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Årsmelding LAG Norge 2017
Landsstyret og sekretariatets viktigste rolle er å følge arbeidsplanen vedtatt av Landsmøtet.
Hovedprioriteringene i arbeidsplanen for 2017 var å
jobbe for å fremme den folkelige kampen mot forsterking/gjeninnføring av den nyliberale
modellen.
•
•
•

sette fokus på sosiale og politiske bevegelsers rolle i kampen mot
forsterking/reetablering av den nyliberale modellen.
følge opp utviklinga i Colombia under implementeringa av fredsavtalen, og
sivilsamfunnets rolle i fredsprosesser i Latin-Amerika. Særlig fokus på kvinners rolle
synliggjøre hvordan LAG har utviklet seg i takt med de politiske, sosiale og
økonomiske utfordringene på kontinentet, og hva 40 år med solidaritetsarbeid har
lært oss.

Det organisatoriske hovedmålet var organisasjonsutvikling, med fokus på
organisasjonsbygging, rekruttering og internskolering.
Landsstyret og arbeidsutvalget
Landsstyret har i tillegg til representantene fra AU bestått av Kine Fristad/Sveinung Brandsøy
(Brigadestyret), Kirsten Mellin-Olsen (Kvinneutvalget), Carlos Rodriguez (LAG Oslo), Vidar
Jortveit (LAG Kristiansand), Sergio Blamey (LAG Bergen) Anne-Lill Stornes (LAG
Trondheim), Tromsø Håvard Søndenå (LAG Tromsø), Sebastian Tymi (LAG Bodø),Guillermo
Pinzon (Stavanger).
Landsstyret møttes fire ganger i landsmøteperioden og har stått ansvarlig for de sentrale
tiltakene til organisasjonen som LA-uka og sommersamlingen. Styret har vært
vedtaksdyktige på alle møtene. Brigaden, LAG Oslo, LAG Kristiansand og LAG Bergen har
deltatt på alle fire landsstyremøtene. LAG Bodø deltok på tre møter, LAG Stavanger deltok
på to, mens LAGiT og kvinneutvalget deltok på ett. LAG Tromsø har ikke hatt mulighet til å
delta på møtene i 2017. AU har vært representert med minimum en representant på hvert
møte, i tillegg til styreleder og/eller nestleder. I januar ble Landsstyret lagt til samme helg
som vintersamling og i august til samme helg som sommersamlinga.

3

På Landsmøtet ble Ixchel Leon (styreleder), Cristian Peña (nestleder), Frøya Torvik, Joshua
Stenerby, Anna Framstad Berg og Henriette Sandstå valgt til AU. Gjennom året valgte
Joshua, Anna og Henriette å trekke seg fra sine verv. Vararepresentant Alexis Hinojosa
tredde inn i AU. Øvrige varaer varslet om at de ikke hadde anledning til å tre inn.
Arbeidsutvalget har siden august bestått av Ixchel, Cristian, Frøya og
Alexis.
Arbeidsutvalget har hatt jevnlige møter i perioden – ca hver andre uke, og har utformet og
fulgt opp LA-konferansen, medieinnspill, organisasjonsutvalget, politisk påvirkningsarbeid,
tidsskriftet, landsstyremøter, landsmøte og andre oppgaver i samarbeid med sekretariatet.
Sekretariat
Sekretariatet bestod i 2017 av fire og en halv stilling. I april gikk daglig leder Maria Skaare ut
i permisjon. Marianne Gulli ble ansatt i vikariatet. Daglig leder har hatt det daglige ansvaret
for LAGs politiske og informative virksomhet og økonomistyring. Kai Viljar Eidsvik fortsatte
som vikar i stillingen som informasjon- og organisasjonsmedarbeider fram til Karoline Garnes
kom tilbake 21.august. Informasjons- og organisasjonsmedarbeider har hatt ansvar for blant
annet informasjonsvirksomhet, møtene på LA-konferansen), LAGs medlemsmasse,
landsmøtet og mediearbeid. Peder Østebø var vikarierende prosjektleder for brigadene, for
Nina Luhr som var koordinator i Colombia, og har hatt det overordnede ansvaret for de
norske brigadene i Colombia og sørbrigaden i Norge, utvekslingen mellom våre
samarbeidspartnere i Colombia, Guatemala og Brasil samt planlegging av brigade i Brasil
2018. Nina Luhr var brigadekoordinatorer basert i Colombia med det daglige ansvaret for de
norske brigadene. Jørdi Losnegård var brigademedarbeidere med ansvar for de fire
brigadistene fra Guatemala og Colombia i Norge. Elida Høeg har siden høsten 2017 vært
ansatt som redaktør for bokprosjektet LAG 40 år i det som tilsvarer en 20 % stilling.
Nettverksorganisasjoner
Politiske kollektiver
LAG var i 2017 medlem av de politiske nettverksorganisasjonene Forum for Utvikling og
Miljø, Handelskampanjen, Alliansen Ny Landbrukspolitikk og Norges Sosiale Forum (NSF),
Colombia-forum og Mellom-Amerikaforum. Daglig leder fulgte arbeidet til gruppen «Norge
som Investor» i ForUM og deltok på enkelte møter og diskusjoner. LAG støttet NSF
økonomisk, men har ikke vært styremedlem i 2017. Marianne Gulli var LAGs kontaktpunkt i
Mellom-Amerikaforum, og Brigadeprosjektet fulgte opp arbeidet til Colombiaforum.
Representanter for LAG Stavanger har også deltatt i og fulgt arbeidet til Colombiaforum og
Nettverk for fred i Colombia.
Organisatoriske kollektiver
LAG var også medlem av RORG, Global.no og Studieforbundet Næring og Samfunn. Det er i
hovedsak Brigadeprosjektet som benytter seg av tilbudet til Studieforbundet Næring og
Samfunn. RORG er et nettverk som ivaretar interessene til organisasjoner som søker om
eller mottar informasjonsstøtte fra NORAD. Daglig leder fulgte opp møter og diskusjoner i
RORG-samarbeidet. Solidaritetshuset var et viktig kollektiv for LAG i 2017 og som små
solidaritetsorganisasjoner står vi sterkere sammen både i ulike utviklingspolitiske debatter og
i praktiske saker. Daglig leder var LAGs representant i Solidaritetshusets styre i perioden.
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Politiske prioriteringer
Landsmøtet satte opp følgende hovedmål for 2017:
Hovedmål 1
LAG-Norge setter fokus på sosiale og politiske bevegelsers rolle i kampen mot
forsterking/reetablering av den nyliberale modellen. Fokusere på høyresidens motoffensiv.
Hovedmål 2
LAG følger opp utviklinga i Colombia under implementeringa av fredsavtalen, og
sivilsamfunnets rolle i fredsprosesser i Latin-Amerika. Fokus på kvinners deltakelse i
prosessen og prosessens konsekvenser for kvinners rettigheter.
Hovedmål 3
LAGs 40-årsjubileum markeres ved å synliggjøre hvordan organisasjonen har utviklet seg i
takt med de politiske, sosiale og økonomiske utfordringene på kontinentet. Hva har vi lært av
disse 40 årene i solidaritet med Latin-Amerikas politiske og sosiale bevegelser? Og hvordan
møter vi nye utfordringer i en stadig endrende og mer globalisert verden der kommersielle
interesser dominerer?
Hovedmål 4
LAG vokser og styrkes som organisasjon og fokuserer på internskolering for sine
medlemmer

LAG har arbeidet med de to første hovedmålene gjennom folkelig domstol, LA-aksjon,
tidsskriftet LatinAmerika, LA-konferansen, Colombia-arrangementet «Fred nok» og øvrig
informasjonsarbeid.
Arbeidet med hovedmål 3 har utspilt seg gjennom seminarserien LAG 40 år, hvor det har blitt
arrangert månedlige møter på Peoples i Oslo siden oktober 2017. Videre har
bokredaksjonen startet sitt arbeid. Boken forventes lansert høsten 2018
Det organisatoriske arbeidet har i all hovedsak skjedd på sommersamling og på slutten av
året gjennom diskusjonene som organisasjonsstruktur.
LAG-aksjon
LAG-aksjonen ble arrangert i uke 19, 8. -14. mai, med kriminalisering av sosiale bevegelser
som overordna tema. Det ble gjennomført aksjoner i tre lokallag.
•

•

LAG Oslo: Punktmarkering mot mot generalsekretæren i organisasjonen for
amerikanske stater (OAS), Luis Almagro, og Oslo Freedom Forum. (22. mai).
Samarbeid med Cubaforeningen og Circulo Bolivariano Miranda.
LAG Bodø inviterte til innledning av solidaritetsbrigadist Sebastian Tymi om
kriminalisering av sosiale bevegelser i Latin-Amerika, etterfulgt av
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•

dokumentarfilmvisning av filmen Quién dijo miedo, om statskuppet i Honduras i 2009.
(23. mai)
LAG Bergen hadde stands på Torgalmenningen lørdag 27. med informasjon om LAG,
Latin-Amerika og aktivisme mot Oslo Freedom Forum.

LA-uka 2017
Gjester:
•
•

Eduardo Gudynas, latinamerikansk tenker, økofilosof og professor i global
rettferdighet og miljø fra Uruguay.
Ángeles Diez, statsviter og sosiolog fra Universidad Complutense de Madrid, som
blant annet har forsket på hvordan medieindustrien fungerer.

Møter:
•
•
•
•
•

•

•

•

9.oktober: Boklansering med Paz Rojas (CODEPU, Chile) av “Recordar” på Eilert
Sundts Hus, Blindern Oslo.
11.oktober «Development strategies and politics under the South American
progressive regime», med Eduardo Gudynas i Bergen
12.oktober: «Internasjonalisme», møte i Bergen med Angeles Diez
13.oktober: Samtale på UiB med Angeles Diez
Fredag 13. oktober: pubdebatt på SisteSang på Grønland om «kampen mot
imperialisme». Samtale med Benedicte Bull fra Norlarnet, Elise Tunstrøm fra Motmakt
og Marianne Gulli fra Latin-Amerikagruppene om hva de tenker om vårt historiske
bilde av imperialismen, og nåtidens bilde av det samme. Samtalen ble ledet av Ingrid
Fadnes sog Susanne Normann
Lørdag 14.oktober: «kampen om ressursene», innledning med Eduardo Gudynas om
utvinning av ikke-fornybare ressurser og dets betydning i Latin-Amerika. Etterfulgt av
samtale med Chris Parker (LO Oslo), Vilde Lied(LAG/NU) og Andreas Ytterstad
(Concerned Scientists Norway). Mariel Christina Støen (SUM) var ordstyrer.
Lørdag 14.oktober: «kampen om sannheten», innledning ved Ángeles Diez om
medieindustrien og den latinamerikanske virkeligheten. Etterfulgt av samtale med
Eirik Vold (journalist), Joakim Møllersen (redaktør Radikal Portal) og Live Bjørge
(SAIH). Ixchel León, styreleder i LAG, moderer debatten.
Lørdag 14.oktober: Jubileumsfest på SALT, med aktivisters LAG-historier, musikalsk
innsalg fra Moddi og DJ Ingrid, Kjersti og Anton

Møtene var generelt godt besøkt, forutenom «kampen om sannheten» som hadde
halvparten av det publikum øvrige arrangementer i Oslo hadde.
Gjestene ble intervjuet av Radio Latin-Amerika og Klassekampen. Gudynas hadde møter
med Regnskogsfondet og Norad. Diez hadde møte med Radikal Portal, LatinAmerikaseksjonen i UD og Venezuelas ambassade i Oslo.
Politisk påvirkning
LAG har sendt flere høringsinnspill og politiske brev i løpet av 2016. Under følger en oversikt.

6

HVA

NÅR

Støtteerklæring: Derfor går LAG Norge med March for science Norway –
Støtteuttalelse

29. januar 2017

Bekymringsmelding til IBAMA (Brasil) ang uranium-gruve. Brev
utarbeidet av Sammenslutningen av bevegelser som jobber mot
kjernekraft i Ceará (AAC) - mot

Mars 2017

Skriftlig innspill: Meld. St. 24 (2016-2017) «Felles ansvar for felles
fremtid»

20.april 2017

Brev til NBIM ifm årsmøte i Chevron

30.mai 2017

Brev til nye stortingsrepresentanter om norske investeringer og Norfund

9.oktober 2017

Skriftlig og muntling innspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomite om
statsbudsjettet Prop. 1S (2017-2018)

26.oktober 2017

Brev utenriksminister om sanksjoner mot Venezuela

29. november 2017

Brev til utenriksminister om valget i Honduras

29. november 2017

Solidaritetserklæring med MST, ifm voldelige utkastelser i Para

18. desember 2017

Brev til myndighetene i Brasil ang voldelige utkastelser i Pará

18. desember 2017

Vintersamling
LAGs vintersamling 2017 ble avholdt 28.januar på Frivillighetshuset, på Tøyen i Oslo.
Overordna tema var Colombia, og vintersamlinga hadde et oppmøte på om lag 60 personer.
Programmet bestod av ulike temabolker og tok for seg «Colombia i dag» med Lina Alvares
Reyes, «hvor kommer konfliktene fra» med Roy Krøvel, «Tvangsfordrivelse og økonomiske
interesser» med Eva Fjellheim og Marianne Gulli, «Kriminalisering av sosial protest» med
Halvard Hjermundrud. Det var også en kollektiv samtale om Colombia og presentasjon av
Guatemala-brigadene sine informasjonsarbeid og folkelig domstol.
Sommersamling
LAGs sommersamling 2017 ble avholdt helgen 25.-27. august på Tannlegehytta i
Nordmarka. Oppmøtet var på rundt 55 personer. Det ble avholdt faglige diskusjoner og
foredrag, sosiale aktiviteter som allsang og LAG-historier. Det ble lagt opp til verksted på
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tematikken «Handelsavtaler» (innleder fra Attac) og «Hvem skal eie Norge» (innleder fra IE).
Ellers stod politisk skolering, Colombia, Brasil og LAG 40 år på programmet. Den
hjemkomne Colombia-brigaden presenterte sine tanker om informasjonsarbeidet, og
utreisende Colombia-brigade fikk møte LAGs aktivister.

Internasjonal deltakelse
Yngve Heiret deltok på Latinão på MSTs nasjoanle skole ENFF (Escuela Nacional Florestan
Fernandes) høsten 2017.
Ingrid Fadnes deltok på Formador de formadores på ENFF sommeren 2017.
Medlemskap
I 2017 betalte 541 medlemmer kontingenten sin, hvorav 56 var førstegangsbetalende. I
tillegg hadde LatinAmerika 59 betalende abonnenter. Til sammenligning betalte 573
kontingent og abonnent i 2016. Økonomisk har medlemskontingenten gitt en inntekt på
177 193 i 2017, en svak nedgang fra 2016 (185 570 i 2016).
Om lag 2/5 av medlemmene sogner til Oslo, mens en femtedel bor ikke i en by hvor det er
lokallag. Bergen er det nest største lokallaget, med 61 betalende medlemmer i 2017
etterfulgt av Trondheim. Full oversikt finnes under.
Faktura for medlemskap ble sendt ut fem ganger i løpet av 2017, tre ganger per e-post og to
ganger per post.
Semesterstart ble gjennomført ved Universitet og Høgskole i Oslo, Bergen og Bodø.
Samtlige lokallag fikk tilbud om assistanse.
I desember 2017 ble det sendt ut en medlemsundersøkelse til samtlige medlemmer i LAG,
for å lære medlemsmassen bedre å kjenne.

8

Medlemmer 2017 og 2016

2017

2016

Kontingent

Antall

Kontingent Antall

Fullpris

400

324

350 / 400

357

Husstand

100

15

100

23

Organisasjon

1000

2

1000

0

Student

200

85

200

71

Trygdet

200

38

200

42

Under 26

200

77

200

79

Totalt

541

573

Førstegangsbetalere

56 (av 102
innmeldinger)

88

Medlemmer fordelt på
lokallag

2017

Repr. landsmøte

2016

Repr.
landsmøte

Bergen

61

3

65

3

Bodø

13

1

10

1

Kongsberg

1

Kristiansand

17

1

20

1

Oslo

230

7

253

7

Stavanger

26

2

32

2

Tromsø

28

2

28

2

Trondheim

51

3

57

3

Sentral

105

107

541

572

Styrking av lokallag
LAG har i 2017 hatt aktive lokallag i Tromsø, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim,
Bergen og Oslo. I tillegg har det vært aktivitet på Ås, uten at dette har vært gjennom
formaliserte lokallag.
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Tidsskriftet
LatinAmerika kom i tre utgaver med ulik tema i løpet av 2017
•
•
•

#1 «Mangfoldige minoriteter»
#2 «Alternativer til pengemakta»
#3 «utdanning».

LatinAmerika sendes ut til alle medlemmer og abonnenter, selges på nett og er en viktig del
av informasjonsmaterialet som brukes på stands og møter.
Redaksjonen har hatt ca 7 medlemmer i perioden, og på redaksjonsmøtene har det vært ca
5 personer. Mari Lilleslåtten var avsluttet som redaktør med «Mangfoldige minoriteter». Etter
det har redaktørrollen har rullert. Fredrikke Trana var redaktør for #2 og Viljar Eidsvik var
redaktør for #3.

Sosiale medier og nettsider
99 nyhetssaker har blitt publisert på nettsidene www.lagnorge.no i løpet av året. I 2017 har vi
har 75.000 treff på enkeltsider på nettsidene, en nedgang fra de to foregående årene(83.220
i 2015, 92.406 i 2016). Samtidig, i 2015 lanserte vi landsidene og i 2016 nye nettsider, og
promoterte disse godt, i tillegg lanserte vi rapporter begge årene. I 2017 har vi ikke hatt
tilsvarende lanseringer på nett. Vi ligger fortsatt på over 30.000 økter om året, noe som er
relativt bra. Det har også vært en øke i antall brukere som er inne på nettsidene, som tyder
på at vi får med oss et bredere publikum enn før.
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LAG er aktive på sosiale medier, i hovedsak på Facebook, men bruker også Instagram. Det
er ingen som bruker Twitter aktivt. LAGs facebookside hadde 3675 følgere ved utgangen av
året, noe som er en økning på ca 500 personer på et år. Facebook brukes til å dele våre
egne saker samt saker som fremmer LAGs politikk. I tillegg brukes Facebook mye til
mobilisering til arrangementer. Instagram brukes i hovedsak til å vise hvor vi er og hva vi
gjør. De skaper ikke så mye diskusjoner, men får positive tilbakemeldinger. Dette er kanaler
som frivillige inviteres bredt til å bruke.
Podcast
http://www.latin-amerikagruppene.no/artikkel/2017/12/11/kvinner-til-sak-mot-vold-ogfor-rettferdige-samfunn
http://www.latinamerikagrupperna.se/2017/11/msts-skola-florestan-fernandes/
Media
LAG har lagt inn mye arbeid for å nyansere mediebildet av Latin-Amerika i Norge.
Vi har i 2017 hatt en tilbakegang på antall medieoppslag, sammenlignet med 2016 (69). Vi
har vært 40 ganger i media, men har i tillegg lagt til rette for at flere saker har komt på, uten
at LAG har fått omtale..
LAG blir stadig mer anerkjent blant journalister, og vi opplever ofte å bli kontaktet av
journalister, enten for å få hjelp til bakgrunnsinformasjon, eller for å uttale oss om saker.
LAG-nettverket av kunnskapsrike aktivister og kontakter i Latin-Amerika viser seg fra sin
beste side i slike sammenhenger.
I løpet av 2017 har vi blitt omtalt eller sitert i 15 redaksjonelle uttalelser, vi har fått 16
nyanserende kronikker/debattinnlegg/artikler på trygg, vi har blitt invitert til 5 radio/TV og nettintervjuer, og vi har fått våre kontakter og gjester på radio og på trykk ved 5 anledninger. I
tillegg har vi blitt konsultert om bakgrunnsinformasjon og lignende fra 6 ulike redaksjoner om
4 ulike land/tema
Redaksjonell omtale (15):
1. 06.02.17: Universitas: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2017/02/uio-avslutter-latinamerikastudier.html
2. 09.03.17, Bygdebladet: Brigadist til Colombia (Natalia)
3. 24.03.17: Tidsskriftet i Radio Latin -Amerika:
http://www.radiolatinamerika.no/conectamerica/2122-lanzamiento-de-la-primeraedicion-ano-2017-de-la-revista-america-latina
4. 2.5.17, Smaalene Avis Brigadist til Colombia
5. 2.5.17 Dagens Næringsliv «Første land i verden som forbyr all gruvedrift»
https://www.dn.no/nyheter/2017/05/02/0925/Miljo/forste-land-i-verden-som-forbyr-allgruvedrift
6. 11.6.17, Klassekampen «Overgangen til fred går trått»
7. 21.06.17 Radikal Portal https://radikalportal.no/2017/06/21/brasils-korruptekuppresident-tas-imot-i-statsministerboligen-av-erna-solberg/
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8. 28.6.17, Nationen: Jordløse bønder tar til gatene i protest
http://www.nationen.no/verden/jordlose-bonder-tar-til-gatene-i-brasil/
9. 2.9.17, Romsdals Budstikke: «Fred er et relativt begrep» Intervju med
solidaritetsbrigadist Mathias
10. 9.9.17, Radikal Portal: «venstres nestleder vil nominere kuppmaker til Nobels
fredspris», sitat fra nestleder Cristian Peña :
https://radikalportal.no/2017/09/09/venstres-nestleder-vil-nominere-kuppmaker-tilnobels-fredspris/
11. 18.9.17 NRK Sápmi: «Marsjerte mot vindkraft: – La fjella leve» sitat Maria Isabel fra
Conavigua: https://www.nrk.no/sapmi/marsjerte-mot-vindkraft_-_-la-fjella-leve1.13693099
12. 9.10.17 Altaposten: Aktivister skal lære om sametinget
www.altaposten.no/pluss/2017/10/09/Aktivister-skal-lære-om-Sametinget15427409.ece
13. 2.11.17 Klassekampen om Colombia
14. 24.11: Silje Syvertsen om Colombia i Dagsavisen:
http://www.dagsavisen.no/verden/fortsatt-vold-ett-ar-etter-avtalen-1.1060825
15. 22.12.17 Morgenbladet, notis kulturseksjonen
Intervjuer (5):
1. 23.02.17: Dagsnytt 18, Ingrid Fadnes om Trump og Mexico
https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03003917/23-02-2017#t=38m59s
2. 11.03.17: Sebastian Tymi på TV2 Nyhetskanalen om Oljefondet og Norfund.
3. 25.04.17: NRK Urix om Venezuela https://tv.nrk.no/serie/urix/NNFA53042517/25-042017
4. 16.05.17, Minerva nett: https://www.minervanett.no/venezuela-stoler-ikke-paamnesty-og-tror-mer-pa-russiske-og-iranske-medier/
5. 09.10.17 NRK Ekko: 50 år siden Che Guevaras død: Hvilke fotaavtrykk har han satt?
Med Jorge Soria, Vegard Bye og Elling Borgersrud.
https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25020117/09-10-2017
Talerør (4):
1. 08.08.17: Satt VG i kontakt med Heriberto Paredes etter jordskjelvet i Mexico.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/mexico/tsunamivarsel-etter-kraftig-jordskjelv-imexico/a/24136526/?expId=df-86-i34aeefc&varId=df-86-i34aeefc
2. September: intervju med sør-brigadister på Radio Latin-Amerika
http://www.radiolatinamerika.no/noticias/noruega/2303-luchadoras-sociales-deguatemala-visitan-noruega
3. 12. Oktober: Eduardo Gudynas og Cecilia Abella på Radio LatinAmerika
4. 16.oktober: Ángeles Diez og Karoline Garnes på Radio LatinAmerika
5. 19.oktober: Ángeles Diez i Klassekampen
Kronikk / leserinnlegg (16)
1. 17.02.17: Minerva Nett: https://www.minervanett.no/venezuela-ble-mer-demokratiskunder-hugo-chavez-ledelse/
2. 22.02.17: Radikal Portal: Fred nok i Colombia for norsk næringsliv.
https://radikalportal.no/2017/02/22/fred-nok-i-colombia-for-norsk-naeringsliv/
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3. 01.03.17: «Kriminelle investeringer», http://www.manifesttidsskrift.no/kriminelleinvesteringer/
4. 16.03.17: Ixchel León i Blikk: http://blikk.no/index.php/2017/03/16/transpersoner-mabeskyttes-hatkriminalitet/
5. 31.03.2017 Bistandsaktuelt: http://www.bistandsaktuelt.no/arkivkommentarer/2017/hvem-setter-premissene-for-utvikling-i-mamerika/
6. 12.04.17 RADIKAL PORTAL: Oslo Freedom Forums høyrevridde agenda
https://radikalportal.no/2017/04/12/oslo-freedom-forums-hoyrevridde-agenda/
7. 20.04.17: Ukritisk mediedekning av Venezuela:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ukritisk-mediedekning-av-venezuela1.955936
8. 19.05.17, Minerva nett: https://www.minervanett.no/brennpunkt-caracas/
9. 23.06.17, Aftenposten Si ;D https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Noreg-burdeta-avstand-fra-president-Temer_-ikkje-legitimere-han--Vilde-Gjerde-Lied623806b.html
10. 14.08.17: «Akademikere under falsk flagg.» David Watson, LAG Bergen i Bergens
Tidene
11. 30.08.17: «Ikke noen god valgkampsak Elvestuen»
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ikke-noe-god-valgkampsak-elvestuen1.1018960
12. 8.9.17, Fredrikstad Blad: «Celeber gjest», Kronikk Brit (KU) ifm Rigoberta sitt besøk
https://www.f-b.no/debatt/guatemala/menneskerettigheter/rigoberta-menchu-tumceleber-gjest-med-dramatisk-historie/o/5-59-861863
13. 23.10.17 Dagens Næringsliv: «Manglende realisme» leserinnlegg av Colombiabrigadister https://www.dn.no/meninger/2017/10/22/2055/Innlegg/manglenderealisme
14. 1.11.17 Radikal Portal «Colombia: rapport fra okkupert jord» av Eirik Andresen
Brånen: https://radikalportal.no/2017/10/31/colombia-rapport-fra-okkupert-jord/
15. 3.11.17 The Bogota Post «Indigenous protest: nation-wide demand for
implementation of ethnic rights” (Marianne Myrmel Bjelland and Elise Fjordbakk)
https://thebogotapost.com/2017/11/03/indigenous-people-demand-implementationethnic-rights-nation-wide-protest/
16. 21.11.2017: Straff og privilegier i Dagsavisen:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/straff-og-privilegier-1.1058600
Kommunikasjon med / henvendelser frå medier:
Bakgrunnsinformasjon til Nationen og NRK Ifm Temers besøk til Norge
•
•
•

http://www.nationen.no/politikk/hardt-presset-brasiliansk-president-til-norge/
https://www.nrk.no/norge/brasil-kjemper-for-fortsatt-regnskogstotte-fra-norge1.13572607
22.06.17: Omtale av demonstrasjon mot Temers besøk i Oslo
o http://e24.no/makro-og-politikk/brasil/hardt-presset-brasiliansk-president-tilnorge/24079586
o http://www.aftenbladet.no/innenriks/Hardt-presset-brasiliansk-president-tilNorge-545895b.html
o http://www.klassekampen.no/article/20170622/ARTICLE/170629988
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Valget i Honduras
•
•
•

Kontakt med NRK, Dagsavisen og Klassekampen, torsdag 30.11 og 1.12: om vold og
unntakstilstand i Honduras
NRK fulgte opp med sin første egenskrevne tekst om valget, med fokus på portforbud
og valget https://www.nrk.no/urix/portforbud-etter-valguro-i-honduras-1.13805543
Klassekampen med en lengre reportasje lørdag med fokus på volden i Honduras
(2.12.17)

Colombia – saker produkt av brigadens tilstedeværelse i Colombia
•
•
•
•

http://www.tv2.no/a/9203832/
http://www.nettavisen.no/.../yara-gjdsel.../3423352547.html
http://www.tv2.no/nyheter/9267499/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/colombia/rekordmye-kokain-i-colombia-derfordyrker-anibal-koka/a/24129705/

Annet:
•
•

•

Dagsavisen, i forbindelse med sak om abort i Latin-Amerika:
http://www.dagsavisen.no/verden/abort-er-et-klassesporsmal-1.1053916
Dagsavisen, om Colombia og fredsprosessen i forkant av intervju med Franklin
Castañeda Villacob: http://www.dagsavisen.no/verden/fortsatt-vold-ett-ar-etteravtalen-1.1060825
Dagsavisen, i forbindelse med utvidelse av abortloven i Brasil <ble ikke publisert>

Publisering på andre organisasjoner / tidsskrift sine netttsider
1. Januar. Fivas sine nettsider: http://fivas.org/nyhetsklipp/vasskraft-rein-energi/
2. 19.04.17 VIO: Gjenpublisering av artikkel frå LatinAmerika:
https://vio.no/a/58db943251f79f000f014249?utm_source=twitter&utm_medium=organ
ic&utm_content=la-tall&referredBy=58b41ef358baeb000f6ec842
3. 23.11.17 Radikal Portal «Historien om sverdet, treet, steinen og vannet»
https://radikalportal.no/2017/11/23/historien-om-sverdet-treet-steinen-og-vannet/
4. 28.11.17 Radikal Portal «Historien om den lille musen og den lille katten»
https://radikalportal.no/2017/11/28/historien-om-den-lille-musen-og-den-lille-katten/
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Årsmelding 2017 Latin-Amerikagruppen i Bergen/Samordningsgruppa
for Venezuela
Latin-Amerikagruppen i Bergen hadde i 2017 61 betalende medlemmer, 9 mindre enn i fjor.
På Årsmøte 7. februar ble det valgt et nytt styre, og vedtatt arbeidsplan for lokallaget med
hovedmål: «Lærdom fra fortid - bygger for fremtid: Sosiale og Politiske bevegelsers rolle i
kampen mot gjenetablering av den nyliberale modellen». Det ble også vedtatt at LAG-Bergen
skulle gjennomføre eventuelle forpliktelser i forbindelse med LAG-Norges arbeidsplan.
Disse ble valgt til styret:
Ivar Jørdre (Økonomi ansvarlig 1)
Thorleif Berthelsen (Økonomi ansvarlig 2)
Sergio Blamey (Landsstyrerepresentant)
Mari Beitnes (Varer Landsstyrerepresentant)
Dave Watson (Sekretær/Informasjonsansvarlig)
Ronya Reitan
Årsmøte ga fullmakt til styret for å supplere seg med nye styremedlemmer etter behov.
Thorleif, Sergio og Dave ble valgt som delegater til Landsmøte.

Møter og arrangementer i 2017
Lag-Bergen hadde stort aktivitetsnivå i fjor med mange interessant og variert arrangementer.
Deltagelse var variabelt med bra deltagelse på de større arrangementene, men nokså dårlig
på medlems/aktivist møtene. I løpet av året hadde vi 12 styremøter og sendte representanter
til samtlige av LAGs Landsstyremøtene.

Møter/Arrangementer
Vår:
Tirsdag 24. januar: Infomøte-semesterstart, -aktivist- og medlemsmøte
Kvarter

Det Akademiske

Tirsdag 7. februar: Årsmøte, Det Akademiske Kvarter
Torsdag 16. februar: Åpent møte om Guatemala m/ Emilia Wood og Susanne T.
Folkestad Foredrag om kvinners rettigheter, jordfordeling, landran, hvordan produksjon av
palmeolje/sukkerrør påvirker lokalsamfunn og miljø, og gruvemotstanden i La Puya.
Det Akademiske Kvarter
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Tirsdag 14. mars: FRYKTLØS! kamp for rettigheter i et av verdens Farligste land.
Med livet som innsats i Honduras - åpent møte med Berta Zuñinga Cáceres og Victor
Fernandez.
Arr: Latin-Amerikagruppen og Norsk Folkehjelp
Folkets Hus, Håkons gaten
Tirsdag 4. april: Aktivistmøte, oppfølging av Arbeidsplan vedtatt på LM. Det Akademiske
Kvarter
Tirsdag 25. april: Hva betyr valget i Ecuador for de Latinamerikanske alternativer?
åpent møte om betydning av presidentvalget i Ecuador, utfordringer nasjonalt, og hvilke
regionale/geopolitiske konsekvenser det kommer til å få.
Innledning med Joakim Hjertholm og visning av noen kort videoreportasjer fra valget.
Det Akademiske Kvarter
Tirsdag 9. Mai: Det er livsfarlig å være journalist i Latin-Amerika: Prisen for å fortelle
sannheten Erling Borgen viser dokumentarfilm «A Heart that Never Dies: Guatemala The
land of terror» og snakker om pressefrihetens utfordringer i Latin-Amerika, der journalister
lever i livsfare for sitt arbeid og mange har blitt drept. Borgen er journalist, filmskaper,
forfatter og samfunnsdebattant. Bergen Offentlige Bibliotek

Høst:
Tirsdag 22. august: Info møte-semesterstart, Det Akademiske Kvarter
Tirsdag 12. september: Markering av årsdag for statskupp i Chile 1973, med musikalsk
innslag. Innledning og diskusjon om situasjon i Venezuela i dag, og likhet med dette som
skjedde i Chile i forkant av kuppet. Etterpå aktivistmøte. Det Akademiske Kvarter
Tirsdag 26. september: Aktivistmøte. Planlegging av Latin-Amerika uka 11. og 12 oktober
med Eduardo Gudynas og Ángeles Diez Rodrguez. Møter om grasrotorganisering og media
manipulasjon i Latin-Amerika.
Det Akademiske Kvarter
Tirsdag 2 oktober: Aktivistmøte: Siste planleggingsmøte før Latin-Amerika uka og visning
av videointervju med familiemedlemmer til offer for opposisjonsvolden i Venezuela.
Det Akademiske Kvarter
Onsdag 11. og torsdag 12. oktober: Latin-Amerika Uka
KAMPEN OM RESSURSENE: Er en selvstendig industri- og energipolitikk mulig?
Onsdag 11. oktober: Dilemmaene av å kunne finansiere omfordelingspolitikken og velferd i
store ikke fornybar ressursavhengige økonomiene under en transformasjon til en
miljøvennlig ikke-råmaterialeavhengig økonomi. Hva har utvinning av ikke-fornybare
ressurser betydd for utviklingen i Latin-Amerika. Hva er alternativene til råvareavhengighet
og utvinning av ikke-fornybare ressurser.
m/Eduardo Gudynas er en av de mest
innflytelsesrike og kreative tenkerne innen miljøbevegelsen i Latin-Amerika. Leder for Centro
Latino Americano de Ecología Social (CLAES) i Uruguay. Gudynas ble i 2016 tildelt Arne
Næss Chair (æresprofessor).
SOLIDARITET OG INTERNATIONALISME MED LATIN AMERIKA
Torsdag 12. oktober: Endringsprosessene i Latin-Amerika under angrep – Rollen
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folkebevegelsen spiller i kampen for alternativer til nyliberalisme. USAs nye imperialistisk
offensiv, media manipulasjon og utfordringene for solidaritet med Latin-Amerika.
m/Ángeles Diez doktor i statsvitenskap og sosiologi, professor ved Universidad Complutense
de Madrid.
Bergen Offentlige Bibliotek: Auditorium ved
HovedbiblioteketTirsdag
Fredag 13 oktober: seminar om Cuba og Venezuela
Profesora Ángeles Diez Rodríguez, Departamento de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid: "The Latin American Reality: Media and Manipulation in Cuba and
Venezuela"
Global Challenges, Jekteviksbakken.
Tirsdag 24 oktober: Ein skal leve i fred i kvardagen óg
Åpent møte: Fredsavtaler i Colombia og Guatemala
Innlederer: Maria Isabel Soc Carrillo frå Guatemala, representerer Conavigua (Det nasjonale
nettverket for enker i Guatemala), Leticia Isabel Vásquez de León frå Guatemala,
representerer CUC (Organisasjonen for bønders fellesskap), Marlyn Martínez Rojas og
Dioneider Carrascal Santiago frå Colombia, representerer CNA (Det nasjonale
småbrukarnettverket i Colombia).
Møte er en del av Internasjonal Uke i
Bergen
Det Akademiske Kvarter
Mandag 6. november: Aktivist møte: planlegging av 40 års markering
Kvarter

Det Akademiske

Fredag 10. November: 40 år i solidaritet med det latinamerikanske folkets kamp for
økonomisk, sosial, politisk og kulturell frigjøring og mot Imperialisme!
Latin-Amerikagruppen i Bergen markerer 40 års Jubileum med en politisk og kulturell
helaften
Med Appeller, Innlegg, Audiovisuelle fremstillinger, Levende Musikk og
Fest!
19:30
Åpning/velkomst
19:45
Folkemusikk, med Carlos, Gustavo y Gilberto
20:10
Appeller/hilsninger fra organisasjoner
20:40
Audiovisuell fremstilling om LAG i 40 år
21:00
Musikk Med KANTE
21:30
Appell med LAG
21:40
El pueblo unido og FEST
Tirsdag 5. desember: årets siste medlemsmøte Behandling av de viktige oppgavene fram
til Landsmøte (LAG-Norge) og Årsmøte (LAG-Bergen), og planer for vårsemester.
Øvrige aktiviteter/arrangementer:
Sondag 15. januar Dave Watson holdte foredrag for SU Hordaland seminar (Hordaland
Sosialistisk Ungdom sitt årlige seminar Rød Snø), Tema: Powerpoint presentasjon om
Sosialisme i Latin-Amerika. Dyrkolbotn Fjellstova
28. og 29. januar: Vintersamling Oslo - Ronya, Mari, Solveig og Hedda reiste fra Bergen
Onsdag 8. mars: Internasjonale Kvinnedagen LAG-Bergen stilte opp med parolen «Støtt
Kvinnenes Kamp i Latin-Amerika!»
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5. april: Naturvernstudentene i Bergen arrangerte Naturlig onsdag med temaet urbefolkning
og klimaendringer. Brigadistene fra LAG-Bergen holdte innledning.
1.mai: LAG-Bergen var med i både 1.mai alliansens tog og LO arrangementet etterpå, med
parolen «Stopp USAs Intervensjoner i Latin-Amerika!», og appell med Ivar Jørdre.
Lørdag 27 mai: LAG-Aksjon. Delte ut informasjon på stands om Oslo Freedom Forum på
Torgalmenningen og skrev innlegg i Dagsavisen «Menneskerettigheter med ideologisk
bismak».
Tirsdag 15. august: Deltok med stands på Studenttorget i Studentsenteret v/ UiB
15 – 22. september: Dave Watson representert LAG-Norge og Nettverk for Venezuela på La
Jornada de solidaridad i Caracas.
20 – 26. oktober: Tokk imot de fire intercambio folk fra Guatemala og Colombia, Opplegg:
Fredag 20. møte Bømlo FHS med overnatting.
Lørdag 21. Losna i Sogn og Fjordane, opphold på gård.
Mandag 23 møte Åsane FHS.
Tirsdag 24. Åpent møte om Fredsavtaler i Colombia og Guatemala som del av Internasjonal
Uka
Oktober/november: Lansert kampanje mot nominasjon av Leopoldo López til Nobel
fredspris (Forslag fra Venstrepartiets nesteleder Ola Elvestuen. Distribuert videointervju med
familiemedlemmer til ofrer for opposisjonens vold til norske og europeiske organisasjoner,
politiker og på Youtube, og skrev artikkel: «Ikke noe god valgkampsak Elvestuen!» i
Dagsavisen.
LAG-Bergen deltok med komitemedlemmer til utforming av forslag til Landsmøte
dokumenter:
Mari Beitness, komité for LAGs organisasjonstruktur. Sergio Blamey komité for Arbeidsplan.
Dave Watson, koordinator for Politisk Analyse.
Vi har skrevet en ti-talls artikler i avisene om situasjon i Venezuela (Bergens Tidende og
Dagsavisen)
Skrev innlegg i tidsskrift LatinAmerika om ukritisk formidling av informasjon om Venezuela.
Skrev uttalelse om Situasjon i Venezuela for LAG-Norge og brev til Utenriksdepartement om
Norges innføring av sanksjoner mot Venezuela. Den ble også formulert som et leserbrev
som kom på trykk i Bergens Tidende i januar 2018, og ble besvart av UD.
Vi har hatt jevn kontakt med aktivister som er engasjert med Venezuela i Norge, med det
skandinaviske solidaritetsnettverk for Venezuela, der vi formidler og veksler informasjon,
samt Venezuela Solidarity Campaign i Storbritannia.
Brigade arbeid i Bergen:
Brigadistene i Bergen har blitt aktiv i forhold til brigadeprosjekt med formidling av informasjon
om brigadene til Colombia og Brasil, innledet under informasjonsmøte med presentasjon av
brigadeprosjektet på starten av vårsemesteret og høstsemesteret, samt intervjuer av
potensielle brigadister i Bergen.
De har tatt initiativ til aktiviteter som markering av Ayotzinapa massakren 26. september, og
samordnet aktiviteter under intercambio folkets besøk i Bergen i oktober.
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Natalia Feliciana Baró Tyse holdt et foredrag sammen med sør-brigadistene på Åsane
folkehøgskole 23. oktober om fred/kriminalisering av sosiale bevegelser i Colombia og
Guatemala. Natalia også tolket på det åpent møte 24. oktober på Kvarteret.
Mari Beitnes holdt et innlegg om situasjonen i Honduras 2. desember for Amnesty's SKRIV
FOR LIV- arrangement på Torgalmenningen.
Mari har også bidratt med tolking på flere åpne møter.
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ÅRSBERETNING FOR LAG-STAVANGER 2017
STYRET
Styret i 2017 ble valgt på LAG-S årsmøtet:
-

Guillermo Pinzon, Leder
Adriana Sossa, Kasserer
Sekretær (roteres)
Francisco Castro, Ellen Teigen, Styremedlemmer
Aida Sanhueza og Geir Hansen, væremedlemmer.

Notat: Vi har ikke holdt årsmøte 2018 derfor fremdeles styret som ble valgt i 2017 er
fungerende. 2 styremedlemmer er på besøk i Colombia i januar-februar 2018.
STYREMØTER/PLANLEGGINGSMØTER
Det ble avholdt 4 styremøter/planleggingsmøter for aktiviteter i løpet av 2017.

DOKUMENT/INFORMASJONSHÅNDTERING
LAG-S har prøvd å håndtere og sendt fra LAG-Stavanger Google epost all informasjon.
Innkallinger, møtereferater, rapporter og andre informasjon om aktiviteter via Google epost.
Informasjon er lagret på kontoen og er tilgjengelig.
Spre informasjon om Colombia året rundt gjennom Colombia Forum liste.
Delta i debatter i sosiale media i forbindelse med implementering av fredsprosess og brutt på
menneskerettigheter
Vi har delvis brukt aktiv Facebook side.

ÅRETSAKTIVITETER/ARRANGEMENTER
Mars:
-Deltakelse i 8. mars markering.
-Artikkel i Rødt tidsskrift om Colombia og fredsprosessen ved Adriana Sossa
Årsmøte 13 mars.
Vi har følget saken om Desaparicion forzada i forbindelsen med implementering av
fredsavtalen.
Desde La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la CCEEU, reiteramos nuestra
disposición a aportar para el desarrollo normativo de una UBPD que garantice los derechos
de las víctimas y mantenga el espíritu del Acuerdo. De igual forma hacemos un llamado, a
que se convoquen en forma inmediata el Mecanismo de Acción Humanitaria y las acciones
de búsqueda inmediatas pactadas en el Acuerdo Final de Paz, las cuales se encuentran
paralizadas.
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MESA DE TRABAJO SOBRE DESAPARICION FORZADA
COORDINACION COLOMBIA EUROPA - ESTADOS UNIDOS
April:
Temamøte om Colombia med Rødt Stavanger
Mai:
Deltakelse i 1. mai markering i Stavanger.
Rapport om 26-27 mai 2017 Oslo
Colombia Gruppa fra LAG-Stavanger deltok i Colombia informasjons helg i Oslo. 2
dager med informasjon, debatt og refleksjon om Colombias fremtiden og om hvordan
er makt forholdene i Regionen nå.
26.05.17. Lansering av Yezid Artertas bok
Rapport om 26-27 mai 2017 Oslo
Colombia Gruppa fra LAG-Stavanger deltok i Colombia informasjons helg i Oslo. 2
dager med informasjon, debatt og refleksjon om Colombias fremtiden og om hvordan
er makt forholdene i Regionen nå.
26.05.17. Lansering av Yezid Artertas bok
Hva er veien videre etter fredsavtalen mellom FARC og den colombianske
regjeringen? I «La Mala Reputación» skriver Yesid Arteta om muligheter for virkelige
endringer i det colombianske samfunnet med fokus på venstresidens fremtid. I lys av
de nye venstreorienterte organisasjoner og bevegelser analyserer Yesid situasjonen i
Colombia og skriver om hvordan en alternativ makt kan finne veien fram i dette landet.
Yesid Arteta er tidligere forsker ved Escuela de Cultura de Paz ved Universidad
Autónoma de Barcelona, en av Colombias fremste politiske spaltister, forfatter og
tidligere FARC-kommandant.
Sammen med Yesid skal James Lemoyne presentere og kommentere boken. Lemoyne
er tidligere journalist i The New York Times, spesialist i konflikter og fredsprosesser i
Latin-Amerika, Midøsten, Afrika og Europa, han har vært involvert i fredsprosesser i
Nicaragua, El Salvador, Haiti og det tidligere Jugoslavia. I tillegg var Lemoyne FNs
spesialutsending for Colombia i 2002.
Lansering av boka var vellykket med gode innlegg og en god debatt. Tiden ble kort.
Fra vår side etterlyste vi problematikken om paramilitaregrupper og colombianske
statens/regjerings ansvar i konflikten siden det har vært fokus på FARCs ansvaret i
konflikten.
Sted: Eldorado bokhandel
27.05.2017
Møte om fremtiden til venstresiden i Colombia og i regionen
Sted: Frivillighets huset-LAG-Norge
Kl: 10.00-14.00
Innkalling til dette møte ble sendt til flere grupper som driver med landarbeid
(Venezuela, Peru, Chile, Uruguay, Colombia og andre.
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Deltaker: Fred i Colombia, Circulos Bolivarianos og Colombia gruppa-LAG-Stavanger.
Vi tok en presentasjons runde og deretter hver organisasjon fikk presentert sitt
arbeid. Videre var en runde med refleksjoner og politiske analyser om situasjonen i
regionen. Om hvordan Venezuelas situasjon påvirker regionen og Colombias
fredsprosessen perspektiver og utfordringer.
Venstre side i regionen har store utfordringer og møter vanskeligheter. Ikke minst
mediasbildet er en av de viktigste faktorer. Vi så hvordan Juan Manuel Santos ved å
få Freds Nobels pris vant mediakamp og vi ser daglig hvordan Venezuelas situasjon
blir regissert a media i Norge.
Vi ser behov og ønsker en felles mediestrategi, en koordinering mellom
organisasjonene som jobber med L.A. Derfor forslaget om å danne et Media nettverk
som første forslag for navn "HABLA" (ikke avgjørt, og derfor skal ikke offentliggjøres)
for å kunne nyansere mediabildet i Norge.
Dette nettverk er en naturlig arena for LAGs informasjons arbeid. Derfor vi ønsker å
følge saken videre i samarbeid med de andre organisasjoner som var på møte og
utvide kretsen med de andre latinamerikanske aktivister og landsorganisasjoner.
Adriana Sossa og Guillermo Pinzon.
Colombia Komiteen/gruppa i LAG-Stavanger

Juni:
Informasjonsstand om LAG- S på Frivillighets torget i Stavanger Kulturhuset.
KOMENTARER:
I 2017 har vi hatt et godt samarbeid med Sølvberget bibliotek og med Partiet Rødt.
I 2017 har vi også hatt en kontinuerlig kontakt med flere organisasjoner i Europa i forbindelse
med implementering av fredsprosessen i Colombia. Vi har hold flere Skype møter for å
aktivisere/koordinere solidaritets arbeid for Colombia i Europa.
Vi ser frem til et bra år 2018 og vil prøve å opprettholde aktivitetsnivået.
Mvh
Luis Guillermo Pinzon (leder)
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Årsrapport 2017 – LAG Tromsø
Styret:
-

Økonomiansvarlig: Thomas Birkeland
Kontaktperson: Håvard S. Søndenå
Styremedlem 1: Hanna Pauline Eick Menes
Styremedlem 2: Kine Pinstrup
Styremedlem 3: Dagny Nymo Førde

Arrangementer:
Februar:
-

Årsmøte og lokallagsoppstart
Møte med Spire i sammenheng Folkefest mot oljeboring

-

Plakataksjon for å promotere eukalyptusforedrag: Røtter over rettigheter
Røtter over rettigheter: Foredrag om eukalyptus med Ivonete og Rodrigo fra
folkedomstolen.
o Lokale: Tromsø bibliotek
o Deltakere: ca. 20 stykker
Besøk på Sametinget med gjestene fra Folkedomstolen
LAG-pils. På foredraget inviterte vi alle gjestene til å ta en pils med oss for å lære
mer om LAG.
o Deltakere: ca. 6 stykker (ekskludert styret)

Mars:

-

April:
-

Gjorde intervju til brigade

Oktober:
-

Ayotzinapa plakataksjon på UiT.
Nytt årsmøte for å innlemme nye medlemmer i styret samt bytte ut fraflytta
medlemmer.

November:
-

Portugisiskkurs for medisinstudenter som skulle skrive oppgave i Brasil.
o Deltakere: 7 stykker
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Årsrapport for 2017 fra Styret i LAG Oslo
LAG Oslo har jobbet med å opprettholde møtevirksomheten.
Vi har prøvd å få flere til å bli aktive i organisasjonen.
På det ordinære Årsmøtet i januar 2017 var det ikke nok kandidater til å danne et
styre. Derfor ble det valgt et midlertidig styre som skulle forberede et ekstraordinært årsmøte
og velge styre. Kun noen få av det midlertidige styret deltok i det ekstraordinære årsmøtet
05.04., men dette var ikke til hindre for at det kunne velges et styre.
Etter at styret var valgt har LAGO hatt en betydelig aktivitet.
Styret organiserte som tidligere år 1. mai-frokost på Frivillighetshuset og deltok i 1. mai
toget.
LAGO arrangerte punktmarkering 23. Mai mot besøket av OAS sin generalsekretær, Luis
Almagro, til Oslo Freedom Forum.
Vi arrangerte et medlemsmøte om Guatemala i august i samarbeid med brigadistene fra
Sør. I oktober arrangerte LAGO møte med El Salvadors ambassadør til
Skandinavia. Videre et møte om organisasjonsstruktur og et møte om Brasil i november.
Til 40-års Jubileumskonferansen i oktober var Maria
Angeles Diez, Universidad Complutence de Madrid, invitert. LAGO arrangerte også et møte
for LAGOs medlemmer og ledsaget henne under et møte med UDs Latin-Amerika seksjon.
Styret deltok i arbeidet med å utforme en uttalelse om Venezuela. I desember ba LAGs AU
LAGO om å utarbeide første skisse til LAGs arbeidsplan 2018.

Økonomi
På det ordinære årsmøtet i janaur ble ikke økonomisk rapport for 2016 godkjent. Det ble
vedtatt å gjøre en revisjon av regnskapet. Revisjonsrapporten utført av Langseth
Service viste at regnskapet var i orden med anbefaling om å numerere bilagene for å kunne
identifisere bilagene knyttet til den enkelte utgiftspost.

Informasjonsmidler
Styret har fulgt opp Undergruppenes søknader om infomidler. Grapal, Uruguay-gruppa,
Salvador-gruppa og LAGO søkte om støtte. Det henvises til økonomirapporten for ytterligere
detaljer.
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Årsmelding for Brigadeprosjektet 2017
Formålet med Brigadeprosjektet er solidaritet i praksis gjennom tilstedeværelse hos og
utveksling av kunnskap med og mellom grasrotorganisasjoner i Latin-Amerika, samt til å
styrke oppslutningen om politiske og strukturelle endringer i Latin-Amerika gjennom
informasjonsarbeid i Norge og i Latin-Amerika.
I 2017 har LAG fortsatt og utvidet samarbeidet med Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) i Brasil, Coordinador Nacional Agrario (CNA) i Colombia og La
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) og El Comité de Unidad
Campesina (CUC) i Guatemala.
Det overordna temaet for Brigadeprosjektet har vært kriminalisering av sosiale bevegelser
spesielt knytta opp mot internasjonale og norske investeringer. I utvekslingene mellom CNA,
MST, CONAVIGUA og CUC har organisasjonene lagt vekt på utvikling av bærekraftig og
selvstendig produksjo, samt skape solidaritet mellom bondebevegelser som er med CLOC
og Vía Campesina. Organisasjonene fra Guatemala har også vektlagt urfolkskamp på tvers
av landegrenser, da spesielt under arbeidet i Norge. Gjennom Brigadeprosjektet har LAG for
første gang sendt brigader til Colombia. LAGs hovedsamarbeidspartner i Colombia er CNA.
CNA ble grunnlagt i 1997 og er en plattform for mer enn 70 ulike regionale rurale
organisasjoner, som jobber for annerkjennelse av bonden som politisk subjekt. De krever
retten til egne territorier for å produsere ren mat. CNA jobber både gjennom
massemobilisering, lokal styrking av alternative jordbruksmodeller og gjennom politiske
organer opp mot colombianske myndigheter. CNA er del av den større plattformen Congreso
de los Pueblos hvor også urfolk og afroorganisasjoner tar del.
MST ble grunnlagt i 1984 og er i dag den største sosiale bevegelsen i Latin-Amerika. MST
arbeider for jordreform og ønsker strukturelle endringer for å oppnå et mer rettferdig
samfunn. MSTs hovedarbeidsform er massemobilisering. Rundt 450 000 familier har mottatt
jord som direkte resultat av MSTs arbeid.
Bondeorganisasjonen CUC, Comité de Unidad Campesina, er den første nasjonale bondeog urfolksorganisasjonen stiftet i Guatemala. CUC jobber i dag i over 200 landsbyer.
Hovedtemaene de jobber med er retten til jord og kontroll over landets naturresurser.
Sentralt for kampen til CUC er matsuverenitet og jordreform. De er medlemmer av Vía
Campesina.
Kvinneorganisasjonen CONAVIGUA, Den nasjonale koordineringen av enker i Guatemala,
har siden 1980-tallet vært en av de ledende drivkreftene i urfolks- og fredsbevegelsen i
landet. De jobber med ulike landsbyer, med et særskilt fokus på kvinners deltagelse,
rettigheter og ikke minst at kvinner skal få en mulighet til å bearbeide traumer fra krigen.

Utvekslingene
1.1 Brigader fra Norge til Colombia (Nord-Sør-utveksling)
LAG har sendt to brigader til Colombia i 2017, med introduksjonskurs henholdvis i Bogota og
Popayán. Begge brigadene har hatt flere to til fire ukers uteopphold organisert hovedsakelig
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med organisasjoner som er en del av CNA, men også med urfolksorganisasjonen ACIN og
afrocolombianer-organisasjonen PCN.
Begge brigadene har hatt sine uteopphold sørvest i Colombia, i fylkene Huila, Cauca og
Nariño. Dette er en svært konfliktfylt del av Colombia blant annet på grunn av stort press på
jorda og på grunn av mye coca-produksjon. Samtidig er sivilsamfunnsorganisasjonene der
også veldig sterke. Latin-Amerikas eldste urfolksorganisasjon er for eksempel fra dette
området.
Det tematiske fokuset for brigadene har vært å se på hvordan fredsavtalen blir implementert i
rurale strøk i Colombia og hvilken innvirkning dette dette har på tilgangen til jord for sårbare
grupper som urfolk, bønder og afroetterkommere. Et annet hovedfokus i forlengelsen av
dette er hvordan norske investeringer påvirker og hvorvidt dette er i tråd med intensjonene i
fredsavtalen. Kriminalisering av sosial protest er også et hovedfokus.
1.2 Brigader fra Colombia og Guatemala til Norge (Sør-Nord-utveksling)
Brigadeprosjektet har organisert sør-nord-brigader sammen med ulike grasrotorganisasjoner
siden 2005, hvor brigadister har oppholdt seg tre måneder i Norge. I 2017 ned-eskalerte vi
fra 6 til 4 brigadister fra Latin-Amerika til Norge. Dette ble gjort på grunn av innskrenkninger i
budsjettet. Partnermøtet i 2016 anbefalte at om det skulle dra 4 til Norge så burde det være
to representanter fra CNA, én fra CUC og en fra CONAVIGUA. Dette med tanke på å få
fokus på Norges rolle i fredsprosessene i de to landene henholdsvis for 20 år siden og i dag.
For andre gang organiserte vi også et felles forberedelseskurs for deltakerne i Latin-Amerika.
Kurset ble holdt i Colombia i juni for å sørge for godt tid før avreise. Her deltok brigadistene
som skulle reise, 4 koordinatorer, deltakere fra nord-sør- og sør-sør-brigadene. Dette ble
godt evaluert av alle deltakerne.
Et mål for brigaden har vært å fokusere på feminisme og på urfolksorganisering. De har
derfor deltatt på feministisk sjølvforsvarskurs, møter om kvinnekamp på SU sin
høstkonferanse, møtt Prosenteret, Fokus, FRI og Sex og politikk. Brigadistene har vært i
både sørsamisk og nordsamisk område. Samiske spørsmål har fått mye plass i årets
program og brigaden har fått det samiske perspektivet på politikk,
sivilsamfunnsorganisasjoner, territorial forvaltning, menneskerettigheter, media, utdanning,
språk, aktivsme og historie. I tillegg til et tettpakka program i Finnmark reiste brigadistene til
Røros for å delta på Stokkfjellmarsjen. Dette var et kjærkomment eksempel på hvordan
brigadistene kunne vise solidaritet med politiske kampar i Norge. Av lokallag var det Bodø og
Bergen som hadde kapasitet til å ta imot brigadistene. Den hjemkomne brigaden har tatt
aktiv del i arbeidet med sør-nord utvekslinga og tolkene har videreført sitt arbeid.
1.3 Brigader mellom Brasil, Colombia og Guatemala (Sør-Sør-utveksling)
I 2017 sør-sør-utvekslinger med 12 deltakere, 4 fra hvert land. Brigaden begynte som i 2016
med et felles forberedelseskurs på ENFF i São Paulo, hvor deltakerne og de respektive
organisasjonenes koordinatorer deltok. LAG deltok også på kurset gjennom flere
representanter, noe som opplevdes som svært positivt. På partnermøtet i oktober 2017 kom
det opp behov for tettere kontakt koordinatorene imellom og for utarbeidelse av en felles
code of conduct manual for deltakerne.
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2. Informasjonsarbeid
2.1 Brigadene fra Norge
I 2017 var det høstbrigaden 2016 (Guatemala) og vårbrigaden 2017 (Colombia) som har
gjort sitt infoarbeid i Norge. Den samlede innsatsen har resultert i et stort antall artikler,
distribuert gjennom både LAGs kanaler og andre medier, foredrag på videregående skoler,
folkehøgskoler og for ungdomspartier/organisasjoner rundt om i landet. I tillegg har
brigadistene som nevnt deltatt aktivt i oppfølgingen av sør-nord-brigadene.
Hovedprosjektet til høstbrigaden har vært en organisering av en større Folkedomstol hvor
Norfunds investeringer i Honduras og Oljefondets investeringer i eukalyptus i Brasil ble satt
under lupen. Det ble invitert gjester fra Norsk Folkehjelp, Sametinget, Pataxó-folket i Brasil,
Maya-folket i Guatemala samt forskere og forfattere både fra Norge og Brasil. Arrangementet
ble til etter den latinamerikanske grasrotas «tribunales populares» - folkelige domstoler og
fikk engasjert brigadister fra flere brigader samt utekoordinatorene.
Vårbrigaden som var i Colombia var initiativtakere til et seminar på Nobels Fredssenter i
anledning ettårsmarkeringen av signeringen av fredsavtalen mellom FARC og den
Colombianske regjeringa. Arrangementet ble kalt Fred Nok og ble gjennomført i samarbeid
med Fred i Colombia, Yata og Nobels Fredssenter.
2.2 Brigadistene fra Colombia og Guatemala
Deltagerne bor i rurale områder, og de fleste drar tilbake og blir en sterk ressurs i sine lokale
prosesser, da med mer internasjonal erfaring. Det er vanskelig å få god informasjon om hva
etterarbeidet består i.
3. Evaluering og forberedelser til Brigadeprosjektet 2018.
Våren 2017 ble en større evaluering av brigadeprosjektet i perioden 2005 - 2016 satt i gang.
Resultatene skal presenteres for styret og organisasjonen i februar 2018.
Cristian Peña, Nina Luhr, Sveinung Brandsøy og Peder Østebø deltok på partnermøte i
Popayan, Colombia 29. september - 1. oktober. Agenda for møtet var presentasjon av
politisk kontekst i hvert land, evaluering av hver utveksling, med spesiell vekt på sør-sør.
presentasjon av foreløpige funn på evalueringen evaluering, planlegging av 2018 og budsjett

4. Frivillige og ansatte
4.1 Brigadestyret (BS)
Styreleder, FK-ansvarlig, sikkerhetsgruppa: Ingvill Breivik
Økonomiansvarlig: Marte Lange Vik
Medarbeideransvarlig, sikkerhetsgruppa: Elin Cecilie Ranum
Landsstyrerepresentanter: Fredrikke Trana, Kine Fristad og Sveinung Brandsøy
Rekrutteringsansvarlig: Jørdi Losnegaard (Silje Kvanvik mellom august og november)
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Sør-nord- og sør-sør-ansvarlig: Silje Kvanvik
Brigadekontakt, sikkerhetsgruppa: Eva Fjellheim
Styremedlemmer: Lars Kringstad Myren

4.2 Rekrutteringsarbeid
De hjemkomne brigadene, tidligere brigadister, styremedlemmer og andre LAG-aktivister har
bidratt aktivt til arbeidet med å rekruttere nye brigadister. Det var over 50 søkere til
høstbrigaden 2016, men bare 17 til vårbrigaden 2018.
4.3 Ansatte i Brigadeprosjektet
Prosjektkoordinator: Peder Østebø (vikar for Nina Luhr)
Utekoordinator: Nina Luhr
Sør-Nord-koordinator og prosjektmedarbeider: Jørdi Losnegaard jobbet fra mai til desember,
i perioden november - desember som delvis vikar for Peder Østebø.
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