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Årets insamlare 2007

På årsmötet i Härnösand i maj i år
delades priser ut till årets insamlare.

Årets insamlare i kategorin Enskild

person/stödgrupp gick till Stefan Gustavsson och elever och personal vid Alléskolan i Vara. Motiveringen löd: Alléskolan har i över 20 års tid troget och
oförtröttligt engagerat sig till förmån för
Afrikagruppernas arbete, främst i Moçambique.
Genom insamling av pengar och kläder, återkommande dagsverken och samarbete med kyrkan har skolan bidragit
med över en halv miljon kronor under
de senaste tio åren.

Årets insamlare i kategorin Enskild

Afrikagrupp gick till Ådalens Afrikagrupp. Motiveringen löd: Som ny enskild
Afrikagrupp har Ådalen, med nya och
innovativa metoder, lagt ner mycket engagemang på insamlingsarbete. Bland annat har de under året arrangerat en
mycket lyckad afrikansk filmfestival,
samarbetat med bibliotek och förskolor
samt hållit föredrag.

Ådalens Afrikagrupp får pris som Årets insamlare i kategorin Enskild AfrikaFotograf: Viktoria Olausson
grupp.							

i kategorin Stödgrupp gick utmärk

elsen till Internationella gruppen/Lärarförbundet i Blekinge. Motiveringen löd:
Med oförtröttligt engagemang har lärare
i Blekinge i nära 20 år genom löneskänk
varje månad stöttat Afrikagruppernas
verksamhet i Namibia. Totalt under åren

har Lärarförbundets medlemmar bidragit med mer än en miljon kronor främst
till utbildningsprojekt. Dessutom har de
förmedlat kunskap till barn och vuxna i
Blekinge som inspirerats till vidare engagemang.
Ulrika Lehmann
Insamlingsansvarig

Solidaritet – inte välgörenhet
Situationen i Zimbabwe är fortfarande osäker efter valen som hållits tidigare i år. I skrivande stund pågår samtal mellan regeringspartiet ZANU-PF
och oppositionen MDC, men utgången
är fortfarande oviss.
En av Afrikagruppernas samarbetspartner i Zimbabwe, Edward Ndlovu
Memorial Trust, uttrycker det så här:
– När detta skrivs, i juli 2008, befinner sig hela landet i en komplex kris och
ekonomisk kollaps. Detta är ett resultat
av bristfällig politisk kapacitet och korruption.
– Alla regeringsinstitutioner fungerar på en väldigt låg nivå, det är svårt att

få tag i pengar, det är brist på mat och
den zimbabwiska dollarn ersätts snabbt
av den sydafrikanska randen, den botswanska pulan och den amerikanska dollarn. Förtvivlan finns överallt och många
människor flyttar utomlands, helt enkelt
för att försöka undkomma fattigdom
och förtryck.
— Detta betyder dock inte att

det arbete vi gör, inte längre är relevant.
Civilsamhället behövs mer än någonsin
för att bistå människor och hjälpa dem
att hitta kraften och beslutsamheten att
skapa ett drägligt liv.
— Afrikagrupperna bistår med viktiga

resurser för att hålla lågan av hopp brinnande i denna svåra tid.
— Tanken om solidaritet mer än

välgörenhet, som Afrikagrupperna står
för, fortsätter att vara lika viktig i återuppbyggnadsfasen som den var under
kolonialtiden.
Ntando Ndlovu

Afrikagrupperna i Zimbabwe
Översättning Ulrika Lehmann

Läs mer om Afrikagruppernas arbete
tillsammans med dess partnerorganisationer på www.afrikagrupperna.se.

