Insamling
Växjöbor sprang i ett lopp för livet
Under en av Växjös majdagar sprang ett trettiotal lärare

och studenter runt campusområdet vid universitetet. De dryga
två och en halv kilometrarna fungerade som en kampanj mot
hiv och aids och tävlingsavgiften gick till ett projekt i södra
Afrika.
Veckan innan loppet såldes hopknåpade startpaket som innehöll nummerlapp, kondom och en tillhörande informations
broschyr om Afrikagrupperna. Paketet kostade 20 kronor och
fungerade som en insamling för ett av organisationens jämställdhetsprojekt i Afrika mot hiv och aids
– Efter diskussioner om en vårkampanj kom vi på idén som
inspirerades av alla motionerande studenter, säger den lokala
ordföranden Anders Pettersson.
Han tog tillsammans med medlemmar i Växjös Afrikagrupp
initiativet till loppet. Det var sedan upp till de tävlande att fullfölja, genom att gå eller springa den utmärkta banan runt
campus. Den överlägsna vinnaren, Christoffer Steffensson,
sprang mot första plats på åtta minuter. En halvtimme därefter
samlades alla för prisutdelning.

– Jag tycker det gick utmärkt och vi kommer definitivt att göra om det nästa år, säger Anders Pettersson och
hoppas på fler deltagare som springer för Afrika 2009.
Hanna Jakobson
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Economic Partnership Agreements
mellan
EU och AVS-länderna fortsätter. Interimsavtal för varor har ingåtts med 35 av
76 länder, fullständiga EPAs med bara
Karibien. Avtalen är i de flesta fall ännu
inte ratificerade, alltså legalt bindande,
vilket innebär att de fortfarande kan revideras. EU fortsätter att sätta press för
långtgående ömsesidiga liberaliseringar,
inklusive tjänster och de så kallade Singaporefrågorna (investeringar, konkurrens och offentlig upphandling) samt
TRIPS plus avtal. Alla avtalen går längre
än WTO:s föreskrifter. Mellan 81–97 %
av marknaderna ska öppnas för EU:s export inom 10–15 år.
Sveriges linje har hittills varit att ansluta sig till EU:s krav. Detta trots en
massiv kritik från civilsamhället i både
Nord och Syd. Avtalen bör förhålla sig
till AVS-ländernas politiska val och prio-

EPA-förhandlingarna

riteringar för utveckling. I ljuset av millenniemålen borde det vara självklart att
avtalen ska styras av principer för fattigdomsbekämpning och utveckling.
Wendy Pekeur, från Afrikagruppernas nya sydafrikanska samarbetspartner
Sikhula Sonke, kommer att delta i ett av
våra seminarier under ESF. Vi bad henne
kommentera EPA-avtalen:
– Hur påverkas Sydafrika av EPA?
– EPAs innebär frihandelsavtal som
kommer att leda till slutet för import
och exporttariffer. SADC-länderna har,
på grund av deras biståndsberoende, inte
haft något annat val än att ge efter för
EU:s krav på att öppna marknaderna.
Avtalen förespråkar ytterligare liberalisering av jordbrukssektorn. EPAs kommer
att ha en mer förödande effekt på jordbruket i utvecklingsländer som Sydafrika.
– Hur påverkas din organisation av

EPA i en lokal kontext? Vilka konsekvenser har du sett?
– Jordbrukare i Sydafrika konkur-

rerar med starkt subventionerade ekonomier i Nord. Vi har sett en nedgång i
antalet anställda inom jordbrukssektorn
och ett skifte från fasta till tillfälliga anställningar. Jordbrukssektorn karaktäriseras dessutom ofta av rättighetsbrott
mot farmarbetare. Allt detta sammantaget med det faktum att konkurrensen är
ojämlik gör det svårare för Sikhula Sonke att förhandla om bättre villkor på
farmer. Vi har även sett en ökning av
matpriserna, framförallt på landsbygden
där billigare produkter från Nord dumpas, vilket resulterar i att den lokala produktionen blir lidande.
ANNA GREN

Kampanjhandläggare
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