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– Arbetarna världen över har i 
uppgift att ge politiskt innehåll 
åt de kriser vi upplever idag, 
kriser som är konsekvenser av 
dagens kapitalism. Det betyder 
att vi bör sammankoppla våra 
problem: vilka är de gemen-
samma orsakerna till folkens 
problem i syd och nord? Det 
handlar inte om att européerna 
ska “hjälpa” utvecklingslän-
derna. Det är klart att solidaritet 
är nödvändigt, men framför allt 
bör vi ena oss i kampen mot 
de transnationella företagen 
och bankerna som dominerar 
regeringarna. Om de europeiska 

folken lyckas befria sig från 
de transnationella företagens 
neokoloniala beteende, då 
kommer vi i Syd att ha bättre 
förutsättningar att utveckla vår 
kamp.

Vilka strategier bör vi använ-
da för att förändra produk-
tionen av livsmedel i världen?

– Det enda sättet att lösa mat-
krisen och mildra klimatkrisen 
är att stärka det småskaliga 
familjejordbruket, de lokala livs-
medelsmarknaderna och återskapa 
kulturen att konsumera lokala 
produkter som är anpassade till 
respektive klimat och jordmån. 
Utbyte av livsmedel borde bara 
ske då den lokala maten av någon 
anledning inte räcker till för att 
tillfredsställa näringsbehovet. 

Det som idag styr den globala 
livsmedelshandeln är de trans-
nationella företagens affärer och 
spekulation som pressar upp 
priserna, och vi har blivit beroende 
av dessa eftersom den traditionella 
produktionen slagits ut.

Det första steget för att vända den 
här utvecklingen är att natio-
nalstaterna återtar kontrollen 
och reglerar det flöde av kapital, 
livsmedel och jordbruksprodukter 
som nu kontrolleras av dessa 
storföretag. 

Du besökte nyligen Sverige 
på inbjudan av Latinamerika-
grupperna: vilken är de 
svenska organisationernas 
roll i det här arbetet?
– Jag tycker att organisationerna 
i Sverige gör ett viktigt arbete för 
att stödja småböndernas kamp 
i Latinamerika och Afrika. Men 
från min modesta synvinkel 
skulle jag vilja föreslå att ni 
tänker på nya strategier för att 
engagera svenska arbetare och 
jordbrukare, som måste vara 
motorn i förändringarna. Tänk 
på möjligheten att organisera 
olika landsbygdsaktörer för att 
öka livsmedelsproduktionen i 
Sverige, och urbana kollektiv som 
flyttar ut på landsbygden för att 
producera mat för det svenska 
folket. Att återvända till lands-
bygden är kanske Europas största 
utmaning. 

Vilka skillnader ser du mellan 
de svenska organisationernas 
uppfattning av begreppet 
matsuveränitet och det som 
La Vía Campesina använder i 
Argentina? 

– Jag tror att villkoren är olika. I 
Sverige har folk redan förlorat sin 
egen matkultur, eftersom livsmed-
len kommer från hela världen. Det 
värsta är att produkterna inte är 

av kvalitet för att de transporterats 
så långt. De ser jättefina ut men 
saknar smak. För svenskarna är 
den svåraste utmaningen att återta 
kulturen att producera sina egna 
livsmedel.

I Latinamerika har vi istället 
problemen med landkoncentration, 
de transnationella företagens försök 
att kontrollera allt och samtidigt 
naturligtvis den lokala eliten som 
är tillfredsställd med den här 
modellen. Därför är vår kamp både 
kulturell och konkret: det handlar 
om att ta tillbaka jorden, den 
nationella suveräniteten, demokra-
tin och freden.

Ett område som är viktigt att för-
djupa är vad som är ”ekologiskt”, 
vilket jag såg mycket av i Sverige. 
Dessa försäljningstrick avpolitiserar 
problemet, för oftast kommer dessa 
produkter från det industriella 
jordbruket och transnationella 
företag. Det är viktigt att avancera 
vad gäller lokala icke-industriella 
produkter från småbönder eller 
stadsjordbrukare som arbetar 
agroekologiskt. 
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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 
Fax 08-55 69 75 40 
info@latinamerikagrupperna.se

INTERVJU

”Att återvända till 
landsbygden är 
Europas största 

utmaning”

Diego Montón, La Vía Campesina:

Mitt i rådande finans-
kris, klimatkris och 
demokratikris besökte 
argentinaren Diego 
Montón Sverige för 
att tala om den inter-
nationella småbrukar-
rörelsen La Vía Cam-
pesinas kamp och de 
möjligheter till föränd-
ring som finns – om vi 
arbetar tillsammans i 
Nord och Syd.
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