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Arbeidsplan 2018 
 

 

LAG skal jobbe for å fremme den folkelige kampen mot 

imperialismens mange ansikter, for kvinners og minoriteters 

rettigheter i Latin-Amerika og for å styrke egen 

organisasjonsstruktur. 
 

 

Imperialismens mange ansikter 

 

Den imperialistiske politikken i Latin-Amerika har ført til en spiral av vold, sosiale 

konfrontasjoner og drap på forkjempere for menneske-, urfolks-, miljø- og 

fagforeningsrettigheter. Finanskapital og multinasjonale selskapers investeringer 

destabiliserer stater, demokratiske strukturer blir undergravd og stormaktene sikrer seg 

fortsatt dominans. Media spiller også en sentral rolle i manipulering av informasjon.  

 

1.1. Følge opp norske interesser i Latin-Amerika, 

Hvorfor: Stadig nye eksempler på uansvarlige investeringer/ bruk av norske 

skattepenger på investeringer i Latin-Amerika gjennom både NORFUND og 

Oljefondet/SPU. Norske selskaper får bruksrett og eierskap til naturressurser 
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og landarealer som tilhører urfolk, bønder og lokalsamfunn. Vi er spesielt 

kritisk til norsk import av soya, papirproduksjon og sukkerrør (etanol). 

 

1.2. Støtte retten til fagorganisering og kampen for faglige rettigheter  

Hvorfor: Mange i Latin-Amerika mangler retten til kollektive forhandlinger, 

anstendig lønn og arbeidsforhold, medbestemmelse med mer (ref 

Arbeidsmiljøloven).  

LAG ønsker å styrke samarbeidet med fagbevegelsen, nettverk og 

organisasjoner i Norge og/eller Latin-Amerika. 

 

1.3. Forsvare aktivister og sosiale ledere. 

Hvorfor: Økt kriminalisering av sosiale protester.  Flere politiske fanger, 

forsvinninger og drap.  Internasjonale og nasjonale investorer bruker 

kriminalisering av sosiale bevegelser, miljøforkjempere, journalister og urfolk 

som slåss for demokrati, menneskerettigheter og et anstendig liv som 

maktmiddel for å få tilgang på naturressurser.  

 

1.4. Arbeide mot mediamanipulering av fakta fra Latin-Amerika. 

Hvorfor: Stadig nye eksempler på feilinformasjon i media.  

LAG skal delta i debatter, skrive kronikker og arrangere seminarer. Drive 

informasjonsarbeid overfor norske politiske partier, UD og media. 

 

1.5    Arbeide mot imperialistiske, militære og økonomisk intervensjon 

  

 

Feminisme og LHBTQI 

 

Ingen er fri før alle er fri, systematisk undertrykkelse av halve befolkningen og de som ikke 

møter kategoriseringene etablert av det patriarkalske samfunnet. Mannsdominerte 

maktstrukturer, undertrykkelse og drap av kvinner på grunn av kjønn er utbredt.  

 

2.1. Støtte kampen for kvinners rettigheter  

Hvorfor: Kvinner har hovedansvar for ubetalte arbeidsoppgaver i hjemme. 

Dette har medført begrenset tilgang til utdanning og betalt arbeid.  

Det pågår en økt mobilisering blant kvinner for egne rettigheter, kamp for 

selvbestemt abort, mot femicidios, prostitusjon og salg av kvinnens kropp i 

Latin-Amerika. Kriminalisering av kvinner som ønsker abort.  

 

2.2.    LGBTQ rettigheter 

Hvorfor: Mye undertrykkelse, vold og drap av denne gruppen i Latin-Amerika 

 

2.3  LAG ønsker å styrke samarbeidet og nettverket med feministbevegelsen og 

LGBTQI-bevegelsen i Norge og i Latin-Amerika. 

 



3 
 

LAGs Organisasjonsstruktur 

 

3.1.  Intern skolering – LAG jobber aktivt med internfeministisk skolering for å 

styrke fokuset på god organisasjonskultur. 

Hvorfor: For å bygge en annen verden, må vi starte med oss selv. 

- Kjøreregler for diskusjoner utvikles 

- Utvikling av retningslinjer for tiltak ved avdekking av dårlig oppførsel, 

seksuell trakassering/bruk av hersketeknikker, etc. (mekanismer for å håndtere 

dette). 

-For å kunne forstå undertrykkelse og maktrelasjoner må vi ha en bredere 

forståelse av kompleksiteten rundt dette. Viktig å se på hvordan etnisk 

bakgrunn, klasse og kjønn er vevd sammen og ligger til grunn for 

undertrykkelse av individer og/eller grupper. 

 

3.2.  Intern skolering - Øke kunnskap om, og konsekvensene av militære  

 intervensjoner, kupp, økonomiske sanksjoner, boikott. 

 

3.3. Jobbe for en mer inkluderende og demokratisk organisasjonsstruktur i   

praksis. 

Hvorfor: Vanskelig for nye aktivister å finne sin plass i LAG. 

 

 

 


