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Inka-ledaren Tupak Kataris sista 
ord, som han uttalade innan han 
brutalt mördades av de spanska 
erövrarna, är legendariska. Samma 
ord var ledstjärnan för det Andinska 
Nätverket för Ursprungsfolksrörelser 
– CAOIs första kongress i den 
peruanska staden Cusco 2006.

Ursprungsfolksorganisationer 
från hela den andinska regionen 
samlades då för att gemensamt 
diskutera problem som beror på 
att ursprungsfolk marginaliseras 
och diskrimineras i sina länder och 
utvinningen av naturresurser på 
deras territorier.

Precis som ursprungsfolkens 
organisationer önskade 2006, 
har bildandet av CAOI inneburit 
ett slut på att andra talar för 
ursprungsfolken i Anderna. CAOI 
har blivit en naturlig referenspunkt 
internationellt. Medan medlemsor-
ganisationerna ofta är inriktade på 

nationella frågor är det nätverkets 
uppgift att lyfta blicken över 
ländernas gränser och arbeta för att 
påverka på en global nivå.

En av de stora frågor CAOI 
arbetar med nu är klimatkrisen 
vars effekter ursprungfolken i de 
andinska länderna redan känner 
av genom smältande glaciärer och 
extremväder. Nu i dagarna 
diskuterar ursprungsfolksledare 
i Ecuadors huvudstad Quito om 
hur de ska få världen att ac-
ceptera att även Moder Jord har 
rättigheter. Detta är ett synsätt, 
som ifrågasätter tillväxthysteri 
och hänsynslös exploatering av 
naturresurser. 

Latinamerikagruppernas 
ekonomiska stöd till CAOI ger 
dem möjlighet att diskutera och 
sprida dessa förslag, för att på-
verka regeringar nationellt och 

internationellt. Men organisationen 
har även en annan roll i relation 
till CAOI; med kvinnosekretariatets 
samordnare Nancy Izas ord:

- Vi uppskattar att ni är en allierad i 
CAOIs påverkansarbete på interna-
tionell nivå. 

Latinamerikagruppernas uppgift 

är bland annat att öppna dörrar 
så att ursprungsfolken själva kan 
framföra sina åsikter till europe-
iska beslutsfattare och delta i den 
svenska samhällsdebatten. 

text: kim moberger 
Solidaritetsarbetare 
Latinamerikagrupperna

”– Jag kommer tillbaka, men då som 
miljoner” 

Du kan stödja vår insamling varje månad via autogiro. Du blir då la-
tinamerikavän och stödjer därmed inte bara ett enskilt projekt eller en 
individ utan hela folkrörelser och deras förändringsarbete.

Du väljer själv vilket belopp du vill bidra med – även en liten summa 
varje månad betyder mycket!

Som medlem i Latinamerikagrupperna kan du också betala ditt medlem-
skap via autogiro och genom höja upp med valfritt belopp också stödja 
insamling. All information hittar du på: www.latinamerikagrupperna.se

Bli latinamerikavän!
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– Solidaritet är inte samma sak som bistånd. Grunden är inte ett materiellt bistånd. 
Istället utgår det från en slags gemenskap. En gemensam kamp. Var och en delar med 
sig och stödjer dem andra.

nelida marin, folkrörelsetidningen Brasil de fato, Brasilien

på vilka sätt kan man visa solidaritet med folkrörelser?
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