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Verksamhetsplanen grundar sig i föreningens strategiska långtidsplan 2019-2023.
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 stärker 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 finns tre delmål för att tydliggöra våra
prioriteringar och tillvägagångsätt i arbetet. Dessa delmål konkretiseras under följande
rubriker:
1) Utvecklingssamarbete i Latinamerika
2) Verksamhet i Sverige
3) Föreningsutveckling
Praktikantverksamheten
2019 ska Latinamerikagrupperna ha sju praktikanter i Colombia och sju praktikanter i Bolivia.
Latinamerikagruppernas praktikanter (finansierade av praktikantprogrammet via Forum Syd)
tillägnar sig kunskap om alternativa visioner och förslag på andra system som urfolksrörelsen
och småbrukarrörelsen kämpar för i Latinamerika och globalt.
Denna kunskap ger ökad förståelse för alternativ till den nuvarande utvecklingsmodellen och
deltagarna har kapacitet att analysera och sprida information om politiska, sociala och
ekonomiska företeelser utifrån ett systemkritiskt perspektiv.
Praktikanternas engagemang för globala rättvisefrågor stärkts och så även banden mellan
folkrörelser i Sverige och Latinamerika.
Indikatorer för måluppfyllelse gällande praktikantverksamheten:


Antal praktikanter som använder införskaffade kunskaper och folkbildningsmetoder
under praktiktiden i Latinamerika och Sverige.



Antal praktikanter som har ökat sitt engagemang för och kunskap om prioriterade
globala rättvisefrågor, Agenda 2030 och det svenska internationella
utvecklingssamarbetet.
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Antal praktikanter som har ökad sin kompetens för att arbeta med prioriterade
globala rättvisefrågor och verka i en global kontext i Sverige eller internationellt på
Latinamerikagrupperna eller andra organisationer.



Antal folkbildande aktiviteter som praktikanter genomför i syfte att återföra
erfarenheter och kunskaper till den svenska allmänheten och andra prioriterade
målgrupper om utvecklingssamarbetet mellan Latinamerikagrupperna och
samarbetsorganisationerna och prioriterade globala rättvisefrågor.

Delmål 1 - Utvecklingssamarbete i Latinamerika
Genom Latinamerikagruppernas finansiella och kapacitetsutvecklande stöd (tex via dialog
och samverkansmöten) får 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 vida
åtgärder för att garantera människors säkerhet och välmående.
Vi ser det som fundamentalt att öka samarbetsorganisationernas kapacitet att bedriva
påverkansarbete. En grundförutsättning för detta är välfungerande organisationer i stort,
inklusive välfungerande system för ekonomi och styrning.
Prioriterade områden för utvecklingssamarbetet i Latinamerika:
1.1 Påverkan
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 samarbetspartners är prioriterat lika så
aktiviteter som stärker deras möjligheter till ett aktivt deltagande och reellt ansvar för
verksamheten, så som att exempelvis få fatta beslut om organisationers löpande
prioriteringar och representera organisationen externt.
Prioriterat är även arbetet med att utveckla system och implementeringsstrategier för att
utmana ojämlika genusstrukturer och maskulinitetsnormer.
Planerade aktiviteter i Latinamerika:


Ledarskapsutbildningar för kvinnor och ungdomar.



Seminarier (genom ledarskapsskolor) hålls på temat maskuliniteter med syfte att
män och kvinnor ska reflektera kring hur patriarkala attityder upprätthålls genom
individuella handlingar, sociala normer och institutioner samt hur dessa kan
förändras.
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Planerade aktiviteter för Latinamerikagruppernas kapacitetsutvecklande stöd:


Utveckla Latinamerikagruppernas administrativa och resultatbaserade
Uppföljningssystem.



Utvärdera samarbetsorganisationernas relevans som
förändringsaktörer inom småbrukar- och urfolksrörelsen.



Fortsätta pågående förbättringsarbete med riskanalyser tillsammans med
samarbetsorganisationerna, med särskilt beaktande av korruptionsrisk.



Stödja samarbetsorganisationerna i att utveckla sin interna styrning och
Kontrollsystem.



Genomföra stickprov hos några samarbetsorganisationer på deras
administration och uppföljningssystem.



Löpande bedöma, tillsammans med samarbetsorganisationerna, deras
kostnadseffektivitet.

Indikatorer för måluppfyllelse gällande utvecklingssamarbetet i Latinamerika:


Kvinnor och ungdomar deltar i aktiviteter med skyldighetsbärare.



Kvinnor och ungdomar deltar aktivt i organisationens beslutsfattande organ;
styrelser, utskott och planering av aktiviteter.



Samarbetsorganisationerna prioriterar aktiviteter som ökar kvinnor och ungas
deltagande.



Andel berörda parter (samarbetsorganisationer och Latinamerikagrupperna) som har
en väl fungerande intern styrning och kontroll gällande projekt och
programverksamhet.



Andel berörda parter som har en god kostnadseffektivitet i genomförandet av sin
verksamhet.

Detaljerade planer för ovanstående finns i avtal mellan Latinamerikagrupperna och våra
samarbetspartners.
Delmål 2 - Verksamhet i Sverige
Latinamerikagrupperna ska ha en stark 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
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rättigheter i Latinamerika och genom folkbildning, opinion och påverkan ska
Latinamerikagrupperna bidra Latinamerikagrupperna till en rättvis och hållbar värld.
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.
Planerade aktiviteter för folkbildning, opinion och påverkan:


Gäster från samarbetsorganisationer intervjuas av media samt träffar politiker
och/eller andra beslutsfattare.

Indikatorer för måluppfyllelse gällande folkbildning, opinion och påverkan:


Antal genomförda aktiviteter inom påverkan och opinionsarbete.



Exempel på att vi har lyckats nå målgrupperna i våra påverkans- och opinionsinsatser
med det avsedda budskapet.



Exempel på hur vi använder oss av instrument tex, internationella konventioner och
deklarationer för att utöva påtryckningar för global rättvisa.



Antal insatser där vi har bidragit till att påtala vikten av att staten agerar ansvarsfullt
och garanterar att hållbara investeringar görs inom AP-fonderna.



Antal inlägg i media och politiska debatter som Latinamerikagrupperna bidragit till
och som handlar om klimaträttvisa.
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Exempel på att målgrupper för insatsen har nåtts.



Antal som engagerat sig i urfolkens alternativ, Buen Vivir/Det Goda Livet och
Naturens Rättigheter.



Antal utåtriktade insatser.



Fortbildande aktiviteter om Buen Vivir och Naturens Rättigheter.

Ovanstående påverkans- och opinionsinsatser sker i linje med informationsprojektet
utarbetat av Latinamerikagrupperna 2018, med avtalad finansiering från Forum Syd för
perioden 2019 tom 2021.
Delmål 3 - Föreningsutveckling
Föreningens ekonomi är hållbar och föreningen genomsyras av en god interndemokrati och
en stabil medlemsbas.
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 förbättra våra 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, dvs bibehålla tidigare men även
få nya givare. En diversifierad finansiering förväntas ge 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.
Planerade aktiviteter för föreningsutveckling:


Översyn av föreningens anställdas arbetsvillkor.



Översyn av kansliets och styrelsens samverkan.



Samarbete med ABF och Färnebo.



Uppmuntra föreningens medlemmar att genomföra insamlingsaktiviteter.
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Ansöka om medel.



Vårda relationer med existerande folkrörelsepartners och arbeta för att etablera nya.

Indikatorer för måluppfyllelse gällande föreningsutveckling:


Antal medlemmar och givare årligen.



Andel godkända rapporter till finansiär.



Antal större (>25 000 kr) bidragsgivare (både givare och finansiärer).



Förändring i antal medlemmar, månadsgivare och enskilda givare.
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