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Vad vill er organisation uppnå? 

AMREF Nordic´s arbete syftar till att genom information och marknadsföring söka 

medel till AMREFs verksamhet i Afrika. 

AMREF utvecklar hälsovård i de länder där vi är verksamma. Detta sker genom att 

hjälpa invånarna till bättre hälsa, vilket i sin tur underlättar för dem att komma 

ur fattigdom. Vi ger befolkningen de verktyg som behövs för hjälp till självhjälp 

samt också genom att säkra att de kunskaper vi förmedlar används på rätt sätt. 

Målsättningen är att befolkningen själva äger projekten som därigenom blir 

bestående för framtiden.  

AMREFs verksamhet – Flying Doctors – ger både akut hjälp vid olyckor i stora 

delar av Afrika samt kontinuerliga besök i otillgängliga delar med både aktuella 

kirurgisk och medicinsk vård och utbildning av lokala kompetenser. 

AMREF skiljer sig från andra organisationer genom att vår verksamhet både utgår 

från och vänder sig till lokalbefolkningen i Afrika. 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? 

AMREF Nordic är en del av AMREF, African Medical and Research Foundation, 

som sedan 60 år arbetar i Kenya, Tanzania, Etiopien, SydSudan, Uganda och via 

två regionala kontor även i Syd- och Väst-Afrika. Dessutom verkar AMREF genom 

samarbete och konsultation i mer än 30 länder i Afrika och samarbetar även med 

andra NGOs.  

AMREF har landskontor i England, Frankrike, Holland, Italien, Spanien, Sverige, 

Tyskland, Österrike, USA och Kanada. 

AMREF har sju fokusområden: HIV/Aids, Tuberkulos, Malaria, Familjehälsa, 

Utbildning, Vatten och Förebyggande hälsovård samt De Flygande Läkarna. 
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Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? 

Noggrannhet och transparens ger förtroende att donerade medel används till 

ändamålet.  

De projektansökningar som utgör underlaget för ansökningar för finansieringen 

innefattar mycket detaljerade budgetposter. De följs upp av lokala revisorer innan 

slutrapporten revideras i Sverige, samt sänds till respektive donatorer. 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? 

Styrelsen i AMREF Nordic har kontinuerlig kontakt med AMREFs representanter i 

de länder där vi finansierar projekt. 

AMREF är en afrikansk organisation vars personal till 98% är födda i de länder 

där de är verksamma. Därigenom har vi ett unikt kunnande vad gäller språk, 

kultur och lokala förhållanden. 

AMREF genomför alltid en grundläggande studie före igångsättandet av ett projekt 

för att slutligen kunna göra en adekvat jämförelse av utfallet. 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg? 

De arbetsmetoder som AMREF över tiden utvecklat har visat sig ge önskat resultat.  

Resultaten redovisas och utvärderas genom den forskning man bedriver, som 

därefter publiceras i etablerade medicinska tidskrifter. Denna forskning syftar till 

att sprida metoderna och förfina dem.  

AMREFs arbete och metoder har rönt erkännande i världsledande organisationer 

UNHCR, Bill Gates Foundation, WHO m.fl.  

Eftersom AMREF alltid finns på plats kan man regelbundet besöka, stödja och 

eventuellt komplettera projekten under lång tid. 

Vad har ni åstadkommit så här långt? 

Under årets slutfördes ett projekt finansierat av Radiohjälpen i Kawempe-

slummen i Kampala, Uganda. Där nåddes närmare 9.000 elever  i 12 skolor av 

undervisning i hälsa och sanitet och skolorna försågs med rent vatten att dricka 

och handtvättsmöjligheter. Skolbarnen var aktiva att sprida sina kunskaper till 

det omgivande samhället som dessutom nåddes av radiosändningar där 

befolkningen kunde få svar på frågor gällande vatten och sanitet. Unga flickor 

fick speciell utbildning gällande menstruationshygien vilket innebär att de både 

vågar och kan närvara i skolan året runt. 
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Ett pågående projekt, ännu ej slutfört, i Somali-provinsen i Etiopien, skall 

förstärka och utveckla utbildning av barnmorskor. 

AMREF Nordic har genomfört de åtaganden vi åtagit oss samt rönt intresse för nya 

samarbeten och donationer till presenterade nya projekt.
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