Medlemsorganisasjoner
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Latin-Amerikagruppene i Norge er medlem av følgende organisasjoner:
Alliansen ny landbrukspolitikk
Støttemedlem (på ny) fra høst 2017
Organisasjonen jobber for bedre bruk av norsk jord og mindre bruk av utenlandsk jord.
Fra politisk plattform: «Alliansen Ny Landbrukspolitikk bygger på en felles forståelse av at
kapitalintensiv industriell stordrift i landbruket hverken er økonomisk, ressursmessig eller
sosialt bærekraftig – og at frihandel med mat ikke kan løse verdens matforsyningsproblemer.
(…) Verden tåler ikke landbrukspolitikk som innebærer at kapitalintensiv stordrift
utkonkurrerer en småskalabasert matproduksjon. I dette perspektivet må norsk
landbrukspolitikk må synliggjøres og ansvarliggjøres. Strukturrasjonalisering og frihandel
med mat er verken uunngåelig eller resultat av nødvendigheter. Hvordan matproduksjonen
organiseres og forvaltes handler om politiske valg. (…) Alliansen Ny Landbrukspolitikk skal
fremme alternativ landbrukspolitikk på grunnlag av kunnskap og felles forståelse av
situasjonen i norsk landbruk sett i sammenheng med internasjonal matproduksjon og handel
med mat. Den alternative landbrukspolitikken skal baseres på bærekraftig bruk av
mangfoldig ressursgrunnlag på norsk landbruksareal i solidaritet med andre lands rett til
også å ivareta egen matproduksjon»
Medlemmer: LAG Norge, Sosialistisk Ungdom, Attac Norge, Spire, Biologisk-dynamisk
forening, Natur og Ungdom, Grønn Ungdom, Oikos økologisk, Rød Ungdom, Norges Bondeog Småbrukarlags Ungdomsutvalg
Colombia-forum
En sammenslutning av organisasjoner, akademikere og individer som jobber i og med
Colombia. Formål: erfaringsutveksling, koordinere dialog opp mot myndigheter og samkjøre
aktiviteter
Forum for utvikling og miljø:
Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et religiøst og partipolitisk uavhengig nettverk. Vår
visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet,
menneskerettigheter og økologisk bæreevne.
Våre verdier:
• Menneskerettighetene er universelle og ufravikelige. Alle mennesker er likeverdige.
• Økologisk balanse. Jorda har begrenset bæreevne, og ressursene må derfor
forvaltes slik at alt liv og fremtidige generasjoner sikres et livsmiljø i økologisk
balanse. Mangfoldet av natur, livsformer og kulturer må vernes om.
• Rettferdig fordeling. Makt og ressurser må fordeles rettferdig slik at alle sikres
innflytelse og lik rett til basisgoder som vann, mat, helse, menneskelig sikkerhet,
utdanning og arbeid.
• Demokrati. Alle har rett til å delta i styringen av samfunnet. Folkevalgte organer skal
styre, lokalt, nasjonalt og globalt.
• Fred. Væpnet vold forårsaker og forsterker fattigdom, utarmer naturen og hindrer
utvikling. Konflikter skal søkes løst med fredelige midler. Internasjonal humanitær rett
må respekteres.
Prioriterte tema for perioden 2017-2021
• FNs bærekraftsmål
o 2017: Bærekraftsmål 1 (utrydd fattigdom), 2 (sult), 3 (helse), 5 (likestilling), 9
(infrastruktur) og 14 (hav). Tema: “Eradicating poverty and promoting
prosperity in a changing world”

3

o

•

•
•
•

2018: Bærekraftsmål 6 (vann og sanitær), 7 (energi), 11 (bosetninger), 12
(bærekraftig produksjon og forbruk) og 15 (liv på land). Tema: “Transformation
towards sustainable and resilient societies ”
o 2019: Bærekraftsmål 4 (utdanning), 8 (arbeid og vekst), 10 (ulikhet), 13
(klima) og 16 (fred og rettferdighet). Tema: “Empowering people and ensuring
inclusiveness and equality”
o I 2020 vil FNs HLPF ha en grundig gjennomgang av status for alle målene.
Bærekraftsmål 17 om samarbeid og finansiering for bærekraftig utvikling er
det eneste målet som vil behandles utførlig alle tre årene under HLPF. Det vil
også ForUM følge opp.
Finansiering for utvikling. Norge spiller en viktig rolle for finansiering av bærekraftig
utvikling, både gjennom hva Norge gjør hjemme og ute. ForUM vil prioritere å fortsatt
gi anbefalinger særlig innenfor følgende områder:
o ansvarlig næringsliv og -politikk, inkludert gjennom Oljefondet og statseide
selskaper, i tråd med globale normer for miljø og menneskerettigheter
o skatt/kapitalflukt, inkludert for å skape et bedre globalt skattesamarbeid og –
normer, samt styrke finansiell åpenhet som hindrer skatteflukt og korrupsjon
o sikre god og effektiv bistand i et utviklingspolitisk landskap i endring.
Klimaendringer
Samstemt politikk for utvikling
Styrke våpenkontroll og åpenhet

Global
Global er Norges offisielle internettportal for Global informasjon, herunder internasjonale
miljø- og utviklingsspørsmål.
Global er eid av Norad, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og øvrige norske
organisasjoner, institusjoner, aktører og offentlige organ der hele eller deler av virksomheten
er innenfor nord-sør området. Globals organisasjonsform er egen organisasjon med
tilhørende vedtekter.
Øverste organ i Global er årsmøtet, alle partnerne/eiere har rett til å møte her. Årsmøtet
velger et styre som har beslutningsmyndighet i saker mellom årsmøtene. Redaktøren i
Global har daglig redaktøransvar og ansvar for den daglige driften av portalen. Global.no har
i dag mer enn 100 partnere, dette inkluderer både statlige og ikke-statlige aktører. .
Handelskampanjen:
Handelskampanjen arbeider for en verden der hensynet til mennesker, miljø og samfunn
ligger til grunn for utvikling, der viktige avgjørelser for samfunnet tas av demokratiske organ
og ikke overlates til snevre økonomiske interesser. Finanskrise, klima- og energikrise,
sultkrise-, sosiale kriser og demokratiske kriser, tilsier et helt annet regelverk for å sikre
jevnere fordeling, nok mat og en levende klode for framtidens innbyggere.
Handelskampanjens politiske plattform:
http://www.handelskampanjen.no/files/documents/Handelspolitikk_for_utvikling.pdf
Medlemmer: Attac Norge, Fagforbundet,For velferdsstaten, Handel og Kontor, LatinAmerikagruppene i Norge, Natur og Ungdom, Nei til EU, Norges Bondelag, Norges
Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oikos Økologisk Norge, PRESS, Spire, Ungdom mot EU, Utviklingsfondet, Folkeaksjonen mot
TISA
Mellom-Amerikaforum
En sammenslutning av organisasjoner, akademikere og individer som jobber i og med
Mellom-Amerika. Formål: erfaringsutveksling, koordinere dialog opp mot myndigheter og
samkjøre aktiviteter
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Norges Sosiale Forum:
Norges Sosiale Forum er en del av en internasjonal bevegelse som arbeider for en rettferdig
verden og mot den nyliberale økonomien og politikken som dominerer i dag. Vi er den norske
avleggeren av World Social Forum. Norges Sosiale Forums mål er å være en brobygger
mellom fagforeninger, folkelige bevegelser, solidaritets- og miljøorganisasjoner og andre
organisasjoner som slutter seg til plattformens innhold.
Målet vårt er et mer demokratisk samfunn på alle nivåer. Vi kjemper for et samfunn der
hensynet til mennesker og miljø ligger til grunn for utviklingen, der det ikke finnes
undertrykking og der menneskerettighetene gjelder for alle. (…)
(…)
Ikke alt bør være varer på et marked. Norges Sosiale Forum retter seg mot
markedsliberalismen og den konsentrasjonen av makt og ressurser som i dag dominerer
verden. (…) Norges Sosiale Forum står for internasjonal solidaritet og støtter nasjoner og
folk som slåss mot okkupasjon og nasjonal undertrykkelse. Vi arbeider for
menneskerettigheter, praktisering av reelt demokrati, fredelige, solidariske og likeverdige
forbindelser mellom stater - og mellom alle mennesker og folk. Vi jobber for en likestilt
verden, uten trange kjønnsroller, seksualisert vold og kvinneundertrykking. Vi kjemper mot
både økonomiske og kulturelle kjønnsforskjeller, og arbeider for en verden der alle har like
muligheter til å leve gode liv.
Hvert annet år arrangerer NSF Globaliseringskonferansen. Globaliseringskonferansen er et
møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i
Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran
hensynet til økonomisk profitt.
Formål:
Norges Sosiale Forum skal være et samarbeidsforum for de miljøene i Norge som arbeider
for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til
fortjeneste. Nettverket skal:
• gjennomføre globaliseringskonferanser,
• være det norske kontaktpunktet for Verdens Sosiale Forum (VSF), samt andre
nasjonale, regionale og tematiske sosiale forum tilknyttet VSF,
• kunne ta andre initiativer i tråd med organisasjonens plattform.
Medlemsorg: http://globalisering.no/nsf/medlemsorganisasjoner
RORG:
RORG-samarbeidet (RammeavtaleORGanisasjoner) er et samarbeid blant norske, frivillige
organisasjoner som gjennom rammeavtaler og flerårige avtaler med Norad mottar offentlig
støtte til å drive folkeopplysning i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og
utviklingsspørsmål.
Omlag 50 organisasjoner deltar i dag i dette samarbeidet, som i henhold til vedtektene (per
2011) har følgende formål:
"Med utgangspunkt i Stortingets og regjeringens politiske føringer, Norads retningslinjer for
støtte til opplysningsarbeid og årsmøtevedtatt strategi skal RORG-samarbeidet være et
informasjonsfaglig forum og arbeide for mer og bedre folkeopplysning om sentrale og
aktuelle Nord/Sør- og utviklingsspørsmål (Nord/Sør-informasjon) i Norge og Europa."
Samarbeidets øverste organ er årsmøtet, som bl.a. vedtar strategi, virksomhetsplaner og
budsjetter og godkjenner årsrapporter og regnskaper. Årsmøtet velger også styret, som bl.a.

5

er ansvarlig for det løpende virksomheten og er nærmeste overordnede for RORGsamarbeidets daglige leder.
Studieforbundet Næring og Samfunn
Formål: å fremme arbeidet med folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med
medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy studieaktivitet i hele
landet.
Studieforbundet næring og samfunns ambisjon er å være et verktøy for
medlemsorganisasjonenes læringsarbeid. Studieforbundet har mange
medlemsorganisasjoner, og det er rom for alle!
Det arrangeres kurs innenfor frivillig arbeid, kultur, landbruksnæring og organisasjonsliv og
mye mer. Studieforbundet næring og samfunn ble stiftet den 7. november 2011 etter en
sammenslåing av de to tidligere studieforbundene Populus og Bygdefolkets studieforbund.
Studieforbundet næring og samfunn hadde sitt første ordinære driftsår i 2012.
FOKUS (gjennom KU):
FOKUS skal være et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter. Gjennom
pådriverarbeid og utviklingssamarbeid skal organisasjonen styrke det internasjonale
engasjementet og innsatsen for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse.
Kvinneutvalget er medlem i KU og dette medlemskapet er derfor ikke oppe til diskusjon for
Landsmøtet
Asamblea Internacional de los Pueblos / Eurpoa en movimiento
Er en platform under bygging, fra de forberedende dokumentene:
Today, humanity is confronted with an urgent challenge to unify the people and working class
of the world in the construction of a common platform of struggle for just, egalitarian societies
free of all oppression. This objective is not possible without the preeminent participation of
the people.
To do this, we will meet with a diversity of Peoples‟ movements and organizations that are
part of the struggle in five continents of the world to celebrate the culmination of a
coordination process that began in the anti-neoliberal struggles of the „90s; it has been
strengthened by the peoples‟ struggles that elected the progressive and revolutionary
governments of Latin America; and it has intensified in response to the current international
economic crisis and the daily threats to take away the rights of the poor and working sectors
in the whole world. Therefore, the Peoples’ Assembly will be a milestone in the continuous
process of the peoples‟ struggles and our collective response to the challenges of humanity.
The fundamental character of this process will be reaffirmed in the Assembly, we have been
building a coordination based on Unity of Action around a Political Platform that is antiimperialist, anti-capitalist, anti-colonial, anti-latifundista, anti-patriarchal, anti-racist and antimilitarist.
Plattformen blir definert på et internasjonalt folkemøte i løpet av høsten 2018 – LAG er med i
prosessen, vurdering om tilslutning til platformen må tas når denne foreligger
Kommentar fra sekretariatet:
Vi er medlemmer i forskjellige type organisasjoner, noen er av mer politisk – andre av mer
nytteverdi, enten økonomisk eller organisatorisk. De sistnevnte inkluderer Global, RORG og
Studieforbundet.
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ANL, Handelskampanjen, NSF (og til en viss grad ForUM) utgjør de mer politiske alliansene
og er de som bør diskuteres på LM. Forslag til diskusjon:
- Hvorfor ønsker vi å være medlem av disse alliansene
- Hvordan ønsker vi å følge opp våre medlemsorganisasjoner
- Er det nettverk/organisasjoner som er overflødige?
- Er det noen som mangler?
Innstilling: diskusjonen føres videre gjennom Landsstyret og tas opp igjen på neste
Landsmøte
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