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Daniel Pascual från det guatemalanska bonde- och ursprungsfolksnätverket Wakib’ Kej på besök i Sverige för att informera om konsekvenserna av de investeringar som AP-fonderna gör i gruvnäringen i hans land. Här efter ett möte på Riksdagen. | Foto: Pontus Björkman

”Solidaritet handlar om att förstå 
och arbeta för förändring”

vad är 
solidaritet 
för dig?

vi ställde frågor om solidaritet till personer runt 
om i latinamerika. svaren hittar du genom hela
tidningen.
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GUATEMALA

”Solidaritet handlar om att förstå 
och arbeta för förändring”

vad betyder solidaritet för dig?
Det handlar om att förstå att många människor befinner sig i 
kritiska situationer – ekonomiskt, socialt, politiskt – och att dra 
slutsatsen att vi tillsammans måste arbeta för att förändra det. 
Det är mer än att tycka synd om människor som har det svårt. 
Solidaritet handlar snarare om att förstå de människornas 
verklighet och att den är resultat av politiska och ekonomiska 
orättvisor som går att förändra. Solidaritet är också att ge 
ekonomiskt stöd till sådant förändringsarbete.

vad betyder global rättvisa för dig?
Strävan efter global rättvisa kan vara det viktigaste av allt 
för mänskligheten, och samtidigt det svåraste. Idag handlar 
kampen för global rättvisa om att utrota hunger och fattigdom 
i världen, bekämpa klimatförändringarna samt utrota rasism 
och andra typer av diskriminering.

Rika länders behov av att kontrollera naturresurser är ofta hu-
vudorsaken till krig i fattiga länder. För att vi ska uppnå global 
rättvisa, måste västvärlden sluta exploatera tredje världen. 

vad är ditt intryck av latinamerikagruppernas arbete?
Först och främst skulle jag vilja ge Latinamerikagrupperna en 
eloge för det arbete föreningen har gjort. 

Latinamerikagruppernas spanska namn är Solidaridad Suecia-
América Latina, och man visar i sitt arbete just det: solidaritet. 

Angående AP-fondernas oetiska investeringar behöver 
Latinamerikagrupperna bli ännu bättre på att visa för 
människor i Sverige att deras framtida välmående genom 
pensionssystemet betyder förstörelse av ekosystem, död och 
misär i Latinamerika. De svenska pensionslagarna borde 
ändras så att folk får bättre kontrollmöjlighet över reglerna 
som styr AP-fonderna, och att de investeras i verksamheter som 
gynnar en positiv utveckling i fattiga länder.

text: amanda Cambronero Watson
Praktikant  
Latinamerikagrupperna

I oktober besökte Daniel Pascual från ursprungs-
folksorganisationen Wakib’ Kej flera städer i Sverige 
för att bland annat informera om konsekvenserna 
av de investeringar som AP-fonderna gör i gruv-
näringen i Guatemala. Röster från Latinamerika 
passade på att ställa tre frågor.  

Skriv e-post till ansvariga ministrar och kräv etiskt
regelverk för AP-fonderna på:
latinamerikagrupperna.se/AP-fonderna

agera du med!

– Sverige bör ta till sig de krav som väcks av rörelserna i Latinamerika. Många svenska 
och europeiska företag som verkar här i Latinamerika kränker mänskliga rättigheter. 
Europieska rörelser och organisationer bör övervaka dessa och informera om detta i sina

marlene roman, advokat för juridiska observatoriet hos Caoi

på vilka sätt kan man visa solidaritet med folkrörelser?
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