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Föreningssidor

Feminism i Latinamerika och mat-
suveränitet var temat för årets 
första aktivistträff, som hölls på 
Kvarnby folkhögskola i Malmö. 

Ett tjugotal aktivister från hela landet 
deltog och fick möjlighet att under två 
dagar lära känna både föreningen och 
varandra lite bättre.

Karin Ericsson, programstrateg för 
Latinamerikagrupperna, pratade om 
att det inte finns en feministisk rörelse 
i Latinamerika utan många. Kvinnor 
på den latinamerikanska landsbyg-
den har lanserat begreppet folklig 
småbrukarfeminism, och så finns det 
kommunitär feminism som fötts i Bo-
livia, som inte ska ses som teori utan 
som en revolutionär politisk handling. 

Dessa feminismer visar på hur olika 
identiteter och maktpositioner sam-
spelar och varför det är viktigt med ett 
intersektionellt perspektiv.

– Vi kan inte prata om feminism utan 
att också prata om klass. Patriarka-
tet och kapitalismen samspelar i sitt 
sätt att exploatera kvinnor, sa Karin 
Ericsson. 

Hon berättade också att kvinnor pro-
ducerar 80 procent av världens mat, 
men bara äger två procent av all mark.

Frida Ekerlund, styrelseledamot, 
berättade om starka kvinnor i Latin-
amerika genom historien och fick 
deltagarna att själva dela med sig av 
sina personliga berättelser om kvinnor 
som gjort avtryck i deras liv.
Lisa Persson

När Pinochet tar makten i Chile 1973, 
tvingas den svenske UBV-arbetaren 
Kjell Wigers att lämna drömmarna 
om utveckling i spillror. Efter fyra 
decennier återvänder han och skri-
ver boken Chile – 40 år senare. 

Året är 1971 och Kjell Wigers hoppar 
på en av dåvarande UBVs, Utbildning 
för Biståndsverksamhets, (nu mera 
Latinamerikagrupperna) förkurser i 
syfte att resa ut i världen och jobba 
med bistånd. Han hamnar i Chile, då 
styrt av Salvador Allendes socialistiska 
regering, och börjar arbeta på jord-
reforminstitutet Cora. Kjell och hans 
partner Margareta får en dotter och 
livet i Chile rullar på. Fram tills militär-
kuppen den 11 september 1973. 

– Då blev vi efterlysta på radio, tv och 
via anslag på gator och torg eftersom 
vi hade tagit ställning för Allendes parti 
Unidad Popular och dessutom engage-
rat oss i Socialistpartiet, berättar Kjell. 

”Ingenting var som förr”
Händelserna som följde var omtumlan-
de. Kjells chef sköts till döds och många 
vänner tvingades fly eller fängslades. 

– Det gav mig mycket sorg och kros-
sade förhoppningar, men på något 
jävla sätt måste man ändå tro på att 
man inte ska överge sitt engagemang.

Kjell och hans familj lyckades fly 
tillbaka till Sverige, men Chile och mi-
litärkuppen har följt honom hela livet. 
Så när Kjell fick möjlighet att åka till-
baka till Chile och knyta ihop säcken 
tvekade han inte. Resan mynnade ut i 
boken Chile – 40 år senare. 

– Ingenting var som förr. Ändå var 
jag tillbaka och allt stämde så bra när 
jag återvände. Jag återvann det som 
en gång var mitt hem.
Lisa Karlsson

Feminism och matsuveränitet 
i fokus på aktivistträff
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Biståndsarbetet 
blev till bok
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