Hjälp insamlingen i mål
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Världskulturmuséerna + AG = Sant

Det lackar mot jul!

som verkligheten bjuder. Afrikanska Mästerverk innehåller
föremål främst från en enda
av de tusentals kulturer som
finns och funnits. Men den
diskuterar just grunden till
våra stereotyper – det koloniala förhållandet till Afrika.
kommer Afrikagrupperna att vara med och
ordna program under utställningen. Prenumerera på vårt
nyhetsbrev eller ha koll på
hemsida eller facebook så får
du mer information framöver!
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I GÖTEBORG

av Agera skrev vi
om den fantastiska utställningen om
Ifekulturens mästerverk som visas
i Bergrummet på Skeppsholmen i
Stockholm till den 7 februari.
Den 17 april öppnar den igen på
Världskulturmuseet i Göteborg! Då
har den andra stora utställningen som
Afrikagrupperna samarbetat med
under 2013 varit där sedan den 14
januari. Den heter Africa is a Great
Country och består av storformatsfotografier från stadsmiljöer i en rad
afrikanska länder.
I FÖRRA NUMRET

BÅDA UTSTÄLLNINGARNA vill förändra
publikens bild av Afrika. Den utmanande rubriken Afrika är ett Stort
Land kommer ur fotografen Jens
Assurs frustration. Han känner att
Afrika fortfarande betraktas just som
ett land med en nationell identitet och
gemensamma förutsättningar. Istället
för den diversitet och djupa skillnader

är i Stockholm köp din biljett till Afrikanska
Mästerverk genom Afrikagrupperna så går 50 kronor
per biljett till Södra Afrikainsamlingen. Priset för biljetten är 150 kr styck oavsett
inköpsställe.
Du köper enkelt biljetter i
Afrikagruppernas gåvoshop på
afrikagrupperna.se/gavoshop.
De finns även att handla
på Emmaus butik på Götgatan vid Slussen i Stockholm.
Utställningen visas till 23
februari 2014.
Har du tips på fler försäljningsställen eller frågor om
samarbetet? Kontakta linda.
fredricsdotter@afrikagrupperna.
se, tel 08-442 70 76 eller
viktoria.olausson@afrikagrupperna.se, tel 0707-500 889.

OCH DU SOM
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sen PAIGC kom
då och då till
Östervåla och
kontrollerade hur
Bengt Petterssons
arbete med att
rita frimärkena
fortskred. Arbetet
var förstås oerhört
hemligt, för portugiserna visste inte
att PAIGC hade tänkt utropa Guinea-
Bissaus självständighet den 21 september. Det datumet stod på frimärkena
som smugglades iväg till GuineaBissau.
Foto: Maria Larsson

DEN 25 SEPTEMBER

var det 40 år sedan
Guinea-Bissau blev
självständigt. Vad
inte så många vet
eller kommer ihåg,
är att Guinea-
Bissaus första
frimärken trycktes
i norra Uppland. Under hösten har
biblioteket i Östervåla visat en utställning om hur Tofters tryckeri arbetade
fram dessa frimärken och läseböcker
med mera till Guinea-Bissau.
En representant för befrielserörel-

rikta ett stort tack till
alla givare och medlemmar som under oktober och november har blivit
uppringda av oss för att se över sitt
Autogirogivande eller för att börja
stödja Afrikagrupperna via Autogiro.
I skrivande stund har ni tillsammans
bidragit med en ökning av insamlade medel med nästan 100 000 kr
om året. En siffra som jag hoppas
kommer att öka ytterligare allteftersom kampanjen går vidare. Er gåva
är viktig!
100 000 kronor kan motsvara allt
detta: 100 familjer som drabbats av
aids få ett matpaket/familj som räcker i
en månad, en utbildning i agroforestrymetoden för 100 personer, 10 mikro
kreditslån till kvinnor i Angola och
inköp av uniformer till 200 volontärer
som gör hembesök.
För mig är detta ett tydligt exempel
på solidaritetens styrka. Små förändringar hos oss själva kan får ringar på
vattnet som berör så många fler. Tillsammans kan vi bidra till förändringar!

JAG VILL ÄVEN

VIKTORIA OLAUSSON

Historien om ett frimärke

VI BÖRJAR NÄRMA oss slutet av året
och mycket pekar på att vi genom
en sista kraftansträngning inför jul
nästan kan ta oss hela vägen fram till
insamlingsmålet.
Årets julhandelsprognos säger att
svenskar i år ”vill uppleva istället för
att äga”. Jag vill därför starkt rekommendera alla att köpa sina julklappar
i Afrikagruppernas gåvoshop, www.
afrikagrupperna.se/gavoshop.

TILL OCH MED OKTOBER har vi samlat in
3 291 168 kr. Ännu en gång, ett stort
tack för ert stöd.
Är du intresserad av att engagera
dig och bidra till
framtida
arur vårt
Agera
2013:4
bete så hör gärna av dig till johanna.
granhage@afrikagrupperna.se.
JOHANNA GRANHAGE

gjorde ett
sista anfall mot PAIGC och befrielsen
blev fyra dagar försenad. Så Tofters fick
trycka en ny omgång frimärken.
Afrikagrupperna stödde PAIGC både
under befrielsekampen och efter självständigheten då volontärer skickades
till Guinea-Bissau.

MEN PORTUGISERNA

MARIA LARSSON

