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Sollefteåbygdens 
Biståndsgrupp 

Gruppen har ett tjugotal medlemmar och 
startades i Näsåker för ungefär 20 år sedan. 
Det började med en grupp människor som 
samlade in kläder och prylar i  Sollefteå 
stad samt centralorterna Junsele, Ramsele 
och Näsåker. Efter sortering hölls det årliga 
utförsäljningar för att täcka kostnaderna 
och överskottet  av kläder och pengar 
skickades till biståndsverksamhet i  Afrika. 
Vi samarbetar med Emmausrörelsen.1999 
skaffade gruppen en butikslokal (Bidraget) 
på Storgatan 23 i Näsåker. Omsättningen 
har  varit omkring 75 000 kr per år. Alla 
har arbetat ideellt och  försäljningen har 
täckt kostnaderna och varken statliga eller 
kommunala  ekonomiska bidrag har hittills 
tilldelats föreningen. Kontaktperson: Ulf  
Beitholtz, haxmo@hotmail.com. 
 
1. Social gemenskap, återvinning och 
solidaritet.

2. Vi samarbetar med Emmausgruppernas 
Västsaharaarbete.

3. Vi samlar in, sorterar och säljer en del i 
vår egen butik.

4. Vi skulle gärna fortsätta stödja bok- och 
biblioteksprojekt i Polisarios flyktingläger.

Torsby FN-förening

Föreningen är en del av den svenska 
FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-
förbundet. Gruppen har ca 35 medlemmar. 
Kontaktperson: Gertrud Rydén, ryden.
gertrud@gmail.com.  
 
1. Vi som är aktiva i föreningen har ett ge-
mensamt intresse för internationella  frågor 
och en önskan att förena konkreta arbets-
insatser, som kan göra skillnad för några 
utsatta i världen, med studier som kan lära 
oss och andra mera om sådana frågor.

2. Ungefär vart tredje år utser vi ett 
arbetsområde som vi fokuserar extra på. Vi 
sätter gärna kvinnor och barn i centrum. 
För tre år sedan var det Västsaharafrågan vi 
valde att lära oss mera om. Och det kändes 
oerhört  givande att kunna bidra till den 
insamling som BiS redan hade startat.  
Vi hade också under den tiden besök av 
Monica Zak, och ett par klasser  på vår 
högstadieskola fick träffa henne. 

3. Informationsmöten, bössinsamling.

4. Efter  att nu ha ägnat oss åt Västsahara 
under en treårsperiod så står vi i  begrepp 
att informera om och samla in pengar till 
minröjning. Läs mer  på www.fn.se/vara-
kampanjer/roj-en-mina.

Emmaus Gävleborgs 
Biståndsgrupp

Ett  tiotal personer är aktivt engagerade i 
gruppen, som är en ideell  förening, och vi 
samarbetar bl.a. med Gävle Afrikagrupp. 
Vi finansierar  vår verksamhet genom att 
sälja insamlade gåvor i en second hand-
butik på  Övre Åkergatan 66 i Gävle och en 
loppmarknad i Valbo. Vi samlar in  varor 
i insamlingscontainrar  i Gävle, Skutskär, 
Sandviken och Ockelbo  och hämtar 
dessutom varor hemma hos personer. Vi 
samarbetar med Gästrike Återvinnare om 
avfallsminimering. Överskottet (2012:  
820 000 kr) fördelas av ett medlemsmöte 
efter förslag från styrelsen på olika bistånd-
sprojekt. Hemsida: http://gavlebistand.se/
index.htm. Kontaktperson: Gerardo Lizano, 
gerardolizano.ps@gmail.com  
 
1. Vi  vill bidra till en mer rättvis utveckling 
i världen genom att stödja  organisationer 
som aktivt motarbetar förtryckande rela-
tioner.

2. Vi  utgår från en bedömning av att mot-
tagarna är seriösa när det gäller de mål vi 
har, och att de har kompetens och andra 
förutsättningar att verka för en utveckling i 
rätt riktning.

Fyra frågor till tre 
solidaritetsgrupper

BiS  har tagit emot större bidrag till insamlingen från några biståndsgrupper runt om i landet och vi är 
mycket glada över deras engagemang! För att få veta lite mera om deras verksamhet bad vi dem att kort 
presentera sig och ställde fyra frågor till dem: 
 
1. Vad är det som driver er i ert solidaritetsarbete?
2. Hur väljer ni ut projekt/mottagare?
3. Hur arbetar ni konkret för att samla in pengar och annat?
4. Har ni något aktuellt projekt som våra läsare kan bidra till?
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3. Vi  samlar in kläder och andra varor som män-
niskor vill skänka för att  återanvända dem där de 
gör nytta, främst i Västsahara. Allt annat  försöker 
vi sälja till så bra priser som möjligt för att få 
pengar till  projekt med en inriktning som vi vill 
verka för. 

4. Förutom  för de västsahariska flyktingarna 
samarbetar vi nu bl.a. med en  organisation i 
Sydafrika, som sysslar med landsbygdsutveckling 
i de  fattigaste delarna, BRC i Buffalo City. Vi har 
t.ex. bidragit till deras  stöd till inrättande av ett 
skolbibliotek i en by i regionen. Den  ligger i en 
mycket vacker trakt där bis läsare skulle kunna 
bidra till  arbetstillfällena genom att besöka den 
som turister. (Se www.brc21.co.za och www.cata.
org.za/thank-you-subscribe.) Samt naturligtvis 
genom att skänka varor och handla i butiken!


