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Organisation
Styrelsen

Frin och med drsmcitet som 6gde rum 2ozo-a4-27 har styrersen bestAtt av
Algren Morgan (ordf6rande)
Daniela Balladares (sekreterare)
Sebastidn Ferrer (kass6r)
Stella Moreno (ledamot)
Ve16nica Ferreira (ledamot)
Daniel Marrero (suppleant)
Hugo Klappenbach (suppleant)

6vri ga frirtroen de poste r
Valberedning
Elizabeth paller

Christine lsraelsson

Revisor
Scarlett Garcia de Levy

Medlemmar
Antal medlemmar dr 32.

Pelarna i vir verksamhet
LatiCe dr en partipolitiskoch religicis otunden organisation. I Sverige arbetar vi fciratt cj ka m edvetenheten om Latinin e ri ka g.."" ; ;'tt ryrrt igg,,.u rorr.rE.J.e rnas kampfrir erkdnnande av sina demokratiska ,iittigh"t... r

v€rvision iir en jdmli|"14d, sqtrd av etiska viirderingar, ddr alla m6nniskors likavdrde garanteras. En jiimlik viirid diir de *r;klig" ,i*igrru,"rna frir alla mdnniskor(oavsett etnisk tillhtirighet, flld.er, k6n, sexuen iaeltitet, sexuell liiggning ellerpotentiella funktionsvariationer) respekteras.

Frireningens syfte

Att sdtta fokus pfl Latinamerika och dess medborgare fcir att i Sverige dokumenteraochtillkiinnage folkrcirelsernas kamp frir erkdnnirJ.tu' sina demokratiskar6ttigheter' Att om mcijligt bidra till att folket i Latinamerika fullt ut kan utciva sinariittigheter i en merjiimlik miljci

Att underlatta dialog mellan grupper och individer i Latinamerika och sverige.

Visioner och mil



I fcirra 6rets verksamhetsplan angavs att forenings visioner och mfll f6r 2o2o var

o att gora skillnad framfor allt frir kvinnor, unga tjejer och barn.
o Att bidra till att pojkar och flickor kan studera och avsluta sina studier (oavsett

etnisk tillhdrighet eller eventuell funktionsvariation).
. att bidra till att den nya generationen fullt ut kan utciva sina sociala, ekonomiska

och kulturella riittigheter i en mer j6mlik milj6

Prioriterade omridena fiir 2020

Niittidskrift en www. latice.org

Vhr n[ttidskrift publiceras p6 svenska/spanska sedan zoo8. Vi har kontakt med ett
flertal latinamerikanska organisationer och bloggare som skickar oss artiklar. Syftet
[r att informera i Sverige om vad som hhnder i Latinamerika utifr&n
grisrotsorganisationerna.

Antal besdkare for zozo: t7g 2rt

Oversittningar

Vi iir godkiinda av Translator Without Border for att fe hjelp med 6versdttningar, vi
har dock inte anv[nd deras tj[nster under 6ret.

Vi fhr hjelp med att 6versdtta artiklarna till v&r tidskrift av volonthrer som vi
kontaktar genom att publicera annonser p& Volont[rbyr&n. Ett flertal avv&ra
medlemmar stdller ocks& upp och hjzilper till vid behov.

Fiireningens internationella engagemang
V6rt internationella engagemang fortsatte under 6ret.

Bolivia

Med stdd av ForumCiv startades ett tveerigt projekt iLaPaz (The Project Becomes a
Socio- Productive Actor). Fcir att genomfcira projektet kriivdes en kontinuerlig
inldrningsprocess och anpassning till ett digitalt arbetss6tt. Trots sv&righeterna
orsakade av pandemin har projektet giort skillnad for projektdeltagarna.

Nicaragua

Vi tecknade ett samarbetsavtal med FADCANIC (Fundaci6n para Ia Autonomia y
Desarrollo de la Costa Caribe). En forstudieansokan l[mnade in till ForumCiv.
Fdrstudiets syfte iir att undersdka situationen av flickor och unga kvinnor fr8n olika
etniska grupper som bor i Nicaraguas norra karibiska kust.

Uruguay
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I samarbetet med Fundaci6n Logros genomf<irde vi tre insamlingskampanjer f6r
Skola Nr 35 i Diego Lamas (Uruguay). r)Barnen och ldrarna fick en
introduktionsutbildning och dtirefter planterades infddda trld p& skolg6rden z)
byggandet av ett vdxthus och en lerugn och B) Kdpa bocker och liiromedel till
skolbarnen.

Argentina

Vi etablerade kontakt med de argentinska kvinnorna som organiserade "Det fdrsta
nationella motet fcir kvinnor med funktionsneds[ttning".

Forenings verksamhet i Sverige

Debatt om frihetsberrivade kvinnor i Latinamerika
I januari anordnades ett mcite pfl Solidaritetshuset frir att diskutera situationen Itir
frihetsber6vade kvinnor i Latinamerika. Videon (De bortglcimda), som vi filmade i ett
kvinnofingelse i Montevideo (Enhet 5), visades samt vi presenterade en tematisk
dossier (Frihetsbercivade kvinnor) med texter frin sju latinamerikanska llnder och dven
Sverige.

Arbetsm6ten
Vi har haft regelbundna arbetsmciten fcir att diskutera fdreningsaktiviteterna samt
hur vi vill att framtiden ska se ut f6r vflr fcirening. Alla medlemmar vilkomnas till
dessa mriten.

lnfoblad
F6r att 6ka medlemsdelaktighet skickar vi regelbunden ett infoblad till medlemmar
med aktuell information om vad som hdnder i foreningen.
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Underskrifter av samtliga styretseledamciter

Sebasti;in Ferrer
Ka sso r

leda mot
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Danlre4d Balladares
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leda mot


