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LANDSSTYRETS INNSTILLING TIL ARBEIDSPLAN 1 

 2 

Overordnet tema: 3 

LAG skal jobbe for å fremme den folkelige kampen mot imperialismens nye 4 

former, for kvinners og minoriteters rettigheter i LA og for å styrke egen 5 

organisasjonsstruktur. 6 

 7 

 8 

Imperialismens nye former 9 

 10 

Den imperialistiske politikken i Latin-Amerika har ført til en spiral av vold, sosiale 11 

konfrontasjoner og drap på forkjempere for menneske, urfolks, miljø og 12 

fagforeningsrettigheter. Finanskapital og multinasjonale selskapers investeringer 13 

destabilisere stater, demokratiske strukturer blir undergravd og stormaktene sikrer 14 

seg fortsatt dominans. Media spiller også en sentral rolle i manipulering av 15 

informasjon.  16 

 17 

1.1. Monitorere norske interesser i Latin-Amerika, 18 

Hvorfor: Stadig nye eksempler på uansvarlige investeringer/ bruk av 19 

norske skattepenger på investeringer i LA gjennom både NORFUND og 20 

Oljefondet/SPU. Store selskaper får bruksrett på naturressurser som 21 

tilhører urfolk og lokalsamfunn. 22 

 23 

1.2. Støtte retten til fagorganisering og kamp for faglige rettigheter  24 

Hvorfor: Mange i Latin-Amerika mangler retten til kollektive 25 

forhandlinger, anstendig lønn og arbeidsforhold, medbestemmelse med 26 

mer (ref Arbeidsmiljøloven).  27 

LAG ønsker å styrke samarbeidet med fagbevegelsen, nettverk og 28 

organisasjoner i Norge og/eller Latin-Amerika. 29 

 30 

1.3. Forsvare aktivister og sosiale ledere. 31 

Hvorfor: Økt kriminalisering av sosiale protester.  Flere politiske fanger.  32 

Internasjonale og nasjonale investorer bruker kriminalisering av sosiale 33 

bevegelser, miljøforkjempere, journalister og urfolk som slåss for 34 

demokrati, menneskerettigheter og et anstendig liv som maktmiddel for 35 

å få tilgang på naturressurser.  36 

 37 

1.4. Arbeide mot mediamanipulering av fakta fra Latin-Amerika. 38 

Hvorfor: Stadig nye eksempler på feilinformasjon i media.  39 

LAG skal delta i debatter, skrive kronikker og arrangere seminarer. 40 

Drive Informasjonsarbeid overfor norske politiske partier, UD og media. 41 

 42 

1.5    Arbeide mot imperialistiske, militære og økonomisk intervensjon 43 
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  1 

 2 

Feminisme 3 

 4 

Ingen er fri før alle er fri, systematisk undertrykkelse av halve befolkningen og de 5 

som ikke møter kategoriseringene etablert av det patriarkalske samfunnet. 6 

Mannsdominerte maktstrukturer, undertrykkelse og drap av kvinner på grunn av 7 

kjønn er utbredt.  8 

 9 

2.1. Støtte kampen for kvinners rettigheter  10 

Hvorfor: Kvinner har hovedansvar for ubetalte arbeidsoppgaver i 11 

hjemme. Dette har medført begrenset tilgang til utdanning og betalt 12 

arbeid.  13 

Det pågår en økt mobilisering blant kvinner for egne rettigheter, kamp 14 

for selvbestemt abort, mot femicidios, prostitusjon og salg av kvinnens 15 

kropp i L-A. Kriminalisering av kvinner som ønsker abort.  16 

 17 

2.2.    LGBTQ rettigheter 18 

Hvorfor: Mye undertrykkelse, vold og drap av denne gruppen i L-A 19 

 20 

LAGs Organisasjonsstruktur 21 

 22 

3.1.  Intern skolering – LAG jobber aktivt med intern feministisk skolering for 23 

å styrke fokus på god organisasjonskultur. 24 

Hvorfor: For å bygge en annen verden, må vi starte med oss selv. 25 

- Kjøreregler for diskusjoner utvikles 26 

- Utvikling av retningslinjer for tiltak ved avdekking av dårlig oppførsel, 27 

seksuell trakassering/bruk av hersketeknikker, etc. (mekanismer for å 28 

håndtere dette). 29 

-For å kunne forstå undertrykkelse og maktrelasjoner må vi ha en 30 

bredere forståelse av kompleksiteten rundt dette. Viktig å se på hvordan 31 

etnisk bakgrunn, klasse og kjønn er vevd sammen og ligger til grunn for 32 

undertrykkelse av individer og/eller grupper. 33 

 34 

3.2.  Intern skolering - Øke kunnskap om, og konsekvensene av militære  35 

 intervensjoner, kupp, økonomiske sanksjoner, boikott 36 

 37 

3.3. Jobbe for en mer inkluderende og demokratisk organisasjonsstruktur i   38 

praksis. 39 

Hvorfor: Vanskelig for nye aktivister å finne sin plass i LAG. 40 

 41 

 42 
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Kompromissforslag til Arbeidsplan for LAG-Norge 2018 1 

(som er i samsvar med vedtak fra Landsstyremøte 25-26 2 

November 2017) 3 

  4 

Bakgrunn 5 

Kampen mot imperialisme 6 

Vi er inn i en definisjons epoke, en meget farlig tid der et feilet nyliberale eksperiment 7 
prøver å re-etablere seg mot folkets vilje. På den ene siden, en kontinental høgreside 8 
i medvind støttet av en stadige mer aggressive og imperialistisk USA og deres 9 
europeiske allierte.  På den andre siden står det en sammensatt, og til tiders splittet, 10 

venstresiden bestående av diverse sosiale organisasjoner, grasrot bevegelser, og 11 
både radikal sosialist og ortodoks sosialdemokratiske partier. 12 

Venstresiden er på defensiven. De har vært gjennom et tiår med politisk makt i flere 13 
av de viktigste land på kontinentet der de har stått for enorme sosiale, politiske og 14 
økonomiske endringer. De etablerte flere vellykka integreringsprosjekter og 15 

stadfestet deres uavhengighet fra USA. Men venstresidens prosjekter har i større 16 

grad ikke vært bærekraftig nok til å motstå den dypp internasjonale økonomisk krise, 17 
og høgresidens destabiliserende motoffensiv. 18 

I noen tilfeller har motsetninger mellom grasrot og staten svekket tilliten til regjerende 19 
politiske partier på venstresiden og gjorde dem sårbare for høgresidens 20 

destabiliseringsstrategi for å få til regimeskift (eks: Brasil/Honduras/Paraguay). 21 
Byråkratisering, korrupsjon og forsøk for overstyring av grasrotbevegelser har i andre 22 

tilfeller pasifisert deres støttespillere (Argentina/Ecuador/Venezuela). 23 

Men det er her i grasrotbevegelser at håpet ligger, og nye og mer robuste alternativer 24 

kan bygges. Høgresiden er mer en klar over hvilke maktfaktorer disse bevegelser 25 

representere. At trussel mot innføring og konsolidering av den nyliberale modellen, 26 
med upopulære økonomiske og sosiale innstramninger, kommer fra en effektiv og 27 
koordinert grasrot mobilisering. 28 

Høgresidens prosjekt er å svekke grasrotbevegelser med aggressive kontinuerlig 29 
mediekampanjer, og kriminalisering av deres aktiviteter. Innføring av strenge 30 
økonomiske innstramninger, privatisering av offentlig sektor og inngåelse av ikke 31 
reversibel arbeiderfiendtlige frihandelsavtaler. 32 

Men det er åpenbart at høgresidens prosjekt er ikke lett å gjennomføre. I Argentina 33 
og Brasil bygges det opp en enorm folkelig motstand til deres nyliberale politikk. I 34 
Brasil var det et konstitusjonelt kupp som måtte til for å frarøve folket sine 35 
demokratiske rettigheter. I Honduras er det åpen valgfusk og undertrykking som må 36 

til. 37 

Det hele er støttet diplomatisk, politisk og økonomisk av en stadig mer aggressive og 38 
intervensjonistisk USA og deres allierte, overnasjonale finansinstitusjoner, og en 39 
koordinert mediekrig vi har ikke sett maken til siden den kalde krigen.   40 

Det foregår et nøye og målrettet arbeid for å reetablere USAs økonomisk, sosial og 41 
politisk hegemoni i regionen etter et tiår av såkalt «Pink Tide» venstreside dominans. 42 

Dette har ikke skjedd med bruk av lovlige diplomatiske midler, men med langt mer 43 
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lumske, skjulte og ulovlige metoder. Vi er blitt vitner til en moderne, sofistikert og 1 

sammensatt form for imperialisme. Beskrevet som «Smart Power» eller «Fourth 2 

Generation Warfare», er det den foretrukken redskap i en global omorganisering av 3 
kapital for å pålegge, garantere og styrke USAs økonomiske, kulturelle og politiske 4 
hegemoni over verden. 5 

I slike tider er det en forpliktelse for internasjonal solidaritet å stille opp og slutter seg 6 

til den folkelige kampen mot imperialisme. Her må også LAG-Norge være til stede og 7 
prioritere dette arbeidet ved å informere, sette i gang kampanjer, og presse Norske 8 
myndigheter til å ta avstand fra USAs intervensjoner. 9 

Dette er en kamp for å sikre en bedre fremtid. Folk må få lov til å utvikle og definere 10 
sine alternativer i fred, uten imperialistiske intervensjoner, undertrykking, 11 
kriminalisering og udemokratiske metoder. Internasjonal solidaritet må være en 12 
garantist for dette. 13 

  14 

Overordnet tema: 15 

LAG skal jobbe for å fremme den folkelige kampen mot imperialismen og for 16 
kvinners rettigheter i LA 17 

 18 

1.    Imperialismens nye former 19 

Den imperialistiske politikken i Latin-Amerika har ført til en spiral av vold, 20 

sosiale konfrontasjoner og undertrykking av sosiale og politiske bevegelser. 21 
Kriminalisering av disse bevegelser, og drap på forkjempere for 22 

menneskerettigheter, urfolks rettigheter og fagforeningsrettigheter 23 
kjennetegner høyresidens strategi for å reetablere en nyliberale frimarkeds 24 

hegemoni. Finanskapital og multinasjonale selskapers investeringer 25 
destabilisere stater, demokratiske strukturer blir undergravd og stormaktene 26 

sikrer seg fortsatt dominans. Media spiller også en sentral rolle i manipulering 27 

av informasjon.  28 

  29 

1.1. Arbeide mot imperialistiske, militære og økonomiske intervensjoner 30 

Informasjonsarbeid overfor norske politiske partier, UD, og media om 31 
imperialistiske og økonomiske intervensjoner og deres konsekvenser. 32 

Intern skolering for økt kunnskap om imperialisme, og konsekvensene av 33 
militære intervensjoner, institusjonelt kupp, økonomiske sanksjoner. 34 

  35 

1.2. Forsvare aktivister og sosiale ledere, hindre fengsling og drap. 36 

Setter fokus på økt kriminalisering av sosiale bevegelser. Både nyliberale 37 
regjeringer, og nasjonale og internasjonale investorer bruker kriminalisering av 38 

sosiale bevegelser, miljøforkjempere, journalister og urfolk som slåss for 39 
demokrati, menneskerettigheter og et anstendig liv som maktmiddel for å få 40 
tilgang på naturressurser.  41 
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  1 

1.3.      2 
Arbeide mot mediamanipulering av fakta i Latin-Amerika gjennom å delta i 3 
debatter,                                                                                                   skrive 4 
kronikker og arrangere seminarer. 5 

 6 

 1.4.      7 

Arbeide sammen med andre solidaritetsorganisasjoner, politiske partier og 8 
fagforeninger for å fremme den folkelige kampen mot imperialismens nye 9 

former og for kvinners rettigheter i Latin-Amerika.  Styrke båndene til 10 
internasjonale solidaritetsorganisasjoner. 11 

 1.5. Forsette å monitorere norske interesser i L-A 12 

Stadig nye eksempler på uansvarlige investeringer/ bruk av norske 13 

skattepenger på investeringer i Latin Amerika gjennom både NORFUND og 14 
OLJEFONDET/SPU. Store selskaper får bruksrett på naturresurser som 15 
tilhører urfolk og lokalsamfunn. 16 

  17 

1.6. Støtte retten til fagorganisering og kamp for faglige rettigheter  18 

Mange i Latin Amerika mangler retten til kollektive forhandlinger, anstendig 19 

lønn og arbeidsforhold, medbestemmelse med mer.  20 

LAG ønsker å styrke samarbeidet med fagbevegelsen, nettverk og 21 
organisasjoner i Norge og Latin Amerika. 22 

  23 

2. Feminisme 24 

  25 

Ingen er fri før alle er fri, systematisk undertrykkelse av halve befolkningen og 26 
de som ikke møter kategoriseringene etablert av det patriarkalske samfunnet. 27 

Mannsdominerte maktstrukturer, undertrykkelse og drap av kvinner på grunn 28 
av kjønn er utbredt.  29 

  30 

2.1.     Støtte kampen for kvinners rettigheter  31 

Kvinner har hovedansvar for ubetalte arbeidsoppgaver i hjemme. Dette har 32 
medført begrenset tilgang til utdanning og betalt arbeid.  33 

Nå skjer det en økt mobilisering blant kvinner for egne rettigheter, kamp for 34 
selvbestemt abort, mot femicidios, prostitusjon og salg av kvinnens kropp. 35 

Dokumentere hva kvinner og menn gjør og hvorfor. 36 

Dokumentere kriminalisering av kvinner som ønsker abort.  37 

  38 
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2.2.    LGBTQ rettigheter 1 

Fokusere på undertrykkelse, vold og drap av denne gruppen i Latin Amerika 2 

  3 

3. LAGs Organisasjonsstruktur 4 

  5 

3.1.      6 

Internskolering – LAG jobber aktivt med intern feministisk skolering for å styrke 7 
fokus på god organisasjonskultur.  8 

For å bygge en annen verden, må vi starte med oss selv. 9 

- Kjøreregler for diskusjoner utvikles 10 

- Utvikling av retningslinjer for tiltak ved avdekking av dårlig oppførsel, seksuell 11 
trakassering/bruk av hersketeknikker, etc. (mekanismer for å håndtere dette). 12 

-For å kunne forstå undertrykkelse og maktrelasjoner må vi ha en bredere 13 
forståelse av kompleksiteten rundt dette. Viktig å se på hvordan etnisk 14 

bakgrunn, klasse og kjønn er vevd sammen og ligger til grunn for 15 
undertrykkelse av individer og/eller grupper. 16 

-Etablerer gode mekanismer/rutiner for å hindre manipulering av 17 

organisasjonens bestemmelsesprosesser. 18 

  19 

3.2.      20 

Jobbe for å inkluderende flere potensielle aktivister ved å opprette lavterskel 21 

aktiviteter. Vanskelig for nye aktivister å finne sin plass i LAG. 22 

 23 

 24 


