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En resa för förändring
Resan är inte alltid målet.
När Mario Lopez från
Latinamerikagruppernas
samarbetspartner Waqib’
Kej i Guatemala besökte
Sverige i september var
möten med politiker, de
ansvariga för AP-fonderna
och de svenska pensionsspararna det viktigaste på
agendan.
SVERIGE/GUATEMALA. – Jag ville göra
dem medvetna om vad som händer
i Guatemala och påverka dem att
dra ur sina investeringar ur gruvbolaget Goldcorps verksamhet i
Guatemala, säger Mario Lopez.
Han hade elva dagar på sig att
lyckas och de utnyttjades till max.
Mario Lopez träffade aktivister,
studenter och media. Han deltog
på seminarier där han berättade
om gruvnäringens konsekvenser för urfolk och lokalinvånare
kring Goldcorps guldgruva Marlin
i Guatemala. De svenska APfonderna har 249 miljoner kronor
investerade i företaget Goldcorp.
Han diskuterade svenska pensionspengar med AP-fondernas
etikråd och politiker och han
deltog på vernissage om gruvmotstånd och urfolksrättigheter i Sverige. Allt för att öka den
svenska allmänhetens kunskap om
just detta – men framför allt för
att påverka AP-fonderna att välja
etiska och hållbara investeringar
istället för att investera i kriminella företag.
– Jag är nöjd med resan, jag har
lärt mig mycket både på ett personligt plan och som del av en organisation, säger Mario Lopez, kvällen
innan han kliver på planet för att
flyga tillbaka till Guatemala igen.
– Det har varit givande att delta
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Mario Lopez från Waqib’Kej
under besöket i Sverige.

i de aktiviteter som Latinamerikagrupperna arrangerat, träffa aktivister och studenter, men även
att träffa politiker och att vara en
del av de aktiviteter ni redan hade
på gång inför valspurten och som
gjorde att en grupp av politiker uttryckte sitt stöd för att förändra
AP-fondernas regelverk.
I resväskan inför avfärden packar
Mario Lopez inte bara ner sina
personliga tillhörigheter. Han tar
även med sig en stärkt allians med
Latinamerikagrupperna.
– Det samarbete vi har med er,
som går över våra länders gränser, har stärkt våra möjligheter att
påverka på latinamerikansk nivå
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och i det här fallet även utanför
Latinamerika. Dessa allianser bör
vi stärka även på andra områden,
bland politiker och företag, för att på
så sätt skapa ännu vassare strategier
och påverkansmekanismer bland de
allra högsta beslutsfattarna.
Det faktum att flera svenska
politiker från olika partier nu tagit ställning för en förändring av
AP-fondernas regelverk ser Mario
Lopez som speciellt positivt.
– Det visar att den här frågan,
som Latinamerikagrupperna drivit
länge, nu fått en plats i politiken
och hos allmänheten – och det är
värdefullt. R
Text: Lisa Karlsson och Sori Lundqvist
Foto: Max da Rocha

Med världen som inspirationskälla
Rättvisa och demokrati
var ledorden när forumet
Inspiration Världen arrangerades för femte året i
ABF-huset i Stockholm, den
6 september.
SVERIGE. Föreläsningar, filmvisning
och politikerutfrågning. Besökarna
på årets Inspiration Världen kunde
välja och vraka bland 25 olika aktiviteter med spännande och varierat
innehåll. Allt i regi av ett 30-tal organisationer och folkhögskolor.
Latinamerikagrupperna stod
bland annat bakom två seminarier
där vår gäst Mario Lopez från organisationen Waqib’Kej i Guatemala
deltog. Ett av dessa seminarier
hade AP-fondernas investeringar i
gruvföretaget Goldcorp som tema
och det andra handlade om gruvnäringens påverkan på människor och
miljö och om hur mänskliga rättigheter kränks i gruvnäringens spår.
Dessutom var Latinamerikagrupperna medarrangörer i en
intressant politikerutfrågning med
rubriken ”Global utveckling – på
vems villkor?” i vilken representanter från samtliga riksdagspartier,
undantaget Sverigedemokraterna,
deltog.
– Det var fantastiskt att se att
ALLA partier gjorde tummen upp
på frågan om respekt för mänskliga
rättigheter, miljö och internationella
klimatmål ska vara ett grundläggande krav för AP-fondernas investeringar. Det är upp till bevis på detta

löfte förstås, men grymt att få vara
med och se att partierna har svängt
i en fråga som vi drivit sedan 2010,
säger Latinamerikagruppernas
Maria Löfgren.
Latinamerikagrupperna var även
medarrangörer till aktiviteter arrangerade av aktivister. En av
dessa tog upp problematiken kring
oljeföretaget Chevrons avfall i
Ecuador och företaget Monsanto,
som producerar genmodifierade

fröer och jordbruksgifter. Den
andra aktiviteten handlade om
urfolk- och småbrukarkvinnors
feministiska kamp inom arbetet för
miljö- och markrättigheter.
Omkring 400 besökare passade
på att samtala och nätverka med
andra engagerade och nyfikna
under dagen. Möten som förhoppningsvis gav kraft och inspiration
att fortsätta kampen för en bättre
och mer rättvis värld.
Text: Lisa Karlsson. Foto: Maria Löfgren
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Stöd #schysstapensioner
En stor del av våra pensionspeng
ar investeras i företag som kränker
mänskliga rättigheter och förstör
miljön. Ett exempel är gruvbolaget
Goldcorp som driver guldgruvan Marlin
i Guatemala. Latinamerikagrupperna
vill att AP-fondernas regelverk som gör
att mänskliga rättigheter underordnas
kravet på vinst ska ändras. Därför dri-

ver vi tillsammans med en rad andra
organisationer kampanjen #schysstapensioner.
Visa ditt stöd för Mario och
Waqib’Kej:s arbete med att uppmärksamma brott mot miljö- och mänskliga
rättigheter. Med ditt stöd kan vi öka tillgången till utbildning och organisering.
Sms:a LA till 72970 och stöd med 50 kr.
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Kvinnor till vattnets och livets försvar
SVERIGE/PERU. Fyra peruanska kvinnor ligger bakom initiativet till en kampanj med syftet att stötta kampen för livets
och vattnets försvar i Cajamarca, Peru. Fokus ligger på
Máxima Acuña, en småbrukarkvinna som blivit symbol för
kvinnors gruvmotstånd.
Kampanjkraven är relaterade till våldet som Máxima
och dottern utsatts för, åtalen mot familjen samt till APfondernas investeringar i gruvprojektet Conga. Kampanjen
Röster från Latinamerika #2/2014

har gått ut på att be gruvmotståndsaktivister i Sverige,
folkhögskoledeltagare, författare, valkandidater från olika
partier, med flera, att ta foton med stödskyltar för Maxima,
som hon sedan skall få. Kraven skall även överlämnas till
den peruanska ambassaden och AP-fonderna .
Kontakt: Facebook: Kvinnor till vattnets
och livets försvar https://www.facebook.com/
groups/388612014603836/?fref=ts
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