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Därför behövs Latinamerikagrupperna

Vi arbetar för en rättvis 
och hållbar värld

Latinamerika fortsätter att vara 
världens mest ojämlika region, 
med djupa klyftor mellan rika 
och fattiga, stad och landsbygd. 
Korruptionen är utbredd och 
straffriheten likaså. 

En liten grupp människor kon-
trollerar regionens politik och 
ekonomi medan majoriteten av 
befolkningen lever i ekonomisk 
utsatthet och har små möjlighe-
ter att påverka sin livssituation. 

Det är en historisk ojämlikhet 

som har förstärkts ytterligare av 
en allt mer intensifierad global 
jakt på naturresurser. 

I kampen om Latinamerikas 
naturresurser är landsbygdsbe-
folkningen de stora förlorarna. 
Människor som helt eller delvis 
är beroende av naturen för sin 
överlevnad tvingas lämna sina 
marker för att ge plats åt planta-
ger, vattenkraft och gruvor. De 
förlorar därmed möjligheten att 
försörja sig och andra grundläg-
gande rättigheter såsom rätten 

till mat, vatten och möjligheten 
att utöva sin kultur. 

Att stå upp för sina rättigheter 
och försvara miljön är förenat-
med stor fara. Idag toppar Latin-
amerika listan över värl-
dens farligaste platser för 
miljö- och människorätts för-
svarare. Särskilt utsatta är 
människor som protesterar 
mot gruvdrift, vattenkraft-
verk och industrijordbruk.  
Latinamerikagrupperna arbetar 
för att förändra detta. 
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Omslag: Catalina Näsman

Latinamerikagrupperna är en religiöst och 
partipolitiskt obunden ideell medlems-
förening som arbetar för en rättvis och 
hållbar värld tillsammans med folkrörelser 
i Latinamerika.

Postadress: Latinamerikagrupperna
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
info@latinamerikagrupperna.se

Webb och sociala medier:
latinamerikagrupperna.se
facebook.com/Latinamerikagrupperna
twitter.com/latinamerikagr
instagram.com/latinamerikagrupperna

Händelserna under 2021 
har belyst något som vi i 
Latinamerikagrupperna 

och våra samarbetsorganisatio-
ner vetat om länge. Pandemier, 
klimatkatastrofer och konflik-
ter drabbar de som har minst 
makt. Stödet till folkrörelser som 
arbetar för demokrati är vikti-
gare än någonsin, och vi måste 
tillsammans fortsätta arbeta för 
marginaliserade gruppers makt 
och möjligheter att kräva sina 
rättigheter.

Det senaste året har också 
gjort det ännu tydligare 
hur vi behöver en sys-

temförändring. Vi är stolta över 
att vara en av få internationella 
organisationer i Sverige som 
uttryckligen är systemkritiska. 
Det har vi våra samarbetsorgani-
sationer i Latinamerika att tacka 
för. Livsfilosofin som genom-
syrar många urfolkskulturer i 
Latinamerika – buen vivir, vivir 
bien eller sumak kawsay – har 
länge visat hur ekologisk, social, 
politisk och ekonomisk rättvisa 
hänger ihop. I enlighet med dessa 
filosofier tror vi fortsatt starkt   
att vi från grunden måste för-
ändra den kapitalistiska utveck-
lingsmodellen som fokuserar på 
ekonomisk tillväxt och förstär-
ker koloniala och patriarkala 
strukturer om vi ska kunna skapa 
reell, långsiktig förändring. Det 
här hoppas vi att fler aktörer som 
arbetar med global rättvisa kom-

Ledare

Folkrörelsernas 
arbete är viktigare 
än någonsin

mer att bli tydligare det närmaste 
året.

I debatter kring miljö- och rätt-
visefrågor har vi en viktig upp-
gift i att lyfta dessa perspektiv. 

När internationellt ljus riktas mot 
miljökonferensen Stockholm +50 
i juni behöver vi fortsätta lyfta 
det systemkritiska perspektivet 
och tillsammans med andra visa 
att vi är många som kräver att 
makthavare respekterar mänsk-
liga rättigheter och miljö.

En annan sak som 
är unikt med  
Latinamerikagrupperna är 

att vi är en medlemsstyrd rörelse. 
Vi styrs inte av några förmögna 
filantroper, myndigheter eller 
mellanstatliga organisationer. Vi 
styrs av vanliga människor och 
aktivister som av olika anled-
ningar känner solidaritet med 
och inspireras av folkrörelser i 
Latinamerika. Det senaste året 
har visat ännu tydligare att vi 
behöver en systemförändring.

Så håll utkik efter med-
lemsträffar, gemensamma 
demonstrationer och andra 

sätt att engagera dig! Och hör 
gärna av dig till oss om du eller ni 
har egna idéer. Ingen är fri förrän 
alla är fria. Kampen fortsätter!

Klara Knapp & Lovisa Prage, 
Ordförande för Latinamerikagrupperna

Foto: Cloc/La Via Campesina 2021
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Om föreningen

Våra fokusområden

• Fattigdomsbekämpning
Fattigdomen ökar i Latinamerika, 
trots att det finns gott om odlingsbar 
mark och resurser för att uppfyl-
la alla människors grundläggande 
rättigheter. Det som fattas är den po-
litiska vilja att fördela makt och
resurser jämlikt.

• Demokrati & mänskliga rättigheter
De flesta länder i Latinamerika har 
demokratiskt valda regeringar. Ändå 
präglas regionen av bristande de-
mokrati. Ojämlikheten är den största 
i världen och människors möjlighe-
ter att organisera sig och protestera 
är små.

• Klimaträttvisa & hållbar utveckling
På Latinamerikas landsbygd är många 
människor helt eller delvis beroende 
av naturresurser för sin försörjning. 
Klimatförändringar och miljöförstö-
relse minskar deras möjligheter att 
försörja sig och bidrar till ökad
fattigdom och utsatthet.

Latinamerikagruppernas arbete
Latinamerikagrupperna 
bedriver utvecklingssam-
arbete i Latinamerika och 
sprider kunskap om frågor 
som rör Latinamerika,
rättvisa och mänskliga
rättigheter i Sverige.
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Foto: Cloc/La Via Campesina 2021

Latinamerikagruppernas arbete
med att stödja människors kamp 
för inflytande, demokrati och 
rättigheter i Latinamerika. Vårt 
arbete syftar också till att upp-
fylla flera av FN:s Globala mål.

• Vi samarbetar med folkrörel-
ser i Latinamerika
Latinamerikagrupperna arbetar 
med långsiktigt utvecklingssam-
arbete för att bekämpa de struk-
turer som leder till fattigdom och 
utanförskap. Vi samarbetar med 
folkrörelser i Latinamerika och 
stödjer projekt som ger männ-
iskor möjlighet att utbilda sig, 
organisera sig och kräva sina rät-
tigheter. 

• Vi utbildar och informerar
När medvetenheten ökar, ökar 
också engagemanget och vil-
jan att förändra. Därför arbe-
tar Latinamerikagrupperna med 
olika former av utbildning och 
informationsspridning i Sverige. 

Det ekonomiska stödet från pri-
vatpersoner, stiftelser och andra 
organisationer, så kallade folk-
rörelsepartners, är helt avgö-
rande för att vi ska kunna bedriva 
vårt utvecklingsamarbete i 
Latinamerika. Därför arbetar vi 
även med insamling och med att 
öka antalet månadsgivare. 

• Vi granskar och påverkar
Latinamerikagrupperna granskar 
hur väl Sverige följer sina inter-
nationella åtaganden om mänsk-
liga rättigheter i Latinamerika 
och försöker påverka politiker 
och andra makthavare att bidra 
till en hållbar utveckling i regio-
nen.

Latinamerikagrupperna är en 
medlemsstyrd förening som är 
öppen för både privatpersoner 
och organisationer. Det innebär 
att det är medlemmarna som styr 
verksamhetens inriktning. Det 
görs främst på årsmötet, som är 
föreningens högsta beslutande 
organ. Där utses även styrelse, 
valberedning och internreviso-
rer.

Medlemsavgiften för privatper-
soner är 20 kronor per månad och 
betalas via autogiro. För organsi-
ationer är medlemsavgiften 600 
kronor per kalenderår.

Mellan årsmötena ansvarar sty-
relsen för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med uppsatta 
mål. Det operativa ansvaret ligger 
på kansliet, som idag utgörs av 
fem heltidsanställda som sitter på  
kansliet i Solidaritetshuset i 
Stockholm. 

Som privatperson kan du även 
engagera dig i en av våra lokal-
grupper eller i en specifik tema-
fråga. En lokalgrupp består av 
personer som bor på en ort medan 
våra temagrupper oftast träffas 
digitalt. 

Våra aktivistgrupper bildas av 
medlemmar. Om du saknar en 
lokalgrupp i din stad eller en 
temagrupp om den fråga som du 
brinner för, hör av dig till kans-
liet så hjälper de dig att starta upp 
en ny. 

Vårt arbete
Latinamerikagrupperna arbetar 
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Antalet medlemmar under 2021  
I december 2021 hade föreningen 
667 medlemmar och 5 medlems- 
organisationer. 

5 lokalgrupper:
• Eskilstuna
• Stockholm
• Västerås
• Uppsala
• Malmö

3 temagrupper:
•  Tema Buen Vivir och Naturens 
rättigheter
•  Brassar
•  Solidaridad y  
derechos humanos en Chile y 
Latinoamérica

5 medlemsorganisationer:
•  Latinamerikakommittén i  
Jönköping
•  Colombianätverket
•  Imagenes del sur
•  Latinamerikakommittén i Luleå
•  Internationella solidaritets- 
kommittén

4 folkrörelsepartners: 
•  Brödet och Fiskarna
•  Föreningen för folkbildning och 
frihet - Eduardo Madariaga
•  Latinamerika kommittén i Luleå
•  Lärarförbundets lokalavdelning i 
Sundsvall-Timrå

Två nya aktivistgruppen 
välkomnas in i föreningen
Under 2021 har vi fått in två nya  
aktivistgrupper: Malmö lokalgrupp 
och Temagruppen “Solidaridad y  
derechos humanos en Chile y 
Latinoamérica”.

Antalet  
medlemmar
l 1–49
l 50–99
l 100–199
l 200–400

Medlemar & aktivister

Latinamerikagrupperna 
i siffror

6 Verksamhetsberättelse 2021
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Ekonomi
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Så finansieras 
vårt arbete
Finansieringen av Latinamerikagruppernas arbete bygger 
på förtroende. Därför är det viktigt för oss att vara 
transparenta och att pengarna används där de behövs som 
mest.

Latinamerikagruppernas verksam-
het finansieras till största delen av 
det statliga svenska biståndsorganet 
Sida, via ForumCiv.

Under 2021 kom 99,7 % av insatsen 
till vårt utvecklingsprogram i Latin-
amerika från ForumCiv. Övriga 0,3 % 
samlade vi in själva. Detta kallas för 
egeninsatsen. Normalt sett finns ett 
krav om en egeninsats på 5% av den 
totala utvecklingsbudget, men som 
en konsekvens av pandemin slopade 
regeringen och ForumCiv kravet även 
under 2021. Vårt praktikantprojekt 
och vårt informationsprojekt i Sve-
rige finansieras av ForumCiv.

Av de insamlade medlen kommer 
merparten från stiftelser och andra 
organisationer, så kallade folk-
rörelsepartners. Under 2021 fick vi 
stöd från Stiftelsen Brödet och
Fiskarna, Föreningen för folkbildning 
och frihet - Eduardo Madariaga och
Latinamerika kommittén i Luleå.

Våra aktivistgrupper och medlems-
organisationer är också viktiga i 
insamlingsarbetet och bidrar till 

Så använder vi våra pengar

Verksamheten i Latinamerika 12,4 milj.
Praktikantprogrammet: 403 510 kr
Opinion & påverkan: 813 290 kr
Förening & övrigt: 75 661 kr

Ekonomi i siffror

Så får vi in pengar

Sida via ForumCiv 13,6 milj. 
Insamling 646 555 kr
Medlemsavgifter 143 595 kr
Övrigt 35 236 kr

insamlingen genom olika lokala akti-
viteter och insamlingar. En värdefull 
del av de insamlade medlen kom-
mer också från privatpersoner som 
skänker enskilda gåvor eller är må-
nadsgivare.

Kommer pengarna fram?
Det är viktigt för oss att du som 
medlem, givare och finansiär känner 
dig trygg med att vårt arbete sköts 
på ett korrekt sätt och att ditt bi-
drag kommer fram. Därför ser vi till 
att föreningens verksamhet årligen 
granskas och kontrolleras av externa 
aktörer. 

Som medlem i Giva Sverige rapporte-
rar Latinamerikagrupperna mot Giva 
Sveriges kvalitetskod och upprättar 
årligen en effektrapport. 

Latinamerikagrupperna har också ett 
“90-konto” som innebär att Svensk 
insamlingskontroll granskar att vår 
insamling bedrivs seriöst och att min-
dre än 25 procent av de insamlade 
medlen används för egen adminis-
tration. Eftersom vi finansieras av 
ForumCiv granskas våra projekt även 

av dem, vilket kräver att vår externa 
revisor granskar varje projekt. 

Latinamerikagrupperna har dess-
utom ett visselblåsarsystem för 
anställda, förtroendevalda och med-
lemmar. Funktionen ska användas om 
du misstänker oegentligheter. Det 
kan exempelvis vara muta, bedrä-
geri, stöld eller annan situation där 
någon får privat vinning eller fördel 
på grund av sin tjänsteställning eller 
att dess närstående gynnas på nå-
got sätt. 

Därför kan du känna dig trygg med 
att dina pengar används på rätt sätt.
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Resultat
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Agroekologiska skolor som  
finansierats under 2021
• Iala Amazônia (Brasilien)
• CEFIC Tierra (Argentina)
• ELAA (Brasilien)
• Guarani (Paraguay)
• Ixim Ulew (Nicaragua)
• Maria Cano (Colombia)
• Niceto Perez (Cuba)
• Paulo Freile (Venezuela)
• Sembradoras de esperanza (Chile) 
• UNICAM (Argentina)

Starka folkrörelser behövs
för att försvara och förnya 
demokratin. Därför stödjer 
Latinamerikagrupperna
folkrörelser som organiserar 
urfolk och småbrukare i hela 
regionen.

Latinamerikagruppernas stöd går till 
rörelser som arbetar över nations-
gränser och nationellt men även på 
lokal nivå. Genom stöd bidrar vi till 
att fler människor får möjlighet att 
utbilda sig, organisera sig och kräva 
sina rättigheter. 

Småbrukarenätverket 
Cloc/La Vía Campesina
Latinamerikagrupperna samarbetar 
sedan många år med rörelsens la-
tinamerikanska gren Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo (Cloc), som består av ett 
84 organisationer i Syd-, Central-
amerika och Karibien. De arbetar för 
att förbättra livsvillkoren för landets 
urfolk och småbrukare och försvarar 
det småskaliga, hållbara jordbruket. 
Erhållet stöd under året 6 787 894 kr

Nätverket Waqib’Kej i 
Guatemala
I Guatemala arbetar Latiname-
rikagrupperna tillsammans med 
nätverket Waqib’Kej (Coordina-
ción y Convergencia Nacional Maya). 
Ett nätverk som består av urfolk- 
och småbrukareorganisationer från 
nästan hela landet. Varje medlemsor-
ganisation har sin egen inriktning och 
arbetsområde men gemensamt är att 
de alla delar samma samhällsvision – 
ett rättvist samhälle i harmoni med 
naturen. Erhållet stöd under året 1 
322 298 kr

Vi samarbetar med 
folkrörelser i Latinamerika

Orgganisatioen Pueblo 
Kayambi i Ecuador
Latinamerikagrupperna har samar-
betat med urfolksorganisationen 
Pueblo Kayambi sedan år 2016. 
De organiserar Kayambifolket i 
de ecuadorianska Anderna. Deras 
huvudfrågor är rätten till vatten, de-
mokrati och tvåspråkig interkulturell 
utbildning. Erhållet stöd under året 
561 518 kr

Kvinnoorganisationen 
Bartolina Sisa i Bolivia
Sedan år 2017 samarbetar Latina-
merikagrupperna med urfolks 
organisationen Confederación Nacio-
nal de Mujeres Campesinas Indígenas 
Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. 
Bartolina Sisa samlar ett stort antal 
gräsrotsorganisationer över hela Bo-
livia och arbetar för att stärka urfolks 
rättigheter och kvinnors möjlighet 
att nå beslutsfattande positioner i 
samhället. Erhållet stöd under året 
359 899 kr.
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Efter 41 år fortsätter Bartolina 
Sisa att vara en viktig röst för 
Bolivias urfolk 
 
Sedan statskuppen mot den sit-
tande presidenten Evo Morales 2019 
har situationen för Bolivias urfolk 
varit tuff. Under Jeanine Añéz över-
gångsregering blossade omfattande 
etniska och socioekonomiska konflik-
ter upp. Landets urfolk blev återigen 
måltavla för omfattande rasism, hot, 
våld diskriminering och mord. 
 
Året därpå fick socialistpartiet MAS 
återigen makten. Sedan dess har 
landets sociala rörelser kämpat hårt 
för att återställa landets ekonomi, 
sjukvården och utbildningsväsendet. 
Däribland Latinamerikagrupper-
nas samarbetsorganisation den 
bolivianska kvinnoorganisationen 
Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia, Bartolina Sisa som fyller 41 år 
i år. Stor vikt har lagts på att bekäm-
pa den uppblossande rasismen och 
att försvara landets plurinationella 
konstitution. En konstitution som lik-
värdigt erkänner flera nationaliteter 
och sedvänjor och som landets urfolk 
kämpat för i många år. 
 
En glädjande nyhet är att Sabina 
Orellana Cruz, som har sin bakgrund 
i Bartolina Sisa, utnämndes till mi-
nister för kultur, avkolonisering och 
avpatriarkalisering. Ett ministerium 
som instiftades av Morales partikol-
lega Luis Arce år 2020.

Bolivias kvinnor tog strid för 
Titicacasjön

På gränsen mellan Peru och Bolivia 
finns Titicaca-sjön, världens högst 
belägna tillgängliga sjö. Sjön har stor 
kulturell betydelse och är en viktig 
dricksvattentäkt. Sedan många år har 
den dock dragits med allvarliga mil-
jöproblem till följd av utsläpp från 
gruvor, fabriker och förorenat av-
loppsvatten. Forskning visar att den 
globala uppvärmningen kommer att 
minska tillströmningen av vatten till 
sjön. Det innebär att Titicaca-sjön 
kommer att bli den enda sötvattens-
reserven för de miljoner människor 
i Bolivia och Peru som i dag får sitt 
vatten från glaciärerna.

I år godkände den plurinationella 
staten Bolivias senat en deklaration 
som erkänner Titicacasjön som ett 
rättighetssubjekt, ett beslut som fat-
tas inom ramen för principerna för 
det goda livet. Deklarationen gör det 
möjligt för lokalsamhällen att före-
träda sjön i en domstol och stämma 
den som smutsar ner sjön eller kräva 
rening av sjön. Det är ett sätt att med 
juridiska medel skydda Moder Jord 
från att exploateras och hindra kli-
matförändringar. Deklarationen är 
rättsligt bindande och även en kom-
mission är planerad, vars syfte är 
att behandla och utdöma straff mot 
överträdelser av deklaration.

I utformningen av detta lagförslag 
har en rad sociala rörelser i Bolivia 
varit engagerade, däribland med-
lemmar från kvinnoorganisationen 
Bartolina sisa som Latinamerikagrup-
perna samarbetar med. Det är med 
glädje vi ser hur vår gemensamma 
röst för Moder jord får allt större 
genomslag i den globala klimatpo-
litiken.

Vår samarbetsorganisation i 
Chile ger kvinnor och urfolk 
en röst i arbetet med den nya 
grundlagen

Ett av de viktigaste kraven under 
protesterna i Chile som blossade 
upp i oktober 2019 var kravet om en 
ny demokratisk konstitution. Chiles 
nuvarande grundlag skrevs under Pi-
nochet-diktaturen 1980. 

Det var ett krav som de sociala rörel-
serna kämpat för sedan diktaturen 
föll 1990, men det är först i år som 
arbetet har påbörjats. En folkvald 
konstituerande församling har till-
satts för att komma överens om och 
skriva en ny grundlag som det chilen-
ska folkets ska rösta om under 2022. 
Församling består av 155 personer, 
vara jämnt fördelade mellan könen 
och som i olika avseenden ska spegla 
landets befolkning.

I juli träffades församlingen för för-
sta gången och mapucheledaren Elisa 
Loncón valdes till församlingens ord-
förande. En betydelsefull post som 
ger mapuchekvinnor en viktig röst i 
samhället och i den pågående demo-
kratiprocessen. 

I församlingen finns även två repre-
sentanter från Anamuri som är del av 
vår samarbetsorganisation Cloc-La 
Vía Camapsina, Ivanna Olivares och 
Alejandra Flores. De är sitter med i 
flera utskott med särskilt fokus på 
miljö, mänskliga rättigheter och ut-
skottet för det politiska systemet, 
den lagstiftande församling och val-
systemet. 

Resultat Resultat 

Höjdpunkter från året
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Digitaliseringen - 
hot och möjlighet

Fredagen den 8 oktober 2021 höll 
Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo (CLOC-LVC) ett Zoom-seminarium om 
digitaliseringen av jordbruket och dess inverkan 
för den biologiska mångfalden, det småskaliga och 
lokala jordbruket och mänskliga rättigheter.

För de stora jordbruksföretagen har digitaliseringen 

inneburit att de kan samla in värdefull data om mark 
och klimat och om konsumenters köpbeteende och 
preferenser. De övervakar även den lokala handeln 
och småbrukarnas situation och svårigheter för att 
kunna erbjuda dem nya tekniska lösningar, maski-
ner, växtgifter och genmodifierade fröer.

Dessvärre har dessa lösningar ofta mycket nega-
tiv påverkan på den biologiska mångfalden och i 

Digitaliseringen har bidragit till nya spännande arbetssätt för våra samarbetsorganisatio-
ner. Men den digitala tekniken har även inneburit många negativa konsekvenser och gett 
multinationella företag ökad makt och kontroll. 

Reportage
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förlängningen på människors 
livsvillkor. De genmodifierade 
fröerna har framställts för att tåla 
starka bekämpningsmedel, vilka 
har förödande konsekvenser för 
människor och miljö. Eftersom 
företagen har patent på de dyra 
sterila fröerna tvingas småbru-
kare in i en beroendeställning 
som gör det allt svårare för små-
brukare att leva av sitt jordbruk. 

I dagsläget har fåtal multina-
tionella företag (bland andra 
Bayer-Monsanto, Corteva och 
Syngenta-ChemChina) total 
kontroll över hela den glo-
bala livsmedelsproduktionen 
och kontrollerar så gott som all 
odlingsbar mark i världen. 

Världens småbrukare, som står 
för 70 procent av världens livs-
medelsproduktion, har däremot 
bara har tillgång till 25 procent av 
all odlingsbar mark. En utveck-
ling som möjliggjorts tack vare 
digitaliseringen och en global 
politik som sätter de transnatio-
nella företagens vinst och intres-
sen i fokus. Om detta och mycket 
mer behandlades under semina-
riet.

Agroekologiska skolor och  
digital organisering
CLOC-LVC består av ett 90-tal 
nationella organisationer från 18 
länder i Latinamerika. De arbetar 
för att försvara det småskaliga 
jordbruket, förbättra livsvillko-
ren för urfolk och småbrukare 
och kämpar för alla människors 
rätt till hälsosam mat producerad 
med traditionella, hållbara och 
lokala jordbruksmetoder. 

Ett led i deras arbete har varit att 
etablera agroekologiska skolor för 
unga småbrukare, Institutos de 
Agroecología Latinoamericanos 
(IALAS). Dessa skolor kombi-
nerar teoretisk kunskap om det 
globala jordbrukssystemet och 
alternativa lösningar med prak-
tisk kunskap om agroekologisk 
odling, utan växtgifter och i har-
moni med naturen. Stor vikt läggs 
även vid att uppvärdera småbru-
karens betydelse och uppmuntra 
de unga att stanna på landsbyg-
den, att omsätta sina kunskaper 
i praktiken, och att utveckla den 
agroekologiska produktionen i 
sina respektive samhällen.

I dagsläget finns det tio sko-
lor, i Argentina, Brasilien, Chile, 
Colombia, Kuba, Nicaragua, 
Paraguay och i Venezuela. 
Ytterligare två är under uppbygg-
nad. Det är bland annat dessa sko-
lor som Latinamerikagrupperna, 
med ditt stöd, är med och finan-
sierar.

Under Coronapandemin drabba-
des skolornas verksamhet hårt. 
Liksom vi tvingades de bli mer 
digitala i sitt arbete. Något som 
har medfört en del utmaningar 
men även öppnat upp för nya sätt 
att arbeta. Trots det deltog 1903 
elever på skolorna under 2021. Av 
dessa var 71 procent kvinnor och 
63 procent var under 30 år. 

För att uppmärksamma skolornas 
viktiga arbete och bidrag i kam-
pen för matsuveränitet arrang-
erades den 12 juni 2021 en digital 
festival med representanter från 
alla skolor. Det var en tillställning 
som öppnades med musik och 

olika kulturella aktiviteter för att 
därefter samla upp erfarenheter 
från de olika skolorna. 

En av deltagarna Mario Urbina 
från Nicaragua berättar: 
“När jag kom till skolan visste jag 
ingenting om agroekologi, det 
förändrade helt mitt sätt att tänka, 
nu uppmärksammar jag sådant 
som jag inte gjorde tidigare. Tack 
vare mina nyförvärvade kunska-
per om konstbevattning, mark-
vård, malangabaserad kompost 
och plantering av passionsfruk-
ter kan jag nu förlita mig helt på 
min odling. Produktionen är 100 
procent agroekologisk. Jag är nöjd 
med resultatet”.

Tiare Suazo från Chile beskriver 
utbildningen så här:
”Utbildningen skiljer sig från 
andra som erbjuds av det patri-
arkala, kapitalistiska systemet. 
Speciellt uppfylldes jag av alla 
kvinnors kampglöd. Som biodlare 
som jag är har jag implementerat 
agroekologisk kunskap”.

Festivalen var den första i sitt 
slag och ett exempel på hur den 
ökade digitaliseringen öppnat 
upp för nya sätt att organisera oss 
i kampen för en rättvis och håll-
bar värld!

Bli månadsgivare
Som månadsgivare är du med och 
stödjer dessa skolor. Bli månads-
givare idag och stöd kampen för 
matsuveränitet! Gå in på:  
www.latinamerikagrupperna.se/
bli-manadsgivare/

Foto: Latinamerikagrupperna Cloc/La Via Campesina 2021
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Resultat

Vi informerar, bildar opinion 
och påverkar politiker

När medvetenheten ökar, 
ökar också engagemanget 
och viljan att förändra. Där-
för arbetar Latinamerika-
grupperna med att sprida 
information, opinionsbilda 
och påverka politiker och 
makthavare i Sverige.

Kunskap är avgörande för att fler 
människor i Sverige ska ställa makt-
havare mot väggen och kräva 
långsiktig förändring. Därför arbe-
tar Latinamerikagrupperna med att 
sprida information och skapa opinion. 
Det gör vi bland annat genom att ta 
fram rapporter, ordna seminarier och 
sprida våra samarbetsorganisationers 
gruppers röster och perspektiv i olika 
forum och kanaler. 

Politisk påverkan
Latinamerikagrupperna granskar 
även hur Sverige följer sina åtagan-
den och för dialog med politiker och 
beslutsfattare om våra frågor och 
bjuder in gäster från våra samarbets-
organisationer i Latinamerika så att 
de själva kan berätta om sin livssitua-
tion. Under 2021 hade vi inga besök 
från Latinamerika däremot arrange-
rade vi ett digitalt möte mellan Nury 
Martinez från Colombia och Håkan 
Svenneling och Lorena Delgado från 
Vänsterpartiet.

Praktikantverksamheten 
Normalt sätt erbjuder vi svenska 
medborgare att göra praktik hos våra 
samarbetsorganisationer i Latiname-
rika. En praktik som avslutas med 
ett informationsuppdrag som görs i 
Sverige, då praktikanterna delar med 

sig av sina erfarenheter. Under 2021 
kunde vi dock inte skicka iväg några 
praktikanter på grund av pandemin 
men under 2022 kommer verksamhe-
ten återupptas på nytt.

Stöd till lokal aktivism
En annan viktig del av vårt arbete är 
att ge stöd till människor som organi-
serar sig i lokal- och temagrupper för 
att sprida kunskap om våra frågor på 
egen hand. De är viktiga för att skapa 
opinion och påverka i våra frågor. Un-
der året hade gjordes flera spännade 
aktiviteter runt om i landet. 

12 Verksamhetsberättelse 2021
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Vi fick Sveriges utrikesminister 
att lyssna
Under två dagar i maj träffade Latina-
merikagrupperna Håkan Svenneling, 
utrikespolitisk talesperson 
för Vänsterpartiet och 
riksdagsledamoten 
Lorena Delgado Va-
ras även hon från 
Vänsterpartiet. 
Det var givan-
de samtal som 
bland annat låg till 
grund för en inter-
pellation som Håkan 
Svenneling riktade till 
utrikesminister Ann Linde (S) 
som presenterades i Sveriges riksdag 
den 7 juni 2021. 

Interpellationen önskade svar på frå-
gor om Sveriges ansvar och åtgärder 
för att stärka fredsavtalet och bidra 
till stabilitet i Colombia. Utri-
kesministerns svar samt 
interpellationen finns 
på riksdagens hem-
sida.

Vi spred kunskap 
om småbrukares 
rättigheter 
Sedan 2018 då FN:s 
generalförsamling an-
tog Deklarationen för 
småbrukares rättigheter har 
Latinamerikagrupperna och våra 
samarbetsorganisationer i Latiname-
rika arbetat med att sprida kunskap 
om deklarationens innehåll och be-
tydelse som instrument för att på 
FN-nivå främja och skydda rättighe-
ter för småbrukare och människor 
som arbetar på landsbygden. 

Under 2021 har Latinamerikagrup-
perna föreläst om deklarationen på 
skolor och universitet och tillsam-

Resultat Resultat 

mans med andra organisationer 
översatt deklarationen till svenska. 
Ett viktigt folkbildningsarbete som 
kommer att fortsätta även under 

2022. Deklarationen går att läsa 
på www.latinamerikagrup-

perna.se 

Vi anmälde 
AP-fonderna till 
FN!
Latinamerikagrupperna 

har i många år arbetat 
för att ändra AP-fonder-

nas regelverk för 
att förhindra att 

våra pensionspengar 
investeras i företag 
som kränker mänsk-
liga rättigheter och 
förstör miljön.

Ett fall som vi har 
tagit upp 

tidigare gäl-
ler andra 

AP-fonder-
nas investeringar 
i jordbruksmark i 
regionen Mato-
piba i Brasilien. 
Investeringar som 

främjar illegal sköv-
ling i Amazonas, hotar 

den biologiska mångfal-
den och bidrar till allvarliga 

kränkningar av urfolkens rättig-
heter. 

Ett annat fall som vi har lyft är 
AP-fonderna investeringar i det 
amerikanska oljeföretaget Chevron 
(tidigare Texaco) som under sina 26 
år i de ecuadorianska Amazonas dum-
pade över 60 miljoner liter giftigt 
vatten och 650 000 fat råolja. En 
miljöförstörelse som har kommit att 
kallas ”Amazonas Tjernobyl”.

Under 2021 tog vi ett viktigt sym-
boliskt steg då vi tillsammans med 
ett tjugotal andra organisationer 
och tre privatpersoner anmälde AP-
fonderna till FN. Vår förhoppning är 
att FN ska trycka på för att AP-fon-
derna ska upphöra med investeringar 
som är människorättsligt kränkande 
och grovt miljöförstörande. Anmä-
lan lämnades in den 1 november och 
hade en bifogad namninsamling med 
underskrifter från över 3000 privat-
personer. Under 2022 hoppas vi få 
respons från AP-fonderna. Hela an-

mälan går att läsa på 
Latinamerikagrupperna.se

Vi har lyckats 
bromsa frihan-
delsavtalet 
EU-Mercosur
Sedan förra året har 
Latinamerikagrup-

perna arbetat för 
att stoppa frihandels-

avtalet mellan EU och 
Mercosur. Orsaken är att av-

talet skulle beröva levebrödet för 
urfolk och bönder i både Europa och 
Mercosur-länderna, samt bidra till 
ökad avskogning. 

Till följd av massiva protester från 
civilsamhällesorganisationer i 
Latinamerika och Europa, där La-
tinamerikagrupperna varit en del, 
har ratificeringen av frihandelsavta-
let bromsats. Under året vi varit med 
och grundat koalitionen Stop EU-
Mercosur Sverige och tillsammans 
med andra tagit fram en rapport, de-
battartiklar, poddat, demonstrerat 
och arrangerat mailkampanjer. Dess-
utom har Europaparlamentet slagit 
fast att avtalet inte kan ratificeras i 
sin nuvarande form. Det är en stor 
delseger för oss!
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Höjdpunkter från året
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Ett unikt idéutbyte med zapa-
tiströrelsen
Under september och oktober be-
sökte representanter från den 
mexikanska zapatiströrelsen Sverige. 
Tillsammans med Colectiva Feminis-
ta Maíz, Färnebo folkhögskola, Chile 
Despertó-Suecia, Solidaritetsfören-
ingen K’inal och andra oberoende 
aktivister arrangerade vi den 
2 oktober en aktivistträff 
i Solidaritetshuset i 
Stockholm. 

Runt 60 aktivister 
kom för att ta del 
av zapatisternas er-
farenhet av kamp, 
motstånd och för att 
få höra mer om deras 
arbete med att bygga 
upp autonoma samhäl-
len. Ett intressant besök som 
gav nya perspektiv och idéer för att 
kunna göra upp med de koloniala 
strukturer som föder och bibehåller 
orättvisa och ojämlikhet. 

Med Latinamerikagruppernas stöd 
besökte zapatistdelegationen 
och vår urfolkspolitiska 
talesperson Carmen 
Blanco därefter Sta-
are (Östersund) där 
de träffade samis-
ka kulturarbetare 
på det sydsamiska 
kulturcentrumet Ga-
altije.

Aktivister i Uppsala i 
dansar i solidaritet med 
Bolivias kvinnor
Tillsammans med kulturföreningen 
Mama Killa arrangerade Latina-
merikagruppernas lokalgrupp en 
insamlingsfest den 27 november på 
Slottsbiografen i Uppsala.

Kvällen inleddes med tre korta 
dokumentärfilmer om vår samarbets-
organisation Bartolina Sisa i Bolivia 
och följdes av ett Zoom-samtal med 
organisationens ordförande Flora 
Aguilar. Därefter kunde besökare 
njuta av boliviansk musik, dansupp-
trädande från Mama Killa, en kort 

föreläsning om LUZ UFs projekt på 
den bolivianska landsbygden, samt 
visning av en boliviansk långfilm. In-
täkterna som samlades in gick till 
Latinamerikagruppernas arbete i Bo-
livia. 

Ett fint aktivistevenemang som 
kombinerade glädje, politik och so-

lidaritet!

Webbinarium om 
den colombianska 

konflikten med 
vittnesmål från 
colombianska 
organisationer

Latinamerikagrup-
pernas lokalgrupp i 

Västerås arrangerade 
den 10 juni ett webbi-

narium om Colombia med 
vittnesmål från 10 olika colombi-

anska organisationer. Närvarande 
för att ta del av dessa vittnesmål var 
även riksdagsparlamentarikerna Lo-
rena Delgado, Vasiliki Tsouplaki och 
Håkan Svenneling (V).
 

Väggmålning i solida-
ritet för världens 

urfolkskvinnor
Den 5 september 
uppmärksammade 
Latinamerikagrup-
perna tillsammans 

med kollektivet Cre-
artivista kollectiva 

urfolkskvinnornas dag 
genom att måla en mu-

ralmålning i industriområdet 
Snösätra i Rågsved utanför Stock-
holm. Dagen som är upprättad till 
minne av Bartolina Sisa från urfolket 
aymara som på 1700-talet ledde en 
av de mest inflytelserika rörelserna 
mot det kolonialväldet i Sydamerika 
och vars kamp är minst lika aktuell 
idag.
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Latinamerikagrupperna är en religiöst 
och partipolitiskt obunden ideell med-
lemsförening som arbetar för en rätt-
vis och hållbar värld tillsammans med 
folkrörelser i Latinamerika.

• Vi kämpar tillsammans
Maktordningar hänger ihop och för-
stärker varandra. Därför behöver vi 
människor samarbeta och stärka var-
andra. Vi kämpar tillsammans med 
folkrörelser i Latinamerika för en 
hållbar värld fri från orättvisor och 
förtryck.

• Vi stärker folkrörelser
Makten tillhör folket. Därför stödjer vi 
människor i Latinamerika som orga-
niserar sig för att försvara och förnya 
demokratin. Vårt stöd underlättar för 
människor att organisera sig för att 
kunna försvara och utkräva sina rät-
tigheter. 

• Vi ger makt
Vi lyfter röster och perspektiv som 
annars sällan hörs i Sverige. Vi upp-
märksammar människors kamp 
för rättvisa och ett värdigt liv i 
Latinamerika och engagerar människor 
i Sverige att kräva förändring. 

Stöd vårt arbete
Swisha: 123 90 10 174
eller scanna qr-koden till höger.
Sms:a ”LA” till 72980.
Plusgiro: 90 10 17-04.


