i tiden behövs en ifylld SOS-blankett som underlag för bedömning och eventuell intervju.
Kontaktpersoner:
Sydafrika: Karin Linvall –  
Namibia, Kina Hemlin –  ,
kina.hemlin@afrikagrupperna.se.
Även Berit Wiklund –  , Gabi Björsson –  
kan informera.
Skicka ej med CV eller intyg.

A

tt Afrika marginaliseras i världsekonomin behöver
inte nödvändigtvis vara negativt. Afrika har varit en
del av världshandeln i över tusen år och resultatet har inte
varit lysande.
Dagens marginalisering är den tredje. De båda första
gav Afrika utrymme för egna initiativ, men de misslyckades eftersom Afrika båda gångerna till följd av relativ
ekonomisk svaghet hamnade i underordnade roller.
en första marginaliseringen inträffade på -talet
då de nya europeiska handelsvägarna konkurrerade ut
de gamla afrikanska. Ersättningen, som höll Afrika kvar i
världshandeln, blev den transatlantiska slavhandeln, som
visserligen gödde vissa afrikanska slavhandlare, men i längden var en katastrof för kontinenten.
Nästa marginalisering var en följd av slavhandelns upphörande på -talet. Under en period på ca  år av
europeiskt ointresse tog afrikanerna initiativ till en handel
med jordbruksvaror. Den utvecklingen krossades av kolonialismen i slutet av århundradet.

D

D

en roll Afrika tilldelats i den aktuella marginaliseringen är som exportör av råvaror och utbildad arbetskraft
och som dumpningsstation för skattesubventionerade varor från mer utvecklade ekonomier. Afrikas svar på detta är
Nepad, vars syfte är att afrikanerna själva ska styra utvecklingen och ta det fulla ansvaret.
Finns förutsättningar för framgång denna gång?
Afrikas låga befolkningstäthet var fram till  en
dålig marknad för utvecklingen av ekonomin. Idag är
Afrika en jättemarknad och det finns tecken på att dess
köpkraft ökar. Beroendet av den utomafrikanska marknaden bör därmed ha blivit relativt mindre.
Segrarna över kolonialismen och apartheid har ingivit
afrikanerna ökat självförtroende och skapat förutsättningar för att använda alla resurser för konstruktivt arbete.
Flera initiativ har tagits för att öka den inomafrikanska
handeln för att skapa ett kapital, som afrikanerna helt
kontrollerar.

I
Till Afrika med Färnebo
Dags att söka till praktikantkursen  i Göteborg.
Kursens uppläggning: förberedelsearbete ( veckor), praktik i
Sydafrika, Moçambique eller Zimbabwe, ( veckor) uppföljningsarbete ( veckor).
Kurstid:  januari– december .
Arrangörer: Färnebo Folkhögskola/Filial, Folkhögskolan i Angered, Afrikagrupperna.
Ansökan: 15 november.
Mer information: Gunnel Alsén, telefon –  ,
fffgbg@mailbox.swipnet.se • www.farnebo.fhsk.se

nternationellt blir den afrikanska marknaden trots allt
alltmer intressant. Medan andra marknader stagnerar
anses Afrika inom några år bli den snabbast växande
marknaden i världen. Det ger Afrika en styrkeposition.
En större afrikansk enhetlighet i globala förhandlingar
har tvingat omvärlden till eftergifter. Afrika vägrar finna
sig i diktat. Den Afrikanska Unionen har på kort tid visat
en helt annan beslutsamhet än det tidigare OAU.
Afrika är inne i en process mot större självständighet
och ekonomisk styrka. Afrikanernas kontroll över denna
process hotas dels av kvardröjande starka feodala strukturer och dels av utomafrikanskt kapital, som lockas av en
framtida expanderande marknad. För oss gäller det att
stödja afrikanernas kontroll över denna process mot en
ekonomi som kan mäta sig med omvärldens.

S

kall Afrika med i världshandeln måste det ske på
Afrikas egna villkor för att ånyo inte hamna i en
underordnad ställning.
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RÄDS EJ MARGINALISERINGEN

Koordinatören är Afrikagruppernas platschef och officielle representant samt har det övergripande ansvaret för verksamheten i
landet. Arbetsuppgifterna består av att hålla kontakt med myndigheter och samarbetsorganisationer, utarbeta underlag till verksamhetsplaner och årsberättelser, bedöma projektförslag och volontärplaceringar samt hantera frågor kring personalutveckling
och personalvård.

I N G VA R F L I N K

•

Koordinatörer
till Sydafrika och Namibia



