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Webb: Latinamerikagrupperna.se
facebook.com/Latinamerikagrupperna
twitter.com/latinamerikagr

På www.latinamerikagrupperna.se
hittar du kontaktuppgifter till våra lokalgrupper, 
medlemsorganisationer och temagrupper.

Våra lokalgrupper finns i:
Göteborg, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, 
Kalmar, Linköping, Umeå, Malmö/Lund, Växjö, 
Karlstad, Skellefteå och Skara.

Våra medlemsorganisationer:
Casa Perú, Imágenes del Sur, Solidariska
tolkar, Latinamerikakommittén i Jönköping,
Latinamerikakommittén i Luleå och
Colombianätverket.

SWEDWATCH/HALLÅ DÄR!

...Kajsa Uvenberg, Linköpings 
lokalgrupp!

Varför engagerar du dig i 
föreningen?
– Jag åkte till Nicaragua för fem 
år sedan och arbetade på en 
fritidsgård med barn och ungdo-
mar. När jag kom hem ville jag 
fortsätta engagera mig. Jag kom i 
kontakt med Latinamerikagrup-

perna på Peace and Love under 
deras sommarturné. Därefter 
startade jag en lokalgrupp i 
Linköping.

Vad arbetar ni med just nu i 
lokalgruppen?
– Just nu så planerar vi en 

boliviansk afton i samarbete 
med Världsbutiken och Ystads 
fredsgrupp. Vi kommer spela 
boliviansk och svensk folkmusik 
och ha en modevisning med 
kläder från Bolivia. Världsbutiken 
samarbetar med föreningen som 
gör kläder i alpaca-ull som också 
säljs i butiken. 

Vi arbetar också med namn-
insamlingen om AP-fonderna. 
Eftersom vi bara är två stycken 
i gruppen just nu så försöker vi 
också värva nya medlemmar.

Vad är det bästa med att vara 
aktiv?
– Jag tycker att Latinamerika-
grupperna är en väldigt bra 
förening och det är roligt och 
givande att vara med. Jag har 
lärt mig mycket om olika frågor 
genom till exempel AP-fondskam-
panjen och genom att besöka 
Inspiration Världen. 

Det är kul att träffa andra som 
brinner för samma saker som jag. 
Det ger mig en spark i baken för 
vidare engagemang.

Text och foto:  
Josefine Höijer
Latinamerikagrupperna 

Sverige importerar mängder 
av soja från Brasilien, främst 
för att användas som foder i 
köttindustrin. I Brasilien orsakar 
sojaproduktionen - tillsammans 
med boskapsskötsel - avskog-
ning i naturkänsliga områden, 
kränkningar av arbetsrätt och 
ursprungsfolkens territorier. 
Användning av kemiska be-
kämpningsmedel, varav flera är 
förbjudna i EU, är omfattande. 
Latinamerikagrupperna arbetar 
för att öka kunskapen i Sverige 
om sojans och köttproduktionens 
effekter på människor, klimat och 
miljö i Sydamerika. Vi arbetar 
för ökade krav på den soja som 
importeras, för förändrade 
konsumtionsmönster och för att 
förbjuda import av produkter 
som använder gifter som inte är 
tillåtna inom EU.

I juni 2012 släppte Swedwatch 
– i samarbete med Latinamerika-
grupperna – rapporten ”Mera 
soja – mindre mångfald”. 
Rapporten följer upp sojaim-
portörernas arbete med etik och 

miljö utifrån rapporten ”Mer 
kött och soja – mindre regnskog” 
från 2010. Uppföljningsrapporten 
belyser sojasektorns påverkan 
på miljön, ursprungsfolks 
rättigheter och arbetares rättig-

heter samt ny lagstiftning kring 
bekämpningsmedel. Rapporten 
visar att hållbarhetsproblemen 
i den brasilianska sojasektorn 
fortfarande är stora, men att de 
företag som granskades i den 
förra rapporten idag arbetar 
mer aktivt med etik och miljö 
än tidigare. Nu krävs det att fler 
aktörer engagerar sig, däribland 
de stora livsmedelskedjorna. 

Text: Annelie Andersson
Latinamerikagrupperna

Kajsa Uvenberg, till höger i bild, andra året 
i rad med Latinamerikagrupperna på Peace 
and Love. Här med budskap om AP-fondernas 
oetiska investeringar i guldgruvor.

Rapport granskar sojaimportörerna 

Rapporter 
”Mer soja, mindre mångfald” (2012) 
– Swedwatch 
”Mer soja och kött, mindre regnskog” 
(2010) – Swedwatch 
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Hallå där....

Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen. Skriftens 
innehåll är enbart Latinamerikagruppernas ansvar och kan på intet sätt anses reflektera 
Europeiska Unionens åsikter.

Foto: Dutch Soy Coalition
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