Afrikagrupperna har sitt säte i Stockholm och är en partipolitiskt och religiöst
obunden solidaritetsorganisation. Det kontantstöd som föreningen har utbetalt och som
uppgått till 486 000 kronor har helt finansierat egenavgiften i projekt. Afrikagrupperna innehar
90-konto.


I det första projektet stödjer Afrikagrupperna den nationella bonderörelsen União
Nacional de Camponeses1 (UNAC) i Mocambique. UNAC arbetar i landets alla
provinser med att organisera bönder och utbilda bondeföreningar. UNAC försvarar
böndernas ekonomiska, sociala och politiska intressen i syfte att uppnå en hållbar
utveckling. Afrikagruppernas stöd går till en informationsbulletin och utbildning i
förbättrade odlingsmetoder genom agroforestry.



I det andra projektet stödjer Afrikagruppena organisationen Edward Ndlovu
Memorial Trust (ENMT) i Zimbabwe. ENMT är en organisation som driver bibliotek
och når ut med böcker till 27 byar och samhällen på landsbygden i Matabeleland
South. Aktiviteter i projektet är tillhandahållande av böcker, två gånger per år åker
ENMT runt till de 27 skolorna för att dela ut boklådor. Man håller kurser för
bibliotekarier, rektorer, lärare, studiecirkelledare och ger stöd till bildande
av studiecirklar och uppbyggnad av administrativ kapacitet.



I det tredje projektet stödjer Afrikagrupperna Church Land Programme som arbetar
med landfrågor för fattiga i Sydafrika. CLP grundar sitt arbete på samarbete, social
rättvisa, demokrati och delaktighet. CLP:s övergripande målsättning är att människor
själva ska kunna utkräva sina rättigheter genom att mobilisera sig och ta tillvara på sina
resurser och sin kunskap så att de därigenom kan tillgodose sina rättigheter till land och
värdigt boende.



Det fjärde projektet innebär ett stöd till Afrikagruppernas partnerorganisation UNDE
som är en oberoende elevförening utan vinstintresse som vänder sig till ungdomar och
skolelever i Moçambique. UNDE arbetar systematiskt med att sprida information och
kunskap till elever i och utanför skolan. De arbetar i nära samråd med skola och
utbildningsdepartement och verkar för en högre nivå på utbildningen och ett större fokus
på demokrati- och jämställdhetsfrågor samt mer information om hiv och SRHR.



Vi stöttar även via Afrikagrupperna organisationen FACT Chiredzi som är verksamma
i södra Zimbabwe och arbetar med att stoppa spridningen av hiv. FACT Chiredzi är en
del av det större nätverket Family Aids Caring Trust, FACT. De arbetar med barn och
ungdomar samt deras familjer och närstående som behöver utbildning, vård och stöd
vid sjukdom. FACT Chiredzi arbetar främst med problem relaterade till hiv men ger
också stöd och vård kring malaria, cancer och tuberkulos.
FACT Chiredzi är en organisation som samarbetar med hela samhället – ungdomar,
vuxna, hälsovårdspersonal, myndigheter – för att stoppa spridningen av hiv och ge
utsatta barn och ungdomar bättre förutsättningar till en ljusare framtid. Organisationen
fungerar som ett resurscenter för människorna i området. Resurscentret erbjuder bland
annat rådgivning, hembesök och hivtestning. Organisationen lägger stor vikt vid att
stötta barn och familjer som drabbats av hiv eller andra livshotande sjukdomar. De
driver en förskola och ger föräldralösa barn psykosocialt stöd samt hjälper till med
kostnader för skolavgifter och yrkesutbildning. En viktig del i arbetet är att bilda
stödgrupper och utbilda unga i frågor om hiv, sexualitet och jämställdhet. Dessa
ungdomar utbildar i sin tur jämnåriga inom och utanför skolan. På så sätt fungerar unga
som informatörer och de når en viktig målgrupp i det förebyggande arbetet mot hiv.
FACT Chiredzi arbetar också med information, vård och stöd kring malaria, cancer och
tuberkulos.
FACT Chiredzi arbetar mycket med information och utbildningar för att försöka
skapa positiva beteendeförändringar. Att sprida information och ge barn, ungdomar,
föräldrar och vårdnadshavare större kunskap inom hiv och sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR) är viktigt i det förebyggande jämställdhetsarbetet och för att
stoppa spridningen av hiv.
Det övergripande målet för insatsen är att minska spridningen av hiv och ge stöd till
utsatta barn och familjer att ta sig ur fattigdom och få bättre förutsättningar för
framtiden.

