
Välkommen till Svensk-Etiopiska Föreningen! 

Svensk-Etiopiska föreningen är en opolitisk, religiöst obunden 
vänskapsförening som bildades i Stockholm 1952. De breda och djupa 
kontakterna mellan Sverige och Etiopien, som grundlades redan på 
1950-talet, är basen och den gemensamma bakgrunden för 
föreningens medlemmar. Även etiopier bosatta i Sverige har tillfört 
föreningen ökad kunskap och förståelse för Etiopien, dess land och 
folk. 

Föreningens syften är 

• Att främja goda relationer mellan Sverige och Etiopien.
• Att förmedla saklig och relevant information om Etiopien, i första hand i

svenskspråkiga sammanhang.
• Att delta i aktiviteter som har till syfte att främja kulturell förståelse och utveckling.

Detta förväntas ske med de resurser som står till buds d.v.s. genom frivilliga insatser
av föreningens medlemmar och ekonomiska resurser.

• Att utgöra en neutral mötesplats för Etiopien-vänner oberoende av ursprung.

Föreningens ambition är alltså att förmedla bilden av ett annorlunda Etiopien. Ett land som 
har en rik och intressant historia, spännand e kultur och fantastisk natur. Ett land 
sammansatt av stolta människor från många olika etniska grupper som trots 
kolonisationsförsök lyckats bevara sin självständighet. 

Svensk-Etiopiska Föreningens verksamhet baseras på vår- och höstmöten med aktuella 
föredrag, etiopiska måltider och trevlig samvaro med inslag av etiopisk musik dans, konst 
m.m. Den mycket uppskattade medlemstidningen Tenaestelin trycks i två fylliga nummer per 
år och innehåller initierade originalartiklar som belyser Etiopien förr och nu. Via föreningens 
hemsida www.svensk-etiopiska.se förmedlas löpande information om föreningen och dess 
verksamhet. Vi finns även på Facebook.

Föreningen har idag ingen kapacitet att medverka i biståndsverksamhet, men den stöder 
ekonomiskt olika projekt inom skola, sjuk- och hälsovård, naturvård m.m. 

Medlemsavgiften är 300 kr per hushåll och år. Avgiften betalas till föreningens 
plusgiro 45 97 88 - 6 Svensk-Etiopiska Föreningen.  
Glöm inte att uppge namn och adress som meddelande på inbetalningen 

För mer information om Svensk-Etiopiska Föreningen - kontakta styrelsen per e-post: 
kontakt@svensk-etiopiska.se 


