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Vilka vi är
Latinamerikagrupperna är en systemkritisk medlemsbaserad solidaritetsorganisation som tillsammans med
latinamerikanska folkrörelser arbetar för ökat folkligt inflytande över beslutsprocesser som rör rättigheter för
personer och grupper som av strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap.
Vi driver inga egna projekt i Latinamerika. Vi stödjer den verksamhet som våra
samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring. Vi tror att det är först när människor får
kunskap och organiserar sig som verklig förändring sker.

Vår historia
År 1968 bildades solidaritetsorganisationen Utveckling för biståndsverksamhet (UBV) i Sverige. UBV bedrev
utvecklingssamarbete för folkligt inflytande i Latinamerika och skickade ut volontärer till Latinamerika med
förhoppningen om en ökad förståelse för de utmaningar som fanns inom dåtidens internationella bistånd. År 1997
blev UBV en öppen medlemsorganisation där vem som helst med intresse för Latinamerika och global rättvisa kunde
bli medlem. År 2008 bytte UBV namn till Latinamerikagrupperna.

Föreningens vision och övergripande mål
Vi tror att en annan värld är möjlig. I den världen är alla människor födda fria och lika i värde och alla människor har
rätten samt möjligheten till att leva ett gott liv. Att känna gemenskap med andra och kunna utvecklas individuellt och
tillsammans är en förutsättning för ett gott liv. I vår vision tar människor ansvar för varandra och sin omgivning och
har möjlighet till att utvecklas emotionellt, intellektuellt och andligt.
Det är en värld där alla människor kan utöva och få sina rättigheter uppfyllda, samt ges möjlighet till aktivt
deltagande och reellt inflytande i politiska beslut som rör dem. På alla nivåer finns det insyn, möjligheter att påverka
beslut och utkräva ansvar av beslutsfattare. I vår vision är samhället hållbart och rättvist och demokratin bygger på
deltagande på internationell, nationell och lokal nivå. Mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls.
Det är en värld där mångfalden bejakas och ses som en tillgång som berikar oss. En värld där alla har lika rättigheter
och möjligheter, inte bara formellt utan också reellt. I vår vision görs ingen skillnad mellan människor baserat på kön,
klass, etnicitet, sexualitet, funktion, ålder eller tro.
Det är en värld där ekonomi baseras på att ge och dela med sig i stället för att ta och äga, och där all produktion och
konsumtion är socialt och ekologiskt hållbar. Det är en värld där vi förvaltar och hushåller med jordens resurser så att
de finns kvar till kommande generationer.
Föreningens övergripande mål är; ökat folkligt inflytande över beslutsprocesser som rör rättigheter för personer och
grupper som av strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att:
1. Öka marginaliserade gruppers politiska inflytande i Latinamerika.
2. Påverka svenska aktörers agerande och investeringar i Latinamerika så att de i mindre utsträckning bidrar
till en negativ social, miljö- och klimatmässig utveckling i regionen, samt att dessa aktörer efterlever
internationella konventioner, mänskliga rättigheter, internationella klimatåtagande och svensk nationell
lag.
3. Uppmärksamma och informera om orättvisor, övergrepp på miljö- och människorättsaktivister i
Latinamerika
Bidra till att stärka den internationella solidariteten, det globala miljö-, klimat-, och omställningsarbetet i
Sverige samt stärka våra samarbetsorganisationers internationella nätverkande.
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Våra metoder
Kunskap och kapacitet som politisk aktör
Vi tror att kunskap är nyckeln till att kunna stå upp för sina rättigheter, bilda opinion och kräva förändring. Vi arbetar
därför med folkbildning och ledarskap både i Sverige och, genom stöd till våra samarbetsorganisationers
utbildningsinsatser, i Latinamerika. Vi satsar särskilt på unga och kvinnor.

Engagemang och organisering
En förutsättning för förändring är att människor går samman och organiserar sig. Vi arbetar därför med att stärka den
interna organiseringen, demokratin och att utveckla strategier både inom Latinamerikagrupperna i Sverige och
genom stöd till våra samarbetsorganisationers arbete.

Opinion och påverkan
För att kunna förändra attityder, lagar och strukturer krävs arbete med att påverka beslutsfattare och skapa opinion i
våra frågor. Detta arbete bedrivs både av Latinamerikagrupperna, gentemot svenska beslutsfattare, och genom stöd
till våra samarbetsorganisationers opinions- och påverkansarbete i Latinamerika. Med folkbildning, opinionsbildning,
påverkansarbete och samverkan skapar vi förutsättningar för förändring.

Samarbete
I en global värld krävs samarbete för att nå en hållbar förändring. Därför samarbetar vi med folkrörelseorganisationer
i Latinamerika som delar vår vision, våra kärnvärden, vårt övergripande mål samt har kapacitet att påverka opinionen
och politiska beslut. Vi stödjer även samarbete och erfarenhetsutbyte mellan urfolks-, småbrukar- och
omställningsrörelser i Latinamerika och Sverige.

Våra perspektiv
Systemkritik
Latinamerikagrupperna är emot den rådande kapitalistiska utvecklingsmodellen som fokuserar på ekonomisk tillväxt
som medel för global utveckling. Modellen leder till ohållbar exploatering av naturens resurser och slår hårdast mot
grupper av människor som redan lever i social och ekonomisk utsatthet. Det är en utvecklingsmodell som
upprätthåller rasistiska, diskriminerande och koloniala normer som leder till förtryck och lidande. För att uppnå
verklig förändring måste grunderna till den dagens ojämlikhet analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv, på så
sätt kan vi synliggöra olika förtryck och hur de samverkar.

Vision om hållbara samhällen
Det rådande kapitalistiska systemet är socialt och miljömässigt ohållbart. Den ständigt växande efterfrågan på
naturresurser leder till att naturen överutnyttjas och att människor exploateras. Därför arbetar
Latinamerikagrupperna med att folkbilda, skapa opinion och diskutera behovet av alternativa politiska och
ekonomiska system som utgår ifrån en balans mellan människans behov och vad naturen mår bra av.

Folkligt inflytande
I dagsläget fattas politiska och ekonomiska beslut av några få på bekostnad av en majoritet som har små möjligheter
att göra sin röst hörd och kräva sina rättigheter. Först när människor verkligen har makt att bestämma över sin egen
livssituation och framtid kan vi prata om reell demokrati. Att människors historia, kultur, livsåskådning och
traditioner står i centrum för politiken är en förutsättning för att skapa en rättvis och socialt hållbar värld.

3 (9)

Vi stärker latinamerikanska folkrörelser
Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan samarbetar istället med etablerade folkrörelser som delar vår vision
och vårt övergripande mål. Det är organisationer som består av urfolk och småbrukare som arbetar på lokal, nationell
och internationell nivå och har kapacitet att påverka opinionen och politiska beslut.
Vårt stöd går till att öka urfolks och småbrukares kunskap om sina rättigheter och deras förutsättningar att
organisera sig. Det kan exempelvis handla om bidrag till ledarskapsutbildningar, rättighetsutbildningar och
demokratiskolor. Kvinnor och ungdomar är grupper som tenderar att ha mindre inflytande över sina egna liv varför
dessa är prioriterade målgrupper för oss.

Medlemmar och givare är navet
Som en medlemsstyrd förening är våra medlemmar och givare centrala för verksamheten. Medlemsavgiften är
avgörande för att finansiera föreningsaktiviteter och våra givare är en förutsättning för vårt utvecklingssamarbete.
Våra medlemmar och givare består av privatpersoner och föreningar och den åldersmässiga och geografiska
spridningen är stor. Engagemanget bland våra aktiva medlemmar varierar i form och över tid.

Nätverk och alliansbyggare
Samverkan i nätverk och allianser är viktigt för att stärka vårt och våra samarbetsorganisationers opinions- och
påverkansarbete. Tillsammans med andra kan vi både nå ut bredare samt sätta större press på beslutsfattare.
Legitimiteten för de frågor vi lyfter stärks av att fler står bakom de politiska krav vi lyfter. Vår kapacitet och våra
resurser är avgörande för vår samverkan med andra aktörer i Latinamerika, Sverige och internationellt.
Bilden nedan sammanfattar hur de olika bitarna ovan hänger ihop med varandra:

Omvärldsanalys
Världen befinner sig idag långt från Latinamerikagruppernas vision. För att kunna se vägarna som leder oss i riktning
mot den visionen krävs en grundlig analys av vilka processer som påverkar världen, Sverige och Latinamerika på kort
och lång sikt.
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Maktstrukturer och folkrörelser i Latinamerika
Den historiska ojämlikheten och konflikterna om marken är alltjämt central i Latinamerika. Situationen för regionens
kvinnor, urfolk och miljö- och människorättsaktivister har på senare år förvärrats och regionen toppar idag flera listor
på kränkningar av mänskliga rättigheter. Samtidigt är det dessa grupper som alltjämt har störst potential att
mobilisera och driva på samhällsförändring i Latinamerika. Den accelererande migrationen till städerna visar att
behovet av ökat samarbete mellan rurala och urbana folkrörelser blir allt tydligare.
Latinamerikas historiska ojämlikhet förstärktes ytterligare av den så kallade gröna ekonomin och 80-talets
introduktion av spekulation på mark och livsmedel på den globala finansmarknaden. Den ökade efterfrågan på land
och naturresurser och den stegrande exploateringstakten har lett till en markant ökning av konflikter mellan
lokalsamhällen, miljöaktivister och kapitalstarka aktörer som uppbackas av staten. Trots att flera länder i regionen de
senaste decennierna har haft vänsterregeringar har dessa inte lyckats bryta beroendet av externa investeringar och
den intensiva exploateringen av naturresurser. Något som har lett till splittring inom rörelserna då vissa grupper
integreras i partipolitiken med risk för kooptering och ökat utsatthet mot grupper som bevarat sin självständighet.
De som försvarar rätten till land och naturresurser utsätts för allt hårdare repressalier och de latinamerikanska
staterna har sällan vidtagit tillräckliga åtgärder för att garantera människors säkerhet. I dagsläget är situationen för
miljöaktivister särskilt allvarligt i Latinamerika. Brasilien, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua och Peru toppar listan över länder som är farligast i världen för miljöaktivister. Kvinnor och urfolksgrupper
som ofta är direkt beroende av naturen för sin överlevnad står i hög utsträckning i frontlinjen för kampen och
drabbas extra hårt. Lantarbetare och industriarbetare exploateras som arbetskraft med låga löner, inhumana
arbetsvillkor och risk för repressalier när de organiserar sig fackligt. Avsaknad av försörjningsmöjligheter,
klimatförändringar och brist på grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter har lett fram till en omfattande
migration till regionens storstäder.

Kvinnor och unga är viktiga målgrupper
Att stödja kvinnors och ungdomars organisering inom utsatta och marginaliserade grupper är centralt för ökad
jämställdhet, minskad migration samt stärkandet av möjligheter för ökat folkligt inflytande över frågor som berör alla
som lever på landsbygden.
Flickors och kvinnors juridiska rättigheter har stärkts i Latinamerika och Karibien sedan millennieskiftet. Samtidigt är
regionens kvinnor de mest utsatta i världen för våld och förtryck från män. Flickors och kvinnors rättigheter till
sexuell och reproduktiv hälsa är generellt sett mycket begränsad och situationen är särskilt allvarlig för de som lever i
fattigdom.
Regionens feministiska rörelser står i framkant för att driva på en välbehövd social förändring med begrepp som
exempelvis feminismo comunitario och feminismo campesino popular, teorier och praktiker som integrerar
postkolonial kritik och systemkritik. Även de massiva feministiska mobiliseringarna mot patriarkalt våld i flera av
regionens länder under parollen #NiUnaMenos #Vivasnosqueremos, etc. har bidragit till en ökad medvetenhet kring
dessa problem i regionen. Dock kvarstår behov av att stärka och integrera detta arbete så att det genomsyrar
organisationernas hela verksamhet.
Attityder om och institutionalisering av kvinnors och mäns ojämlika maktförhållande leder till destruktiva
maskulinitetsnormer som i sin tur normaliserar att flickor och kvinnor utsätts för våld och förtryck baserat på genus,
klass, ålder och etnicitet. Utifrån det finns det ett behov av att upprätta system och implementera metoder för att
stötta kvinnorörelser, den feministiska kampen för att bryta destruktiva maskulinitetsnormer både inom folkrörelser
och i samhället i stort.
Ungdomar i Latinamerika är en grupp som uppvisar en stark drivkraft i att organisera sig för att bygga ett mer jämlikt
och rättvist samhälle. Skillnader i tillgång till resurser och möjliga framtidsutsikter blir särskilt påtagliga för ungdomar,
det gäller både de som lever på landsbygden och i städer. För att lyckas få bukt med dessa ogynnsamma
omständigheter är det de unga själva som kan leda en hållbar samhällsutveckling, deras demokratiska utrymme bör
utvidgas. Ungdomars engagemang har haft en stor påverkan för att demokratisera organisationer och folkrörelser
internt. Tillsammans med kvinnor, har ungdomar uppmärksammat hierarkiska och odemokratiska maktstrukturer
inom organisationerna de tillhör och bidrar med kreativa sätt att omdefiniera detta. Ungdomar inkluderar också i
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större utsträckning användningen av sociala och digitala medier som verktyg för påverkansarbete, vilket har stärkt
aktivismen och samarbetet mellan organisationer i olika länder.

Opinion och påverkan i Sverige och Latinamerika
Att allt färre företag äger det mesta av världens produktion har gjort att storföretag stärkt sin förmåga att påverka
lagstiftningar och regler i eget intresse. Vi ser en oroväckande utveckling där ledare inom politik, myndigheter och
storföretag växlar mellan roller som lagstiftare, myndighetsutövare och företagsledare. Samtidigt har företagen
utvecklat egna forskningsinstitut som gynnar deras produkter och förslag.
Transnationella företags ökade ekonomiska och politiska makt påverkar alla medborgare då de har kanaler, resurser
och aktörer som driver fram sina intressen och frågor i de offentliga rummen. Folkrörelser, aktivister,
marginaliserade grupper och andra som arbetar för ökad demokrati och rättvisefrågor har inte samma
förutsättningar för att kunna påverka sin levnadssituation som transnationella företag.
Våld och hot, kriminalisering av organisationer och stigmatiserande, diskriminerande och diskrediterade kampanjer,
samt förändring av hur organisationer får finansieras, är några vanliga metoder som stater och transnationella
företag använder sig av för att tysta kritik. Det sker även i länder där folkrörelserna med framgång lyckats påverka
konstitutionen så att den innehåller skrivelser såsom till exempel plurinationalitet, naturens rättigheter och urfolks
rättigheter.
Sverige har möjlighet att påverka EU i utformandet av regelverk som har fokus på mänskliga rättigheter och global
rättvisa. Latinamerikagrupperna ska vara en aktör som sätter press på regeringen i frågor som rör mänskliga
rättigheter i Latinamerika genom att skapa opinion. Sverige har också möjlighet att påverka sin egen lagstiftning
gällande matsuveränitet, urfolks rättigheter och regler för svenska företag. Därför ska Latinamerikagrupperna också
vara en solidarisk aktör i samernas kamp för mänskliga rättigheter och rättvisa.
Frågor som rör Latinamerika får inte stort utrymme i svensk media, politisk debatt eller i allmän opinion. Att intresset
för Latinamerika minskat är ett resultat av brist av rapportering från kontinenten som tar sig uttryck i till exempel
minskat bistånd och begränsad förståelse för beroenderelationer och globala kopplingar mellan till exempel
Latinamerika och EU. Vi behöver därför synliggöra kopplingar mellan konsumtion i det globala Nord och
produktionen i Latinamerika, som till exempel AP-fondernas investeringar, problemen med monokultur och
sojaproduktion, för att svenska aktörers involvering i kränkningar av mänskliga rättigheter i Latinamerika ska
synliggöras så att ansvariga ställs till svars. Allt fler folkrörelser och organisationer utgår ifrån sambandet mellan
mänskliga rättigheter och miljö, det ligger i linje med vår utgångspunkt och öppnar upp för bredare allianser med fler
organisationer, rörelser och grupper.
I Sverige och Europa växer högerpopulism och högerextremism som utgör ett hot mot mänskliga rättigheter,
offentliga demokratiska arenor och organiserat solidaritetsarbete. Vi i civilsamhället bör agera och visa hållbara
mänskliga alternativ och därmed upprätta allianser för att förhindra att dessa grupper får sätta agendan för det
offentliga samtalet.
Behovet av samarbete över nationsgränser som utgår från en postkolonial kritik och klimaträttvisa ligger i grunden
för utformandet av gemensamma politiska påverkanskampanjer som satsar på en strukturell förändring. Samarbete
mellan rörelser och nätverk som försvarar demokrati, demokratiska processer, mänskliga rättigheter, miljö och viljan
till strukturella förändringar blir centralt i detta arbete.

Minskat intresse för traditionell organisering i Sverige
Civilsamhället är en viktig samhällsaktör i Sverige. Den traditionella organiseringen och medlemskapet i föreningar är
utmanad av mer lösa och flyktiga organiseringsformer kring aktuella frågor. Vi ser ett minskat intresse för
medlemskap i traditionellt organiserade föreningar. Även de snabba förändringarna i användandet av digitala
plattformar och sociala medier som kanal för opinionsbildning och mobilisering är en utmaning.
Att öka medlemsantalet är en stor utmaning då praktikantverksamheten, som varit en viktig ingång i föreningen, har
minskat i omfång. Det ökar behovet av att hitta andra former för hur medlemmar och potentiella medlemmar kan
skapar relationer med de grupper i Latinamerika föreningen arbetar med. Dessa relationer är viktiga för
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engagemanget, utbyte av information och bygge av identitet och gemenskap. Det är samtidigt viktigt att skapa
utrymmen i Sverige där föreningens egna demokratiska forum, identitet och kamp stärks.
Latinamerikagrupperna har flera medlemsorganisationer i Sverige som delar intresset för frågor som rör
matsuveränitet, kolonialism, naturens rättigheter, systemkritik och klimaträttvisa i Latinamerika. Vi vill utveckla och
tydliggöra hur samarbetet mellan Latinamerikagrupperna och dessa organisationer gynnar de respektive
verksamheterna och stärker folkrörelserna i Sverige och Latinamerika.
Det är positivt med ökad tydlighet och fokus på en feministisk svensk utrikespolitik och att det nya policyramverket
för biståndet tydligt kopplar ihop Agenda 2030 med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Den nya strategin till
stöd för det svenska civilsamhällets utvecklingssamarbete bekräftar civilsamhällets avgörande roll. Ramverkets
grundläggande perspektiv med fokus på rättigheter, fattigdom, jämställdhet, miljö- och klimat samt
konfliktförebyggande liksom Sidas Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (som
förkortas CSO-strategin) som Sveriges regering antagit 2016-2022, ligger väl i linje med Latinamerikagruppernas
prioriteringar och ger en grund för fortsatt stöd för vårt utvecklingssamarbete.
Latinamerikagrupperna står inför utmaningen att växa finansiellt samtidigt som föreningen styrs och agerar utifrån
föreningens egna strategier och prioriteringar. Utmaningen är att skapa tillräckliga finansiella resurser för
verksamheten vi vill genomföra utan att äventyra vare sig kvaliteten i eller räckvidden av föreningens verksamhet och
roll som allierade i kampen för global rättvisa. År 2018 finns det begränsat ekonomiskt stöd att få för att finansiera
organisationens egna omkostnader, då stöd från olika givare i större utsträckning är inriktade på specifika
målgrupper eller fokusområden i projektform.

Latinamerikagrupperna år 2023
I femtio år har vi varit närvarande i Latinamerika och på olika sätt bedrivit solidaritetsarbete. Under åren har
hundratals volontärer och praktikanter åkt ut med Latinamerikagrupperna och UBV. Vi har gett projektstöd till
samarbetsorganisationer på mer än 100 miljoner kronor sedan 2006. Vissa har stannat kvar i Latinamerika, vissa har
återvänt och fortsatt sitt solidaritetsarbete i Latinamerikagrupperna eller aktiverat sig i globala rättvisefrågor på
andra sätt. År 2023 är Latinamerikagrupperna fortfarande lika relevanta som vi var 1968 då det finns ett akut behov
av systemkritiska röster och global rättvisa. I samarbete med våra samarbetsorganisationer, medlemmar, aktivister
och likasinnade, kämpar vi för en annan värld. Latinamerikagrupperna, världen och kontexterna vi verkar i har
förändrats de senaste 50 åren. Men vi behövs fortfarande i en värld som hungrar efter rättvisa, hållbarhet och folkligt
inflytande!

Målbild
Målen nedan ska hjälpa föreningen att arbeta systematiskt under kommande femårsperiod mot föreningens vision
och övergripande mål med utgångspunkt i vårt uppdrag, våra perspektiv och metod samt utifrån de utmaningar vi
ser.
Målen förväntas vara uppnådda till år 2023.

Övergripande mål
Latinamerikagrupperna är en viktig allierad till rörelserna i Latinamerika och inom solidaritetsrörelsen i Sverige i
frågor rörande folkligt inflytande och hållbara samhällen i Latinamerika. Med fokus på kvinnor och ungdomar har vårt
stöd stärkt urfolk- och småbrukarrörelsen i Latinamerika i deras arbete med att öka deltagande och inflytande i
beslutsprocesser på lokal, nationell och regional nivå.
För att uppnå långtidsplanens övergripande mål har vi formulerat tre delmål för att tydliggöra våra prioriteringar och
tillvägagångsätt i arbetet.
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Delmål 1 - Utvecklingssamarbete i Latinamerika
Genom Latinamerikagruppernas stöd har kvinnor och unga inom urfolk- och småbrukarorganisationer, som försvarar
mänskliga rättigheter och naturen, förbättrade förutsättningar att utkräva av beslutsfattare att de ska respektera
deras rätt till mark, territorier, matsuveränitet och att de vidtar åtgärder för att garantera människors säkerhet och
välmående.

Därför är våra prioriterade områden:
1.1 Påverkan
Vi ser det som fundamentalt att öka samarbetsorganisationernas kapacitet att bedriva påverkansarbete. Prioriterat
påverkansarbete som ska ges stöd till är sådant som syftar till att utkräva av beslutsfattare att de ska respektera
urfolks- och småbrukares rätt till mark, territorier, matsuveränitet och att de vidtar åtgärder för att garantera
människors säkerhet och välmående.
Samverkan inom nätverk och gemensamma kampanjer och strategier är prioriterat för att stärka opinionen för
frågorna.
1.2 Kvinnor och ungas deltagande
Utbildning för kvinnor och ungdomar inom samarbetspartner är prioriterat lika så aktiviteter som stärker deras
möjligheter till ett aktivt deltagande och har reellt ansvar för verksamheten, så som att exempelvis få fatta beslut om
organisationers löpande prioriteringar och representerar organisationen externt.
Prioriterat är även arbetet med att utveckla system och implementeringsstrategier för att utmana ojämlika
genusstrukturer och maskulinitetsnormer.

Delmål 2 - Verksamhet i Sverige
Latinamerikagrupperna har en stärkt kapacitet att utkräva att beslutsfattare i Sverige garanterar att svenska politiska
beslut och svenska investerares agerande är förenliga med internationell folkrätt och klimaträttvisa för att säkerställa
småbrukares- och urfolks rättigheter i Latinamerika.
Därför är våra prioriterade områden:
2.1. Folkbildning och opinion:
Prioriterat är att arbeta för ökad kunskap om rätten till mat och mark samt urfolks rättigheter utifrån ett genus- och
postkolonialt perspektiv hos egna medlemmar, studenter och en intresserad allmänhet.
Det är även viktigt att föreningens aktiva medlemmar och anställda har kunskaper om föreningens prioriterade
frågor, engagerar sig i föreningens aktiviteter och utvecklar sin förmåga att kommunicera föreningens budskap till
allmänheten.
2.2 Påverkan
Prioriterat är att påverka att svenska statliga investeringar, med intresse i Latinamerika, arbetar för att vara förenliga
med internationell folkrätt och klimaträttvisa för att säkerställa småbrukares- och urfolks rättigheter i Latinamerika.
Det är även av prioritet att skapa och utveckla nätverk och samarbetet med solidaritetsrörelser och
urfolksorganisationer i Sverige som delar våra värderingar och jobbar med våra frågor. Tillsammans kan vi
uppmärksamma allmänheten och beslutsfattare när svenska aktörer påverkar negativt på urfolk och småbrukare
speciellt på grund av användning av kemikalier i jordbruket, orättvis markfördelning eller osäkra arbetsmiljöer.
Framförallt om det är våra samarbetsorganisationer i Latinamerika som påverkas. Det är viktigt att ett feministiskt
och urfolksperspektiv genomsyrar detta.
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Delmål 3 - Föreningsutveckling
Föreningens ekonomi är hållbar och föreningen genomsyras av en god interndemokrati och en stabil medlemsbas.
Därför är våra prioriterade områden:
3.1 Våra medlemmar

Prioriterat är att stärka den interna strukturen och ta tillvara engagemanget samt öka antalet aktiva
medlemmar inom föreningen och stärka deras kapacitet som politiska aktörer för att stärka föreningens
opinions- och påverkansarbete. Vi ska hitta former för medlemsvård och värvning.
3.2 Finansiering
Prioriterat är att öka diversifieringen av finansiella inkomster för att ha tillgång till resurser som kan användas för att
stärka våra verksamhetsområden. Samtidigt ger en diversifierad finansiering högre trygghet och självständighet då
föreningen inte är beroende av ett fåtal givare.
3.3 Organisationsutveckling:
Prioriterat är att arbeta för att stärka intern demokrati genom att strukturera, synliggöra och systematiskt
kvalitetssäkra och utveckla besluts-, deltagande- och interna kommunikationssystem.

Uppföljning
Styrelsen ansvarar för att årligen rapportera till årsmötet hur efterlevnad av strategiska långtidsplanen går samt vid
behov ge förslag på förändringar av riktning. En halvtidsutvärdering ska genomföras vilket även åligger styrelsens
ansvar.
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