The Swedish-Zambian Association
The Swedish-Zambian Association has since its start in 1974 aimed at providing information about Zambia and supporting development there. Our
members have a great deal of knowledge and experience about the country.
The YRIC project
In 2005, the Association started a project in Zambia “Youth’s Rights Information Centre” (YRIC) in co-operation with the Mindolo Ecumenical
Foundation in Kitwe. The main objective of the project is to help young
people in the Copperbelt Region to learn more about Human Rights,
Gender and HIV/Aids in order for them to influence their lives in a positive direction. During 2009, there is an ongoing exchange project, where 3
members of the board will visit Mindolo and 3 members of the YRIC project will visit Sweden in order to monitor, evaluate and plan for the future
of the project.
Activities
The Swedish-Zambian Association arranges social events, such as celebrating the Independence Day on October 24, after-works, seminars/presentations on issues related to Zambia, and the annual general meeting in March.
Become a member
If you are interested in becoming a member of the Swedish-Zambian Association, please pay your membership fee (150 SEK ord, 200 SEK/family,
100 SEK/student) to our plusgiro account 83 05 95-5, the Swedish-Zambian Association. Please note name, address, telephone and e-mail address.
Website
www.swedish-zambian.org
Contact
Rolf Svanström, Chairperson • E-mail: info@swedish-zambian.org
SweZam, c/o Persson, Rudboda Forsnäs 32, 740 10 Almunge
Plusgiro: 83 05 95-5 • Organisationsnr: 802421-6692

The Swedish-Zambian Association
Svensk-zambiska föreningen
www.swedish-zambian.org

Är du nyfiken på Zambia?
Då är Svensk-zambiska föreningen, SweZam, något för
dig! SweZam har sedan tillkomsten 1974 arbetat med
att sprida information om Zambia och stödja utvecklingen där. Bland medlemmarna finns en stor kunskap
om och erfarenhet av landet. Medlemskap i föreningen
är frivilligt och öppet för alla med intresse för Zambia.
Föreningen ingår också i en bredare krets av vänföreningar från södra Afrika. Samarbete sker framför allt
genom Forum Syd, som är en ramorganisation för en
rad enskilda organisationer med inriktning mot länder
i Syd.

Välkommen som medlem!

Detta är Svensk-zambiska Föreningen
Svensk-zambiska föreningen bildades 1974 av en grupp zambier och svenskar, med målen:
• att verka för förståelse och närmare kontakter mellan
svenskar och zambier
• att sprida kännedom om Zambia i Sverige
• att främja och stödja sociala, kulturella och ekonomiska
utbyten mellan Sverige och Zambia
• att samarbeta med organisationer och personer i Sverige
och Zambia för att förbättra svensk-zambiska relationer
• att utöva andra aktiviteter som enligt föreningens åsikt
bidrar till främjandet av föreningens mål och syfte
Medlemskap i SweZam
Medlemskap i föreningen är frivilligt och öppet för alla med
intresse för Zambia. Som medlem i föreningen:
• har du möjlighet att hålla kontakt med vänner och följa
utvecklingen i Zambia
• får du föreningens medlemstidning Newsletter
• får du inbjudningar till möten och seminarier som föreningen arrangerar
• får du möjlighet att stödja och deltaga i de projekt som
föreningen driver
Sammankomster i SweZam
Årsmöte hålls vanligen i mars. Föreningen firar också Zambias självständighetsdag, som infaller 24 oktober. Under de
senare åren har föreningen på egen hand, eller i samverkan
med andra, arrangerat afterworks och mindre seminarier med
fokus på Zambia och Södra Afrika.
Vill du bli medlem i föreningen
Sätt in medlemsavgift (150 kr ord, 200 kr familj, 100 kr studerande) på plusgiro 83 05 95-5, Svensk-zambiska föreningen.
Var vänlig uppge namn, adress, telefon och e-postadress.

Zambia
Zambia är ett kustlöst land beläget i centrala södra Afrika. Det gränsar till
Kongo, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, Botswana, Namibia och Angola.
Tazarajärnvägen förbinder kopparbältet med hamnstaden Dar-es-Salaam i
Tanzania. Andra viktiga handelsvägar går via sydafrikanska hamnar. Landet
har cirka 10 miljoner invånare. Jordbruk, handel och industri är de viktigaste
ekonomiska sektorerna. Gruvdriften har på senare år minskat i betydelse. Stora
industricentra är huvudstaden Lusaka, närbelägna Kabwe, Livingstone i syd
samt kopparbältstäderna Kitwe, Mufulira, Chingola och Ndola.
Zambia på Internet
Länken till snabb information om Zambia heter www.zamnet.zm Här finns
upplysningar om landets geografi, turism, lagar och förordningar samt dess
utomordentliga nyhetsservice. Tidningarna The Post, Daily Mail samt Times
of Zambia lägger dagligen ut sina viktigaste nyheter här.
Andra länkar som kan vara till nytta:
• Nordiska Afrikainstitutet informerar om forskning, web: www.nai.uu.se
• Utrikespolitiska Institutet för fakta och statistik, web: www.ui.se
• SIDA för information om bistånd, web: www.sida.se
Restips
Zambias turistbyrå har sammanställt en rad tips för resenärer. Gå in på deras
hemsida www.zambiatourism.com eller kontakta Zambias ambassad.
Youth Rights information Centre
SweZam stödjer projektet Youth Rights Information Centre i Kitwe i
samarbete med Mindolo Ecumenical Foundation. Det främsta syftet
med projektet är att hjälpa unga människor i området kring Kitwe att
lära sig mer om sina mänskliga rättigheter, genusfrågor och hiv/aids
för kunna påverka sina liv i positiv riktning. Projektet har pågått sedan
2005. Under 2009 pågår ett utbytesprojekt med syfte att utvärdera och
utveckla projektet i rätt riktning. Det är de zambiska ungdomarna som
ska driva och äga projektet i framtiden! Stöd gärna projektet med en
gåva till plusgiro 83 05 95-5, Svensk-zambiska föreningen.

