Årsmelding 2011
- LAG Norge
- LAG Bergen
- Samordningsgruppa for venezuela
- Samordningsgruppa for El Salvador
- LAGiT
- LAG Stavanger
- LAG Tromsø
- LatinAmerika tidsskriftet
- Kvinneutvalget
- Brigaden
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Lokallaga i Bodø og Kongsberg melder om at dei ikkje hadde aktivitet i 2011.
Lokallaget i Kristiansand har hatt aktivitet men ikkje levert årsmelding. Årsmeldinga
til Kvinneutvalget kjem som vedlegg i eige dokument då meldinga er svært lang.
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Årsmelding 2012
LAG Norge
Landsstyret og sekretariatets viktigste rolle er å følge arbeidsplanen vedtatt av landsmøtet.
Arbeidsplanen for 2011 hadde et todelt tematisk fokus, med Latinamerikanske løsninger på
globale kriser som tema 1, Den erkekonservative kontraoffensiven – en trussel mot
demokratiet som tema 2 og Norske interesser i Latin-Amerika som tema 3. Videre satt
landsmøtet 2011 seg mål om å styrke lokallagene, bedre samordning og
organisasjonshukommelse, og drive kampanje.
Landsstyret

Landsstyret møttes fire ganger i landsmøteperioden og stod for koordinering av de sentrale
tiltakene til organisasjonen som LA-uka, boka, tidsskriftet og sommersamlingen. Landsstyret
har hatt utfordringer i form av manglende deltakelse fra noen av lokallagene, i form av at
styreleder tidsvis bodde i utlandet, og i form av at to av medlemmene i arbeidsutvalget trakk
seg fra sine verv tidlig i perioden. Deltakelsen fra LAG Bergen, LAGiT, Kvinneutvalget og
Brigadeprosjektet har vært svært god. Under hvert landsstyremøte har vi hatt politiske
innledninger relatert til arbeidsplanen.
Landsstyret har i 2011 bestått av styreleder Susanne Norman, nestleder Alberto Valiente
Thoresen, arbeidsutvalgsmedlemmene Katrine Ringhus, Aleksander Lund, Jorge Soria og
Kjersti Kanestrøm Lie, brigaderepresentant Kaja Hundvin/Signe Rugtveit, representant frå
kvinneutvalget Marina Agersborg, representant for LAG Oslo Julio Toro/Carlos Rodriguez,
representant for Kristiansand Erika Paola Bjørnstad/Vidar Jortveit, representant for
Stavanger Miguel Pinzon, representant for Bergen Tore Isungset Støve, representant for
Trondheim Marita Mo og representant for Tromsø Beate Gjerløw/Jenny Kleven.
Sekretariat

Sekretariatet bestod i 2011 av fire og en halv stilling. Herunder daglig leder Heidi Lundeberg,
informasjonsmedarbeider Julia Loge, prosjektleder for brigadeprosjektet Elin Rømo Grande,
brigadekoordinatorene Audun Husby og Vilma Riveira og koordinator for sør-brigadene
Karine Risnes. Daglig leder Heidi Lundeberg hadde permisjon i november og
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landsstyrerepresentant Kaja Hundvin vikarierte, mens informasjonsmedarbeider Julia Loge
hadde permisjon i november og storparten av desember og landsstyrerepresentant Katrine
Ringhus vikarierte for henne. Kontoret ligger i Solidaritetshuset, Fredensborgveien 6.
Nettverksorganisasjoner

Politiske kollektiver
LAG var også i 2011 medlem av nettverksorganisasjonene Forum for Utvikling og Miljø,
Handelskampanjen, Attac, SLUG og Norges Sosiale Forum (Globaliseringskonferansen). Vi
brukte klimagruppa i Forum for alliansebygging vedrørende Yasuní og tok initiativ i Forum
sin handelsgruppe til press på norske myndigheter for støtte til Ecuador sitt forslag i WTO på
en gjennomgåing av det finansielle tjeneste regelverket. I NSF har vi bidratt med forslag til
hvordan Globaliseringskonferansen kan politiseres mer i form av politiske verksted. Daglig
leder Heidi Lundeberg har fortsatt sitt styreverv i Handelskampanjen og fulgt opp LAG sitt
handelspolitiske arbeid der. LAG står fortsett som en av eierne av Verdensmagasinet X som i
år fyller 20 år. Bladet har fått nytt format og med økt rammeavtale med Norad fikk vi en ny
medarbeider i 2011. Informasjonsmedarbeider Julia Loge fortsatte sitt styreverv i X i 2011. På
høsten 2011 ble LAG invitert med i en prosess for etablering av en ny allianse – Alliansen ny
landbrukspolitikk. Oslo aktivist Hanna Kvamsås og daglig leder Heidi Lundeberg fulgte
diskusjonene rundt etableringen. Landsstyret sendte spørsmålet om tilslutning videre til
landsmøtet.
Organisatoriske kollektiver
Etter en tidkrevende flytteprosess på starten av 2011 har kontorfellesskapet Solidaritetshuset
funnet roen. Vi er svært tilfredse med de nye lokalene som blant annet gir oss mulighet til å
arrangere seminarer på huset. Flyttingen var noe kostbar, men vi håper å kunne tjene inn
deler av utgiftene med utleie av det store møterommet. Vi arrangerte innflyttings seminar og
fest på våren. Daglig leder Heidi Lundeberg tok over styreledervervet på Solidaritetshuset på
slutten av 2011. Lag har også bidratt i nettverksorganisasjonen RORG ved at
informasjonsmedarbeider Julia Loge har sittet i styret og arbeidet for å gjøre RORG mer
tilgjengelig for små medlemsorganisasjoner. LAG har også betalt kontingent til
studieforbundet Populus, LNU, Global og Frivillighet Norge som gir økonomiske og
utdanningsmessige (kurs) muligheter for lokallag og sentrale ledd i organisasjonen.
Latinamerikanske løsninger på globale kriser

Landsmøtet satte opp følgende mål for dette temaet: (i) Opplyse den norske opinion og norske
politikkutviklere om de latinamerikanske alternativene og synliggjøre hvilke økonomiske,
demokratiske og sosiale fremskritt som har kommet som en følge av de progressive
regjeringenes arbeid i LatinAmerika. Diskutere løsningenes relevans i et Nord/Sørperspektiv, for utfordringer også utenfor Latin-Amerika. (ii) Arbeide for at norske aktører ikke
ødelegger for de positive endringene i Latin-Amerika, men snarer støtter opp om den positive
utviklingen som foregår. Herunder norsk støtte til Yasuní.
Landsmøtet vedtok at LAG i løpet av 2011 skulle drive kampanje for norsk støtte til Yasuní
initiativet. Arbeidsutvalg og sekretariat utarbeida i samarbeid med landsstyret rapport om Yasuní
samt kampanjemateriell (flyers og brosjyre) samt vart sendt ut til lokallaga. Deretter inviterte
sekreteriat og arbeidsutvalg flere organisasjoner med i en allianse for å kreve norsk støtte til
initiativet. Samtaler med Utenriksdepartementet viste imidlertid at det var svært vanskelig å skaffe
støtte til prosjektet gjennom Klima og skogmidlene slik alliansen stilte krav om. Vi nådde ikke
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målet om norsk støtte til initiativet. LAG har klart likevel bidratt til folkeopplysning om Yasuní.
Med ei rekke seminarer rundt om i lokallagene og spredning av rapporten spredde LAG det glade
budskap. Etter en vellykket aksjonsverkstad på sommersamlingen arrangerte flere lokallag aksjon
for Yasuní på høsten. Aksjonene var godt synlige og svært mange reagerte positivt på prosjektet.
Videre vedtok landsmøtet at det skulle lages bok og et nummer av LatinAmerika om de
latinamerikanske alternativa. Boka vert lansert rett etter påske og omhandler nettopp
latinamerikanske alternativ. Tidsskriftet kjem med et temanummer om alternativene i mars.
Bokredaksjonen, koordinert av Julia Loge, begynte sitt arbeid i mars 2011 og har møttes
jevnlig siden. De har vektlagt å lage en bok som trekker fram løsninger fra
grasrotorganisasjoner, på lokalplan, nasjonale prosjekter og de store regionale tiltakene.
Boken synliggjør latinamerikanske stemmer ved at halvparten av tema-artiklene og enkelte
landartikler er skrevet av latinamerikanske aktivister og akademikere. Et tredje mål har vært
å lage en bok som ser attraktiv ut for nye lesere, og årets bok vil derfor bli den første med
gjennomgående fargetrykk og i et annet format enn tidligere.

Den erkekonservative kontraoffensiven – en trussel mot demokratiet

Landsmøtet 2011 satte følgende mål for dette temaet: (i) Opplyse den norske opinion og norske
politikkutviklere om den kontraoffensive utviklingen i regionen, dens militære og autoritære
karakter og trussel mot demokrati og fattigdomsbekjempelse. (ii) delegitimere Oslo Freedom
Forum.
Tidsskriftsredaksjonen har produsert et nummer med tema kontraoffensiven slik landsmøtet
vedtok. LAG hadde en punktmarkering utenfor forumet i 2011. Rundt 20 aktivister deltok på
markeringen og pressemeldingen som gikk ut i forkant av arrangementet ble plukket opp av
NTB og publisert på NRK og Dagbladet på nett. LAG Noen av lokallagene har hatt debattmøter
om kontraoffensiven, slik som LAG Tromsø. Delmålet om å arrangere møter med organisasjoner
som har støttet Oslo Freedom Forum i forkant av årets forum har i liten grad blitt fulgt opp, det er
avtalt møter med bla Amnesty International, men det viste seg vanskelig å få med aktivister på disse
møtene og de er dermed ikke gjennomført. På grunn av manglende deltakelse er det heller ikke tatt
initiativ til å arrangere en egen åpen menneskerettighetskonferanse samtidig som OFF i 2012, slik
landsmøtet 2011 vedtok.
Norske interesser i Latin-Amerika

Landsmøtet satte opp følgende mål for temaet: i) Opplyse den norske opinion og norske
politikkutviklere om hvordan norske aktører påvirker utviklingen på kontinentet. (ii) Arbeide
for at norske aktører ikke ødelegger for de positive endringene i Latin-Amerika, men snarer
støtter opp om den positive utviklingen som foregår. Herunder arbeide for skrinlegging av
frihandelsavtalen med Colombia.
Fjorårets Latin-Amerikauke omhandlet norske interesser slik landsmøtet vedtok. Latinamerikauka var også i 2011 en suksess med gode arrangementer i Oslo, Bergen, Stavanger og
Trondheim. Planleggingen ble gjort som et samarbeid mellom arbeidsutvalg og sekretariat.
Forslag ble samlet inn fra lokallagene tidlig i prosessen. Årets gjester var Margarita Flores frå
NGOen ILSA i Colombia som blant annet arbeider mot frihandelsavtaler og professor Donald
Sawyer frå Universitetet i Brasilia som arbeider med bærekraftig utvikling. Det ble arrangert
en rekke debattmøter med ulike tema, de temaene som gikk igjen var frihandelsavtaler, norsk
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klimapolitikk og REDD, og norsk utviklingspolitikk og sammenkoplingen med norske
næringslivsinteresser.
LAG koordinerte nettverket mot frihandelsavtalen mot Colombia også i 2011. Nettverket
arbeidet spesielt mot en såkalt sideavtale som regjeringen vil fremforhandle med Colombia.
Nettverket mener at en slik sideavtale er et blindspor og sendte blant annet et brev med sin
meining til Støre og Giske. Gjennom Handelskampanjen publiserte LAG rapporten Bak lukkede
dører om Norges frihandelsavtaler i 2011. Rapporten er delvis spredd i egen organisasjon og
ble sendt ut til stortingspolitikere, partikontor, fagbevegelse og bondebevegelse.
Latin-Amerikaboken 2010 Gull og Grønne Skoger har solgt godt også i 2011 og har blitt en av de
aller mest solgte bøkene LAG har publisert. Boken er tilgjengelig gjennom mange av landets
biblioteker og de rapporterer om gode utlånstall, spesielt i perioder der LAG skaper blest om
temaet, slik som under Latin-AmerikaUken. LAG mottok støtte frå UDs Refleksmidler til en
reportasjereise om norske interesser i Latin-Amerika. Det kom mange søkere og journalist og
fotograf Jo Straube fikk midlene. Resultatet blir først å se i 2012.

Styrking av lokallag

Landsmøtet 2011 satte seg som mål å få flere aktive medlemmer, øke aktiviteten i lokallagene
og øke medlemsmassen med 10 prosent. Videre satte landsmøtet som mål at sekretariat, styre
og arbeidsutvalg skulle bistå lokallagene når de ønsket det, at lokallagenes sentrale rolle i
organisasjonen skulle gjenspeiles i alle LAGs prioriteringer, både informasjonsmessig og
økonomisk og at lokallagene skulle bidra aktivt til LAG sine informasjonskanaler.
Aktiviteten har vært svært høy i LAG Bergen, høy i LAGiT og middels høy i lokallagene i Oslo,
Tromsø, Stavanger og Kristiansand. Det har vært en klar nedgang i aktiviteten i Bodø og
Kongsberg. Antallet aktive medlemmer i Bergen og Trondheim ser ut til å ha økt noe. Den
totale medlemsmassen har heller ikke økt siden 2010. Sekretariat og landsstyre har bistått
lokallag når de har blitt bedt om det og viktigheten av lokallagene har stått like sentralt i 2011
som i 2010. Samtlige av LAG sine informasjonstiltak ble i 2011 gjennomført i samarbeid med
lokallagene. LA uka og de lokale informasjonstiltakene ble som vanlig arrangert av
lokallagene. Tidsskriftredaksjonen lå også i 2011 i Bergen og fungerer svært godt. Under
partnerskapsreisen til Honduras som dannet grunnlaget for et fremtidig
informasjonspartnerskap var LAG Bergen representert. Sist men ikke minst er vi svært
fornøyde med at det nye tiltaket bloggen Folk og Røvere i Latin-Amerika drives av LAGiT.
Midlene vi får til disse tiltakene har også blitt disponert av lokallagene. Til tross for at vi ikke
fikk støtte fra LNU ble 50 000 kroner fordelt mellom lokallagene som frie midler. En pott på
10 000 ble satt som tilgjengelig for lokallag som hadde ekstra behov, men ingen søkte om å få
slik støtte.
Når det gjelder de konkrete tiltakene landsmøtet satte seg som mål å gjennomføre i løpet av
2011 har de fleste blitt gjennomført. Samtlige brigadesøkere, også de som ikke fikk plass i
brigaden, har fått forespørsel om å bli medlem, aktivitet i lokallagene har blitt annonsert på
nettsidene, årshjulet med søknadsfrister til diverse finansieringskilder er oppdatert, nyinnmeldte
medlemmer har blitt satt i kontakt med lokallagene blant annet gjennom en ny "løpeseddel" som
presenterer de enkelte lokallagene, og kampanjemateriell er sendt ut til lokallagene.
De enkelte lokale aktiviteter framgår av lokallagenes årsberetninger. Aktiviteter av direkte relevans
til arbeidsplanen er_
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Oslo, Bergen og Tromsø arrangerte semesterstartsmøter og stod på stand ved semesterstart.
Lokallagene har mottatt jevnlige oppdateringer om kontingentinnbetalinger, og sjekket dem opp
mot aktive i tilllegg til å foreta ringerunder i slutten av året.
Bergen søker og mottar støtte fra SiB.
Lokallagene har i variende grad hatt et medlemstilbud klart på møter og arrangementer hvor de
opplyser om LAG som organisasjon og muligheter for medlemskap, inkludert spesialtilbud for
medlemskap, bok og nummer av LatinAmerika-bladet etc. Det er tydelig at de lokallagene som
har stor aktivitet også rekrutterer flere medlemmer.
På grunn av NORADs retningslinjer har bladet måtte begrense organisasjonsstoffet og dermed
også stoff om lokale aktiviteter.
Bergen, Tromsø og Trondheim arrangerte møter og stands spesielt rettet mot rekruttering av
brigadister.
Bergen har et godt samarbeid med fagmiljøer på universiteter, og LAG-Oslo har opprettet en
egen og uformell Blindern-gruppe som lager arrangementer for studenter på Blindern.
Lokallagene har knyttet ulike lokale kontakter med diaspora-organisasjoner,
ungdomsorganisasjoner og partiene.

Samordning

Landsmøtet 2010 vedtok at (i) et elektronisk dokumentarkiv skulle opprettes og være
tilgjengelig for landsstyret, (ii) det skulle være kontinuerlig kommunikasjon mellom
sekretariatet og lokallagene, (iii) det skulle være samordning mellom brigadeprosjektet,
kvinneutvalget og LAG Norge, (iv) økt samarbeid mellom lokallagene og (v) tillitsvalgte skulle
få attest for sin innsats.
Daglig leder arrangerte sommersamling på Askøy i samarbeid med arbeidsutvalg og LAG
Bergen. Sommersamlingen var svært vellykket i form av gode faglige innledninger, politiske
debatter, konkrete aksjonsverksteder og sosialt samvær mellom medlem i ulike lokallag. Det
var medlemmer fra Bergen, Oslo og Trondheim tilstedes og noen meldte seg inn som følge av
sommersamlingen. Det er tredje året på rad det arrangeres sommersamling, evalueringene
har hvert år vært gode og LAG har fått en ny og viktig institusjon.
Arbeidsutvalget etablerte i 2011 et nytt nettbasert arkiv docs.com til bruk for landsstyret. Det
nettbaserte arkivet har sine klare fordeler i form av at dokumenter kan utarbeides av flere og
at alle dokumenter er tilgjengelige for hele styret. Arkivet har også vært en utfordring i form
av at hele styret og sekretariat har skulle lære å bruke det, det har noe begrensende
muligheter når det gjelder redigering og krever at hver enkelt sender beskjed på maillista i
tillegg til å gjøre endringer i nettarkivet. Sekretariatet ryddet opp i bildearkivet i 2011 og har
gjort dette mer brukelig. Årshjulet til sekretariat er oppdatert.
Kampanje

Landsmøtet 2011 satte seg som mål at LAG skulle starte en ny kampanje i 2011, at
opplysningsarbeidet i større grad skulle brukes til å oppnå politiske mål, og at LAG som
organisasjon skal bli mer synlig. Dette skulle oppfylles med tiltak som sekretariat i samarbeid
med landsstyret gjennomførte. Kampanjemateriell ble utviklet og plan for politisk påvirkning
i lokallagene ble trykt og sendt ut med LatinAmerika tidsskriftet nummer 1 og 4 2011. LAG
vedlikeholdt alliansen rundt frihandelsavtalen med Colombia og bygde ny allianse rundt
kravet om norsk støtte til Yasuní slik landsmøtet vedtok at man skulle gjøre. I forhold til
norske interesser arbeidet sekretariat og styret opp mot norske politikere, mens utallige
forsøk på møter med SV i forhold til Yasuní kampanjen ikke fikk resultat. Sekretariat hadde
kontinuerlig kontakt med koordinatorene av Yasuní prosjektet i Ecuador og opprettet kontakt
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med sivilsamfunnsorganisasjoner da daglig leder besøkte Ecuador i november. I forhold til
frihandelsavtalen har LAG hatt kontinuerlig kontakt med organisasjoner i Colombia. I denne
kampanjen har også den direkte kontakten mellom norsk fagbevegelse og
bistandsorganisasjoner og deres partnere i Colombia vært verdifullt. Landsmøtet satte også
mediearbeid som tiltak under kampanjearbeidet. Mediearbeidet har imidlertid ikke blitt fulgt
opp på en god måte. Videre skulle sekretariat arrangere relevante kurs for lokallagene på
sommersamling. Dette ble gjort i form av innledning om Yasuní og aksjonsverksted der
lokallagene utviklet aksjonsideer og laget aksjonsmateriell. Landsmøtet vedtok at organisasjonen
skulle arbeide for delegitimering av OFF. Som nevnt over fikk vi en del blest rundt aksjonen
utenfor fjorårets konferanse og skapte en del debatt i de etablerte mediene om OFF som kan sies å
ha påvirket holdningene til OFF. Informasjonsmedarbeider har også søkt å holde fokus på
kontraoffensiven gjennom nettsidene og nyhetsbrevet. De konkrete tiltakene som møter med
Amnesty og Oslo Kommune for å hindre fremtidig finansiering av OFF ble ikke gjennomført. Det
ble heller ikke arrangert noen motkonferanse.

Informasjonspartnerskap med organisasjon i Honduras

Med ny rammeavtale med Norad fikk LAG fra og med 2011 mulighet til å drive et
informasjonspartnerskap med en organisasjon i Latin-Amerika. Lokallagene ble inviterte til å
komme med forslag til partnerskap. To forslag kom opp; (i) samarbeid med den brasilianske
grasrotorganisasjonen MAB om en kampanje mot norske Hydro sin bauksittgruve og
alumnifabrikk i Brasil og (ii) samarbeid med NGOen Cofadeh om menneskerettssituasjonen i
Honduras. Landsstyret stemte for sistnevnte forslag. Det ble opprettet en foreløpig Honduras
gruppe med diskusjoner rundt mulige tema og relasjoner mellom Honduras og Norge på
høsten. Landsstyret vedtok at en delegasjon på tre medlemmer skulle dra til Honduras for å
finne ut hvilke tema og organisasjoner som kan være aktuelle for et informasjonstiltak i 2012.
Delegasjonen skulle bestå av et medlem fra LAG Bergen, et fra LAG Oslo og daglig leder. Ingen
fra LAG Oslo kunne dra så tidlig i november dro Iselin Mohn Matre fra Bergen, Heidi
Lundeberg fra kontoret og Vilma Riveira fra El Salvador der hun var brigadekoordinator.
Delegasjonen reiste rundt i Honduras og møtte mange svært gode grasrotorganisasjoner.
Delegasjonen anbefalte et samarbeid med grasrotorganisasjonene Copinh, Ofraneh og Comite
Ambientalista de Valle de Siria på temaet landrøveri i form av etablering av gruver og
vasskraftanlegg på trass av lokalbefolkninga sine protester og hvordan dette henger sammen
med den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i landet. Delegasjonen foreslo konferanse i
Honduras og Norge som tiltak med mål om å: 1. sette den alvorlige situasjonen i Honduras på
den norske dagsorden, 2. hindre etablering av norsk kapital i Honduras, 3. bidra til nasjonal
kampanje mot gruver og vannkraftanlegg i Honduras, 4. hindre frihandelsavtale NorgeHonduras. Delegasjonen anbefalte videre at konferansene bør basere seg på et politisk
dokument med politiske krav som spres i forkant av konferansene. Sivilsamfunn, regjeringer
og norsk næringsliv bør inviteres. Landsstyret syns anbefalingen var god og sendte over
saken til landsmøtet.
Blogg

Med den nye rammeavtalen fra Norad fikk vi også midler til å opprette en blogg. Bloggen
"Folk og røveri i Latin-Amerika" ble opprettet på slutten av 2011 av LAGiT og vil bli driftet av
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en redaksjon med base i lokallaget i Trondheim. Bloggen er ment å være en informasjonskanal
for latinamerikanere i Norge og lagere i Latin-Amerika. Bloggen oppdateres jevnlig og består
av en fast redaksjon fra lokallagsstyret men også enkelte nye. LAGiT evaluerer at bloggarbeidet har vært en styrke for lokallaget fordi de kan informere aktivister om noe konkret de
jobber med. Bloggen publiserer også info om sine innlegg på Facebook.
Tilleggstilskudd

LAG fikk tre tilleggstilskudd fra Norad i 2011. Det ene tilleggstilskuddet gikk rett til
Handelskampanjen og finansierte en debatt om WTO. Det andre tilleggstilskuddet finansierte
et feltarbeid om Banco del Sur, Fondo del Sur og Alba i La Paz og Quito og etterfølgende
artikkelskriving om disse alternative institusjonene til våre eksisterende kanaler (boken,
tidsskriftet og nettsidene). Heidi Lundeberg var engasjert til dette med vikar på kontoret. Det
tredje tilleggstilskuddet gikk til å produksjon og trykk av tegneserie om latinamerikanske
løsninger på globale kriser. Tegneserien blir laget av LAG sin uformelle partner i El Salvador
Equipo Maiz og vil bli distribuert på våren 2012.

Tiltak som ikke ble gjennomført

Ikke alle tiltakene som landsmøtet vedtok ble gjennomført. Dette gjelder:
• Sekretariat skal i samarbeid med styret utarbeide presentasjonsmaler for lokallagene
om temaene og lokallagene skal holde foredrag og debatter lokalt. Sekretariatet har
sendt presentasjoner holdt på Sommersamling og under styremøter til de aktivistene
som har bedt om det, for at de kunne bruke dem videre.
• Skrive artikler og debattstoff til aviser og for nettsidene. Utarbeide basismaler for
leserinnlegg som lokallagene kan videreutvikle til lokalaviser og studentaviser.
• Sørge for at medlemsbladet LatinAmerika inneholder artikler om aktivitet i LAG.
• Jobbe strategisk for å øke antall organisasjoner og forbund som støtter LAG.
• Etablere kontakt med fagmiljøer på universiteter og høgskoler og fagforbund for økt
faglig samarbeid og rekruttering av medlemmer. Informasjonsmedarbeider Julia Loge
har deltatt i debattpanel om regional integrering i regi av SUM/UiO.
• Oppdatere databasen over LAGs interne ressurspersoner. Det viser seg vanskelig å lage
slike lister da interne ressurspersoner skiftes ut og flytter mye på seg.
• Arrangere møter med organisasjoner som har støttet Oslo Freedom Forum i forkant av årets
OFF (f.eks. Amnesty International). Arrangere møter med politikere i Oslo kommune og få
de til å jobbe mot kommunal støtte til OFF.
• Arrangere en egen åpen menneskerettighetskonferanse samtidig som OFF i 2012. Det skal
inviteres innledere fra FNRP til denne konferansen. Ha som mål å nedsette en gruppe på
landsmøtet som definerer konferansens mål og jobber med arrangementet. Andre
organisasjoner skal involveres.
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Media

Sak

Media

Dato

Yasuni
Honduras
Oslo freedom forum
Oslo Freedom Forum
Oslo Freedom Forum
REDD i Mexico
Chiapas

KK, lesarinnlegg
KK, artikkel
Intervju, ny Tid
NTB
NRK
KK, kronikk
KK, leserinnlegg

19.05.11
09.03.11
mai 2011
08.05.11
09.05.11
24.04.11
14.05.11

Narkotikapolitikk i Mexico

Radio Nova

13.05.2011

Det nye Latin-Amerika

Ny Tid, reportasje

24-30 juni 2011

Bolivia og LAG generelt
Femminisme i Latin-Amerika

Radio Latin-Amerika
RadiOrakel

september 2011
flere sendinger haust
2011

Frihandelsavtale Colombia, intervju
Margarita Flores
Haiti

KK, redaksjonelt

28.09.11

Radio Nova

20.1.2012
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Årsmelding 2011
LAG Bergen

Latin-Amerikagruppen i Bergen hadde i 2011 99 betalende medlemmer. Dette er en økning for over
10% fra året for. Dette viser til et stabilt og bærekraftig lokallag.
På årsmøtet ble det valgt et styre med fem personer. Årsmøtet gav fullmakt til det nye styret til å
både konstituere seg selv og evt. supplere med flere styremedlemmer. Ifølge vedtekter skal styret
består av minst fire personer men det er ingen øvrig grenser. Erfaringen viser at arbeidsmengden er
for stor for fire personer
Følgende personer ble valgt og fikk følgende verv på konstitueringsmøte:
Dave Watson: infoansvarlig, sekretær
Ivar Jørdre: Økonomiansvarlig
Eirin Høiseth: Representant fra Tidsskriftet
Sergio Blamey
Iselin Mohn Matre
Tore Isungset Støve ble enstemmig valgt som landsstyrerepresentant. Han påtok seg i tillegg
koordinator verv i LAG-Bergen på konstitueringsmøte.
Senere på våren kom Bjørnar Urang Funderud inn i styret.
Styret har hatt møter cirka annen hver uka gjennom året.
Vi har hatt fire vanlig medlems/arbeidsmøter.
Vi kan gjenta fra i fjor at vi har slitt med å få aktivisert medlemmer. Selv om vi klarer å få nok
medlemmer involvert i de store begivenheter som Latin-Amerika uka/LAG-Aksjon, er mye av
lokallagets arbeid gjort av styret. Her er det et stort forbedringspotensial. Med nær 100 medlemmer
i lokallaget kunne vi ha oppnådd mye mer med økt medlemsdeltagelse. Dette er noe vi må igjen
jobbe med i 2012.

11

Vi arrangerte to infomøter om LAG vår/høst og to infomøter om brigadene vår/høst
Solidaritetsfest i april var et samarbeid med hjemvendte brigadister.

Møter og arrangementer i 2011:
Tirsdag 18. januar: Medlemsmøte kl.19.00, Sted: Stillheten
Tirsdag 25. januar: Åpent infomøte kl.19.00, Sted: Storelogen
Presentasjon av vårens aktiviteter; møter, seminarer, aksjoner, informasjon om Tidsskriftet,
aktivistgruppen, undergrupper og solidaritetsbrigaden til El Salvador.
Lysbilder, musikk og Quiz.
Tirsdag 1. februar: Åpent møte kl.19.00, Sted: Speilsalen
Visning av filmen ”Sin Nombre”. Etter filmen holdte Rosalba Rivera Gómez, Sonia Josefina
Rodríguez Mejía, Marvin Antonio Ramos Alas og Francisco Nicolas Saavedra Alas, fire
ungdommer fra CORDES (organisasjon for loakalutvikling i El Salvador), foredrag om emigrasjon,
kriminalitet og situasjon for ungdom i dagens El Salvador.
Mandag 14. februar: Åpent Møte kl.19.00, Sted: Maos
Lysbildeforedrag om Amazonas-vassdraget nordøst i Peru v/ Kristine Nordås Toska og Runa
Kvamme Ekrem, fra regnskoglinja på Sund Folkehøgskole
Foredraget omhandlet overlevelsesstrategier i regnskogen, økologi, landbruk, tømmerhogst,
oljeutvinning (også med norske penger) og gruvedrift i områder som historisk tilhører tradisjonelle
jegersamfunn, men som i økende grad ødelegges eller degraderes.
Tirsdag 15. februar: Latin-Amerikagruppen i Bergen sitt Årsmøte kl.19.00, Sted: Stillheten
Tirsdag 22. Februar: Åpent møte kl.19.00, Sted: Storelogen Tema: «The Wreched of the Earth»
Hvordan Kapitalismen underutviklet fattige land: Tilfellet El Salvador
Er de rike lands ran av de fattige lands ressurser noe som hører kolonitiden til, eller er det noe som
hører kapitalismen til? Christine Brude, nettopp har returnert fra El Salvador holdte foredrag om
hvordan de rike land utbytter den fattige befolkninga i El Salvador og stjeler deres naturressurser.
Etter foredraget viste vi filmen ”Maquilapolis” om maquila industrier og kvinnenes kamp mot
multinasjonaleselskaper i Mexico.
Tirsdag 1. mars: Aktivistmøte kl.19.00, Sted: Storelogen
Presentasjon av aktivistgruppen:
- Folkets kamp mot elitestyring - Urettferdig verdenshandel og vestlig dominans - Oljefondets
investeringer i oljesøl og gruvegriseri - Latinamerikanske løsninger på globale problemer
Tirsdag 15. mars: Aktivistmøte kl.19.00 Sted: Stillheten
Tirsdag 22 mars: medlemsmøte kl.19.00, Sted: Storelogen
Fredag 8. april: Debatt og solidaritetsfest, kl. 18.30 Debatt: kl. 19.00 - 21.00 Konsertstart: kl.
21.30, Sted: Storelosjen: Vi lever i en tid der stadig flere mennesker reiser seg imot fattigdom og
undertrykking. Er bistand et plaster på såret for vestens dårlige samvittighet?
Hvordan forholder bistandsorganisasjoner og Norske myndigheter seg til internasjonale rammeverk
og regimer i de såkalte u-land ? Er utvikling sidestilt med økonomisk vekst i et land, eller finnes det
andre viktigere komponenter?
Panelet: Bente MacBeath (Røde Kors), Helene Bank (SEATINI), Magne Hagsæther
(Palestinakommiteen), Judith Klein (RORG)
Konsert av Det Skandaløse Orkester, pop-corn på bordet og engasjerte medmennesker.
DjTorkel sørger også for afrikanske og latin-amerikanske rytmer utover kvelden.
(Obs: Judith Klein kunne ikke når debatten siden toget fra Oslo ble stoppet av ras)
Tirsdag 12. april: Aktivistmøte kl.19.00, Sted: Stillheten
Tirsdag 26. april: Åpent Informasjonsmøte Kl. 19.00, Sted: Storelogen
Høst 2011 sender Latin-Amerikagruppene i Norge en solidaritetsbrigade til El Salvador.
Innledning om El Salvador; politikk og historie, erfaringer fra tidligere brigader, lysbilder og
praktisk informasjon.
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Tirsdag 17. mai: Aktivistmøte kl.19.00, Sted: Stillheten
Tirsdag 24. mai: Åpent møte kl.18.00, Sted: Storelogen
Tema: Yasuní - La oljen ligge!
Ecuador har siden de første oljefatene ble hentet ut av regnskogen på begynnelse av 1970-tallet
basert sin økonomi på eksport av olje. De sosiale og miljømessige konsekvensene av utvinningen
har vært enorme. Det var derfor til stor applaus fra miljøvern- og solidaritets organisasjoner verden
over at ecuadorianske myndigheter i 2007 lanserte ideen om å la oljen ligge i nasjonalparken
Yasuní.
LAG mener vi må gi vår støtte til et initiativ for en oljefri fremtid.
Innledning og diskusjon med Heidi Lundeberg Daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge
Visning av den prisbelønte filmen ”Crude: The Real Price of Oil”
(engelsk/spansk-Engelsk tekst) Gratis inngang
Tirsdag 16. august: medlemsmøte kl.19.00, Sted: Stillheten
Tirsdag 23. august: Åpent infomøte kl.19.00, Sted: Storelogen
med lysbilder og musikk og avslutter med Quiz
Mandag 29. august: Åpent møte kl.18.00, Sted: Storelogen
Tema: El Salvador: Utfordringer og muligheter i USAs bakgård
Vi fikk besøk av fire unge aktivister fra El Salvador: Josefina Ramirez (CESTA- Amigos de la
tierra, El Salvador), Hugo Andrés Alas Arteaga (CORDES), Karla Ivón López Carballo (de la red
de ambientalistas en Acción) y Jose Saúl Callejas Alfaro (PROGRESO/CRIPDES). Foredrag og
åpen diskusjon.
Mandag 12. September: Latin-Amerikaforum kl.18.00, Sted: Stillheten Tema: Chile
Latin-Amerikauka 2011 26-30 september: "Norske interesser i Latin-Amerika"
Mandag 26. september: Filmvisning: También la lluvia Even the rain (Spansk/engelsk)
Spillefilm om vannkrigen i Cochabamba, Bolivia i 2000.
Åpningsinnledning om norske interesser i Latin-Amerika ved Tore Isungset Støve.
Tirsdag 27. september: Hvem tjener på frihandel? Samtale med Margarita Florez om
konsekvensene av nyliberal politikk i Colombia. Florez er advokat og ekspert på frihandel og
nyliberalisme og
Gina Barstad Stortingsrepresentant for SV, aktiv motstander av Norges/EFTAs frihandelsavtale
med Colombia.
Torsdag 29. september: REDD for å ta tak i egen nakke. Kan Norge kjøpe seg fri ved å pøse ut
med regnskogsmiliarder? Vi ser nærmere på REDD prosjektet. Innledning ved professor Donald
Sawyer
fra Universitetet i Brasilia.
Fredag 30. september: Fiesta Total! Fest med levende latinamerikansk musikk og DJ Raul. Kom
og dans inn i natten!
Tirsdag 11.oktober: Latin-Amerikaforum kl.18.00, Sted: Stillheten
Vi viste filmen "Taromenan" om miljø ødlegelsen i Ecuador/Amazonas. Innledning m/ Maricio
Taipe
Tirsdag 18.oktober : Infomøte Kl 19.00, Sted: Maos
Latinamerikagruppa sin solidaritetsbrigade til Chiapas, Mexico
Tirsdag 25 oktober: Åpent møte under Internasjonal uke kl.19.00, Sted: Speilsalen
Tema: Mexico- Mellom NAFTA og Narkobaroner
Tirsdag 8. November: Latin-Amerikaforum kl.19.00, Sted: Stillheten
Tema: Time for radical change in Peru?
Fredag 11. november: Åpent møte kl 19.00, Sted: Speilsalen
Tema: Kamp om retten til jord i Colombia
Innledning v/ colombianske menneskerettsforkjemperen Ingrid Vergara fra organisasjonen
MOVICE.
Mandag 21. november: Venezuelamøte kl.18.00, Sted: Storelogen
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Tirsdag 6. desember: Latin-Amerikaforum Kl.18.00, Sted: Stillheten Tema: Venezuela foran
presidentvalg. Venezuelas Ambassadør til Norge, José Sojo holdte innledning om situasjon i
Venezuela i forkant av presidentvalg oktober 2012. Spørsmål og diskusjon.
Torsdag 15. desember: medlemsmøte kl.19.00, Sted: Speilsalen
Møtene har blitt godt besøkt med mellom 30 og 50 deltagere på møtene under Latin-Amerikauka.
Aktivistgruppa møtene har også vært en suksess. I høst omdøpt vi Aktivistgruppa til LatinAmerikaforum, men det førte til forvirring siden UiB har sitt eget Latin-Amerikaforum. Vi har nå
skiftet navn enda en gang til LAG-Forum.
Øvrige aktiviteter:
Vi arrangerte fire stands:

Studenttorget tirsdag 16.august Semesterstart for UiB
SiB Internasjonale uken åpning dag på Fantoft, 19. september
Under åpning av Internasjonal Uka, på Torgalmenningen lørdag 22. oktober
Og under Internasjonal Folkefest/Redesign 29. oktober Torgalmenningen
Våren hadde vi en serie foredrag om Bolivia og El Salvador:
Tore Isungset Støve og Eirin Høiseth: Føredrag om Brigade i El Salvador og Bolivia for Åsane
Folkehøgskule Januar
Tore Isungset Støve og Eirin Høiseth: Føredrag om økonomsik utvikling i El Salvador og om
skriving for ny El Salvadorbrigade i 21. januar.
Tore Isungset Støve og Jeanette O Syvertsen: Føredrag om politisk og økonomisk historie og
utvikling i El Salvador på fredsfestivalen på bømlo 23. Mars
Appell på Torgallemenningen. Changemaker arrangerte lysmarkering for de som i dag rammes av
klimaendringer søndag 30. januar på avslutningen på Oljeuken.
Dave holdte appell om bevaring av sårbare områder og Yasuni Initiativet.
26-28. august var LAG-Bergen medarrangør for LAG sin årlige sommersamling på Askøy. Vi tok
oss av det praktiske.
8.september arrangerte vi Yasuni Aksjon med bl.a uravstemning om bevaring av regnskog Endelig
resultat: For å bevare regnskog: 85 stemmer For å bore for oljen: 1 stemmer.
Koordinator, Tore, har hatt følgende media innslag i 2011:
Gjest på studentradioen, utenriksmagasinet MiR: Kriminelle gjenger og narkotika i MellomAmerika og Mexico.
Gjest på studentradioen, frokostblanding: Norske interesser i Latin-Amerika
Kronikk i klassekampen: Oljesøl i Amazonas og Yasuni
Vi har en e-postlist med nesten 500 personer som får jevnlig informasjon om både aktiviteter til
LAG/LAG-Bergen og andre Latin-Amerika relaterte arrangementer i Bergen.
Vervekampanje i høst. E-post og telefonkampanje rettet mot gamle medlemmer.
Samarbeidet med andre organisasjoner har vært bra, spesielt lokallag av Attac, men også andre
organisasjoner som SAIH, Changemaker, Amnesty International og Rafto Stiftelsen. Samarbeidet
med UiB og CMI har også vært godt.
I høst bestemte vi å slutte oss til Nord/Sør seminar samarbeidet på nytt etter flere års fravær
Vi har gjennom året hatt et trivelig og meget effektivt samarbeid med både LAG-sentralt:
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Dagligleder, info ansvarlig, brigade og Nord/Sør/Sør ansvarlige samt Landsstyret.
Informasjonsflyten har vært god, og de har bistått oss i avvikling av flere arrangementer.

Samordningsgruppe for Venezuela:
Venezuelagruppen hadde 3 arbeidsmøter i 2011.
Vi arbeidet med en stor Venezuelaseminar i november som skulle være starten for arbeidet i forhold
til presidentvalg oktober 2012, og forsøket for å få til en valgobservatør og faglig delegasjon.
Seminaret måtte utsettes til våren 2012 pga sykdom for en av hovedinnledere.
Vi nå jobber med å bruke seminaret som et forberedelsesseminar for valgobservatørprosjektet.
Søknaden for ekstraordinære midler er sendt til RORG. Vi har hatt møte med lokal representanter
fra SV, Rødt og Attac som var positivt innstilt til å delta i observatørdelegasjonen. Både LO og AP
har tidligere visst interesse og vi skal ta kontakt med dem hvis RORG-søknaden er innvilget.
Vi har også hatt kontakt med Venezuela Solidarity Campaign i Storbritannia om muligheten for et
samarbeid med en evt. fagligdelegasjon. Venezuelas ambassaden i Oslo har også lovet å bidra
praktisk til prosjektet.
I desember arrangert vi en 3 dagers reise til Bergen for Venezuelas ambassadør Jose Sojo. Vi
arrangerte møter for han med leder for Rødt og SV i Bergen, Ordfører og akademikere fra UIB og
NHH. Det ble arrangert to åpne møter, et i regi av LAG og et i regi av CMI. Begge møtene
omhandlet situasjon i Venezuela i forkant av presidentvalg 2012.

Samordningsarbeid for El Salvador:
Det har blitt lite aktivitet med El Salvador arbeidet dette året før seint i høst. Vi hadde håpet å
benytte oss av aktivisme til hjemvendte brigadister og interessen rundt besøk av Nord/Sør Sør/Sør
deltagere. Så langt har forventninger ikke latt seg realisere.
I desember begynte vi arbeid med å rekruttere valgobservatører til stortings og kommunevalg i mars
2012, både for samarbeidspartner CiS og FMLN. Det ble bestemt å droppe forsøket for å verve
observatører for FMLN og søke økonomisk støtte fra DU for en observatørdelegasjon i regi av
LAG.
Søknaden ble innvilget og det skal sendes en delegasjon bestående av 6 personer.
Disse deltagere har forpliktet seg til å gjøre et etterarbeid for LAG og vi satser på å få i gang mer
effektivt El Salvador arbeid i organisasjonen og prøve å aktivisere eks-brigadister i lokallagene.
Grasrotorganisator prosjektet har for tiden rundt kr.6000 på konto.
Vi organiserte møter og turistopplegg for de Nord/Sør og Sør/Sør deltagere i Bergen vår og høst.

Tidsskrift.
Tidskrift Latin-Amerika: Tidsskrift redaksjon skriver egen rapport.
Dave Watson
Sekretær/Informasjonsansvarlig
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Årsmelding 2011
LAGiT
Januar – februar – mars
På årsmøtet 9.februar valde LAGiT eit nytt styre, med Kaja Juul Skarbø som leiar, Odd Arild Vik
som sekretær (attval), Grete Øwre som økonomiansvarleg (attval) og Marita Mo som
informasjonsansvarleg og LS-representant (ny som infoansvarleg og til LS, attval til styret).
LAGiT deltok med 3 delegatar og ein observatør på landsmøtet i Oslo 5.-6.mars.
8.mars: Haustbrigaden arrangerte temakveld på Samfundet om manglande mediedekning av LatinAmerika. LAGiT hjelpte til med å promotere møtet.
LAGiT arbeida i denne perioda med å få ut meir informasjon om lokallaget og kva me driv med, og
det vart blant anna oppretta ei facebookside for lokallaget.
April – mai - juni
7.april: Open studiesirkel om Yasuní-initiativet. Studiesirkelen vart halde på Antikvariatet, og
omtrent 10 personar deltok.
12.april: CNS-møte om Yasuní: “Utvikling utan olje, tør Noreg støtte?” Innleiarane var Heidi
Lundeberg, daglig leder av Latin-Amerikagruppene i Norge og
Helge Ryggvik, historikar og oljeforsker ved UiO, forfattar av "Til siste
dråpe". Møtet vart arrangert i samarbeid med Attac NTNU HiST og WWF i Trondheim.
Debattmøtet vart halde på ISAK og det kom ca 25 stk.
Lokallaget jobba ein del med rekruttering til brigade i denne perioda, blant anna ved å stå på stand
på Dragvoll, henge opp plakatar og dele ut flygeblad. Me måla banner som hang oppe på Dragvoll
den siste veka i april.
LAGiT deltok på planleggingsmøtet til Café NordSør i mai, og la fram forslag om å arrangere eit
møte om nye finansstrukturar i Latin-Amerika. Dette vart slått saman med eit forslag frå Attac
NTNU HiSt, og var eit av møta som vart valt ut av CNS-styret for haustsemesteret.
Lokallaget har gjennom heile våren prøvd å halde møter regelmessig.
Juli - august - september
LAGiT hadde ingen aktivitetar i sumarmånadane juli og august. 2 personar frå lokallaget deltok
imidlertid på sumarsamlinga til LAG 26-28.august.
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4.september: Kombinert oppstartsmøte og aksjonsverkstad for å førebu Yasuní-aksjonen. Det kom 4
nye aktivistar, og me fekk måla egg og teikna på banner/duk.
8.september: Aksjon til støtte for Yasuní på Torget. 4-5 personar frå lokallaget deltok, og aksjonen
var vellukka. Me kunne ha hatt ein meir sentral plassering på torget, men fekk likevel snakka med
mange av dei som gjekk forbi. Me tok også turen innom valbodene til lokalpolitikarane, og delte ut
informasjon om Yasuní.
28-30.september: LA-veka i Trondheim. LAGiT arrangerte tre møter og ei filmvising under LAveka, og var veldig fornøygd med både eigen innsats og responsen frå publikum. Exploring Bolivia
and Brasil-linja på Bakketun fhs deltok på dei tre fyrste arrangementa. Det var svært vellukka å
arrangere LA-veka på Antikvariatet på Bakklandet.
28. september: ”Kven tener på frihandel?” Innleiing ved Margarita Flórez Alonso frå
ILSA/Colombia på Antikvariatet på Bakklandet. Omtrent 30 personar møtte opp og det var bra med
spørsmål frå salen.
29. september: Ope seminar om Honduras og solidaritetsbrigade ved heimkomen brigadist Jannicke
Fiskvik. Seminaret vart halde på ISAK på dagtid, og det var lite oppmøte utover elevane frå
Bakketun (15stk).
Visning av dokumentarfilm om gruvedrift og folkeleg protest i Mellom-Amerika ”El oro o la vida”
på Antikvariatet kl 19. Kort innleiing/introduksjon av filmen av styremedlem i LAGiT. Bra
oppmøte, ca 30 stk.
30.september: ”Er REDD redninga for Latin-Amerika?”, eit debattmøte om den norske
klimapolitikken og skogbevaringsprosjektet REDD. Innleiarar var Donald Sawyer, professor ved
universitetet i Brasilia, og Marte Nordseth, seniorrådgjevar i regjeringa sitt klima- og skogprosjekt
og ansvarleg for samarbeidet med Brasil.
Oppmøtet var ikkje heilt som forventa i forhald til resten av LA-veka, det kom berre rundt 10
personar. Dette var synd når me hadde to så gode innleiarar, men resultatet vart veldig bra, med god
dialog mellom publikum og innleiarar. Martin Gulseth frå Isfit var møteleiar.
Oktober – november –desember
13. oktober: Etter mykje fråfall i lokallagstyret vart det på medlemsmøtet rekruttert eit nytt styre
som skulle fungere fram til årsmøtet i februar. Dette besto av Marita (leiar/koordinator), Odd Arild
(økonomiansvarleg), Sebastian (sekretær, med ansvar for medlemmar og verving), Eva
(nettansvarleg), Jannicke og Simen (brigadeansvarleg) og Maren Anne (kontaktperson for Latin
Amerika-bladet)
22.oktober: Bloggverkstad med Kjersti K. Lie.
Lokallaget jobba med rekruttering til brigade i denne perioda, med stand på Dragvoll 18.oktober,
plakatar, flygeblad. Me hengte opp banner på Dragvoll igjen, og denne gonga hang det oppe dei to
siste vekene av oktober.
3. november: ”Kan fattige land bli rike” Café NordSør-møte saman med Attac NTNU HiST med
fokus på nye finansstrukturar i Latin-Amerika. Innleiarar var Bjørnar Urang Funderud, frå LAG
Bergen og Kristen Nordhaug, professor i utviklingsstudiar ved Høgskulen i Oslo.
Det var veldig godt oppmøte, det kom rundt 90 personar. Bra og interessante spørsmål frå salen, og
gode tilbakemeldingar frå publikum etterpå. Møtet vart halde på Samfundet.
LAGiT deltok på to planleggingsmøte på slutten av året, eit i Café NordSør (CNS) og eit saman
med 8.mars komiteen i Trondheim. La fram forslag om å arrangere eit CNS-møte om buen vivir i
løpet av vårsemesteret, og forslaget vart valt som eit av møta, og skal arrangerast saman med Aiesec
og React i slutten av februar. Me har planar om å vise dokumentarfilmen De ville vi skulle glemme
som ein del av 8.mars-festivalen i Trondheim 7.mars.
Lokallaget hadde semesteravslutning før jul på Matute, der 9 personar frå lokallaget deltok.
LAG sin nye blogg, Folk og røvere i Latin-Amerika, vart lansert like før jul. Bloggredaksjonen
hadde arbeida mykje med dette frå bloggverkstaden i slutten av oktober og fram til
lanseringsdatoen, og var veldig fornøygd med å komme i mål før året var omme. Med mykje
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overlapp mellom lokallagstyre og bloggredaksjon, vart arbeid med bloggen prioritert i månadane
før jul, noko som kan ha sett sitt preg på aktivitetsnivået i lokallaget.
Evaluering
LAGiT har hatt litt varierande aktivitetsnivå dette året, og det har av og til vore vanskeleg å
realisera planlagde aktivitetar. Det var krevjande for lokallaget å vera utan leiar på byrjinga av
haustsemesteret, og då også økonomiansvarleg ynskja å gje seg måtte ein rekruttere nye
styremedlemmar. Dette gjekk bra og aktivistane i LAGiT vore ein veldig fin gjeng med mykje
engasjement gjennom heile året. Ein heimkomen brigadist vart med i lokallaget dette semesteret, og
me fekk 4 nye aktivistar i løpet av aksjonen og La-veka.
Utfordringane for LAGiT framover er å ta vare på dei aktivistane me har, få rekruttert nye aktivistar
og holde oppe et godt aktivitetsnivå.
Latin-Amerikaveka i Trondheim var ein stor suksess i år. Me sette oss som mål i fjor å ha
arrangement over fleire dagar under LA-veka, og det klarte me. Me kom dessverre altfor seint i
gong med planlegginga, og det var mykje arbeid på få personar for å få gjennomført planane våre,
men me er veldig fornøygd med resultatet. Me ser fram til å ha ei like god, og kanskje endå betre
planlagt, LA-veka i 2012.
Det har vore positivt for LAGiT å få arrangera eit CNS-møte. CNS er eit veldig etablert konsept i
Trondheim, og det kjem alltid mykje folk på møta. Fint og lærerikt med samarbeid med andre
organisasjonar. Samarbeid med andre organisasjonar gjennom t.d. CNS har gjort LAGiT mykje
meir synleg i organisasjonsmiljøet i Trondheim.
Me har hatt lite tid til å ha fokus på vervekampanjen, og håpar å gjera ein betre innsats med verving
i 2012.
Bloggprosjektet til LAG har vore veldig bra for lokallaget. Det har vore veldig fint å kunne fortelje
potensielle nye aktivistar om noko konkret som me arbeidar me, og me har fått med nye
medlemmar i arbeidet med bloggen. Det er likevel mykje overlapp mellom bloggredaksjon og
lokallagstyre, og dette kan bli ei utfordring framover.
Me har blitt litt flinkare til å bruka nettsidene våre, men har framleis mykje å gå på. Me har det siste
halvåret lagt ut info på nettsidene om neste aktivitet i LAGiT og i kalenderen til LAG. Me vil prøva
å bli flinkare til å leggja ut artiklar om tema me arbeidar med og aktivitetar me arrangerar, og bruke
facebook-sida vår meir aktivt. Me vonar dette vil gjera det lettare for folk i Trondheims-området å
halde seg oppdatert på kva som skjer i lokallaget.
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Årsmelding 2011
LAG Stavanger

Styret
Desse har vore med i styret i 2011:
Einar Holven (leiar), Salomón Alfaro (rekneskap), Åse Bratten (sekretær), Anne Sinnes, Francisco
Castro, Guillermo Pinzon, Ingveig Aas, Nina Lilleskog , Miguel Pinzon.
Styremøte
Det er avhalde 9 styremøter i løpet av året.
Dokumenthandtering
Google mailkonto er opprett for Lag Stavanger. Møtereferat, rapportar og andre dokument er lagra
på Google docs.
Aksjoner
Mapuche politiske fanger i Chile var i sultestreik i 3 måneder. I den forbindelse sendte LAG
Stavanger pressemelding og var en aktiv deltaker i solidaritetsarbeid for å påvirke chilenske
myndigheter.
Arrangement
Mapuche – politisk fanger (22 juni)
Vi hadde besøk av Mapucheindianer Juana Calfunao, Lonko i Juan Pailleff
mapuche samfunnet i Chile. I den forbindelse hadde vi samarbeid med LAG
Kristiansand og Komiteen for Mapuchenes rettigheter (undergruppe av LAG
Oslo).

LagUka (28-30 september)
Regnskogalibiet – Norsk ressursplyndring i Brasil
Foredrag av professor Donald Sawyer ved Institute of Population and Nature i
Brasilia.
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Open fotoutstilling «Fred og rettferd» om Chiapas i Mexico.
Colombia arrangement (7. november)
Foredrag «Tilbakeføring av jord til jordlause» av Ingrid Vergara.
Fotoutstilling «Retur - om flukt og tilbakevending»
Salsakveld
I samarbeid Peace Brigade International.

Besøk av Mapuche studentleiar (nov-des)
Lag Stavanger var med å arrangere og finansiere eit besøk av Mapuche
studentleder hos LAG Oslo.

Deltaking på andre arrangement
8. mars
1. mai. Deltok med ny fane «Frihet til fengslede Mapuche indianere»
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Årsmelding 2011
LAG Tromsø
Latin-Amerikagruppen i Tromsø hadde i 2011 40 betalende medlemmer. På årsmøtet ble det vedtatt
at lokallagstyret går imidlertidig i dvale, på grunn av fraflytting. Imidlertidig styre er:

Beate Gjerløw – leder
Maia Marie Reibo Dahl – nestleder
Per Ivar Thorstad – Økonomiansvarlig
Jenny Kleven - landsstyrerepresentant

Seminarer arrangert av lokallaget
15. februar Peace Movie Seminar
“The official story” – Argentina
Center for Peace Studies
At 19.00
10.mars: Latinfestivalen ¡No Siesta, Fiesta!
Internasjonalt seminar på Kulturhuset
“Hvordan Hugo Chávez endret verden”
Tid: Torsdag 10.mars kl 19.00 – 21.00
Sted: Lillescenen, KulturHuset i Tromsø
12.april: Peace Movie Seminar
“Pictures from a Revolution – Nicaragua”
Center for Peace Studies
22.september Internasjonalt Seminar på Kulturhuset
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“Valget i Guatemala - et tilbakeslag for demokratiet?
Tid: Torsdag 22. september, Kl 20.00 – 22.00
Sted: Lillescenen, KulturHuset i Tromsø

-

Lokallaget har hatt besøk av sør-nord deltakere uner Latinamerika-uka i september.
LAG-aksjon ble gjennomført på Universitet i Tromsø ved å ha i stand og informere om
aksjonen.

22

Årsmelding 2011
Tidsskriftet LatinAmerika

I 2011 ble det som planlagt gitt ut fire nummer:
#1: Mars 2011
Redaksjon: Eirin Høiseth, Lilly Smines, Tore Isungseth Støve, Malin Undem, Hilde Beate Anker,
Kaja Bergskås Skoftedalen, Hilde Nordborg, Ine Gjellebæk og Hege Isaksen.
Grafisk utforming: Eirin Høiseth og Malin Undem
Opplag: 1000
Innhold: 24 sider. Temanummer: Frihandelsavtaler og handelssamarbeid.
Artikler: Leder: Retten til demokratisk utvikling. Bolivia og de fattige landenes rolle i WTOforhandlingene, Frihandelsavtalen med Peru, ALBA, Fagorganisering i Maquilaindustri,
Tegneserier mot frihandelsavtaler, EUs frihandelsavtale med Mellom-Amerika, Småbønder løser
matkrisen, På flukt i Colombia, Media i lokalsamfunnene i El Salvador, Kulturbyen Quetzaltenango
og Quiz.
#2: Juni 2011
Redaksjon: Eirin Høiseth, Lilly Smines, Tore Isungseth Støve, Malin Undem, Hilde Beate Anker,
Kaja Bergskås Skoftedalen, Hilde Nordborg, Ine Gjellebæk, Hege Isaksen, Cecilie Ness, Veronica
Øverlid, Lene Franco Steimler og Benedicte Einarsen.
Grafisk utforming: Eirin Høiseth og Malin Undem
Opplag: 1100
Innhold: 32 sider. Temanummer: Demokrati på et kuppet kontinent.
Artikler: Leder: Høyresidens PR-stunt, Demokrati på et kuppet kontinent, Ecuador- det nye mot det
gamle, Folkeavstemning i Ecuador, Valget før valgt - grunnlovsdomstolen i Guatemala,
Narkokrigen i Mexico, Valgkamp i Nicaragua, Filmanbefaling: War on democracy, Revolusjonær
revisjon på Cuba?, Sikkerhetens paradoks, Polarisert presidentvalg, Harmoniforeningen, Nunca
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Mas, Vestens krokodilletårer, Klipp og lim i Chavez-sitat, Yasuni – Gjør noe!, Bogota Change:
Super borgeren, Reisebrev: Latin-Amerikas åpne hjerter, Mitt Latin-Amerika og Fotokonkurranse.
#3: September 2011
Redaksjon: Eirin Høiseth, Tore Isungseth Støve, Malin Undem, Hilde Beate Anker, Kaja Bergskås
Skoftedalen, Hilde Nordborg, Ine Gjellebæk, Cecilie Ness, Veronica Øverlid og Benedicte
Einarsen.
Grafisk utforming: Eirin Høiseth
Opplag: 1100
Innhold: 32 sider. Temanummer: Honduras to år etter kuppet.
Artikler: Leder: Et usynlig folk, Lang marsj mot grunnlov, Folkefest i Honduras, 5000 hektars
revolusjon, De forhatte, Med grunn til å gjøre opprør, Straffefrihetens land, Honduras?, Kunstnerne
og motkulturen, Fagforeiningar under angrep, Veiskille for motstandsfronten, Et tegnet kupp, Bok,
film og musikkanbefalling, De dreper oss fordi vi er kvinner, Det forhandles om kvinners sikkerhet,
Siden sist, Glede satt i system, Reisebrev: Til fots mot USA, Mitt Latin-Amerika og
Fotokonkurranse.
#4: Desember 2011
Redaksjon: Eirin Høiseth, Tore Isungseth Støve, Malin Undem, Hilde Beate Anker, Kaja Bergskås
Skoftedalen, Hilde Nordborg, Ine Gjellebæk, Cecilie Ness, Benedicte Einarsen, Maya Sunde Singh,
Maria Baudonnel Underdal og Åse Birkeland Nesdal.
Grafisk utforming: Eirin Høiseth
Opplag: 1100
Innhold: 32 sider. Temanummer: Gull eller grønne skoger. (Miljøtema)
Artikler: Leder: Ansvarsfraskrivelse, Klimaforhandlingene – et historisk perspektiv, TIPNIS, Gullet
eller livet, REDD i Mexico, Sort gull eller grønne skoger (bildeserie fra Ecuador) Yasuni-ITT, Kan
Cerradoen bergast?, Folk og røvere i Latin-Amerika, Ungdommens valg, Generalenes tilbakekomst,
Å styre med jernhånd, Cuba i endring, Ut av Washingtons skugge, Siden sist, Film, bok og
musikkanbefalling, Reisebrev: Søppel for en bedre tilværelse, Faenskap som inspirer og
Fotokonkurransevinnere.

Generelt året 2011
2011 har vært et flott år for LatinAmerika-tidsskriftet. Etter et år med mye utskiftninger, usikkerhet,
forsinkelser og store endringer har 2011 vært et stabilt år med fremgang. Bladet har økt til et fast
opplag på 1100 og 32 sider (mot fjorårets gjennomsnittlige 900 i opplag og 20 sider). En 50
prosents økning i sideantall har gitt oss muligheten til å inkludere enda flere spennende saker og
innføre faste temanummer. Et godt eksempel på et slikt temanummer er #3 som går i dybden på
situasjonen i Honduras to år etter kuppet. Til tross for utskiftninger i redaksjonen har gruppen vært
stabil i størrelse og innsats. Samtlige utgivelser har vært av god kvalitet og kommet ut til planlagt
tid.
Redaksjonen
Redaksjonen har sett flere nye medlemmer og mistet noen. Stort sett på grunn av vårt evige
problem, at folk ønsker å reise på utveksling til Latin-Amerika eller slutter å studere i Bergen. I
gjennomsnitt har antallet medlemmer ligget på ca 12 stykker. Det er en utfordring for redaksjonen å
opprettholde et godt antall medlemmer og sørge for kontinuitet i arbeidet, men redaksjonen er nå en
stabil gruppe. Det eneste som har vært problematisk er settingdelen av redaksjonsarbeidet som har
blitt svekket på grunn av sykdom. Vi håper nå at opplæring av flere i dataprogrammet Scribus vil
gjøre denne jobben lettere.
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Samarbeidet i redaksjonen er god og det sosiale miljøet blir stadig bedre. Vi har endret rutinene for
korrekturlesning av tekster og laget tre redaksjonsgrupper, noe som har gitt mer eierskap til tekstene
og gjort arbeidet mer sosialt. Redaksjonen har også klart å holde god kontakt med LAG-Bergen og
LAG-Norge og stilte med egen representant på landsmøtet i mars.
I vårsemesteret gjennomførte redaksjonen et kurs om redaksjons- og tekstarbeid med journalist
Teresa Grøtan. Med støtte fra Populus fikk vi gjennomført dette og 3 andre samlinger som
inkluderte blant annet opplæring i organisasjonen, redigering og settingprogrammet Scribus.
Vi annonserte på global.no og med plakater i bergensområdet og holdt åpne møter for å trekke nye
medlemmer. Redaksjonen har også deltatt på kulturstyrets kurs i pengesøkning, ledelse og økonomi.
Redaksjonene møtes ca hver annen uke og noe oftere i hektiske perioder før deadline. Redaksjonen
utarbeider forslag til tema og tekster man ønsker til et nummer, snakker med mulige skribenter og
avtaler disse tekstene. Videre redigerer og korrekturleser vi tekstene og jobber med bilder og
design/setting av selve bladet. Vi bruker i all hovedsak kontoret i Nygårdsgaten 1B som kontor og
møtelokale.
Innhold
Det har skjedd flere endringer i tidsskriftets innhold i 2011. Den viktigste er kanskje at bladet ikke
lenger er å regne som Latin-Amerikagruppenes medlemsblad og derfor ikke lenger inneholder noen
form for medlemstoff. Redaksjonen forsøker allikevel å lage et tidsskrift i LAGs ånd.
Det har vært et mål for oss å benytte oss av flere av LAGs kontakter i Latin-Amerika og finne
førstehåndskunnskap om aktuelle temaer. Dette har vi klart i større grad i år, men
Hondurasnummeret som et godt eksempel med mange honduranske skribenter. Dette er noe vi vil
fortsette å jobbe med. Vi ønsker også aktivt å bruke LAGs solidaritetsbrigadister som sendes ut
hvert halvår for å jobbe sammen med grasrotorganisasjoner i land som Mexico, Bolivia og El
Salvador. I løpet av året har vi innført en fast reisebrevspalte der brigadistene får skrive fra sine
opphold.
Tematiske har utgivelsene i 2011 dekket brede avstander på det latinamerikanske kontinentet, og
har omfattet land som Ecuador, Honduras, Bolivia, Mexico El Salvador og Colombia, bare for å
nevne noen.
Alle utgivelsene har vært temanummer. De har tatt opp tema fra LAGs arbeidsplan som motstand
mot demokrati og forsøkt å sette fokus på aktuelle saker som situasjonen i Honduras, miljø og
handel. Det som gjør temanumrene spennende er at de gir en dypere forståelse av et valgt
fokusområde, samtidig som det gir et mer nyansert bilde av de gitte forholdene. Dette er fordi
temaet belyses av forskjellige forfattere med ulike innfallsvinkler. .
I utgavene av tidsskriftet i 2011 har vi fortsatt med kulturdelen vi innførte i 2010, der hensikten er å
ha stoff og artikler som er ”lettere” enn det man finner i resten av bladet. Dette er blant annet for å
skape et mer dekkende innhold for ulike lesere. Kulturdelen har fått to nye faste spalter:
Reisebrevet, der LAGs solidaritetsbrigadister bidrar med sine historier, og Mitt Latin-Amerika som
er et fast portrettintervju.
I tillegg til temadelen og kulturdelen har vi nå en fast aktueltdel. Denne delen inkluderer
nyhetssaker fra den siste tiden, aktuelle hendelser og debatt/og meningsider der vi oppfordrer
interesserte til bidra med debattartikler.
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I løpet av året har redaksjonen i større grad enn tidligere selv bidratt med tekster. Dette gjelder
lederen, Mitt Latin-Amerika-intervjuene, de fleste oversettelser, kulturanbefalinger og flere
intervjuer og tekster.
Design
I løpet av 2011 har vi fortsatt å uforbedre tidsskriftets design ved å utvide marger og bruke mer
bilder. Litt etter litt med mer erfaring har vi klart å forbedre den estetiske kvaliteten. Dette er noe vi
ønsker å fortsette å utvikle videre.
Distribusjon
I tillegg til at bladet har blitt distribuert til LAG-medlemmer har en betydelig del blitt distribuert på
ulike åpne arrangementer i regi av LAG-Bergen. For eksempel under fadderuken, på stand under
den internasjonale uken, på filmvisninger, debatter eller foredrag på det Akademiske Kvarter og
under den internasjonale uken. I tillegg delte vi ut en del av alle nummer på de ulike fakultetene på
Høyden, høyskolen, studentsenteret, diverse kafeer m.m. Det er likevel fortsatt en stor utfordring
for oss å forbedre distribusjonsituasjonen.
Økonomi
Vi har hatt et godt, forutsigbart forhold til trykkeriet vårt i år. Utgiftene har gått opp en god del på
grunn av utvidelsen i i sideantall og opplag.
Tidsskriftet har nå fått opprettet egen bankkonto og har fått nettilgang til denne. Hele økonomien og
alle avgjørelser tas av redaksjonen. Kaja Skoftedalen er ved årsskiftet økonomiansvarlig.
Tidsskriftet har som alle andre undergrupper og lokallag måtte søke LAG Norge om penger til drift
og bruke sine representanter i Landsstyret (gjennom lokallaget LAG Bergen) til å påvirke LAGs
totale fordeling av informasjonsmidler. I tillegg har vi fått støtte av Kulturstyret i Bergen til driften.
Da LNU ser ut til å ha endret sine regler for støtte, mistet vi i høst ventede midler og vurderte å
kutte kraftig i opplag og sidetall på #4 for å få det til å gå opp økonomisk. Men dette løste seg da vi
fikk innvilget mer informasjonsmidler fra LAG-sentralt, samt fikk en del informasjonsmidler fra
Vårbrigaden som har bidratt mye til Hondurasnummeret.
Ved årets slutt er vi fornøyd med å ha klart å trykke alle blad som planlagt og ha gått i null. Det vil
bli en utfordring å få kabalen til å gå opp i 2012 og nye finanskilder må lokaliseres.
Annet
Tidsskriftet har ikke klart å opprette et bildearkiv i løpet av året og ønsker å gjøre dette i 2012.
Tidsskriftet har fått sin egen Facebookside og bruker denne for å informere om møter og utgivelser
og få tilbakemeldinger fra lesere.
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Årsmelding 2011
Kvinneutvalget

27

Årsmelding 2011
LAG Brigade
I 2011 har Brigadeprosjektet fortsatt samarbeidene fra 2010. Hoveddelen av prosjektet har
vært konsentrert rundt El Salvador dit vi har sendt to brigader og hvorfra vi har tatt imot en
Sør-Nord-brigade. Sør-Sør-utvekslingen har gått mellom våre partnere i El Salvador og
Bolivia.Temaet for alle utveksligene har vært Bærekraftig lokal utvikling. 2011 har også vært
preget av forberedelsene til brigadeåret 2012 med involvering av fire ulike partnere fra fire
ulike land.

1. Utvekslingene
1.1 Brigader fra Norge til El Salvador (Nord-Sør-utveksling)
Brigadeprosjektet har sendt to brigader til El Salvador med til sammen 20 deltakere.
Hovedsamarbeidspartner har vært La Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal
de El Salvador (CORDES). Mens vi i 2010 samarbeidet med CORDES Suchitoto, har vi i
2011 samarbeidet med CORDES Chalatenango. Chalatenango er et fjellfylke på grensen til
Honduras. Her har brigadistene holdt til i arbeidsperiodene i til sammen åtte ulike landsbyer.
Under politisk program har brigadene vært i Suchitoto og San Salvador, men har også fått
med seg et par utenlandsreiser. Begge brigadene var i San Cristobal i Chiapas og fikk innsikt i
zapatistenes kamp. Vårbrigaden var i Honduras og høstbrigaden var i Nicaragua.
Utenlandsturene har bidratt til at brigadistene i større grad har fått et bredere perspektiv på
utfordringene i regionen.
1.2 Brigader fra El Salvador til Norge (Sør-Nord-utveksling)
LAG har tatt imot en brigade bestående av fire ungdommer fra El Salvador. CORDES
Chalatenango har vært samarbeidspartner også i denne utvekslingen, men deltakerne har blitt
rekruttert fra tre ulike organisasjoner i tillegg til CORDES: Foreningen for utvikling i El
Salvador (La Asociación para el Desarollo de El Salvador - CRIPDES), Friens of the Earth El
Salvador (Centro Salvadoreño de Tecnologia Apropriada (Amigos de la Tierra) - CESTA) og
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Den salvadoranske økologiske enheten (La Unidad Ecológica Salvadoreña - UNES). De fire
brigadistene var i Norge fra august til oktober. Oppholdet hadde fokus på fire områder:
Informasjonsarbeid om bærekraftig utvikling i El Salvador; politisk program med fokus på
norsk (europeisk) politikk og samfunn med vekt på tema som har betydning for
internasjonale/globale forhold (klima og handel) og forholdet mellom Norge og LatinAmerika; lederutvikling og nettverksbygging. Brigadistene var med på LAGs
Sommersamling og besøkte lokallagene i Bergen og Tromsø.
1.3 Brigader fra El Salvador til Bolivia og fra Bolivia til El Salvador (Sør-Sørutveksling)
For andre år på rad har CORDES/El Salvador og CEADL/Bolivia sendt brigader til
hverandre. Forskjellen fra året før var at antallet deltakere var fordoblet fra to til fire deltakere
fra hver organisasjon. Brigaden fra Bolivia til El Salvador har hatt en del aktiviteter sammen
med vårbrigaden fra Norge. Ved at de har deltatt på politisk program og en del sosiale
aktiviteter sammen har det dermed vært en Nord-Sør-komponent i utvekslingen også.
CORDES og CEADL mener de har fått mye ut av utvekslingen og ønsker å holde fram
samarbeidet i 2012.
2. Infoarbeid
2.1 Brigadene fra Norge
I 2011 er det høstbrigaden 2010 og vårbrigaden 2011 som har gjort sitt infoarbeid i Norge.
Begge brigadene har vært dyktige til å bruke de regionale perspektivene i sine infoarbeid, for
eksempel hva gjelder handelssamarbeid, samtidig som de har brukt eksempler fra El Salvador
til å belyse temaer som ‘Hvorfor de rike ble rike og hvorfor de fattige blir fattigere’ og
medienes rolle i Sør og vestens rolle i bærekraftig utvikling i Sør. Begge brigadene har
dessuten bidratt med fersk og oppdatert kunnskap om utviklingen i Honduras. Høstbrigaden
gjennomførte en foredragsturne, lagde hefte, arrangerte tre debattkvelder med konsert og har
skrevet flere artikler. Vårbrigaden holdt foredrag, lagde postkort og arrangerte
Solidaritetsfestivalen i Oslo.
2.2 Brigadene fra El Salvador og Bolivia
Brigadene fra Bolivia og El Salvador har hovedsakelig drevet informasjonsarbeid i sine
respektive organisasjoner, men også i utdanningsinstitusjoner. Informasjonsarbeidet har
bestått av workshops, foredrag med bilder og diskusjoner.

3. Forberedelser til Brigadeprosjektet 2012
3.1 Partnere 2012
Det ble i 2011 skrevet partneravtale med fire organisasjoner fra fire land for Brigadeprosjektet
2012. Samarbeidspartner i Nord-Sør-utvekslingen er menneskerettighetsorganisasjonen
Frayba i Chiapas, Mexico. I Sør-Nord-utvekslingen samarbeider vi med De jordløses
bevegelse (MST) fra Brasil, mens Sør-Sør-utvekslingen vil, som de to foregående årene, gå
mellom CORDES/El Salvador og CEADL/Bolivia. 2012 blir det første året Brigadeprosjektet
opererer med så mange partnere fra så mange land på en gang. Det blir også første gang at
Sør-Sør-utvekslingen skal gjennomføres uten at LAG har en koordinator til stedet i noen av
landene det utveksles mellom.
3.2 Prosjektreiser og Partnermøte
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Prosjektleder, Elin Rømo Grande, og representant fra Styringsgruppa, Karine Risnes,
gjennomførte den første forundersøkelsen i Chiapas i mars for å kartlegge potensielle partnere
og for å legge til rette for en eventuell flytting av brigadene fra El Salvador til Chiapas samme
år hvis sikkerhetssituasjonen i El Salvador skulle tilsi det. I kjølvannet av reisen valgte
Styringsgruppa Frayba som hovedsamarbeidspartner, men også å skrive en internavtale om
samarbeid med Las Abejas. Det er også ønskelig å ha et direkte samarbeid med De autonome
regjeringene til zapatistene. Partneravtalen med Frayba og internavtalen med Las Abejas ble
signert i juli/august da koordinator for Chiapasbrigadene 2012, Susanne Normann, var i
Chiapas. En andre prosjektreise ble gjennomført i oktober med det formål å gjenta
forespørselen til zapatistenes autonome regjeringer om samarbeid og å følge opp
forberedelsene til brigadeåret i samarbeid med Frayba og Las Abejas.
Det ble arrangert et partnermøte mellom CORDES, CEADL og LAG i oktober i El Salvador
med det formål å evaluere Sør-Sør-utvekslingen i 2011 og å planlegge utvekslingen i 2012.
Deltakere fra LAG var utekoordinatorene Audun Husby og Ana Vilma Rivera Husby, og
prosjektleder Elin Rømo Grande.
Det ble ikke arrangert partnermøte med MST, men LAG og MST ble enig om partneravtalen
via mail. Sør-Nord-kooridantor 2012 skal møte MST i mars 2012 for nærmere planlegging av
utvekslingen.
4. Frivillige og ansatte
4.1 Styringsgruppa
Styringsgruppa (SG) har hatt møter annenhvert tirsdag på Solidaritetshuset. SG 2011 har
bestått av:
Styreleder: Jo Egil Tobiassen
Økonomiansvarlig: Cecilie Hirsch
Medarbeideransvarlige: Elin Cecilie Ranum og Marthe Valde
Landsstyrerepresentant: Kaja Hundvin
Landsstyrerepresentant og Sør-Nord-ansvarlig: Signe Rugtveit
Sør-Sør-ansvarlig: Karine Risnes (permisjon fra mai – november)
FK-ansvarlig: Katrine Sivertsen
BG-ansvarlig: Anja Meland Rød
Reisebrevansvarlig og brigadekontakt: Frode Nystuen
4.2 Brigadegruppa
Brigadegruppa (BG) ble gjenopplivet i 2011 etter et år uten særlig aktivitet. Brigadegruppa
har bidratt til rekruttering og uttak av ny brigade, sendt ut reisebrev og hatt noen møter med
brigaden fra El Salvador til Norge. De har også planlagt en prosjektreise til Nicaragua som ble
gjennomført i begynnelsen av 2012. Prosjektreisen er en del av forberedelsene av
Brigadeprosjektet i Nicaragua i 2013. BG har bestått av:
Peder Østebø
Maja Bjørken Hol
Karoline Garnes
Celina Sørboe
Anne Marie Adriansen
Maiken Weidle
Camilla Kleiberg
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Tora Knutsen
Ragnhild Skauge Paus
4.3 Ansatte i Brigadeprosjektet
Prosjektleder:
Elin Rømo Grande og Cecilie Hirsch delte prosjektlederstillingen i januar. Elin Rømo Grande
tok over stillingen 1. februar.
Utekoordinator:
Audun Husby og Ana Vilma Rivera Husby har delt utekoordinatorstillingen i El Salvador.
Susanne Normann og Ingrid Fadnes ble ansatt i desember og skal dele
utekoordinatorstillingen i Chiapas i 2012.
Sør-Nord-koordinator:
Karine Risnes jobbet som Sør-Nord-koordinator fra mai – november.
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