
A R B E T E T  I  S V E R I G E

Stockholmare, aktivera dig!
■■ Det har hänt mycket i Stockholms Afrikagrupp, SAG, på sistone,
och vi tänkte ta tillfället i akt och dela med oss av nyheterna här.

Den  mars var det årsmöte och ny styrelse valdes. Vidare antogs
en handlingsplan för SAG:s aktiviteter  som bland annat inne-
håller filmkväll, Global fest, Pride-engagemang och studiecirkel kring
jämställdhet, hiv och aids. Tanken är att SAG genom sina aktiviteter
och föreläsningar skall följa Afrikagruppernas nya kampanj om hiv,
aids och jämställdhet. Som ett led i detta är det tänkt att gruppen
skall fokusera på ett av Afrikagruppernas projekt i Angola och med
tiden kanske till och med stödja det på ett eller annat sätt.

I anslutning till detta besökte också Emma Hernborg SAG på det
senaste medlemsmötet, där hon berättade om sina erfarenheter från
Afrikagruppernas jämställdhetsarbete i Angola, vilket var mycket upp-
skattat!

SAG har också bildat speciella arbetsgrupper som medlemmar kan
engagera sig i efter intresse. Är man intresserad av att ordna fest,
filmkväll och andra kulturella aktiviteter kan man kontakta Pia som
har hand om denna grupp pia_ridderby@hotmail.com. När det
gäller idéer angående Pride-festivalen är det Sven man skall kontakta
sven_blume@hotmail.com och om det är studiecirkeln är Linn kon-
taktperson, linndn@spray.se.

Nyfiken? Vill du veta mer om SAG eller kanske engagera dig i
någon ut av våra aktivitetsgrupper? Hör antingen av dig till någon
utav de ansvariga för gruppaktiviteterna eller dyk upp på nästa
medlemsmöte den :e juni i SOL-huset kl. ..

Det går också bra att besöka vår hemsida som finns som länk till
Afrikagruppernas sida www.afrikagrupperna.se eller kontakta styrelsen
på SAG@afrikagrupperna.se.

M A R K U S  L A R S S O N

Historieseminarium 10 juni
Inom ramen för det pågående ar-
betet att skriva Afrikagruppernas
historia kommer vi att ha ett se-
minarium på Solidaritetshuset i
Stockholm  juni kl ..

Vi välkomnar aktivister från
hela landet att delta för att disku-
tera det material som producerats
för vår bok. För att få ett brett deltagande från hela Sverige erbjuder
vi reseersättning. Följ arbetet genom att gå in på Afrikagruppernas
Forum på hemsidan. Anmäl er till Bertil Högberg på –  
eller bertilh@bredband.net.

Vi behöver funktionärer!
Afrikagrupperna kommer att finnas på plats under Almedalsveckan
på Gotland – juli och på Reggaefestivalen i Uppsala – augusti.
Vill du vara med och hjälpa till?
Kontakta jenny.nilsson@afrikagrupperna.se, –  

»Jämställdhet mot aids«
heter den kampanj som
Afrikagrupperna driver
under 2006 och 2007.
Den syftar till att uppmärk-
samma den viktiga roll
arbetet för jämställdhet
har i kampen mot hiv/aids.
Speciellt vill vi uppmärk-
samma och bilda opinion
kring sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättig-
heter (SRHR) och rätten till
bromsmediciner.

Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter handlar om fria val
och rättigheter i samband med
sexualitet, graviditet och förloss-
ning. Brist på makt över sin sex-
ualitet samt ojämlika maktför-
hållanden mellan män och kvin-
nor är bidragande orsaker till
spridningen av hiv/aids. Vi vill
peka på farorna med de konser-
vativa krafterna där USA:s admi-
nistration drar in finansiering för

organisationer som arbetar med
SRHR och där stora delar av den
katolska kyrkan fördömer an-
vändandet av preventivmedel.

Svenska regeringen stödjer
SRHR och kraven måste inriktas
på att denna linje ska drivas hårt
även internationellt.

Tillgången till bromsmedicin
är en global rättvisefråga. Sverige
måste se till att även fattiga län-
der får möjlighet att tillhanda-
hålla livsnödvändig medicin till
sina medborgare. Konsekvenserna
av bristen på bromsmediciner är
många. Ofta drabbar denna brist
flickor och kvinnor värst då det
är de som får stanna hemma för
att vårda de sjuka. Till stor del
beror denna brist på de interna-
tionella patentregler som gör me-
dicinerna orimligt dyra. För att
säkra tillgången till livsnödvän-
diga mediciner måste vi verka för
att dessa avtal förändras.

Hiv/aids är det största hotet
mot utveckling i södra Afrika och

jämställdhet är en nyckelfaktor i
kampen mot aids. Kvinnor i södra
Afrika är den grupp som är värst
drabbade av hiv/aids och bristen
på makt över sitt eget liv är den
främsta orsaken till detta. De sam-
hälleliga konsekvenserna av hiv/
aids drabbar kvinnor hårdast. En
ökad jämställdhet är avgörande
för att stoppa spridningen av hiv.
Det är därför som Afrikagrupp-
erna driver kampanjen ”jämställd-
het mot aids”.

Kampanjen
Inom kampanjen kommer Afrika-
grupperna bland annat att:
• Ge ut en skrift om ungas syn

på sexualitet, jämställdhet och
hiv/aids i södra Afrika. Denna
beräknas vara klar i oktober

• Få besök av Livvy Samaria från
Namibia, som har skrivit
Livvys dagbok The Diary from
the Land of the Brave bland
annat om sina erfarenheter som
hivpositiv. Livvy kommer att

medverka på bok- och biblio-
teksmässan i Göteborg i okto-
ber tillsammans med Afrika-
grupperna

• Regelbundet uppdatera kam-
panjsidan på hemsidan

• Använda och sprida det stu-
diecirkelmaterial som tagits
fram om hiv/aids och jäm-
ställdhet

• Ta fram kondompaket med
Afrikagruppernas logga

• Arrangera Södra Afrikadagarna
den  november med temat
jämställdhet och hiv/aids

• Uppmärksamma  december på
flera håll runt om i Sverige

• Under våren håller kampanjen
på att byggas upp för att kunna
sättas igång ordentligt i höst
med seminarier, studiecirklar
mm. kampanjen kommer att
pågå även hela 

Mer information:

jenny.nilsson@afrikagrupperna.se

Jämställdhet mot aids

Lyssna på oss!
Södra Afrika finns som taltidning
För bara  kronor om året kan du få Södra Afrika inläst på
kassett. Mejla rox.reportage@swipnet.se eller ring –  
och beställ!
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