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Politisk plattform
Latinamerikagrupperna är en systemkritisk solidaritetsorganisation som tillsammans med
latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Detta samhälle utmärks av
en jämlik resursfördelning och att allas rättigheter garanteras.

Latinamerikagrupperna ser den ekonomiska och politiska koncentrationen av makt på internationell,
nationell och lokal nivå som den mest grundläggande orsaken till den extremt skeva
resursfördelningen i världen. Därför är Latinamerikagruppernas övergripande mål: ökat folkligt
inflytande över beslutsprocesser som rör rättigheter för personer och grupper som av strukturella
omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap.

För att förändra de maktstrukturer som gynnar en resursstark minoritet på bekostnad av en förtryckt
majoritet, krävs legitima och kraftfulla folkrörelser. Samarbetet mellan folkrörelser över
nationsgränser är nödvändigt för att skapa en jämlik, jämställd och rättvis värld.

Latinamerikagrupperna vänder sig mot imperialism och den ojämlika maktordning som styr världen
och arbetar därför för:

• ökat folkligt inflytande på lokal, nationell och internationell nivå
• demokratiska internationella institutioner
• rättvis internationell resursfördelning
• rättvisa regler för världshandeln.

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden förening.

Vision
En annan värld är möjlig. Det är en värld där alla människor är födda fria och lika i värde.

Det är en värld där alla människor har rätten samt möjligheten till att leva ett gott liv. Att känna
gemenskap med andra och kunna utvecklas individuellt och tillsammans är en förutsättning för ett
gott liv. Att få möjlighet till att utvecklas emotionellt, intellektuellt och andligt är även viktiga
förutsättningar. I vår vision tar människor ansvar för varandra och sin omgivning.

Det är en värld där alla människor kan utöva och få sina rättigheter uppfyllda, samt ges möjlighet till
aktivt deltagande och reellt inflytande i politiska beslut som rör dem. På alla nivåer finns det full
insyn, möjligheter att påverka beslut och utkräva ansvar av beslutsfattare. I vår vision är samhället
hållbart och rättvist och demokratin bygger på deltagande på internationell, nationell och lokal nivå.
Mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls.

Det är en värld där mångfalden bejakas och ses som en tillgång som berikar oss. En värld där alla har
lika rättigheter och möjligheter, inte bara formellt utan också reellt. I vår vision görs ingen skillnad
mellan människor baserat på kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktion, ålder eller tro.

Det är en värld där ekonomi baseras på att ge och dela med sig i stället för att ta och äga, och där all
produktion och konsumtion är socialt och ekologiskt hållbar. Det är en värld där vi förvaltar och
hushåller med jordens begränsade resurser så att de finns kvar till kommande generationer.

Övergripande mål
Ökat folkligt inflytande över beslutsprocesser som rör rättigheter för personer och grupper som av
strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap.

I en globaliserad värld är det samma kamp här som där. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med
samma mål i Latinamerika och Sverige. Ett ökat folkligt inflytande förändrar maktrelationer i
samhället. Därigenom skapas förutsättningar för att förändra de strukturer som vidmakthåller en
orättvis resursfördelning. I en process för verkligt folkligt inflytande krävs kunskap och kapacitet som
politisk aktör, engagemang, organisering samt opinion och påverkan.
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Strategisk inriktning
Genom att utöva ett aktivt medborgarskap och organisera sig ökar människors möjlighet att påverka
maktstrukturer och beslutsprocesser. Folkrörelser utgör en kraft för att stärka människors inflytande,
makt och säkerhet i förhållande till myndigheter och marknadskrafter från lokal till global nivå.
Latinamerikagrupperna samarbetar därför med folkrörelser och folkligt förankrade organisationer
som arbetar för att öka människors inflytande i politiska beslutsprocesser.

I sitt arbete för att stärka det folkliga inflytandet i samhället arbetar Latinamerikagrupperna med tre
perspektiv: makt-, demokrati- och rättighetsperspektiv. De ska genomsyra Latinamerikagruppernas
organisation, omvärldsanalys, samarbete med organisationer i Latinamerika och Sverige och det
opinionsbildande arbetet i Sverige.

1. Ett maktperspektiv
Formella och informella maktrelationer samspelar och påverkar människors möjligheter till
inflytande, från de globala strukturerna ned till privata relationer. Underordning och utanförskap
bidrar till underminering av människors självförtroende och känsla av egenvärde. Olika former av
strukturell maktojämlikhet grundade på till exempel klass, etnicitet, kön, ålder, religion, sexualitet,
funktion och könsidentitet är ofta sammanflätade. Att se detta samband är att ha ett intersektionellt
perspektiv. Latinamerikagruppernas verksamhet är framförallt fokuserad på att eliminera förtryck
baserat på klass, etnicitet, kön och ålder. Detta är en förutsättning för att uppnå ett demokratiskt
samhälle.

Latinamerikagruppernas maktperspektiv utgår från att alla maktojämlikheter är socialt konstruerade
och därmed går att förändra. Dessa socialt konstruerade skillnader påverkar individers möjligheter,
rättigheter och skyldigheter. Exempelvis är arbetarklassens och småbrukares tillgångar och makt
alltid kraftigt begränsade i ett kapitalistiskt samhälle. Latinamerikas urfolk och afroättlingar
diskrimineras och exkluderas på ett systematiskt sätt på grund av sin hudfärg och etnicitet. Kvinnor
underordnas systematiskt män, liksom unga av vuxna. I dagens samhälle får förtryckta grupper ett
reducerat handlings- och livsutrymme som begränsar deras kontroll över sina liv och möjligheter till
att påverka samhällsutvecklingen. Latinamerikagrupperna menar även att de grupper som utövar
förtryck kommer att tjäna på att förtrycken avska�as. Latinamerikagrupperna tar aktivt avstånd från
könsrelaterade, klassmässiga och etnicitetsbaserade orättvisor i världen.

En klasskamp utan feministisk kamp, eller en feministisk kamp utan antirasism, blir begränsad och
riskerar att bli förtryckande i sig. Det är viktigt att se till maktens hela struktur och att olika förtryck
hänger ihop. Latinamerikagrupperna måste därför alltid arbeta med alla dessa perspektiv på samma
gång och inse att de tre förtryckarstrukturerna samverkar för att bevara de globala maktstrukturerna.
Det kapitalistiska systemet använder rasism och sexism för att upprätthålla ojämlikhet mellan
människor.
Latinamerikagruppernas maktperspektiv innebär att:

• stärka människors kapacitet som politiska aktörer,
• tydliggöra hur maktstrukturerna och maktrelationerna ser ut i beslutsprocesser

på olika nivåer och verka för en förändring av de strukturer som gör att vissa
samhällsklasser, kvinnor och urfolk är underrepresenterade i beslutsprocesser,

• tydliggöra och motverka förtryck utifrån klass, etnicitet, kön och ålder och främja
jämlikhet, kulturell mångfald, interkulturella relationer och reell, jämställdhet mellan
kvinnor och män,

• integrera ett normkritiskt arbete i all verksamhet,
• verka för att såväl män som kvinnor tar ansvar för en jämlik maktdelning mellan könen,
• ta tillvara förtryckta gruppers erfarenheter, kunskap och möjligheter inom

Latinamerikagrupperna, inom våra samarbetsorganisationer och i arbetet för en rättvis
världsordning,

• tydliggöra maktrelationer i det internationella samarbetet och stärka
Latinamerikagruppernas förmåga att kritiskt granska vårt koloniala arv och egna
värderingar i förhållande till andra.

2. Ett demokratiperspektiv
Demokratiska system och deras innehåll skiljer sig i olika kulturer och organisationer och förändras
över tid av de människor som bär upp systemen. En viktig aspekt av demokrati är att
meningsskiljaktigheter får vara synliga och att konflikter kan debatteras i en anda av tolerans.
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Latinamerikagrupperna stödjer demokratiska processer på olika samhällsnivåer. En demokratisk
process kännetecknas av att varje människa har möjlighet till e�ektivt deltagande, att sätta frågor på
dagordningen och utöva inflytande vid beslutsfattande. När beslutsprocesser lever upp till dessa
kriterier talar Latinamerikagrupperna om en deltagande demokrati. Respekten för fattade beslut –
såväl i samhället som i en förening – förväntas öka då människor har haft lika möjligheter att påverka
beslutsprocessen.

Latinamerikagruppernas arbete med demokrati handlar om att stimulera människor att bli medvetna,
engagera sig, gå samman och bli aktiva medborgare i demokratiska processer.

Latinamerikagruppernas demokratiperspektiv innebär att:
• samverka med organisationer med aktivt demokratiskt deltagande,
• bidra till att öka kunskapen om demokratiska system och vad som kännetecknar

demokratiska processer,
• bidra med verktyg för ett aktivt medborgarskap som kan påverka samhällsbeslut,
• arbeta för folkligt deltagande som bärande princip på lokal, nationell och internationell

nivå,
• föra en levande dialog om demokrati och möta olika demokratitraditioner med respekt och

öppenhet.

3. Ett rättighetsperspektiv
De mänskliga rättigheterna kan delas in i individuella och kollektiva. De individuella rättigheterna
delas även in i politiska, civila, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rättigheterna utgör en
helhet och gäller för alla människor och folk utan undantag och de är likvärdiga och ömsesidigt
odelbara. De är tillsammans nödvändiga för att människor ska kunna leva ett värdigt liv.
Latinamerikagrupperna verkar för mänskliga rättigheter samt ett samhälle präglat av mångfald och
respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Mänskliga
rättigheter inbegriper mer än det som formulerats i konventioner, deklarationer och nationella lagar.
Latinamerikagrupperna är av uppfattningen att alla stater är skyldiga att garantera de mänskliga
rättigheterna oberoende av om de har ratificerat alla konventioner eller inte.

Latinamerikagrupperna anser att varje folk har rätt att formulera sina behov och krav utifrån sin
historia, kultur, kosmovision1 och sina traditioner. Det är även varje folks rätt att själva avgöra sin
identitet och tillhörighet som folk. Ett folks kollektiva rättigheter ger det rätt till självbestämmande
och kontroll över sina institutioner, naturresurser, biologisk mångfald, intellektuell egendom och
territorium. Latinamerikagrupperna anser att de kollektiva och de individuella rättigheterna måste
samspela för att urfolken ska kunna åtnjuta sina rättigheter.

Latinamerikagruppernas rättighetsperspektiv innebär att:
• människor ses som självständiga aktörer med förutsättningar att skapa

förändring genom att organisera sig och utkräva sina rättigheter,
• människor skapar och får tillgång till kunskap om sina individuella och kollektiva

rättigheter och skyldigheter och om vägar för att utkräva ansvar,
• föreningen samarbetar med organisationer som driver kampen för sina rättigheter och

utvecklandet av demokrati,
• föreningen arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete i Sverige genom att lyfta

fram samarbetspartners arbete med att utkräva individuella och kollektiva rättigheter och
belysa maktstrukturer som hindrar förverkligandet av dem.

1 Kosmovision är ett begrepp som används av många urfolk för att beteckna deras världsbild.
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Bilaga till Latinamerikagruppernas Förändringsteori/Vision Policy– för folkligt
inflytande

Samarbete, verksamhet och roller

Latinamerikagrupperna – en lokal aktör i en global rörelse

Latinamerikagrupperna ser sig som en del av solidaritetsrörelsen och den globala systemkritiska
rättviserörelsen. I den ska Latinamerikagrupperna bidra med att:
• i samarbete med folkrörelser, folkhögskolor och solidaritetsgrupper med flera i Latinamerika och

Sverige öka kunskapen om Latinamerika, ojämlika maktstrukturer och globala orättvisor,
• i samarbete med folkrörelser, folkhögskolor och solidaritetsgrupper med flera i Latinamerika och

Sverige bilda opinion och påverka beslutsfattare att skapa maktstrukturer som möjliggör global
rättvisa, respekt för människors rättigheter och folkligt inflytande i beslutsprocesser på alla
nivåer,

• stärka och ena solidaritetsrörelsen och den globala systemkritiska rättviserörelsen i Sverige och
Latinamerika genom att aktivt söka samarbeten och främja nätverksarbete mellan människor,
solidaritetsgrupper och föreningar,

• stödja latinamerikanska folkrörelsers processer och initiativ för ökat folkligt inflytande,
• skapa erfarenhetsutbyten mellan människor och organisationer i Sverige och i Latinamerika och

vara en kanal för solidaritet och såväl ekonomiskt som politiskt stöd till folkrörelser i
Latinamerika, och

• arbeta för att förtydliga de alternativa visioner som vi och folkrörelserna lyfter samt stärka
processerna för att implementera dessa i Sverige/EU och i Latinamerika.

Internationellt samarbete

Samhällsförändring kan inte skapas eller tillföras utifrån – det är en pågående process. Men
samarbetet över nationsgränser kan vara ett viktigt bidrag till förändringsarbetet. Alla parter kan
genom erfarenhetsutbytet, dialogen och det gemensamma lärandet få impulser som kan ge nya sätt
att se på sig själva och sitt sammanhang. Det internationella samarbetet är även ett sätt att omfördela
resurser från rikare till fattigare människor.

Grunden för ett fungerande samarbete är att det finns mål som alla deltagande parter kan dela samt
att det finns gemensamma politiska visioner. Samarbetsorganisationers resursberoende av
Latinamerikagrupperna skapar lätt skeva maktrelationer. Därför är det viktigt att varje initiativ till
förändring tas av de som berörs av förändringen. Latinamerikagrupperna strävar efter att skapa
relationer där vi respektfullt och ödmjukt diskuterar samarbetet. Det är viktigt kritiskt granska sig
själv, reflektera över normer och inflytande och att ha ett ständigt pågående samtal om
maktstrukturer.

I Latinamerika genomför Latinamerikagrupperna inga egna projekt utan samarbetar med strategiska
partners. Föreningen söker en dialog om målen och hur de ska uppnås och utvärderas i syfte att finna
mervärden, stärka det gemensamma lärandet och uppnå e�ektiv resursanvändning.
Latinamerikagrupperna bedömer samarbetsorganisationernas förslag och följer upp och utvärderar
insatserna utifrån Latinamerikagruppernas egna kriterier. Revision, utvärdering, ansvarsutkrävande
och deltagande processer bidrar till att skapa transparens gentemot alla inblandade aktörer och är
centralt för ökad kunskap och breddat lärande och för att motverka förskingring i alla led.
Strategiska samarbeten Latinamerikagrupperna strävar efter att samarbeta med organisationer som:

* utgörs av grupper som är utsatta för förtryck och kränkningar av sina rättigheter,
* ser sig som del i den globala rättviserörelsen,
* samarbetar eller söker starka allianser med andra folkrörelser och organisationer inom det civila

samhället,
* arbetar för strukturella förändringar och har ett systemkritiskt förhållningssätt samt förmåga att

utarbeta alternativa visioner,
* ser kopplingar mellan det lokala och det globala,
* strävar inte bara efter den egna gruppens väl,



* är partipolitiskt och religiöst obundna,
* arbetar med demokratiska metoder och strävar efter en inre demokrati inom den egna

organisationen.

Strategiska organisationer har kapacitet att organisera medborgare, potential att påverka opinionen,
politiska beslut och driva igenom förändringar. Dessa organisationer kännetecknas av att
medlemmarna och aktivisterna har reellt inflytande över inriktning, verksamhet och resurser.
Strategiska organisationer är också öppna för en politisk allians med Latinamerikagrupperna samt
visar intresse för ett gemensamt påverkansarbete.

Opinionsarbete

Förutsättningarna för den nationella politiken påverkas i allt högre utsträckning av internationella
avtal och regelverk. Folkrörelserna har en uppgift att även arbeta för omfattande strukturella
förändringar av de globala maktförhållandena, till exempel i de multilaterala institutionerna.
Inriktningen på Latinamerikagruppernas opinionsarbete i Sverige är att belysa demokrati- och
rättighetsfrågor i Latinamerika, bilda opinion och påverka svenska beslutsfattares agerande utifrån
punkterna i Latinamerikagruppernas politiska plattform, samt synliggöra latinamerikanska
folkrörelsers kunskap och ståndpunkter i frågor som har relevans i den svenska debatten.
Påverkansarbetet koncentreras i tematiska kampanjer. Kampanj- och opinionsarbetet i Sverige
strävar också efter att samarbetspartners i Latinamerika ska få genomslag för sina kampanjer på
hemmaplan.

Latinamerikagrupperna samarbetar med grupper och föreningar inom solidaritetsrörelsen och den
globala systemkritiska rättviserörelsen för att få större genomslagskraft i opinionsbildning och
påverkan. Samarbetet med andra organisationer är även ett sätt att e�ektivisera administrationen och
verksamheten så att resurser kan frigöras för kraftfullare utåtriktat arbete.

Möten med den latinamerikanska verkligheten och med de latinamerikanska folkrörelsernas idéer är
ett e�ektivt sätt att skapa engagemang för förändring. Därför arbetar Latinamerikagrupperna med
praktikanter och internationella utbyten samt strävar efter att opinionsbildningen i Sverige ska
genomsyras av de latinamerikanska folkrörelsers perspektiv och röster.

Folkrörelsernas roll i samhällsförändringen

Folkrörelserna är aktörer som tillsammans med alternativa massmedier, politiska organisationer och
andra grupper av engagerade medborgare utgör en motvikt mot statsmakten och marknadskrafterna
och därmed skapar större balans i ett samhälle.

För att rättvis resursfördelning ska åstadkommas och missgynnade gruppers rättigheter prioriteras
måste människor som tvingas leva i fattigdom och utanförskap få inflytande över beslut som rör dem
– oavsett om de fattas på lokal, nationell eller global nivå. En sådan förändring av maktbalansen
uppstår inte av sig själv. Den måste skapas av de berörda.
Genom att organisera sig ökar människor sina möjligheter att påverka maktstrukturer och
beslutsprocesser från lokal till global nivå. På så sätt växer folkrörelserna fram ur de behov som
människor har.

Folkrörelser kan spela flera olika roller för att stimulera en demokratisk samhällsförändring, bland
annat genom att:
• påverka så att de folkvalda prioriterar diskriminerade och utsatta människors intressen och

rättigheter,
• medverka till att kritiskt granska och kontrollera den politiska maktutövningen och utkräva ansvar

av beslutsfattare,
• sprida kunskap om demokratiska processer, rättigheter och skyldigheter samt metoder för att

påverka beslut och maktstrukturer i dagens samhälle.
• stödja processer där människor synliggör och diskuterar värderingar och blir medvetna om

orättvisor,
• bidra till människors gemenskap, identitet, kapacitet som politisk aktör och förmåga att agera för

förändring tillsammans, och
• utarbeta och presentera trovärdiga alternativ till dagens system.

Latinamerikagruppernas Förändringsteori/Vision-och Arbetssätt Policy – för folkligt inflytande 2



Störst potential att förändra samhället har sannolikt folkrörelser som har ett stort antal engagerade
medlemmar och metoder för ett e�ektivt deltagande. I en sådan organisation eller rörelse har även
människor som lever i utanförskap och fattigdom möjlighet att göra sina röster hörda och bli aktörer i
samhällsförändringen.

Folkrörelsernas relation till politiska partier och regeringar

Latinamerikagrupperna förespråkar starka och oberoende folkrörelser som en grundförutsättning för
demokratisk utveckling, ansvarsutkrävande och folkligt inflytande. Därför måste folkrörelserna i sin
roll som samhällsförändrare och i sitt förhållande till den politiska makten utveckla självständiga
plattformar. Vid samarbeten med politiska partier och regeringar bör folkrörelser alltid försvara sitt
oberoende, agera självständigt och kritiskt utvärdera samarbetena.

Samarbeten med politiska partier och regeringar ska framförallt inriktas på sakfrågor, för att påverka
och skapa opinion, för att stärka o�entliga demokratiska institutioner och för att driva på reformer,
lagar och andra regelverk. Samarbetena ska syfta till att stärka demokratin, det folkliga inflytandet
och de mänskliga rättigheterna. De ska också bekämpa strukturer som leder till förtryck, exploatering
och diskriminering.

Latinamerikagrupperna stödjer inte politiska partier med resurser och tar inte heller emot resurser
från politiska partier. Stöd till samarbetspartners får inte vara inriktat på valkampanjer eller
partipolitisk propaganda eller vidareförmedlas till politiska partier.

Folkbildningens roll för folkrörelserna

För att folkrörelserna ska lyckas bli en kraft som bidrar till en demokratisk samhällsomvandling
mot ett mer rättvist samhälle krävs metoder för delaktighet och ökad kunskap. Folkbildning är en
sådan metod. Den främjar kunskap som utgår från människors egna erfarenheter och behov samt
binder samman praktik och teori. Inom folkbildningen tillämpas aktiva inlärningsprocesser där
deltagarna utvecklar sin förmåga till kritiskt tänkande. På så sätt kan folkbildningen få en
frigörande e�ekt där den rådande ordningen ifrågasätts, och den kan stärka uteslutna grupper i
deras kamp för värdighet och för sina rättigheter. Genom att folkbildningen tar tillvara på
människors egna erfarenheter är det även en metod som har förutsättningar att stärka den lokala
organiseringen.

Folkbildningen syftar alltså till att stödja såväl rörelsen som den enskilda individen och kollektivet.
Folkbildningen svarar mot rörelsernas behov av kunskapsproduktion och kunskapsspridning,
såväl praktiskt-organisatoriskt som politiskt-ideologiskt.

Dagens ekonomiska, politiska, sociala och ekologiska utmaningar är globala och därför krävs ett
samarbete mellan folkrörelser i hela världen för att skapa medvetenhet och utarbeta förslag.
Folkbildningen är en viktig del av denna process.

Latinamerikagrupperna vill därför:
• stödja de latinamerikanska folkrörelsernas folkbildningsarbete,
• satsa på kunskapande processer som bygger på medlemmarnas aktiva deltagande utifrån deras

erfarenheter och kunskaper i för föreningen viktiga frågor,
• bedriva ett aktivt utåtriktat folkbildningsarbete i Sverige,
• stödja nätverksbygge och ett ömsesidigt utbyte mellan folkbildningsinstitutioner i och mellan

Latinamerika och Sverige, och
• samarbeta med folkhögskolor och studieförbund i Sverige för att stärka solidaritetsrörelsen och

den globala systemkritiska rättviserörelsen.

Fattigdoms- och rikedomsbekämpning

Latinamerikagrupperna definierar fattigdom som brist på makt över sitt eget liv, brist på inflytande,
resurser, möjligheter, säkerhet och tillfredsställande levnadsstandard, eller med andra ord som
kränkningar av människors rättigheter. Fattigdom skapas av strukturella ojämlikheter och
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systematisk diskriminering, inte av individuella tillkortakommanden. Beroende på klass, kön och
etnisk tillhörighet föds man in i en struktur av makt- och resursfördelning.

Fattigdomsbekämpning innebär för Latinamerikagrupperna att arbeta för stabila demokratiska
system där folkmajoriteterna har makten och kan förverkliga en rättvisare resursfördelning
och där grupper och individer kan utöva och utkräva sina rättigheter. Fattigdomsbekämpning
innebär alltså för Latinamerikagrupperna att människor som lever i fattigdom och utanförskap
får inflytande över problemformuleringen och vilka åtgärder som ska vidtas, och att främja
deras möjligheter att utöva makt och inflytande i samhället. Maktlöshet är ett av de största
hindren för fattiga människor att förbättra sin materiella situation. Genom att arbeta med
makt-, demokrati- och rättighetsperspektiv angriper Latinamerikagrupperna flera strukturella
aspekter av fattigdom.

När begreppet fattigdomsbekämpning används av Latinamerikagrupperna sätts det i relation till en
förändrad fördelning av existerande resurser och rikedomsbekämpning, det vill säga att förändra
nuvarande strukturer som gynnar ett fåtal.

Latinamerikagrupperna strävar efter att:
• samarbeta med organisationer där grupper som lever i fattigdom och utanförskap är aktiva

medlemmar,
• genom ett demokrati-, rättighets- och maktperspektiv öka möjligheten till folkligt inflytande i

beslutsprocesser som rör de berördas rättigheter,
• jordens gemensamma resurser fördelas rättvist, nationellt och internationellt, och
• förändra samhällsstrukturer som leder till klassklyftor.

Konflikter och förebyggande fredsarbete

Lokala, nationella och internationella rörelser som lyckas driva igenom en rättvisare resursfördelning
bidrar till fattigdomsbekämpning och förebygger på så sätt våldsamma konflikter.

Latinamerikagruppernas arbete syftar till att stärka folkrörelser som arbetar för att öka människors
möjlighet till inflytande i beslutsprocesser, vilket på sikt ska gynna en fredlig samhällsförändring i
verksamhetsländerna. Risken för att konflikter urartar i våld bör minska om fler människor är, och
känner sig, delaktiga i samhället.   

Latinamerikagrupperna ser en global trend där demokratiska folkrörelser som ställer legitima krav
och använder sina politiska rättigheter kriminaliseras, svartmålas och riskerar att stämplas som
terrorister eller antidemokratiska.   

Latinamerikagrupperna stödjer inte våld och förespråkar fredliga och demokratiska processer för att
bygga resultat på lång sikt.

Latinamerikagrupperna ser civil olydnad som ett legitimt medel att använda. Civil olydnad är aktiv
vägran att lyda lagar, krav eller order från en stat, regering eller en ockuperande makt, utan att ta till
fysiskt våld. Följande kriterier används för att definiera civil olydnad:

* Aktionen eller handlingen bryter mot en lag eller är en ordervägran.

* Ingen av deltagarna maskerar sig eller döljer sin identitet på annat sätt.

* Ingen levande varelse kommer till skada.

* Deltagarna stannar på brottsplatsen och låter sig bli gripna och ställda inför rätta.

* Motivet till handlingen är ideologiskt eller politiskt motiverat. Alltså inte endast för egen vinning. 

Latinamerikagrupperna arbetar med att stärka de egna medarbetarnas insikt i det egna ansvaret för
att inte skapa konfliktsituationer inom den egna föreningen, inom eller mellan samarbetspartners
eller mellan föreningen och samarbetspartners.

Miljö och hållbart samhälle

Ett systemkritiskt förhållningsätt gör att vi ser att det nuvarande samhällssystemet driver på
miljöförstöring och klimatförändringar. Latinamerikagrupperna arbetar för ett hållbart samhälle.
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Jordens resurser är inte oändliga och hushållning med dessa resurser är en förutsättning för att
samhället långsiktigt ska kunna stärkas socialt och ekonomiskt. Genom att anpassa produktionen till
de naturliga kretsloppen närmar vi oss ett ekologiskt uthålligt samhälle. Utifrån
klimaträttviseaspekten är miljöhänsynen en viktig och självklar del, eftersom människor som lever i
fattigdom är mest sårbara och drabbas hårdast av miljöförstöringens och klimatförändringarnas
konsekvenser, trots att de till stor del inte är ansvariga för utvinningen och utsläppen. Ett stärkande
av lokalsamhällena och respekt för urfolks rätt till att förvalta sitt territorium är centralt för att skapa
en uthållig skötsel av känsliga ekosystem.

Latinamerikagrupperna ska därför:
• medverka till ett ekologiskt hållbart samhälle,
• skapa möjligheter för anställda, medlemmar och aktivister att ska�a sig en förståelse för

klimat- och miljöaspekter och därmed förutsättningar för att kunna bidra till ett ekologiskt
hållbart samhälle,

• verka för urfolks rätt till sitt territorium och för att småbrukares rätt till skydd för traditionella
kunskaper och grödor respekteras, och

• verka för att miljötänkande och miljöaspekter integreras i allt beslutfattande och i all
verksamhet.

Hiv/aids

Latinamerikagrupperna ser hiv/aids som en viktig samhällelig fråga globalt sett.
Latinamerikagrupperna uppfattar hiv/aids som nära förbundet med ojämlikhet när det gäller makt
och rättigheter. Unga kvinnor är särskilt utsatta eftersom de ofta, i högre grad än andra, saknar
möjlighet att råda över sina egna liv och sin egen sexualitet. Latinamerikagrupperna stödjer enbart
insatser som berör hiv/aids om dessa tydligt utgår ifrån att hiv/aids är ett makt- och
jämställdhetsproblem och att ungas rätt att bestämma över sin egen sexualitet är självklar.

Latinamerikagrupperna ska därför verka för att:
• öka öppenheten och toleransen i diskussioner om hiv/aids och dess konsekvenser, alltid med

utgångspunkt i vikten av folkbildning, och i alla människors rätt att råda över sina egna liv,
• öka kunskapen kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och
• motverka de ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män.
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