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Många talar om att en
annan värld är möjlig. Om
det räcker med hälften av
årsinkomsten för de fyra
personer som tjänar mest,
för att ge alla rent vatten,
tak över huvudet, närings-
rik mat, god hälsovård och
utbildning. Ja då känns det
som om det faktiskt skulle
vara möjligt att skapa en
annan värld. 

Bara tillräckligt många
krävde att spelreglerna
ändrades till fördel för fler-
talet och inte för ett fåtal.
Det gäller givetvis handels-
villkor och alla andra frågor
som står på vår agenda.

Det är visserligen många som talar om en
annan värld, men för att det ska bli till-
räckligt många som kräver det, som mål-

medvetet arbetar för förändring, då krävs det
en större samordning av den internationella
solidaritetsrörelsen. Och det behövs en bro
mellan de moderna globalisterna som redan
ser en annan värld och oss i den traditionella
solidaritetsrörelsen, som kanske har svårt att
lämna en gammal världsbild. Det finns ett
behov av en samlad, opinionsbildande kraft,
ett behov av stöd till små organisationer, ett
behov av att kvalitetssäkra utvecklingssam-
arbete mellan Nord och Syd, genom metod-
utveckling och gemensamt lärande.

Denna samlade kraft strävar en grupp
solidaritetsorganisationer efter att uppnå till-
sammans, den kallas för Gem-processen, och
kanske har du läst om den förut. Det är en
process som har pågått sedan våren 2003. Året
efter förankrades processen i organisationer-
na. Vintern 2005 gavs det brobygge man hål-
ler på med arbetsnamnet Parasol. Ett par kon-
sulter gjorde intervjuer och skrev en rapport.
Hösten 2005 har tankarna konkretiserats och
en gemensam arbetsgrupp har arbetat fram vi-
sionsdokument, förslag till organisationsform,
förslag till samarbetsavtal och finansierings-

former samt stadgeförslag. Allt ska nu disku-
teras i de olika organisationerna och man söker
ett bättre namn än Parasol.

Den kallas Gem-processen för att det lilla
genialiska kontorsredskapet har förmågan att
binda samman papper utan att förstöra dem
och med möjlighet att omgruppera eller rent
av lösa upp sammanbindningen utan att pap-
perens identitet gått förlorad. Sådan är Gem-
processen tänkt, ett samarbete mellan organi-
sationer som bevarar sin identitet, men ändå
ingår i ett nära samarbete, som kan bli myck-
et långtgående.

En stor utmaning

Det är en stor utmaning Gem-gruppen har
tagit sig an. Ingen har ifrågsatt behovet av en
samlad kraft, frågetecknen gäller huruvida de
gamla solidaritetsrörelserna är kapabla att axla
den samlande rollen. Hur ofta har vi sett den
gamla solidaritetsrörelsen delta i en massmedial
diskussion om Sveriges politik för en global
utveckling? Eller skapa löpsedelsrubriker för
sin radikala kritik av EU:s jordbrukssubven-
tioner? Det finns en dynamisk kraft i spänn-
vidden mellan de nya rörelsernas nätverkan-
de och de gamla organisationernas uthålliga
strukturer. Rätt möte mellan dessa skulle
kunna vara oerhört utvecklande för båda bro-
fästen.

Global rättvisa hör ihop med hållbar lokal

utveckling. Hur vi lever lokalt spelar roll för
hur världen utvecklas. Att äta lokalt produce-
rade ekologiska morötter blir till mer än ett
symbolvärde i en värld utan diselsubventio-
nerade transporter. Våren 2005 bildades en
Glokalgrupp i Trollhättan-Vänersborg för att
arbeta med dessa två frågor, lokal hållbar ut-
veckling och global rättvisa. Glokalgruppen
har också en grundtanke som är intressant för
Gem-processen. Genom att bilda en grupp av
lokala aktivister från en rad olika organisatio-
ner, i stället för att sitta ensamma i var sitt
hörn, samlas medlemmar från UBV, VFSN,
Afrikagruperna, JAK, Attac, Ordfront med
flera organisationer i Glokalgruppen. Därtill
bildades Glokalgruppen ur ingenting genom
en lokal skaparverkstad i linje med det upp-
lägg som Gem-processen presenterade 2004.

En framgångsrik Gem-process leder till en
stark, samlad kraft i Sverige, med kapacitet att
fylla de behov som finns och förmåga att sam-
arbeta med andra goda krafter i Sverige och i
EU samt globalt. Samtidigt krävs aktiva glo-
kalgrupper i hela landet, för att mobilisera de
krafter som ska bära upp den samlade kraften.
Detta är lika möjligt som en annan värld och
ett måste om en annan värld ska bli möjlig.

Tomas Rydsmo, 

Medlem i Glokalgruppen i Trollhättan-

Vänersborg, en gång också konsult med 

uppdrag att driva Gem-processen framåt.

”Det behövs en bro mellan de moderna globalisterna som redan ser en annan värld
och oss i den traditionella solidaritetsrörelsen.” Från en demonstration mot frihan-
delsavtalet CAFTA i Managua. FOTO: BERIT SVENSSON H

På väg mot en annan värld
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SVALORNAS verksamhet grundar sig på tan-
ken att målgruppen själv formulerar sina pro-
blem och själv finner möjliga vägar till för-
ändring. Svalorna är religiöst och politiskt
obunden och öppen för alla som är intresse-
rade av Latinamerika. Vi får stöd från Forum
Syd, dels för vår volontärverksamhet och dels
för ekonomiska insatser i Nicaragua, Bolivia
och Peru. Vår verksamhet är tudelad vad be-
träffar vårt påverkansarbete, som bedrivs både
i Sverige och i våra samarbetsländer. 

Vår övergripande policy är under omfor-
mulering, men vår önskan är att undanröja
orättvisor som leder till fattigdom samt att ar-
beta med de människor som är mest utsatta.
Våra målgrupper skiljer sig lite i de olika län-
derna, men i alla tre länderna arbetar vi för att
barn och ungdomar ska få en grundutbildning
som kan byggas på med yrkesutbildning. Vi

håller på att formulera en policy för mikrokre-
diter, för att kunna stötta organisationer som
vill pröva på denna strategi för att minska fat-
tigdomen i området.

Ingen stor förening

Vi är ingen stor förening. Vi omsätter 8 mil-
joner kronor, har 250 medlemmar och sam-
lade in 195 000 kronor år 2005. På kansliet
har vi 4,3 tjänster, i länderna cirka fem vo-
lontärer i varje land samt en i Honduras. 

Svalorna har länge levt ett undanskymt liv:
att verka utan att synas har varit mottot. Den
nya generationen svalor kommer i stället att
verka för att synas, och då gärna i samverkan
med andra organisationer. Redan innan Gem-
processen startades hade Svalorna börjat fun-
dera över lämpliga samarbetspartners. Vi tror

att ett samarbete vars främsta mål är att för-
bättra våra insatser i Syd kommer att ge stora
synergieffekter i form av ökad kreativitet, sti-
mulans och arbetsglädje. Vi oroar oss inte läng-
re för att ett samarbete skulle kunna leda till
en sammanslagning, utan tror på att varje för-
ening kommer att behålla sin profil och sin
organisation. Visserligen lär vi oss säkert myck-
et av varandra, men våra ”själar” påverkas inte.
Svalorna ser fram emot en framtid då vi till-
sammans med våra samarbetspartners i Syd
och i Sverige utgör en så stark påverkansfak-
tor att vi inte kan bortses från.

Så här tänkte Svalornas styrelseordförande
en gråkall afton i slutet av januari 2006.

Väl mött i Nicaragua och på hemmafronten.

Christina Robertson-Pearce 

UBV/Latinamerika
UBV/LATINAMERIKA bildades 1968 och är en antiimperia-
listisk, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsföre-
ning. Vi arbetar för en demokratisk och hållbar utveckling
samt en rättvis fördelning av världens resurser. Vi prioriterar
arbete med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt
demokratifrågor. Våra samarbetspartner i Latinamerika är ur-
sprungsfolk, bonde- och lantarbetarorganisationer samt ung-
domsorganisationer.

Projekt och opinionsarbete

UBV arbetar i Latinamerika med program: projekt, ungdoms-
praktikanter, personal i utvecklingssamarbete samt utbyten.
I Sverige arbetar vi med information och opinionsbildning
genom våra lokalgrupper. UBV ger ut tidskriften Latiname-
rika. UBV har verksamhet i Bolivia, Brasilien, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Honduras och Nicaragua.

Framtidsjorden
FRAMTIDSJORDEN är ett internationellt nätverk som stödjer initiativ till ut-
veckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har med-
lemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige. Organisationerna arbe-
tar främst inom de tre områdena hållbar landsbygdsutveckling, urbana mil-
jöfrågor och insatser för att bevara biologisk och kulturell mångfald. Inom
samtliga områden bedrivs utbildning i form av naturskolor och folkbildning.
Framtidsjorden vill verka för en utveckling som syftar till att tillfredsställa
människors behov, såväl nuvarande som kommande generationers. Framtids-
jorden utgår från tre grundprinciper: ekologi, självtillit och samarbete.

Vi arbetar med projektstöd, kurser och utbyten för att främja ekologisk
landsbygdsutveckling, utbildning och organisering av småbrukare; stödja
ursprungsbefolkning i deras arbete att försvara, stärka och utveckla sin kul-
tur; främja urban ekologi, det vill säga invånarnas eget miljöarbete i fattiga
stadsområden samt att stödja naturskolor för barn och ungdomar i slum-
områden och fattiga jordbruksdistrikt. Dessutom arbetar vi med prakti-
kantverksamhet och utbildning för svenska ungdomar samt informa-
tionsverksamhet i Sverige.

Föreningen Svalorna Latinamerika

n annan värld
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