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Se även sammanställningen om Fat-
tigdom och fattigdomsbekämpning! 
 
 
 
 
 

ALLMÄNT/LANDINFORMATION 
 

 
Afrikas storlek i en karta från www.africamaps.com
 

 INDEX ON AFRICA 
www.afrika.no/index/

 
Norska Fellesrådets Africaindex är utan 
tvekan den bästa och största webbplat-
sen till information om Afrika. 
   De ca 3800 länkarna är uppdelade 
dels på länder dels på ämnesområden. 
Dessutom finns en bra sökfunktion. 
 
@ AFRICA NEWS UPDATE 
Fellesrådet har även en utmärkt nyhets-
service via e-post. Som prenumerant 
(gratis) får man flera ggr i veckan ett 
tiotal dagsaktuella artiklar (på engelska) 
om Afrika. Källmaterialet är för det 
mesta dagspressen i Afrika. 
   Beställs från webbplatsen. 
 

 BASFAKTA OM AFRIKAS LÄNDER 
www.hmnet.com/africa/1africa.html 

 
Korta basfakta om alla länder via en 
klickbar karta. 

 NEPAD 
allafrica.com/nepad/
Nytt partnerskap för Afrikas utveckling. 
Idén bakom NEPAD är att de afrikanska 
länderna ska ta ett eget ansvar för sin 
utveckling. Dagsaktuell information. 
Webbplatsen inkluderar även Peace 
Africa och Sustainable Africa. 

 
 

 NORDISKA AFRIKAINSTITUTET 
www.nai.uu.se/links/linkssv.html 
Nordiska Afrikainstitutet har en särskild 
”Guide till Afrika på Internet”. 
 

 MAPS OF AFRICA 
teacherweb.ftl.pinecrest.edu/ 
snyderd/APHG/projects/MUN-BC/ 
maps/mapindex.htm

 
Webbplats där lärare lagt ut material. 
Mr Snyderd presenterar en rad tema-
tiska kartor över Afrika. Correcting 
History For The Future är rubriken. 
Kartan ovan visar etniska grupper samt 
nuvarande landgränser. 
 
 

 AFRICA –  
    SOUTH OF THE SAHARA 
www-sul.stanford.edu/depts/ 
ssrg/africa/guide.html
Stanford universitetet har en mycket 
stor webbplats om Afrika uppdelade på 
länder, regioner och ämnesområden. 
Även bra sökfunktion. 
 

 GLOBALPORTALEN 
www.globalportalen.se/ 
Information om länder och teman från 
över 30 svenska organisationer. 
  

 ELDIS 
www.eldis.org/ 
The Gateway to 
Development 
Information. Stor 
webbplats om 
utvecklingsfrågor. 
Landprofiler och 
bra sökfunktion. 
Grundad av bl a 
Sida och Norad. 
 

 THE WORLD FACTBOOK  
www.cia.gov/cia/publications/ 
factbook/

 
CIA:s faktabok över världens länder. 
Uppdateras som regel i början av varje 
år. Den senaste 10 januari 2006. 
 

 COUNTRY REPORTS 
www.countryreports.org/ 
Fakta om 260 länder. Grundfakta är 
gratis medan det kostar $24 per år för 
en skolklass för att få tillgång till alla 
27 000 sidorna. 
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ALLMÄNNA UTVECKLINGSFRÅGOR 
 

 GLOBAL ISSUES 
www.globalissues.org/
Bra privat webbplats. Exempel på 
rubriker: 
• The Causes of Poverty  
• Third World Debt  
• Free Trade and Globalization  
• Behind Consumption  
• Fair Trade  

 
 ONE WORLD 

www.oneworld.net/ 
“We bring together the latest news and 
views from over 1,600 organizations 
promoting human rights awareness and 
fighting poverty worldwide.” Några 
svenska organisationer ingår. 
   Bra sökfunktion. 
 

 AFRICA FUND 
www.africaaction.org/index.php 
”Our mission is to change U.S. Africa 
relations to promote political, economic 
and social justice in Africa. We provide 
accessible information and analysis and 
we mobilize popular support for cam-
paigns to achieve this mission.” 
 

  VÄRLDSBANKEN OM FATTIGDOM 
www.worldbank.org/poverty/ 

 
Omfattande webbplats från Världsban-
ken. Exempel på rubriker: 
• Poverty Reduction Strategies 
• Pro-Poor Growth & Inequality 
• Poverty Analysis 
• Empowerment 
• Poverty and Health 
• Poverty and Social Impact Analysis 

@ PovertyNet Newsletter, gratis samt 
ett 40-tal andra Newsletters från 
www.worldbank.org/subscriptions/ 
 

  POPULATION AND  
     DEVELOPMENT 
www.un.org/popin/regional/africa/
index.htm 
Webbsida från United Nations Popula-
tion Information Network. 
 

 ECONOMIC COMMISSION  
   FOR AFRICA 
www.uneca.org/ 

 
FN-webbplats stationerad i Etiopien. 

BISTÅND/UTVECKLING 
 

 AID AND REFORM IN AFRICA 
www.worldbank.org/research/aid/
africa/papers.html
Webbplats från Världsbanken. 
 

 DFID 
www.dfid.gov.uk/countries/africa/ 
default.asp?ID=0
The Department for International Deve-
lopment (DFID) är Storbritaniens mot-
svarighete till Sida. Länken går till bi-
ståndet I Afrika. 
 

 AFRICARE 
www.africare.org/ 
“Africare has become a leader among 
private, charitable U.S. organizations 
assisting Africa. It is the oldest and 
largest African-American organization in 
the field.” 
 

 SVERIGES LANDSTRATEGIER 
www.regeringen.se/
Skriv in ”landstrategi” i sökfunktionen. 
 

 SVENSK VÄSTAFRIKAPOLITIK 
www.regeringen.se/sb/d/108/a/ 
23595
Strategi för svenskt stöd till Västafrika. 
 

 AFRICA RENEWAL 
www.un.org/AR

 
Tidskriften hette tidigare Africa Reco-
very. Heter nu A rica Renewal  och kan 
läsas i sin helhet på denna webbplats. 

f

 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

 
 SVERIGES SYN PÅ MR I VÄRLDEN 

www.manskligarattigheter.gov.se 

 
”Regeringens webbplats om mänskliga 
rättigheter öppnade i maj 2002. Den är 
ett viktigt hjälpmedel i regeringens strä-
vanden att sprida kunskap om de mänsk-
liga rättigheterna och att informera om 
de svenska åtagandena på området.” 
   Gå till Mänskliga rättigheter i världens 
länder och välj Afrika. 
   Information om alla länder. 
 

 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
    I AFRIKA 
www.derechos.org/human-
rights/afr/
Redovisning land för land. Även länkar. 
Andra MR organisationer är bl a: 
 

 HUMAN RIGHT WATCH 
www.hrw.org/
 

 AMNESTY 
www.amnesty.org/ 
 

NYHETER/NYHETSBREV 
 
@ AFRICA NEWS UPDATE 
www.afrika.no/ 
Se ALLMÄNT/LANDINFORMATION sid 1. 
 

 THE AFRICAN PORTAL 
www.afrol.com/ 

 
“afrol News is an independent news 
agency, established in 2000. We exclu-
sively cover the African continent". 
Tema- och länderinformation. 
 

 OMVÄRLDSBILDER 
www.omvarldsbilder.se/

 
Omvärldsbilder görs för Sida i samar-
bete med Institutionen för freds- och 
utvecklingsforskning vid Göteborgs 
Universitet. 
   Grundtanken med Omvärldsbilder är 
att du varje vecka på lättast tillgängliga 
sätt skall få en anledning att följa något 
av hur det internationella systemet han- 
terar de dilemman som dagligen reses 
av de stora frågorna i världen – mänsk-
liga rättigheter, utveckling, demokrati, 
försörjning, kampen mot sjukdomar och 
humanitära katastrofer. 
   Bra sökfunktion i alla gamla nummer. 
   Gratis prenumeration sker genom 
Leif.Ohlsson@padrigu.gu.se
 

  CHANNEL AFRICA 
www.channelafrica.org/ 
Radioprogram på olika afrikanska språk 
samt engelska. 
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  BBC OM AFRIKA 
news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/

 
BBC:s afrikanska nyheter. Ljud och bild. 
 

 TIDNINGAR FRÅN AFRIKA 
www.esperanto.se/kiosk/ 
Dagliga tidningar från 56 länder i Afrika. 
Mycket bra källa till aktuell information. 
 

 OVERSEAS DEVELOPMENT INST. 
www.odi.org.uk/ 
“The Overseas Development Institute is 
Britain's leading independent think-tank 
on international development and hu-
manitarian issues.” 
 

  OCHA 
ochaonline.un.org/
United Nations Office for the Coordina-
tion of Humanitarian Affairs – OCHA. 
Se även IRIN sid 4! 
 

 MAIL AND GUARDIAN 
www.mg.co.za/

 
“Africa's first online newspaper. First 
with the news.” 
 

 IPS 
www.ipsnews.net/africa/index.asp 

 
 “IPS is an independent voice from the 
South and for development, delving into 
globalisation for the stories underneath.” 
    Nyhetsförmedling med tonvikt på 
Tredje världen. Ovanstående länk en-
bart om Afrika. Delar även på svenska. 
ipsnews.net/se/afrika.asp 
För att läsa alla artiklarna krävs abonne-
mang. 
@ Ger ut sju olika nyhetsbrev varje vec-
ka. Prenumerationen är gratis.  
 
 

UNDERVISNING OM  GLOBALA 
UTVECKLINGSFRÅGOR 

 
 A GLOBAL EDUCATOR´S GUIDE  

    TO THE INTERNET 
www.bayside.sd63.bc.ca/home/ 
rcoulson/globaled/globalhome.html

 
Exempel på rubriker 
• What is a Global Perspective? 
• Global Education Resources 
      on the WWW 
• Global Education Projects 
 

 UNDERVISNINGSMATERIAL 
www.sas.upenn.edu/African_Studies/
Home_Page/AFR_GIDE.html 
Omfattande material för undervisning 
på olika stadier om Afrika med hjälp av 
Internet. Webbsidan är en del av Univer-
sity of Pennsylvanias African Studies. 
 

 GLOBAL EDUCATION 
www.globaleducation.edna.edu.au/
Australisk webbplats för skolan. 
Välj ”Africa”. Lektionsförslag och lätt 
hitta till olika teman på webbplatsen. 
 

 THE GLOBAL SCHOOLHOUSE 
www.globalschoolnet.org/GSH/ 
Generella tips om hur man kan interna-
tionalisera sin undervisning. 
 

 TEACHING GLOBAL ISSUES 
www.newint.org/ 
Rubriken ”Teaching Global Issues” län-
kar till tidningen The New Internationa-
lists sammanställning av länkar till un-
dervisning om globala frågor.  

 
Tidningen kan läsas på webbplatsen. 
Beskrivning av böcker för undervisning 
om globala frågor. 

 VÄRLDSBANKEN 
youthink.worldbank.org/issues/
Världsbankens ungdomssida med 
rubriker som 
AIDS                  Education
Corruption         Environment
Debt Relief         Globalization
Development     Trade
 

Interaktiva frågor och spel på 
www.worldbank.org/depweb/ 
english/quizzes.html
 

 WORLDAWARE 
www.worldaware.org.uk/ 
Brittisk organisation som tillhandahåller 
material och länkar för undervisning om 
globala frågor. Ger även ut tidskriften 
Global Eye Magazine, som kan läsas  
på webbplatsen. 

 
www.globaleye.org.uk/
 

 GLOBALIS 
www.globalis.se 
Globalis är en interaktiv världskarta där 
du bestämmer vad som ska visas på 
kartan. Statistik för alla länder. Globalis 
är ett samarbete mellan bl a FN-förbun-
den i Norden.
 

 DEVELOPMENT EDUCATION 
www.dep.org.uk/ 

 
Bra webbplats från Storbritannien. 
 

 AFRIKAGRUPPERNA 
www.afrikagrupperna.se/ 

 
Afrikagruppernas hemsida. Information 
om länderna i södra Afrika, verksamhet 
och särskild skolsida, Skolingång. 
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 ZENIT 
www.sida.se/zenit/ 

 
Sidas sajt för målgruppen 13-25 år. Ar-
tiklar, krönikor, personporträtt om hiv/ 
aids. Webbspel om hiv/aids inklusive 
lärarhandledning och fördjupning.  
Zenit-spelet del 1 och 2. 
 

ÖVRIGT 
 

 ANC 
www.anc.org.za/

 
ANC:s hemsida med mycket informa-
tion om Sydafrika. 
The Mandela Page innehåller hans tal, 
artiklar mm 
www.anc.org.za/people/mandela/

 
 

 KONFLIKTER I AFRIKA 
www.globalissues.org/Geopolitics/
Africa.asp 
Många aspekter och länkar till ämnet.  
 

 KVINNOR I AFRIKA 
www-sul.stanford.edu/depts/ssrg 
/africa/women.html 

Webbsida gjord 
av Stanford 
universitetet. 
Många länkar. 
 
 
 

 RADIO I AFRIKA 
www.radio-locator.com/cgi-
bin/nation 
Länkar till radiostationer i 15 länder. 
 

 IRIN 
www.irinnews.org/ 

 
UN Office for the Coordination of Huma-
nitarian Affairs. Se även OCHA sid 3! 
   Bra dagsaktuell information. 
 

 LÄNKKATALOG 
www.molndal.se/bibl/xnp.htm 
Stadsbiblioteket i Mölndal har en sam-
manställning av länkar till Afrika som är 
mycket användbar. 
 

 LÄNKAR OM AFRIKA 
cybersleuth-kids.com/sleuth/ 
Geography/Africa/
Länksamling för gymnasieskolan. 
 
www.sas.upenn.edu/African_Studies/
Home_Page/WWW_Links.html 
Länksamling för gymnasieskolan 
 

 KARTOR 
www.nationalgeographic.com/ 
resources/ngo/maps/

 
 

www.lib.utexas.edu/maps/africa/ 
Många kartor, även nya från t ex Dar-
furområdet. 
 

 AFRICAN UNION 
www.africa-union.org/ 
“The AU is Africa’s premier institution 
and principal organization for the pro-
motion of accelerated socio-economic 
integration of the continent, which will 
lead to greater unity and solidarity bet-
ween African countries and peoples.” 
 

 AFRIKANSK MUSIK 
www.madunia.nl/  
 

 AFRICAN MUSIC ENCYCLOPEDIA 
africanmusic.org/

 
Lexikon över afrikansk musik. 
 

 AIDS AND AFRICA 
www.aidsandafrica.com/ 

 
Bl a statistik för alla länder i Afrika. 
 

 IDEA 
www.idea.int/ 
Om valsystemen i världens länder. 
 

 AFRICAN WATER PAGE 
www.thewaterpage.com/ 

 
The African Water Page ingår nu i den 
heltäckande webbplatsen The Water 
Page. Många vattenlänkar. 
 

 TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
www.transparency.org 
“The Global Coalition against Corrup-
tion.” 
På adressen 
www.transparency.org/publications
/gcr/download_gcr 
finns möjlighet ladda ner senaste rap-
porterna om korruption i olika länder. 
 
 
 

SYMBOLER 
 

  Vanlig webbadress 
@ E-postadress för prenumeration 

på information/Newsletter 
  Webbadress med ljud/bild. Kräver 

t ex gratisprogrammet Real Audio 
för att kunna användas. 

 

Den Globala Skolan har gett ut följande 
sammanställningar av Internetadresser: 

 OM FATTIGDOM OCH FATTIG-
DOMSBEKÄMPNING PÅ INTERNET 

 ASIEN PÅ INTERNET 
 CENTRALASIEN PÅ INTERNET 
 ÖSTEUROPA PÅ INTERNET 
 LATINAMERIKA PÅ INTERNET 
 MILJÖ PÅ INTERNET  
 REGIONALT MILJÖSAMARBETE 
 OM EU:s BISTÅND PÅ INTERNET 
 BARNS SITUATION I VÄRLDEN 
 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ 

INTERNET 
 OM HIV/AIDS PÅ INTERNET  
 TSUNAMIKATASTROFEN OCH 

ANDRA PÅGÅENDE KATASTROFER 
 

Nerladdning som pdf-fil kan ske från 
www.denglobalaskolan.com
Välj där Material  Internetresurser.  
 

 

 

 

Art.nr. SIDA1107sv. 

Synpunkter på förteckningen kan  
lämnas till Tor Backmann, 

 e-post: internetadresser@tele2.se

http://www.sida.se/zenit/
http://www.anc.org.za/
http://www.anc.org.za/people/mandela/
http://www.globalissues.org/Geopolitics/Africa.asp
http://www.globalissues.org/Geopolitics/Africa.asp
http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/women.html
http://www-sul.stanford.edu/depts/ssrg/africa/women.html
http://www.radio-locator.com/cgi-bin/nation
http://www.radio-locator.com/cgi-bin/nation
http://www.irinnews.org/
http://www.molndal.se/bibl/xnp.htm
http://cybersleuth-kids.com/sleuth/Geography/Africa/
http://cybersleuth-kids.com/sleuth/Geography/Africa/
http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/Home_Page/WWW_Links.html
http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/Home_Page/WWW_Links.html
http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/
http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/maps/
http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/
http://www.africa-union.org/
http://www.madunia.nl/
http://africanmusic.org/
http://www.aidsandafrica.com/
http://www.idea.int/
http://www.thewaterpage.com/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr
http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr
http://www.denglobalaskolan.com/
mailto:internetadresser@tele2.se

	SOUTH OF THE SAHARA
	( THE AFRICAN PORTAL
	www.afrol.com/
	“afrol News is an independent news agency, established in 20
	\( LÄNKKATALOG

