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Innlending/ begrunnelse:

Latin-Amerikas sosiale og politiske bevegelser er i en omstillingsprosess etter de siste årenes
postnyliberale (utviklings)bølge.
Skal de lykkes i å ivareta de progressive endringsprosessene fra forrige tiår og møte utfordringene fra
den nyliberale offensiven, er det behov for en grundig analyse av de siste årenes utvikling. Det er en
krevende prosess kontinentets politiske og sosiale bevegelser forplikter seg til å utføre.
LAG må støtte opp om denne prosessen og de organisasjonene som er førende for:
* Igangsetting av en bred prosess med bevisstgjøring, mobilisering og organisering av de populære
sektorene.
* Bygging av en bredest mulig allianse av antinyliberale aktører; sosiale, politiske og faglige.
* Gjenvinning av hegemoniet ved å fremme verdiene som førte til at de progressive
endringsregimene fikk støtte av flertall av befolkningen: sosial rettferdighet, inkluderende og
deltagende politisk demokrati, nasjonal suverenitet.
LAG skal være en aktiv deltaker i internasjonale nettverke som arbeider for systemendringer, og
støtte opp om disse bevegelsenes initiativer.
LAG skal være en viktig kilde til nyansert og seriøs informasjon om endringsprosessene i regionen.
LAG skal følge med på utviklingen i Colombia etter fredsavtalen, med aktiv bruk av de
tilstedeværende Solidaritetsbrigadene.
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Overordnet mål
Lære av fortiden for å bygge fremtiden:
LAG skal jobbe for å fremme den folkelige kampen mot forsterking/gjeninnføring av den
nyliberale modellen. Dette inkluderer å synliggjøre de bærekraftige alternativene som er
under utforming, støtte opp om de organisasjoner/bevegelser som er førende i disse
prosessene og delta i de internasjonale nettverkene som arbeider for systemendringer.
Byggingen av bærekraftige og alternative økonomiske, politiske og sosiale modeller står i fare for å
falle sammen etter høyresidas maktovertakelse i flere land på kontinentet. Økonomisk krise,
målrettet undergraving og destabilisering fra høyresida og USA, samt venstreregjeringenes egne
feilslåtte politikk, byråkratisering og korrupsjon har fått mange til å spå at denne epoken går mot
slutten.
Men sosiale og politiske bevegelser i Latin-Amerika er i sterk vekst. De er robuste og
oppfinnsomme, og har et utbredt regionalt samarbeid.
*Hvordan takler disse bevegelsene de nye utfordringene med det negative geopolitiske
maktskiftet?
*Hvilke strategier har de overfor statsmakt og alternative former for deltagende demokrati?
*Hvordan kan de forsvare seg mot undertrykkende nyliberale regimer og kriminalisering av sosiale
bevegelser?
*Hvilken rolle har kvinnebevegelsen i disse alternative prosessene, og hvilke konsekvenser får
gjeninnføring av nyliberale modeller for kvinners rettigheter?
*Hvordan kan alternative grasrotmedier fungere som en motvekt til det kapitalstyrte «mainstream»
medias dominans i dette som betegnes som «post truth/post fakta»-epoke?
*Kan folkelig mobilisering få i gang regionale integreringsprosjekter som Alba, Celac, Banco del Sur,
og hindre nye frihandelsavtaler som TPP og forsøket på en nyliberal transformasjon av Mercosur?
LAG skal sette fokus på sosiale og politiske bevegelsers rolle i den pågående kamp for rettferdig,
sosial og demokratisk utvikling. Samt definere nøkkelspillere i disse prosessene og slutte oss til de
viktigste regionale integreringsprosjektene.

Hovedmål 1
LAG-Norge setter fokus på sosiale og politiske bevegelsers rolle i kampen mot
forsterking/reetablering av den nyliberale modellen. 1
Tiltak
LAG-Aksjon
Aksjon i offentlig rom, samme uke i hele
landet. Bestemme felles tema om en
dagsaktuell sak.
Eksempler på aksjoner:
Underskriftkampanjer
Veggmaleri
Demonstrasjon
Stand
Punktmarkering

Ansvar
Informasjonsansvarlig
Lokallagene, koordineres
med AU/LS og sekretariat
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Tidspunkt
Våren

Utført

LAG Norge årskonferanse/ LA uke
Større helgekonferanse i Oslo, med
mulighet for tilreise fra andre lokallag.
Gjester sendes til lokallag
Tema «Lærdom fra fortid - bygger for
fremtid: Sosiale og politiske bevegelsers
rolle i bygging av alternative modeller.»

Hovedansvarlig:
Informasjonsmedarbeide
r
AU, sekretariat, lokallag,
brigade og (sør)brigadistene skal
inkluderes i planlegging
og gjennomføring av
konferansen.

Foredrag, debattmøter, og workshops om
de forskjellige modellene til
venstresiden/folkebevegelser.
Innhold/undertema:


Et møte om USA sin politikk og
offensiven i forhold til politiske og
sosiale bevegelser i LA
(Destabilisering/krig)
 Fredsarbeid i Colombia og LA
 Bolivarianisme/de nye zapatistene
Sette fokus på de landene hvor
radikalisering av motsetning mellom
klasseinteressene er høyest, og der
folkebevegelser legger opp til en reell
kamp for grunnleggende
samfunnsendringer.
Forslag til foredragsholdere: Atilio Boron,
Emir Sader/ Ángeles Diez / Raul Zibechi,
Eduardo Gudynas
Etablere samarbeid med åpne og mer
progressive kommunikasjonsplattformer i
Norge for å publisere saker fra LatinAmerika

AU, brigaden, sekretariat,
lokallag

Sette fokus på de store medienes kontroll
over informasjonsformidling i Norge og
Latin-Amerika

Hovedansvarlig:
Skrivegruppen

Reagere raskt og ofte om hendelser eller
negative og manipulerte medieutspill om
forhold i Latin-Amerika med
pressemeldinger, avisinnlegg og intervjuer,
for eksempel i Radikal portal.

Styreleder og leder av
skrivegruppen

Tidsskrift: et temanummer om hovedmål.

Tidsskriftredaksjonen
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September
/ oktober

Bruke sosiale medier aktivt for å spre
informasjon og aktualiteter angående
relevante folkelige bevegelser.

Informasjonsmedarbeide
r og
informasjonsansvarlig i
AU

Hele året

Holde landartikler oppdatert.

Daglig leder

Høst

Holde nettsider oppdatert med aktuell
informasjon fra Latin-Amerika og LAGarrangementer.
Tilby og gjennomføre foredrag om og
med sosiale bevegelser i Latin-Amerika
(gjester og sørbrigadister)
Holde kontakt med relevante nettverk og
organisasjoner og samarbeide om
relevante prosjekter.

Sekretariatet

Hele året

Daglig leder, styreleder
og samordningsgrupper

Hele året

Drive politisk påvirkningsarbeid under
stortingsvalget til høsten.
Tydeliggjøre de forskjellige partienes
forhold til nyliberalismen og arbeid for
alternativer.
Arrangere debatter med politikere.

Lokallagene/Landsstyret

Høst

Hovedansvarlig:
Sekretariatet

Hovedmål 2: Fredsarbeid i Colombia og Latin-Amerika
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.
Tiltak

Ansvar

Tidspunkt

Spre informasjon om og reagere på
menneskerettighetsbrudd og brudd
på fredsavtalen.

Sekretariatet,
informasjonsansvarlig i
AU

Hele året

Produsere analyser i eksterne og
interne kanaler om fredsprosessens
utvikling.

Skrivegruppa, brigadene

Hele året, ved
viktige hendelser og
årsmarkeringer

Organisere lokallagsmøter om
fredsarbeid på grasrota, med sørbrigadister.

Lokallagene,
prosjektmedarbeider

September til
november

Utført

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
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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?
Tiltak
Utarbeide publikasjon om solidaritetsarbeid i
Latin-Amerika gjennom 40 år med
vitneutsagn og bilder.

Ansvar
Daglig leder,
bokredaksjon

Lansere publikasjon på et seminar som
markerer LAGs 40årsjubileum

Sekretariatet

Lokallagene prøver å få i gang
seminarrekker/studiesirkler om de ulike
land/problemstillinger i Latin-Amerika.

Lokallagene

Tidspunkt

Utført

Siste halvdel av
året

Hovedmål 4
LAG vokser og styrkes som organisasjon og fokuserer på internskolering for sine medlemmer
Tiltak
Ansvar
Tidspunkt
Utført
Arrangere sommer- og
Daglig Leder (ansvar for faglige
Sommer 2017 og
vintersamling siste helg i
innhold fordeles til ulike LAGvinter 2018
august og siste helg i
grupper)
januar2
Landsstyret tar for seg ett av Lokallagsansvarlig
Hele perioden
lokallagene hvor det satses
ekstra på oppbygging,
verving og stimulering til
videre engasjement.
Hjemkomne brigadister
Lokallag, prosjektmedarbeider
Vår og høst
samarbeider med lokallag
for Brigaden
om et informasjon- og
rekrutteringsmøte.
Utarbeide/forbedre rutiner
for rekruttering og
skolering.

Lokallagsansvarlig

Vår

Informasjonsansvarlig/
informasjonsmedarbeider, leder
av skrivegruppen.
Lokallag, brigaden

Hele året

Målrettet
kompetanseoppbygging av
medlemmer/aktivister.
Styrke skrivegruppen
Lokallag tar imot og
fungerer som vertskap for
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Vår og høst

Forslag til arrangementer/møter/workshops under sommersamlingen:
1) Kartlegging av politiske og folkelige organisasjoner, bevegelser og sammenslutninger: hvilke aktører er i stand til å bygge
bærekraftig og realistiske alternativer det nyliberalt paradigme?
2) «Fin del Ciclo Neoliberal?»: Frihandelsavtaler etter presidentskiftet i USA
3) Kriminalisering av folkelige bevegelser.
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sør-nord brigaden i kortere
perioder.
Kurs i organisasjonsbygging,
hvordan LAG fungerer som
organisasjon og de interne
demokratiske prosessene i
organisasjonen. Bygging av
en god organisasjonskultur i
lokallagene.

Landsstyret, lokallag

Jobbe målrettet med
rekruttering.

AU, lokallag

-

Vervekampanje

-

Vurdere muligheten
for å lage en
studiesirkelpakke for
nye medlemmer.

-

Arrangere
skoleringer

-

Stands

Sende ut nyhetsbrev med
informasjon om hendelser i
Latin-Amerika og i
organisasjonen, annenhver
uke med unntak av
feriemåneder
Kontinuerlig sørge for at
LAG har nødvendig
finansiering ved å knytte til
seg nye samarbeidspartnere
og opprettholde god
kontakt med nåværende
partnere

Vår og høst

Informasjonsmedarbeider

Økonomiansvarlig og daglig
leder
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