ABF HELSINGBORG - LO SEKTIONEN NORDVÄSTRA SKÅNE

SOLIDARITET
•

Solidaritet är inte ”bistånd” eller ”välgörenhet”. Det är inte något som vi, de rika,
ger de fattiga för att lindra lidande.

•

Solidaritet är ett gemensamt intresse för oss alla i såväl de rika som i fattiga
länder, något som vi alla kan dra nytta av när vi möter en gemensam
motståndare vad han än kallar sig.

•

Men detta kräver att vi har någon form av kontakt, trots att vi befinner oss långt
ifrån varandra. Det är bland andra en av våra viktigaste uppgifter att få igång
denna komplexa verksamhet.

•

Det är lättare att se hur detta fungerar när vi i norr och i söder driver en
gemensam kampanj mot saker och ting vi tycker är orättvisa. Men innan vi kan
driva kampanjer tillsammans måste vi även få förmågan att göra det.

•

Av detta skäl måste en stor del av vårt gemensamma utvecklingsarbete syfta till
att bygga förtroende mellan oss i norr och våra vänner i söder.

Resonemanget är enkelt:
•

Vi måste bygga idag så att vi kan kämpa framgångsrikt imorgon.

•

Våra satsningar på solidaritetsarbete syftar till att på en bred, global nivå
genomdriva samma grundprincip som vi alltid har försökt att genomdriva på lokal
nivå: ”Skadas en, skadas alla.”

•

Mot denna bakgrund måste vi hitta på svar och utveckla en alternativ utopi om
världssamhället. Detta svar är eller bör vara förankrat i våra grundläggande
humanistiska principer.
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Dessa principer bör innehålla minst 6 viktiga punkter:
1. Engagemang:
Vi engagerar oss för att uppnå positiva och framstegsvänliga förändringar i
befolkningens villkor samt i deras liv i samhället.
2. Solidaritet:
Vi försöker att främja den globala solidariteten mellan våra organisationer och
anser den vara det viktigaste vapnet för att tillkämpa sig förbättringar. Solidaritet
är någonting som måste byggas upp, stabiliseras och visas praktiskt.
3. Demokrati:
Den internationella legitimiteten för vårt utvecklingssamarbete beror på valda
strukturer och beslutsprocessens demokratiska natur. Våra organisationers politik
beslutas och utformas av representativt demokrati och via våra medlemmar.
4. Information:
Vi grundar vår verksamhet på den politik, de fakta och siffror som är viktiga för
medlemsorganisationerna. Den ger goda data och analyser i god tid som är
relevanta och inte går lätt att hitta någon annanstans.
5. Organisation:
Att bygga upp starka och sunda organisationer och att främja och försvara alla
människors rättigheter och villkor är livsviktiga mål för att ge makt åt
medlemmarna i våra organisationer.
6. Att utveckla förmågan att lägga fram egna lösningar och styrkan att sätta sig till
motvärn, påverka eller inleda ett partnerskap, är det som alla organisationer
behöver för att vara effektiva.
7. Effektivitet:
Genom att tillhandahålla resurser och genomföra verksamheter och information
bör vi använda våra tillgångar på bästa möjliga sätt för att uppnå de bästa
resultaten. Kampanjer och program och utvecklingssamarbete bör planeras
strategiskt för att åstadkomma förändringar vi eftersträvar.
Dessa sex punkter är viktiga grundförutsättningar för att
solidaritetsarbete bland våra vänner och kamrater ute och världen.
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