ARBETET I SVERIGE

   ~ 

Årets insamlare 2004
Varje år utdelar Afrikagrupperna hederstiteln
Årets Insamlare i kategorierna person, stödgrupp
och lokalgrupp. Utmärkelserna offentliggjordes på
årsmötet den 21 maj.
I kategorin Person föll valet på
Klas Hansson. Motiveringen lyder som följer:
”Genom sitt personliga engagemang och eget initiativ till insamlingsaktiviteter har Klas under  skapat många nya kontakter under sin föreläsningsturné
i januari  (på sin julledighet).
Hans arbete för Afrikagrupperna och Södra Afrika-insamlingen har, förutom de insamlade
medlen till förmån för hiv/aidsdrabbade i Sydafrika, gett många
människor inspiration och ökad
kunskap om södra Afrika och
hiv/aids-pandemin. Detta har i

sin tur lett till ökade aktiviteter
och engagemang runt om i Sverige.”
I kategorin Stödgrupp uppmärksammas Dagcentraler på västkusten.
”De har under många år givit
betydelsefulla bidrag till Afrikagrupperna och dessutom deltagit
i aktivt utbyte med södra Afrika.
Det senaste året har präglats av
osäkerhet vad gäller framtiden,
men Dagcentralerna har ändå genom oförtröttligt arbete och sitt
fortsatta samarbete med Emmaus Björkå visat att engagemang
och en sann anda av solidaritet
kan stort bidraga till en positiv
utveckling i södra Afrika. Genom
intäkter från sina secondhandbutiker har de bidragit till utveckling i Moçambique.”
I kategorin Lokalgrupp går utmärkelsen till Falu Afrikagrupp
och Falu Fredskör.
”De får tillsammans priset för

sina stora insatser i samband med
körseminariet och konserten på
Dalhalla för att fira Sydafrikas
första  år av frihet. Under seminariet, som samlade nära 
glada sångare, stod Falu Afrikagrupp och Falu Fredskör för fika
med hembakt bröd. Intäkterna
från detta gick till Södra Afrika–
insamlingen. Falu Fredskör har
genom decennier hållit de afrikanska frihetssångerna levande.
Vi vill också uppmärksamma
de insamlingsaktiviteter som Falu
Afrikagrupp i övrigt bidragit till
under året, bl.a. i samband med
hiv/aids-kampanjen. Falu Afrikagrupp har under  firat årsjubileum och är efter några år
med lite färre aktiviteter glädjande nog på väg uppåt igen.”

projekt i fem länder i södra Afrika.
Ditt bidrag, litet som stort, behövs. Om du vill ge en slant regelbundet kan du göra det via
autogiro och därmed bli en Afrikapartner. Beställ blankett på telefon –   eller ladda ner
på www.afrikagrupperna.se.
Plusgironumret till Södra Afrika-insamlingen är fortfarande
  –

Fem miljoner kronor
Afrikagrupperna har höjt ribban
i år. Nu ska vi samla in fem miljoner kronor till våra cirka 

Bli autogirist du också!

Dags att handla!
Global Week of Action är
ett tillfälle för alla som
arbetar för en rättvis
handel att göra sin röst
hörd. I år var det under
veckan aktiviteter i 70
länder, i Nord och Syd.
Den 16 april var Stockholm med Sergels torg
och Kulturhuset fokus i
Sverige.
Dagen var fylld av aktiviteter. På
Sergels torg fanns bland annat
bokbord och en rättvis marknad
med varor från syd, producerade
under rättvisa villkor och där fanns
även möjlighet att söka jobb som
kaffeplockare i Honduras. Jobbet
var dock öppet endast för folk
helt utan krav. ”Unfair Games”
var en kontinuerlig fotbollsmatch
mellan lag Syd och Nord under
fullständigt ojämlika förhållanden.
En mängd viktiga frågor diskuterades på en rad seminarier.

Aktiviteterna under Global Week of Action var många. På Sergels torg
genomfördes en del av dem.
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Thomas Deve från organisationen Mwengo i Zimbabwe berättade om vad nya handelsavtal
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mellan EU och Afrika kan komma att innebära i praktiken.
”Rapport från tomtens verk-

stad” handlade om de hundratusentals unga kvinnor som arbetar
i fabriker som levererar till bland
annat Brio, Coop och Ica, under
villkor som bryter mot internationell lagstiftning.
Andra ämnen var klädarbetare
i Asien som arbetar upp till 
timmar i veckan för ett par kronor i timmen samtidigt som de
svenska klädföretagen gör rekordvinster.
Makthunger – om få stora företag och många små bönder: är
de stora företagens roll ett problem för att minska fattigdomen
i världen?
Arrangörer var Afrikagrupperna, Attac, Diakonia, Fair Trade
Center, FIAN Sverige, Forum Syd,
Föreningen för Rättvisemärkt,
Lutherhjälpen, Nätverket Rena
Kläder, Palestinagrupperna i Sverige, Rättviseakademin/Kooperation Utan Gränser, Svenska Kyrkans Unga, Världsbutikerna för
Rättvis Handel.

