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Den 17 april 2013 genomfördes den andra överlämningen av
underskrivna vykort för schyssta pensionsinvesteringar till finansmarknadsminister Peter Norman.
Klockan 9:30 samlades representanter från de flesta organisationer
som deltar i kampanjen på Sergels torg i Stockholm. Därifrån
promenerade vi gemensamt till Finansdepartementets entré på
Jakobsgatan 24. På Finansdepartementet tog Peter Normans pres�sekreterare emot de 3360 vykort och elektroniska underskrifter som
kampanjen hittills samlat in.

Vill du också delta i kampanjen för schyssta
pensionsinvesteringar?
Skriv under vykortet eller beställ pappersvykort hem till dig på vår
hemsida!

Hallå där...

...Hanna Ghandina Borglund, aktiv i latinamerikagruppernas nybildade gruvtemagrupp.
Vad är gruvtemagruppen?
– Vi är en grupp som har bildats
som en naturlig reaktion på
gruvindustrins ökande exploatering
i världen. Gruppen är viktig för att
föra samman kampen mot problematiken gruvindustrin medför i syd
och nord, en problematik som ofta
är den samma. Vi visar solidaritet
med alla som försvarar moder jord
och förutsättningarna till liv.

Var finns ni?
– Facebook-gruppen ”Mot gruvindustri i urfolksterritorier - No
a la mineria en territ, indigena”
fungerar som vår plattform för att
sprida information. Vi har också
Skype-möten och mejllistor där vi
diskuterar gruppens engagemang
och aktiviteter.

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

På http://latinamerikagrupperna.se
hittar du kontaktuppgifter till våra lokalgrupper,
medlemsorganisationer och temagrupper.

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.

Vad har ni haft på gång under
våren?
– Som medarrangörer i en stor
gruvdemonstration i Stockholm den
20 april ville vi belysa den globala
gruvproblematiken. Det som sker
i Sverige sker och har redan skett i
Latinamerika, kampen globaliseras
och vi stärker oss genom global
solidaritet.
– I juni planerar vi tillsammans med andra arrangörer en
gångmarsch/demonstration och
fjällvandring i vackra Jokkmokk,
där provborrningar har planerats.

komma på events som organiseras
eller hålla sig uppdaterad kan gå
med i Facebook-gruppen. Vill man
mer kan man gå med i gruvgruppen och vara med och planera
gruppens aktiviteter. Vi är en ny
grupp och det finns stor möjlighet
att påverka gruppens riktning samt
engagemang.

Text: Maria Löfgren
Latinamerikagrupperna

Vem kan engagera sig?
– Alla som har ett intresse för
gruvfrågor är välkomna, oavsett
ambitionsnivå. Den som bara vill

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

Våra medlemsorganisationer:
Casa Peru, Grupo de Apoyo a Bolivia GAB,
Imágenes del Sur, Bolivia-Stödkommittén
i Malmö (CAB), MST Stödgrupp,
Latinamerikakommittén i Jönköping,
Latinamerikakommittén i Luleå, Aluna,
Permanic och Colombianätverket.

