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Intervju

PARAGUAY. – Om det inte vore för den inter-
nationella solidariteten mellan folkrörel-
ser skulle vår situation var än värre, säger 
Perla Álvarez, som under våren kommer 
att delta i flera av Latinamerikagruppernas 
aktivistaktioner.

Hon syftar till det industrialiserade stor-
skaliga jordbrukets negativa inverkan på 
människor och miljö, inte bara i Paraguay 
och Latinamerika, utan i hela världen. På 
det faktum att marker och vatten som tidi-

ningsindustri finns hos oss i syd så är dess 
ägare, och köparna av varorna som produ-
ceras, ofta människor i nord. Det är viktigt 
att människor får kännedom om att den 
välfärd som finns i vissa länder ofta byggs 
på misären i andra länder. 

Conamuri strävar efter en samhällsför-
ändring där kvinnor har en röst i alla rum 
och situationer. De arbetar med påverkan 
gentemot politiker, men även internt med 
utbildning och fördjupningar i aktuella frå-
gor. Just nu är många av deras frågor relate-
rade till det politiska läget i Paraguay efter 
det att den förre presidenten, Fernando 
Lugo, hastigt avsattes genom en riksrätt i 
juni 2012. 

– Vi befinner oss i en mycket kritisk poli-
tisk situation i Paraguay just nu, människor 
litar inte på varandra, telefoner är avlyss-
nade och så vidare. Det är som att vara 
tillbaka i Stroessnerdiktaturen. Även krimi-
naliseringen av vår kamp känns tydligare 
och vi upplever situationen som mycket 
allvarlig. 

De som tar fighten mot företagen och 
staten möter inte sällan både hot och våld, 
berättar Perla Álvarez.

– I Paraguay har till exempel Coca cola 
köpt upp vatten som ursprungsfolken alltid 
haft tillgång till. Om de nu kommer för att 
fiska i dessa floder dödas de.

– Jag är övertygad om att den internatio-
nella solidariteten är en fundamental del i 
vår kamp mot detta. R
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gare kunnat användas för jakt och fiske av 
ursprungsfolk privatiseras och lämnar dem 
utan möjlighet att fortsätta leva självförsör-
jande. Skeenden som den kvinnliga små-
brukarrörelsen Conamuri, som är en del 
av den internationella småbrukarrörelsen 
Cloc/La Via Campesina, kämpar emot. 

– Jag tror att de internationella nätverken 
och solidariteten spelar en enormt viktig 
roll i vår globaliserade värld. När företag 
och ekonomier globaliseras måste även vi 
rörelser globalisera vår solidaritet för att 
kunna uppnå förändring. 

Just därför är Sverigebesöket viktigt för 
Perla Álvarez. Det möjliggör ett stärkande 
av kontakterna mellan aktivister i Sverige 
och aktivister i Latinamerika, menar hon. 

– Det möjliggör också en djupare förstå-
else för den andre, för även om flera av de 
stora industrijordbruken och annan utvin-
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STÖD

Vårens gäst
Latinamerikagrupperna bjuder varje år 
över gäster från Latinamerika till Sverige 
i syfte att informera om frågor som är ak-
tuella både hos Latinamerikagrupperna i 
Sverige och hos våra samarbetsorganisa-
tioner i Latinamerika. I vår kommer Perla 
Álvarez från den Paraguayanska småbrukar-
rörelsen Conamuri att gästa Sverige. Hon 
kommer bland annat träffa politiker och prata 
om matsuveränitet och landgrabbing för 
att lyfta globala rättivsefrågor inför valåret 
2014. Perla kommer även träffa givare och be-
söka våra lokalgrupper samt medverka i Välj 
Rättvisa NU turnén som besöker flera orter 
runt om i landet. 

Läs mer om Välj Rättvisa Nu på www.
globalrattvisa.nu och håll dig uppdaterad 
om besöket via Latinamerikagruppernas 
kalendarium,www.latinamerikagrupperna.se 

FAKTA
Industrijordbrukens inverkan på familjejordbruken i 
Latinamerika, hur svenska folkets matvanor påverkar 
vardagen för människorna i syd och den politiska situa-
tionen i Paraguay. Det är några av temana som Perla 
Álvarez från den paraguayanska kvinnliga småbrukar-
röelsen Conamuri hoppas kunna ta upp med aktivister 
och politiker under sitt besök i Sverige i vår.

”Jag tror att de internatio-
nella nätverken och solidari-
teten spelar en enormt viktig 
roll i vår globaliserade värld. 
När företag och ekonomier 
globaliseras måste även vi 
rörelser globalisera vår soli-
daritet för att kunna uppnå 
förändring.” 
Perla Álvarez från den paraguayanska  
kvinnliga småbrukarröelsen Conamuri.

”I Paraguay 
har Coca 
cola köpt 
upp vatten 
som ur-
sprungsfol-
ken alltid 
haft tillgång 
till.”

Perla Álvarez från 
småbrukarrö-
relsen Conamuri 
besöker Sverige 
i vår.
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