Styrelsen har ordet

Ur Afrikagruppernas nyhetsbrev Agera nr 3 2008

Vi i styrelsen vill tacka för ert förtroende! På årsmötet i Härnösand valdes en till stora delar ny styrelse med Lena
Kalmelid vid rodret. Vi ser fram emot ett spännande verksamhetsår tillsammans med er!
Under årsmötet diskuterades frågan om kommunikationen
mellan styrelse, medlemmar och samarbetspartners samt deras
olika roller i beslutsprocessen. För en levande organisation är det
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kommer även i år att utse kontaktpersoner bland ledamöterna för samtliga enskilda Afrikagrupper. När detta är gjort kommer dessa att höra av sig till er.
Ett sätt att som medlem i Afrikagrupperna följa med i och
delta aktivt i de debatter som pågår är att använda sig av Forum,
som man når via hemsidan. Där finns bland annat möjlighet att
följa den pågående verksamhetsplaneringsprocessen.
Några av de större frågorna som styrelsen kom-

mer att arbeta med under året rör en översyn av organisationen.
Dels kommer vi att fortsätta med den pågående översynen av
utskottens arbetsformer, men vi kommer även att se över organisationen som helhet för att försöka bli mer kostnadseffektiva.
Detta beror bland annat på minskade anslag från Sida – vilket i
sig beror på en förändrad inriktning i alliansregeringens stöd till
enskilda organisationer!
Under det gångna året har biståndet hamnat i massmedialt
fokus och biståndskritiska röster har höjts. Afrikagrupperna väl-

komnar en större debatt om bistånd och menar att uppföljning
och effektivitet är väsentliga instrument för oss och för biståndet i stort. Vi har länge arbetat med detta och ser fram emot
ytterligare diskussioner om hur man mäter t.ex. demokrati och
folkligt deltagande. Precis som i all verksamhet som arbetar med
statliga bidrag, är det väsentligt att vi kan visa att vår verksamhet ger resultat; både den del som svenska folket bidrar till genom skatten och den som enskilda eller grupper av givare bidrar
till genom Södra Afrika-insamlingen.
Denna diskussion har inte alltid förts på saklig grund men vi
hoppas kunna medverka till att klarlägga fakta inom de områden vi arbetar. Naturligtvis kommer diskussionen att kunna
påverka Afrikagrupperna i framtiden. Styrelsen och kansliet
kommer även fortsättningsvis att bevaka för oss viktiga och
aktuella globala utvecklingsfrågor samt följa genomslaget av regeringens Afrikaskrivelse för att på bästa sätt agera för att göra
Afrikagruppernas röst hörd i debatten.
Politiskt kommer vi att fortsätta driva vår fram-

gångsrika kampanj ”Jämställdhet mot aids”. Den kommer att
vara mer inriktad mot EU, fram till det att Sverige är värd för
ordförandeskapet i EU 2009, och bland annat drivas i samband
med European Social Forum i Malmö.
European Social Forum äger rum den 17–22 september, och
är en unik möjlighet att markera att solidaritet är viktigt! Afrikagrupperna står som arrangör till tre seminarier. Dit har vi
bjudit in två representanter för partnerorganisationer i södra
Afrika. Du som medlem, som är beredd att hjälpa till under
dagarna, har möjlighet att få en ersättning för dina kostnader
från Afrikagrupperna. Mer information finns på hemsidan!
Som ni ser så kommer vi inte ha några problem att fylla
styrelsens arbetsår. Vi kommer fortlöpande att behöva ert stöd
och era synpunkter.
Vi ser med tillförsikt fram mot ett givande år för Afrikagrupperna!
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