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Organisationsutveckling kan låta
både abstrakt och tråkigt, något som

påtvingats organisationerna av en högre
instans. Det kan ibland kännas som ett
mål i sig att jobba med detta ämne men
det är viktigt att komma ihåg att organi-
sationsutveckling inte är något huvud-
mål för Afrikagruppernas verksamhet
utan är ett bra arbetssätt för att uppnå
sina mål.

Afrikagrupperna driver inte egna
projekt i södra Afrika utan arbetar

genom samarbetsorganisationer för att
uppnå de mål som är uppsatta. Detta
kräver goda relationer mellan parterna
men också att dessa långsiktigt kan ge-
nomföra de program som är planerade
på ett effektivt sätt och med bra genom-
slag. Detta är inte alltid lätt då många
partner arbetar under svåra förhållan-
den där förutsättningarna för deras exis-
tens snabbt förändras.

I slutet av -talet och under apart-
heids sista år arbetade flertalet av Syd-

afrikas enskilda organisationer med att
försöka förse de mest marginaliserade
människorna med basservice. Det lades
lite energi och tanke på organisationer-
nas behov och skötsel vilket i flera fall
ledde till stora förlamande problem.

Under början av -talet växte det
därför fram konsultföretag som var in-
riktade på att arbeta med organisations-
utveckling för att lotsa de strandsatta
genom de värsta problemen.

Afrikagruppernas arbete är en del av
denna trend som poängterar vikten

av att skapa utrymme och kapacitet för
att arbeta med interna organisationsut-
vecklingsfrågor.

Detta för att organisationerna i god
tid skall kunna hantera kommande kriser
och förändringar.

Därigenom säkrar de sin existens och
kapacitet att arbete långsiktigt med de
mål och målgrupper som de har utfäst
sig att göra. Detta är ofta lättare sagt än
gjort då behoven och arbetsbördan för
många organisationer är mycket större
än deras kapacitet.

Det är inte lätt att säga nej till att ta
på sig nya uppgifter då människor i ens
närhet lider nöd.

Vem prioriterar då att tänka på per-
sonalfrågor, finansiering, internkom-
munikation och ledningsstrukturer.

K L A S  H A N S S O N

L E D A R E

Stephanie Bobs
Pfefferville, East London, arbetslös
– Nej, jag röstar inte. Det är ingen politiker
som gör något för mig. Min näst yngsta
dotter måste stanna hemma från skolan, ef-
tersom vi inte har råd att betala skolavgiften.
Jag är tacksam för att kommunen låter oss
bo här trots att vi inte kan betala någon hyra,
men varje gång vi köper el tar de en del av
summan vi betalar, så lite tvingas vi betala
ändå. Jag röstar när vi får arbete, både män
och kvinnor.

Nomsa Bopi
King Williams Town, hemhjälp
– Ja, jag ska rösta. Regeringen bygger ett hus
till mig just nu. Vi har fått el, rinnande
vatten och telefon till min hemby. Vi har
också fått en traktor av kommunen som vi
delar med tio andra byar. Det gör det myck-
et lättare att bruka jorden. Det som måste
förbättras hos oss är vägarna, men jag tror de
kommer att ordna det nu.

S Y D A F R I K A

■■ African National Congress (ANC) tog
hem en jordskredsseger i de lokala valen i
Sydafrika den första mars.

Regeringspartiet ANC fick totalt drygt 
procent av rösterna medan Democratic Alli-
ance (DA) slutade på dryga  procent, Ink-
hata Freedom Party (IFP) på nära åtta och
Independent Democrats (ID) fick nästan två
procent av rösterna.

Röstdeltagandet slutade på närmare 
procent, en liten ökning jämfört med före-
gående val . ANC fick ökat stöd jämfört
med förra valet då partiet slutade på ,
procent. DA och IFP gick däremot bakåt då
de år  fick  respektive  procent av
rösterna.

De politiska analytiker som uttalat sig i
media är inte förvånade över ANC:s seger.
Däremot förvånas man över att de protester
som hörts över landet det senaste året inte
fått större genomslag i valet. Trots svidande
kritik dels mot ANC:s oförmåga att leverera
värdiga bostäder, rinnande vatten och elek-
tricitet, dels mot politiker som visats sig vara
korrupta, har de röstande valt att stödja
ANC.

Det kan antingen tyda på att befolkning-
en väljer att stödja den etniska grupp man

tillhör, eller att man inte ser att det finns
något alternativ, det vill säga att oppositionen
inte upplevs stödja majoriteten. En del menar
också att ANC:s kampanj där partiet valde
dels en nationell nivå där man lovade att
satsa  miljarder kronor i bostäder, vatten,
el och infrastruktur, dels att Thabo Mbeki
åkte på en omfattande valturné även till
landsbygden gjorde att många till slut valde
att rösta på ANC.

Valet gick lugnt till över i stort sett hela
landet. Det största problemet ansågs vara
kraftiga regn natten före valdagen vilket
gjorde att flera röstningsstationer översväm-
mades. I Khutsong, på gränsen mellan pro-
vinserna Gauteng och North West, fick po-
lisen ingripa då några av invånarna satte eld
på bildäck. Invånarna i Khutsong har den
senaste tiden protesterat mot att de nu ska
ingå i North West istället för Gauteng.

I protest mot ANC:s beslut att inkorporera
området i North West röstade bara  av de
  röstberättigade. Några dagar efter
valet drabbades Durban av en dödsskjutning
av en nyinvald ANC-representant. Enligt
media stod IFP bakom dödsskjutningen.
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ANC vann jordskredsseger
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