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ALLMÄNT - LÄNDER 
 

 ZONA LATINA 
www.zonalatina.com/Zlcourep.htm 

 
Stor webbplats för både regional och 
landvis information. 
 

 INTERNET RESOURCES FOR 
     LATIN AMERICA 
lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia/ 
Mycket stor webbplats med länkar. 
 

 LATIN AMERICA DATA BASE 
ladb.unm.edu/ 
“LADB is the first Internet-based news 
service in English about Latin America, 
publishing in-depth coverage of Latin 
American affairs since 1986. LADB's 
professional journalists produce three 
weekly electronic news bulletins.” 
Sökfunktion bland 24 000 artiklar. 
 

 UBV  
www.ubv.se/ 

 
Mycket innehållsrik webbsida från UBV 
Särskilda sidor om samarbetsländerna  
Bolivia, Brasilien, Chile, El Salvador, 
Ecuador och Nicaragua. 
 

 IBERO-AMERICAN CENTER 
www.helsinki.fi/hum/ibero/research  
Finsk webbsida om Latinamerika. 
 

 ECLAC 
www.eclac.cl/ 
 

FN organet 
Economic Com-
mission for 
Latin America 
and the Carib-
bean. 
“It was founded 
for the pur-
poses of con-
tributing to the 

economic development of Latin Ame-
rica, coordinating actions directed to-
wards this end, and reinforcing eco-
nomic relationships among the coun-
tries and with the other nations of the 
world. The promotion of the region's 
social development was later included 
among its primary objectives.” 
 

 LANIC 
lanic.utexas.edu/ 
Stor webbplats från Latin American 
Network Information Center. Länkarna 
uppdelade på länder och ämnesområ-
den.  
 

  ELDIS 
www.eldis.org/latin/ 

 
Välorganiserad och innehållsrik webb-
plats från Institute of Development Stu-
dies, Sussex. Landprofiler för samtliga 
länder. Stöds av bl a Sida och Norad. 
 

 LATIN WORLD 
www.latinworld.com/ 

 
Sammanställningar av länkar.  

 HÄLSA 
www.paho.org/ 

 
Webbplats från Pan American Health 
Organization. Innehåller bl a Country 
Health Profiles för alla länder. Mycket 
statistik. 
 

 CENTER FOR LATIN AMERICAN  
      STUDIES 
www.latam.ufl.edu/ 

 
Webbplats från University of Florida. 
 

 CENTRALAMERIKA 
www.centramerica.com/ 
 

 INTER-AMERICAN  
     DEVELOPMENT BANK 
www.iadb.org/ 

 
 

 BOLIVIA 
www.boliviaweb.com/ 
 
 
 



 KUBA 

www.svensk-kubanska.se 

 
Webbplats från Svensk-Kubanska 
Föreningen. 
 

 KUBANET 
cubanet.org 
Webbplatsen utges från USA. 
 

 LATINAMERIKA I SVERIGE 
www.latinamerika.nu/ 
”Latinamerika.nu är en sajt om männi-
skor, miljöer och händelser i Central- 
och Sydamerikas länder. Här finns al-
ternativ och aktuell information om en 
värld vi sällan får läsa om.”  
   Latinamerika.nu produceras av flera 
svenska organisationer med verksam-
het i Latinamerika. 
 

 MEXIKO  
mexicochannel.net/ 

 
Innehåller bl a ”Mexico for Kids”, med 
rubriker som History, Government och 
Biodiversity. 
 

 MEXICO - USA 
www.americaspolicy.org/ 
“Founded in 1979, the IRC is a small 
but dynamic nonprofit policy studies 
center whose overarching goal is to 
help forge a new global affairs agenda 
for the U.S. government and people-one 
that makes the United States a more 
responsible global leader and partner.” 
 

 LÄNKAR 
www.madison.k12.wi.us/tnl/detecti
ves/People_and_Places/Regions/ 

 
Länkar till Central- och Sydamerika av-
sedda för skolor. 
 
 

 LATINAMERIKAINSTITUTET 
www.lai.su.se/ 
Institutet vid Stockholms universitet.  
 

HISTORIA 
 

 LANIC - HISTORIA 
lanic.utexas.edu/la/region/history/ 
Mycket stor länksamling både regionalt 
och ländervis. 
 

 MACHU PICCHU AND INKA  
     TECHNOLOGY 
carbon.cudenver.edu/stc-link/ 
machupicchu/inka/index.htm 
 

 MAYA 
www.digitalmeesh.com/maya/ 
history.htm 

 
 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
 

 MOTHERS OF PLAZA DE MAYO 
www.yendor.com/vanished/madres
.html 

 
Mödrarna som har protesterat i 28 år 
mot ”försvinnandena” i Argentina. Även 
kort film. 
 

 LÄNKAR HUMAN RIGHTS 
www.derechos.net/ 
Överskådlig sammanställning av länkar 
från Derechos Human Rights. 
 

 LANIC - HUMAN RIGHTS 
www.lanic.utexas.edu/la/region/ 
hrights/ 
En sammanställning från University of 
Texas at Austin uppdelad dels efter län-
der i Latinamerika dels regionalt och in-
ternationellt. 
 

 NATIONAL COALITION  
      FOR HAITI RIGHTS 
www.nchr.org/ 

 
@ Gratis prenumeration på Newsletter 
 

 MR I LATINAMERIKA 
www.cidh.oas.org/relatoria 
Mänskligan rättigheter från OAS – 
Organization of American States. 
 

 THE CRIMES OF AUGUSTO  
     PINOCHET 
www.trentu.ca/~mneumann/ 
pinochet.html 
Omfattande dokumentation med länkar 
till olika källor. 
En annan webbplats, med ”Pinochet for 
beginners”, är 
www.remember-chile.org.uk/ 
 

 CAJ 
www.fiu.edu/~caj/file8.htm 
En sammanställning om MR från CAJ 
(Center for the Administration of 
Justice) 
 

 GATUBARN 
pangaea.org/street_children/latin/ 
latin.htm 

 
 
www.casa-alianza.org/ 
“Casa Alianza is an independent, non 
profit organization dedicated to the re-
habilitation and defense of street chil-
dren in Guatemala, Honduras, Mexico 
and Nicaragua.” 
 

 HUMAN RIGHTS WATCH 
www.hrw.org/ 

 
Webbplatsen från HRW behandlar hela 
världen men man kan söka via landre-
gister eller regioner. 
 
www.hrw.org/act/subscribe-mlists/ 
subscribe.htm 
@ Gratis prenumeration på e-post från 
Human Rights Watch om MR i Amerika. 
 

 UNDP 
www.undp.org/rblac/gender/ 
United Nations Inter-Agency Campaign 
on the Women´s human rights in Latin 
America and the Caribbean. 
 
 
 
 

http://www.oas.org/


 BANANER 
bananas.xs4all.be/ 

“The Banana 
Action Net is 
the website of 
the worldwide 
campaign of 
trade unions 
and ngo's in 
North and 
South for the 
respect of 
labour rights on 
banana 
plantations.” 
Webbplatsen 

tyvärr dåligt uppdaterad när detta 
skrivs. 
 

NATUR 
 

 UNEP 
www-cger.nies.go.jp/geo2000/ 
english/0083.htm 
GEO 2000 Global Environment Outlook. 
Rubriker 

Social and economic background 
Land and food 
Forests 
Biodiversity 
Freshwater 
Marine and coastal areas 
Atmosphere 
Urban areas 
Conclusions 
References 

 
 WELCOME TO THE RAINFOREST 

www.rain-tree.com/ 

 
Nyheterna presenteras i kronologisk 
ordning. 
 

 SLU 
www.slu.se/ 
Sveriges Lantbruksuniversitets sida. 
 

 JORDBRUK OCH UTVECKLING 
www.technoserve.org/ 

 
”TechnoServe is a not-for-profit organi-
zation working to help rural people in El 
Salvador, Nicaragua, Panama …” 
 

 FOREST CONSERVATION PORTAL 
forests.org/ 
Sökfunktion till 3000 webbplatser. 
 

 TITICACA SJÖN 
www.thule.org/titicaca.html 
 

 ECO TRAVEL 
www.planeta.com/ 

 
Hänvisar till mer än 8000 artiklar och 
rapporter. 
 

 UPPTÄCK TROPIKSKOGEN! 
www.wwf.se 

Hur lever en gummitapparfamilj i Brasi-
lien? Hur ser det ut från ”golv till tak” i 
en regnskog? Hur mycket tropisk skog 
finns det kvar? Vad är FSC? 
   Upptäck tropikskogen är WWFs nya 
interaktiva sidor. 
   Här går det att hitta svar på många 
frågor och man kan även testa sina 
egna kunskaper. Upptäck tropikskogen 
riktar sig främst till elever i grundsko-
lan, men är väl värd att utforskas av alla 
som är intresserade av tropisk skog. 
När intresset är väckt går det att få 
mer ingående information om ämnet på 
Världsnaturfondens övriga hemsidor 
och faktablad. Länkar finns direkt från 
de interaktiva sidorna. Framtaget med 
stöd från Sida. 
 

 AMAZONAS 
www.amazonlink.org/ 

 
Brasiliansk NGO. 
 
 
 
 

 VÄRLDSBANKEN OCH MILJÖN 
www.worldbank.org/ 
lacenvironment 

 
Vad har Världsbanken gjort för miljön i 
Latinamerika och Karibien? 
 

 VULKANER - BERG 
volcano.und.nodak.edu/vwdocs/cu
rrent_volcs/popo/mar5popo.html 

 
Om Popocatepetl. 
 
www.aconcagua.org/ 
Om Aconcagua. 
 
volcano.und.nodak.edu/vw.html 
Om vulkaner i världen. 
 
www.andes.org/ 
Om Andernas kultur. Även  
 

NYHETER 
 

 TIDNINGAR 
www.esperanto.se/kiosk/ 

 
Alla världens tidningar 
lanic.utexas.edu/la/region/news/ 
och 
www.zonalatina.com/ZLmagaz.htm 
Tidningar uppdelade efter länder. 
 

 TIDNINGEN LATINAMERIKA 
www.ubv.se/la/index.htm 

 
Bra svensk tidningen utgiven av Utbild-
ning för biståndsverksamhet (UBV) 
I artikelarkivet finns nyhetssammanfatt-
ningar från 1997 och framåt.  

http://www-cger.nies.go.jp/geo2000/english/0086.htm


 LATIN AMERICAN NEWSLETTER 
www.latinnews.com/ 
“Since 1967, Latin American Newslet-
ters (LAN) has been acknowledged as 
the foremost source of intelligence on 
political and economic developments in 
Latin America and the Caribbean.” 
 

URSPRUNGSBEFOLKNINGAR 
 

 LANIC 
www1.lanic.utexas.edu/la/region/ 
indigenous/ 
Stort antal länkar uppdelade på länder 
och etnisk tillhörighet. 
 

 OPITARJ 
www.amazonlink.org/OPITARJ/engl
/index.htm 

 
“OPITARJ civil indigenous organization 
of private right, with headquarters and 
legal domicile in the municipal district 
 of Tarauacá, State of Acre, Brazil.” 
 

ÖVRIGT 
 

 LA AMERICA WORKING GROUP 
www.lawg.org/ 

 
“The Latin America Working Group 
(LAWG) is a coalition of over sixty reli-
gious, human rights, policy, grassroots 
and development organizations. Since 
1983, the coalition has been striving 
for U.S. policies that promote peace, 
justice and sustainable development in 
the region.”  
 

 SIDA – BISTÅND 
www.sida.se 
Via sökfunktionen kan man hitta infor-
mation om svenskt utvecklingssamar-
bete med Latinamerika. 
 

 UTAN GRÄNSER 
www.utangranser.swecoop.se/ 

 
Bistånd till åtta länder i Latinamerika. 
 

 KARTOR 
www.tulane.edu/~latinlib/maps.html 
och 
www.lib.utexas.edu/maps/americas.
html 
 

 OSCAR ARIAS - NGO 
www.arias.or.cr/ 

 
The Arias Foundation is a private, non-
profit organization registered in Costa 
Rica. 
   Born in the transition toward peace in 
Central America, we focuse primarily on 
this region. 
   We promote dialogue as the best 
means of solving conflicts and diffe-
rences of any nature. 
   Grundad av tidigare presidenten i 
Costa Rica, Oscar Arias, Nobels 
Fredspristagare 1987. 
 

  MUSIC AND FOLKLORE 
www.maria-brazil.org/page2.htm 
Från Brasilien. 
 

  MUSIK 
www.ubv.se/la/index.htm 
Bra sammanställning av musiksidor från 
Latinamerika. Gjord av UBV. 
 

 LATINAMERIKANSK MUSIK 
www.music.indiana.edu/som/lamc/ 

 
Listan över länkar är webbplatsens 
största fördel. 
 

 PANAMAKANALEN 
www.pancanal.com/ 

 
 

 LATIN AMERICAN LIBRARY 
www.tulane.edu/~latinlib/ 
 

 LATIN WORLD 
www.latinworld.com/ 
Sökmotor för Latinamerika. 
 

 MUTVITZKAFFE 
www.mutvitzkaffe.org/ 
Mut Vitz Sverige är en ideell förening 
som importerar kaffe från det zapa-
tistiska kaffekooperativet Mut Vitz från 
den mexikanska delstaten Chiapas.  
Hemsidan innehåller bl a information om 
kaffe och den zapatistiska rörelsen. 
 

 STOR LÄNKLISTA 
www.solidaritetshuset.nu/latin.htm 
Solidaritetshusets lista har följande 
huvudrubriker: 
 Prenumerationsdatabaser  
 Portaler/Ingångssidor  
 Bibliotek 
 Nyheter  
 Politik Ekonomi 
 Regionala handelsorganisationer  
 Internationella och regionala 
organisationer 

 Hälsa  
 NGO:s 
 Ursprungsbefolkningar  
 Skönlitteratur 
 Musik  
 Övrigt 

 
SYMBOLER 

 
  Vanlig webbadress 

@ E-postadress för prenumeration 
på information/Newsletter 

  Webbadress med ljud/bild. Kräver 
t ex gratisprogrammet Real Audio 
för att kunna användas. 

 
Den Globala Skolan har gett ut följande 
sammanställningar av Internetadresser: 

 AFRIKA PÅ INTERNET 
 ASIEN PÅ INTERNET 
 ÖSTEUROPA PÅ INTERNET 
 LATINAMERIKA PÅ INTERNET 
 MILJÖ PÅ INTERNET  
 OM EU:s BISTÅND PÅ INTERNET 
 BARNS SITUATION I VÄRLDEN 
 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ 

INTERNET 
 OM HIV/AIDS PÅ INTERNET  
 TSUNAMIKATASTROFEN OCH 

ANDRA PÅGÅENDE KATASTROFER 
 REGIONAL COOPERATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
Nerladdning kan ske från 
www.denglobalaskolan.com eller 
Sidas hemsida www.sida.se Välj där 
Publikationer Sök publikationer 
Skriv sedan ”Internet” i sökrutan.  
 
 
 
 

 
Art. nr. SIDA1110sv 

Synpunkter på förteckningen kan  
lämnas till Tor Backmann, 

 e-post: internetadresser@tele2.se 
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