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Ledare

Kampen om 
marken är  
alltjämt aktuell

Den rådande nyliberala mark-
nadsekonomiska politiken har 
gjort mark till en global han-

delsvara och förstärkt Latinamerikas 
historiskt ojämlika fördelning av 
odlingsbar mark, med fortsatt hunger 
och marginalisering som resultat. 
Kolonialismens stora markägare har 
ersatts av stora transnationella bolag 
och kapitalplacerare. De hävdar ofta att 
marken är underutnyttjad och att de 
stora markförvärven bidrar till utveck-
ling och skapar arbetstillfällen. I verk-
ligheten rör det sig oftast om bebodd 
och bördig mark. Trots internationella 
avtal och konventioner som ska skydda 
miljö och garantera mänskliga rät-
tigheter, tvingas allt fler småbrukare 
överge sin mark. De kan inte konkur-
rera med storföretagens låga priser. 
Latinamerikagruppernas samarbets-
organisationer kämpar för ett giftfritt 
jordbruk och har svårt att överhu-
vudtaget kunna fortsätta bruka sin 
mark på grund av de omkringliggande 
monokultivernas bekämpningsmedel 
som sprids med vind och vatten. Andra 
luras eller fördrivs med våld – av grup-
per som inte sällan har koppling till 
privata företag eller statsmakten. 

Tillgången till mark och natur-
resurser är grundläggande för 
att uppfylla ett antal mänsk-

liga rättigheter. Därför är det viktigt att 
Latinamerikagrupperna fortsätter att 
uppmärksamma de negativa konsekven-
serna som spekulation av mark har på 
urfolks- och småbrukares levnadsvill-

kor, självförsörjning, rätt till en hållbar 
markanvändning och territoriellt själv-
bestämmande. 

Våra allierade folkrörelser i Latin-
amerika har kapaciteten att organisera 
sig politiskt. Men med stärkt organi-
sering och ökade protester kommer 
även ökat hot och våld mot miljö- och 
människorättsaktivister. 2017 var i det 
avseendet ett mörkt år för våra samar-
betspartners. Därför är det viktigt att vi 
som organisation och världsmedborgare 
fortsätter kräva goda och jämlika vill-
kor och aldrig i tysthet acceptera dessa 
övergrepp. I 2017 års verksamhetsbe-
rättelse, som du håller i handen, kan du 
läsa om vår verksamhet och varför vårt 
stöd till folkrörelser i Latinamerika är 
fortsatt viktigt. Läs om Brasiliens afro-
befolkning som kämpar för att bevara 
sin identitet, sin kultur och sin mark; 
kvinnor i Bolivia organiserar sig för 
att ta tillbaka kontrollen över marken 
och sina traditionella territorier; och 
Kayambifolket i Ecuador som organise-
rar sig för att bevara sin mark fri från 
bekämpningsmedel och gruvdrift och 
mycket annat. 

Det är med stor förväntan som vi 
går in i ett nytt verksamhetsår 
av gemensam kamp och fort-

satt solidaritet med våra allierade folk-
rörelsers kamp för att försvara rätten 
till mark, territorier och kvinnors rät-
tigheter genom att fortsätta angripa 
patriarkatets och kolonialismens djupa 
rotsystem.
Sanna Lucas, styrelseledamot

Stormöte på De 
jordlösas rörelses 
(MST:s) bosättning 
Emilia Maria,  
i delstaten Ser-
gipe, nordöstra 
Brasilien. Marken på 
300 hektar ocku-
perades 2016 och 
var tidigare ett 
eucalyptusplanta-
ge. Ockupanterna 
består av 200 fa-
miljer av jordlösa 
småbrukare, som 
hoppas att mar-
ken ska legaliseras 
och ge dem kollek-
tiv rätt till marken. 
Enligt brasiliansk 
lag är det lagligt 
att via ockupation 
ta över privatägd 
mark, när ett av tre 
kriterier uppfyllas: 
(1) marken bedrivs 
inte produktivt, (2) 
verksamheten ska-
dar miljön, eller (3) 
lantarbetare för-
trycks. Sen är det 
domstolens upp-
gift att avgöra varje 
enskilt fall. Ofta 
innebär det flera år 
av väntan och um-
bäranden.  
FOTO: LARI HONKANEN 
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Latinamerikagrupperna verkar för en global 
omfördelning av makt, möjligheter och resurser för 
att nå en rättvis och hållbar värld. Vi tror att det är 
först när människor får kunskap och möjlighet att 
organisera sig som verklig förändring kan ske. 

Vi stöjder verksamhet som våra samarbetsorga-
nisationer ser som angelägen för att uppnå verklig 
förändring och genom erfarenhetsutbyte lär vi och 
våra samarbetsorganisationer av varandra.

Varför behövs vi?
Det grundläggande problemet i Latinamerika är 
att politiska och ekonomiska beslut fattas av några 
få på bekostnad av en majoritet som har små möj-
ligheter att göra sin röst hörd och kräva sina rät-
tigheter. 

Latinamerika är en kontinent som är rik på natur-
tillgångar och där det finns tillräckligt med odlings-
bar mark för att människor på landsbygden ska 

kunna arbeta och försörja sig. Ändå saknar miljon-
tals människor tillräcklig och näringsrik mat för 
dagen. En liten elit äger mycket medan den stora 
majoriteten av befolkningen knappt äger någonting. 
De senaste årtiondena har allt fler utländska före-
tag köpt och investerat i mark, vilket lett till att den 
orättvisa fördelningen förstärkts ytterligare. 

Högst pris betalar Latinamerikas urfolk och små-
brukare som ofta drivs bort från marken de brukar 
och lever av. De förlorar inte bara sin försörjning, 
utan även tillgången till rent vatten, sina traditioner 
och territorier. Detta har lett till en stor ökning av 
markkonflikter i regionen. Småbrukare och urfolk, 
som ofta redan lever i ekonomisk och social utsatt-
het, har små möjligheter att påverka sin livssitua-
tion. Deras protester möts i många fall med våld, 
hot, förföljelse och mord. 

Latinamerikagrupperna arbetar för att förändra 
detta!

Vilka är vi?

Vi arbetar för en rättvis 
och hållbar värld
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Politiskt inflytande och folkbildning
Vårt bidrag går till att öka svaga gruppers infly-
tande i samhället och att ge människor makt att 
bestämma över sin egen livssituation och framtid. 
Det gör vi genom att … 

1. Vi stärker latinamerikanska folkrörelser 
Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan 
samarbetar istället med etablerade folkrörelser. 
Vårt stöd går till att öka urfolks och småbruka-
res kunskap om sina rättigheter och deras förut-
sättningar att organisera sig. Det kan exempelvis 
handla om bidrag till ledarskapsutbildningar, rät-
tighetsutbildningar och demokratiskolor.

2. Vi bidrar till internationell solidaritet
Varje år skickar vi praktikanter till Latinamerika 
och vi bjuder även in gäster från kontinenten till 
Sverige. Genom utbyten av erfarenheter lär vi och 
våra samarbetsorganisationer av varandra. Vi gör 
det även möjligt för organisationernas medlemmar 
att delta i internationella nätverk. 

3. Vi lyfter röster som sällan hörs 
Vi arbetar med att synliggöra övergrepp på miljö- 
och människorättsaktivister, informera om svenska 
aktörers agerande i Latinamerika, skapa opi-
nion, samt få politiker och beslutsfattare att ta 
sitt ansvar och agera i enighet med internationella 
konventioner. 

För att uppnå ett hållbart 
och långsiktigt folkrörelse-
arbete arbetar vi utifrån en 
strategi i tre delar, som till-
sammans stärker männis-
kors vilja och möjlighet att 
organisera sig och uppnå 
ett ökat folkligt inflytande. 

Kunskap och kapacitet  
som politisk aktör 
Vi tror att kunskap är nyck-
eln till att kunna stå upp för 
sina rättigheter, bilda opinion 
och kräva förändring. Vi arbe-
tar därför med folkbildning och 
ledarskap både i Sverige och, 
genom stöd till våra samarbets-
organisationers utbildningsin-
satser, i Latinamerika. Vi satsar 
särskilt på unga och kvinnor. 

Engagemang och organisering 
En förutsättning för förändring 
är att människor går samman 
och organiserar sig. Vi arbetar 
därför med att stärka den interna 
organiseringen, demokratin och 
att utveckla strategier både inom 
Latinamerikagrupperna i Sverige 
och genom stöd till våra samar-
betsorganisationers arbete. 

Opinion och påverkan 
För att kunna förändra attityder, 
lagar och strukturer krävs arbete 
med att påverka beslutsfattare 
och skapa opinion i våra frågor. 
Detta arbete bedrivs både av 
Latinamerikagrupperna, gente-
mot svenska beslutsfattare, och 
genom stöd till våra samarbets-
organisationers opinions- och 
påverkansarbete i Latinamerika. 

Vår  
strategi
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Ecuador var först i världen att skriva in 
naturens rättigheter i konstitutionen. Ändå 
används en rad gifter i jordbruket och det 
senaste året har den ecuadorianska staten 
gett tillstånd för gruvdrift på över 1,7 mil-
joner hektar mark som antingen är natur-
reservat eller hör till urfolk.

ECUADOR. Licenserna om gruvbrytning har skett 
utan folkets medgivande. Ecuador är en interkul-
turell och plurinationell stat sedan 2008, vilket 
innebär att landets urfolk genom konstitutio-
nen har en rad rättigheter och skydd, bland annat 

rätten till samråd vid projekt som rör deras ter-
ritorier. 

Landets förre vice president, Jorge Glas, som är 
inblandad i många av avtalen, har nyligen blivit 
dömd till sex års fängelse för korruption, men det 
har inte stoppat utvinnandet av tidigare orörd mark 
som nu upplåtits till utländska gruvföretag. Fjorton 
procent av landets yta går till gruvdrift; en miljon 
hektar av den ytan är urfolksterritorium.

– Det finns ställen i Ecuador, som i Amazonas, där 
det finns olja. Staten har gett tillstånd, så de åker dit 
och utvinner när de känner för det. Därför jobbar vi 
med naturskyddslagen, vi kan inte tillåta att staten 
går in i Cayambe och börjar med någon gruvdrift 

Pueblo Kayambi kämpar  
för att bevara Ecuadors natur

Kämpar för Moder Jord

Pueblo Kayambi träffas med Denisse Iveth De La Cruz längst till höger. 
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eller något som skadar vulkanen. Hon är vår mor, 
säger Denisse Iveth De La Cruz, vice ordförande  
i Pueblo Kayambi.

Vulkanen Cayambe, är regionens hjärta och en vik-
tig vattenkälla. Staden med samma namn ligger 
dryga två timmar från huvudstaden Quito. Här har 
urfolksorganisationen Pueblo Kayambi sitt hög-
kvarter, men deras territorium sträcker sig längre 
än så, över provinserna Pichincha, Imbabura och 
Napo. Organisationen består av 18 byar med 14 olika 
urfolk som jobbar med bevarandet av naturen och 
att stärka sina rättigheter som urfolk. 

– Vi är inte emot en utveckling av Ecuador, men vi 
vill att det sker med vår värdegrund, vårt språk och 
de traditionella kunskaper vi har.

Växtgifter påverkar människa och natur
När vi träffas har det varit samling med repre-
sentanter från territoriets olika byar där organi-
sationens styrelse berättar om de projekt de har 
planerat inför året. Vid sådana tillfällen bär Denisse 
Iveth den traditionella folkdräkten från Cayambe. 
Dräkten är en hyllning till regionens natur och 
domineras av en vit blus som en eloge till Mama 
Cayambe. Blusen är broderad, och till den bärs 
en sjal och kjol i matchande färg. Ofta i blått eller 
grönt, för att symbolisera vattnet eller det öppna 
gröna landskap där regionens boskap betar och ger 
upphov till den kända Cayambe-osten och regio-
nens viktiga mjölkproduktion. 

Naturen är levande för Kayambifolket, och en av 
deras stora uppgifter är att skydda henne. Regionen 
är full av blomplantage där rosor odlas i monokultu-
rer för export till hela världen. Där används växtgif-
ter som både påverkar omgivningens människor och 
natur. Vatten från odlingar som ligger högt rinner 
ner till lägre belägna områden och för med sig gifter 
som gör att boskap insjuknar, och i värsta fall dör. 
Monokulturerna bidrar också till att utarma jorden. 
Denisse Iveth De La Cruz, som också är agronom, 
specialiserad på ekologiskt jordbruk, liknar naturen 
vid ett sjukt barn:

– Vi kommer komma till en punkt där Moder Jord 
sätter stopp och berättar för oss att det inte fung-
erar längre. Vi måste förbereda oss för att ge henne 
näring igen så att hon inte lämnas, torr och bort-
kastad. Vi måste bota sjukdomen som hon fått.

 
Det är inte bara naturen som påverkas av gifterna 
som de stora industrierna använder. Även männis-
kor blir sjuka. Främst är det kvinnor som jobbar på 
plantagen och Denisse Iveth berättar att det även 
påverkar traktens barn:

– Många blir sjuka för att deras mammor jobbar 
på plantagen där det inte finns möjlighet att duscha. 
De flesta sköljer av ansiktet och händerna innan det 
går hem i sina arbetskläder. Det första de borde göra 
är att duscha, men i verkligheten är det inte så lätt. 
Många gånger är barnen desperata efter sin mamma 
när hon kommer hem efter en lång arbetsdag, så det 
första de gör är att kasta sig i hennes famn. Och där 
på kläderna finns gifterna.

Historiskt sett har Kayambifolket levt på att 
odla produkter såsom majs, potatis och bomull. 
Jordbruket är fortfarande viktigt i trakten, för-
utom blommor så distribueras mejeriprodukter 
och grönsaker över hela Ecuador från Cayambe. De 
flesta odlar konventionellt, men Pueblo Kayambi 
odlar ekologiskt enligt gamla traditioner, med hjälp 
av inka- eller månkalendern. 

– Vi odlar efter måncykeln och efter la chakana- 
det andinska korset som visar de fyra elementen 
jord, luft, vatten och eld. Vår kunskap baseras på 
detta. Den visar vilka produkter vi kan kombinera, 
vid vilket tillfälle vi måste så och när vi ska skörda. 
Ibland gör vi fel och sår inte i tid, och då förlorar 
fröerna sin funktion, förklarar Denisse Iveth. 

Hon berättar att de traditionella fröerna hotas av 
genmodifierade grödor, trots att de är förbjudna i 
landet. Bland annat finns inte traktens traditionella 
majsfrö, Mishka, kvar i sin ursprungliga form. Istäl-
let har det blandats upp med andra fröer. Denisse 
Iveth berättar att det är ett problem eftersom gen-
modifierade frön dör efter bara en skörd, till skill-
nad från de traditionella som kan återanvändas 
otaliga gånger.

– Mycket som är förbjudet, är sånt som folk vill 
ha. De ekologiska frukterna är mycket mindre, de 
kanske inte ser lika fina ut – men de är miljövän-
liga. De innehåller inga kemikalier. Vi försöker rädda 
det som är vårt, det är vinsten.
Text & foto: Denise Berg

Vi kommer komma till en punkt 
där Moder Jord sätter stopp 
och berättar för oss att det 
inte fungerar längre. Vi måste 
förbereda oss för att ge henne 
näring igen så att hon inte lämnas, 
torr och bortkastad. Vi måste bota 
sjukdomen som hon fått.
Denisse Iveth De La Cruz, Pueblo Kayambi
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nen: Frankrike, Tyskland, Spa-
nien, Portugal och Schweiz. Andra 
länder fortsätter att vara emot, 
främst av handelsrättsliga skäl. 

La Vía Campesina har delega-
ter från alla världsdelar i Genève 
för att följa och rådge i processen, 
tillsammans med andra allierade 
inom civilsamhället: organisationer av urfolk, lant-
arbetare, småbrukare och småskaliga fiskare, samt 
icke-statliga organisationer på området för mänsk-
liga rättigheter. Detta har gett processen omfattande 
uppbackning. 

Parallellt jobbar Cloc också med att mobilisera 
på nationell nivå i varje enskilt land, genom Via 
Campesinas basorganisationer. Det sker genom 
möten, seminarier och diskussioner. På så vis sät-
ter Via Campesina folkligt tryck bakom deklara-
tionen och pressar enskilda regeringar att stödja 
FN-processen. 

För La Via Campesina är deklarationen viktig 
av många skäl. För det första riktas FN:s strål-
kastarljus på diskussionen om rätten till småbru-
karidentiteter och på småbrukares roll i varaktig 
hållbarhet, genom produktionen av hälsosamma 
livsmedel och skyddet av natur och jord. För det 
andra innehåller den skydd mot transnationella 
företag, något som enligt Diego Montón är helt 
nödvändigt i en finansiellt nyliberal och marknads-
driven era.

Sist men inte minst, är deklarationen angelägen 
genom att peka på staters skyldigheter i förhål-
lande till småbrukares rättigheter. Skyldigheter 
som kan översättas till nationell offentlig politik till 
gagn för jordbruket i alla dimensioner: rätten till 
land, rätten till vatten, rätten till utsäde, biologisk 
mångfald, hälsa, etcetera. Deklarationen är ett red-
skap i verktygslådan inom de politikområden som 
Via Campesina kämpar för i varje land och tjänar ett 
långsiktigt mål: 

– Att trycka på för lagar som för fram offent-
lig politik i riktning mot jordreformer, säger Diego 
Montón.
Text: Lari Honkanen

Deklarationen om småbrukares rättigheter har 
legat på FN:s bord i sex år. Initiativet kommer 
från La Via Campesina, ett internationellt små-
brukarnätverk, vars Latinamerikasektion Cloc, 
Latinamerikagrupperna stöder. En av Cloc:s sam-
ordnare i arbetet för småbrukardeklarationen, 
argentinaren Diego Montón, är försiktigt opti-
mistisk, eftersom ett förslag från deklarationens 
arbetsgrupp i år kan tas upp för diskussion i FN:s 
råd för mänskliga rättigheter. 

– Det finns stora förhoppningar, även om situa-
tionen i omvärlden ger vissa förbehåll om huruvida 
det verkligen kommer att ske, säger Diego Montón.

Det han syftar på är den senaste tidens politiska 
förändringar. De progressiva regeringarnas mot-
gångar i Sydamerika och högerns återtåg i länder 
som Brasilien, Argentina och Chile, tillsammans 
med turbulensen i Venezuela, har grusat den regio-
nala dynamiken. Och globalt finns nationalistiska 
tendenser, med USA:s president Donald Trump som 
främsta exempel. Allt detta kan påverka FN:s råd för 
mänskliga rättigheter.

I april träffas deklarationens arbetsgrupp och vän-
tas komma överens om att godkänna ett förslag till 
deklarationen. Det kommer därefter att behandlas 
hos FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni. Om 
rådet också antar förslaget, kan det i slutet av året 
tas upp och klubbas igenom på plenarsammanträ-
det i FN:s Generalförsamling.

Arbetsgruppen inledde arbetet med att ta fram 
deklaration redan 2012. Från början var motståndet 
hårt från europeiska stater och USA, men med tiden 
har flera europeiska länder börjat stödja deklaratio-

 Deklarationen om småbrukares  
rättigheter kan bli verklighet i år

Småbrukares rättigheter

Trots att lejonparten av världens mat pro-
duceras av småbrukare, har de inte ens 
tillgång till en tredjedel av jordens odlings-
bara marker och 80 procent av de som 
hungrar i världen, är just småbrukare och 
landsbygdsbefolkning. Småbrukarnätver-
ket La Via Campesina hoppas att 2018 blir 
året då FN antar deklaration för småbruka-
res och lantarbetares rättigheter. 

Diego Montón
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Konvention räcker inte  
för att garantera urfolk  
markrättigheter
ECUADOR. En stor del av Latinamerikas urfolk lever och 
livnär sig som småbrukare. Trots att de flesta länder i 
Latinamerika har undertecknat konventionen om ur-
sprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169) som 
ger urfolk markrättigheter, kämpar många av regionens 
urfolk alltjämt för erkännandet av sina territorier. 

Agustin Cachipuendo är ordförande för den loka-
la urfolksorgansiationen Pueblo Kayambi i kommunen 
Cayambe, Ecuador, en av Latinamerikagruppernas samar-
betsorganisationer. Enligt honom är statliga institutioners 
brist på kunskap om konventionen ett avgörande problem. 

Domingo Hernandez Ixcoy är styrelseledamot för 
Waqib’ Kej, en guatemalansk pa-
raplyorganisation för urfolks- och 
småbrukarorganisationer, tillika 
Latinamerikagruppernas samarbets-
organisation. Han menar att varje 
land som ratificerat konventionen 
har gjort det utifrån egna tolkningar 
och intressen. 

Enligt konventionen ska projekt 
som påverkar urfolks territorier, fö-
regås av konsultation i samråd med berörda urfolk. Men i 
Guatemala liksom i andra länder, betraktas dessa samråd 
som enbart rådgivande. Domingo Hernández Ixcoy menar 
att det är fel att kalla det för ett samråd om urfolk inte 
ges vetorätt. Dessutom så borde varje urfolkssamhäl-
le äga rätten att själva definiera hur samråden ska gå till. 
Att det idag definieras av stater är enligt honom i sig en 
kränkning av urfolkens rättigheter.
Text & foto: Lari Honkanen

Domingo  
Hernandez Ixcoy

Fakta

ILO:s konvention nr 169 
Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk är en 
konvention som antogs av Internationella Arbetsorganisa-
tionen ILO år 1989. Den bygger på att principerna från FN:s 
övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ur-
sprungsbefolkningar.

Agustin  
Cachipuendo

André Rocha

Mark – en destruktiv 
handelsvara
– Måhända är sojan som importeras till Sverige inte 
genmodifierad, men den bidrar till omfattande skogs-
skövling. Människor, mark, vatten och biodiversitet 
dödas för att plantera soja, säger Latinamerikagrup-
pernas gäst André Rocha från de Jordlösas rörelse  
i Brasilien (MST) och La Vía Campesina Latinamerika 
som deltog på 2017 års Matsuveränitetsvecka. 

För andra året i rad var Latinamerikagrupperna med 
och arrangerade en vecka med seminarier om mat, 
miljö och mänskliga rättigheter. Bakom veckan står 
nätverket Makten över maten där även Afrikagrup-
perna, Fian Sverige, Framtidsjorden, Jordens vänner, 
NOrdBruk, Småbrukarna och Svalorna Indien Bangla-
desh ingår. Syftet är att tillsammans skapa en bredare 
diskussion om matsuveränitet både i Sverige och glo-
balt. I år hade veckan ett särskilt fokus på mark och 
dess negativa konsekvenser för människa och miljö. 
Text & foto: Sori Lundqvist 

Jag önskar ingenting 
för egen del, men 
för mina barn och 
barnbarn.

Sedan tre år tillbaka har Shirley ockuperat mark från 
etanolindistrins sockerrörplantage i hopp om att en 
dag få rätten till sin förfädersmark legaliserad och 
erkänd av staten. Shirley Lasso är aktivist från nasa-
folkets territorium Paez de Corinto, i provinsen Cauca, 
Colombia. 
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BRASILIEN. Under hela bilfärden har en av mina 
två guider, Vidigal Aparecida Moura, föreläst om 
Cafundós och andra quilombos strävanden, medan 
Fernando Santos rattat bilen från hypermodern stor-
stadsdjungel, in på landsbygdens dammiga vägar. 

– Under den koloniala epoken var quilombos fri-
zoner för svarta som flytt undan slaveriet. Men 
dagens quilombos är kollektivt organiserade små-
brukarsamhällen, som identifierar sig som afrobra-
silianska, säger Vidigal Aparecida Moura. 

Både han och Fernando jobbar inom organisatio-
nen APN, Agentes de Pastoral Negros. En av deras 
aktiviteter är att knyta band mellan quilombos eko-
logiska jordbruksprodukter och uppköpare  
i städerna. 

En godmodig kvinna med stora svartbågade glasö-
gon och rastaflätor uppsatta i ett kulört hårband 
kommer fram till oss. Hon heter Regina Aparecida 
Pereira och är Cafundós informella ledare. Hon, 

”Quilombos 
kamp är samma 
som urfolkens” 
Quilombon Cafundó är ett jordbrukssam-
hälle i en savannlik dalgång, drygt två 
timmars bilfärd från São Paulo. Här käm-
par småbrukare av afrikanskt ursprung för 
att bevara sin identitet, sin kultur och sin 
mark. Men synen som möter oss när vi kli-
ver ut ur bilen är inte alls vad jag väntat. 

Quilombo
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Amaral och Fernando hamnar genast i slang om ditt 
och datt, politik och ekonomi. 

– Sedan Temers statskupp, har situationen för-
värrats, de byråkratiska reglerna har satt käppar  
i hjulen för försäljningen av våra produkter. Alla 
våra framsteg kom under Lulas och Dilmas presi-
dentskap, säger Regina. 

Till skillnad från Rio de Janeiros favelor med tätt 
packade hus i grälla färger, med småttingar som 
springer runt och leker tjuv och polis, musik och 
larm från varje hörn, möts jag istället av några vita 
betonghus som ligger generöst utspridda bland träd 
och grönska. Varken barn eller ungdomar syns till. 

Och inga dånande högtalare, däremot hörs fågel-
sång och en enstaka tupps golande. Platsen andas 
frid och lantlig idyll. 

Men skenet bedrar. Naturligtvis bor även barn och 
ungdomar i Cafundó, det är bara det att de är i sko-
lan i den närmast liggande staden. Och bakom idyl-
len ligger umbäranden och kamp. Efter Brasiliens 
nya konstitution från 1988, som erkänner quilombos 
och urfolkssamhällen rättigheter till sina territo-
rier, kämpade Cafundós invånare för att få officiella 
papper på sin kollektiva mark. En kamp som kom 
att bära frukt först när Lula och arbetarpartiet kom 
till makten 2003. Problemen kom inte minst från en 
mineralgruva i Cafundós närhet, som fram tills för 
bara ett par år sedan vägrat att betala någon ersätt-
ning till det lilla samhället på 28 familjer. 

I dagens Brasilien finns över fem tusen quilombos,  
i nästan samtliga av Brasiliens 26 delstater. När sla-
veriet avskaffades 1888, fick de svarta ingen ersätt-
ning och lämnades att klara sig på egen hand. De 
spreds därför geografiskt över landet i jakt på en 
plätt mark att odla och livnära sig på. Majoriteten av 
Brasiliens quilombos saknar lagfarter på sin mark. 

– Quilombos kamp är samma som urfolkens, näm-
ligen kampen om territorium, kultur och sin traditio-
nella försörjning med familjejordbruk, säger Vidigal. 

De kollektiva markerna hotas ständigt av infra-
strukturprojekt, gruvindustrin, expansion av stor-
skaliga monokultiver och markspekulation. 

Snart ansluter sig Reginas man, Marcos Norberto 
de Almeida och hans vän Jovenil Roça till oss. De 
börjar samtala sinsemellan på cupópia, Cafundós 
egen dialekt, med 130 ord från ett bantuspråk med 
rötter i Angola. Regina berättar att det för tre år 
sedan kom en angolansk språkforskare på besök  
i Cafundó för att studera Cupópia. Hon kunde spåra 
ordens rötter till en specifik by i Angola. 

– Den angolanska kvinnan hade exakt samma 
gångstil som vi i Cafundó, berättar Regina med ett 
brett leende, det slags leende man får då man stöter 
ihop med en kär kusin man inte sett på åratal. 

Latinamerikagrupperna stödjer quilombo-
rörelsen genom Conac (Coordenação Nacional de 
Articulação das Comunidades Negras Rurais Qui-
lombolas) som ingår i plattformen Cloc. 
Text & foto: Lari Honkanen

Regina Aparecida Pereira 
och Fernando Santos.
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Bolivias kvinnor 
följer i urfolks-
krigarens spår

Urfolksuniversitet

Trots lagar om könskvotering har kvinnor i Bolivia fortfarande 
begränsat politiskt inflytande. Med stöd från Latinamerikagrupperna 
arbetar landets urfolkskvinnor för att förändra situationen.
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BOLIVIA. – Vem är den olydige? undrar föreläsa-
ren Lucila Choque med ett leende på läpparna. Hon 
spanar demonstrativt ut över klassrummet efter 
den telefon som nyss ringt. Sedan fortsätter hon 
med sträng röst:

– Jag menar allvar. Bartolina Sisa vigde sitt liv åt 
kampen och det måste vi också göra. En sann ledare 
måste utbilda sig och satsa helhjärtat. Annars är det 
ingen idé att vi är här.

Vi befinner oss på en ledarskapsskola för kvin-
nor i staden El Alto strax utanför Bolivias huvudstad 
La Paz. Utbildningen som Latinamerikagrupperna 
är med och finansierar arrangeras av den bolivian-
ska urfolksorganisationen Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, 
Bartolina Sisa och är den första i sitt slag i landet.

I salen sitter ett 50-tal urfolkskvinnor. Några 
är redan ledare i sina provinser. Andra står på tur 
att ta politiska uppdrag. Dagens första föreläsning 
handlar om Bartolina Sisa. Den kvinnliga krigaren 
från aymarafolket i Bolivia som mördades i kampen 
mot den spanska kolonialmakten, och som har gett 
organisationen dess namn.

Behov av politisk skolning
Under sina 12 år vid makten i Bolivia har den sit-
tande regeringen gjort viktiga framsteg för att 
marginaliserade grupper ska representeras och 
kunna delta i det politiska livet. Bland annat 
genom att man år 2010 instiftade en kvoterings-
lag. Efter 2015 års val uppgick andelen kvinnor till 
46 procent i senaten och 51 procent i parlamentets 
andra kammare.

Bakom statistiken döljer sig dock en rad allvarliga 
problem. Våld, hot och sexuella trakasserier gör att 

Ett 50-tal urfolkskvinnor deltar på 
ledarskapsutbildningens första dag  
i staden El Alto strax utanför Bolivias 
huvudstad La Paz. 
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många kvinnor, framför allt på lokal nivå, lämnar 
sina poster och ofta efterträds av män. Bristande 
politisk skolning och lågt självförtroende är andra 
bidragande faktorer till avhopp. Det är dessa pro-
blem som Bartolina Sisa försöker att adressera med 
sin ledarskapsskola.

Utbildningen är uppdelad i två etapper. Den 
första delen är tre dagar lång kurs som ambule-
rat i samtliga av landets nio departement under år 
2017. Men projektet vill också stärka urfolkskvin-
nors identitet på en Latinamerikansk nivå. Därför är 
den andra delen är en internationell ledarskapskurs 
som arrangeras tillsammans med universitet Tupak 
Katari, ett av Bolivias tre urfolksuniversitet, med 
deltagare från Peru, Guatemala, Chile och Ecuador. 

Mireya Pacosillo Quinta som samordnar projektet 
förklarade att utbildningens syfte var att ge delta-
garna redskap, kunskap och stärka deras självför-
troende för att i förlängningen öka antalet kvinnor 
som är med och utformar politiken.

– Många av våra ledare har enorm kunskap men 
de saknar ofta formell utbildning, säger hon och 
förklarar att det därför har varit viktigt att kursen 
ger en universitetsexamen.

År av rasism och diskriminering  
påverkar fortfarande

– Vi Bartolinas [som medlemmarna i organisatio-
nen kallar sig] är del av en historisk kamp som lett 
fram till den plurinationella stat som vi har idag, 
berättar Mireya Pacosillo Quinta och fortsätter:

– En stat som respekterar urfolkens rätt till sin 
identitet, sitt språk och sin kultur. Tyvärr har dessa 
rättigheter ännu inte fått fäste i människors med-
vetande.

För trots att de allmänna levnadsvillkoren på 
senare år har förbättrats kvarstår stor ojämlik-
het mellan stad och landsbygd, olika sociala grup-
per, och mellan män och kvinnor. Cirka 60 procent 
av landets landsbygdsbefolkning, där kvinnor är i 
majoritet, lever i fattigdom. Trots stärkta rättigheter 
är urfolk fortfarande en särskilt utsatt grupp, både 
socialt och ekonomiskt. Något som den 32-åriga 
deltagaren Saturnina Laura Flores vittnar om:

– Även om situationen på senare år har blivit 
bättre, och kvinnorna från staden numera tilltalar 
oss på bussen, är jag fortfarande rädd. Till den här 
workshopen kom jag i andra kläder och bytte om 
[till traditionell klädsel] när jag kom fram.

Utbildningen lägger stor vikt vid att uppvärdera 
urfolkskvinnornas insats och status i samhället. Ett 
sätt att göra det på är att ta vara på den kompetens 
som finns i den egna organisationen. Därför är kur-
sens alla föreläsare ledare eller före detta ledare  
i organisationen.

– Varför skulle externa föreläsare lära oss om vår 
historia och vår kamp? frågar sig Mireya Pacosillo 
Quinta retoriskt.

Latinamerikagruppernas stöd
Latinamerikagrupperna stödjer utbildningar för 
kvinnor i hela Latinamerika. Under år 2017 har för-
eningen bland annat valt att stödja Bartolina Sisas 
ledarskapsskola där hitintills 628 kvinnor delta-
git. Enligt Mireya Pacosillo Quinta har stödet från 
Latinamerikagrupperna varit helt avgörande.

– Tack vare projektet har vi idag tagit fram meto-
der och strategier för att utbildningen ska kunna 
leva vidare även utan extern finansiering.
Text & foto: Sori Lundqvist

Fakta

Urfolksuniversitet
Sedan 2008 finns tre urfolksuniver-
sitet i Bolivia, Universidad Indígena 
Boliviana – Aymara “Tupak Kata-
ri”, Universidad Indígena “Casimiro 
Huanca” och Universidad Indígena 
“Apiaguaiki Tüpa”. Deras syfte är att 
stärka landets urfolksidentiteter och 
utveckla kunskap och metoder med 
avstamp i urfolkens livsåskådning 
och traditionella kunskaper.
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I Guatemala är den största utmaningen för urfolk 
att regeringen ger företag tillstånd att öppna nya 
gruvor och att bygga nya vattenkraftverk som förstör 
naturen. Därför är det viktigt för oss att försvara 
naturens rättigheter.
Juana Córdova från organisationen Waqib´Kej i Guatemala.

Röster från den  
internationella ledarskapsskolan

Representanter från urfolksorganisatio-
ner i Peru, Guatemala, Chile och Ecuador 
som deltog på ledarskapsskolan. 

 Jag hoppas att få ny kunskap som jag kan ta tillbaka 
till vår organisation och vårt arbete för att erkännas 
som urfolk och därmed få de rättigheter som vi har rätt 
till. Även om vi inte har de nödvändiga ekonomiska 
resurserna så kommer vi fortsätta att arbeta och 
kämpa för den förändring som vi vill ha och hoppas på.
Rosa Palomino, Peru

Som kvinnlig auktoritet får jag uppleva starkt mot-
stånd. Det finns de som inte tycker om att kvinnor har 
en ledarposition. Jag upplever ofta att vi kvinnor inte 
tillåts tala. Vi kan se samma saker som män, men vi 
måste hålla våra åsikter inom oss. Trots allt motstånd 
är vi ändå många kvinnor som fortsätter att försvara 
och kämpa för våra rättigheter.
Julieta Sejas var ordförande i Bartolina Sisa  
i regionen Cochabamba mellan år 2007–2009. 
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NICARAGUA. Vad som ändrade Ada Luisa Farrach 
Lopez livsåskådning var deltagandet på en politisk 
ledarskapskurs på Cloc:s internationella småbru-
karskola Francisco Morazan, en dryg timmes bilväg 
från Nicaraguas huvudstad Managua. Kursen, som 
finansieras av Latinamerikagruppernas, blev ideo-
logiskt sprängstoff för Ada Luisa: 

– Kursen gav mig en 180 graders vändning i livet, 
det var en total avkoloniseringsprocess, berättar hon. 

Hennes universitetsstudier inom affärsvärlden 
hade fyllt henne med en strävan efter att bli pro-
duktiv och framgångsrik. Hon beskriver det som att 
hon tidigare varit nedsänkt i det kapitalistiska sys-
temet, på ett överväldigande och absorberande sätt, 
vilket gjort att hon glömt eller trängt undan saker 
som hon innerst inne visste. Sådant som hon fått 

med sig från sin mamma, som varit aktiv inom den 
sandinistiska revolutionen, när det begav sig. 

Ada Luisa växte upp på den Nicaraguanska lands-
bygden mellan Managua och Granada, med sin 
ensamstående mamma, som blivit änka. Mamman 
försörjde sig genom att tillverka och sälja hand-
gjorda tvålar. Och gården var bördig och de var 
självförsörjande på frukt och grönt som avocados, 
matbanan och lime. 

Men på 1990-talet blåste nyliberala vindar över 
Nicaragua, vilket kom att förändra landets ekono-
miska politik. Ut åkte stöd till små familjeföretag och 
in trädde fria och otyglade marknadskrafter. Något 
som drabbade Ada Luisas mammas tvålhandel. Hon 
gick till sin bank för att få mikrolån för att kunna 

En ledarskapskurs 
blev vändpunkten

Studier för förändring

När Ada Luisa Farrach Lopez hade tagit ut sin examen i 
företagskommunikation och marknadsföring, var hon ivrig 
i jakten på jobb, bil och hus. Men idag ringaktar hon kon-
sumtionssamhällets ekorrhjul. Istället är hon en förkämpe 
för kvinnor och för ett ekologiskt hållbart jordbruk. 
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fortsätta sin verksamhet. Banken bedömde senare 
hennes affärsverksamhet som ohållbar. Det hela slu-
tade med att banken en dag kom och konfiskerade 
både hus och gård. Ada Luisa var 16 år då och det 
blev en erfarenhet som märkt henne för livet.

– Det var frustrerande att se men inte kunna göra 
något, när de driver ut dig från din egen mark och 
berövar dig din enda inkomstkälla. Då tändes en 
kampgnista mot nyliberalismen och det patriarkala 
systemet, vars kreditinstitut inte tror på kvinnliga 
företagare. 

Det var den gnistan som legat i dvala, som väcktes 
under ledarskapskursen. Efter kursen började Ada 
Luisa engagera sig mycket mer i organisationerna 
ATC och CNOR, frågor som särskilt berör kvinnor 
och ekologiskt jordbruk, istället för att jaga karriär. 

Senare fick Ada Luisa möjlighet att gå en annan 
kurs finansierad av Latinamerikagrupperna, en 
feministisk fortbildning. 

– Kursen hjälpte mig att dekonstruera mig totalt 
och skapa ett nytt jag. Ett jag som är mera självsä-
kert, bestämt och starkt. Jag kan numera uttrycka 
mina åsikter och höja min röst för alla kvinnor och 
män som är offer för patriarkatet.

Ada Luisa har också gått kurser i ekologiskt jordbruk, 
bland annat på Iala Guaraní, ett av Cloc:s agroekolo-
giska institut. Därefter har hon varit involverad i att 
etablera ett agroekologiskt institut i Centralamerika, 
Iala Mesoamerica, som gav sin första kurs i höstas.

– Fortbildning i agroekologiskt jordbruk är ett sätt 
att dela med sig. Vi använder oss inte av en linjär 
metodologi eller vertikal struktur, utan det handlar 
om att dela med sig av kunskap horisontellt.  

Deltagarna på agroekologiskolan Iala Mesoame-
rica är småbrukare från hela Centralamerika. De har 
med sig lokala frön för att bygga upp en fröbank av 
traditionella fröer. Och på Francisco Morazan är Ada 
Luisa med om att skapa en trädgård av läkeörter. 
Idén är att rädda traditionell naturläkemedel och att 
främja kunskap om traditionell naturmedicin. 

 
I framtiden vill Ada Luisa återvända till landet. 
Men numera finns inte landsbygden hon växte 
upp på kvar. Den har ätits upp av staden Masaya 
som expanderat på grund av den ständigt väx-
ande urbaniseringsvåg som tömmer glessbygden 
på folk och skapar slumområden och överbefolk-
ning i städerna. 

– Det är en dröm för mig att, på ett eller annat 
sätt, återvända till landsbygden. 
Text &  foto: Lari Honkanen

Kursen hjälpte mig 
att dekonstruera mig 
totalt och skapa ett 
nytt jag. Ett jag som är 
mera självsäkert, be-
stämt och starkt. 
Ada Luisa Farrach Lopez
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SVERIGE. Med livet som insats står våra samarbets-
organisationer upp mot politiska och ekonomiska 
intressen som överutnyttjar naturen. För medan 
företag och regeringar sällan riskerar repressa-
lier för miljöbrott, har våldet mot miljöaktivister 
de senaste åren eskalerat. Enligt en ny rapport från 
människorättsorganisationen Global Witness är 
läget särskilt allvarligt i Latinamerika.

Gemensamt för Latinamerikagruppernas samar-
betsorganisationer är kritiken mot dagens mil-
jöpolitik. Organisationerna menar att politikerna 
inte tar itu med kapitalismens ständigt växande 
efterfrågan på naturresurser, utan bara reglerar till 

vilken grad naturen får överutnyttjas. Istället krä-
ver de radikala förändringar; ett nytt politiskt och 
ekonomiskt system, och att vi förändrar vår syn på 
naturen och oss själva.

Dagens storskaliga matproduktion har förö-
dande konsekvenser för både människor och miljö. 
Skadliga växtgifter utarmar marken och förgif-
tar vattendrag. Skog skövlas för att ge plats åt nya 
monokulturer. Ekosystem rubbas och arter utrotas. 
Människorna i närliggande områden får allt svårare 
att leva kvar på landsbygden. Våra samarbetsor-
ganisationer kämpar för att folk och länder ska få 
tillbaka kontroll över den egna produktionen och 
konsumtionen av mat. De förespråkar ett småska-
ligt agroekologiskt jordbruk som producerar mat 
med respekt för naturen utan att överutnyttja den. 
En metod som får stöd från FN både för sin kapaci-
tet att föda en växande befolkning och som en lös-
ning på miljökrisen. 

Centralt för den andinska urfolksfilosofin buen 
vivir, på svenska ungefär ”det goda livet”, är strä-
van efter balans mellan människans behov och vad 

Traditionell 
kunskap skyddar 
naturen

Befolkningen på Latinamerikas landsbygd 
drabbas hårt av klimatförändringarna och 
den miljöförstörelse som gruvetableringar, 
dammbyggen och det storskaliga industri-
jordbruket medför. Många urfolk och små-
brukare är helt beroende av naturen för sin 
överlevnad och står ofta i miljökampens 
frontlinje, såväl i Latinamerika, som i Sverige. 

Buen vivir
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naturen mår bra av. Naturen värderas inte utifrån 
dess nytta för människan, utan har egna rättighe-
ter. Idag finns dessa rättigheter inskrivna i grund-
lagen i både Ecuador och Bolivia och idéerna har 
plockats upp av den globala miljörörelsen. Genom 
att ge naturen egna juridiska rättigheter skulle 
representanter för naturen kunna driva processer 
mot företag vid miljöförstörelse.

I klimatavtalet som slöts i Paris år 2015 erkänns 
lokal och traditionell kunskap som avgörande för 
att nå klimatmålen. Trots det har naturens väktare 
begränsat inflytande i globala klimatförhandlingar. 
I den svenska delegationen i Paris bjöd den svenska 
regeringen in representanter från Sapmi först efter 
hård kritik från både samiskt håll och från andra 
delegationer. 

Latinamerikagrupperna jobbar med att sprida 
kunskap om våra samarbetsorganisationers poli-
tiska alternativ och kräver att svenska företag och 
andra investerare ska ta ansvar för hur investeringar 
i naturresurser påverkar människor och miljö i värl-
den, men framför allt i Latinamerika. 
Text: Sori Lundqvist

 För att uppmärksamma de eskale-
rande övergreppen mot miljöaktivister 
anordnade Latinamerikagrupperna den 
7 oktober 2017 en manifestation och 
ett samtal med personer från Amazon 
Watch, Same Ätnam och Lodyn på ETC 
bokcafé på Södermalm i Stockholm. 

 Den 21–22 april arrangerade Latinamerikagrupperna tillsam-
mans med andra organisationer en internationell konferens om 
naturens rättigheter som ägde rum i Sigtuna. Till konferensen 
bjöd vi in Patricia Gualinga, ledare för Kichwa-folket i den ecuado-
rianska delen av Amazonas. I en intervju till tidningen Syre sa hon:

– Ni lever i ett land långt från mitt, men Sverige påverkar ur-
folken och skogarna precis som förstörelsen av Amazonas och 
Borneo påverkar er. Ni är också en del av naturen. Så när ni hör 
om den levande skogen, om naturens rättigheter och om urfol-
kens kamp: Det är också er kamp.

 – Jag tror att 
det är viktigt att 
man ser att vi 
[människor] hör 
ihop med miljön. 
[...] Nu vill jag 
fortsätta lyfta 
dessa perspektiv, 
sa Lovisa Prage 
som är med  
i Latinameri-
kagruppernas 
nystartade tema-
grupp ”Buen Vivir 
och Naturens Rät-
tigheter” efter 
konferensen om 
naturens rättig-
heter. 
FOTO: ANNA NYLANDER

 År 2017 bjöds föreningen in som 
talare på Sametingets öppnande. 

“Genom utbytet mellan kontinen-
terna har vi fått ta del av de politiska 
förslag som urfolken i Latinamerika 
presenterar, vilka vi ser som viktiga 
bidrag i nationell och internationell 
debatt kring hur vi ska kunna skapa 
socialt och miljömässigt hållbara 
samhällen som kan möta dagens glo-
bala utmaningar och kriser”, sade 
Latinamerikagruppernas represen-
tant Karin Ericsson i sitt tal. 
FOTO: SVT FORUM.
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Antalet  
medlemmar
l 1–49
l 50–99
l 100–199
l 200–400

6 lokalgrupper
l Eskilstunas lokalgrupp
l Göteborgs lokalgrupp
l Malmös lokalgrupp
l Stockholms lokalgrupp
l Uppsalas lokalgrupp
l Västerås lokalgrupp

Övriga grupper
l 5 medlemsorganisationer: 
Latinamerikakommittén  
i Jönköping, Colombianätverket, 
Imagenes del sur, Latinamerika-
kommittén i Luleå och Permanic
l 5 temagrupper
l 4 folkrörelsepartners: 
Stiftelsen Brödet och Fiskarna, 
Latinamerikakommittén i Luleå, 
Föreningen för folkbildning och 
frihet Eduardo Madariaga och 
Emmaus Fredriksdal

Antalet medlemmar per län
l Gotland: 6
l Skåne: 88
l Blekinge: 6
l Kalmar: 8
l Kronoberg: 6
l Halland: 20
l Jönköping: 13
l Östergötland: 29
l Västra Götaland: 116
l Södermanland: 22
l Örebro: 23
l Värmland: 16
l Stockholm: 286
l Uppsala: 58
l Västmanland: 10
l Dalarna: 12
l Gävleborg: 14
l Västernorrland: 15
l Jämtland: 7
l Västerbotten: 20
l Norrbotten: 8
Ingen länskoppling: 12
Totalt: 792 

Latinamerikagruppernas 
arbete i Sverige under 2016



Medlemmars engagemang
Under året arrangerade våra medlemmar 17 folkbildande 
aktiviteter runt om i Sverige vilket nådde 5105 perso-
ner. Aktiviteterna har syftat till att öka kunskapen om hur 
småbrukare och urfolk i Latinamerika påverkas av svenska 
investeringar och svenska politiska beslut. Under året har 
även digitala seminarier och utbildningar fått ett genom-
brott inom föreningen vilket stärkt intresset hos fler att ta 
del av Latinamerikagruppernas kunskaper. 

Samarbete med  
Latinamerikanska folkrörelser
Större delen av våra seminarier och föreläsningar 
har genomförts med representanter från Latin-
amerika. Bland annat deltog André Rocha från MST, 
de jordlösas rörelse i Brasilien, på flera seminarier 

runt om i landet under november. 
Syftet var att lyfta frågan kring 

landgrabbing, användandet av 
besprutningsmedel och kränk-
ningar av mänskliga rättigheter. 
Patricia Gualinga från CONAIE, 
Ecuador, deltog på flera aktivi-
teter där ibland en konferens 
om Naturens Rättigheter under 
våren, vilken även uppmärksam-
mades i SVT Aktuellt. 

Ökad digital närvaro
Under året satsades föreningen på en ny hem-

sida, digitala utbildningar och seminarier samt 
förändrad strategi för sociala medier. Detta 
har givit resultat och vi kan se att vår synlig-
het i Sociala medier ökat med 122 procent 
samt att flera medlemmar och andra in-

tresserade har valt att delta på våra digitala 
aktiviteter. 

Påverkansarbete mot beslutsfattare
Latinamerikagrupperna nådde i direkta möten ett 20-

tal beslutsfattare, däribland Ulrika Modéer och Margot 
Wallström. Frågor som lyfts med beslutsfattare har kret-
sat kring staters ansvar och investeringar, glyfosatförbud 
inom EU, naturens rättigheter, ökat hot och våld mot MR-
försvarare i framförallt Honduras och Guatemala. Viktigt 
i detta arbete har bland annat varit vårt samarbetet med 
ett flertal svenska organisationer, exempelvis Svenska 
Kyrkan, Diakonia och Lodyn samt internationella nätverk 
däribland CIFCA och det globala nätverket Dismantle Cor-
porate Power and Stop Impunity.
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100 
medlemmar har  
deltagit i kunskaps-
höjande utbildningar 

6 122
personer har deltagit på 
seminarier anordnade  
av föreningen

122% 
ökning av vår synlighet 
i sociala medier

Exempel på  
arrangerade evenemang
l Stockholm: Workshops för  
300 lärare inom nätverket Glo-
bala Skolan
l Visby: Samtal under Almedals-
veckan om bindande regler och 
företags ansvar för mänskliga rät-
tigheter 
l Göteborg: Seminarium om Na-
turens rättigheter med gäst från 
Ecuador
l Malmö: Seminarium om land-
grabbing och matproduktion
l Avesta: Workshops på Karl-
stedts gymnasium utifrån vår 
kampanj Liv Utan Gift
l Östersund: Föreläsning för ett 
antal organisationer kring situa-
tionen för urfolk och småbrukare  
i Latinamerika



Under året 2016 kunde 2 600 personer inom 
småbrukar- och urfolksrörelsen öka sina 
kunskaper och färdigheter genom stöd från 
Latinamerikagrupperna. Av dessa var 59 procent 
kvinnor och 44 procent ungdomar. 

Resultat
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Skolor i agroekologi
Småbrukarnätverket Cloc/La Vía 
Campesinas agroekologiskolor ger 
deltagarna kunskap i att bedriva ett 
miljömässigt hållbart jordbruk där 
naturens egna processer och krets-
lopp tas tillvara. Utbildningarna 
blandar teori med praktik i delta-
garnas hembyar eller närliggande 
samhällen. 

Latinamerikagrupperna stödjer 
framför allt processer som möjliggör 
dialog och samordning mellan Cloc/
La Vía Campesinas olika agroekolo-
giskolor. 

Skolor i politiskt ledarskap
På ledarskapsskolorna får urfolk och 
småbrukare kunskap och verktyg för 
att analysera dagens situation utifrån 
ett rättighetsperspektiv. Syftet med 
utbildningen är att deltagarna ska 
stärka sin kapacitet som ledare och 
opinionsbildare. Längden på skolorna 
varierar, allt ifrån en vecka till ett och 
ett halvt år. En del skolor är regio-
nala och tar emot studenter från flera 
olika länder. 

Latinamerikagruppernas stöd till 
ledarskapsskolor för urfolk och små-
brukare är omfattande och många 
gånger av avgörande betydelse för 
att utbildningarna ska bli av. Under 
de senaste åren har vi ökat stödet till 
utbyten mellan länder och regioner.

l IALA Mesoamérica – Santa 
Emilia, Nicaragua. Drivs av 
småbrukarnätverket Cloc/La Vía 
Campesina

l IALA Maria Cano – Viotá, Colombia 
Drivs av småbrukarnätverket Cloc/La 
Vía Campesina

l IALA Amazónico – Parauapebas, 
Pará, Brasilien. Drivs av 
småbrukarnätverket Cloc/La Vía 
Campesina

l Escola Latino Americana de 
Agroecologia – Município da 
Lapa, Paraná, Brasilien. Drivs av 
småbrukarnätverket Cloc/La Vía 
Campesina

l IALA Guaraní – Asunción, Paraguay 
Drivs av småbrukarnätverket Cloc/La 
Vía Campesina

l Bolivia – Hela landet
Drivs av kvinnoorganisationen 
Bartolina Sisa

l Escola Nacional Florestan 
Fernandes – São Paulo, Brasilien 
Drivs av småbrukarnätverket Cloc/La 
Vía Campesina

l Escuela Campesina Francisco 
Morazán – Managua, Nicaragua 
Drivs av småbrukarnätverket Cloc/La 
Vía Campesina

l Guatemala – Hela landet
Drivs av urfolksnätverket Waqib’Kej

Stöd till folkbildning  
i Latinamerika l Samarbetsorganisationer

l Skolor i agroekologi
l Skolor i politiskt ledarskap

Samarbetsorganisationer  
och erhållet stöd under året
l Waqib´Kej, Guatemala,  
1 100 000kr
l Pueblo Kayambi, Ecuador,  
474 000kr
l Cloc/La Via Campesina, Region  
Andina (Betalas ut i Colombia),  
845 000kr
l Cloc/La Via Campesina, Region 
Kontinental (Betalas ut i Argentina),  
1 447 000kr
l Cloc/La Via Campesina, Region 
Centralamerika (Betalas ut  
i Nicaragua), 1 674 000kr
l Cloc/La Via Campesina, Region 
Sydamerika (Betalas ut i Brasilien),  
1 973 000kr
l Bartolina Sisa, Bolivia, 300 000kr



Stärkta röster  
lokalt och globalt
Resultat i korthet från Latinamerikagruppernas verksamhet i Latinamerika.

Kvinnor och unga får större plats
Genom Latinamerikagruppernas stöd har kvinnor och 
unga stärkt sitt deltagande både inom sina organisationer 
och i det politiska arbetet som organisationerna driver. 
Avgörande för denna utveckling har varit de ledarskaps-
utbildningar som Latinamerikagrupperna sedan lång tid 
gett stöd till. Under de senaste åren har andelen kvinnor 
och ungdomar även ökat på utbildningarna. Under 2017 
genomförde ungdomar inom småbrukarnätverket Cloc/
La Vía Campesina sitt första kontinentala möte. Där for-
mulerade de gemensamma förslag och krav samt utbytte 
erfarenheter från de olika nationella kontexterna. Inom 
den regionala urfolksorganisationen Pueblo Kayambi, i 
Ecuador syns en ökad närvaro av ungdomar samt ett ökat 
intresse för deras frågor och rättigheter. 

De positiva attitydförändringar om värdet av jäm-
ställdhet bland män som vi konstaterade under 2016 har 
fortsatt att förändras i positiv riktning. Det märks bland 
annat i form av ökad representationen av latinamerikan-
ska, kvinnliga representanterna under La Vía Campesinas 
globala möte, som hålls var fjärde år. Under mötet drev 
kvinnorna på för att nätverket på global nivå ska arbeta 
utifrån en tydligare feministisk analys. En analys som de 
latinamerikanska, feministiska rörelserna under de senas-
te åren drivit på extra starkt. Under 2017 har vi, i enbart 
Bolivia, kunnat bidra till att ytterligare 628 kvinnor ökat 
sin kapacitet genom att lära sig om sina rättigheter som 
urfolkskvinnor som bidrar till ett ökat engagemang i kam-
pen för rättvisa. Detta tack vare vårt nya samarbete med 
urfolkskvinnoorganisationen Bartolina Sisa. 

Småbrukar- och urfolksrörelsen  
stärker sin politiska position
Även om det varit ett tuff år med hundratals mördade 
ledare från urfolks- och småbrukarorganisationer på kon-
tinenten vägrar dessa organisationer att tystas. I Ecuador 
har Pueblo Kayambi varit drivande i arbetet för att få till 
förändringar av vattenlagen, en lag som nu blivit mer 
fördelaktig för urfolken i landet. I Guatemala fortsätter 
Waqib´Kej att driva på för en grundlagsförändring. Under 
året har de stärkt sina allianser med landets universitet 
och domare, vilket stärkt deras arbete för att utarbeta 
förslag om en plurinationel stat. Cloc/La Vía Campesina 
har även de stärkt sina allianser under året genom ökat 
ansvar inom det kontinentala matsuveränitesnätverket 
och inom FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorgani-
sation) vilket ökar möjligheten att utveckla nationella 
agroekologi- och matsuveränitetsprocesser i Latiname-
rika. Cloc/La Vía Campesina har även fortsatt spela en 
viktig roll i fredsprocessen i Colombia. Bland annat har de 
genomfört flertalet uppföljningar och haft möten med re-
presentanter från organisationer och lokala byar runt om i 
landet för att samla in deras synpunkter. Arbetet resulte-
rade i en rapport som bland annat presenterats inför den 
Europeiska unionen, och även resulterat i en arbetsgrupp 
som ska följa upp fredsprocessen. 

Ekonomi
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Övriga skolor
Småbrukarnätverket Cloc/La Vía Campesina genomför 
även ett antal andra skolor på olika platser varje år:
l Escuela Andina – Andinsk skola i ledarskap (Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Peru och Bolivia)
l Escuela Cono Sur – Sydamerikansk skola i ledarskap 
(Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentina och Chile)
l Escuela Egidio Bruenetto – Sydamerikansk skola för 
nationella ledare
l Escuela Continental de Mujeres – Kontinental skola för 
kvinnor 
l Campamento Continental de Jóvenes – Ungdomsläger 
med ledarskapsutbildning
l Escuela Continental de Comunicación – Kontinental 
kommunikationsskola 

Så får vi in pengar
2017: 14,8 miljoner kronor
l Sida via Forum Syd 87 %
l Övriga intäkter 8 %
l Insamling 5 %

Så använder vi våra pengar
2017: 15,4 miljoner kronor
l Verksamhet  
      i Latinamerika 90 %
l Opinion och påverkan 7 %
l Administration 2 %
l Insamling 1 %



Röster från 
Latinamerika
Tegelviksgatan 40
S-116 41 Stockholm

Ditt stöd ger människor tillgång till kunskap om demokrati 
och mänskliga rättigheter, samt möjlighet att organisera sig. 

Bli månadsgivare 
l Som månadsgivare ger du en 
valfri gåva varje månad.

Passa även på att bli medlem i 
föreningen för 20 kr/månad. 

Se: latinamerikagrupperna.se/bli-
manadsgivare 

Sms:a en gåva
l ”LA” till 72980 så bidrar du med 
50 kronor.

Sms:a ”LA 100” till 72980 så bidrar 
du med 100 kronor.

Sms:a ”LA 150” till 72980 så bidrar 
du med 150 kronor.

Ge en gåva via Swish
l Fyll i Latinamerikagruppernas 
Swish-nummer, 1239010174 (123+ 
Latinamerikagruppernas 90-konto) 
och valfri summa. Skriv ”gåva”  
i fritexten. 

Hjälp oss stödja folkrörelser i Latinamerika

facebook.com/Latinamerikagrupperna
twitter.com/latinamerikagr
instagram.com/latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna fyller 50 år
I år fyller vi 50 år och det kommer vi förstås 
att fira och uppmärksamma. Följ oss på 
sociala medier så att du inte missar några 
spännande aktiviteter. 


