
Presentation av kandidaterna till Latinamerikagruppernas styrelse

Valberedningens förslag till omval av ordinarie styrelsemedlemmar
Klara knapp (valberedningens förslag som ordförande), sitter idag i styrelsen som ordförande

Lovisa Prage (valberedningens förslag som ordförande), sitter idag i styrelsen som vice
ordförande
Motiviering till att bli vald som ordförande tillsammans med Klara Knapp:
Jag har i rollen som vice ordförande det senaste året arbetat nära ordförande Klara Knapp, vi har
haft ett bra och effektivt samarbete och en väl fungerande kommunikation. Jag har vid tillfällen
hoppat in istället för Klara och fått god respons efter det, vilket gör att jag fått en god inblick i
vad ordförandeskap innebär. Jag känner stark motivation att ta ännu mer ansvar för
styrelsearbetet för att kunna vara med och se till att föreningen blir ännu starkare och mer stabil,
att vi förstärker rutiner i styrelsearbetet samtidigt som vi också kan lägga fokus på att få
föreningen att synas utåt. Efter det senaste årets styrelsearbete är jag väl insatt i vilka
utmaningar föreningen står inför, och hur vårt arbete ser ut. Jag vill i rollen som ordförande,
med dessa erfarenheter samt min kunskap om och starka engagemang för de frågor vi driver,
bidra till stabilitet och utveckling i föreningen.

Louise Hammerud Hamilton (valberedningens förslag omval), sitter idag i styrelsen

Stephanie Lobos, (valberedningens förslag - omval till styrelsen som suppleant efter eget
önskemål om att ha den rollen snarare än ordinarie styrelserepresentant) sitter idag i styrelsen

Emelie Ericsson, sitter idag i styrelsen, har ett år kvar och ska därmed inte väljas om.

Presentationer av valberedningens föreslagna till ordinarie styrelsemedlemmar

Evelina Sartori Valck
Sysselsättning
Tillförordnad Landrepresentant för Kristna Fredsrörelsens kontor i Guatemala.

Tidigare erfarenheter och engagemang
Lokalgruppsaktiv i Uppsala och Stockholm mellan 2015-19, gjort praktik på kansliet 2016 samt
praktik på MST i Brasilien och på kontoret i Ecuador under 2017. Volontär på Röda Korsets
språkverkstad i Skärholmen samt engagerat mig i studentföreningen under mina studier i
Uppsala.

Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
Jag tror att min erfarenhet som aktivist, praktikant både hos samarbetsorganisation och kansli
och sedan som anställd på kansliet gett mig en mycket god inblick i stora delar av
organisationen och förståelse av de behov som kan uppstå i de olika grupperna. 

Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Arbetsmiljö och ekonomi och fortsätta utveckla dem i styrelsearbetet för
Latinamerikagrupperna. Jag är även högst ansvarig för säkerhet, vilket förutom att jag är van vid
att ta ansvar även gör att jag måste vara proaktiv i mitt agerande och min analys kring hela
organisationens arbete.

Mariam Carlsson Kanyama
Sysselsättning
Jurist, arbetar på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
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Tidigare erfarenheter och engagemang
Engagerad i sociala rättvisefrågor, i antirasistiska frågor och miljö-och klimatfrågor. Tidigare
ordförande för Jämlikhet för afrosvenskar (JAS), styrelseledamot i Svart feministiskt forum
(SAFE) och Vänsterjuristerna Lund. Har arbetat för en ekocentrisk miljölagstiftning, bland
annat genom organisationen End Ecocide on Earth (en europeisk kampanj för att krimininalisera
ecocide internationellt) och nätverket Swedish Earth Rights Lawyers (SERL). Styrelseledamot i
End Ecocide Sverige. Expert i FN nätverket Harmony with Nature och i nätverket Naturens
rättigheter i Sverige.

Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
Jag tror att min bakgrund i miljö- och klimatfrågor och min bakgrund i olika antirasistiska
organisationer och sammanhang och mina erfarenheter av påverkansarbete kan bidra till LAGs
styrelsearbete. Jag hoppas även att mina miljörättsliga kunskaper kan vara en tillgång. Jag
hoppas också att min bakgrund som gräsrotsaktivist kan bidra med perspektiv till LAGs
styrelsearbete. Mina kontakter vad gäller arbete som rör naturens rättigheter globalt kan
möjligtvis också bidra till styrelsearbetet. 

Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Frågor som rör klimaträttvisa, dekolonisering och naturens rättigheter är särskilt intressanta för

Anna Hedin
Sysselsättning
Verksamhetsutvecklare för HELA ideella inom projektet HELA hoppet

Tidigare erfarenheter och engagemang
Engagerad i global rättvisa med projekt och aktiviteter, planerat kampanjer, föreläsningar och
sysslat med kommunikation och påverkansarbete. Bland annat Landskrona Alla Behövs, Global
Tapestry of Alternatives, Aktiv i Institute for Degrowth Studies, Rädda Barnens
Ungdosmförbund. Ellen och Allan (feministiska samtalsgrupper för 14-åringar), Skribent för
Föreningen för utvecklingsfrågors (FUFs) magasin, Individuell Människohjälp, Amnestys
lokalförening i Lund.

Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
Erfarenhet av solidaritetsprojekt i Latinamerika: Kunskap, erfarenhet och engagemang kring
Latinamerikagruppernas sakfrågor. Kunskap om systemkritiska strömningar och rörelser.

Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Frågor som rör klimaträttvisa, dekolonisering och naturens rättigheter

André Dutra
Sysselsättning
Kurskordinator på CEMUS/Uppsala Universitet.

Tidigare erfarenheter och engagemang
Tidigare politisk aktiv i Brasilien. Bland annat i Brasilias regering och i ett politiskt parti. Har
varit politisk aktivist. Medverkade i ett TV-program for unga människor som drevs av den
brasilianska kongressen "Câmara Ligada". Aktiv i brasilianskt nätverk för hållbarhet RAPS
(Rede de Ação Política pela Sustentabildade - Political Action Network for Sustainability).
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Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
Med erfarenhet av politik, internationella relationer, utbildning, sociala frågor och hållbarhet.
Som kurskoordinator och skapare av kursen ”Hållbarhet och utveckling i Latinamerika” vid
Uppsala universitet kan jag bidra med nya kontakter och möjligheter/idéer. Det faktum att jag är
brasiliansk kan jag bidra med mångfald i Latinamerikagrupperna.

Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Utbildning, politik, hållbarhet, transportation, internationella relationer och sociala frågor.
 

Anna Santos Rusmussen
Sysselsättning
Folkrättsjurist

Tidigare erfarenheter och engagemang
Jurist-trainee i Colombia vid den Colombianska Kommissionen för Jurister. Arbetade bl a med
rapporter om regionens utveckling till FN:s råd för mänskliga rättigheter och OHCHR, men ett
särskilt fokus på Colombias fredsimplementering och mänskliga rättigheter i Colombia,
Guatemala, Venezuela och Nicaragua. Agendan för kvinnor, fred och säkerhet och 2030-
agendan, vid civilsamhällsorganisationen Operation 1325. Volontärarbete i Colombia med unga
i utsatta områden. Röda Korset och Asylrätternas Studentförening. Aktiv inom civilsamhällets
försvars- och säkerhetssektor genom Femme Defence och inom Lottakåren.

Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
Digital kommunikationsspridning, god IT-vana och erfarenhet inom media- och
kommunikationsstrategi och koordinering. Stärka Latinamerikagruppernas digitala plattformar
och resurser. Goda administrativa och kommunikativa förmågor, en gedigen erfarenhet av
arbetsledning och verksamhetsutveckling samt ett nätverk som sträcker sig över flera sektorer,
väl insatt hållbarhetsmålen såväl som agenda 1325 och 2250 om kvinnors och ungas
meningsfulla deltagande i fred och säkerhet. Tydlig kommunikation, handlingskraft och
integritet, såväl som en tillitsfull personlighet, bra stämning och ett stort engagemang.

Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Frågor som rör Latinamerikas utveckling, fred och säkerhet utifrån ett inkluderande hållbarhets-
och genusperspektiv.

Presentationer av valberedningens föreslagna suppleanter

Fanny Klang
Sysselsättning
Arbetar som kriminalvårdare på anstalt, kommer att studera till byggnadsingenjör till hösten.

Tidigare erfarenheter och engagemang
Framtidsjorden och Sida-praktikant i Ecuador, i Quitobaserade Cambugán som arbetar med
småbrukare i urban miljö, och Puka Rumi i Amazonas som utgör urfolkens lokala motstånd mot
olje- och gruvbolagen. Chefredaktör för ett 130-sidigt magasin om mat, makt och motstånd i det
globala Syd. Engagerad i unga ensamkommande, framförallt från Afghanistan. Skriver artiklar
åt Arbetskraftsförmedlingen. 
 
Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
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Skrivande, kommunikation och administrativt arbete är mina största styrkor. Marknadsföring på
sociala medier, mejlkorrespondens, talskrivande, debattartiklar och ansökningar är exempel på
sådant jag kan bidra med. Ett stort nätverk av aktivister och organisationer som kommer väl till
pass när det gäller att informera, dra publik och skapa opinion i olika frågor. Den fackliga
kampens fana och stort intresse för arbetsrätt vilket kan komma till användning i LAGs interna
arbete.  
 
Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Större närvaro i media i form av exempelvis debattartiklar och insändare med syfte att öka
allmänhetens kunskap om situationen i Latinamerika.

Tess Asplund
Sysselsättning
Jobb på kvinnojour som just nu ligger på is pga pandemin.

Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
erfarenhet från annat håll gällande ideell verksamhet

Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Kvinnors rättigheter brinner jag starkt för oavsett vilket land i världen det gäller.

Övriga nominerade som tackat ja, men som valberedningen föreslår inte ska ingå i
styrelsen.
Det var många intressanta sökanden i år och vi tackar stort för visat intresse!

Erica Fahlström
Sysselsättning
Arbetssökande

Tidigare erfarenheter och engagemang
Kanslipraktikant hos Latinamerikagrupperna och aktiv i FUF och Individuell Människohjälp
(IM). Jag har studerat globala studier och journalistik, samt arbetat mycket med kommunikation
i ideellt engagemang.

Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
Jag har studerat globala studier och journalistik, samt arbetat mycket med kommunikation i
ideellt engagemang och under en nyligen avslutat praktikplats - så jag har dels kunskap och god
förståelse för Latinamerikagruppernas frågor, samt färdigheter inom kommunikation och
journalistik som jag tror kan vara användbara. 
 
Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Jag arbetar gärna med shrinking space och hot mot miljö- och människorättsförsvarare.

Linnea Duran
Sysselsättning
Jobbar som coach på Hudiksvalls kommun.

Tidigare erfarenheter och engagemang
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Jag har ganska mycket erfarenhet av ideell verksamhet, varit engagerad i Rädda barnens
ungdomsförbund, popkollo och handelsanställdas förbund. Jag har också gjort praktik genom
union to union i Latinamerika vilket har gjort mitt engagemang för Latinamerika ännu större än
det var innan.

Vad tror du att du kan tillföra styrelsen
Att jag inte tidigare varit engagerad i latinamerikagrupperna kan vara en styrka då jag kan bidra
med ett nytt perspektiv och nya ögon. Jag tror också att jag har kunskaper som kan vara till
nytta från mina tidigare engagemang. Jag är organisatoriskt intresserad och utbildad
personalvetare vilket gör att jag har kunskaper inom organisation och organisering som kan vara
användbara. Framför allt vill jag bidra med pepp och nya idéer.

Särskild fråga eller område som du är intresserad av att driva eller vara aktiv inom
Rättvis, jämställd och demokratisk utveckling.
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