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latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening, som tillsammans
med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist, jämställt och 
hållbart samhälle. Vi stödjer människors kamp för demokrati och mänsk-
liga rättigheter. Våra samarbetspartners i Latinamerika är ursprungsfolks-, 
bonde- och lantarbetarorganisationer. Vi ser kampen som global och 
arbetar därför med att påverka beslutsfattare och opinionsbildare även 
i Sverige.

adress: Latinamerikagrupperna
Tegelviksgatan 40, 
116 41 Stockholm
Tel 08-55 69 75 30 
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sTöD LATINAMERIkAGRUPPERNA!

Folkrörelserna
satsar på allianser 
inför Rio +20

Fakta: vía campesina
Vía Campesina är en global bon-
derörelse som samlar 200 miljoner 
småjordbrukare. CLOC står för 
Coordinadora Latinoaméricana de 
Organizaciónes del Campo, och 
är mer eller mindre den latiname-
rikanska delen av Vía Campesina. 
CLOC-VC eftersträvar ett samhälle 
där småskalig, ekologisk produktion 
står i fokus och mänskliga rät-
tigheter respekteras. De tillhör också 
Latinamerikagruppernas samarbetsor-
ganisationer. 
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för CloC-Vía Campesina 
Centralamerika är det viktigaste 
inför rio +20 att lyfta fram de 
mänskliga rättigheterna och för-
svara moder jord. – men vi måste 
skapa allianser med rörelser i an-
dra länder för att budskapet ska 
höras, säger ramiro tellez, 23, som 
deltog på ett World social forum i 
brasilien i januari, där förberedel-
serna inför rio +20 pågick för fullt.

mer från Latinamerikagrupperna 
i ett samarbete som fokuserar 
på organisationsförstärkning, 
folkbildning, ledarskapsutbild-
ning och politisk påverkan. 

– De industrialiserade länderna 
driver på för den ”gröna eko-
nomin” och en fortsättning av 
handeln med utsläppsrätter, vilket 
framför allt drabbar ursprungs-
folken. Vi vill framhålla en 
alternativ modell, som den som 
framkom i Cochabamba 2010, 
då den bolivianska regeringen 
tillsammans med folkrörelser 
organiserade en stor konferens. 
Morales sa då ”antingen dör 
kapitalismen eller så dör Moder 
Jord”. Våra idéer följer den linjen. 

Några av de förslag som 
framhålls är att konstituera en 
internationell klimattribunal, 

stoppa klimatökningen vid 1 grad 
och att 6 procent av de industria-
liserade ländernas BNP ska gå till 
klimatbistånd. 

– Vi har våra allierade; Grupo 
Latinoamérica, som består av 
ministrar från vissa av de latina-
merikanska regeringarna, och 
G77. Inom kort ska vi också börja 
trycka på våra egna regeringar 
i Centralamerika, säger Fausto 
Torrez.

Folkrörelserna i Brasilien är 
starka aktörer, och Fausto Torrez 
hoppas att de ska lyckas ena 
kontinentens rörelser den här 
gången, tillsammans med ALBA-
länderna . 

– Vid klimatmötet COP 16 i 
Cancún var folkrörelserna för 
splittrade. För att få bättre 

genomslag tror jag att vi måste 
arbeta för att bredda våra förslag, 
så att både folkrörelserna och 
de progressiva regeringarna kan 
ställa sig bakom dem.

text och bild: anna lok 
Solidaritetsarbetare 
Latinamerikagrupperna

Mötet om hållbar utveckling i Rio 
den 20-22 juni kommer att pågå 
samtidigt som Folkets toppmöte, 
där sociala rörelser diskuterar 
sina egna förslag och strävar efter 
att påverka beslutsfattare som 
deltar. De tre stora frågorna är de 
rådande klimatförändringarna, 
ett demokratiskt styre av världen 
och övergången till en ny sam-
hällsmodell.

– Vi vill lyfta de exempel i 
Centralamerika där det är tydligt 
vilken skada den nuvarande 
ekonomiska modellen gör på 
samhället. I regioner som Polochic 
i Guatemala och Aguándalen i 
Honduras har avhysningar och 
mord på de som försvarat sin rätt 
till jord och försörjning pågått 
under lång tid. I Panama har 
ursprungsfolket Ngabe Buglé 
tryckts tillbaka med våldsamma 
metoder av polisen när de krävt 
att regeringen ska leva upp till 
sina löften gällande naturresurser 
i deras terratorier. 

En delegat per land från CLOC-
Vía Campesina kommer att 
delta i det alternativa mötet, 
berättar Fausto Torrez, ansvarig 
för utbildningsfrågor inom 
nätverket i Centralamerika. 
Finansieringen av resorna kom-
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