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Afrikagrupperna jobbar sedan 1970-talet i södra Afrika. Idag är det dessa 
organisationer som vi samarbetar med och det är till dem som Södra-Afrikain-
samlingens pengar går. Vill du stödja är det pg 900737-7 som gäller. 

Civilsamhället i södra Afrika stärks 
med stöd från Afrikagrupperna

Angola
Associação dos Amigos dos Seropositivos (AAS)
AAS har bland annat som mål att mildra den psykosociala och 
ekonomiska inverkan av hiv och aids på infekterade personer 
och deras närstående och att öka kunskapen om överföring och 
prevention av könssjukdomar och hiv.

Acção para o desenvolvimento 
Rural e Ambiente (AdRA)
ADRA arbetar för lokal hållbar demokratisk utveckling, dels 
genom mikrokrediter som stimulerar utvecklingen av den lokala 
ekonomin och demokratin och dels genom folklig organisering 
och folkbildning för att stärka bybornas kapacitet att ställa krav 
på och påverka lokala myndigheter. 
www.adra-angola.org

Bimas das Acácias
Organisationen använder kultur som metod för att stärka ut-
vecklingen på landsbygden i Benguela. Traditionella danser, mu-
sik och sånger används i pjäser för att exempelvis informera om 
varför det är viktigt att organisera sig eller skydda sig mot hiv.

Centro de Apoio à promoção 
e desenvolvimento de Communidades (CApdC)
CAPDC arbetar i provinsen Moxico med landsbygdsutveckling 
som framförallt handlar om att få igång en självständig försörj-
ning. Lokala byföreningar bildas för att organisera jordbruket. 
Medarbetare håller också kurser och föreläsningar om jäm-
ställdhet och hiv och aids.

Organização da mulher Angolana/
Centro dos direitos da mulher (OmA/Cdm)
I Luanda driver OMA ett center för juridisk rådgivning för 
kvinnor och män med problem i familjen. Organisationen arbet ar 
för att våld i hemmet ska ses som en sociopolitisk snarare än en 
privat fråga. OMA/CDM utbildar i medborgerliga rättigheter.

Moçambique
Associação moçambicana para 
educação Comunitária (AmeC)
AMEC jobbar med landsbygdsutveckling genom att ge mikro-
krediter till bönder och småföretagare i Cabo Delgado.

Associação moçambicana parao 
desenvolvimento da familia (AmOdefA)
AMODEFA främjar SRHR-frågor i samverkan med offentlig och 
privat sektor liksom civilsamhället. Afrikagruppernas stöd går 
till Cabo Delgadoprovinsen. www.ippf.org/en/where/mz.htm

Cuamba – kommunforum 
för kampen mot hiv och aids
Afrikagrupperna stödjer två föreningar, Hankone och Yolaka, 
som arbetar med hemsjukvård för hiv- och aidssjuka. Dessutom 
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går stödet till ungdomscentrets och testklinikens utåtriktade 
aktiviteter, såsom preventiv information via workshops och lo-
kalradio. 

fórum das ONGs de Cabo delgado (fOCAde)
Paraplyorganisation för frivilligorganisationer i Cabo Delgado. 
Afrikagrupperna ger inget finansiellt stöd, men en rådgivare 
arbetar på organisationen i Pemba.
www.focade.org

fórum mulher
Ett jämställdhetsnätverk som arbetar för att ena och stärka 
medlemsorganisationer och institutioner som arbetar med kvin-
nors rättigheter. 

Rede moçambicana de 
Organizações Contra o SIdA (mONASO)
Nationellt nätverk för hiv- och aidsorganisationer som bedriver 
lobby- och påverkansarbete. 
www.monaso.co.mz

união Nacional para 
desenvolvimento estudantil (uNde)
Elevorganisation som genom informationskampanjer och annan 
utåtriktad verksamhet arbetar för elevers rättigheter och ökad 
demokrati i skolan med verksamhet bland annat i Cabo Delga-
do, Niassa och Nampula.

união Nacional de Camponeses (uNAC)
Nationell rörelse med fler än 60 000 bönder organiserade som 
medlemmar i föreningar eller kooperativ. Bedriver lobby- och 
påverkansarbete och utbildning i förbättrade odlingsmetoder. 
www.unac.org.mz

Namibia
Legal Assistance Centre (LAC)
Ett juridiskt centrum som arbetar med mänskliga rättigheter 
inom hiv och aids, jämställdhet och landfrågan. Man ger rätts-
hjälp och driver pilotfall för en bättre lagstiftning. 
www.lac.org.na

Namibia Network of AIdS Service Organizations 
(NANASO)
En paraplyorganisation för frivilligorganisationer som arbetar 
med hiv och aids. Agerar brobyggare mellan medlemmarna och 
andra aktörer i kampen mot hiv och aids, bedriver påverkansar-
bete och deltar i både nationella och internationella forum. 
www.nanaso.com

 
Namibia planned parenthood Association (NAppA)
Medlem i International Planned Parenthood Federation och spe-
lar en strategisk roll för att främja sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, med speciellt fokus på unga människor.
www.nappa.com.na

Namibia Community Based Tourism Assistance Trust 
(NACOBTA ) 
Arbetar för att utveckla turistföretag i tidigare försummade 
landsbygdsområden för att höja levnadsstandarden för männis-
kor i där. 
www.nacobta.com.na
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Ohandje Artist Cooperative
Ett kooperativ för omkring 2100 konsthantverkare i norra Na-
mibia, framförallt av kvinnor från landsbygden som samarbetar 
för att höja sina inkomster. Ohandje arbetar även med hiv och 
aidsinformation och att återplantera makalanipalmen (som an-
vänds i korgvävning).

Sydafrika
Border Rural Committee (BRC)
Landsbygdsutveckling samt kampanjer för att få regeringen att 
ge landreformspengar till befolkningen i de före detta hemlän-
derna Transkei och Ciskei som kompensation för att de tvinga-
des flytta under apartheidregimen. 

east Cape Agricultural Research project (eCARp)
ECARP mobiliserar och ger stöd till lantarbetare och småskali-
ga jordbrukare när det gäller jordbrukstekniker och rättigheter. 
Tydligt fokus på jämställdhet, hiv och aids. Arbetar i Graham-
stown med omnejd.

Ikhala Trust
Ikhala Trust ger ekonomiskt stöd till små gräsrotsorganisationer 
under ett eller två år för att dessa ska kunna utvecklas. Kontor 
i Port Elisabeth, och verksamhet i hela Östra Kapprovinsen.

International Labour 
Research and Information Group (ILRIG)
ILRIG driver forsknings- och utbildningsprogram om fattiga och 
arbetare. Ger kurser och utger publikationer. Kontor i Kapsta-
den, samarbetar med internationella organisationer och nätverk 
och strävar efter att utveckla starka band mellan sociala rörelser 
och fackföreningar. www.ilrigsa.org.za

Khanya College
Khanya samarbetar framförallt med fackföreningar, lokala orga-
nisationer, kyrkor och ekumeniska organisationer, fristående 
organisationer, kooperativ och sociala rörelser i Sydafrika, södra 
Afrika och andra delar av världen. Stödjer kontakter mellan de 
sociala rörelserna i södra Afrika, genomför workshops, semina-
rier och konferenser. 

Southern Cape Land Committee (SCLC)
Arbetar för att förbättra livsvillkoren för landsbygdsbefolkning-
en bland annat genom arbete med landanvändning och försörj-
ning samt med jämställdhet och hiv och aids. Kontor i George, 
och verksamhet i delar av Västra samt Östra Kapprovinserna. 

Sikhula Sonke (SS)
Fackförening för framförallt kvinnor som arbetar på farmer i 
Västra Kapprovinsen. Tydligt fokus på jämställdhet för att för-

bättra arbetsvillkor och livsförhållanden för lantarbetarna ge-
nom att förhandla om kollektivavtal, bostäder, sjukförmåner 
och föräldraledighet. 

Surplus people project (Spp)
SPP arbetar i Västra och Norra Kapprovinsen huvudsakligen 
med stöd till småskaliga jordbrukare för att utveckla alternativ 
till rådande kommersiella jordbruksmetoder. Målen är livsmed-
elssäkerhet, ekologisk odling och småskaliga jordbrukares re-
presentation i beslutande organ. 
www.spp.org.za

Transkei Land Service Organization (TRALSO)
I före detta hemlandet Transkei arbetar TRALSO för att för-
bättra livsvillkoren för landsbygdsbefolkningen, bland annat ge-
nom arbete med landanvändning och försörjning samt med jäm-
ställdhet och hiv och aids. 

Zimbabwe
Africa Book development Organization (ABdO)
Organisationen har som övergripande mål att förbättra män-
niskors livsvillkor i eftersatta områden på landsbygden. Som 
metod stöds bibliotek med bokleveranser och utbildningar för 
att människor genom studiecirklar ska ta egna initiativ till för-
ändring av sin situation.
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edward Ndlovu memorial Trust (eNmT)
Arbetar i och kring staden Gwanda i södra Zimbabwe för att 
utveckla en läskultur och att bidra till ekonomisk och social 
utveckling. Från ett konventionellt stadsbibliotek tillhandahålls 
böcker genom ett system med boklådor som regelbundet byts ut 
till 26 skol-/bybibliotek. Dessutom ordnas kurser för bibliote-
karier, rektorer, lärare och studiecirkelledare. 

family Aids Caring Trust (fACT)
FACT har verksamhet kring staden Chiredzi i södra delen av 
Masvingoprovinsen. Arbetet omfattar förebyggande verksamhet 
såsom rådgivning, testning och informationsspridning liksom 
hemvård och inkomstgenererande aktiviteter.

Jairos Jiri Association (JJA)
JJA är en rikstäckande organisation som årligen bistår cirka 14 
500 funktionshindrade genom olika program, utbildningar och 
aktiviteter. Arbetet organiseras och koordineras genom lokala 
kommittéer som består av byinvånare med eller utan funktions-
hinder med olika yrken.

Kunzwana women’s Association (KwA)
Kunzwana arbetar för förbättrade levnadsförhållanden för kvin-
nor, barn och ungdomar som bor och arbetar på kommersiella 
farmer med närliggande bosättningar. Arbetet syftar till att 
medvetandegöra och stärka målgruppen genom folkbildningsin-
satser och utbildningar inom olika yrkesområden liksom mänsk-
liga rättigheter, hiv och aids samt jämställdhet.

Zimbabwe Coalition on 
debt and development (ZImCOdd)
ZIMCODD är ett brett nätverk som arbetar med skuldavskriv-
ning, handel, utveckling och global rättvisa. Syftet är att mobi-
lisera och involvera landets befolkning i offentligt socioekono-
miskt policy- och påverkansarbete.
www.zimcodd.org.zw

Zimbabwe Aids Network (ZAN)
ZAN är ett nätverk bestående av cirka 460 medlemsorganisatio-
ner verksamma inom hiv- och aidsområdet. Bevakning och på-
verkan av regeringens planer och aktiviteter, produktion och 
spridning av informationsmaterial.
www.zan.co.zw

Sesithule Vamanani Caring Association (SeVACA)
SEVACA arbetar i ett av hiv och aids extremt hårt drabbat om-
råde i sydöstra Zimbabwe. Huvudaktiviteter ACA är förebyg-
gande insatser, hemvård och yrkesträning, som stöd till kvinno-
grupper som producerar hantverk samt jämställdhetsarbete för 
att stärka kvinnor och långsiktigt ändra kulturmönster och för-
hållningssätt.

Southern Africa peoples Solidarity Networks (SApSN)
SAPSN är ett nätverk bildat av gräsrotsorganisationer i elva län-
der i Afrika. Visionen är att ge ett alternativ synsätt till den 
pågående regionaliseringen i södra Afrika.




