
Jag har varit aktiv inom Stockholms 
afrika grupp sedan 2003 och lär mig nya 
saker hela tiden. Sedan i våras är jag med 
i valberedningen för Afrikagrupperna 
och passar jag på att ta del av deras ge-
digna erfarenheter. Det är väl det som är 
det roliga med att engagera sig i en orga-
nisation, att det alltid finns möjlighet att 
lära sig mer. 

Jag har lärt mig mer om Afrika och 
Afrikagruppernas arbete, både i Sverige 
och södra Afrika, och fått en djupare 
förståelse för hur organisationen är upp-
byggd. Det roligaste med mitt uppdrag 
är att möta alla dessa kunniga och enga-
gerade personer med lång erfarenhet 

inom Afrikagrupperna. Det blir ju en 
del papper att läsa, men eftersom jag ar-
betar som språkpedagog har jag vanan 
inne att läsa stora mängder papper. Det 
är bara att avsätta tid och därefter plöja 
igenom allt material. 

Varför ska man ta ett förtroende-
uppdrag?
Det är en stimulerande och lärorikt att 
engagera sig i en organisation som Afri-
kagrupperna. Våga anta utmaningen.

är kaffet gott på mötena?
Kaffet är mycket gott på mötena, fikat 
också!

Årsmöte

– I Afrikagrupperna finns alltid 
möjlighet att lära sig mer

pia ridderby sitter i Afrikagruppernas 
valberedning och är ordförande i 
Stockholms Afrikgagrupp.

Varför ställde du upp i styrelsen?
Jag har varit medlem i Afrikagrupperna 
i 10 år och jobbat i Moçambique mellan 
1999 och 2001. När jag kom hem igen 
deltog jag i referensgruppen kring Ekuru-
projektet som jag själv jobbade med i 
Moçambique. 

Referensgruppen upphörde när pro-
jektet bytte inriktning och jag deltog 
inte så mycket i Afrikagruppernas arbete 
annat än på Södra Afrikadagar. Jag kände 
att jag ville se om jag kunde bidra med 
något för Afrikagrupperna och tackade 
ja till en suppleantplats i styrelsen för ett 
år sedan.

Det roligaste med uppdraget är att få 
delta i ett viktigt men svårt arbete. Träffa 
andra som också håller på. Jag lär mig en 
massa och förstår mer och mer hur kom-
plex vår verksamhet är. Något jag lärt 
mig är att många är engagerade. 

Min egen uppfattning om världen 
och vad som händer speglas av hur yngre 

beskriver den och det är nyttigt för mig. 
Rent konkret har jag lärt mig om fokus-
områdena i långtidsplanen, hiv/aids/
genderarbete, om Afrikastrategin, rättvis 
handel och om sociala forum och hur 
styrelsearbetet fungerar. Jag har genom 
mitt ”civila” jobb som rektor kunnat bi-
dra kring personalfrågor.

Som förtroendevald får man jobba 
hela tiden med att ständigt lära sig hur 
saker och ting hänger ihop. Personalen 
på kansliet får jag som förtroendevald 
lita till i många frågor. De sitter inne 
med massor av kunskap och ju bättre 
underlag de ger oss i styrelsen desto bättre 
beslut kan vi fatta.

Varför ska man ta ett förtroende-
uppdrag?
Om du känner att världen verkar gå mot 
att bli allt mer orättvis, så engagera dig 
och se vad du kan bidra med. Alla bäck-
ar små blir en stor å.

är kaffet gott på mötena?
Helt utsökt. Det är egentligen därför jag 
är med. Tänk att få dricka riktigt gott 
kaffe en gång i månaden.

– Engagera dig och 
se vad du kan bidra med!

Arne Bäckström är suppleant i 
Afrikagruppernas styrelse.
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