
Afrikagrupperna och den angolanska organisationen ADRA har i femton år samarbetat 
om insatser, som har nått över 200 000 utblottade eller fattiga angolaner med bättre 
möjligheter att försörja sig och påverka samhällsutvecklingen. Här skriver ADRA:s 
ordförande Fernando Pacheco om vårt samarbete.

ADRA om samarbetet 
med Afrikagrupperna

”AdrA vAr En ung organisation 
när kriget åter bröt ut och resulterade i 
ren katastrof 1993. I det läget bad pro-
vinsledningen i Benguela oss att hjälpa 
de människor som hade flytt undan kri-
get på landets centrala högplatå. I själva 
Benguela stod ekonomins hjul stilla, ar-
betslösheten var enorm och invånarna 
levde nästan lika eländigt som flykting-
arna. Jag såg med egna ögon hur barn 
dog av svält.

Det var mot den bakgrunden ADRA 
och Afrikagrupperna möttes och inled-
de ett långvarigt samarbete, som kom att 
bli ett gott exempel på partnerskap mel-
lan organisationer i nord och syd. Till-
sammans tog vi itu med humanitära in-
satser som inte bara syftade till att lindra 
den omedelbara nöden, utan också bygg-
de på idén att målgrupperna själva grad-
vis skulle ta över ansvaret och på längre 
sikt uppnå självgående utveckling och 
demokrati. Vi började i Dombe Grande 
(Benguela) och fortsatte sedan i Lombe 
och Quela (Malanje). Våra insatser ledde 
till att det bildades tjogtals lokala fören-
ingar. Dessa spelar idag en tung roll ifrå-
ga om att lösa lokala problem, samtidigt 
som de utövar påverkan på hela Bengue-
la- och Malanjeprovinsernas ekonomiska, 
sociala och kulturella förhållanden.

På liknande sätt fick samarbetet med 
Afrikagrupperna om skolprogrammet 
Onjila stor betydelse på utbildningsom-
rådet. Onjilaprogrammet vann utbild-

ningsministeriets erkännande som part-
ner i pedagogiska frågor och kunde där-
med påverka den senaste angolanska 
skolreformen – ett tecken så gott som 
något på framgång. Vi är också stolta 
över att partnerskapet med Afrikagrup-
perna har medfört framsteg ifråga om 
både jämställdhet och mänskliga rättig-
heter i Angola.

SAMArBEtEt ADRA–Afrikagrupperna 
har dessutom aktiverat fler angolanska 
och svenska organisationer i verksamhe-

ten. Så har organisationer som exempel-
vis Praktisk Solidaritet och Unga Örnar 
gett stöd till ADRA och andra angolan-
ska organisationer. 

De många besöken av angolaner i Sve-
rige och svenskar i Angola för att utbyta 
erfarenheter på konferenser, seminarier 
osv. har bidragit stort till att vi lärt känna 
varandra väl och även uppmuntrat till 
bredare folkliga vänskapsförbindelser.”

fErnAndo pAchEco 
orförande ADRA 

Översättning: Hillevi Nilsson
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