
Afrikagruppernas bussaktivister: 
”Vi sätter press på Bryssel!”
Denna vecka genomför aktivis-
ter från hela Sverige en buss-
resa till Bryssel för att kräva 
rättvisare handelsavtal. Resan 
startar och avslutas i Malmö.

EU pressar på för att förmå sina 
tidigare kolonier (de s.k. AVS-län-
derna) att skriva under handelsavtal 
som främst gynnar den europeiska 
kontinenten. Avtal som redan har 
introducerats har uppvisat skräm-
mande resultat. 

Avtalen (Economic Partnership 
Agreements)  innebär bland annat 
att AVS-länderna ska avskaffa sina 
handelstullar gentemot EU, tullar 
som idag ses som en förutsättning 
för att bygga upp en konkurrens-
kraftig inhemsk industri i utveck-
lingsländerna. Tullarna utgör i flera 
länder även en viktig inkomstkälla 
för att kunna upprätthålla en adekvat 
samhällsservice.

åker med i EPA-bussen har med sig 
tusentals namnunderskrifter samt ett 
krav på rättvisare handelsavtal mel-
lan EU och de forna kolonierna. 

Namnlistorna kommer under ons-
dagen att överlämnas till svenska 
EU-parlamentariker med en tydlig 
förhoppning att frågan ges högre 
prioritet på den europeiska dagord-
ningen. 

Bussen kommer på vägen mot Brys-
sel även att göra uppehåll i Danmark 
och Nederländerna, där partneror-
ganisationerna Afrika Kontakt och 
Both Ends kommer att möta upp. 
Tillsammans kommer grupperna 
bland annat att diskutera aktivism, 
EPA och framtida samarbetsformer. 

Text: Christoffer Eriksson

 När avtalen upprättades 2000 sades 
det att avtalen försiktigt skulle inte-
grera AVS-länderna i världshandel. 
Idag kan man se att EU skyndar på 
för att i så snabb takt som möjligt få 
in de forna kolonierna i ett frihan-
delssamarbete som verkar förödande 
för många länder. 

I Senegal försvann på kort tid 
exempelvis 70 procent av landets 
kycklinguppfödare efter att tul-
larna tvingades att sänkas med två 
tredjedelar. Istället svämmades den 
sengalesiska marknaden över med 
frysta europeiska kycklingdelar som 
såldes till dumpningspriser. På lik-
nande sett hotas jordbrukssektorer i 
Namibia och andra afrikanska stater.

Afrikagrupperna har de senaste åren 
arbetat hårt för att uppmärksamma 
dessa ojämnlika avtal som inte 
alls tar hänsyn till AVS-ländernas 
sårbara ekonomier. Aktivisterna som 

Du är välkommen att medverka!

Här informerar vi från Malmös föreningsliv om 
vad som är på gång i våra verksamheter. Vad 
händer inom din förening? Skriv till malmo-
fria@glokala.se och berätta!

Föreningssidan är en sida från och producerad 
av Glokala Folkhögskolan och MIP – Malmös 
Ideella föreningars Paraplyorganisation. 

Ansvarig är Håkan Larsson: 
hakan@glokala.se

INFORMATION FRÅN DET FRIA FÖRENINGSLIVET I MALMÖ

”Under hösten gör jag praktik på Afrikagruppernas 
kontor i Stockholm, jag jobbar för fullt med EPA-frågan 
och känner mig mer och mer peppad på vår resa för var 
dag som går! Praktiken jag gör är en del av den kandi-
datutbildning jag läser i ämnet mänskliga rättigheter på 
Malmö Högskola.”

Postat den 26 september, 2011 av Lina Paulsson

Vill du följa bussen färd genom Europa?

- Läs aktivisternas blogginlägg på:
www.sodraafrikaidag.se

Allt du vill göra - 
kan du göra i Malmö!
- Det var budskapet när ett fyrtiotal idrotts-
föreningar, frivilligorganisationer, studieför-
bund och mötesplatser var på plats på Malmö 
högskola under torsdagens föreningsmässa. 

Mässan anordnades av Studenthälsan, Studentkåren 
och Frivilligcentra Malmö. Programmet hölls på både 
svenska och engelska, för att även nå högskolans inter-
nationella studenter. Här är några bilder från dagen. 
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Filiz Serifler från Dansöz hade uppvisning i magdans. 

Karin Meddings och Emma Johnsson från Medborgarskolan 
passade på att utmana varanda i att göra knopar. 

C.O.L.I.B.R.I bjöd på musik och capoeira. 

Vid infoborden träffade Näktergalen studenter som ville bli 
mentorer. Malmös Feministiska Nätverk tipsade om Feminis-
tiskt Forum den 12-13 november. 

Martina Antkowiak, Emelie Muntrakis, Nina Ahlén, Hjalte Lagercrantz, Lina Paulsson, Janne Nordstedt, Alize Hugozon och 
Mattias Poulsen startade bussresan från Malmö i söndags. Idag, onsdag, möter de EU-parlamentariker i Bryssel. 


