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Riksträff uppmuntrade till fortsatt kamp

Foto: Andrea Zimmermann

Engagera dig

Den 9-10 mars samlades ett trettiotal personer engagerade
i Latinamerikagrupperna för vårens riksträff i Norrköping.
Det blev en händelserik helg fylld med diskussioner och
intressanta föreläsningar.
Det doftar av gallo pinto och
nybryggt kaffe medan solen strålar
igenom de stora röda fönstren. På
väggen hänger färgglada banderoller. Vi skulle kunna vara i vilken
latinamerikansk småstad som helst,
men det är Latinamerikagruppernas
riksträff i Norrköping.
Till Studiefrämjandets lokal strömmar medlemmar från lokalgrupper,
temagrupper och övriga intresserade av föreningen. Efter en kort
presentation av oss själva lägger vi
gemensamt ett pussel som kommer
att symbolisera såväl hela riksträffen som Latinamerikagrupperna
som förening.
Under två dagar ska vi få lära oss
mer om Latinamerikagrupperna,
men också ta del av intressanta
och inspirerande föreläsningar
och workshops. Samtidigt som

aktiva inom föreningen diskuterar
föreningens framtid hålls en utbildning för blivande skolinformatörer i
projektet ”Makten över maten”.
Emiliano Techera Beer, aktivist och
socialantropolog som studerar sociala rörelser, är först ut att föreläsa
om den globala rättviserörelsens
historia. Det som genomsyrar
Emilianos tankar är att vi människor idag förstår allt omkring oss
genom den kapitalistiska marknaden. Han talar om revolution och
ger exempel på alternativa sociala
rörelser som kan uppmuntra oss till
fortsatt kamp.
Eftermiddagen kantas av diskussioner och lekfulla övningar om hur
man blir en aktivist. Journalisten
och författaren Shora Esmailian föreläser om klimatflyktingar. Utifrån
sin reportagebok ”Ur Askan: människor på flykt i en varmare värld”

Våra lokalgrupper finns i Göteborg, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Kalmar, Linköping, Umeå, Malmö/Lund, Skellefteå och Skara. För dig som vill
fördjupa dig i ett specifikt tema eller saknar en lokalgrupp i närområdet
finns temagrupper. Vi har även medlemsorganisationer, som på olika
sätt delar våra värderingar och stöder vårt arbete. På vår hemsida finns
kontaktuppgifter och mer information om respektive grupp.

skildrar hon personliga porträtt i
Pakistan, Egypten och Kenya, alla
med ett gemensamt livsöde - den
påtvingade flykten för miljontals
människor till följd av jordens
uppvärmning och allt extremare
väderförhållanden. Shora får oss att
häpna och förstå betydelsen av vår
kamp för ett hållbart och rättvist
samhälle.
På söndagen får de blivande
skolinformatörerna en mängd
retoriska tips och knep att ta med
sig ut i skolorna. I ett annat rum
diskuteras Latinamerikagruppernas
framtidsvisioner. Studiefrämjandet
sprudlar av idéer. Vi lyssnar på
Marika Sjödin från stadsodlarna i
Norrköping och Anita Guillén från
Organización de Lucha por la Tierra
(OLT) i Paraguay, två exempel på

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

lokal aktivism att ta tillbaka maten
och marken.
Plötsligt är helgen över. Det sista
kaffet dricks upp, banderollerna
plockas ner och kvar återstår ett
farväl. Vi har alla knutit nya
vänskaper, ökat våra kunskaper om
föreningen och framförallt fått en
övertygelse om att vi tillsammans
genom Latinamerikagrupperna
kan skapa förändring. På vägen
tillbaka till Stockholm kan jag inte
sluta tänka på det budskap som vi
på lördagsmorgonen tillsammans
pusslade ihop - ”En annan värld är
möjlig!”.
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