Aktuellt
Praktikantkurs 2007
Praktikantkursen 2007 på Färneboskolans filial i Göteborg har gjort ett fantastiskt mobiliseringsarbete under sin kurs.
Afrikagrupperna är imponerade av kursens kunniga och entusiastiska sätt att
planera och genomföra informationsarbetet.
CD-skivan ”Stå upp för Afrika” som
kursdeltagarna gjort är inspirerande och
genererar bidrag till insamlingen. Dessutom fungerar den som ett verktyg för
att komma i kontakt med personer som
inte haft kontakt med Afrikagrupperna.
Det samma gäller den fest som kursen
arrangerade i slutet av november 2007.
Den praktik var och en av deltagarna
gjort i Sydafrika har kompletterats med
en praktikperiod i Sverige, där de tillsammans genomfört några av de arbetsuppgifter som är förutsättningar för att
människor i Sverige ska kunna bidra till

Pärlbrosch

Beställ den fina lilla pärlbroschen
genom att betala in 50 kronor till
pg 90 03 37–7, och ange pärlbrosch och leveransadress
på inbetalningen. Att bära
broschen innebär att du sprider symbolen
för arbetet mot hiv/aids. Vill du bidra
mer genom att sälja broschen – kontakta
oss på insamling@afrikagrupperna.se

Biståndsstorm
det globala arbetet för rättvisa och
mänskliga rättigheter.
Afrikagrupperna tackar praktikantkursen för det här året.
Beställ skivan »Stå upp för Afrika«
genom att sätta in 65:- (då går 60 kronor
till insamlingen och 5 kronor till porto)
på pg 90 03 37–7. Ange »CD – Stå upp«
samt ditt namn och leveransadress.

I somras debatterades nyttan med bistånd flitigt på debatt- och ledarsidor.
Riksrevisionens rapport om biståndet i
oktober satte åter fart på diskussionen.
Vad har skapat rubriker? Vilka är argumenten? Vi har den senaste tiden fått
frågor från medlemmar och stödgrupper
och därför gjort en sammanfattning.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se
under Verksamhet – Sverige.

Film i Ådalen
Filmdagarna på bland annat Hola folkhögskola och Svanö folkets hus i höstas
blev väldigt lyckade! Totalt visades tio
filmer under fyra dagar.
På helgen ordnades dessutom biocafé
och soppa. Då kom fler besökare för
film och samtal över en tallrik soppa
mellan visningarna.
Dagarna fick dessutom en del press
och ett inslag i Radio Västernorrland.
Programmet pryddes av bild från filmen Kirikou och den elaka häxan.

Med kondomdräkt, banderoll och högtalaranläggning förgyllde Göteborgs Afrikagrupp tre lördagar i Brunnsparken i höstas.
Deltagarna hade kul och fick en hel del
bra snack med förbipasserande. Att samla
in pengar och namn i Brunnsparken sista lördagen i månaden handlar inte bara om
Södra Afrikainsamlingen och namn, det är också viktigt att vi syns – och det gör vi! En
ganska medelålders herre kom fram till mig och la en bra slant i bössan. Han hade varit
med på 70- och 80-talet och var glad att vi fanns kvar och jobbade!
Totalt blev det 5 170 kronor till Södra Afrika-insamlingen.
Lars Edmar

Bild: Hannah Zindzeni

Kondomer i
Brunnsparken
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Världsaidsdagen i
Örebro

Det regnade hela dagen! Vi hade laddat, tio personer i
nätverket sålde rosetter till förmån för Södra Afrikainsamlingen och många hundra ljus för Noaks Ark.
En bild dröjer sig kvar hos mig. Det var av en kvinna
som tände ett ljus för sin brorson som dött i aids.
Monica Haglund
Örebro Afrikagrupp

