
NAmNiNSAmLiNgeN i Afrika-
gruppernas kampanj »Jämställdhet mot 
aids« är nu avslutad. 

Afrikagruppernas informationschef 
Marja Wolpher lämnade vid ett möte 
med handelsminister Ewa Björling i 
november över de 3 697 namnunder-
skrifterna för en förändring av TRIPS-
avtalet. Mötet genomfördes tillsam-
mans med Utan Gränser/Rättviseaka-
demien och RFSU som bidrog med 
2 300 underskrifter. De namnunder-
skrifter som gäller våra krav om sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter kommer vi under våren 
att överlämna till regeringen. 

Tack alla ni som skrev under våra krav!

Vi hAr uNder heLA kAmpANjeN fokuserat på att lyfta 
frågorna i media och har fått ett flertal artiklar publicerade. Gå 
gärna in på Afrikagruppernas pressrum på hemsidan och följ 
debatten!

I samband med att Södra Afrikadagarna arrangerades på 
världsaidsdagen gästades vi av  Bernie Dolley från Ikhala Trust 
i Sydafrika och Estêvão Jacinto från AMODEFA i Moçambique. 
De besökte även Afrikagrupperna i Gävle, Södertälje, Örebro 
och Göteborg.

2008 bliR Ett EuRopAÅR. I september står Malmö värd 
för European Social Forum och Afrikagrupperna är givetvis på 

plats. Vi deltar också med kampanjen 
på EuroPride som går av stapeln i 
Stockholm i slutet av juli. Också här 
deltar vi med vår kampanj. Inför Sveri-
ges ordförandeskap i EU hösten 2009 
kommer vi särskilt att bevaka våra frå-
gor. Förutom alla evenemang under 
året planerar vi att hålla fler vidarein-
formatörsutbildningar om jämställdhet 
och hiv/aids. Är du intresserad av att 
gå en sådan utbildning är du välkom-
men att höra av dig.  

Tveka inte att höra av dig om du vill 
åka till Gotland under politikerveckan i Almedalen, medverka 
under EuroPridefestivalen i Stockholm, på European Social Fo-

rum i Malmö eller engagera dig i kampanjen på annat sätt.
 

gLöm iNte BOrt att du kan beställa vårt kampanjmaterial 
om du planerar något evenemang på temat hiv/aids och jäm-
ställdhet eller bara vill lära dig mer om frågan. Hos oss hittar du 
bland annat kondomer, skriften Stå upp för Afrika, The Diary 
from the land of the Brave, Globala Studier och studiecirkelma-
terial. 

Du kan även låna vår jättekondom som funkar perfekt om 
du vill väcka uppmärksamhet kring Afrikagrupperna och våra 
kampanjfrågor.

Lycka till med kampanjarbetet under året!
jeNNy NiLSSON
kampanjsamordnare

Aktuellt

Rättelse
Bilden från World Social Forum i Nairobi på 
sidan sju i Agera nr 4/2007 togs av Amanda 
Huss och ingen annan.

Nya kontorstider
Från och med nu har vi på kansliet i Stock-
holm telefontid 10.30–16.00 med lunch 12.00–
13.00. Direktnummer till personal hittar du på 
hemsidan under Om oss: Kontor i Sverige.

Namninsamlingen avslutad 
   – kampanjen lever vidare

estêvão jacinto och Bernie dolley på Södra 
Afrikadagar 2007.   Foto: Mia Sundsten

Insamlingsresultat 2007
Insamlingsmässigt nådde vi tyvärr inte ända fram till de mål vi satte upp för 
2007. Resultatet för 2007 landade på 3,7 miljoner kronor. Målet var från 
början högt satt, 4 800 000 kronor. 

På grund av att bland annat flera stora stödgrupper inte kunnat bidra med 
lika mycket som vi trott och att vi inte lyckats rekrytera så många fler nya 
enskilda givare som vi hoppats nådde vi ej målet. Men vi tar nya tag i år och 
gör flera nya satsningar för att i år förhoppningsvis nå upp till 4,5 miljoner 
kronor. Och vi hoppas att du vill fortsätta att stödja Afrikagruppernas vik-
tiga arbete.

Ett stor tack till alla er som på olika sätt bidragit under året! 

det går fortfarande att beställa 2008 års kalender! Nu kommer rapporterna in från nöjda användare som pro-
vat recepten och smakat den goda maten. Vi sänker priset eftersom januari nästan är slut. Du beställer kalendern 
för 50 kronor inklusive porto. Sätt in summan på pg 10 64 25–2. Glöm inte att skriva namn och leveransadress.
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