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Latinamerikagruppernas styrelse och tf verksamhetsledare avlämnar härmed årsredovisningen för 
Latinamerikagrupperna, organisationsnummer 802004-5681, med säte i Stockholm för 2020. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN 2020 

Allmänt om verksamheten 
Latinamerikagrupperna är en systemkritisk solidaritets- och folkrörelseorganisation som tillsammans 
med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. 
Latinamerikagrupperna är religiöst och partipolitiskt obunden och en medlemsstyrd ideell förening.  

Föreningens ändamål är att öka det folkliga inflytandet över beslutsprocesser som rör rättigheter för 
personer och grupper som av strukturella omständigheter tvingas leva i fattigdom och utanförskap. 
Detta görs genom stöd till strategiska samarbetsorganisationers verksamhet i Latinamerika och genom 
föreningens opinions- och påverkansarbete i Sverige.  

Latinamerikagrupperna är med i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande (som tidigare 
hette Frivilligorganisationernas insamlingsråd/FRII) och är 90-kontoinnehavare kontrollerad och 
godkänd av Svensk Insamlingskontroll.  

Latinamerikagrupperna har under 2020 arbetat aktivt för att främja föreningens ändamål genom att - 
inom ramen för avtal med ForumCiv (som tidigare hette Forum Syd) som får finansiering från Sida - 
genomföra opinions- och påverkansarbete i Sverige, bedriva en praktikantverksamhet i Latinamerika 
och Sverige samtstötta utvecklingsprojekt som bedrivs av samarbetsorganisationer i Latinamerika som 
arbetar för en rättvis och hållbar värld.    

Informationsprojektet i Sverige 
Latinamerikagrupperna har informerat om svenskt utvecklingssamarbete och främjat en öppen debatt 
med folklig förankring och därigenom bidragit till stärkt engagemang och brett deltagande för en  
rättvis och hållbar värld. Trots att Covid-19 pandemin påverkade våra planer och rutiner så har vi 
successivt anpassat vår verksamhet till digitala lösningar.  

2020 har vi fokuserat på att bidra till ökad kunskap om hot mot rättighetsförsvarare, kränkningar av 
mänskliga rättigheter och miljöförstöring i Latinamerika med kopplingar till vinstintressen, samt 
skapande av diskussionsforum om förslag för systemförändring.  

De kvantitativa dokumenterade resultaten inkluderar dialog med 481 elever/studenter och 36 
beslutsfattare/politiker och/eller rådgivare till politiker samt informationsarbete i samverkan med 
andra likasinnade organisationer som har nått över 17 000 intresserade av globala rättvisefrågor och 
Latinamerika. 

De förändringar Latinamerikagrupperna bidragit till är bl.a. att Latinamerika lyfts mer i 
utvecklingsdebatten och att många aktörer i ökad utsträckning bidrar till att mänskliga rättigheter och 
miljö till större del sätts före vinstintressen. Exempelvis bidrog vi med en rapport om handelsavtalet 
mellan EU och Mercosur i Barometern 2020, civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global 
utveckling (utgiven av nätverket Concord). Barometern har enligt utgivarna fått god förankring inom 
Regeringskansliet, nått fokalpunkter för Agenda 2030 och PGU samt statssekreterare på UD, social-, 
miljö- och näringsdepartement. 

Ett annat exempel är ett möte mellan riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (-) och representanter för 
våra samarbetsorganisationer i Colombia som arrangerades 2019. Resan ledde till en interpellation till 
utrikesminister Ann Linde i april 2020 där Amineh Kakabaveh informerade om mötet med våra 
samarbetspartners och satte krav på Sverige som garant i Colombias fredsprocess.  
 
Latinamerikagrupperna har bidragit med kunskap, lyft våra Latinamerikanska 
samarbetsorganisationers frågor och synliggjort svenska aktörers agerande i frågor som påverkar 
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utvecklingen i Latinamerika - tex Sveriges bristande engagemang i FN-processen gällande ett 
bindande regelverk kring företags MR-ansvar– och därigenom bidragit till ett ökat engagemang bland 
beslutsfattare och allmänhet för förändring av politik och konsumtionsmönster.  

Ökat engagemang bland intresserade av globala rättvisefrågor 2020 ledde tex till att vissa 
aktivistgrupper, trots pandemin, engagerade sig i vår verksamhet. Ett exempel är lokalgruppen i 
Eskilstuna som inom ramen för Latinamerikagruppernas informationskampanj #InteEttBrott 
anordnade en webbinar i samarbete med Eskilstuna Folkhögskola om våld mot civilsamhället i 
Latinamerika.  

Programverksamhet i Latinamerika 
2020 var fjärde året av ett femårigt programarbete som avtalats med ForumCiv om utvecklingsarbete i 
Latinamerika. Detta stöd har under 2020 gått till småbrukarnätverket CLOC-La Vía Campesina – som 
har 84 medlemsorganisationer i 18 länder i Latinamerika och Karibien, är en del av det globala nätverket 
La Via Campesina och kämpar för alternativa förslag och mot det patriarkala och kapitalistiska systemet 
- och till urfolksnätverken Waqib´Kej i Guatemala, urfolksorganisationen Pueblo Kayambi i Ecuador, 
samt till kvinno- och urfolksorganisationen Bartolina Sisa i Bolivia. Stödet går till dessa organisationers 
arbete för att utkräva rättigheter och få inflytande över beslutsprocesser på lokala, nationella och 
internationella arenor. 

Stödet har bland annat gått till ledarskapsskolor, möten och forum för kvinnor och ungdomar samt 
politiska påverkansprocesser. Arbetet har lett till  att personer – framförallt kvinnor och ungdomar - 
har utbildats och därigenom fått ökade kunskaper och inflytande i frågor som är viktiga för deras 
organisationer. Organisationerna har även med detta stärkts genom att de ökat antalet personer med 
ledarskapsförmåga och kapacitet att agera politiskt.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vårt stöd 2020 bidragit till att stärka 
samarbetssorganisationernas kapacitet att påverka politiska förslag för småbrukare - och urfolks 
rättigheter trots att Covid-19 pandemin ledde till reviderade planer och digitala verktyg som både 
begränsade och öppnade för olika handlingsalternativ.  

Praktikantverksamhet i Latinamerika 
Under 2020 hade Latinamerikagrupperna praktikantverksamhet för svenska ungdomar med stöd av 
UHR (Utbildning -och Högskolerådet) via ForumCiv. Genom stödet slutförde 13 ungdomar (8 kvinnor 
och 5 män) sin praktik under vårterminen 2020 och 7 nya (4 kvinnor och 3 män) påbörjade sin praktik 
under höstterminen 2020. Planen för praktikperioden i Latinamerika omfattade minst 17 veckor hos 
fyra samarbetsorganisationer i Brasilien, Colombia och Bolivia samt efterföljande informationsarbete 
i Sverige. Samtliga 13 praktikanter som slutförde sin praktik under vårterminen 2020 fick dock 
evakueras i slutet av mars och fortsätta sin praktik på distans från Sverige på grund av Covid-19 
pandemin. De 7 nya som började sin praktik under höstterminen gjorde det i Sverige och väntar på att 
få åka iväg till Latinamerika så fort restriktionerna och säkerhetsläget tillåter det.     

Syftet med dessa praktikplatser var att öka svenska ungdomars kunskap om, och intresse för, globala 
rättvisefrågor. Praktikanterna som avslutade sin praktik under 2020 har, via sitt informationsarbete 
efter utlandspraktikperioden, bidragit till att stärka Latinamerikagruppernas informations- och 
folkbildningsarbete kring globala rättvisefrågor; framförallt med fokus på det systematiska våld mot 
miljö -och människorättsförsvarare som sker i Latinamerika.  

Latinamerikagrupperna tog under 2020 även emot 5 praktikanter (3 kvinnor och 2 män) på kansliet i 
Stockholm. Praktikplatserna har varit väldigt uppskattade av alla parter, även om Covid 19-pandemin 
påverkade planer och rutiner för alla.  

Viktiga beslut 2020 
Arbetet med att söka fler finansiärer för att differentiera föreningens intäkter och trygga föreningens 
verksamhet fortsatte 2020 och resulterade bl.a. i att Brödet & Fiskarna ökade sitt stöd från 200 000 
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kronor till 250 000 kronor och att aktivister och praktikanter deltog i kampanjen #InteEttBrott, för att 
uppmärksamma och samla in pengar till vårt utvecklingssamarbete i Latinamerika.   

Aktiviststöd av detta slag har under 2020 tagit en del tid för inblandade parter - inte minst på grund av 
Covid 19- pandemin - men stödet har varit betydelsefullt, glädjefyllt och har stärkt engagemanget och 
hoppet i både Sverige och Latinamerika – särskilt i de fall representanter från våra 
samarbetsorganisationer varit direkt uppkopplade (digitalt) vid panelsamtal, möten etc., för att dela 
information om det aktuella läget.  

Samarbetet med Biskops-Arnö folkhögskola och Framtidsjorden (som påbörjades 2017) kring 
praktikantverksamheten fortsatte 2020, även om inga praktikanter kunde åka iväg på praktik efter 
höstens förberedelsekurs. 

Beslutet från 2017 om att satsa mer på digital närvaro och Covid-19 pandemin resulterade i en större 
satsning på informationsspridning via Latinamerikagruppernas digitala nyhetsbrev och inlägg i sociala 
medier. Dessa förändringar i kommunikationen fortsätter och vi håller på att testa och utveckla nya 
digitala verktyg. Förutom pandemin så är anledningen till förändringarna i kommunikationen att 
föreningen har minskat sin personalstyrka sedan 2017, saknar finansiärer för tryckt material och att 
digitalt material är miljövänligare och enklare att sprida snabbt och brett.  

Under 2020 har styrelsen varit mycket engagerade i arbetet för en bättre arbetsmiljö på kansliet i 
Stockholm, som påverkats starkt av interna konflikter och att personalstyrkan minskat. Arbetet 
förväntas leda till tydligare prioriteringar och bättre strukturer för systematiskt arbetsmiljöarbete 
under 2021. 

Latinamerikagruppernas närvaro i Latinamerika sker, sedan det sista egna kontoret av kostnadsskäl 
stängdes 2018, utan egna kontor i Latinamerika och i nära samverkan med våra samarbetspartners i 
Latinamerika; tex via praktikanternas närvaro och anställdas tjänsteresor för att stötta praktikant- och 
programverksamheten i Latinamerika. Covid-19 pandemin har dock påverkat våra möjligheter att resa 
och vi har fått se över rutiner för uppföljning utifrån digitala lösningar. Beslutet att bibehålla denna 
struktur och snabbt anpassa oss till Covid 19-restriktioner bidrog till en balanserad budget även 2020. 

Insamlingsarbetet 2020 
Insamlade medel för året har uppgått till 645 247 kronor vilket innebär en ökning med 7 procent från 
föregående år då insamlingen var 597 921  kronor.  Den huvudsakliga anledningen till denna ökning var 
att Brödet & Fiskarna höjde sitt bidrag från 200 000 kronor till 250 000 kronor. De senaste åren har vi 
dock blivit av med stora finansiärer som t.ex. Emmaus Fredriksdal/Åkvarn, vilket innebär att vi 
fortfarande inte ligger på samma nivå som t.ex. år 2018 då vi samlade in 881 794 kronor.    

Insamlingsarbetet har 2020 bedrivits av både anställda, styrelsen, medlemmar och aktivister som inte 
är medlemmar. 

Ungefär hälften av vår insamling har inkommit i form av gåvor från ett fåtal stora givare, men en 
betydande del har även inkommit genom gåvor från mindre privata givare, främst genom 
månadsgivare samt mindre försäljning av t.ex. hantverk.  

Förvaltning 
Latinamerikagruppernas högst beslutande organ är årsmötet, där varje medlem och varje 
medlemsorganisation har en röst. 

Styrelse 
Årsmötet väljer styrelse, valberedning och revisorer. Föreningen väljer interna revisorer som aktivt 
under året följer upp styrelsens arbete utifrån stadgar och budget. Föreningen har även valt en extern 
auktoriserad revisor, Carola Nilsson, Prosper Revision AB, som har i uppgift att granska bokslut och 
större projekt, samt styrelsens förvaltning.  
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Styrelsen antar verksamhetsplan och budget för året, vilka bygger på den strategiska långtidsplanen 
årsmötet antagit samt gällande avtal för Latinamerikagruppernas program-, praktikant-, och 
informationsverksamhet. Årsmötet har möjlighet att kommentera på verksamhetsplan samt budget.  

Föreningens löpande verksamhet leds av tf. verksamhetsledare (tidigare generalsekreterare) som är 
direkt underställd styrelsen. Styrelsen är organiserad i olika utskott för att underlätta 
ansvarsfördelning och arbetet; tex ett arbetsutskott/AU och ett personalutskott/PU.  

Arvode motsvarande 20 procent av en heltidslön till styrelsens ordförande är avskaffat sedan 2018, och 
inga andra stående styrelsearvoden finns. Styrelsen fattade dock beslut att ge en bonus/gratifikation på 
20 827 kronor till styrelseordföranden, som kompensation för det extra arbete hon lagt ner på 
styrelsearbete under året 2020 för att bland annat ta tag i arbetsmiljöproblem som varit på kansliet. 
Enligt Latinamerikagruppernas delegationsordning ska arvode och utbetalningar till styrelseledamöter  
bestämmas av styrelsen/AU.  
 
Lönenivån är grundläggande och densamma för alla anställda - utom för generalsekreteraren  som 
under 2020 fick 15% högre lön mot bakgrund av det verksamhetsledande ansvaret - i enlighet med 
föreningens dåvarande personal- och arbetsmiljöpolicy. Detta gällde dock inte för den tillförordnade 
verksamhetsledaren som tog över det verksamhetsledande ansvaret from den 29e september efter att 
generalsekreteraren avslutade sin anställning på Latinamerikagrupperna. Styrelsen och den t.f 
verksamhetsledaren kom överens om samma lönenivå som alla andra anställda året ut. Från januari 
2021  får verksamhetsledaren 10% högre lön i enlighet med gällande personal- och arbetsmiljöpolicy. 

Samtliga anställda, inklusive verksamhetsledare, fick en löneökning på 2,9% från november 2020 efter 
2021 års lönerevision. Styrelsen fattade också beslut om att ge en bonus/gratifikation på 20 827 kronor 
per person till de 5 tillsvidareanställda som arbetat under 2020 som tack för deras insatser under det 
tuffa år som varit 2020.  
 

Av nedanstående tabell framgår vilka personer som ingått i styrelserna 2019/2020 och 2020/ 2021:  

 
Styrelsen 2019/2020 
 

Styrelsen 2020/2021 

Klara Knapp, ordförande Klara Knapp, ordförande 
 

Stephanie Lobos Poblete, ordinarie 
 

Lovisa Prage, ordinarie  

Louise Hammerud Hamilton, ordinarie  Louise Hammerud Hamilton, ordinarie 

Karin Lidström, ordinarie (avgick maj 2020) 

 
Stephanie Lobos Poblete, ordinarie 

Andres Gomez, ordinarie (avgick maj 2020) 
 

Marla Zavala, ordinarie 

Karin Grann, ordinarie (avgick maj 2020) 
 

Emelie Ericsson, ordinarie 

Laura Lindholm, ordinarie (avgick maj 2020) 
 

Rine Mansouri, ordinarie (avgick december 2020) 

Linnea Kronebrant, ordinarie (avgick maj 2020) 
 

Joakim Billtén, ordinarie (avgick december 2020) 

Alfonso Cornejo, ordinarie (avgick 2019) 
 

Lois Hemgren, ordinarie (avgick december 2020) 

Julia Qwist, ordförande (avgick 2019)  

 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten, 6 ordinarie och 3 extrainsatta, inklusive 
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ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet 2020. Styrelsen 2019/2020, vald för perioden 11 maj 
2019 tom 9 maj 2020, har haft total 2 protokollförda styrelsemöten under 2020. Styrelsen 2020/2021, 
vald för perioden 9 maj 2020 tom 15 maj 2021, har haft total 7 styrelsemöten under 2020. Enligt 
stadgarna krävs att minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande på varje möte.   

Nedanstående tabell visar hur många styrelsemöten respektive personer har deltagit i under 2020: 

200130  Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Karin Lidström, 
Klara Knapp, Linnea Kronebrant. 
Frånvarande: Andres Gomez, Laura Lindholm, Karin Grann 

200314-200315 
 

Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Karin Lidström, 
Klara Knapp (200315), Linnea Kronebrant. 
Frånvarande: Andres Gomez, Laura Lindholm, Karin Grann, Klara Knapp (200314). 

200512 
(konstituerande 
styrelsemöte) 

Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Emelie Ericsson, 
Klara Knapp, Marla Zavala, Rine Mansouri, Joakim Billtén, Lovisa Prage.   
Frånvarande: Lois Hemgren. 

200606-200607 Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Emelie Ericsson, 
Klara Knapp, Marla Zavala, Rine Mansouri, Joakim Billtén, Lovisa Prage, Lois Hemgren.  

200826  
(extrainsatt) 

Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Emelie Ericsson, 
Klara Knapp, Marla Zavala, Rine Mansouri, Joakim Billtén, Lovisa Prage, Lois Hemgren. 

200912-200913 Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Emelie Ericsson, 
Klara Knapp, Marla Zavala, Rine Mansouri, Lovisa Prage, Lois Hemgren. 
Frånvarande: Joakim Billtén. 
 

200913 
(extrainsatt) 
 

Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Emelie Ericsson, 
Klara Knapp, Marla Zavala, Rine Mansouri, Lovisa Prage, Lois Hemgren. 
Frånvarande: Joakim Billtén. 
 

201119 
(extrainsatt) 

Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Emelie Ericsson, 
Klara Knapp, Rine Mansouri, Lovisa Prage.  
Frånvarande: Marla Zavala, Lois Hemgren, Joakim Billtén 
 

201212-201213 
 

Närvarande: Louise Hammerud Hamilton, Stephanie Lobos Poblete, Emelie Ericsson, 
Klara Knapp, Lovisa Prage, Marla Zavala. 
Frånvarande: Lois Hemgren, Joakim Billtén, Rine Mansouri.   
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Förtroendevalda 
Valberedningen har sedan föregående årsmöte bestått av Karin Lidström (ordinarie och 
sammankallande), Francisco Contreras (ordinarie), Anna Nylander (ordinarie) och Sara Murillo Cortes 
(suppleant).  Judith Zuribeth Camacho Murillo (som tidigare hette Sori Lundqvist) valde att avgå från 
valberedningen  i december 2020.   

Joakim Olsson har varit aktiv som internrevisor (ordinarie och sammankallande) sedan januari 2020. 
Alexandra Iriarte valde att avgå som ordinarie internrevisor i januari 2021.  

Kansliorganisation 
Kansliet hade 2020 totalt 8 anställda (5 kvinnor och 3 män) enligt följande:   

1. En generalsekreterare som var heltidsanställd och avslutade sin anställning hos 
Latinamerikagrupperna i september 2020. 

2. En föreningssamordnare som är heltidsanställd och blev tillförordnad verksamhetsledare i 
september 2020 i samband med att generalsekreteraren avslutade sin anställning. 

3. Två programhandläggare som är heltidsanställda.  

4. En kommunikatör som är heltidsanställd.  

5. En ekonomiansvarig som är heltidsanställd och som var tjänstledig  för studier under våren.   

6. En ekonom som var deltidsanställd från januari 2020 till september 2020.   

7. En styrelsemedlem som tillfälligt fick hoppa in som projekthandläggare på heltid från oktober 
2020 till januari 2021 på grund av en sjukskrivning.  

Arbetsmiljöarbetet under året har syftat till att minska stress, känsla av otillräcklighet, att minska 
arbetstoppar samt uppnå en öppen kommunikation och en hållbar fördelning av arbetsuppgifter. 
Tyvärr så har Covid-19 pandemin påverkat planen för arbetsmiljön som Latinamerikagrupperna tog 
fram tillsammans med en konsult. Flera aktiviteter i planen kräver ett aktivt deltagande som inte går 
att ha via länk.  

Åtgärder för en rimlig och hållbar arbetsbelastning skulle implementeras under 2020 i samråd med en 
extern konsult, men Covid-19 pandemin, interna konflikter och ändringar i arbetslaget har tvingat oss 
att anpassa våra planer och rutiner efter pandemin. Vissa arbetsuppgifter har prioriterats bort, främst 
i relation till vårt utåtriktade arbete.       

Medlemmar 
Antalet medlemmar 2020 (december 2020) var 673, vilket är en minskning på 28 medlemmar jämfört 
med 2019 då antalet medlemmar var 701.  

Som medlem ingår möjligheten att göra sin röst hörd på föreningens årsstämma och söka ekonomiskt 
stöd för att kunna anordna aktiviteter för att bidra och göra insatser till förmån för föreningens 
ändamål.  

Ideellt arbete 
Under året har styrelsen, medlemmar och andra engagerade bidragit med ideella insatser för 
föreningen. Antalet ideellt arbetande som arbetat med insamling, utåtriktade aktiviteter, möten och 
sammankomster eller andra aktiviteter i Latinamerikagruppernas namn har varit ca 40 personer (i 
stort sett oförändrat jämfört med 2019). Mycket av det ideella arbetet har ägt rum på sociala medier på 
grund av Covid-19 pandemin.  
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Resultat och ställning 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2014 

       

Verksamhetsintäkter 12 308 375 15 318 914 15 215 707 14 832 437 17 491 294 1 

Bidrag 11 517 390 13 876 423 12 784 371 12 887 629 15 378 914  

Gåvor 645 247 597 921 881 794 771 417 1 063 884  

Verksamhetsresultat 294 341 -43 178 510 645 -585 282 -323 127 -72 715 

Eget Kapital 1 661 339 1 407 054 1 438 360 906 613 1 500 042  

Balansomslutning 4 799 805 3 175 933 3 049 165 1 685 972 2 519 695  

 

Styrelsens budgetplan för 2020 var en budget som var i balans  

Förändring av eget kapital under året: 
  

  
Ändamåls-
bestämda medel Fritt eget kapital 

Årets 
resultat  Totalt 

Belopp vid årets ingång 205 980 1 232 380 -31 306 1 407 054 
Omföring av föregående års resultat   -31 306 31 306   

Årets resultat     254 283 254 283 
Belopp vid årets utgång 205 980 1 201 076 254 283 1 661 339 

Finansiering 2020 
Latinamerikagruppernas verksamhet har under året till största del finansierats genom anslag från Sida, 
via ForumCiv, för utvecklingssamarbetet i Latinamerika. Enligt avtalet med ForumCiv för 2020 bidrar 
Latinamerikagrupperna med finansiering - en egeninsats, om fem procent av den totala budgeten av 
utvecklingssamarbetet/programverksamheten i Latinamerika. På grund av Covid-19 pandemin 
beslutade regeringen och därefter ForumCiv att minska kravet på egeninsats till minst 1,5 procent av 
den totala budgeten. Latinamerikagrupperna reviderade sina budgetar under hösten och bidrog med en 
egeninsats på 2,44 procent.   

Ifall egeninsatsen saknas skulle Latinamerikagrupperna enligt gällande avtal bli 
återbetalningsskyldiga för motsvarande 95% till ForumCiv, dvs allt stöd för 
utvecklingssamarbete/programverksamheten i Latinamerika. Egeninsatsen uppnåddes 2020 
framförallt tack vare stöd från Brödet & Fiskarna i Västerås, föreningen folkbildning för frihet Eduardo 
Madariaga i Åkersberga, Lärarförbundet i Sundsvall-Timrå och Latinamerikakommitten i Luleå samt 
bidrag från våra medlemmar.  

Latinamerikagrupperna har även mottagit medel från Sida, via ForumCiv, för informationsinsatser i 
Sverige. Praktikantverksamheten i Latinamerika har finansierats med medel från Sida - via 
Universitet- och Högskolerådet/UHR och ForumCiv.  

Ändamålsbestämda medel 
Latinamerikagruppernas ändamålsbestämda medel utgörs av insamlade medel som specifikt insamlats 
till förmån för utvecklingsprojekt i Latinamerika.  
 
Väsentliga händelser under 2020 
I mars 2020 började Covid-19 pandemin. Ovan nämns hur pandemin har påverkat alla delar i vår 
verksamhet i Sverige och Latinamerika. Styrelsen har hållit sig uppdaterad genom kontinuerlig dialog 
med tf. verksamhetsledare om arbetssätt, arbetsfördelning, prioriteringar och arbetsverktyg.    

Framtida projekt 
Samtal förs med Sida och ForumCiv, samarbetsorganisationer i Latinamerika och andra intressenter, 
för att se över möjligheterna till samarbete och ökad finansiering till verksamheten framöver. Vi ser 
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över möjligheten att ansöka om medel från t.ex. Folke Bernadotte Akademin/FBA.  

Praktikantverksamhet: Föreningen har fått beviljat medel, 1 395 000 kronor, av ForumCiv för att from 
1 januari 2020 tom 31 december 2021 genomföra praktikantprojekt med 15 svenska praktikanter i 
samarbete med Bartolina Sisa i Bolivia, Movimento dos Pequenos Agricultores i Brasilien och 
Coordinador Nacional Agrario i Colombia. På grund av Covid-19 pandemin så har inga praktikanter fått 
åka iväg. Vi följer upp situationen och ser över möjligheten att under hösten 2021 skicka iväg 
praktikanter som redan gått en förberedelsekurs hos Biskops Arnö Nordens Folkhögskola.  

Tanken är att praktikanterna ska genomföra fyra/fem månaders praktik i Latinamerika och därefter 
informationsarbete i Sverige i ungefär en månad för att sprida kunskap, skapa engagemang, påverka 
attityder och beteenden samt stärka resultatet av Latinamerikagruppernas arbete med systemkritik, 
alternativa visioner och folkligt inflytande. Diskussioner med UHR och ForumCiv pågår gällande hur 
projektet ska anpassas pga Covid-19 restriktioner. 

Praktikantprojektet förväntas bidra till att bredda och kvalificera den svenska resursbasen av unga som 
kan arbeta med globala frågor i Sverige eller internationellt.  

En ny ansökan om fortsatt praktikantverksamhet lämnades in i januari  2021  för perioden 2021/2022.  

Informationsverksamhet: Föreningen fick 2019 beviljat medel, 2 600 000 kronor, av ForumCiv för att 
from 1 januari 2019 tom 31 december 2021 genomföra Latinamerikagruppernas informationsprojekt 
med följande övergripande målsättning ” Ökad kunskap hos beslutsfattare och allmänhet om hot mot 
rättighetsförsvarare och kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring i Latinamerika och 
kopplingar till svensk och europeisk politik och investeringar samt skapande av diskussionsforum om 
förslag för förändring av strukturer, politik och konsumtionsmönster”, samt följande delmål: 
 

1) Ökad kunskap hos beslutsfattare om kopplingen mellan kränkningar av mänskliga rättigheter 
och miljöförstöring i Latinamerika och svensk och europeisk politik, svenska 
konsumtionsmönster och svenska investeringar och företagande. Målgrupp: 70 
beslutsfattande politiker. 

2) Ökad kunskap hos allmänheten om kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring i 
Latinamerika och kunskap om förslag för förändring av strukturer, politik och 
konsumtionsmönster. Målgrupper: Intresserade av Latinamerika och globala rättvisefrågor i 
allmänhet via kommunikation och 1 200 studenter via direkt kommunikation (tex workshops). 

3) Fördjupad kunskap om problematiken kring kränkningar av mänskliga rättigheter och 
miljöförstöring i Latinamerika och engagemang på lokal nivå i Sverige för förändring av politik 
och konsumtionsmönster. Målgrupp: 30 000 intresserade av globala rättvisefrågor och 
Latinamerika. 

 
Externa utvärderingar av informationsprojektet görs årligen, och vi ser över metoder och arbetssätt för 
att anpassa oss till gällande Covid-19 restriktioner i Sverige.  
 
En ny ansökan till ForumCiv kommer under 2021 att göras för ett informationsprojekt under perioden 
1 januari 2022 tom 31 december 2024. Vi förbereder en SWOT-analys till det, där vi samlar in synpunkter 
från anställda, styrelsemedlemmar, medlemmar, allierade organisationer och givare.   
 
Utvecklingssamarbete/programstöd till samarbetsorganisationer i Latinamerika: 2021 års 
programverksamhet i Latinamerika påverkas av och justeras löpande pga. Covid-19 pandemin. Större 
förändringar måste godkännas av ForumCiv, med vilka avtal för programstöd finns tom 31 december 
2021. På grund av Covid-19 pandemin har ForumCiv öppnat för möjligheten att förlänga pågående 
programstöd tom 31 december 2022, vilket Latinamerikagrupperna kommer att ansöka om under våren 
2021.    
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Regeringen och ForumCiv har fattat beslut att ta bort egeninsatsen för 2021 (den delen av den totala 
budgeten av utvecklingssamarbetet/programverksamheten som vi i vanliga fall måste bidra med). Vi 
har anpassat våra budgetar efter det beslutet i dialog med våra samarbetsorganisationer.  

En ansökan till ForumCiv kommer under 2021 att påbörjas för nytt programstöd under perioden 1 
januari 2023 tom 31 december 2027.    
 
Framtida utvecklingsbehov 
Latinamerikagrupperna har ett stort behov av att öka och differentiera finansieringen samt att 
bibehålla sin insamling för att bygga en stabil och trygg verksamhet. Fokus närmsta året är att 
stabilisera tjänsteorganisationen, stärka insamlingsarbetet och hitta nya finansiärer för både 
Sverigeverksamheten och verksamheten i Latinamerika. Föreningen är öppen för, och söker aktivt efter 
personer eller organisationer som vill bidra med ekonomiska eller personella insatser.  

De begränsade personalresurserna föreningen har idag efter alla nedskärningar och omorganiseringar 
de senaste åren har gjort verksamheten sårbar vid eventuell sjukdom samt arbetstoppar. Bedömningen 
är att denna sårbarhet kan lösas med ökad finansiering, och fler antal anställda framöver. Nya 
arbetsmetoder, tex ökat utnyttjande av möjliga synergieffekter vid uppföljningsresor för praktikant 
och programverksamheten, samt förenklad administration är också åtgärder som planeras och 
förväntas leda till minskad arbetsbelastning och därigenom minskad risk för verksamheten. Styrelsen  
ser också över verksamhetsledarollen och kommer att rekrytera en ny verksamhetsledare under 2021. 

Gåvor från privatpersoner och ideella organisationer samt mindre försäljning bidrar till egeninsatsen 
och har historiskt sett varit avgörande för all programverksamhet. Regerings beslut att ta bort kravet 
på egeninsats under 2021 välkomnas pga. att Covid-19 pandemin försvårar vårt insamlingsarbete.  

Beslutet förändrar inte det faktum att insamlade medel kommer att användas som planerat till 
utvecklingssamarbetet/programverksamheten i enlighet med Svensk Insamlingskontroll och Giva  
Sveriges riktlinjer och regler. Beslutet bidrar dock till en betydligt minskad finansiell risk för 
Latinamerikagrupperna verksamhetsåret 2021, vilket bidrar till ökad arbetsro och minskad stress. Det 
är särskilt välkommet 2021 med tanke på den omställning och ökade arbetsbelastning som pandemin 
medför. 

Framtida kampanjer och evenemang 
2021 fortsätter vi att belysa svenska investeringar och förehavanden i framförallt Latinamerika. Vi 
utvecklar samtidigt vårt arbete kopplat till försvarare av miljö och rättigheter och kopplar detta arbete 
till redan pågående arbete för matsuveränitet och naturens rättigheter. Vi utvecklar digitala lösningar 
för att kunna ha med perspektiv från den Globala Syd och våra samarbetsorganisationer i allt vår 
verksamhet, även när det inte går att resa.  

Övrig information 
Denna årsredovisning läses med fördel tillsammans med Latinamerikagruppernas 
verksamhetsberättelse 2020 för att få en bredare och bättre bild över hur Latinamerikagrupperna 
arbetat under året, och hur insatserna förhåller sig till föreningens långsiktiga och övergripande mål. 
Verksamhetsberättelse och övrig information om Latinamerikagrupperna finns på föreningens 
hemsida www.latinamerikagrupperna.se 
 
Latinamerikagruppernas har organisationsnummer 802004-5681 och 90-konto: 901017-4 som 
rapporteras och granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.  
 
 
Kontaktuppgifter till kontoret i Stockholm: 
Adress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm 
Telefon: 0707-541888  
E-post: forning@latinamerikagrupperna.se 
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RESULTATRÄKNING     

    

  2020 2019 

VERKSAMHETSINTÄKTER    

Medlemsavgifter  142 139 152 895 

Gåvor 2 645 247 597 921 

Bidrag 2 11 517 390 13 876 423 

Övriga intäkter  3 599  691 675 

    

SUMMA INTÄKTER  12 308 375 15 318 914 

    

VERKSAMHETSKOSTNADER 3,4   

Ändamålskostnader  -11 879 284 -15 251 362 

Insamlingskostnader  -130 311 -80 074 

Administrationskostnader  -4 439 -30 656 

    

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER -12 014 034 -15 362 092 

    

Verksamhetsresultat  294 341 -43 178 

    

FINANSIELLA POSTER    

Övriga räntekostnader  -40 058 0               

Övriga ränteintäkter  0 11 872 

    

    

Årets resultat                                          254 283 -31 306 
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BALANSRÄKNING     

TILLGÅNGAR  2020 2019 
    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 5 54 231 90 386 
 
Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 000 1 000 

    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 55 231  91 386 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar 6 2 042 788 452 487 

Förutbetalda kostn. & upplupna intäkter 7 75 964 124 435 

    

Kassa och bank  2 625 822 2 507 625 

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 744 574 3 084 547 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  4 799 805 3 175 933 
    

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

EGET KAPITAL    

Ändamålsbundna medel 8 205 980 205 980 

Balanserat kapital  1 201 076  1 232 380 

Årets resultat  254 283 -31 306 

    

SUMMA EGET KAPITAL  1 661 339 1 407 054 

    

    

KORTFRISTIGA SKULDER    

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 9  2 381 488  831 378 

Övriga skulder  109 200 183 642 

Upplupna kostn. & förutbetalda intäkter 10 647 778 753 859 

    

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 3 138 466 1 768 879 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 799 805 3 175 933 
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NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Latinamerikagruppernas årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) 
och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

RESULTATRÄKNING 

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet 
av det som erhållits eller kommer att erhållas.  

Verksamhetsintäkter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas 
vid inbetalning från medlemmen. Inbetalt medlemskap i november och december periodiseras till 
nästföljande år. 

Gåvor från allmänhet och privata organisationer redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.  

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för erhållna bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Samtliga bidrag från offentligrättsliga 
organ intäktsredovisas endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer 
att återkrävas och föreningen haft utgifter avseende ändamålet. Andra bidrag än sådana som är till för 
att täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag, kvittas inte mot administrationskostnader utan 
intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i not.  

Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. 

Verksamhetskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader, direkta eller indirekta, som kan hänföras till föreningens 
uppdrag enligt stadgarna.  

Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot givare. 
Administrationskostnader utgörs av kostnader för ledning, revision av föreningen och övergripande 
administrativa system. 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas 
förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående:   

Avskrivningstider: Hemsida        5 år 
                                        Inventarier   5 år                                                                                            

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter.  

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.  

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs verksamhetsresultatet.     

Ändamålsbestämda medel: som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade 
medel där givaren eller styrelsen angett det ändamål som medlen ska användas till, men där 
organisationen inte har haft kostnader. Föreningen har ändamålsbestämda medel avseende 
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programverksamheten i Latinamerika. 

Not 2  Gåvor och bidrag 

Gåvor som redovisats i 
resultaträkningen  2020 2019 
Allmänheten  335 247 321 180 
Andra organisationer    
Brödet och Fiskarna  250 000 200 000 
Föreningen för folkbildning och frihet - Eduardo 
Madariaga 25 000 25 600 
Latinamerika kommittén i Luleå  25 000 30 000 
Lärareförbundet                                             10 000 21 141 
Summa gåvor som redovisas i resultaträkningen 645 247 597 921 

  

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  
Styrelsen och frivilliga bidrar med ideellt arbete och engagemang i föreningen. Särskilt viktigt har 
detta varit i arbetet med att informera om föreningens verksamhet och i insamlingen.  
 
 
Bidrag som redovisats som intäkt  2020 2019 
Offentliga bidrag    
Bidrag från ForumCiv –projektbidrag  9 149 021 10 769 239 
Bidrag från ForumCiv –administrationsbidrag  914 000 913 000 
Bidrag från ForumCiv –informationsbidrag  742 000 805 000 
Bidrag från ForumCiv –praktikantbidrag   712 369 1 389 184 
Summa bidrag som redovisas som intäkt  11 517 390 13 876 423 

 
 
Not 3  Ändamålskostnader 

  2020 2019 

Praktikanter  746 369 1 389 184 

Programverksamhet, Latinamerika  10 230 049 12 187 041 

Information  804 000  867 000 

Föreningsverksamhet  98 866 808 137 

  11 879 284 15 251 362 
 
För att förbättra överskådligheten har i år revisionskostnader och andra kostnader som är hänförliga 
till administrationsbidrag redovisats inom den respektive verksamhet de hör.  
Föregående år särredovisades dessa kostnader såsom övriga ändamålskostnader och revision av 
projekt. 

 

Not 4  Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

  2020 2019 

Medelantalet anställda i Sverige:    

Män  3 4 

Kvinnor  4 3 

  7 7 
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Löner och andra ersättningar: 

Styrelse och generalsekreterare  538 547 462 559 

Övriga anställda i Sverige  2 215 987 2 461 386 

  2 754 534  2 923 945 

Sociala kostnader:    

Pensionskostnader anställda i Sverige  278 501 259 136 

Sociala avgifter enligt lag och avtal  720 286 918 702 

   998 787 1 177 838 

    

Av pensionskostnaderna avser:    

Styrelse  0  0 

Generalsekreterare  54 451 40 995 
 

Not 5  Övrig immateriell anläggningstillgång 

  2020 2019  

Anskaffningsvärden 180 771 180 771  

Ackumulerade avskrivningar  -126 540 -90 385  

Återstående värde  54 231 90 386  

 

Not 6  Övriga fordringar 

  2020 2019 

Förskotterade projektmedel till partners i Latinamerika 1 762 393 222 542 

Övriga poster  280 395 229 945 

  2 042 788 452 487 
 

Not 7  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2020 2019 

Förutbetalda försäkringar  2 160 67 721 

Övriga poster  73 804 56 714 

  75 964 124 435 
 

Not 8  Ändamålsbundna medel 

  2020 2019 

Insamlade medel programverksamhet  103 871 103 871 

Personalfond  102 109 102 109 

  205 980 205 980 
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Not 9  Skuld ForumCiv, EU kortfristig 

 2020 2019 

Projektbidrag Utveckling  1 699 555 197 576 

Praktikantbidrag  618 933 633 802 

Projektbidrag information  63 000 0 

   2 381 488 831 378 
 

Not 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2020 2019 

Semesterlöneskuld, inklusive sociala avgifter 340 709 280 493 

Upplupna pensionskostnader  18 050 18 050 

Övriga poster  289 019 455 316 

  647 778 753 859 
 

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
I mars 2020 började den pågående Coronapandemin att få märkbara effekter för 
Latinamerikagruppernas verksamhet. Situationen är i stort sett oförändrad. 

Flera begränsningar gäller fortfarande i Sverige och Latinamerika för att försöka begränsa smittan, 
vilket påverkar möjligheten att bedriva viss verksamhet och förändrar de ekonomiska och sociala 
förutsättningarna i våra verksamhetsländer. Latinamerikagrupperna, och våra 
samarbetsorganisationer, tvingas till förändringar i arbetsmetoder och våra samarbetsorganisationer 
i Latinamerika får planera om och skjuta aktiviteter på framtiden. 

Det är vid tiden för denna årsredovisnings avlämnande fortfarande oklart hur långvarig denna påverkan 
kommer att bli och vilka effekter den kommer att få för föreningens verksamhet och ekonomi under 
2021 och framåt.  
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UNDERSKRIFTER 
 
 
Stockholm, i enlighet med digital signatur nedan: 
   
 
 
 
 
 
Klara Knapp, Ordförande                     Lovisa Prage, ledamot   
 
 
 
 
 
 
Stephanie Lobos, ledamot                                    Marla Zavala, ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Emelie Ericsson, ledamot   Louise Hammerud Hamilton, ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Oscar Barajas, t.f verksamhetsledare     
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift auktoriserad revisor: 
Min revisionsberättelse har avlämnats i enlighet med digital signatur nedan: 
 

 

 
Carola Nilsson 
Auktoriserad revisor 
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