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Därför behövs Latinamerikagrupperna

Ledare

”Business as
usual” fungerar
inte längre

Vårt stöd ger
människor makt och
inflytande över sina
liv
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Latinamerika fortsätter att vara
världens mest ojämlika region.
Med djupa klyftor mellan rika
och fattiga, stad och landsbygd. Korruptionen är utbredd
och straffriheten likaså. En liten
grupp människor kontrollerar
regionens politik och ekonomi
medan majoriteten av befolkningen lever i ekonomisk utsatthet och har små möjligheter att
påverka sin livssituation. Det är
en historisk ojämlikhet som har
förstärkts ytterligare av en allt
mer intensifierad global jakt på
naturresurser.
I kampen om Latinamerikas
naturresurser är landsbygdsbefolkningen de stora förlorarna.
Människor som är helt eller delvis
är beroende av naturen för sin
överlevnad tvingas lämna sina
marker för att ge plats åt plantager, vattenkraft och gruvor.
De förlorar därmed möjligheten
att försörja sig, men även andra
grundläggande rättigheter såsom
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rätten till mat, vatten och möjligheten att utöva sin kultur.
Denna utveckling har lett till
ökade sociala motsättningar, och
en extremt utsatt situation för
människor som försvarar naturen och sina rättigheter. Idag
är Latinamerika den farligaste
regionen för miljö- och människorättsförsvarare. Latinamerikagrupperna arbetar för att förändra
detta.

Latinamerikagruppernas vision
är en rättvis, jämlik och hållbar
värld
Vårt bidrag för att närma oss vår
vision är att öka utsatta gruppers
makt och inflytande över sitt liv
och sin framtid. Det gör vi genom
att …

• Vi stärker folkrörelser i
Latinamerika

Folkrörelser behövs för att
försvara miljö- och mänsk-

liga rättigheter och driva på
social förändring. Därför stödjer
Latinamerikagrupperna folkrörelser i Latinamerika. De behöver
långsiktigt stöd och hjälp att göra
sina röster hörda.

• Vi bidrar till internationell
solidaritet

Kunskap och engagemang är
avgörande för att människor ska
kunna kräva förändring. Därför
arbetar Latinamerikagrupperna
med folkbildning och opinionsbildning i Sverige.

• Vi lyfter röster som sällan
hörs

Politiker och beslutsfattare har
makten att förändra de strukturer som orsakar fattigdom
och orättvisa. Därför arbetar
Latinamerikagrupperna med att
sprida kunskap till och påverka
politiker och beslutsfattare i
Sverige och EU.
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OMSLAGSBILD: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST).
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020 var ett svårt år för alla, men de
som drabbades allra hårdast var de
som redan innan var mest socialt
och ekonomiskt utsatta. I Latinamerika
har klyftorna mellan rika och fattiga ökat. FN förutspår att 35 procent av
befolkning kommer att hamna under
fattigdomsgränsen som ett resultat av
coronakrisen. Samtidigt ökar brotten
mot miljö- och människorättsförsvarare
och storbolagen fortsätter att tömma
regionen på naturresurser.

C

oronakrisen har visat hur sårbart
dagens ekonomiska och sociala
system är och hur akut världen
behöver ställa om. Men 2020 har också
visat att vi snabbt kan ställa om när
det behövs och visat oss hur nödvändigt det är med samarbete över gränserna. Den svenska allmänheten har fått
upp ögonen för riskerna med Sveriges
låga självförsörjningsgrad av livsmedel. Något som har gjort det lättare
för oss att lyfta behovet av matsuveränitet i en svensk kontext. Under året har
Latinamerikagrupperna även synliggjort
sambandet mellan Sveriges låga självförsörjningsgrad och brott mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring i
Latinamerika.

T

rots motgångar och begränsade
resurser har vi, och våra samarbetspartners, uppnått våra mål.
Latinamerikagrupperna fortsätter vara
en stark aktör inom solidaritetsrörelsen
i Sverige och har våra samarbetsorganisationer tagit ett stort socialt ansvar
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för att säkra tillgång till mat för ekonomiskt utsatta grupper. I Bolivia, Brasilien
och Argentina har våra samarbetsorganisationer producerat och distribuerat
hälsosam mat till överkomliga priser.
Samtidigt har de snabbt lyckats ställa
om till att arbeta digitalt. Dessa nya
digitala arbetsmetoder har hjälpt oss att
minska vårt klimatavtryck utan att tappa
närheten till våra bröder och systrar i
Latinamerika.

A

vslutningsvis vill jag lyfta de
gröna sjalarnas seger i Argentina.
Efter lång kamp är Argentina det
tredje landet i Sydamerika att legalisera
abort. En annan glädjande nyhet är att
Costa Rica var först ut i Centralamerika
att legalisera samkönade äktenskap. Två
segrar påminner oss om - att kampen
inte slutar förrän vi alla har rättigheter
och att kampen lönar sig. ¡Globalicemos
la Lucha, globalicemos la Esperanza!
Klara Knapp,
Ordförande för Latinamerikagrupperna
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Resultat

17 000
människor har nåtts av
vårt informationsarbete

Latinamerikagruppernas
arbete i Sverige
under 2020

Foto: Latinamerikagrupperna 2020

Latinamerikagrupperna arbetar på olika sätt med att sprida kunskap och väcka
engagemang för frågor som rör Latinamerika, rättvisa, och mänskliga rättigheter,
hos såväl allmänheten som hos politiker och beslutsfattare.
Under 2020 nåddes minst 17 000
personer i Sverige av information om
våra samarbetsorganisationers kamp
för rättvisa och ett värdigt liv och om
orättvisor som svenska aktörer bidrar
till i Latinamerika. Resultat uppnåddes genom kampanjer, seminarier,
rapporter och debattartiklar som vi
anordnade själva eller tillsammans
med andra organisationer samt med
hjälp av våra aktivister och praktikanter.
Tillsammans med andra organisationer och olika nätverk har vi
under året vid fyra olika tillfällen fått
medialt utrymme, bland annat på Aftonbladets debattsida.
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Trots att coronapandemin förhindrade resor till Latinamerika
genomfördes praktikantprogrammet
även under 2020. En stor del av deras arbete genomfördes digitalt. En
praktikant skapade en egen webbsida
med ett omfattande intervjumaterial från colombianska småbrukare
och två andra praktikanter gjorde en
dokumentärfilm om den situationen i
Colombia efter fredsavtalet. Men ett
exempel på en lyckad aktivitet som
skedde offline var en föreläsningsturnén i Bohuslän som en praktikant
inom ramen för praktikantprogrammet själv arrangerade.
Då coronapandemin i sista sekun-

den hindrade vår gäst Segundina
Flores, ordförande för den bolivianska kvinno- och urfolksrörelsen
Bartolina Sisa i Bolivia, att komma
till Sverige genomförde vi istället ett
flertal digitala seminarium. Något
som vi sedan fortsatte med under
resten av året.

Vi granskar och påverkar politiker och andra makthavare
Beslut som fattas i Sverige eller EU
har konsekvenser för människor i
Latinamerika. Politiker och beslutsfattare har makt att förändra de
strukturer som orsakar fattigdom
och orättvisa. Därför är en viktig del
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Föreningssidor
Antalet
medlemmar
l
l
l
l

673

1–49
50–99
100–199
200–400

av vårt arbete i Svemedlemmar har under
rige att granska hur
året hjälpt till att synligSverige följer sina
göra våra frågor.
åtaganden och att
föra dialog med politiker och beslutsfattare
om våra frågor.
Under året deltog vi på 7 möten
med 36 politiker och rådgivare till politiker. Tillsammans med andra
organisationer tog vi under året fram underlag som använts av beslutfattare. Vi var bland annat med och tog
fram underlag om människorättssituationen i Latinamerika som riksdagsledamoten Lorena Delgado (V) använde i
en interpellation.
Under 2019 arrangerade Latinamerikagrupperna ett möte mellan riksdagsledamoten Amineh
Kakabaveh (-) och representanter för våra
samarbetsorganisationer i Colombia. Resan
resulterade i en interpellation till utrikesstudenter har deltagit
Antalet medlemmar 2020
minister Ann Linde i april 2020. Då Amineh
på aktiviteter anordI december 2020 hade föreningen
Kakabaveh informerade om mötet med våra
nade av föreningen.
673 medlemmar och 5 medlemsorgasamarbetspartners och ställde krav på svenskt
nisationer. Våra 4 lokalgrupper består
engagemang i fredsprocessen i Colombia.
av personer som bor på en specifik ort
Vi var medförfattare till en rapport om handelsmedans våra 3 temagrupper träffas digitalt
avtalet mellan EU och Mercosur. Vi var även med att
och är består av personer som är intresserade av
ta fram Barometern 2020, civilsamhällets granskning av
en specifik fråga.
Sveriges politik för global utveckling (utgiven av nätverket Concord). Barometern har enligt utgivarna fått god
förankring inom Regeringskansliet, nått fokalpunkter för
4 lokalgrupper:
Agenda 2030 och PGU och statssekreterare på UD, sociEskilstuna
al-, miljö- och näringsdepartement.
Stockholm
Västerås
Uppsala
När vi organiserar oss blir vår röst starkare
Latinamerikagrupperna är en medlemsstyrd förening som
är öppen för både privatpersoner och organisationer. Det
3 temagrupper:
innebär att det är medlemmarna som styr verksamhetens
Tema Buen Vivir och Naturens rättigheter
inriktning. Det görs främst på årsmötet, som är föreningTema Gruvor
ens högsta beslutande organ. Där utses även styrelse,
Brassar
valberedning och internrevisorer.
Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för att verksam5 medlemsorganisationer:
heten bedrivs i enlighet med uppsatta mål. Det operativa
Latinamerikakommittén i Jönköping
ansvaret ligger på kansliet, som idag utgörs av 7 heltidsColombianätverket
anställda vilka sitter på kansliet i Stockholm.
Imagenes del sur
En del av vårt arbete i Sverige är att sammanföra männLatinamerikakommittén i Luleå
iskor som delar vår vision. Det gör vi bland annat genom
Internationella solidaritetskommittén
att uppmuntra till och stödja lokal aktivism. Våra ideella
krafter är viktiga för att skapa opinion och påverka i våra
4 folkrörelsepartners:
frågor. Stödet från privatpersone, stiftelser och andra orBrödet och Fiskarna
ganisationer, så kallade folkrörelsepartners, är också helt
Föreningen för folkbildning och frihet avgörande för att vi ska kunna bistå med stöd till våra
Eduardo Madariaga
samarbetsorganisationer i Latinamerika.
Latinamerika kommittén i Luleå

481

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lärarförbundets lokalavdelning i Sundsvall-Timrå
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Aktivism

Alexandra Löfgren
fd praktikant
sagt oväntat sätt. Alexandra som älskar att cykla
bestämde sig för att cykla Gotland runt, en sträcka på
ungefär 50 mil. Med tält, mat och trangiakök gav hon
sig av på sitt cykeläventyr. Under en vecka i oktober
fick vi på Facebook följa hennes resa genom ett regnigt och blåsigt Gotland samtidigt som vi fick lära oss
mer om Latinamerikagruppernas arbete. En insamlingskampanj som resulterade i 2550 kronor till
Latinamerikas samarbetsorganisationer.

Gotland runt för
Latinamerika
Foto: privat

Alexandra trotsade väder och vind
för att uppmärksamma situationen för
Latinamerikas småbrukare.
Praktik. – Innan du tror att du kan världen och tar
dig an att förändra den, måste du först se den, sa
en geografilärare till Alexandra Löfgren på gymnasiet. Den kommentaren fick henne att söka till
kursen Global rättvisa på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Ett samarbete mellan folkhögskolan,
Latinamerikagrupperna och organisationen Framtidsjorden.
I normala fall består kursen av en sex veckor lång
introduktion på folkhögskolan, en fem månader lång
utlandspraktik hos någon av våra samarbetsorgani6

Fakta
sationer samt ett efterarbete i Sverige där kursdeltagarna ska dela med sig av sina nyvunna erfarenheter.
På grund av Coronapandemin fick kursen i år planeras om och utlandspraktiken sköts på framtiden.
Istället fick deltagarna ägna hösten åt att informera
om Latinamerikagruppernas och Framtidsjordens
arbete och samla in pengar till våra samarbetsorganisationer.
Alexandra som skulle ha gjort praktik hos vår samarbetsorganisation Coordinador Nacional Agrario
(CNA) i Colombia tog sig an uppdraget på ett minst
Verksamhetsberättelse 2020

Praktikantverksamheten
Latinamerikagrupperna ger varje år
svenska medborgare möjligheten att
göra en fyra månader lång praktik
hos våra samarbetsorganisationer i
Latinamerika.
Syftet är att praktikanterna ska
få ökad kunskap om Latinamerika
och ett fördjupat engagemang för
globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.
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När jag ringer upp Alexandra befinner hon sig på tillfälligt besök i ett soligt Stockholm.
– Det är så lätt att sånt här informationsarbete
hamnar i gamla banor. Då får man vara kreativ och
förena det med något roligt, svarar hon när jag frågar henne om hur hon kom på idén med sin “cykelaktivism”.
Alexandra har samlat in pengar till andra organisationer tidigare. Däremot var det första gången hon
var på Gotland. Att Gotland är blåsigt i oktober fick
hon snart erfara. En natt blåste det 15 sekundmeter och hon fick med nöd och näppe upp tältet. Trött
somnade hon in men väcktes kort därefter av poliser
som letade efter en försvunnen man.
– Det var en bra lärdom, säger hon och skrattar:
att ta livet som det kommer. En insikt som hon haft
nytta av under hela det här pandemi-året.
Även om Alexandra var ensam på sin långdistanscykling fick hon mycket stöd från vänner och
bekanta, liksom av sina klasskompisarna från Biskops Arnö.
– Latinamerikagrupperna uppmuntrade mig och
tyckte att det här var en rolig grej. Det tyckte jag var
fint och jätteroligt, säger hon och uttrycker även sin
tacksamhet till alla som tog sig tid att läsa hennes
inlägg och skänkte en slant till Latinamerikagruppernas arbete.
För Alexandra var det särskilt viktigt att synliggöra
hur svensk politik och svenska investeringar påverkar livet för människor i Latinamerika. En region som
ligger henne varmt om hjärtat.
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Aktivism

Aktivism

Tips från
coachen

Foto: privat

Trots att praktiken i Colombia blev uppskjuten på
obestämd framtid är hon inte besviken.
– Jag hade en underbar resa, säger hon, och även
om resan till Colombia inte blev av i år så ångrar
jag ingenting. Jag är jättenöjd med tiden på Biskops
Arnö och med Latinamerikagrupperna. Jag har lärt
mig otroligt mycket och jag har fått en bra riktning
i livet.
Alexandra beskriver sig själv som priviligierad som
har växt upp i ett höginkomstland.
– Jag försöker bara ta hand om de privilegier jag
har fått och ta ansvar. Just nu vill jag studera och
studera i flera år. Jag hoppas kunna utbilda mig för
att leda människor i den globala omställning som jag
tror att vi behöver. Vi måste hitta alternativa system
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för hur vi kan fungera som samhälle. Vi får hela tiden
nya bevis på att vi inte kan lappa och laga det här systemet.
– Avslutningsvis skulle jag vilja tacka Latinamerikagrupperna för att jag fick förtroendet att delta på
den här utbildningen. Jag var nog den yngsta deltagaren på hela kursen i år och det känns jätteroligt.
Vi på Latinamerikagrupperna tackar så klart Alexandra för hennes engagemang och ser fram emot att i
framtiden höra om hennes vistelse i Colombia.
Text: Judith Camacho Murillo
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Reflektera över dina intentioner med
din aktivism och kontrollera att organisationen du vill stötta är bra och att
pengarna används på ett bra sätt.
Var kreativ och kom ihåg att det
finns mycket man kan bidra med i sitt
närområde. Under fyra månader i år
arbetade jag till exempel på Östersunds sjukhus med att städa IVA-rum
och ambulanser för att minska spridningen. Att med egna ögon se hur
ansträngd situationen var på sjukhuset var en verklig ögonöppnare för
mig. Men vill man stödja människor utanför Sverige är det bra att det
finns organisationer som Latinamerikagrupperna som fungerar som en
brygga mellan olika länder och kontinenter.
Låt dig inte luras av kommersiella
intressen. Du behöver inte en massa
utrustning, utan kommer troligen
ganska långt med sådant du redan
har eller kan låna. En vän köpte nyligen en cykel för 800 kronor och
cyklade runt hela Sverige.
Ha ett högre syfte med resan, att
samla in pengar till människor på en
annan plats till exempel. Det hjälper dig att orka fortsätta när det tar
emot.

Foto: privat

Alexandra
Löfgren
Ålder: 20
Bor: Dvärsätt utanför Östersund.
Gör: Studerar deltid vid Global Citizen Academy.
Familj: Mamma och pappa, samt bror och syster som båda
bor i Stockholm.
Härnäst: Studera humanekologi i USA.

Känner du dig inspirerad att av Alexandras engagemang och vill stötta
Latinamerikagruppernas arbete?
Swisha valfri summa till: 12 39 01 01 74.
Glöm inte att skriva ”cykelaktivism” på meddelandet.
Du kan också använda QR-koden brevid s:a en gåva
Sms:a ”LA” till 72980 och bidra med 100 kronor.
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Resultat

Stöd till folkrörelser
i Latinamerika
Latinamerikagrupperna stödjer folkrörelser i Latinamerika. Vårt stöd går till rörelser
som arbetar över nationsgränser och
nationellt men även på lokal nivå.

Resultat av Latinamerikagruppernas utvecklingsarbete i Latinamerika

Latinamerikagruppernas samarbete med
småbrukarenätverket Cloc/La Vía Campesina

Latinamerikagrupperna samarbetar sedan många år med
rörelsens latinamerikanska gren Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc), som består av
ett 84 organisationer i Syd-, Centralamerika och Karibien.
De arbetar för att förbättra livsvillkoren för landets urfolk
och småbrukare och försvarar det småskaliga, hållbara
jordbruket.
Erhållet stöd under året 4 870 096 kr

Latinamerikagruppernas samarbete med nätverket Waqib’Kej
I Guatemala arbetar Latinamerikagrupperna tillsammans
med nätverket Waqib’Kej (Coordinación y Convergencia Nacional Maya). Ett nätverk som består av urfolk- och
småbrukareorganisationer från nästan hela landet. Varje
medlemsorganisationer har sin egen inriktning och arbetsområde men gemensamt är att de alla delar samma
samhällsvision – ett rättvist samhälle i harmoni med naturen.
Erhållet stöd under året 829 702 kr

Latinamerikagruppernas samarbete med
Pueblo Kayambi i Ecuador

Latinamerikagrupperna har samarbetat med urfolksorganisationen Pueblo Kayambi sedan år 2016. De organiserar
Kayambifolket i de ecuadorianska Anderna. Deras huvudfrågor är rätten till vatten, demokrati och tvåspråkig
interkulturell utbildning.
Erhållet stöd under året 558 150 kr

Latinamerikagruppernas samarbete med
kvinnoorganisationen Bartolina Sisa

Sedan år 2017 samarbetar Latinamerikagrupperna med
urfolks organisationen Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina
Sisa. Bartolina Sisa samlar ett stort antal gräsrotsorganisationer över hela Bolivia och arbetar för att stärka urfolks
rättigheter och kvinnors möjlighet att nå beslutsfattande
positioner i samhället.
Erhållet stöd under året 342 101 kr.
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Foto: Waqib’ Kej 2020

Urval av aktiviteter som
finansierats under 2020

•
•
•

Escuela de Continental de Comunición - CLOC/LVC: s
kommunikationsskola
Escuela Mesoamericana de Agroecología- CLOC/LVCs
skola i Agroekologi (Mesoamerica)
Escuela de Teoría Política Latinoamericana para el Rescate de la Memoria Histórica de Mesoamérica - CLOC/
LVCs skola i Latinamerikansk politisk teori för det historiska minnet av Mesoamerica (Mesoamerica)
Verksamhetsberättelse 2020

Deltagare på skolor och
utbildningar

• CLOC/La Vía Campesina: 1554, varav 802 kvinnor
(51,6%), 752 (48,4%), av dessa är 744 (47,8%) ungdomar.
• Wakib kej, 21, varav 20 kvinnor (95,2 %), 1 man (4,7 %)
av dessa är 12 (57 %) ungdomar
• Pueblo Kayambi, 2244, varav 1144 kvinnor (50,9 %),
1100 män (49 %) av dessa är 875 (38,9 %) ungdomar.
• Bartolina Sisa, 1332, varav 1157 kvinnor (87 %), 175 män
(13 %) av dessa är 316 (24 %) ungdomar.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2020
2020

2020 var ett tufft år för våra samarbetsorganisationer
i Latinamerika. Latinamerikas ekonomier har drabbades hårt av coronapandemin och klyftorna mellan rika
och fattiga vidgades ytterligare. Det politiska landskapet
har målats om och handlingsutrymmet för civilsamhället
minskade rejält i flera länder. Den redan starka hotbilden mot regionens miljö- och människorättsaktivister
har förvärrats under pandemin och så gott som alla våra
samarbetsorganisationer har under året utsatts för någon
form av systematisk förföljelse.
Trots dessa utmaningar har våra samarbetsorganisationer lyckats påverka politiken på såväl kontinental,
nationell och regional nivå. Majoriteten av de planerade
aktiviteterna har, med vissa anpassningar, genomförts och
resultaten har dessutom överstigit förväntan. Kvinnornas
deltagande i folkbildningsinsatser var ovanligt hög och
låg på 71%
Våra samarbetsorganisationer arbetat med att uppmärksamma våld och utkräva ansvar för brott mot
miljö- och människorättsaktivister. Under året har organisationerna inom CLOC-La Via Campesina lyckats driva
igenom flera juridiska processer mot stater och privata aktörer. Utöver det har fokus legat på att öka allmänhetens
kunskaper om småbrukare deklarationen som FN:s råd för
mänskliga rättigheter röstade igenom 2018. En deklaration som organisationerna inom CLOC-La Via Campesina
under flera år kämpat för och arbetat fram. Organisationerna inom CLOC-La Via Campesina har även arbetat för
att beslutsfattare ska implementera deklarationen på nationell nivå samt för att internationella organ som FAO ska
följa den.
Vår samarbetsorganisation Bartolina Sisa i Bolivia har
under året presenterat flera förslag för att öka jämställdheten, avskaffa patriarkatet samt säkra rättigheter för
småbrukare och urfolk.
Vår samarbetsorganisation Pueblo Kayambi i Ecuador
har bidragit till flera politiska förslag för att stärka sin
autonomi. De har även fått igenom ett förbättrat försäljningssystem för småskaliga producenter.
Vår samarbetsorganisation Waqib’ Kej i Guatemala har
inför olika FN-organ vittnat om regeringens våld mot urfolksgrupper, kriminalisering av protester och förföljelse
av urfolksledare. Waqib`kej har gett rättsligt stöd till urfolksgrupper som kräver upprättelse för övergrepp som
skedde i samband med folkmordet eller kräver tillbaka
mark konfiskerades under samma tid.
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Kvinnokamp

Brasiliens jordlösa
kvinnor mobiliserar
nationellt
2020 genomförde de jordlösas rörelse, MST ett historiskt
internationellt kvinnomöte i Brasilien. Ett möte med
kvinnor från hela landet samt internationella delegater,
däribland Latinamerikagrupperna.

Brasilien. Den 6 mars 2020 inleddes ett tre dagar långt kvinnomöte i Brasiliens huvudstad
Brasilia. Mötet är det första i sitt
slag i Brasilien och arrangeras av
kvinnor engagerade i De jordlösas rörelse, Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST). Mötet samlade 3500 kvinnor från hela landet samt internationella delegater, däribland
Latinamerikagrupperna.
– Latinamerikagrupperna är på
plats för att visa vår solidaritet.
Tillsammans med andra organisationer som har internationalismen och solidaritet som bärande
principer förenas vi i en gemensam kamp mot patriarkatet,
kapitalismen och kolonialismen.
Något som är extra angeläget nu när vår samarbetspartner De Jordlösas Rörelse (MST),
har utpekats som en av president
Bolsonaros huvudfiender för sitt
arbete för rätten till mat, mark
och för sitt försvar av naturen,
berättar Marlene Sosa Mercado
som var på plats för Latinamerikagruppernas räkning.
Foto: Marlene Soca Mercedes/Latinamerikagrupperna 2020
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Vägen fram till det historiska
mötet har varit lång och föregåtts
av många möten. Deltagarna har
sedan två år tillbaka arrangerat
olika typer aktiviteter för att
samlat in pengar för att finansiera deltagarnas resa, mat och
logi. Många kvinnor har sålt sina
ekologiska produkter på marknader. Andra har arrangerat konserter och lotterier.
Syftet med mötet var att synliggöra och stärka landsbygdskvinnornas kamp och arbete med att
producera hälsosam mat utan
gifter samt sprida kunskap om
deras feministiska arbete (Feminismo Campesino y Popular). Med
mötet ville man ingjuta hopp om
framtiden och ge kvinnorna kraft
att orka fortsätta kämpa; att odla
motståndskraft.
Det späckade programmet
innehöll debatter om kapitalismen och patriarkatet, rasism och
våld. Därutöver genomfördes även
workshops, kulturella aktiviteter
och en stor 8:e mars demonstration.
– Detta möte visar kvinnornas styrka för att MST som helhet

ska anta en feministisk dimension med attityd och politiska
handlingar som förändrar våra liv
och vår verklighet, berättar Itelvina Massioli från De jordlösas
Rörelse (MST), som är en del av
den nationella styrelsen och sitter
i folkbildningsteamet.
Text: Judith Camacho Murillo

Fakta

De jordlösas rörelse i Brasilien

Latinamerikagrupperna har samarbetat med De jordlösas rörelse,
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) i över två decennier. Nu främst via samarbetet med
CLOC/LVC.
MST är Brasiliens största sociala rörelse som arbetar för småbrukares/
lantarbetares tillgång till land och
för en nationell jordbruksreform.
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Ekonomi

Så finansieras
Latinamerikagruppernas
arbete

Escuela de formacion, Santa Cruz , Bolivia. Foto: Bartolina Sisa

Finansieringen av Latinamerikagruppernas arbete bygger
på förtroende. Därför är det viktigt för oss att vara
transparenta och att pengarna används där de behövs som
mest.
Latinamerikagruppernas verksamhet finansieras till största delen av
det statliga svenska biståndsorganet
Sida, via ForumCiv.
Under 2020 kom 97,57% av insatsen till vårt utvecklingsprogram i
Latinamerika från ForumCiv. Övriga
2,44% samlade vi in själva. Detta
kallas för egeninsatsen. Normalt sett
finns ett krav om en egeninsats på
5% av den totala utvecklingsbudget,
men som en konsekvens av pandemin
slopade regeringen och ForumCiv
kravet under 2020. Vårt praktikantprojekt och vårt informationsprojekt i
Sverige finansieras av ForumCiv.
Av de insamlade medlen kommer
merparten från stiftelser och andra
organisationer, så kallade folkrörelsepartners. Under 2020 fick vi
stöd från Stiftelsen Brödet och Fiskarna, Föreningen för folkbildning
och frihet - Eduardo Madariaga, Latinamerika kommittén i Luleå samt
Lärarförbundets lokalavdelning i
Sundsvall-Timrå.
Våra aktivistgrupper och medlemsorganisationer är också viktiga i
insamlingsarbetet och bidrar till

insamlingen genom olika lokala aktiviteter och insamlingar. En värdefull
del av de insamlade medlen kommer också från privatpersoner som
skänker enskilda gåvor eller är månadsgivare.

Kommer pengarna fram?

Det är viktigt för oss att du som
medlem, givare och finansiär känner
dig trygg med att vårt arbete sköts
på ett korrekt sätt och att ditt bidrag kommer fram. Därför ser vi till
att föreningens verksamhet årligen
granskas och kontrolleras av externa
aktörer.
Som medlem i Giva Sverige rapporterar Latinamerikagrupperna mot
Giva Sveriges kvalitetskod och upprättar årligen en effektrapport.
Latinamerikagrupperna har också ett “90-konto” som innebär att
Svensk insamlingskontroll granskar
att vår insamling bedrivs seriöst och
att mindre än 25 procent av de insamlade medlen används för egen
administration.
Eftersom vi finansieras av ForumCiv granskas våra projekt även av

dem, vilket kräver att vår externa revisor granskar varje projekt.
Latinamerikagrupperna har dessutom ett visselblåsarsystem för
anställda, förtroendevalda och medlemmar. Funktionen ska användas om
du misstänker oegentligheter. Det
kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där
någon får privat vinning eller fördel
på grund av sin tjänsteställning eller
att dess närstående gynnas på något sätt.
Därför kan du känna dig trygg med
att dina pengar används på rätt sätt.

Ekonomi i siffror

Så får vi in pengar

Så använder vi våra pengar

l Sida via ForumCiv 94 %
l Insamling 5 %
l Medlemsavgifter 1 %

l Verksamheten i Latinamerika 85%
l Praktikantprogrammet: 6%
l Opinion & påverkan: 7%
l Förening & övrigt: 1 %
l Insamling 1%

2020: 12,3 miljoner kronor
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2020: 12 miljoner kronor
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”För oss i Lärarförbundet och våra medlemmar ger samarbetet med
Latinamerikagrupperna ökad kunskaper när det gäller levnadsvillkor i
Bolivia. Det är information som vi sällan nås av i media och som vi kan
förmedla vidare till våra elever. Ett internationellt perspektiv är viktigt för
att kunna förstå sin egen verklighet och för att skapa internationell solidaritet.”
Lena Lindbäck,
Lärarförbundet i Sundsvall
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Latinamerikagrupperna stärker
folkrörelser i Latinamerika
När du skänker pengar till Latinamerikagrupperna går de till projekt
som vi driver tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Starka
folkrörelser är viktiga för att försvara och förnya demokratin.
Tillsammans med våra samarbetsorganisationer ger vi människor på
Latinamerikas landsbygd möjligheten att utbilda sig, organisera sig
och kräva sina rättigheter.
Det ger människor makt över sitt liv och sin
framtid!
Bli månadsgivare
Som månadsgivare ger du en valfri gåva varje
månad. Se mer på
Latinamerikagrupperna.se.
Swisha en gåva
Swisha valfri summa till: 12 39 01 01 74.
Sms:a en gåva
Sms:a ”LA” till 72980 och bidra 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.

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

