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Vilka är vi? 

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar 

för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika.Vårt arbete 

bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och 

utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter. Vi driver inga egna 

projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser 

som angelägen för att uppnå verklig förändring. I Sverige arbetar vi tillsammans med 

föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och synliggöra 

svenska aktörers agerande i Latinamerika. 

 

Så blir du aktivist i Latinamerikagrupperna  
För att bli aktivist i Latinamerikagrupperna måste du vara medlem i föreningen. Du kontaktar 

själv någon av våra lokalgrupper eller våra temagrupper. Kontaktuppgifter hittar du  här: 

http://www.latinamerikagrupperna.se/medlemssidan/  

Finns ingen lokalgrupp på din ort kan du starta en ny. För att starta en lokal- eller temagrupp 
krävs minst tre medlemmar i Latinamerikagrupperna. Lokalgrupperna organiseras 
geografiskt, medan temagrupperna organiseras utifrån ett gemensamt tematiskt område 
inom ramarna för Latinamerikagruppernas arbete. Temagrupper kan även vara digitala. 
Lokal- och temagrupper bildas genom ett protokollfört möte som skickas till 
au@latinamerikagrupperna.se, som sedan skriftligt godkänts av Latinamerikagruppernas 
styrelse.  
 

Vad innebär det att vara aktivist i Latinamerikagrupperna?  

Som aktivist i Latinamerikagrupperna tar du ställning för en rättvis och hållbar värld! Som 

aktivist blir du en del av den globala kampen för en rättvis omfördelning av världens resurser 

och social rättvisa. Lär dig mer  om våra frågor och träffa nya människor med samma 

intressen.  

Som aktivist företräder Latinamerikagrupperna och agerar då i föreningens namn. Därför är 

det viktigt att alltid representera föreningens värderingar:  

1. Vi diskriminerar inte någon enskild person eller grupp, baserat på kön, ålder, etniskt 

ursprung, religion, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder. 

2. vi motverkar all form av korruption 

3. Vi är alltid drog- och alkoholfri när vi representerar föreningen 

4. Vi tar  aktivt avstånd från all form av sexuella trakasserier eller övergrepp  

 



Vid oacceptabelt eller olämpligt beteende 
Latinamerikagrupperna arbetar för mångfald med avseende på kön, ålder, etnicitet, klass, 

sexualitet, funktionalitet och utbildning. Alla inom lokal- eller temagruppen har ett ansvar 

för att inte uttala sig eller agera rasistiskt och/eller diskriminerande. Aktivister inom 

Latinamerikagrupperna ska verka för att skapa en inkluderande miljö där ingen bemöts med 

fördomar. 

Varje aktivist kan anmäla oacceptabelt eller olämpligt beteende till 
verksamhetsledaren. 

● Sexuella trakasserier 

● Mobbning 

● Diskriminering baserat på kön, etnicitet, ålder, klass, funktionalitet, religion och 

sexuell läggning 

● Rasism  

 Så anmäler du oacceptabelt eller olämpligt beteende 

● Skriv ner eller dokumentera på annat sätt vad som har hänt och hur du upplevt det: 

notera datum, tid, plats, vilka som var inblandade, vad personen/personerna sa eller 

gjorde, hur du reagerade och kände vid händelsen. Ange även om någon bevittnade 

händelsen och kan bekräfta vad som hänt. 

● Om det är svårt att själv säga ifrån, be någon i lokalgruppen/temagruppen om hjälp 

eller gör det skriftligt. 

● Kontakta kontaktpersonen och berätta om händelseförloppet. Kontaktpersonen 

måste ta uppgifterna på allvar för att snabbt utreda och vidta åtgärder för att 

förhindra fortsatta trakasserier eller olämpligt beteende. Hen ansvarar även för att 

föra vidare informationen vidare till verksamhetsledare. 

 

 

 


