
AfrikAgruPPernA deltog under 
ett par dagar på Peace & Love festivalen 
i Borlänge. Conny Kondom, alias Sara 
Björneke från Falu Afrikagrupp, syntes 
mingla runt på festivalområdet för att 
sprida information och dela ut kondomer.

äVen i år fAnnS Afrikagrupperna 
på plats i Almedalen. Vår spindel i nätet 
under denna sommar är Ellen Englund 
(Göteborgs Afrikagrupp) som började 
sin Kondomsommar under politiker-
veckan på Gotland. 
 Conny Kondom minglade bland poli-
tiker, allmänhet, organisationer och 
andra grupper för att sprida vårt bud-
skap. I samarbete med 09-nätverket an-
ordnades även politikerutfrågningar näs-
tan varje dag på Donners plats i nätver-
kets ”Heta Gynstol”. 
 Tillsammans med Svalorna Latiname-
rika och Sveriges Kvinnojourers Riksför-
bund ställde Afrikagrupperna SRHR-re-

laterade frågor till en moderat riksdags-
ledamot. I Almedalen medverkade även 
kanslichef Gabi Björsson, tillsammans 

med 09-nätverket, i en paneldiskussion 
om mödradödlighet och sexuell och re-
produktiv hälsa och rättigheter.

ellen fortSAtte sin Afrikagrupps-
sommar genom att delta i EuroPride till-
sammans med Emily Gunnarsson (Göte-
borgs Afrikagrupp), Alize Hugozon 
(Linköping) och Martina Lindroos (sty-
relsen). 09-nätverket arrangerade ett se-
minarium i Pride House under parollen 
”EU for Dummies”. Kondomen med vän-
ner deltog även i Prideparaden.

ingen urkult utan Afrikagrupper-
na! Ett glatt gäng under ledning av Ulri-
ka Fransson (Stockholms Afrikagrupp) 
arbetade i Afrikagruppernas bod på fes-
tivalområdet. I boden kunde besökarna 
bland annat hitta information om vår 
verksamhet och handla rättvisemärkt.
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Aktuellt

09-nätverket

Vad hände i somras?

09-nätvERkEt bildAdEs 2007 och 
är en sammanslutning av Afrikagrup-
perna, Amnesty, RFSU, RFSL, RFSL 
Ungdom, Kvinna till Kvinna, Svalorna 
Latinamerika, Kvinnoforum och Sveri-
ges Kvinnojourers Riksförbund. 
 Tillsammans arbetar vi för att reger-
ingen under det svenska ordförandeska-
pet 2009 ska uppmärksamma EU:s roll 
för att säkra människors sexuella och re-
produktiva hälsa och rättigheter (SRHR) 
oavsett kön och sexuell läggning – i och 
utanför Europa.

Som NGO:s verksamma i Sverige och 
internationellt har vi lång erfarenhet 

och gedigen kunskap av att arbeta med 
mänskliga rättigheter, utifrån olika per-
spektiv såsom t.ex. kvinnor och säkerhet, 
barns rättigheter, homosexuella, bisexu-
ella och transpersoners utsatthet, rätten 
till sin egen kropp, sexualitet och hälsa 
och hiv/aids. 

regeringen hAr tAgit fram fem 
prioriteringar inför förhandlingarna 
med den fransk/tjeckisk/svenska troj-
kan. 

De fem prioriterade områdena är: EU 
som global aktör och fortsatt utvidgning; 
jobb, tillväxt och konkurrenskraft; ett 

tryggare och öppnare Europa; Östersjön 
och relationerna med närområdet; kli-
mat, miljö och energi. 

09-nätverket arbetar utifrån dessa 
prioriteringar med att visa kopplingarna 
till SRHR samt med att lyfta fram vad vi 
vill att regeringen ska göra under ordför-
andeskapet. 

Vår ProgrAmförklAring fanns 
till hands under Almedalsveckan på 
Gotland och kommer att lanseras vid ett 
presseminarium under hösten.
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