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Varför behövs vi?

Vi arbetar för en 
rättvis och hållbar 
värld
Latinamerika fortsätter att vara 
världens mest ojämlika region. 
Med djupa klyftor mellan rika 
och fattiga, stad och landsbygd. 
En liten grupp människor kon-
trollerar regionens politik och 
ekonomi medan majoriteten av 
befolkningen lever i ekonomisk 
utsatthet och har små möjlighe-
ter att påverka sin livssituation. 
Det är en historisk ojämlikhet 
som förstärks ytterligare av att 
allt fler utländska aktörer köpt 
och investerat i jordbruksmark, 
vattenkraft och gruvor.

Högst pris betalar Latinamerikas 
småbrukare och urfolk, som 
ofta redan lever i ekonomisk och 
social utsatthet. Många tvingas 
bort från sina marker och förlo-
rar inte bara sin försörjning utan 
även tillgången till mat, rent 
vatten och sin kultur. Detta har 
lett till ökade protester och mar-
kockupationer, men också till 
en markant ökning av förföljelse 
och mord på människor som 
försvarar sina rättigheter. Idag 
är Latinamerika den farligaste 
regionen för miljö- och männis-
korättsförsvarare. 

Latinamerikagrupperna arbetar 
för att öka utsatta gruppers makt 
och inflytande över sin livssitua-
tion och sin framtid. Det gör vi 
genom att …

1. Vi stärker latinamerikanska 
folkrörelser 
Vi driver inga egna projekt i 
Latinamerika, utan samarbetar 

istället med etablerade folk-
rörelser. Vi stödjer urfolk och 
småbrukare i deras arbete för 
ökat politiskt inflytande, särskilt 
unga och kvinnor. Det gör vi 
bland annat genom att finansiera 
demokrati- och ledarskapsut-
bildningar så att fler människor 
får kunskap om sina rättighe-
ter och möjligheter att organi-
sera sig. 

2. Vi bidrar till internationell 
solidaritet
Vi arbetar med olika former 
av utbyten mellan Sverige och 
Latinamerika för att öka allmän-
hetens intresse och engagemang 
för regionen. Varje år skickar vi 
praktikanter till Latinamerika 
och bjuder in representanter från 
våra samarbetsorganisationer 
till Sverige. Vi ger även stöd till 
till våra samarbetsorganisatio-

ners organisering och nätver-
kande så att de kan delta på 
internationella möten och utbyta 
erfarenheter med organisationer 
från andra delar av världen. 

3. Vi lyfter röster som sällan 
hörs 
Vi synliggör övergrepp på latin-
amerikas landsbygdsbefolkning 
och informerar om de negativa 
konsekvenser som svensk spe-
kulation av mark och natur-
resurser har på människors 
levnadsvillkor i Latinamerika. 
Vi försöker bilda opinion och 
få våra svenska politiker och 
beslutsfattare att ta sitt ansvar 
och agera i enighet med inter-
nationella konventioner. Vi ger 
även stöd till våra samarbets-
organisationers opinions- och 
påverkansarbete.



 3Verksamhetsberättelse 2018

2018 var ett år med många sorg-
liga nyheter och med en stark 
ökad hotbild mot människorätts-

försvarare i Latinamerika. Vi möttes av 
nyheter om flera mord på försvarare av 
människor, miljö och naturtillgångar 
under året. Högervindar blåser över 
världen och privata aktörers vinstin-
tressen är det som prioriteras framför 
människors rätt till odlingsbar mark, 
tillgång till vatten och territorier. 

Men det är viktigt att vi även 
ser de segrar som skett under 
förra året som vi kan glädjas 

åt och finna styrka i att den kraft som 
vi tillsammans äger är stor. 2018 var 
också året då vi som förening firade 
50 år, och så som jag sa under vår fina 
jubileumsfest så är jag är stolt över att 
få vara en del av den här föreningen 
och i de kamper vi för och stödjer. Vi 
har deltagit i Klimatriksdagen och 3 
av våra motioner vann gehör och togs 
vidare till rikdagen.  

I slutet av året röstade FN:s råd för 
mänskliga rättigheter för FN:s 
Deklaration om småbrukare och 

andra arbetare på landsbygdens rättig-
heter. Det är ett stort glädjeämne och 
en historisk seger att vi kan se resul-
tatet av många år av kamp! I en tid där 
stora företag och kapitalägare förflyt-
tar fram sina positioner för ägande 
av mark och naturtillgångar är den 
här deklarationen en viktig strategisk 
seger. En framgång inte bara för dem 
som brukar jorden men för oss alla som 

delar på den här jorden gemensamt. 
Tillgång till mark och möjligheten att 
bedriva ett giftfritt jordbruk är frå-
gor som våra samarbetsorganisationer 
länge drivit och den här deklarationen 
är något som Cloc/La Via Campesina 
har kämpat för i många år. Det ger 
ett stort hopp att se småbrukares och 
urfolks kamp löna sig och ge resultat. 

Kampen för mänskliga rättigheter 
och social rättvisa fortsätter och 
här är Latinamerikagrupperna 

som systemkritisk organisation en 
fortsatt viktig röst.

Julia Qwist, Ordförande

#Klimaträttvisa

I samband med 
2018 års Klimat-
riksdag som hölls 
vid Stockholms uni-
versitet den 5 – 6 
maj arrangerade 
våra praktikanter 
tillsammans med 
praktikanter från 
Framtidsjorden och 
andra aktiviter bl.a. 
klimatbikt, kafé, fo-
toutställning och 
klädbyte.

På söndagen del-
tog aktivister och 
praktikanter i en 
stor demonstration 
tillsammans med 
övriga deltagare på 
Klimatriksdagen där 
motioner som an-
togs överlämnades 
till regeringen.

Latinamerikagrup-
perna stod vi bakom 
3 av de 12 vinnande 
motioner som dis-
kuterades vidare 
i Riksdagen och 
därigenom nådde 
samtliga riksdagsle-
damöter.
 FOTO: SORI LUNDQVIST

Ett år av  
motgångar och 
framgångar

Ledare



“Att försvara 
småbrukares 
rättigheter är att 
försvara hela 
mänsklighetens 
framtid”

ARGENTINA. Argentinaren Diego Montón har suttit 
med i arbetsgruppen för småbrukardeklarationen, 
som representant för det internationella småbrukar-

nätverket La Via Campesina vars latinamerikanska 
gren Cloc som Latinamerikagrupperna stödjer. Han 
är glad över att deklarationen efter 17 års malande 
äntligen röstats igenom.

“Det är viktigt att människor i länder som Sverige 
förstår deklarationens betydelse”, säger han. “Den är 
ett instrument för att skydda hela världens lands-
bygdsbefolkning. Det är människor som i den globala 
jakten på naturresurser får utstå allvarliga kränk-
ningar. Det är människor som utsätts för starka 
växtgifter, tvångsförflyttas och som får det allt svå-
rare att leva av sitt jordbruk till följ av privatisering 

Den 18 november 2018 röstade FN:s 
generalförsamling för Deklarationen för 
småbrukares rättigheter. Deklarationen 
erkänner mänskliga rättigheter för värl-
dens småbrukare och röstades igenom med 
119 röster för, 49 nedlagda röster och 7 
röster emot. Bland de länder som röstade 
emot var Sverige. 

Deklarationen för småbrukares rättigheter



och skapa en institutionell dialog. Men arbetet för att 
skydda landsbygdsbefolkningens rättigheter är långt 
ifrån över. “Utan organisering, kamp och allian-
ser med andra sektorer i samhället kommer inga av 
dessa rättigheter att konsolideras” säger han.

På internationell nivå inleds arbetet med att institu-
tionalisera deklarationen. Det är ännu oklart vilken 
roll och kapacitet som La Via Campesina kommer 
att ha i det fortsatta arbetet med att sprida, över-
vaka och kontrollera att deklarationen efterlevs. Men 
för rörelsens del ligger utmaningen nu i att för-
ankra deklarationen i de egna leden så att den ska 
kunna användas såväl lokalt, nationellt och globalt. 
På sikt hoppas Diego att arbetet med deklarationen 
ska utmynna i en konvention, som till skillnad från 
deklarationen blir juridiskt bindande.

Ogrundade argument bakom Sveriges nej
Deklarationen är byggd på principen om kol-
lektiva rättigheter, vilket enligt Diego var en av 
huvudanledningarna till att Sverige röstade emot. 
Argumenten var att deklarationen skulle kunde 
komma i konflikt med samernas rättigheter. 
Argument som Diego menar helt saknar grund då 
deklarationen är formulerad på ett sätt som gör att 
den inte hotar befintliga individuella rättigheter 
eller någon annan deklaration. Han utesluter inte att 
det kan finnas dolda ekonomiska intressen bakom 
beslutet:

“Ibland efterlevs alla normer och regler i det egna 
landet, men förbises utanför landets gränser för att 
inte kompromissa på lönsamheten. Kanske fanns 
det ett sådan tryck bakom beslutet”, säger han och 
fortsätter:

“Det är tydligt att vi måste jobba vidare för att 
upplysa det svenska folket om betydelsen av detta 
instrument så att de i sin tur kan sätta press på 
sina politiker att riva upp sin position och ställa sig 
bakom deklarationen.”
Text & foto: Sori Lundqvist

av fröer och en ökad hotbild mot dess ledare.”
Diego menar att deklarationen inte bara är viktig för 
människor som lever på landsbygden. Eftersom 75 
procent av maten vi äter produceras av småskaliga 
jordbrukare är “den är fundamental för hela mänsk-
lighetens överlevnad.” Ett uttalande som får stöd 
från FN:s livsmedelsorgan FAO som har slagit fast att 
det enda sättet att göra upp med världshungern är att 
stödja och uppmuntra det småskaliga jordbruket.

Nu vankas nya utmaningar
Med den nya deklarationen har världens lands-
bygdsbefolkning nu ett verktyg för att mobilisera 

Diego Montòn, 
Cloc/La via Campesina, Argentina
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Antalet  
medlemmar
l 1–49
l 50–99
l 100–199
l 200–400

11 lokal- och temagrupper
l Eskilstuna, Malmö, Stockholm, 
Uppsala och Västerås.
l Tema Buen Vivir och Naturens 
rättigheter, Tema Gruvor, Tema 
Rättvis vinhandel och Tema TV.

Övriga grupper
l 5 medlemsorganisationer: 
Latinamerikakommittén i 
Jönköping, Colombianätverket, 
Imagenes del sur, Latinamerika-
kommittén i Luleå, Internationella 
solidaritetskommittén och 
Permanic
l 5 folkrörelsepartners: 
Stiftelsen Brödet och Fiskarna, 
Latinamerikakommittén i Luleå, 
Föreningen för folkbildning 
och frihet Eduardo Madariaga, 
Emmaus Fredriksdal och 
Lärarförbundets lokalavdelning i 
Sundsvall-Timrå.

Antalet medlemmar per län
l Gotland: 5
l Skåne: 76
l Blekinge: 6
l Kalmar: 6
l Kronoberg: 6
l Halland: 17
l Jönköping: 12
l Östergötland: 26
l Västra Götaland: 101
l Södermanland: 17
l Örebro: 24
l Värmland: 14
l Stockholm: 260
l Uppsala: 58
l Västmanland: 9
l Dalarna: 12
l Gävleborg: 13
l Västernorrland: 13
l Jämtland: 5
l Västerbotten: 14
l Norrbotten: 6
Ingen länskoppling: 11
Totalt: 707 

Latinamerikagruppernas 
arbete i Sverige under 2018
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Resultat från informationsarbetet
Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga 
en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas 
strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda 
vinkel avrättas miljö- och människorättsaktivister på lö-
pande band. Därför har vi under 2018 fokuserat på att öka 
engagemanget i Sverige i frågor om mänskliga rättigheter, 
miljö och naturresurser i Latinamerika med koppling till 
vår egen kontext i Sverige.

Genom praktikantprogrammet och utåtriktade kam-
panjer har vi bidragit till att öka kunskapen om dessa 
frågor för den svenska allmänheten. Samarbetet med 
andra organisationer inom det svenska civilsamhället 
har varit särskild framgångsrikt. Under Klimatriks-
dagen 2018, stod vi bakom 3 av de 12 

vinnande motioner som disku-
terades vidare i Riksdagen och 

därigenom nådde samtliga riks-
dagsledamöter.

Praktikantprogrammet med 
Forum Syd/UHR har varit en cen-
tral del i verksamheten. Under 
2017/2018 hade 10 praktikan-
ter hos samarbetsorganisationer 
i Bolivia, Brasilien och Colombia. 
Praktikanterna deltog på en del aktivi-

teter inom utvecklingssamarbetet och har 
därefter bidragit med viktiga erfarenheter och ma-

terial till vårt arbete i Sverige. Exempelvis deltog 
praktikanterna hos Bartolina Sisa i Bolivia på en 
ledarskapsutbildning för urfolkskvinnor inom 
ramen för utvecklingssamarbetet. Det insam-
lade materialet från utbildningen används än 
idag i rapporteringssyfte samt i information 
–och folkbildningssyfte i Sverige och hos Bar-

tolina Sisa.  
 

Genom att tydligt koppla vår verksamhet i Sverige 
till aktuella frågor som rör våra samarbetsorganisatio-

ners prioriterade arbete blev flertalet av alla aktiviteter 
som vi genomförde under 2018 en lyckad synergieffekt. 
Huvudteman för vår verksamhet i Sverige är matsuveräni-
tet och naturens rättigheter; folkbildning och utbildning; 
organisationsförstärkning; samt påverkansarbete och 
alliansbyggande vilket ligger helt i linje med utvecklings-
samarbetet i Latinamerika.
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550
550 studenter har del-
tagit på seminarier och 
workshops anordnade 
av föreningen.

  349
Samtliga riksdagsleda-
möter har nåtts av vårt 
påverkansarbete.

1,5mn 
1,5 miljoner människor 
har nåtts genom skrift-
lig media.

Exempel på  
arrangerade evenemang
l Luleå: Föreläsningar om situa-
tionen för urfolkskvinnor i Bolivia. 
l Gävle: Aktivistträff och filmvis-
ning om rätten till mat, mark och 
territorium. 
l Stockholm: Samtal om klimat-
rättvisa under Klimatriksdagen 
4-6 maj 2018. 
l Eskilstuna: Föreläsning och fo-
toutställning om Guatemala. 
l Hässleholm: Folkhögskolekurs 
om matsuveränitet i praktiken i 
samarbete med Färnebo Folkhög-
skola.
l Malmö: Föreläsning och foto-
utställning om fredsprocessen i 
Colombia och situationen för lan-
dets småbrukare och urfolk. 
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Detta stöd har under 2018 gått till 
det kontinentala småbrukarnätver-
ket CLOC/La Vía Campesina - som 
genom sina nationella medlemsorga-
nisationer har verksamhet över hela 
Latinamerika utom Mexiko - 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 interna-
tionella arenor; samt till att stärka 
kapaciteten för organisationerna i 
genomförandet av detta arbete.

Stöd till skolor i agroekologi
Småbrukarnätverket Cloc/La Vía 
Campesinas agroekologiskolor ger 
deltagarna kunskap i att bedriva ett 
miljömässigt hållbart jordbruk där 
naturens egna processer och krets-
lopp tas tillvara. Utbildningarna 
blandar teori med praktik i deltagar-
nas hembyar eller närliggande
samhällen.

Latinamerikagrupperna stödjer 
framför allt processer som möjlig-
gör dialog och samordning mellan 
Cloc/La Vía Campesinas nio agro-
ekologiskolor/IALA:s (Institutos 
Agroecológicos Latinoamericanos) 
som 2018 hade 415 studenter 2018, 
varav 46% kvinnor och 96%
ungdomar.

År 2018 var andra året av ett femårigt programarbete 
som avtalats med Forum Syd om utvecklingsarbete i 
Latinamerika. 

Samarbetsorganisationer  
och erhållet stöd under året
l Waqib´Kej i Guatemala, 1 099 439 kr
l Pueblo Kayambi i Ecuador,537 271 kr
l Bartolina Sisa i Bolivia, 300 400 kr
l Cloc/La Via Campesina, Region Sydamerika, 2 243 197 kr
l Cloc/La Via Campesina, Region Kontinental  
(Betalas ut i Argentina), 1 237 186 kr
l Cloc/La Via Campesina, Region Centralamerika 
(Betalas ut i Nicaragua), 1 628 306 kr
l Cloc/La Via Campesina, Region Sydamerika 
(Betalas ut i Brasilien), 704 161 kr

Stöd till folkbildning och 
ledarskap i Latinamerika

Stöd till skolor i politiskt ledar-
skap och mänskliga rättigheter
På ledarskapsskolorna får urfolk och 
småbrukare kunskap och verktyg för 
att analysera dagens situation utifrån 
ett rättighetsperspektiv. Syftet med 
utbildningen är att deltagarna ska 
stärka sin kapacitet som ledare och 
opinionsbildare. Längden på skolorna 
varierar, allt ifrån en vecka till ett och 
ett halvt år. En del skolor är regio-
nala och tar emot studenter från flera 
olika länder.

Latinamerikagruppernas stöd till 
ledarskapsskolor för urfolk och små-
brukare är omfattande och många 
gånger av avgörande betydelse för 
att utbildningarna ska bli av. Under 
de senaste åren har vi ökat stödet till 
utbyten mellan länder och regioner. 
2018 gick Latinamerikagruppernas 
stöd till nedanstående ledarsskaps-
skolor, och finansierade totalt 762 
deltagare. Av dessa var 75 procent 
kvinnor och 36% ungdomar.

Skolor i agroekologi
l IALA Maria Cano – Viotá, Colombia
l IALA Amazónico – Parauapebas, 
Pará, Brasilien.
l Escola Latino Americana de 
Agroecologia – Município da Lapa, 
Paraná, Brasilien.
l IALA Guaraní – Asunción, Paraguay
l IALA Paulo Freire – Barinas, 
Venezuela
l IALA UNICAM - Santiago Del Estero, 
Argentina
l IALA Sembradoras - Santiago, Chile
l AILA Centro Integral Niceto Pérez 
de la ANAP, Municipio de Güira de 
Melena, Kuba.
l IALA Mesoamérica Ixim Ulew –  
Santa Emilia, Nicaragua.
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Så får vi in pengar
2018: 15,2 miljoner kronor
l Sida via Forum Syd 95 %
l Insamling 5 %

Så använder vi våra pengar
2018: 14,7 miljoner kronor
l Programstöd Latinamerika: 11 007 959 kr
l Övriga ändamålskostnader (kostnader för ekonom som hyrs ut, samt kontor i 
Ecuador som avvecklats): 1 607 279 kr
l Opinions och påverkansarbete i Sverige: 770 000 kr
l Praktikanter (placering i Bolivia och Colombia): 685 809 kr
l Föreningsverksamhet och insamlingskostnader: 468 844 kr
l Revisionskostnader: 165 171 kr 

Skolor i politiskt ledarskap och 
mänskliga rättigheter
l Waqib Kej – Ledarskapsskola i Gua-
temala: 17 deltagare (13 kvinnor, 15 
ungdomar)
l Bartolina Sisa – Ledarskapsskola i 
Bolivia: 367 deltagare  (349 kvinnor, 
39 ungdomar)
l Pueblo Kayambi – Ledarskapsskola i 
Ecuador: 33 deltagare (15 kvinnor, 18 
ungdomar)
l Cono Sur – Sydamerikansk skola i 
ledarskap (Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Peru och Bolivia): 62 delta-
gare (35 kvinnor, 36  ungdomar).
l Andina – Sydamerikansk sko-
la i ledarskap (Brasilien, Paraguay, 
Uruguay, Argentina och Chile): 51 
deltagare (30 kvinnor, 10  ungdomar)
l Egidio Brunetto – Sydamerikans sko-
la för nationella ledare: 43 deltagare 
(16 kvinnor, 17 ungdomar)
l Formación de Formadores, Ecuela 
Campesina Francisco Morazán – Skola 
i Managua, Nicaragua för deltagare 
från Latinamerika: 61 deltagare (31 
kvinnor, 30 ungdomar)
l Escuela Continental de Mujeres – 
Kontinental skola för kvinnor: 34 
deltagare (34 kvinnor, 15 ungdomar)
l Campamento Continental de Jóve-
nes – Kontinental Ungdomsläger med 
ledarskapsutbildning: 94  deltagare ( 
46 kvinnor, 94 ungdomar)

Ekonomi

l Samarbetsorganisationer
l Skolor i agroekologi
l Skolor i politiskt ledarskap
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FN godkände deklarationen om  
småbrukares rättigheter
Samarbetsorganisationernas kapacitet att påverka poli-
tiska förslag för småbrukare och urfolks rättigheter har 
stärkts, vilket bl.a. resulterat i att Latinamerikagrupper-
nas största samverkansorganisation, nätverket Cloc/La 
Vía Campesina, 2018 äntligen uppnådde målsättningen 
att få FN att godkänna deklarationen om småbrukare och 
urfolks rättigheter.Godkännandet av denna deklaration 
är ett historiskt genombrott för småbrukare och urfolks-
rättigheter. Deklarationen utgör ett rättsligt verktyg för 
organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och 
natur; rättigheter till land, vatten, frön etc. Utmaningarna 
framöver ligger i spridning och genomförandet av dekla-
rationen.

Viktiga politiska förslag har fått stöd
Alla samarbetsorganisationer som får stöd av Latinameri-
kagrupperna har bidragit till lagförslag och andra politiska 
förslag för matsuveränitet och Buen Vivir.

Bartolina Sisa i Bolivia har bland annat haft möten och 
formulerat politiska förslag för implementeringen av små-
brukare och urfolks rättigheter. Bartolina Sisa har även 
formulerat politiska förslag för jämställdhet och avskaf-
fandet av patriarkatet. Dessa förslag har överlämnats till 
den centrala regeringen vid nationella samlingar för ur-
folkskvinnor

Pueblo Kayambi i Ecuador har deltagit i utvecklandet av 
flera politiska förslag, bland annat gällande markanvän-
dande och rättigheter för småbrukare och urfolk, och 
lyckades få SENAGUA (Ecuadors vattenmyndighet) att 
förklara Kayambi territoriet som ett vattenskyddat områ-
de i Ecuador. Pueblo Kayambi lyckades dessutom etablera 
strategiska allianser för rätten till vatten, utvecklandet 
av agroekologisk produktion och förbättringar av försälj-
ningssystem för små producenter på lokal nivå. 

Waqib´Kej i Guatemala höll möten med FN organ, tex  
FN:s permanenta forum för urfolk, utskottet för av-

skaffandet av rasdiskriminering (CERD), internationella 
arbetsorganisationen (ILO) och FN:s särskilde rapportör 
för urfolks rättigheter och den särskilda föredraganden 
för urfolkens rättigheter. På dessa möten presenterade 
Waqib’Kej rapporter, brottsfall mot rätten till samråd samt 
information om hot och våld mot urfolken som utförts 
till följd av rättighetsförsvarares kamp mot utvinnings-
industrier i urfolkens områden samt kriminalisering av 
protester och förföljelse av urfolks ledare av Guatemalas 
regering. Waqib´Kej ger också rättsligt stöd för återgi-
vandet av land till urfolkssamhällen och till anhöriga och 
överlevande från folkmordet.

Cloc/La Vía Campesina fortsätter trots allvarliga hot mot 
rörelsens aktivister att följa den sköra fredsprocessen i 
Colombia, och utkräva rättvisa vid hot mot, eller mord av, 
rättighetsförsvarare i Latinamerika och har framgångsrikt 
bidragit till den fällande domen mot det transnationella 
företaget Syngenta för mordet på Cloc/La Vía Campesi-
nas medlemsorganisation Movimiento Sin Tierras (MSTs) 
ledare i Brasilien. Cloc/La Vía Campesina har även uppnått 
målet att få igenom sitt lagförslag för en nationell plan 
för agroekologi i Urugyuay och finansiering av den natio-
nella planen för stöd till jordbrukande kvinnor i Honduras. 

Stärkta röster  
lokalt och globalt
Latinamerikagruppernas samarbetsorganisationer har demokratiska strukturer som 
särskilt stärker kvinnor och ungdomar. Medlemmarna i samtliga av Cloc/La Vía Cam-
pesinas politiska kommittéer och arbetsgrupper bestod 2018 till minst 50% av 
kvinnor och till minst 25% av ungdomar.





Latinamerikagrupperna

Adress: Latinamerikagrupperna
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
info@latinamerikagrupperna.se

Webb och sociala medier:
latinamerikagrupperna.se
facebook.com/Latinamerikagrupperna
twitter.com/latinamerikagr
instagram.com/latinamerikagrupperna

Ditt stöd ger människor tillgång till kunskap om demokrati 
och mänskliga rättigheter, samt möjlighet att organisera sig. 

Bli månadsgivare 
l Som månadsgivare ger du en valfri 
gåva varje månad.

Passa även på att bli medlem i 
föreningen för 20 kr/månad. 

Se: latinamerikagrupperna.se

Sms:a en gåva
l ”LA” till 72980 så bidrar du med 
100 kronor.

Sms:a ”LA 150” till 72980 så bidrar 
du med 150 kronor.

Sms:a ”LA 200” till 72980 så 
bidrar du med 200 kronor.

Ge en gåva via Swish
l Fyll i Latinamerikagruppernas 
Swish-nummer, 1239010174 (123+ 
Latinamerikagruppernas 90-konto) 
och valfri summa. Skriv ”gåva”  
i fritexten. 

Hjälp oss stödja folkrörelser i Latinamerika


