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(Fastställd vid Svalorna Latinamerikas årsmöte 2016-05-28 och reviderad på
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Inledning
Detta dokument är ett styrande dokument för hur Svalorna Latinamerika ska bedriva sin verksamhet de kommande
fem åren; 2017-2021.
Vid sidan av detta dokument finns andra styrande dokument som beskriver Svalorna Latinamerikas verksamhet.
Som ett led i arbetet med ett nytt dokument avseende strategin för nästkommande period efter år 2021 ska en
halvtidsöversyn göras av detta dokument senast år 2019.

Beskrivning av organisationen
Svalorna Latinamerika är en politiskt och religiöst obunden organisation med inriktning på internationellt
utvecklingssamarbete i Latinamerika och informations- och kommunikationsarbete i Sverige.1
Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi samarbetar med lokala
organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och
ungdomar att förbättra sina livsvillkor.

Vår vision
Svalorna Latinamerikas vision är en värld där jämlikhet råder mellan människor och där alla har möjlighet att påverka
sin egen livssituation. Detta är en värld där mänskliga rättigheter upprätthålls och alla har inflytande i samhället och
dess hållbara utveckling.

Vårt uppdrag
I Latinamerika stödjer vi lokala aktörer som arbetar för att människor ska kunna stärka sina rättigheter och använda
sina resurser för både personlig och samhällelig förändring. Vi arbetar även för en ökad medvetenhet i Sverige om de
globala utmaningar som berör oss alla, med särskilt fokus på utsatta människors situation i Latinamerika.

Målgrupp
Svalorna Latinamerikas målgrupper är kvinnor, ungdomar, barn och andra utsatta grupper i våra verksamhetsländer.

Metod
I Svalorna LA:s program spelar de rättighetsbärande målgrupperna en fundamental roll i planeringen av programmens
inriktning och genomförande.
Den metod som Svalorna LA:s program i Latinamerika använder för att målgrupperna själva ska kunna förändra sina
livsförhållanden inbegriper tre nyckelbegrepp:
Organisering – Utbildning – Påverkan.
Organisering: Målgrupperna är organiserade/organiseras i självhjälpsgrupper, s.k. basorganisationer.
Utbildning: Basorganisationerna får stöd och utbildning inom Svalorna LA:s tematiska arbetsområden.
Påverkan: Basorganisationerna genomför utåtriktad verksamhet gentemot myndigheter, civilsamhället och enskilda
personer. Medlemmar i basorganisationerna ska även kunna starta upp nya självhjälpsgrupper/basorganisationer.
Stödet till basorganisationerna genomförs av lokala samarbetsorganisationer. Dessa organisationer är utvalda av
Svalorna LA på basis av deras erfarenhet och kapacitet att genomföra ett professionellt utvecklingsarbete.
Samarbetsorganisationerna i respektive program är organiserade i programråd vilka gemensamt lägger upp budget
och strategier för verksamhetens genomförande.
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Se separat kommunikationsstrategi

Svalorna Latinamerika har programkontor i verksamhetsländerna. Programkontoren stödjer och följer upp
samarbetsorganisationernas verksamhet och är delaktiga i programrådet.
Målet är att basorganisationerna ska vara starka nog att själva kunna fortsätta sin verksamhet i slutet av en
programperiod, både organisatoriskt och kunskapsmässigt. Även samarbetsorganisationerna stöds administrativt och
tematiskt för att efter programperiodens slut ha ökade möjligheter att fortsätta sin verksamhet. En viktig del i
stärkande av både bas- och samarbetsorganisationer är deras integrering i nätverk på lokal, nationell och regional
nivå. En utfasning av stödet ska därför i god tid vara formulerad och förankrad hos samarbets- och
basorganisationerna.

Tematiska arbetsområden
Baserat på egna erfarenheter och i samarbete med personal i Svalorna LA:s verksamhetsländer har Svalorna LA
identifierat tre tematiska arbetsområden som särskilt prioriterade för att stärka civilsamhället i Latinamerika – 1.
Demokratisk påverkan, 2. Hållbar utveckling och 3. Jämställdhet.
Dessa områden är riktade mot fundamentala problem för målgrupperna inom de länder där Svalorna LA är verksamt.
Kvinnor, ungdomar barn och andra utsatta grupper har svårt att göra sina röster hörda, de utnyttjas och diskrimineras
och är de som påverkas hårdast av klimatförändringar. Genom att programmen arbetar med alla tre tematiska
arbetsområden stärks målgruppernas möjligheter på kort och lång sikt att själva förbättra sin ekonomiska och sociala
situation.
De tre områdena kompletterar varandra på så sätt att individer ur målgrupperna som av olika skäl normalt inte
avsätter tid till möten och utbildning får ett incitament till att göra detta genom möjligheten till ökad inkomst och
matsuveränitet. Kvinnor och ungdomar som har en förbättrad ekonomisk trygghet får ökade möjligheter att påverka,
både inom familjen och i samhället. Möjligheterna till en förbättrad/säkrare inkomst har även visat sig vara mycket
attraktivt för män, och mäns medverkan är instrumentalt för att målgrupperna ska kunna diskutera och påverka
mansroller och jämställdhet.

Tematiskt arbetsområde – Demokratisk påverkan
För att återupprätta demokratins legitimitet i Latinamerika krävs en utveckling underifrån där folkliga krav
på en mer rättvis inkomstfördelning, jämställdhet mellan könen och förstärkning av rättssamhället är
hörnstenar.
Syften med detta tematiska arbetsområde:
●
●
●
●

Att medvetandegöra målgrupperna om sina rättigheter och möjligheterna att begagna sig av dessa
Att öka kompetensen och ge redskap för att våra målgrupper ska kunna påverka personer i olika
maktpositioner, t.ex. kommunpolitiker, polis, lärare, m.fl.
Att öka möjligheten för våra målgrupper att medverka och representera i beslutande positioner i samhället
Att öka basorganisationernas kompetens och ge dem redskap för att genom utåtriktad verksamhet och
folkbildning påverka allmänhetens kunskap om och syn på målgruppernas rättigheter

Våra främsta arbetsmetoder:
●
●
●

Organisering – ge målgrupperna stöd i att organisera sig i basorganisationer samt fortsatt stöd av redan
existerande basorganisationer
Utbildning av målgrupperna i basorganisationerna inom ämnen som föreningskunskap, påverkansarbete,
ledarskap, rättigheter och demokratiska styrelseskick.
Stöd till basorganisationerna att påverka myndighetspersoner och allmänhet

Tematiskt arbetsområde – Jämställdhet
Kvinnor, flickor och andra utsatta grupper som inte ges tillgång till viktiga ekonomiska och sociala
rättigheter - såsom utbildning, hälsovård, hållbar försörjning, och rättssäkerhet - försätts i en
beroendeställning gentemot män. Detta bidrar bland annat till att kvinnor, flickor och andra utsatta grupper
inte kan skydda sig mot hot och våld, särskilt inte mot sexuellt våld och övergrepp.

Syften med detta tematiska arbetsområde:
●

●
●
●
●
●

Att bidra till att målgrupperna blir medvetna om genusfrågor. För att uppnå jämställdhet måste roller och
mönster brytas, vilket innebär en process där målgrupperna deltar aktivt. Svalorna Latinamerikas roll i
jämställdhetsarbetet är att verka för att målgrupperna blir medvetna om sina respektive könsroller, att de ges
tillfälle att reflektera över dessa, dess orsaker, och att ifrågasätta attityder och invanda mönster.
Att bidra till en jämn fördelning av makt inom samhällets alla nivåer
Att bidra till att alla får samma möjligheter att göra val kring och ha inflytande över sin livssituation
Att målgrupperna får samma möjligheter till en hållbar ekonomisk situation
Att målgrupperna får samma tillgång till olika samhällsinstitutioner
Att målgrupperna får samma möjligheter att bestämma över sin egen kropp oberoende av kön och sexuell
läggning

Våra främsta arbetsmetoder:
●
●
●

Stärka kunskapen hos och medvetandegöra målgrupperna om sexuella och reproduktiva rättigheter
Stärka kunskapen hos och medvetandegöra målgrupperna om maskulinitetsbegreppet och behovet av en
förändrad mansroll
Främja ökad jämställdhet

Tematiskt arbetsområde – Hållbar utveckling
Klimatförändringar och naturresurser som överutnyttjas leder till återkommande katastrofer bland annat i
form av intensivare regnperioder med därpå följande översvämningar och längre perioder av torka med
därpå följande brist på vatten för odling och annan konsumtion.
Syften med detta tematiska arbetsområde:
●

●
●

Att få med personer i programverksamhet som annars inte skulle komma med i våra grupper. Exempel på
sådana grupper är män, som på detta vis kan nås av maskulinitetsutbildningar, kvinnor och ungdomar, som
generellt är för upptagna med att säkerställa familjens överlevnad för att kunna delta i utbildningar om
demokratisk påverkan och jämställdhet och kvinnor och ungdomar vars män/fäder inte vill att deras
fruar/barn ska delta i jämställdhetsutbildningar.
Att öka kvinnors/ungdomars självkänsla genom att de får en egen inkomst och möjlighet att förbättra
familjeekonomin.
Att öka matsuveräniteten vid olika klimatförändringar.

Våra främsta arbetsmetoder:
●

Genom utbildning och erfarenhetsutbyten öka organiserade målgruppers kapacitet att driva en
inkomstbringande verksamhet och få en uthållig tillgång till livsmedel med hjälp av hållbara odlingsmetoder
och klimatanpassad vattenanvändning.

