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Omslagsbild: I november 2012 samlades 
en rad organisationer utanför kongressen i 
Guatemala City för att utöva påtryckningar 
mot regeringen för godkännandet av lagen 
om landsbygdsutveckling. Foto: Lina Karlsson
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CHILE

”Hav till Bolivia” och ”Frihet för de politiska mapuchefångarna” 
var några av de slagord som ekade under Folkets toppmöte i 
Santiago, Chile, i slutet av januari 2012. Nära 400 organisatio-
ner och sociala rörelser från Latinamerika och Europa deltog 
på mötet.

Folkets toppmöte hölls parallellt 
med det första toppmötet mellan 
EU och den latinamerikanska- och 
karibiska organisationen Celac, 
som gick av stapeln samma helg i 
Santiago.

På plats på Folkets toppmöte fanns 
bland annat en stor uppslutning 
av ursprungsrörelser från Bolivia, 
Ecuador och Paraguay, som delade 
med sig av sina erfarenheter och 
stöttade mapuchefolket i Chile som 
i dag upplever en stark repression 
från den chilenska staten. De talade 
om vikten av att ena länders sociala 
rörelser och tillsammans kämpa 
för förändring av den politiska 
strukturen.

–  Mapuches, känn er inte en-
samma, vi finns för att stötta er! sa 
Leandro Llosa, från Cochabamba i 
Bolivia, under ett av seminarierna 
rörande ursprungsfolks rättigheter.

Allianser som gett resultat
En rad internationella organi-
sationer som arbetar mot de 
transnationella företagens framfart 
i Latinamerika och ödesdigra utvin-
ningsmetoder deltog också under 
mötet. Flera organisationer ifråga-
satte statens relation till företag och 
staters roll i världsekonomin. Folkets 
inflytande över staters beslut måste 
stärkas, ansåg många.

Under mötet debatterades dock 
inte bara problem utan deltagarna 

delade även med sig av erfarenheter 
där folkliga påtryckningar gett 
resultat. Ett sådant kom från sociala 
rörelser i Costa Rica som lyckats 
stoppa GMO-företaget Monsanto 
från att sprida sina genmodifierade 
grödor i landet. På samma sätt 
har rörelserna på Costa Rica även 
lyckats få igenom ett förbud mot 
öppna dagbrott. Men vägen dit har 
varit lång.

– Det tog 18 år att få igenom den 
lag som förbjuder öppna dagbrott 
i Costa Rica. Först var vi sociala 
rörelser tvungna att övertyga fler 
organisationer och rörelser om hur 
skadliga dessa är för miljön, sedan 
var vi tvungna att få allmänheten 
att förstå varför detta var viktigt 
för dem. Det var också väldigt 
viktigt att se till att frågan blev 
stor i media, sa Grace Garcia, från 
Jordens Vänner.

Nyckeln till framgång har varit 
starka allianser mellan rörelser, 

intensivt kampanjande och folkom-
röstning, ansåg hon. 

Paradigmskifte
Det diskuterades hur världens 
sociala rörelser tillsammans ska 
arbeta för att främja ett paradigm-
skifte mot ett gott leverne, buen 
vivir, byggt på harmoni mellan 
människor, natur och miljö, där 
mänskliga rättigheter såväl som 
naturens rättigheter tas till vara och 
där ekonomin bygger solidaritet. En 
värld där demokratin är direkt och 
deltagande och där folkets röster 
hörs.

Som en av talarna under avslut-
ningsakten sa, det finns bara ett 
sätt att komma framåt, genom att 
kämpa, kämpa, kämpa!

Text och foto: Lisa Karlsson
Latinamerikagrupperna

Tillsammans mot ett paradigmskifte

Färgstark dans i samband med invigningsakten av 
Folkets toppmöte i Santiago, Chile.
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