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Vi bör ta tillvara på våra
traditionella kunskaper om naturen ”
”

Carmen Blanco är född och uppväxt
i Peru, hon tillhör quechuafolket i en
urban medelklasskontext med den andinska kosmovisionen och landsbygden
som referens. Carmen kom till Sverige
som barn till en politisk flykting 1975.

växtmediciner, och de positiva
föreställningar kring naturens väsen som fanns hos kulturer i denna
del av världen innan moderniteten
segrade. Liksom gräva fram kollektivistiska traditioner och värden
som gällde innan individualismen
tog över. Med andra ord motverka
historielösheten och bejaka det
naturnära och mer kollektivistiska
Sverige som fanns innan tillväxtdyrkans framväxt.

Hur skulle buen vivir kunna
te sig i en svensk kontext?
Vi ställde frågan till Carmen
Blanco, folkhögskolelärare
och solidaritetsaktivist.
SVERIGE. – Buen vivir bör utformas
i respektive land utan att dikteras
av andra. Det bör växa fram under
lokaldemokratiska och deltagande
samtalsformer med hänsyn till de
olika förutsättningar som varje
land och folk har. Detta hindrar
dock inte att vi ömsesidigt och respektfullt kan inspirera varandra,
säger Carmen Blanco.
För att kunna tala om buen vivir i
en svensk kontext anser hon att vi i
första hand måste göra en historisk
tillbakablick och rannsakning av
vårt historiska samvete. Både det
koloniala och det rasistiska arvet
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bör genomlysas, liksom Sveriges
aktiva medverkan i triangelhandeln, Linnés bidrag till ”rasbiologin” och behandlingen av samer,
romer, judar och andra minoriteter.
– Ett buen vivir i Sverige kräver
även ett slut på de nykoloniala privilegierna vi har på bekostnad av
andra världsdelars människor och
miljö. Inget folk som har dåligt
samvete kan få ett gott liv.
Men vi skall inte bara se på det
negativa i det förflutna utan även
undersöka vårt positiva arv, poängterar Carmen Blanco. Dit hör
till exempel hur det kommer sig att
allemansrätten aldrig kunde upphävas av fogdarna och vårt intresse
för naturen.
– Vi bör även ta till vara på traditionella kunskaper om natur,

Carmen Blanco tycker att ett buen
vivir i Sverige bör sträva efter att
stimulera till nytänkande och kreativitet.Till att utveckla tankarna
kring det goda arbetet – innebärande meningsfulla och utvecklande
arbeten.
– Men även våga frigöra oss från
tvångsföreställningar som fått oss
att tro att meningen med livet är att
lönearbeta och konsumera.
Hon tycker även att vi bör se
över de aspekter som det moderna
samhället lider underskott av, som
har att göra med bristfälliga sociala
relationer och ensamhet.
– Fast inte minst bör buen vivir
bejaka glädjen genom att engagera
oss som hela människor. Ta vara på
den kunskap som finns i våra kroppar, vår kreativitet och andlighet,
tankar och förnuft, så att vi i små
och stora möten vågar skapa en
annan möjlig värld som rymmer
många världar!
Text: Lisa Karlsson
Foto: Joel Alvarez
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Latinamerikas folkrörelser
samlas för klimaträttvisa
Mellan 1 och 12 december
arrangeras COP 20, FNs 20e
klimatkonferens, i Perus huvudstad Lima. Målet är att ta
fram ett utkast till en ny global klimatöverenskommelse
gällande utsläppsminskningar. Parallellt med toppmötet
kommer flera latinamerikanska folkrörelser att träffas
och diskutera alternativa
paradigm och utvecklingsmodeller som buen vivir och
matsuveränitet.
PERU. COP 20 i Lima ska utarbeta
en förhandlingstext som under
nästa års COP 21 i Paris kan utvecklas till ett nytt klimatavtal. Redan i
år har FN:s gröna klimatfond blivit
operativ. Detta är ett av de första
stegen mot ett nytt avtal då fonden
år 2020 ska börja finansiera klimatåtgärder i utvecklingsländer
Det kontinentala småbrukarnätverket CLOC/La Vía Campesina
menar dock att fonden – som finansieras av industriländer – sannolikt
kommer att satsa på klimatåtgärder
som främst gynnar stora företag.
Parallellt med COP20 kommer CLOC/La Vía Campesina och
andra folkrörelser att kalla till ett
folkligt toppmöte mot klimatförändringar där viktiga klimatfrågor
för buen vivir och matsuveränitet
kommer att lyftas upp i debatten.

Klimatförändringar utgör ett globalt problem som inte respekterar
nationella gränser och påverkar oss
alla. Men hittills har redan utsatta
samhällsgrupper drabbats hårdast.
CLOC/La Vía Campesina menar
att Latinamerikas urfolk och småRöster från Latinamerika #2/2014

Vid sidan av FNs
klimattoppmöte i
Peru i November
arrangeras ett
Folkets toppöte
på samma tema.

brukare bär litet ansvar för den
globala uppvärmningen genom
sina hållbara traditionella livstilar.
Historiskt har dessa folkgrupper
upprätthållit en livsmedelsproduktion med stor naturhänsyn, som
motsätter sig dagens storskalliga
jordbruksmodell.
– Vi förkastar och står emot de
falska lösningarna på klimatkrisen. Vi föreslår istället buen vivir
som alternativ, ett hållbart liv och
försvaret av moder jord. I denna
mening hävdar vi att urfolkets- och
småbrukarnas livstilar och världsuppfattningar, är en del av lösningen på klimatkrisen, skriver CLOC/

Via Campesinas i sin inbjudan till
Folkets toppmöte.
Dagens utvecklingsmodell är
beroende av ständigt ökande konsumtionsnivåer vilket skapar tryck
på miljön och främjar främst ett
fåtal länder och makteliter. Hittills
har klimatpolitiken inte bidragit
till att stoppa denna utveckling.
Folkrörelserna som deltar i det parallella toppmötet kommer därför
att kräva en helt ny klimatpolitik,
som respekterar naturen och bryter
de strukturella orsakerna till klimatförändringarna. R
Oscar Barajas

FAKTA

CLOC/La Vía Campesina
Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo (CLOC)/
La Vía Campesina består av ett 80-tal
småbrukarorganisationer från hela
Latinamerika. De arbetar för en rättvis
värld, folkligt inflytande, rätten till jord
och produktionsmedel, klimaträttvisa,

matsuveränitet, jämlikhet och en hållbar utveckling.
Latinamerikagrupperna arbetar med CLOC/La Vía Campesina i
Centralamerika, den andinska regionala delen av CLOC/La Vía Campesina
och på kontinental nivå.

15

