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Organisation
Styrelsen

Frtn och med lrsmdtet som igde rum 2019-05-18 har styrelsen bestdtt av
Algren Morgan (ordfdrande)
Daniela Balladares (sekreterare)
Sebastidn Ferrer (kass6r)
Stella Moreno (ledamot)
Ver6nica Ferreira (ledamot)
Daniel Marrero (suppleant)
Rodrigo Marrero (suppleant)
Ovriga fiirtroendeposter

Valberedning
Elizabeth Paller
Christine lsraelsson
Revisor

Scarlett Garcia de Levy

Medlemmar
Antal medlemmar iir

32.

\

Pelarna i v&r verksamhet
LatiCe dr en partipolitisk och religiOs obunden organisation. I Sverige arbetar vi f6r att 6ka

medvetenheten om Latinamerika genom att synligg6ra folkr6relsernas kamp f6r erkinnande
av sina demokratiska rdttigheter.

jiimlik vdrld, styrd av etiska virderingar, dfrr alla mdnniskors tika vdrde
Saranteras. En jtimlik vdrld ddr de miinskliga rittigheterna f6r alla mdnniskor {oavsett etnisk
tillh6righet, 6lder, kdn, sexuell identitet, sexuell liggning eller potentiella

Vir vision iir

en

fun ktionsvariation er) respekteras

F6reningens syfte

Att setta fokus pi Latinamerika och dess medborgare f6r att i Sverige dokumentera och
tillkiinnage folkrdrelsernas kamp f6r erkdnnandet av sina demokratiska rflttigheter. Att om
m6jligt bidra till att folket i Latinamerika fuIlt ut kan utiiva sina rflttigheter i en mer

jiimlik miljii
Att underlitta dialog mellan grupper och individer i Latinamerika och Sverige.
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verksamhetsplanen f6r 2019 definierades vira mil enligt f6ljande:

1)

att genomfora ett informationsprojekt om utvecklingsprojektet i Bolivia.
Projektnamn : Frin Maktldsh et til I nflyta nde.
I

De

uppntdda resultaten

Vi fick st6d av Forum Syd f6r att genomf6ra informationsprojektet

Frin Makl6shet till
lnflytande. Projektets dvergripande mil var att 6ka kunskap och engagemanget f6r att stdrka
kvinnors-m6drars (och deras barn) ekonomiska, sociala och kulturella riittigheter. Projektet
genomf6rdes meltan f oifr fZ oktober, i samband med att vira bolivianska gister bes6kte
oss. Vi etablerade kontakt med en folkhdgskola, tvi gymnasieskolor och nigra
kvinnogrupper. Totalt 225 personer (studenter och fdretrfldare av kvinnoorganisationer)
deltog i de informativa mdtena och 228 tittade pl videon som publicerades pl vir Youtube
kanal.

2l

De

att starta genomfOrande av ett tvidrigt utvecklingsprojekt i samarbete med v6r
bolivianska partnerorganisation. Projektnamn: The Project Becomes a SocioProductive Actor.

uppnldda resultaten

Projektans6kan beviljades ijanuari 2A2O. Av den anledningen kunde inte verksamheten
starta under 2019 som det var planerat. Vi har dock varit i regelbunden kontakt med vir
)
bolivianska

samarbetspartner.

3)

att arbeta aktiv med information och piverkan, vilket bidrar till att synliggdra
fOreningen samt att den erkdnns som en relevant akt6r vad gdller latinamerikanska

frigor.
De

uppnldda resultaten

tret

har vi arbetat aktivt med information och piverkansarbete. 2019 syftade virt
informativa arbete till att synliggdra situationen f6r kvinnor som dr frihetsberdvade i
Under

Latinamerika. Vi publicerade en dossier (Frihetsber6vade kvinnor) med texter frin sju
latinamerikanska linder och iven Sverige. Fdr att lyfta fram problematiken gjorde vi ocksi
en dokumentilr (De bortgldmda) om situationen iett kvinnofingelse {Enhet 5- Montevideo,
Uruguay).

Hur har vi arbetat i de prioriterade omridena f6r 2019
Niittidskriften www.

Vir ndttidskrift

I

ati ce.

publiceras

ors

pi

svenska/spanska sedan 2008. Vi har kontakt med ett flertal
latinamerikanska organisationer och bloggare som skickar oss artiklar. Syftet er att informera
i Sverige om vad som hdnder i Latinamerika utifrin grdsrotsorganisationerna.

Antal bes6karef6r 2019var: 2L6573
Sociala medier
Vi har publicerat tre videon

pi vir Youtube kanal. Antal bestikare: 494.

Dokumentdr "De bortglOmda kvinnorna" skickades dock till olika organisationer som skulle
anordna aktiviteter f6r att visa den.
Tematiska publikationer
Vi har publicerat endast en tematisk dossier; "FrihetsberOvade kvinnor"/Mujeres privadas
de libertad".

Oversdttningar
Vi iir godkiinda av Translator Without Border f6r att
inte anvdnd deras tjinster under 6ret.

fi

hjelp med dversdttningar, vi har dock

fir hjiilp med att dversitta artiklarna till vir tidskrift av vdlontdrer som vi kontaktar
genom att publicera annonser p6 Volontirbyrin. Ett flertal av vira medlemmar stdller ocksi
upp och hjiilper till vid behov.

Vi

Fdreningens internationella engagemang
Vdrt internationella entagemang fortsatte under

iret.

Bolivia
En

slutrapportering och en ny projekansdkan ftir

tvl

5r ldmnades in till Forum Syd.

att genomfdra informationsprojektet om virt utvecklingsprojekt i La Paz samarbetade vi
dven med virt bolivianska samarbetspartner.
FOr

Nicaragua
Vi etablerade kontakt med organisationer som arbetar i Nicaraguas norra karibiska kust:
Movimiento de Mujeres Nydia White och FADCANIC Med den sista ndmnda tecknade vi ett

samarbetsavtal.

Uruguay
En av v6ra medlemmar

f6retride

till

som Llruguays Deportomento
tvi centra fdr samhiillssttid
och individutveckling, byarnas Baltazar Brum och Diego Lamas samt landsortsgrundskolan nr
20

LatiCe i flera besrik

CSO

gsorde inom landet. De hade m6te med El abrojo och bestikte

294 Jaureguiberry. Rapporten publicerades

pi

v&r hemsida.

F6renings verksamhet i Sverige
Aktiviteter med barn i fokus
En sista aktivitet med spansktalandd barn ifokus {Cantacuentos} 6gde rum ifebruari.
Socialiseringsm6te
I samband med bes6k av vira bolivianska gister anordnade vi ett socialiseringsm6te med
musik, mingeloch mat.

6kad medlems detaktighet
Arbetsm6ten
Vi har haft regelbundna arbetsm6ten f6r att diskutera fdreningsaktiviteterna samt hur vi vill
att framtiden ska se ut fdr vir fdrening. Alla medlemmar vilkomnas till dessa m6ten.
lnfoblad
FOr att 6ka medlemsdelaktighet skickar vi regelbunden ett infoblad till medlemmar med
aKuell information om vad som hdnder if<ireningen.

Unde

r av samtliga styrelseledam6teL

dares
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Iedamot
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