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Alla barn har rätt till utbildning.
En självklarhet, kan man tycka,
men över 100 miljoner barn runt
om i värlen får aldrig den chansen.
Afrikagrupperna stöder därför
elever, lärare och skolbyggen
genom flera projekt i södra Afrika.
Nu har vi dragit igång en kampanj
som heter ”Utbildning för alla” och
som ska pågå hela året.

Den började på Ekopilotskolan i Sölvesborg
den  mars med ett seminarium. Att det
blev just i Blekinge beror på våra två fantast-
iska samarbetspartners där. Där finns Lärar-
förbundet i Blekinge som stöttat våra utbild-
ningsinsatser i Namibia i  år med nästan en
miljon kronor i egeninsats! Dessutom har vi
där Ekopilotskolan som vi i  år samarbetat
med runt studiebesök i Namibia för lärare
och elever. När eleverna kommer tillbaka till
Blekinge gör de ett omfattande infoarbete
och idag har de nått mer än   elever i
regionen. Man kan lugnt konstatera att Söl-
vesborg och Blekinge är ett regionalt kun-
skapscentrum gällande Namibia!

På seminariet berättade några elever om
skolsituationen i Namibia och sin resa.

Även situationen i Angola gicks igenom.
Joaquim Fernandes, lärare och chef för orga-
nisationen ADRA, berättade att regeringen
nu har förlängt skolplikten från tidigare  år
till  år och att man verkligen vill satsa på
utbildning för alla i detta land som drabbats
så hårt av krig.

Lena Kalmelid, från Afrikagruppernas sty-
relse, gav oss en rad grundfakta. Bland annat

tog hon upp att antalet analfabeter i södra
Afrika ökat under - och -talen, att färre
barn går i skolan och att mindre resurser ges
till grundutbildning, mycket pga av ekono-
miska restriktioner genom Världsbankens
strukturanpassningsprogram.

FN har beslutat, i de så kallade millennie-
målen, att alla barn ska kunna slutföra
grundläggande utbildning och att könskill-
nader i grundskolan ska avskaffas. Det finns
många frågor runt detta. Finns det politisk
och ekonomisk vilja att genomföra målen?
Hur agerar de rika länderna på tidigare löf-

ten att inga ekonomiska hinder ska finnas
för ett land att genomföra god och grundläg-
gande utbildning? Vad är Fast Track Initia-
tiv? Hur agerar Världsbanken och IMF?

Vi blev medvetna om att det finns mycket
att ta reda på och undersöka. Dagens semi-
narium var bara var en början på detta och
förhoppningsvis kommer vi att lära oss mycket
mer under året.

Inget Afrikagruppsmöte utan sång – den
lokala sånggruppen Malenka bjöd på  skön-
sång från Europa och Afrika.

G I T T A N  A R W É N

Det här gör vi i vår kampanj

På upptaktmötet i Sölvesborg berättade Joaquim Fernandes om skolsystemet i Angola.
FOTO: GITTAN ARWÉN

Det här händer i vår
• I hela landet går den internationella kampanjveckan 24–30 april

med seminarier och evenemang genom nätverket “Utbildning för
alla”.

• I Stockholm hålls seminarium om utbildning för alla den 25 april
i Sidas hörsal.

• Studiedagar i Solidaritetsrörelsens hus den 26 och 27 april.
Läs mer på www.solidaritetshuset.nu/hitta.html

Det här kan du göra
• Insamling för utbildningsprojekt i södra Afrika. Vill du själv samla

in pengar kan du beställa insamlingsbössor från kontoret. Kon-
takta Eva Tånneryd, 08–442 70 65.

• Föredrag om ”Utbildning för alla”. Du kan be någon från Afrika-
grupperna berätta i din skola, grupp, studiecirkel eller arbets-
plats. Kontakta Gittan Arwén, 08–442 70 61. Eventuellt arvode
eller reseersättning betalas av dig.

Det här materialet kan du använda
• Ämnes- och studiedagskatalog. Tips och idéer på hur man kan ta

upp södra Afrika i undervisningen. Beställ gratis från Afrikagrup-
perna, (porto tillkommer)

• Barn och utbildning i södra Afrika. Hur ser verkligheten ut i
dagens utbildningssystem? 75 kronor, (porto tillkommer)

• Globala studier: tema ”Utbildning för alla” 50 krono, beställs från
Forum Syd.

• Pamwe – Historien om ett klassrum. Videofilm på 15 minuter. Fyra
ungdomar besöker norra Namibia och ser skolbyggnadsprojektet
Pamwe, från idé till färdig skola. Uthyres mot porto.

• Gå in på vår hemsida – www.afrikagrupperna.se/utb/utb.htm
Där finns information och statistik från våra samarbetsländer i
södra Afrika, om evenemang i Sverige, länkar till den internatio-
nella kampanjen ”Education for all” och mycket mer.

Efterlysning
Har du erfarenhet av arbete med utbildning i Afrika, Asien eller
Latinamerika? Vill du medverka i kampanjen ”Utbildning för alla”
och dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper till andra på
din ort, i din skola eller arbetsplats?

Gärna i samarbete med det svenska nätverket ”Utbildning för
alla”, alltså Rädda Barnen, Lärarförbundet, Plan Sverige, Forum Syd,
Svalorna Latinamerika, UBV/Latinamerika, PMU och Svenska Afgha-
nistankommittén.

Hör av dig om du vill veta mer och om du planerar att uppmärk-
samma ”Utbildning för alla” så kan vi tipsa dig om material m.m.

jenny.nilsson@afrikagrupperna.se 08–442 70 67
gittan.arwen@afrikagrupperna.se  08–442 70 61
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