
Antikorruptionspolicy för föreningen Latinamerika i Centrum (LatiCe) 

Antagen av styrelsen den 29 november 2021 

Inledning 

LatiCe är en partipolitisk och religiös obunden organisation. Sedan 2009 
arbetar vi i Sverige för att öka medvetenheten om Latinamerika genom att 

synliggöra folkrörelsens kamp för erkännande av de egna demokratiska 
rättigheterna. Vi samarbetar med olika organisationer i flera olika länder i 
Latinamerika och sedan 2018 driver vi utvecklingsarbete. 

Vår vision är en jämlik värld, styrd av etiska värderingar, där alla människors 

lika värde garanteras. En jämlik värld där mänskliga rättigheter respekteras 
och gäller för alla människor oavsett etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell 
identitet, sexuell läggning eller potentiell funktionsvariation.  

LatiCe anser att ett transparent förhållningssätt är det bästa för att undvika 

korruption.  Denna policy gäller alla som är aktiva i föreningen (styrelsen, 

medlemmar, frivilliga eller anställda). Alla som är aktiva i föreningen måste 

läsa, förstå och följa de gemensamma regler som finns. 

LatiCes utvecklingssamarbete finansieras av ForumCiv därför utgår vi från 

deras definition av korruption. 

ForumCiv definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller 

ställning för otillbörlig vinning till förmån för en person, en organisation, ett 

företag eller någon annan.  Korruption kan vara både finansiell och icke-

finansiell och kan omfatta olika typer av beteenden  och oegentligheter, bland 

annat, men inte uteslutande: erbjudande och mottagande av mutor  inklusive 

mutor till utländska tjänstemän - utpressning, intressekonflikter, olika former 

av bedrägeri såsom förfalskning av dokument, varumärkesbedrägeri, 

ekonomiskt bedrägeri, upphandlingsbedrägeri, underlättande betalningar och 

nepotism som en otillbörlig användning av ens anställning eller ställning för 

att gynna eller gynna släktingar, vänner, kompanjoner eller andra partner. 

LatiCe ska arbeta för att undvika och bekämpa förekomsten av korruption 

både inom och i anslutning till den egna verksamheten i Sverige och inom de 

lokala samarbetsorganisationerna.  

Inom förening 

Det ska finnas tydliga och väl dokumenterade beslutsstrukturer och 

mandat, samt administrativa strukturer som delar på roller och funktioner 

kring ansvar och kontroll vilket är viktiga förutsättningar för möjligheterna 

till  fungerande ansvarsutkrävande



 

 Mutor ska varken ges eller tas emot.  

 Personer som representerar föreningen ska inte delta i aktiviteter som 

leder till personlig vinning. 

 Vid misstankar och korruption inom organisationen måste detta 

omgående anmälas till styrelsen. Alla har ett enskilt ansvar att göra det. 

Överenskommelser och avtal 

 Alla överenskommelse/samarbetsavtal som tecknas ska följa den 

aktuella firmateckningsprotollen. 

Verksamhets- och projektplanering 

 Vid utarbetande av verksamhetsplaner eller projektansökan ska 

korruptionsrisker tas hänsyn till och analyseras. Om det finns risk för 

korruptions ska alltid en analys göras om hur detta ska hanteras.   

Verksamhetsuppföljning 

 Om det framkommer bevis för misskötsel och/eller korruption ska en 

bedömning göras huruvida stödet för insatsen omedelbart ska avbrytas 

om inte åtgärder för att förhindra vidare misskötseln och/eller 

korruptionen omedelbart genomförs. Om så inte är fallet ska avtalet 

omedelbart sägas upp och medel återkrävas.   

Banktransaktioner 

 Banktransaktioner ska alltid godkännas av två firmatecknare. 

 Överföring av summor större än 10000 SEK, om de inte är budgeterad, 

ska godkännas av styrelsen. 

Utvecklingssamarbetet 

 Verksamheten bör präglas av transparens och öppenhet gällande 

policys, strategier, planer, beslut, rapporter och finansiellfrågor. 

Transparens är avgörande för möjligheterna att bekämpa korruption. 

 Möjligheter till ansvarsutkrävande – Ansvariga personer och 

organisationer kan ställas till svars för sina handlingar av de 

personer/grupper som gett dem förtroendet att leda verksamheten. 

Tydliga och väl dokumenterade beslutsstrukturer och mandat, samt 

administrativa strukturer som delar på funktioner kring ansvar och 

kontroll är viktiga förutsättningar för möjligheterna till ett fungerande 

ansvarsutkrävande. 

 Möjligheten för målgruppen och andra relevanta grupper att ha ett 

verkligt ägandeskap och inflytande över alla relevanta processer i 

utvecklingssamarbetet är en förutsättning för att det i praktiken ska 

vara möjligt att bekämpa korruption.  
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Internationella överföringar 

 Samarbetsorganisationens kapacitet att hantera bidraget på ett 

tillfredsställande sätt ska alltid bedömas. 

 Internationella överföringar av medel ska alltid göras från vår förening 

till en annan organisation, aldrig till en privat person. 

 


