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I slutet av november 2012 samlades en 
rad organisationer utanför kongressen 
i Guatemala City för att utöva påtryck-
ningar mot regeringen för godkännan-
det av lagen om landsbygdsutveckling. 
Lagförslaget motarbetas kraftigt av 
intressegruppen ”Chapines Unidos Por 
Guate”. 

GUATEMALA

mänskliga rättigheter till terrorism, 
säger Daniel Pascual.

Daniel Pascual är inte ensam om 
att få utstå hot på grund av sin 
kamp för rätten till mark. I juni 
förra året mottog bland annat 
byledaren samt gruvkritikern 
Yolanda Oqueli Veliz ett flertal hot 
per telefon. Yolanda blev senare 
skjuten av okända gärningsmän 
men överlevde. Även Domingo 
Hernández Ixcoy, en av ledarna 
för Maya-nätverket Waqib’ Kej, 
dödshotades under 2012. 

Text och foto: Lina Karlsson
Latinamerikagrupperna

I slutet av förra året och en bit in på detta har arbetare inom frukt och vinindustrin strejkat i Sydafrika. De vill framför allt 
få löner som går att leva på, ett krav som är fundamentalt i kampanjen Rättvis Vinhandel och som var en av de frågor som 
diskuterades när kampanjen träffades i Kapstaden i slutet av februari. 

Rättvis Vinhandel stärkte 
sina allianser i Sydafrika 

Under konferensen i Sydafrika gjorde kampanjgruppen ett studiebesök tillsam-
mans med Surplus People Project, medlemmar i Via Campesina, till ett samhälle 
utanför Grabouw som försöker organisera sig för att få rätten till de arbetar-
bostäder där de bor samt närliggande mark. Längst till vänster syns Raimundo 
Laugero från MNCI, och intill Alicia Muñoz, från Anamuri.  

Foto: Åsa Eriksson 

På plats fanns deltagare från 
Latinamerikagruppernas sam-
arbetsorganisationer i Chile och 
Argentina, samt flera organisatio-
ner i Sverige och Sydafrika, som 
tillsammans bildar kampanjen 
Rättvis Vinhandel. På agendan stod 
framför allt utvärdering av kam-
panjen och planering av fortsatt 
verksamhet.  

– Kampanjen Rättvis Vinhandel 
är ett viktigt redskap i kampen 
för att lantarbetarnas rättigheter 
ska följas, för att arbetarna ska 
respekteras och få en skälig lön 
som går att leva på. Arbetarnas 
hälsa måste gå före ökad handel, 
säger Alicia Muñoz Toledo, 
från Latinamerikagruppernas 
samarbetsorganisation Anamuri, 
Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas, som deltog 
under konferensen. 

Tillsammans med Raimundo 
Laugero från den argentinska 
småbrukarorganisationen MNCI, 
Movimiento Nacional Campesino 
Indígena, lyfte Alicia temat 
matsuveränitet under konferensen. 
De ville visa hur rätten till vatten, 
jord, en lön som går att leva på, 

hälsosam mat och värdigt arbete 
hänger ihop.  

– Det var väldigt intressant att 
diskutera matsuveränitet med 
de andra organisationerna, då 
visionen av det ser olika ut. Vi har 
tankar som är nya för dem och de 

har visioner som är nya för oss. På 
så sätt stärker vi varandra och våra 
allianser genom dessa möten. Det 
är en fantastisk erfarenhet!   

Under konferensen debat-
terades även Systembolagets 
uppförandekod, BSCI, som flera av 

organisationerna i kampanjen är 
starkt kritiska till. 

– Uppförandekoden är svagare än 
de lagar som redan finns i län-
derna, vilket gör den oduglig. Vi 
vill istället ta fram ett förslag på en 
egen uppförandekod. En kod som 
verkligen skulle göra skillnad för 
arbetarna.  

Under konferensen i Sydafrika 
gjordes även flera studiebesök 
på gårdar och gruppen träffade 
människor som kämpar för att få 
tillgång till jord, som lyckats skapa 
sig matsuveränitet där de bor och 
som kämpar för en bättre tillvaro. 

– Vi träffade fantastiska människor 
som skapat mycket av mycket lite. 
Det var väldigt inspirerande och 
stärkande. Både på ett personligt 
och professionellt plan. 

Text: Lisa Karlsson
Latinamerikagrupperna

Läs mer om Rättvis Vinhandel på  
www.latinamrikagrupperna.se/rattvis-
vinhandel

Stöd Waqib’Kejs och Cloc/La Vía 
Campesinas försvar av de mänskliga 
rättigheterna i Guatemala! Ge ditt 
bidrag på 90 10 17-4.
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