
Om aktören 
Svalorna Latinamerika arbetar med rättighetsfrågor för utsatta kvinnor och barn i Peru, 
Bolivia, Nicaragua och Guatemala. Svalorna Latinamerikas huvudteman är sexuella 
rättigheter, jämställdhet och hållbar produktion. Svalornas arbetsmetod är att stödja 
organisering av utsatta grupper och träna dem att påverka sin omgivning. Kvinnor och barn 
som organiseras deltar i formulering av problem och hur vi gemensamt kan motverka dessa. 

Organisationens interna åtagande 
Svalorna Latinamerika är en medlemsorganisation med många demokratirelaterade aktiviteter, 
såsom seminarier och möten där rättigheter för våra målgrupper diskuteras.  

Inför planeringen av nya utvecklingsprogram i Latinamerika och informationsprojektet i 
Sverige kommer diskussioner om bland annat demokrati att hållas inom styrelsen, bland 
anställda och med medlemmar. 

Organisationens externa åtagande 
Internationell solidaritet och bistånd är viktigt för demokratin även i Sverige. I Latinamerika 
möjliggör Svalorna Latinamerika organisering för rättvisefrågor gällande jämställdhet, sexuella 
rättigheter och frihet från våld. Genom att organisera sig i grupper kan människor lättare föra 
fram vad de ville förändra i samhället och världen. Civilsamhället och folkrörelserna utgör 
grunden för demokratin i och med att medborgare organiserar sig, lär sig hur möten går till 
och vad som krävs för att genomdriva en förändring. 

Även i Sverige utgör Civilsamhället grunden för demokratin i och med att medborgare 
organiserar sig, lär sig hur möten går till och vad som krävs för att genomdriva en förändring. 
Svalorna är, precis som andra civilsamhällesorganisationer, i sig självt en kraft för förändring 
och ökad demokrati genom att organisera medborgarna för att påverka i olika frågor som rör 
demokrati och mänskliga rättigheter. Under kommande år kommer Svalorna Latinamerika att 
genom föreläsningar, seminarier och andra utbildande insatser lyfta hur internationella frågor 
hänger ihop med demokratifrågor i Sverige. Hur organisationen genom att påverka sina egna 
makthavare även påverkar på den internationella arenan som i sin tur påverkar oss alla och 
våra levnadsvillkor. Svalorna Latinamerika kommer att göra utbildande insatser för att öka 
förståelsen för att demokratifrågan är global och att demokratin i Sverige inte är isolerad från 
omvärlden. Kopplingen mellan internationella frågor och demokratifrågor i Sverige kommer 
att lyftas under året genom: 

• En seminarieserie där Svalorna Latinamerika lyfter hur vi genom organisering i Sverige 
kan påverka i internationella frågor och hur världen hänger ihop. 

• Ett utbildningstillfälle där Svalorna Latinamerika kommer fördjupa sig i demokrati och 
mänskliga rättigheter med fokus på demokratiskorganisering. 

• Två digitala kampanjer där Svalorna Latinamerika kommer lyfta två olika 
internationella frågor och hur svenska medborgare kan påverka sin omvärld.  



• En antologi kommer att tas fram där vi lyfter hur konsten fungerar som en 
folkbildande kraft där Svalorna kommer lyfta fram exempel från Latinamerika och 
sprida goda exempel för hur Svalorna Latinamerika kan påverka även i Sverige.  

Utöver det är Svalorna Latinamerika också regelbundet inbjudna till samtal med företrädare 
för olika myndigheter och andra organisationer där Svalorna Latinamerika kommer fortsätta 
arbetet för att lyfta hur Sverige kan påverka på den internationella arenan.   

Organisationens kommunikativa åtagande 
Ovan nämnda insatser kommer även att kommuniceras utåt. Svalorna Latinamerika 
kommunicerar dessutom demokratifrågan på en rad digitala plattformar med information till 
allmänheten gällande barns, kvinnors och ungas situation i Latinamerika med syfte att få en 
opinion i frågor gällande demokratiska och mänskliga rättigheter så som rätten till att leva fritt 
från våld och sexuella rättigheter. Samt att organisationen är med och författar rapporter och 
artiklar där Svalorna bedriver påverkansarbete mot våra beslutsfattare.  

 


