
18  19Röster från Latinamerika #2/2015Röster från Latinamerika #2/2015

SVERIGE. Latinamerikagrupperna ingår sedan förra året 
i nätverket KlimatSverige, som består av ett trettiotal 
organisationer. Nätverkets syfte är att samla, bredda 
och stärka klimatrörelsen. 

– Genom nätverket vill Latinamerikagrupperna syn-
liggöra globala systemkritiska perspektiv, matsuverä-
nitet som alternativ och vikten av folkligt deltagande, 
berättar Frida Ekerlund, styrelseledamot i Latinameri-
kagrupperna och engagerad i nätverket. 

Vi är även med i Klimatmålsinitiativet tillsammans 
med 21 andra organisationer och arbetar med klimat 
genom kampanjen Schyssta pensioner och Run for Your 
Life, en klimatstafett till Paris. 

högre än vinstintressen och vara lokalt anpassade. Istäl-
let för individuellt ansvar behöver vi en systemkritisk 
analys och solidaritet på en global nivå, fortsätter hon. 

Latinamerikagrupperna mobiliserar tillsammans 
med de andra organisationerna i nätverket KlimatSve-
rige. Kraven och förslagen är tydliga. 

– Vi vill se ett långtgående bindande avtal i Paris i 
december. Ett avtal där globala nord tar sitt klimatan-
svar. Vi måste ändra vår livsstil och våra konsumtions-
mönster och ta ansvar för de koldioxidutsläpp denna 
konsumtion skapar. Länder i det globala syd bär histo-
riskt mindre ansvar för klimatkrisen, men de är de för-
sta att påverkas, säger Frida Ekerlund. R

Klimatförändringarna slår hårt mot de människor 
som redan är svårt utsatta. De extrema väderförhål-
landena begränsar tillgången till odlingsbar jord och 
rent vatten i det globala syd. Något som i sin tur leder 
till fortsatt urbanisering, hälsoproblem och äventyrar 
den småskaliga matproduktionen. Även den biologiska 
mångfalden minskar och värdefulla ekosystem går 
förlorade. 

– Det är fullt möjligt att skapa samhällen med god 
livskvalitet som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbara. Men det är inte marknadslösningar, utan sys-
temförändringar som måste till för att lösa klimatkri-
sen. Dessa lösningar måste värdera människa och miljö 

Frågor som Latinamerikagrupperna 
vill lyfta under COP21 
 
l Folkligt inflytande: Folkligt deltagande och 
folkets lösningar ska ha en central roll, från 
lokal till global nivå samt i de internationella 
klimatförhandlingarna. Det är viktigt både i för-
hållande till makt och demokrati, samt för att 
identifiera och genomföra verkliga, lokalt an-
passade lösningar. 

l Omställning: Sverige ska gå i täten för om-
ställning i det globala nord och för att minska 
våra utsläpp. Statliga bolag och aktörer som 
AP-fonderna ska vara föregångare och spela en 
aktiv roll i klimatomställningen. 

l Klimaträttvisa: Globala nord måste bära 
ett större ekonomiskt ansvar i klimatomställ-
ningen och Sverige och EU måste därför anta 
en position för klimaträttvisa inför förhand-
lingarna på COP21 i Paris. EU kan spela en 
avgörande roll om de ställer sig bakom fattiga 
länders krav på hjälp med klimatfinansiering, 
tekniköverföring och hjälp med skador och 
förluster. Pengarna i den gröna klimatfonden 
ska användas till verkligt hållbara projekt, inte 
REDD+, klimatsmart jordbruk eller andra falska 
lösningar. 

l Matsuveränitet: Att Sverige och EU ska 
verka för en verkligt klimatsmart global livs-
medelsproduktion som prioriterar lokal 
småskalig matproduktion baserad på agro-
ekologi och framför ett jordbruk som baseras 
på enartsodlingar, storskalig djuruppfödning, 
stor giftanvändning och export. Rätten till 
land, vatten och fröer ska säkerställas för att 
småbrukar- och urfolks matsuveränitet ska ga-
ranteras. 

l Företagsansvar: Att Sverige och EU ska 
verka för att skapa bindande regler för företags 
ansvar för klimat, miljö och mänskliga rättig-
heter genom ett internationellt klimatavtal 
samt ett internationellt bindande regelverk för 
transnationella företag gällande mänskliga rät-
tigheter och miljö.

FN:s klimatkonferensen COP21 i Paris närmar 
sig och Latinamerikagrupperna trappar upp 
sitt arbete med debattartiklar, studiecirklar 
och lokala aktiviteter. Vi är övertygade om 
att en bättre värld är möjlig, men en reell 
förändring fordrar en stark genensam insats.
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Säsongsarbetare besprutar tobaksplantor 
mot växtsjukdomar på tobaksplantaget 
San Nicolaus, Nicaragua.

Klimatförändringar


