Aktuellt

En annan värld är möjlig!
Under fem intensiva dagar i september samlades över

13 000 personer från världens alla hörn för att delta i European
Social Forum (ESF) i Malmö. ESF är den regionala motsvarigheten till World Social Forum (WSF) och är en stor mötesplats för
sociala rörelser i Europa, med målet att skapa ett bättre Europa
och en bättre värld.
Även Afrikagrupperna var där! 20 medlemmar deltog som
aktivister och vi hade två gäster från södra Afrika, Wendy Pekeur från Sikhula Sonke i Sydafrika och Lindiwe Chaza-Jangira
från Zimbabwe Aids Network i Zimbabwe.
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Vi arrangerade fyra seminarier på teman som hiv, handel och
schyssta arbetsvillkor, EPA, samt EU och bistånd.
Samtliga var lyckade och besöktes av totalt cirka 360 be
sökare.
En av ESF:s höjdpunkter var lördagens demonstrationståg där 15 000 personer under tre timmar marscherade
genom Malmö för ett annat Europa och en annan värld. Afrikagrupperna gick tillsammans med Färnebo Folkhögskola filial
under Västsaharaaktionens paroll.
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8 november–11 januari – Sydafrika idag

1 december – Världsaidsdagen.

Utställningar, föredrag, filmvisning och musik på Frölunda kulturhus i Göteborg. För mer information och detaljerat program
se www.farnebo.se

Olika aktiviteter runt om i Sverige. Kontakta din lokalgrupp för
att se vad som planeras.

14–16 November – Bokmässa i Örebro

Den rättvisa julmarknaden med rättvisa produkter, föreläsningar och annat skoj på ABF-huset i Stockholm.

Örebro Afrikagrupp medverkar med ett bokbord. Planer finns
också på att ordna ett miniseminarium med en barnboksförfattare som skriver om Västsahara.
15–16 November – Södra Afrikadagar

Södra Afrikadagarna och medlemsmöte i Stockholm.
För mer info gå in på www.afrikagrupperna.se
15–16 november – Afrikansk matlagningshelg

På Öland, STF Vandrarhem Stora Frögården.
Läs mer på www.storafrogarden.se

6–7 december – Schysst Jul

6 december – Stödfest på Underjorden i Göteborg

Kursdeltagarna på praktikantkursen södra Afrika ordnar fest
till förmån för Södra Afrika-insamlingen på kulturhuset Underjorden i Gamlestan i Göteborg. Almedal, flera andra band och
roliga DJ:s utlovas!
För mer info håll utkik på www.afrikagrupperna.se

