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SVALORNAS verksamhet grundar sig på tan-
ken att målgruppen själv formulerar sina pro-
blem och själv finner möjliga vägar till för-
ändring. Svalorna är religiöst och politiskt
obunden och öppen för alla som är intresse-
rade av Latinamerika. Vi får stöd från Forum
Syd, dels för vår volontärverksamhet och dels
för ekonomiska insatser i Nicaragua, Bolivia
och Peru. Vår verksamhet är tudelad vad be-
träffar vårt påverkansarbete, som bedrivs både
i Sverige och i våra samarbetsländer. 

Vår övergripande policy är under omfor-
mulering, men vår önskan är att undanröja
orättvisor som leder till fattigdom samt att ar-
beta med de människor som är mest utsatta.
Våra målgrupper skiljer sig lite i de olika län-
derna, men i alla tre länderna arbetar vi för att
barn och ungdomar ska få en grundutbildning
som kan byggas på med yrkesutbildning. Vi

håller på att formulera en policy för mikrokre-
diter, för att kunna stötta organisationer som
vill pröva på denna strategi för att minska fat-
tigdomen i området.

Ingen stor förening

Vi är ingen stor förening. Vi omsätter 8 mil-
joner kronor, har 250 medlemmar och sam-
lade in 195 000 kronor år 2005. På kansliet
har vi 4,3 tjänster, i länderna cirka fem vo-
lontärer i varje land samt en i Honduras. 

Svalorna har länge levt ett undanskymt liv:
att verka utan att synas har varit mottot. Den
nya generationen svalor kommer i stället att
verka för att synas, och då gärna i samverkan
med andra organisationer. Redan innan Gem-
processen startades hade Svalorna börjat fun-
dera över lämpliga samarbetspartners. Vi tror

att ett samarbete vars främsta mål är att för-
bättra våra insatser i Syd kommer att ge stora
synergieffekter i form av ökad kreativitet, sti-
mulans och arbetsglädje. Vi oroar oss inte läng-
re för att ett samarbete skulle kunna leda till
en sammanslagning, utan tror på att varje för-
ening kommer att behålla sin profil och sin
organisation. Visserligen lär vi oss säkert myck-
et av varandra, men våra ”själar” påverkas inte.
Svalorna ser fram emot en framtid då vi till-
sammans med våra samarbetspartners i Syd
och i Sverige utgör en så stark påverkansfak-
tor att vi inte kan bortses från.

Så här tänkte Svalornas styrelseordförande
en gråkall afton i slutet av januari 2006.

Väl mött i Nicaragua och på hemmafronten.

Christina Robertson-Pearce 

UBV/Latinamerika
UBV/LATINAMERIKA bildades 1968 och är en antiimperia-
listisk, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsföre-
ning. Vi arbetar för en demokratisk och hållbar utveckling
samt en rättvis fördelning av världens resurser. Vi prioriterar
arbete med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt
demokratifrågor. Våra samarbetspartner i Latinamerika är ur-
sprungsfolk, bonde- och lantarbetarorganisationer samt ung-
domsorganisationer.

Projekt och opinionsarbete

UBV arbetar i Latinamerika med program: projekt, ungdoms-
praktikanter, personal i utvecklingssamarbete samt utbyten.
I Sverige arbetar vi med information och opinionsbildning
genom våra lokalgrupper. UBV ger ut tidskriften Latiname-
rika. UBV har verksamhet i Bolivia, Brasilien, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Honduras och Nicaragua.

Framtidsjorden
FRAMTIDSJORDEN är ett internationellt nätverk som stödjer initiativ till ut-
veckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har med-
lemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige. Organisationerna arbe-
tar främst inom de tre områdena hållbar landsbygdsutveckling, urbana mil-
jöfrågor och insatser för att bevara biologisk och kulturell mångfald. Inom
samtliga områden bedrivs utbildning i form av naturskolor och folkbildning.
Framtidsjorden vill verka för en utveckling som syftar till att tillfredsställa
människors behov, såväl nuvarande som kommande generationers. Framtids-
jorden utgår från tre grundprinciper: ekologi, självtillit och samarbete.

Vi arbetar med projektstöd, kurser och utbyten för att främja ekologisk
landsbygdsutveckling, utbildning och organisering av småbrukare; stödja
ursprungsbefolkning i deras arbete att försvara, stärka och utveckla sin kul-
tur; främja urban ekologi, det vill säga invånarnas eget miljöarbete i fattiga
stadsområden samt att stödja naturskolor för barn och ungdomar i slum-
områden och fattiga jordbruksdistrikt. Dessutom arbetar vi med prakti-
kantverksamhet och utbildning för svenska ungdomar samt informa-
tionsverksamhet i Sverige.

Föreningen Svalorna Latinamerika

n annan värld
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