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MENNESKER OG MILJØ FØR PROFIT

HVEM ER VI?
Global Aktion, tidligere Afrika Kontakt, er en solidaritetsbevægelse, der sammen
med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske og
strukturelle forandringer for at gøre op med den globale ulighed.
For at gøre op med de nuværende, ulighedsskabende strukturer er det afgørende at skabe en international bevægelse, der arbejder på tværs af landegrænser
og kontinenter. Over hele verden arbejder græsrodsbevægelser med at styrke og
opbygge folkelige sociale bevægelser, som kan mobilisere og udvikle alternativer
til den vækstideologi, der er dominerende i dag.
Den globale ulighed stiger. Bare 80 mennesker ejer mere end 90% af verdens
værdier. De strukturelle årsager til denne ulighed er bl.a. ulige handelsaftaler,
klimaforeninger, mangel på indflydelse over naturressourcer og ikke mindst, at
demokrati og reel indflydelse mange steder er en mangelvare. Derfor kæmper vi
i solidaritet med aktivister verden over for at skabe grundlæggende forandringer.
Gennem solidaritets- og kampagnearbejde mobiliserer vi befolkninger i Danmark og globalt til at tage kritisk stilling til de systemer, der skaber ulighed og til
at indse de muligheder, vi i fællesskab har for at skabe forandring.
Global Aktion er en international stemme og en solidaritetsbevægelse bestående af aktivister, der sammen med progressive kræfter sigter mod at skabe en
retfærdig fordeling af verdens ressourcer og lige adgang til magt og politiske
beslutninger.
Vi kæmper for et globalt solidaritetsfællesskab, hvor alle har lige muligheder for
at leve et værdigt liv i en retfærdigt verden.
Udgivet af Global Aktion, tidligere Afrika Kontakt
Maj 2019
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GLOBAL AKTIONS ARBEJDSGRUPPER

KAMPEN I DAG - FOKUSOMRÅDER
Global Aktion arbejder i dag med fire overordnede globale
problematikker.

SYDAFRIKAGRUPPEN
Styrkelse af fagforeninger for landbrugsarbejdere i Sydafrika.
KLIMAGRUPPEN
Klimaretfærdighed og kapacitetsstyrkelse af
småbondebevægelsen La Vía Campesina.
OCEAN GRABBING-GRUPPEN
Solidaritet med småfiskere og sårbare
kystsamfund i det Indiske Ocean.
MOZAMBIQUEGRUPPEN
Mobilisering ift. transnationale selskabers
udnyttelse af naturressourcer i Tete.
MOZAMBIQUE DEMOKRATI-GRUPPEN
Opbygning af internetbaseret platform for
demokratisk debat.
NUL KUL-GRUPPEN
Kampagne med fokus på kulindustrien i Mozambique og danske pensionsselskaber.
GASTIVISTGRUPPEN
Afsløring af gasindustriens ageren i Cabo
Delgado-provinsen i Mozambique.
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UGANDAGRUPPEN
Faglige rettigheder, arbejdsmiljø og sundhedsrettigheder i blomsterdyrkningssektoren.
ZIMBABWEGRUPPEN
Styrkelse af kvinders rettigheder og bekæmpelse patriarkatet i Zimbabwe.
SWAZILANDGRUPPEN
Støtter demokratibevægelsen i Swaziland
mod endevældet.
UDVIKLING FOR HVEM?-GRUPPEN
Arbejder mod udviklingsstrategier og investeringer under den internationale kampagne
”Right 2 Say No”.
VESTSAHARA POLITIK-GRUPPEN
Skaber opmærksomhed og information om
Vestsahara via lobbyarbejde.
VESTSAHARA KAMPAGNE-GRUPPEN
Kampagnegruppem, der oplyser om Vestsahara-konflikten.

LABOUR ACTION-GRUPPEN
Fokus på arbejdsvilkår i den globale tekstilindustri.
HANDELSGRUPPEN
Fokus på uretfærdige handelsaftaler og disses konsekvenser for mennesker og miljø.
MADSUVERÆNITETSGRUPPEN
Fokus på vores landbrugs- og fødevareproduktion i Danmark og globalt.
PODCASTGRUPPEN
Producerer podcasts for Global Aktion på
tværs af arbejdsgrupperne.
SEKRETARIAT
Støtter og rådgiver arbejdsgrupperne. Består
pt af fire fastansatte og tre praktikanter.
FORRETNINGSUDVALGET
13 medlemmer valgt af Global Aktion, der
støtter organisationens politiske dagsorden.

MAGT OG DEMOKRATI
99 % VS. 1 % AF BEFOLKNINGEN

For at social og økonomisk retfærdighed kan
opnås og opretholdes må samfundet styres
af de mange frem for de få. Dette kræver
politiske systemer, der tildeler verdens befolkninger magten frem for, som nu, at den i
stigende grad koncentreres på færre hænder
blandt en politisk og økonomisk magtelite.

DE GLOBALE HANDELSSTRUKTURER
MENNESKER OG MILJØ VS. MULTINATIONALE SELSKABERS PROFIT
Et stigende antal “frihandelsaftaler” verden
over fremmer de multinationale selskabers
magt over vores samfund, hvilket fratager
flertallet muligheden for indflydelse og medbestemmelse over samfundsudviklingen. Vi
arbejder for at fremme alternativer, hvor beskyttelsen af mennesker og miljø sættes over
beskyttelsen af profitinteresser.

KLIMAKAMP
LANGSIGTEDE SYSTEMFORANDRINGER
VS. FALSKE LØSNINGER

Klimaforandringerne er et produkt af et forfejlet økonomisk system. De falske løsninger,
der promoveres af profitinteresser, er kortsigtede og forværrer forholdene for udsatte
lokalsamfund, der i forvejen er hårdest ramt
af klima- og miljøødelæggelser. Løsninger på
klimakrisen kræver mod til at gøre op med
jagten på ubegrænset vækst og går hånd i
hånd med kampen for gennemgribende systemforandringer.

RESOURCE-GRABBING
DEMOKRATISK KONTROL AF NATURRESSOURCER VS. PRIVATISERING
Verden over foregår der en ulige fordeling
af naturressourcer med et øget pres for privatisering af fælles goder. Vi kæmper for og
støtter bevægelser i at skabe demokratisk og
lokal kontrol af naturressourcer til gavn for de
mange frem for de få.

SWAZILAND
KAMPEN FOR DEMOKRATI
Swaziland, Afrikas eneste enevældige monarki, styres i dag af kongen,
Mswati III, der lever i vild luksus, mens resten af befolkningen en af
verdens allerfattigste. Tal fra 2017 viser, at Swaziland er ramt af verdens højeste forekomst af HIV/AIDS på hele 27,4%. Derudover lever
63% af Swazilands 1,3 millioner indbyggere under fattigdomsgrænsen.
Demokratibevægelsen Swaziland United Democratic Front (SUDF)
kæmper de for demokrati og en retfærdig fordeling af magt og ressourcer i Swaziland. De seneste 11 år har Global Aktion arbejdet tæt
sammen med SUDF i kampen for demokrati.
SUDF er en paraplyorganisation med otte medlemsorganisationer, der
inkluderer studenterbevægelser, fagbevægelser, kvindebevægelser,
politiske organisationer og andre medlemsbaserede bevægelser.
Global Aktions Swazilandgruppen samarbejder tæt med SUDF for
demokrati i Swaziland, men arbejder desuden for at sætte Swaziland
på dagsordenen herhjemme, særligt ved at oplyse om EU’s forhold til
Swaziland, herunder EU’s støtte af landets sukkerindustri, som hovedsageligt er ejet af kongen.
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EN NY HANDELSDAGSORDEN
Politikerne fremstiller frihandel som noget vi ikke kan få for meget af.
Men i Global Aktion mener vi, at den neoliberale konsensus om frihandel har ført til, at store transnationale virksomheder kan udkonkurrere
bønder og arbejdere i det globale Syd, presse lønmodtageres rettigheder
over hele verden, forværre klimaforandringer og udhule vores nationale
demokrati i et konkurrencestyret 'kapløb mod bunden'.
Global Aktions handelsgruppe indsamler viden om de overordnede globale strukturer for verdenshandelen, og undersøger hvordan disse strukturer skaber stigende ulighed, påvirker miljøet og ikke mindst muligheder
for udvikling i det Globale Syd.
Handelsgruppen har repræsenteret Global Aktion i et netværk af danske
og udenlandske organisationer, der har arrangeret demonstrationer og
aktioner mod de store frihandelsaftaler TTIP og CETA.
Global Aktion er sammen med tre andre danske organisationer en del af
Netværk for Solidarisk Handel, hvor vi er med til at udarbejde en fælles
strategi i kampen for en mere solidarisk handelspolitik.
I de kommende år vil handelsgruppens arbejde ikke alene kritisere men
også lægge fokus på at formulere positive alternativer til den eksisterende handelspolitik. I denne forbindelse arbejdes der for at promovere en
’bindende traktat for transnationale virksomheder og menneskerettigheder’, der netop nu forhandles i FN’s menneskerettighedsråd. Traktaten
er et konkret politisk forslag, der prioriterer at beskytte mennesker og
miljø frem for profit.
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KLIMARETFÆRDIGHED
Kliamakrisen er den største krise, vi står over for i dag. Det er en
konsekvens af et system i krise.
Ser man nærmere på madproduktion og det globale fødevaresystem, finder man et godt eksempel
på, hvordan klimakrisen i høj grad er en politisk
krise, og hvordan klimaforandringerne er med til
at skubbe til den allerede galopperende ulighed,
vi ser globalt.
Det kommercielle landbrug står på globalt plan
for 30% af de globale drivhusgadsudlendinger. Det
nuværende fødevaresystem domineres af profitinteresser for de få, størstedelen af de kommercielle frø kontrolleres af en håndfuld multinationale
selskaber, landbrugsjord koncentreres hos kæmpeindustrier og vores livsgrundlag og biodiversitet
udpines.
Den verdensomspændende småbondebevægelse
La Vía Campesina (LVC) repræsenterer over 200
millioner småbønder på verdensplan. Disse små-

10

bønder brødføder verden og er med til at nedkøle
planeten og opretholde en sund biodiversitet. På
trods af at småbønder brødføder op mod 70 % af
verdens befolkning, har de forsvindende lille indvirkning på landbrugs- og klimapolitikker, selvom
de står i forreste række, når klimaforandringerne
rammer. Småbønders livsgrundlag forsvinder, når
klimaet ændrer sig, og deres afgrøder rammes af
ekstreme vejrforhold som følge af klimaforandringer.
Global Aktions klimagruppe arbejder tæt sammen
LVC i det sydlige og østlige Afrika. Der arbejdes løbende opbakkende med at støtte LVC i deres kamp
for at sikre en større repræsentation af småbønder i politiske beslutningsprocesser og fremme
agroøkologi og madsuverænitet som konkrete alternativer til en et madsystem, som driver rovdrift
på mennesker og miljø.
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VI SPØRGER:
UDVIKLING FOR HVEM?
I Global Aktion sættes der spørgsmålstegn ved en udviklingsforståelse,
der ofte tilgodeser økonomisk vækst og virksomheder på bekostning af
lokalbefolkninger verden over. I Global Aktion kæmper vi for en demokratisk og lokal kontrol af naturressourcer.
I forbindelse med denne kamp er Global Aktion en del af kampagnen
Right2SayNo, der er opstået blandt civilsamfundsorganisationer i det
sydlige og østlige Afrika. Kampagnen styrker lokalbefolkningers ret til
at sige fra over for mineselskabers udvinding af råmateriale uden hensyn til natur, miljø og mennesker i området. Vi mener, at udvikling skal
ske i samarbejde med og gavne lokalbefolkningen.
Global Aktions Udvikling for hvem?-gruppe samarbejder med partnere
i Sydafrika for at udbrede viden om resspurce-grabbing og gøre op med
udvindingsprojekter, der bliver til med løfter om jobs, udvikling af infrastruktur og lokaløkonomi.
Dette problem foregår ikke kun på det afrikanske kontinent, og på længere sigt ønsker gruppen at udbrede samarbejdet til flere kontinenter.
Herhjemme har været flere eksempler på, at danske pensionskasser
har investeret i udvindingsprojekter, og derfor arbejder gruppen yderligere med at oplyse den danske befolkning om konsekvenserne af udvindingsprojekter.
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NYT NAVN OG HVAD SÅ?

BLIV AKTIV
Aktivisterne er drivkraften bag Global Aktion, og vi søger altid nye
hænder! Som aktivist vil du få rig mulighed for at påvirke organisationens arbejde. Al ansvaret er hos aktivisterne - dette forpligter selvfølgelig også.

Ved Global Aktions årlige generalforsamling den 13. april 2019
blev det efter forslag fra Forretningsudvalget vedtaget, at foreningen skulle ændre navn til Global Aktion.
Vi ønsker med navneskiftet at udtrykke, at organisationen ikke
længere udelukkende arbejder på det afrikanske kontinent,
men at vores arbejde i høj grad rækker globalt ud. Vores arbejde startede i Sydafrika mod apartheid-styret, dernæst bredte
det sig til resten af det afrikanske kontinent. Nu arbejder vi globalt, og med et nyt navn ser vi fremad.
Caroline Bjerglund Andersen, aktivist i Global Aktion de sidste
fem år, udtaler: ”det er naturligt for os med et navneskifte lige
nu - det er at følge med organisationens politiske udvikling,”
Netop organisationens politiske vision peger i retning af behovet for et fokus på det globale. De mange kampe, vi kæmper i
solidaritet med vores samarbejdspartnere kan i høj grad overføres til kampene herhjemme. Derfor ser vi behovet for en global modstandsbevægelse.

”Global Aktion ligger godt i
munden og rummer nogle af
de ting, som Global Aktion er
i dag og gerne vil være”

Som aktivist bliver du en del af et dynamisk, engageret og socialt arbejdsfællesskab, hvor alle kæmper for at sikre økonomiske, sociale og
politiske rettigheder, globalt.
At være aktivist i Global Aktion giver mening, hvis du brænder for politiske og sociale kampe i det globale syd og kan se paralleller til dette
i Danmark. Som aktivist får du mulighed for at arbejde med solidaritets- og kampagnearbejde, politisk arbejde, projektarbejde, herunder
udformning af projektansøgninger, dialog med syd-partnere og udviklingsarbejde mere generelt.
Hvis du gerne vil vide mere om vores arbejde, hvad du kan lave som
aktiv eller ønsker at blive tilkoblet en arbejdsgruppe så send en mail
til info@globalaktion.dk.

”Vi har brug for et navn, der kan rumme det progressive, det
globale og det aktive”, fastslår Caroline, der ligesom resten af
organisationen er glad for beslutningen om navneskifte.
Med et nyt navn ønsker vi at sætte en ny dagsorden verden over,
så vi på tværs af sociale kampe og landegrænser kan styrke
alliancer og bekæmpe ulighed globalt.
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Global Aktion består af ca. 150 aktivister, der hver dag kæmper mod global
ulighed med vores partnere i det globale syd. Foruden inden for Danmarks
grænser dækker vores nuværende samarbejdspartnere og allierede bredt
globalt i landene: Tanzania, Uganda, Kenya, Namibia, DR Congo, Sydafrika,
Swaziland, Zimbabwe, Mozambique, Mauritius, Vestsahara, Palæstina,
Bangladesh, Papua New Guinea, Madagaskar, Filippinerne, Indonesien og
Colombia.
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