
IblAnd kännS det tungt med den stora visionen 
om en rättvis värld! Vägen till målet känns oändligt lång 
och full av hinder. Det känns som om man för varje steg 
framåt knuffas två tillbaka. 

När den känslan tar tag i mig brukar jag ta fram insam-
lingsrapporten. Det är inte så att insamlingsresultatet i sig 
är en tröst. Nej, även där kan vägen kännas lång fram till 
målet. Men med insamlingsrapporten är det så enkelt och 

konkret att läsa ut enskilda männis-
kors vilja att bidra till en rättvis 
värld.

MIn kollegA kerStIn 
fyllde 60 år i somras. Hon ansåg 

att hon hade alla prylar hon kun-
de önska sig och bad därför att 

eventuella presentar skulle gå till Södra 
Afrika-insamlingen. Det blev en rejäl slant, över 14 000 
kronor. Kerstin har många vänner! 

Folk lämnar in sina begagnade kläder eller föremål till 
Emmaus eller Brödet och Fiskarna. De kan sälja dessa och 
av vinsten ger de en del till Afrikagrupperna. I år blir deras 
bidrag tillsammans nästan en halv miljon. 

Andra stödjer Radiohjälpens insamling och det ger oss 
möjlighet att söka pengar från deras kampanj Världens 
barn. För 2008 blir det minst 700 000 kronor. 

AfRikAGRuppERnA hAR 770 Afrikapartner som 
tillsammans ger oss närmare en miljon kronor om året. Det 
innebär att var och en av dem i snitt bidrar till Afrikagrup-
pernas verksamhet med 115 kronor i månaden. Ibland häp-
nar jag över folks generositet! Och det är bara några av 
många många exempel.

Det fantastiska är att bakom alla dessa siffror finns det 
mängder med enskilda människor som är solidariska. Den 
slutsatsen ger mig alltid förnyad tillförsikt att en rättvis 
värld är möjlig. 

Afrikagruppernas insamling är en förutsättning för att 
få finansiering från Sida. Tio procent av kostnaderna för 
vårt utvecklingssamarbete måste vi samla in, sedan står 
Sida för resterande nittio procent. Vill vi kunna fortsätta 
och öka vår verksamhet måste vi öka insamlingsresultatet. 
Och jag tror att det är möjligt! Det är redan många som 
stödjer Afrikagrupperna och vi kan bli fler!

En gåva till Afrikagrupperna är faktiskt ett steg mot en 
rättvis värld!
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