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PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET 
Vårt globala beroende blir allt mer tydligt. Inte bara genom klimatkris och finanskris. Varor 
och tjänster rör sig över gränserna som aldrig förr. Också migrationen, både den påtvingade 
och den positivt sökande, ökar. Vi får del av andra länders kulturer och vill sprida det vi anser 
vara värdefullt i vår kultur och vårt samhälle. 

När kunskapen om den globala byn växer blir också medvetenheten om klyftorna i världen 
allt mer påträngande. För många leder det till internationellt engagemang för att minska 
orättvisan. Insikter om det globala beroendet ställer krav på gemensamt ansvarstagande.  

Det gäller för att verkligen få till den nödvändiga klimatomställningen och för att komma till 
rätta med finanskrisen.  

Det gäller hur handel över gränserna bedrivs, hur den rika världens jakt på billiga produkter 
sker på bekostnad av urusla löne- och arbetsvillkor för de fattiga ländernas arbetare, allt för 
ofta även genom barnarbete. 

Det gäller människors utsatthet i krig och konflikter liksom kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, som ska gälla lika för alla. 

Även om det finns många uttryck för solidaritet så väljer många att koncentrera sig på det 
direkta biståndet. Så länge bistånd handlade om välgörenhet var bistånd ganska enkelt. Man 
kunde nöja sig med att genom en insats göra det bättre för människor för stunden. De som 
blev hjälpta blev tacksamma och givaren kände sig nöjd. I dag vet vi dock att detta 
förhållningssätt bara är att skrapa på ytan, ytterst tunt och bara lite här och där. 

Det är genomgripande förändringar som krävs. Ekonomiska, politiska och sociala 
maktstrukturer måste förändras. De som styr har ansvar för att utveckla sina länder så att 
inkomstklyftorna minskas, stimulera människors vilja att delta i utvecklingen av sitt land, 
upprätta ett rättsamhälle, ge människor inflytande och ansvar.  

Ett utvecklingssamarbete som siktar mot sådana bestående förändringar är komplicerat. Det 
är andra länder med sin historia, traditioner och kulturer det handlar om. Det är mycket lätt 
att göra fel när man stiger in med pengar och den rike mannens tro på att besitta alla 
lösningar. Biståndsiver kan ibland röra till rätt rejält. Därför är det helt rätt att framhålla 
behovet av de berörda människornas eget ansvar för och ägarskap av utvecklingsprocessen. 
Samtidigt blir det svårare att förklara processen för allmänheten och att utvärdera den. Man 
har inte kontroll över processen, vilket man nog aldrig haft men det blir tydligare nu. 

Genom denna förändrade syn på utvecklingsarbete närmar sig mycket av biståndet det som 
kallas demokratibistånd. Palmecentret har genom åren skaffat sig avsevärd kunskap om detta 
i arbetet med att stärka människor som organiserar sig i fackliga organisationer, kooperativ, 
samarbetsgrupper av olika slag, politiska grupperingar och partier. Fattigdom uttrycks inte 
bara ekonomiskt och socialt utan också i den utsatthet som skapas genom brister i demokrati 
och respekt för mänskliga rättigheter. Fattiga människors frigörelse går genom organisering, 
det lär oss svensk arbetarrörelses historia och vi ser det i våra samarbetsländer idag.  

Lena Hjelm-Wallén 
Ordförande Olof Palmes Internationella Center 
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Makt att förändra  
I höstas talade ”Joshua” på Palmedagarna i Stockholm. Han är journalist från Burma och 
verkar av säkerhetsskäl under pseudonym. Han vittnade om svårigheterna att kämpa mot en 
repressiv militärjunta. När jag själv var i Rangoon påminde mig den burmesiska militären 
om riddar Kato som min mamma läste för mig om ur Astrid Lindgrens Mio min Mio.  Ändå 
fortsätter ”Joshua”, precis som Bosse i Mio min Mio, att stå upp mot förtrycket. 
På Palmedagarna skulle också Brahim Dahane ha talat. Men före avresan fängslades han av 
marockanska myndigheter. Ockupationsmakten Marocko ser inte med blida ögon på hans 
och människorättsorganisationen ASVDH:s arbete för mänskliga rättigheter och frihet i 
Västsahara. Dahane sitter ännu fängslad i avvaktan på att ställas inför militärdomstol. Och 
Palmecentret fortsätter, tillsammans med våra medlemsorganisationer, vårt engagemang för 
det västsahariska folkets rättigheter.  

I höstas träffade jag i Minsk fria fackföreningar och partier 
som kämpar för demokrati i Vitryssland. De möter en tuff 
situation. Vitrysslands befolkning är fattig och inflationen 
skenar. Diktator Lukasjenka slår hårt mot oppositionen. Men 
kvinnorna och männen i den oberoende, vitryska 
arbetarrörelsen fortsätter att organisera sig. De vill ha makt 
att förändra sin situation.  

Och det är detta som förenar demokratikämparna i 
Vitryssland med Brahim Dahane, ”Joshua”, de palestinska 
kvinnorna i Dora vars kooperativ Palmecentret stöder, och alla 
våra andra samarbetsorganisationer runt om i världen. Man 
vill ha makt att förändra.  

Palmecentret arbetar med att ge makt åt människor att 
förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Det gör vi tillsammans med 
fackföreningar, progressiva partier, bildningsförbund, ungdomsorganisationer, 
kvinnoförbund och många andra världen över.  

Med hjälp av den svenska arbetarrörelsens unika erfarenhet vet vi att det går att förändra ett 
samhälle. Att det är möjligt att gå från fattigdom till välfärd, från auktoritära styrelseskick till 
demokrati, från förtryck till frihet. Men det bygger på att modiga människor går samman och 
organiserar sig, för att kräva sin rätt. I grunden handlar det om gemensam kamp och 
omtanke oss människor emellan.  

Jens Orback 
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center 
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ÅRET SOM GÅTT 

Vårt uppdrag  
Olof Palmes Internationella Center är ett samarbetsorgan i internationella frågor för den 
svenska arbetarrörelsen. Vi har 26 medlemsorganisationer och sammantaget omfattar vi en 
stor del av Sveriges befolkning. I stadgarna anges Palmecentrets ändamål enligt följande: 

”Olof Palmes Internationella Center verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga 
rättigheter och fred. Centret är ett samarbetsorgan i internationella frågor för den svenska 
arbetarrörelsen.” 

Palmecentrets övergripande mål är en värld med fredliga 
samhällen grundade på demokratins ideal och alla människors 
lika värde och rättigheter. Vår verksamhet riktar in sig på att 
bidra till att ge människor runt om i världen makt att forma de 
samhällen de lever i, och därmed sina egna liv. För att på bästa 
sätt åstadkomma detta delas vårt arbete in i två 
verksamhetsgrenar: Internationellt utvecklingssamarbete samt 
kommunikation och opinionsbildning. 

Palmecentret är unikt i sin profil att samla folkrörelser som 
jobbar socialt, fackligt och politiskt. Vi representerar mer än 
hundra års erfarenhet av folkrörelsearbete, demokratiutveckling 
och fattigdomsbekämpning. Genom arbetarrörelsens 
internationella nätverk har vi mångåriga, väl upparbetade och 
goda kontakter med folkrörelser och demokratikämpar världen 

över. Palmecentrets mervärde som organisation finns i vår unika profil, vår långa erfarenhet 
och vårt internationella nätverk. 

Vårt uppdrag är att bidra till arbetarrörelsens internationella arbete genom att både bedriva 
egen verksamhet och genom att stödja medlemsorganisationerna i deras internationella 
arbete. Palmecentret har insatser runt om i världen och samarbetar aktivt med flera hundra 
organisationer. All verksamhet bedöms utifrån relevans, bärkraftighet, genomförbarhet och 
kostnadseffektivitet, och dess resultat mäts på olika nivåer.  

 

Så jobbar vi  
År 2009 har i hög grad präglats av arbetet med att stärka Palmecentrets system för styrning 
av verksamheten. Parallellt med revideringen av verksamhetspolicyn fullföljdes den 
omorganisation av kansliet som påbörjades under 2008. Som framgår av bilden på nästa sida 
är kansliet indelat i:  

• Generalsekreterarens stab, vilken förutom generalsekreteraren som är chef för 
kansliet och leder allt arbete, består av en pressekreterare och en assistent. Staben 
förvaltar verksamhetspolicyn och svarar för mycket av opinionsbildningen. 

• Administrativa avdelningen, som leds av den administrative chefen och innefattar 
kansliets controllers och assistenter samt medarbetarna med ansvar för ekonomi, 
personal och IT. Avdelningen svarar för utveckling av de administrativa systemen. 

• Verksamhetsavdelningen, som leds av verksamhetschefen och i sin tur är indelad i: 
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– Verksamhetschefens stab med ansvar för strategisk utveckling och samordning av 
verksamhetens olika delar samt mycket av den löpande kontakten med Sida. 

– Kommunikationsenheten med ansvar för handläggning av Palmecentrets centrala 
projekt inom kommunikation och opinionsbildning samt informationsinsatser. 

– Enhet Syd med ansvar för handläggning av Palmecentrets verksamhet i Afrika, 
Asien och Latinamerika. Hit hör de regionala naven i Johannesburg och Manila.  

– Enhet Öst med ansvar för handläggning av Palmecentrets verksamhet i 
Mellanöstern, Västra Balkan och Östeuropa. Hit hör de regionala naven i 
Ramallah och Sarajevo samt lokalkontoren i Belgrad, Pristina och Istanbul.   

 
 

 
 
 

Palmedagarna  
Palmedagarna 2009 genomfördes den 10-11 oktober och hade temat ”Från befrielse till 
frihet”. 269 deltagare från hela Sverige deltog i arrangemanget, som ägde rum i ABF-huset i 
Stockholm. SSU var medarrangör, och drygt 100 av deltagarna kom från SSU. Flera 
medlemsorganisationer deltog med utställningar och bokbord samt genom att anordna 
seminarier.  

Under lördagen medverkade bland andra Anders Ehnmark, Mona Sahlin, Ingvar Carlsson 
och Sydafrikas vice president Kgalema Motlanthe. Den nya logotypen lanserades med 
bejublade anföranden av Ingvar Carlsson och Mona Sahlin. Sex delseminarier – om 
Latinamerika, Kenya, Zimbabwe, Vitryssland, Burma och Palestina – genomfördes på 
eftermiddagen.  

Generalsekreterarens

stab 

 
  

Administrativa 

avdelningen 

Verksamhetschefens 

stab 

Enhet  

Öst 
Enhet  

Syd 
Enhet 

Kommunikation 

SG 

 

LG 
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På lördagskvällen deltog cirka 200 
personer i middagen i 
Spårvagnshallarna. 

På söndagen medverkade bland andra 
Wanja Lundby-Wedin, Guy Ryder och 
Jytte Guteland. En av de inbjudna 
talarna, Brahim Dahane, förhindrades 
att resa till Stockholm. Han skulle ha 
talat om Västsahara och de mänskliga 
rättigheterna, men de marockanska 
myndigheterna fängslade honom och 
sex andra västsaharier dagen före avresan.  

Lördagens program spelades in av SVT24 och sändes senare i oktober.  

Deltagarnas utvärderingar visade att Palmedagarna är mycket uppskattade, både för 
programinnehållet och för möjligheten att träffa andra internationellt engagerade 
medlemmar i arbetarrörelsen.  

 

Medverkan vid externa arrangemang 
Palmecentret deltog i Pride-veckan och i Pride-tåget som ägde rum i Stockholm i 
månadsskiftet juli-augusti. Vi delade ut informationsmaterial och pratade med besökare i ett 
tält som vi delade med flera av våra medlemsorganisationer, bland andra 
Socialdemokraterna, LO, S-studenter och ABF. 

European Development Days 
(EDD) är ett årligt arrangemang 
som anordnas av Europeiska 
kommissionen tillsammans 
med det land som innehar EU:s 
ordförandeskap. Sverige stod 
värd för EDD den 22-24 
oktober 2009 i Stockholm. 
Palmecentret deltog i en egen 
monter och många av de över 
6000 mässdeltagarna, både 
svenska och utländska, besökte 
oss för att fråga om 
verksamheten och för att köpa 
böckerna Global Respekt, Migrantarbetare och Palme speaking.    
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Anna Lindhseminariet  
I samband med EU:s utrikesministermöte i september 2009, som ägde rum i Sverige med 
anledning av det svenska EU-ordförandeskapet, arrangerade Palmecentret och 
Socialdemokraterna det årliga Anna Lindhseminariet. Seminariet samlade företrädare för 
systerpartier i syd och tillsammans antog dessa en deklaration som sedan överlämnades till 
EU:s utrikesministrar.  

Seminariet, som arrangerades på Sveavägen 68, innehöll tre delar: ”EU and conflict 
prevention”, "EU and economic growth in the developing world” och ”EU:s role in 
development cooperation”. I panelerna medverkade bland andra Ilan Halevi (Al Fatah), 
Trevor Manuel (ANC), Mona Sahlin (Socialdemokraterna) och Poul Nielsen (tidigare EU-
kommissionär). Seminariet samlade 19 deltagare från 19 olika länder. 

Att förlägga aktiviteten i anslutning till EU:s utrikesministermöte var mycket lyckat. 
Resultatet blev ett dokument med en rad förslag och krav på EU:s utvecklingspolitik från 20, 
Sverige inräknat, av världens socialdemokratiska partier. Deklarationen överlämnades till 
EU:s utrikesministrar dels via en presskonferens och dels via brev till Sveriges 
utrikesminister. 

 

Socialdemokraternas 
kongress  
Under den 36:e socialdemokratiska 
partikongressen som genomfördes 
den 28 oktober till den 1 november, 
arrangerade Palmecentret 
tillsammans med partiet en 
demokratiutbildning för våra 
samarbetspartners inom det 
partiinriktade demokratistödet. 22 
personer från 17 länder deltog i 
utbildningen. Programmet tog upp olika ämnen, bland annat metoden att använda sig av 
rådslag inom det politiska arbetet, hur en valberedning utses och arbetar, hur man lägger upp 
och genomför en valkampanj lokalt samt hur de beslut som tas på en partikongress 
realiseras. Margot Wallström, dåvarande vice ordförande för EU-kommissionen, Björn von 
Sydow, riksdagsledamot och före detta talman, och Tone Tingsgård, riksdagsledamot, var 
några av föreläsarna.  

Deltagarna följde även kongressen direkt genom tolkning för få en bra bild av hur en 
socialdemokratisk partikongress i Sverige går till. Under utbildningens del om 
rådslagsmetodiken inbjöds även diplomatkåren och övriga internationella gäster som deltog 
på kongressen. Palmecentret arrangerade också ett internationellt seminarium om 
Filippinerna med deltagare från Socialdemokraternas systerparti Akbayan. Palmecentret 
deltog under hela partikongressen med en monter där vi presenterade vår verksamhet, 
svarade på frågor och hade material till utdelning och försäljning.  
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Insamling och kampanjer  
Under 2009 har Arbetarrörelsens 
internationella solidaritetsfond 
möjliggjort stöd till människor på 
många olika platser i världen. Här är 
två exempel:  

Israels krig i Gaza försämrade det 
redan mycket svåra läget för Gazas 
invånare. Förstörda hem och sjukhus, 
omkomna familjemedlemmar och 
brist på förnödenheter, har lett till 
fattigdom och sorg. Palmecentret 
arbetar i Gaza – med hjälp av 
solidaritetsfonden – med barn som är 
traumatiserade efter kriget, med 
kvinnor som tar sina första steg ut i arbetslivet, och med ungdomar som vill lära sig 
kommunicera med omvärlden via datorer. Och vi hjälper dem som vill starta upp egna 
föreningar.  

När tyfonen Ketsana drog in över Filippinerna drabbades landet av svåra översvämningar. 
Många människor dog och hundratusentals tvingades lämna sina hem. Bristen på vatten, mat 
och andra förnödenheter var alarmerande. Palmecentret har under många år samarbetat 
med bildningsorganisationen Learn och fackförbundet APL liksom det socialdemokratiska 
partiet Akbayan. De deltog alla i räddningsarbetet och genom solidaritetsfonden kunde vi 
bistå dem i deras insatser för att snabbt komma igång med det viktiga förändringsarbetet.  
 
 

 

 

 

 

 
 

Kvalitetssäkring 
Att en stor del av verksamheten består av Sida-finansierade projekt och program, innebär att 
Palmecentret i princip ständigt är föremål för myndighetens granskningar och bedömningar. 
I systemrevisioner gås systemen för intern styrning och kontroll igenom och på varje större 
ansökan följer en bedömningspromemoria som berör de flesta aspekter av verksamheten. 
Resultaten av sådana granskningar och bedömningar avgör möjligheterna att finansiera såväl 
Palmecentrets som medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete.  

De senaste två åren har i hög grad präglats av ett genomgripande förbättringsarbete, vars mål 
är att säkerställa att Palmecentrets verksamhet kan vidareutvecklas med bärkraft.  

 
Insamling i siffror 2009: 
Månadsgivare 1 545 960 kr 
Lönegåvor  388 469 kr 
Insamling till Gaza  358 715 kr 
Övrigt 390 442 kr 
Totalt insamlade medel   2 683 586 kr 
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Under hösten 2009 genomförde Sida en systemrevision av Palmecentret. Den visade att 
Palmecentret i all väsentligt hade god intern kontroll och att de administrativa systemen 
fungerade väl.  

Beträffande verksamhetsstyrningen välkomnades Palmecentrets arbete med att revidera sin 
verksamhetspolicy och med att upprätta femåriga verksamhetsstrategier för internationellt 
utvecklingssamarbete respektive kommunikation och opinionsbildning. Revisionen 
konstaterade att omorganisationen ytterligare förbättrat verksamhetens kvalitetssäkring och 
utveckling.    

 

Utbildningar  
Som ett led i vårt utvecklingsarbete inom resultatstyrning och resultatuppföljning har 
Palmecentret satsat på att utbilda både handläggare och projektaktiva i den målstyrda 
projektplaneringsmodellen Logical Framework Approach (LFA). Detta för att styra 
verksamheten enligt de nyframtagna 
resultatområdesmålen baserade på 
systemmodellen Cascading Logframes. 
Palmecentret har erbjudit de projektaktiva två 
fyradagarsutbildningar i projektledning. 
Palmecentrets handläggare har också under 
hösten besökt alla svenska projektgrupper och 
under en heldag gått igenom modellen samt 
startat arbetet med att ta fram förbättrade mål 
och indikatorer för respektive projekt. Arbetet 
kommer att fortsätta med en liknande satsning 
på Palmecentrets utländska partners under 
våren 2010. Denna satsning har gett många positiva effekter.  
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VÅR VERKSAMHET I VÄRLDEN  
Palmecentret har fortsatt att prioritera länder där påtaglig ojämlikhet råder vad det gäller 
ekonomisk fördelning, social status eller makt, samt i länder vars styrelseskick kan 
kategoriseras som auktoritära regimer och bristfälliga demokratier. 

Under 2009 har Palmecentret fortsatt sitt arbete med att koncentrera sina insatser till färre 
verksamhetsländer. En viktig faktor i urvalet av verksamhetsländer är att ta fasta på de 
förtroendefulla historiska band som finns mellan svensk arbetarrörelse och relevanta 
organisationer och partier. För att etablera ett jämlikt samarbete krävs en tillit som tar tid att 
bygga upp, men som på ett avgörande sätt bidrar till verksamhetens genomförbarhet. En 
avgörande faktor för valet av verksamhetsländer kan vara det genomslag som insatserna kan 
förväntas få med hänsyn till de nätverk som Palmecentret och dess medlemsorganisationer 
kan verka genom.  

 

Afrika  
Under 2009 hade Palmecentret 45 projekt i Afrika varav 32 inom folkrörelseprojektramen 

(CSO) och 13 inom det 
partiinriktade 
demokratistödet. Ett 
projekt genomfördes med 
annan Sidafinansiering och 
ett med EU-finansiering.  

Större delen av 
Palmecentrets verksamhet 
under 2009 ägde rum i 
Sydafrika (16 projekt). 
Verksamheten påverkades 
under det första halvåret av 
den pågående valrörelsen i 
Sydafrika och de interna 

splittringarna inom ANC. Situationen påverkade framför allt det partiinriktade 
demokratistödet men även samarbetet med civilsamhället.  

Arbetet med att utöka verksamheten i Afrika har under året fortskridit parallellt med arbetet 
att koncentrera verksamheten till södra Afrika. Tillsammans med de medlemsorganisationer 
som har projekt i de länder där verksamheten fasas ut har utfasningsplaner upprättats. 
Utmaningen är dels att säkerställa bärkraftiga resultat, dels att intressera de svenska 
projektgrupperna för att fortsätta driva projekt i något av de prioriterade länderna istället. 
Arbetet med att hitta nya samarbetspartners i framför allt Zimbabwe och Namibia har 
intensifierats under året.  

Utöver projektverksamhet i enskilda länder genomför Palmecentret även en rad regionala 
projekt. Inom ramen för det partiinriktade demokratistödet arrangerades i november en 
nätverkskonferens för kvinnliga politiker i länderna inom Southern African Development 
Community (SADC). Mötet samlade 20 kvinnliga politiker från tolv olika partier och elva 
olika länder. Mötets huvudfokus var dels socialdemokratins kärnvärden, dels praktiskt 
jämställdhetsarbete. Genom grupparbeten diskuterades praktiska strategier för att öka 
representationen av kvinnor på ledande positioner i partierna. 
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Asien  
Under 2009 hade Palmecentret 34 projekt i Asien, varav 25 inom folkrörelseprojektramen 
(CSO) och nio inom det demokratiinriktade demokratistödet. Merparten av dessa projekt 
sker i Filippinerna (tio stycken).  

Under 2008 avslutades Palmecentrets mångåriga projektsamarbete med Euro Burma Office 
(EBO) och projektet slutredovisades under första halvan av 2009. Burma är fortsatt 
högprioriterat och Palmecentret har därför sökt och erhållit medel från Sida till ett nytt 
projekt. Under året delfinansierade Palmecentret också en konferens för representanter ur 
den burmesiska oppositionen. Konferensen gav oppositionen ett unikt tillfälle att träffas och 
diskutera gemensamma strategier inför det kommande valet. 

Liksom i Afrika kommer antalet verksamhetsländer i Asien att minskas. Verksamheten i 
Indonesien (Aceh) avslutades i början av 2009 och beslut har fattats om att verksamheten i 
Mongoliet avslutas under 2010. Därmed kommer Palmecentret att fortsatt vara aktivt i 
Filippinerna, Burma och Pakistan. Därtill kommer ett antal regionala nätverksprojekt som 
inkluderar flera länder i regionen, bland annat Mongoliet.  

Inom ramen för det partiinriktade demokratistödet arrangerades i oktober ett regionalt 
nätverksmöte för progressiva partier i Asien. Nätverksmötet gick av stapeln i Delhi, Indien, 
och samlade 26 personer från 16 politiska partier och organisationer i åtta olika länder 
(Indien, Malaysia, Burma, Filippinerna, Kambodja, Mongoliet, Nepal och Sverige). Temat för 
mötet var EU och Asien i syfte att dels öka deltagarnas kunskaper om hur Europeiska 
unionen fungerar, dels diskutera de asiatiska ländernas påverkansmöjligheter på EU:s 
politik. Strategier för samordning bland likasinnade partier diskuterades också. 

 

Latinamerika  
Under 2009 hade Palmecentret 20 projekt i Latinamerika, varav elva inom 
folkrörelseprojektramen (CSO) och nio inom det partiinriktade demokratistödet.   

Målsättningen under året har varit att se över verksamheten och besöka alla projekt. Också i 
Latinamerika kommer verksamheten i framtiden att koncentreras till färre länder. 
Verksamheten i Uruguay och Chile ska fasas ut.  

Colombia är ett av de länder i Latinamerika där Palmecentret kommer att stödja nya initiativ. 
I Colombia har en kartläggning av potentiella partners genomförts. Preliminära kontakter 
har tagits med dessa vid Palmecentrets 
besök i landet. Intentionen har varit att 
se över verksamheten samt att utreda 
möjligheterna för en utvidgning av 
verksamheten inför kommande 
ansökningar, vilka bedöms som goda. 

I Sao Paolo har Palmecentret ett projekt 
tillsammans med det brasilianska 
fackförbundet CUT. Palmecentret har 
sedan några år tillbaka stöttat deras 
fackliga skola, vars uppbyggnad har 
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stärkts och utvecklats under 2009. Skolan har fram till och med 2009 utbildat drygt  
3 100 fackliga medlemmar och förtroendevalda, 2009 deltog 640 personer vid 14 
utbildningstillfällen. Utbildningen är främst inriktad på ungdomar, jämställdhet och 
interndemokrati. Skolans framgångar har bidragit till att CUT valt att fortsätta prioritera 
internutbildning samt att man har inrättat en kvinnokommission och en nationell 
ungdomskommission.  

 

Mellanöstern 
Palmecentrets program i Palestina 2009 satte fokus på människor och deras deltagande i 
samhällets demokratiska processer. 22 lokala organisationer stärktes i sitt arbete att möta 
befolkningens sociala, ekonomiska och politiska behov. Organisationerna har framför allt 
stöttat människor som organiserar sig kring gemensamma intressen och tar initiativ på 
gräsrotsnivån. De flesta projekten vände sig till kvinnor och ungdomar.  

Under hösten 2009 inleddes implementeringen av det så kallade Dialogprojektet. I Gaza och 
Västbanken har Palmecentrets samarbetsorganisationer genom dialog- och 
konflikthanteringsutbildningar nått närmare 500 personer från flera olika organisationer i 
det civila samhället och med olika politiska sympatier. Deltagarnas idéer och tankar kring ett 

enat Palestina har systematiskt 
fångats upp. Dessa kommer i 
projektets påföljande fas att diskuteras 
av företrädare från olika partier.  

Målet med det partiinriktade 
demokratistödet i Palestina är att 
stärka den förändrings- och 
reformprocess som pågår inom Al 
Fatah. Genom projektet får Al Fatah 
stöd att utvecklas till ett modernt parti 
med fungerande interndemokrati, 
folkligt stöd och en aktiv och 
konstruktiv roll i den palestinska 
politiken och fredsprocessen. 

Palmecentret och Socialdemokraternas stöd har bland annat bidragit till att Al Fatah i 
augusti 2009 genomförde sin första kongress på 20 år och att den var demokratiskt 
organiserad. Utbildningsinsatser som genomförts på distriktsnivå för att stärka Al Fatah och 
utveckla den demokratiska organisationen internt lade grunden för kongressen.  

Palmecentrets partiinriktade demokratistöd i Irak riktade sig 2009 till partimedlemmar och 
nyckelpersoner i partiet Patriotic Union of Kurdistan (PUK) och den fackliga rörelse som 
samverkan politiskt med PUK.  

 

Västra Balkan 
Palmecentret bedriver en omfattande verksamhet på Västra Balkan. Flertalet av projekten 
inom ramarna för partiinriktat demokratistöd och folkrörelseprojekt genomförs i Bosnien 
och Hercegovina respektive Serbien. Det finns tre regionala projekt varav ett är Freja Forum, 
ett projekt som planeras bli ett slags Almedalen på Balkan.  
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Palmecentret bedriver fleråriga program i 
Albanien, Bosnien och Hercegovina, 
Kosovo och Serbien med särskilt stöd från 
Sida. Under året som gått har våra 
samarbetsorganisationer åstadkommit 
förändringar i sina länder i demokratisk 
riktning på lokal och nationell nivå. En av 
de metoder som används i projekten är 
teatermetodik som ett verktyg för social 
förändring. Palmecentrets partner Center 
for Children's Theatre i Pristina, Kosovo, 
samarbetar med kosovoalbanska och 

kosovoserbiska unga skådespelare, spelar i skolor i hela landet och startar genom sin metod 
samtal om svåra, men viktiga, ämnen.  

I parlamentsvalet i Albanien 2009 var Palmecentrets partner Children's Rights Centre of 
Albania (CRCA) en pådrivande kraft i att lyfta fram kvinnliga och unga kandidater. I en rad 
offentliga debatter och andra fora hade kandidaterna möjlighet att presentera sina 
plattformar, idéer och mål som framtida parlamentsledamöter. Flera av dessa kandidater är 
nu ledamöter i parlamentet.  

 

Östeuropa 
Palmecentret har under 2009 arbetat med att utveckla och bredda projektverksamheten i 
såväl Moldavien som Vitryssland. En av prioriteringarna för verksamheten i Vitryssland var 
att starta fackliga projekt. Under hösten 2009 togs ett första initiativ i och med att 
Palmecentrets gemensamma facklig-politiska projekt med IF Metall inleddes.  

Palmecentrets fokus i Moldavien har under 2009 huvudsakligen varit att lägga grunden för 
nya projekt. Bland annat har nya kontakter etablerats och två lyckade nätverksmöten 
genomförts. I Ukraina däremot har ett antal projekt avslutats under 2009.  

Ett partiinriktat demokratistödsprojekt bedrevs i Ryssland 2009: ett samarbete med 
ledningen och partiaktivisterna i partiet Rättvisa Ryssland, som sedan 2008 har 
observatörsstatus i Socialistinternationalen.  

Palmecentret har under 2009 arbetat med att stärka det turkiska civila samhället på 
gräsrotsnivå. Det har vi gjort genom att stödja föreningar och folkrörelser i Turkiet. 
Insatserna inriktas främst på verksamheter för barn, ungdomar, kvinnor och olika etniska 
minoriteter. Centrala aktiviteter inom ramen för Turkietprogrammet är kapacitetsstärkande 
utbildningar i mänskliga rättigheter och 
organisationskunskap. Syftet är att stärka 
människors organisering och möjlighet att 
påverka det turkiska samhället. Palmecentret 
samarbetar för detta med en mängd 
organisationer i både Sverige och Turkiet.  
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VÅR KOMMUNIKATION 
Information och opinionsbildning är en central del av Palmecentrets verksamhet. 
Palmecentret vill lyfta fram och diskutera det svenska utvecklingsbiståndet. Ett bistånd som 
till stor del är finansierat av Sida men där anslaget för information minskat kraftigt de 
senaste åren. Palmecentret är dock fast besluten om att fortsätta med 
informationsverksamheten och opinionsbildningen. Inte minst för att lyfta fram de 
underliggande strukturer som utgör grunden för stora klyftor mellan och inom länder. Det 
kan handla om handel, säkerhetspolitik samt brister i respekten för demokrati och mänskliga 
rättigheter. För att säkerställa Palmecentret roll som informationsspridare och 
opinionsbildare med hjälp av seminarier, hemsida, mediakontakter och tidskrifter är 
insamlingen till Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond av central betydelse. 

 

En ny grafisk profil och 
hemsida  
Under 2009 har en ny grafisk 
profil och en ny logotyp tagits 
fram. Att vara en tydlig och 
välkänd avsändare är avgörande 
för det kommunikations- och 
opinionsarbete som Palmecentret 
bedriver. Därför har Palmecentret 
under året arbetat med att skapa 
en tydligare visuell identitet. 
Tanken är att den nya profilen ska 
skapa uppmärksamhet, 
igenkännande och ge positiva 

associationer. Internt ska den bidra till samhörighet och externt till tydlighet. 

Under året har även en ny hemsida med den nya grafiska profilen lanserats. Den nya sidan 
ska på ett bättre sätt reflektera Palmecentrets verksamhet och det utvecklingssamarbete 
centret och våra medlemsorganisationer bedriver. Sidan ska ge möjlighet till interaktivitet 
och vara engagerande.  

Hemsidan är också en viktig kanal för opinionsbildning och för insamlingsarbetet till 
Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond.  

Många människor inspireras av Olof Palmes internationella engagemang. Genom den nya 
logotypen, som avbildar Olof Palme, och den nya hemsidan, har kopplingen till 
arbetarrörelsens tradition av internationellt solidaritetsarbete blivit tydligare.   

  

Material och broschyrer 
I juni 2009 utkom det andra numret av Internationella Socialdemokraten, som informerade 
om det partiinriktade demokratistöd som Palmecentret och Socialdemokraterna tillsammans 
genomför. Den gavs ut i form av ett magasin som distribuerades som bilaga till tidningarna 
Frihet och Kommunalarbetaren. Mottagare var SSU:s medlemmar och unga kvinnor som är 
medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet, totalt cirka 115 000 personer. 
Magasinet har också delats ut vid utåtriktade arrangemang. 
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I augusti publicerades en broschyr om kvinnligt ledarskap i Mellanöstern, baserad på 
diskussionerna under Anna Lindhseminariet i december 2008. I september trycktes en 
vikfolder som presenterar Palmecentret på svenska och engelska.  

 

Seminarier 

26 jan  USA och världen med Obama som president 
Costas Panagopoulus, Mats Bergquist, Carl Tham 

28 jan  Våldtäkt som vapen 
 Denis Mukwege, Marika Griehsel 

4 feb Seminarium om Gaza 
 Emilie Welam, Mattias Gardell, Jens Orback 

14 feb Internationell dag om konflikter, klimathot och globala finanskrisen 
 Hans Abrahamsson, Lena Ag, Leif Pagrotsky, Lena Westerlund, Urban Ahlin 

2 mar Inifrån Irak - 700 dagar i Bagdad 
 Laura Macdissi, Hans Corell 

4 mar Israeler och palestinier överens! 
 Yasser Abed Rabbo, Yossi Beeilin 

4 mar Burma VJ - Reporting from a closed country 
 Karin Strandås, Martin Gemzell 

26 mar Heldag om Afrikas Horn 
 Joe Frans, Mesfin Woldemariam, Rezene Tesfazion, Paris Mohamed Ali 

1 apr Demokratiska Republiken Kongo – en global tragedi 
Lena Sundh, Stina Högbladh, Muela Nkongolo, Beatrice Kindembe, Lusamba 
Mukuasa 

4 apr När vinden vände – Olof Palme 1969-1986 
Kjell Östberg, Björn Elmbrant, Klas Eklund, Anders Ferm och Anna-Greta 
Leijon 

20 apr Stöd Burma! 
 Duncan MacArthur 

22 apr  Moldavien - mellan öst och väst 
 Oleg Tulea, Pelle Nordin 

29 apr Utställningen Sightseeing: Burma 
 Karin Strandsås, Jens Orback 

11 maj I gränslandet mellan EU och Ryssland – Georgien, Ukraina och 
Moldavien 
Irina Sandomirskaja, Disa Håstad, Peter Semneby, Torgny Hinnemo, Svante 
Cornell med flera  
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11 maj Att försonas med flykten 
 Jens Orback, Barbro Eberan, Qais Qadri 

14 maj Det internationella läget - hot och möjligheter 
 Jan Eliasson, Kajsa Borgnäs, Carl Tham 

18 maj Är Afghanistan förlorat? 
 Lena Hjelm-Wallén, Bengt Kristiansson, Pierre Schori 

28 maj Direktrapport från Sri Lanka 
 Kent Härstedt, Laila Naraghi 

2 jun OS i Peking 2008 - ett nederlag för de mänskliga rättigheterna 
Jesper Bengtsson, Elisabeth Löfgren, Tom Hart, Sverker Lindström, Lisa Lee 
med flera  

26 aug Bosättningarna, internationell rätt och EU 
 Noa Galili, Eyal Hareuveni, Hans Corell, Jens Orback 

27 aug Bosättningarna, internationell rätt och EU 
 Noa Galili, Eyal Hareuveni, Joakim Wohlfeil, Pernilla Nilsson 

24 sep Att stärka det civila samhället - Erfarenheter från Västra Balkan 
Bertil Mattsson, Jan Henrik Amberg, Safete Beqiri, Elisabet Thorp, Margareta 
Eklund 

30 sep Turkiets arbete för MR och demokratisk utveckling 
Anne Ludvigsson, Peder Spångberg, Kariane Therese Westrheim, Muharrem 
Erbey 

1 okt Direktrapport från Iran 
 Parvin Ardalan 

8 okt Från New York till Kabul 
 Pierre Schori, Ove Bring, Viola Furubjelke 

8 okt Ett nytt politiskt klimat i Zimbabwe 
 Thoko Matshe 

10-11 okt Palmedagarna 2009 - Från befrielse till frihet 

13 okt The Holocaust is over - we must rise from its ashes 
 Avraham Burg, Pierre Schori 

21 okt Är en kärnvapenfri värld möjlig? 
 Maj-Britt Theorin 

6-8 nov Reaching Nuclear Disarmament 
 Sergio Duarte, Rebecca Johnson, Hans Blix 

13 nov Explosiva investeringar - ett minfält 
 Anna Ek, Sofia Hagman, Dr Lars G. Hassel, Allan Emanuelsson, Maj Åberg 

15 nov Tio år av straffrihet 
 Thomas Hammarberg, Oksana Tjelysjeva, Usam Bajsajev, Martin Uggla 
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25 nov Ett federalt Iran för framtiden 
Claes Nordmark, Ardalan Shekarabi, Dr. Osman Aytar, Ahmad Alipoor, Ali 
Reza Ardalabi 

26 nov Ryssland i dag - inifrån och utifrån 
 Olof Kleberg, Michael Sohlman, Fjodor Lukjanov, Carolina Vendil Pallin,  Boris 
 Makarenko, Elisabeth Hedborg, Rolf Ekeus 

3 dec I skuggan av det svenska turistparadiset 
 Jennie Dielemans, Anna-Lena Lodenius, Frida Perjus, Karin Strandås 

11 dec Ett splittrat Palestina - en enad framtid? 
Maher Mahmoud Issa, Yasmin Izzat Al Abbadi, Osama Mo’en Mortaja, Tayser 
Riziq Zomlot, Ibithal Alaloul, Khaled J.A. Salim, Shereen Nabeh Nammari, 
Anne Ludvigsson,  

12 dec Ett splittrat Palestina - en enad framtid? 
Maher Mahmoud Issa, Yasmin Izzat Al Abbadi, Osama Mo’en Mortaja, Tayser 
Riziq Zomlot, Ibithal Alaloul, Khaled J.A. Salim, Shereen Nabeh Nammari, Ulf 
Bjereld  

14 dec Val i Namibia 
 Dr Henning Melber, Thoko Mathshe 

 

Media  
Under 2009 inleddes en satsning för att Palmecentret skulle synas och höras mer i media. 
Syftet var att stärka vår kommunikation och opinionsbildning. Exempel på Palmecentrets 
medverkan i media är:  

- Palmecentret medverkade i Sveriges Radios P1 Morgon, bland annat med Jens 
Orback den 21 april direkt från Sydafrika om det sydafrikanska valet, samt den 3 
december om Israels ockupation av Palestina. 

- Palmecentrets lokalanställda i Gaza, Ibtihal Al Aloul, medverkade i Sveriges Radios 
P3-nyheter den 6 maj om situationen på Gaza.   

- Palmecentret medverkade i TV4:s Nyhetsmorgon om Burma. Jens Orback den 15 maj 
och den 20 juli. Den 20 juli var Palmecentrets handläggare för Burma, Catharina 
Ullström, med via direktlinje från Burma.  

- Palmecentrets konferens i augusti i Stockholm för västsahariska ungdomar från både 
flyktinglägren och de ockuperade områdena uppmärksammades av flera, bland andra 
Sveriges Radios P1 Morgon (17 augusti) och ETC (28 augusti).  

- Jens Orback har under året skrivit krönikor på ledarplats i Norrländska 
Socialdemokraten (NSD), Piteå-Tidningen, Folkbladet (Östergötland) och 
AiP/partikongresstidningen. Även Lena Hjelm-Wallén har under året skrivit krönikor 
i NSD. 

- Palmedagarna filmades och sändes av SVT24. Arrangemanget fick även en del 
uppmärksamhet genom att en av talarna, Brahim Dahane från Västsahara, stoppades 
av Marocko. Bland annat skickade TT ut telegram om det under Palmedagarna i 
oktober samt den 7 november.  

- Jens Orbacks resa till Afghanistan och diskussionerna om Sveriges roll i landet 
uppmärksammades, bland annat i DN (23 oktober), Fokus (23 oktober), 
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Riksdag&Departement (23 oktober), TV4:s Nyhetsmorgon (29 oktober) och SVT 
Debatt (8 december).  

- Palmecentrets opinionsundersökning bland palestinska kvinnor uppmärksammades 
bland annat genom ett TT-telegram (12 december). 

Palmecentret har ökat sin kommunikation med sina medlemsorganisationers 
medlemstidningar. Under året har flera av dem skrivit om Palmecentret och vår verksamhet: 
AiP (bland annat om Zimbabwe, Västsahara och Palmedagarna), Tidningen Broderskap 
(bland annat om Gaza, Palmedagarna och biståndspolitik), LO-tidningen (Pakistan och 
Palmedagarna/Guy Ryder), Tvärdrag (Sydafrika), Libertas (intervju med Jens Orback), 
Frihet (Västsahara), Fönstret (Jens Orback) och Morgonbris (Afrika). 
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PALMECENTRETS VERKSAMHET I NÄTVERK  
Palmecentret är ensamt om att samtidigt vara både en ramorganisation som bedriver stöd via 
civilsamhällsorganisationer (CSO) och en partianknuten organisation (PAO).  

I Sverige prioriterar Palmecentret kontakterna med övriga ramorganisationer, inte minst de 
mest närstående Kooperation Utan Gränser och LO-TCO Biståndsnämnd, samt de sex övriga 
partianknutna organisationerna, varav flera ingår i partigemensamma projekt. I bägge dessa 
fall genomförs regelbundna möten framför allt på chefsnivå, men även andra medarbetare 
bidrar till ett erfarenhets- och kunskapsutbyte som är viktigt för verksamhetsutvecklingen. 

I Sverige deltar Palmecentret även i tre nätverk kopplade till freds- och säkerhetsfrågor: Det 
svenska nätverket mot klustervapen, det svenska nätverket för kärnvapennedrustning och det 
svenska OSSE-nätverket. Tillsammans med dem arrangerar vi seminarier samt gör olika 
opinionsbildade insatser.  

På europanivå deltar Palmecentret aktivt i flera nätverk och organisationer, bland andra: 

• Solidar, som är ett nätverk av drygt 50 civilsamhällesorganisationer från både EU-
länder och länder på Västra Balkan och i Östeuropa. Nätverket arbetar framför allt 
inom tre områden: socialpolitik, internationellt samarbete och utbildning. 
Palmecentret har under 2009 deltagit aktivt i verksamheten och stod bland annat 
bakom nomineringen av den colombianska fackföreningsrörelsen som belönades med 
nätverkets Silver Rose Award i kategorin internationell solidaritet.  

 
• European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS), som är ett nätverk av 

20 socialdemokratiska partier och till dem anknutna organisationer som framför allt 
sysslar med internationellt utvecklingssamarbete med inriktning på partiinriktat 
demokratistöd. Genom EFDS har Palmecentret regelbunden kontakt med till exempel 
tyska Friedrich Ebert Stiftung (FES). Här återfinns också en koppling till European 
Network of Political Foundations (ENOP). Palmecentrets ordförande Lena Hjelm-
Wallén är ordförande i EFDS:s styrkommitté.  

 
• Foundation for European Progressive Studies (FEPS), som är en tämligen 

nybildad tankesmedja som är anknuten till det europeiska socialdemokratiska partiet 
(ESP) med säte i Bryssel. FEPS samlar cirka 40 socialdemokratiska tankesmedjor och 
liknande organisationer. Under 2009 har Palmecentret deltagit i tankesmedjans 
verksamhet och inlett en dialog om möjliga samarbeten de kommande åren. Också 
kontakten med ESP är positiv för Palmecentrets internationella nätverk.  
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MEDLEMSORGANISATIONER, STYRELSE OCH REVISORER  

Medlemsorganisationer  
• Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
• Landsorganisationen, LO 
• Socialdemokraterna   
• Kooperativa Förbundet, KF   
• Broderskapsrörelsen/Kristna Socialdemokraterna, SKSF   
• Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor 
• Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU 
• Socialdemokratiska Studentförbundet, S-studenter 
• Unga Örnar     
• Verdandi 
• Folkets Hus och Parker 
• Hyresgästföreningen   
• Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
• Svenska Elektrikerförbundet 
• Fastighetsanställdas Förbund 
• GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch 
• Handelsanställdas Förbund 
• Hotell- och Restaurangfacket 
• IF Metall 
• Svenska Kommunalarbetareförbundet 
• Svenska Livsmedelsarbetareförbundet   
• Svenska Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet 
• Svenska Målareförbundet 
• Svenska Pappersindustriarbetareförbundet  
• SEKO – Facket för Service och Kommunikation 
• Svenska Transportarbetareförbundet  
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Styrelse och revisorer till och med 2009-04-26 

Styrelse, ordinarie  
Lena Hjelm-Wallén, ordförande Socialdemokraterna  
Anders Ferbe  IF Metall   
Lars-Anders Häggström   Handels  
Nina Jarlbäck  KF   
Ann Linde   Socialdemokraterna   
Anne Ludvigsson  S-kvinnor   
Inga-Lena Wallin  Kommunal   
Peter Weiderud  SKSF   
Anders Selin   ABF    
Sune Dahlqvist  KF   
Magnus Manhammar  SSU    
Keth Thapper  LO   
Björn Lind   LO/SEKO   

Styrelsesuppleanter   
Urban Ahlin   Socialdemokraterna   
Kristina Guffars  S-kvinnor   
Anders Larsson  LO   
Sara Heelge Vikmång  Unga Örnar  
Mikael Sterbäck  Pappers   
Ulf Carmesund  SKSF   
Lennart Hjalmarsson  KF   
Annika Nilsson  ABF   
Kent Härstedt  Socialdemokraterna   
Kajsa Borgnäs  S-studenter   
Jonas Wall   LO   
Pauli Kristiansson  Livs   
Therese Hulthén  Hotell- och Restaurangfacket  

Revisorer, ordinarie  
Anita Modin   Socialdemokraterna   
Lena Svensson, auktoriserad PricewaterhouseCoopers    

Revisorssuppleanter  
Bo Abrahamsson  LO    
Åke Danielsson, auktoriserad PricewaterhouseCoopers   
 

Styrelse och revisorer från och med 2009-04-27 

Styrelse, ordinarie  
Lena Hjelm-Wallén, ordförande Socialdemokraterna   
Anders Ferbe  IF Metall   
Stefan Carlén  Handels  
Nina Jarlbäck  KF   
Ann Linde   Socialdemokraterna   
Carina Hägg   S-kvinnor   
Anders Bergström  Kommunal   
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Peter Weiderud  SKSF   
Anders Selin   ABF    
Sune Dahlqvist  KF   
Magnus Manhammar  SSU    
Keth Thapper  LO   
Björn Lind   LO/SEKO   

Styrelsesuppleanter  
Urban Ahlin   Socialdemokraterna   
Kristina Guffars  S-kvinnor   
Leif Isaksson   LO   
Sara Heelge Vikmång  Unga Örnar  
Mikael Sterbäck  Pappers   
Ulf Carmesund  SKSF   
Lennart Hjalmarsson  KF   
Annika Nilsson  ABF   
Kent Härstedt  Socialdemokraterna   
Kajsa Borgnäs  S-studenter   
Reine Boström  LO   
Pauli Kristiansson  Livs   
Peter Lövkvist  Transport  

Revisorer, ordinarie  
Anita Modin   Socialdemokraterna  
Lena Svensson, auktoriserad PricewaterhouseCoopers    

Revisorssuppleanter  
Bo Abrahamsson  LO    
Lars Wennberg, auktoriserad PricewaterhouseCoopers   

 

PALMECENTRETS FINANSIERING  
Verksamheten finansieras av insamlade pengar till Arbetarrörelsens internationella 
solidaritetsfond, skattemedel som främst förmedlas av Sida, men även av EU, samt 
avkastning från egna tillgångar.  

Under 2009 var Palmecentret ekonomiskt beroende av Sida i mycket hög utsträckning. Det 
är viktigt att Palmecentret har möjlighet att värna sin självständighet. Med fler finansiella 
källor skulle verksamheten bli mindre känslig för enskilda finansiärers beslut. Palmecentret 
har ökat sitt arbete med att söka andra finansieringsalternativ, till exempel hos andra 
svenska myndigheter, EU-kommissionen, europeiska och internationella stiftelser samt FN-
organ.  

Palmecentret är beroende av insamlade medel. Dels för att täcka den egeninsats som krävs i 
verksamhet som finansieras via Sidas anslag till civila samhällets organisationer (CSO), dels 
för genomförandet av andra typer av projekt. Det behövs också för att aktivt kunna bedriva 
opinionsbildning. Palmecentret har under året inlett ett arbete för att utveckla metoderna för 
att öka insamlingen till Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond. 
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Förvaltningsberättelse 

Alla belopp redovisas i kronor. Uppgifter inom parantes gäller föregående år 

Styrelsen och Generalsekreteraren avger härmed följande årsredovisning. 

Information om verksamheten  

Olof Palmes Internationella Center är en ideell förening.  

Palmecentrets styrelse leds av ordförande Lena Hjelm-Wallén, samt av två vice ordföranden 
Keth Thapper, LO och Nina Jarlbäck, KF. Under året var Jens Orback generalsekreterare, 
Olle Burell, verksamhetschef och Lars Löfgren administrativ chef.  

Centret har 26 medlemsorganisationer och dessa finns representerade i styrelsen som består 
av 13 ordinarie ledamöter och 13 suppleanter. Under 2009 hade styrelsen 7 protokollförda 
möten. 
 
Palmecentrets kansli ligger på Sveavägen i centrala Stockholm. Under år 2009 arbetade i 
medeltal 32(32) personer på kansliet. 

I stadgarnas paragraf 3 beskrivs att Olof Palmes Internationella Center i samarbete med dess 
medlemsorganisationer ska:  

• stödja och främja uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som verkar 
för folkligt inflytande, global rättvisa och gemensam säkerhet i olika delar av världen; 
detta sker genom ömsesidigt och jämlikt samarbete; 

• erbjuda fakta och relevant information om frågor kring demokrati, mänskliga 
rättigheter och fred som en kunskapskälla för den svenska arbetarrörelsen; detta är 
en bas för studier, debatt och aktiv opinionsbildning; 

• initiera och samordna gemensamma aktioner och insamlingar inom arbetarrörelsen 
för demokrati, mänskliga rättigheter och fred; detta sker i en anda av internationell 
solidaritet.  

Medlemsorganisationernas engagemang är kärnan i Palmecentrets verksamhet. 
Palmecentrets utvecklingssamarbete är fokuserat på att öka kapaciteten hos organisationer 
och individer i utvecklingsländer att demokratiskt åstadkomma progressiva 
samhällsförändringar. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter är både medel och mål i 
detta arbete. Detta arbete sker genom medlemsorganisationernas projektverksamhet men 
också genom Palmecentrets egna projekt.  

Palmecentret och medlemsorganisationerna bedrev 2009 omkring 322 (370) 
utvecklingsprojekt i över 39 (40) länder. Projektens inriktning är framförallt folkbildning och 
organisationsuppbyggnad samt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati, fred och 
försoning. 

 

 

Palmecentret är en paraplyorganisation för ett flertal organisationer inom arbetarrörelsen 
och verksamheten har i huvudsak sin ekonomiska grund baserad på avtal med Sida. Avtalen 
avser utvecklingssamarbete i utvecklingsländer, reformsamarbete i Öst, 
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kommunikationssamarbete i Sverige, demokratiseringsarbete i Västra Balkan. Ramavtal 
finns dessutom avseende Turkiet. Målet med arbetet i Irak och Turkiet är att långsiktigt 
stärka demokratiseringsarbetet och i Turkiet även att bidra till att Turkiet blir väl förankrat i 
europeiska värdegemenskaper och samarbetsstrukturer 

 

Ca 48 procent av projekten bedrivs direkt av Palmecentret och 52 procent av projekten 
bedrivs av medlemsorganisationerna, som tillsammans med lokala partners svarar för 
planering, genomförande och uppföljning. Partnerskapet är den bärande tanken i allt 
utvecklingssamarbete och lägger grunden för folklig och lokal förankring för samtliga 
involverade. 

Kommunikationsverksamhetens inriktning är opinionsbildning och kunskapsspridning om 
demokrati, mänskliga rättigheter och fred i ett internationellt perspektiv. Målgrupperna för 
kommunikationsverksamheten är dels Palmecentrets medlemsorganisationers medlemmar, 
med ett särskilt fokus på unga, beslutsfattare, opinionsbildare och en intresserad allmänhet. 

Palmecentret handlägger dessutom på uppdrag av Socialdemokratiska partiet det så kallade 
Partiinriktade demokratistödet/PAO som används till demokratiprojekt i ett flertal av 
Palmecentrets verksamhetsländer. 

Solidaritetsfonden, arbetarrörelsens fond för internationell solidaritet och 
utvecklingssamarbete, handläggs av Palmecentret. Solidaritetsfondens  
insamlade medel går i huvudsak till finansiering av egeninsatsen i centrets 
utvecklingssamarbetsprojekt samt till stöd för fackligt och politiskt utvecklingsarbete.  

Under 2009 anordnades särskilda insamlingar för Gaza efter Israels bombningar av området 
samt för Filippinerna efter det att landets drabbats av orkanen Ondoy.  
 
Resultat och ställning  

Palmecentrets verksamhetsområden sammanfattas i en ekonomisk redovisning. För 
Verksamhetsåret 2009 redovisar verksamheten ett resultat efter finansiella poster på -0,7 
Mkr. Underskottet är dels hänförligt till tidigare beslutade personalreduktioner samt till en 
extra satsning på kvalitetshöjande åtgärder inom verksamheten.   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Ett omfattande arbete inledes redan 2008 med att förbättra den interna kontrollen, öka 
kostnadseffektiviteten och i övrigt effektivisera organisationen. Detta arbete har fortsatt med 
oförminskar styrka under 2009 och Palmecentret har uppnått en rad förbättringar inom 
många olika områden. Under slutet på 2009 genomförde Sida en system revision av 
Palmecentret. Resultatet av denna revision var mycket positiv för Palmecentret och 
vitsordade det förändringsarbete som genomförts.  

 

Under 2008 fattade Palmecentret beslut om att avsluta Irakprogrammet på grund av de 
svårigheter som fanns med att arbeta med detta program och de konsekvenser det hade fått i 
form av bristande redovisningar och problem med revisionsintyg. Under 2009 har arbetet 
med att slutredovisa programmet till Sida samt att reda ut kvarstående frågor fortsatt. 

Programmet har slutredovisats till Sida och Palmecentret avvaktar för närvarande Sida svar 
på den tillförlitlighetsanalys som genomförts.  

Under 2009 har Palmecentret bytt grafisk profil.  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Arbetet med ökad kostnadseffektivitet och förbättrad styrning av verksamheten har medfört 
att Palmecentret genomfört en omorganisation under början på 2010. Den så kallade 
samordnarfunktionen har ersatts med två stycken enhetschefer som har fullt chefsansvar. 
Palmecentrets bedömning är att förändringen innebär dels en effektivitetsförbättring, dels en 
tydlighet hur ansvaret fördelar sig inom organisationen och därmed en kraftfullare 
organisation. 

 I samband med arbetet med 2010 års budget stod det klart att Sida ytterligare kommer att 
dra ned på bidragen vad avser Kommunikationsverksamheten och ramavtalsverkssamheten 
för Öst. Kommunikationsverksamheten har för 2010 fått en neddragning med drygt 50 
procent och verksamheten för Öst knappt 30 procent. Detta tillsammans med den obefintliga 
inflationsjusteringen av bidragen har medfört att Palmecentret varit tvungen att ta fram en 
åtgärdsplan för att minska kostnaderna med 1,7 Mkr på årsbasis. Palmecentret har med stöd 
av den lokala fackklubben tagit fram en åtgärdsplan som beräknas spara ca1,1 Mkr under 
2010. 

 

 

RESULTATRÄKNING(kr) 2009-01- 01- - 2009-12-31 

  
         

    

Not 

 

2009 

 

2008 

         Verksamhetsintäkter 

  

1 

 

129 466 168 

 

147 421 136 

         Verksamhetskostnader 

  

11 

 

-22 571 773 

 

-23 439 037 

Kostnad för bistånds och 

       kommunikationsprogrammen 

  

2 

 

-104 686 458 

 

-120 041 414 

Utbetalda anslag från S-fonden 

    

-117 147 

 

-280 637 

Insamlingskostnader S-fonden 

    

-846 996 

 

-848 221 

Administrationskostnader 

    

-3 418 908 

 

-2 677 776 

         
         Verksamhetsresultat         -2 189 372   134 051 

         Resultat från finansiella investeringar 

      
         Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 3 

 

1 478 093 

 

1 411 546 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

  

-3 564 

 

-8 553 
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         Summa resultat från finansiella investeringar     1 481 657   1 537 044 

         Resultat efter finansiella poster       -707 715   1 537 044 

         Årets resultat         -707 715   1 537 044 

         Fördelning av årets resultat               

Årets resultat enligt resultaträkningen 

   

-707 715 

 

1 537 044 

Överförs till/från Solidaritetsfonden 

   

-722 440 

 

-544 866 

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital     -1 430 155   992 178 

         
BALANSRÄKNING(kr)   2009-12- 31 

       Anläggningstillgångar 

   

2009 2008 

       Materiella Anläggningstillgångar 

    Inventarier 

 

4 366 835 

 

447 943 

       Omsättningstillgångar 

            Kortfristiga fordringar 

     Kundfordringar 

  

226 878 

 

17 536 

Skattefordringar 

  

503 734 

 

455 290 

Övriga fordringar 

  

50 084 

 

664 387 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 462 279 

 

452 527 

Summa kortfristiga fordringar 

  

1 242 975 

 

1 589 740 

       Kortfristiga placeringar 

 

6 36 681 841 

 

35 137 679 

       Kassa Bank 

  

39 823 420 

 

38 796 688 

       Summa Omsättningstillgångar 

  

77 748 236 

 

75 524 107 
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       SUMMA TLLGÅNGAR     78 115 071   75 972 050 

       EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     
       Eget kapital 

 

7 

          Ändamålsbestämda medel 

  

27 414 549 

 

26 869 682 

Balanserat kapital 

  

8 805 557 

 

7 813 379 

Årets resultat 

  

-707 715 

 

1 537 044 

Summa Eget kapital 

  

35 512 391 

 

36 220 105 

       Kortfristiga skulder 

     
       Leverantörsskulder 

  

1 786 571 

 

1 392 132 

Skuld till Sida 

 

8 2 523 860 

 

14 493 246 

Övriga skulder 

  

16 445 493 

 

13 730 436 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 21 846 756 

 

10 136 131 

Summa Skulder 

  

42 602 680 

 

39 751 945 

       SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   78 115 071   75 972 050 

Ställda säkerheter 

  

0 

 

0 

Ansvarsförbindelser 

  

0 

 

0 
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Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper  

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd om Ideella Föreningar. Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper 
överensstämmer med föregående år. 

Intäktsredovisning  

Intäkter redovisas till det verkliga värdet i den takt de uppstår. 

Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är 
genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna 
period. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och organisationer. 
Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa 
bidragsgivare efter ansökan. 

Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen 
finns avtalade men ej erhållna bidrag intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

Bidrag från Sida och liknande myndigheter  

Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFN R5 om 
statliga stöd, det vill säga de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan 
bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter 
för ändamålet. Eventuella överskott vid årets slut ökar därför skulden till Sida. 

Verksamhetskostnader  

Som verksamhetskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att 
uppfylla organisationens syfte och stadgar. I denna post ingår kostnader för kommunikation 
och programverksamhet samt kostnader för utbildning, kompetensutveckling, 
kvalitetssäkring, erfarenhetsutbyte m m inom biståndsarbetet.  

Av verksamhetskostnader har särredovisning skett av utbetalda anslag till biståndsprojekt, 
utbetalda anslag från Solidaritetsfonden samt insamlingskostnader Solidaritetsfonden enligt 
nedan. 
 
Administrationskostnader  
 
Administrationskostnader är sådana kostnader som är nödvändiga för att administrera själva 
organisationen. Viss allmän administration krävs för att säkerställa en god intern kontroll 
och en god kvalité på organisationens rapportering, personalhantering etc. Hit räknas således 
kostnader  för administrativ personal, hyra, styrelsesammanträden och liknande kostnader. I 
de fall medarbetare arbetar både med verksamhetsrelaterade uppgifter och med 
administrativa uppgifter har kostnaderna för dessa personer fördelats mellan 
verksamhetskostnader och administrativa kostnader i relation till beräknad nedlagd tid inom 
respektive område. 

 

Kostnader för bistånds och kommunikationsprogrammen 

Avser utbetalda anslag till biståndsprojekt där ansökta bidrag från Sida har vidareförmedlats 
till medlemsorganisationer efter ansökan till Olof Palmes Internationella Center. Dessutom 
ingår direkta kostnader nedlagda i biståndsprojekt vilka drivits av Olof Palmes 
Internationella Center. 
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Not 1  Verksamhetsintäkter 

     
         Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande 

 

2009 

 

2008 

         Medlemsavgifter 

    

3 071 446 

 

3 108 261 

Övriga intäkter 

    

225 002 

 

586 874 

Årets bidrag från Sida * 

   

112 832 000 

 

122 128 500 

Årets Bidrag från EU * 

   

4 612 282 

 

0 

Övriga erhållna bidrag till verksamheten 

  

1 046 653 

 

361 500 

Bidrag överförda från tidigare år 

  

18 630 330 

 

34 005 634 

Återbetalda bidrag från Projektorganisationer 

 

2 514 258 

 

2 803 273 

Bidrag överförda till nästkommande år 

  

-16 149 389 

 

-18 630 330 

Insamlade medel till Solidaritetsfonden 

  

2 683 586 

 

3 057 424 

         Totalt           129 466 168    147 421 136 

         * Varav administration 7 738 761 kr (7 638 641kr) samt 14 028 650 kr (15 049 097 kr) avseende indirekta  

ändamålskostnader.  

      
         Not 2 Utbetalda anslag genom Sida bidrag 

    
         Av utbetalda anslag till biståndsprojekt är 2 119 567 kr (1 849 563 kr) finansierade genom egeninsats från  

Solidaritetsfonden i de av Olof Palmes Internationella Center genomförda projekten 

 
         Not 3 Resultat från finansiella poster 

   

      

2009 

 

2008 

         

 

Utdelningar 

   

1 366 495 

 

573 404 

 

Räntor 

    

182 344 

 

815 213 

 

Valutadifferenser 

   

– 70 747 

 

22 930 
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  Totalt         1 478 093   1 411 546 

         Not 4 Inventarier 

   

2009 

 

2008 

 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan . 
Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.  Härvid tillämpas följande 
avskrivningstider. Datorer 3 år och Inventarier 5 år. 

         Ingående anskaffningsvärde 

   

2 176 866 

 

1 947 841 

Inköp 

     

200 451 

 

229 024 

Försäljning och utrangering 

   

0 

 

0 

         Utgående ackumulerat anskaffningsvärde     2 377 316   

 

2 176 866 

         Ingående ackumulerade avskrivningar 

  

-1 728 922 

 

-1 460 304 

Försäljning och utrangering 

   

0 

 

0 

Årets avskrivningar 

    

-281 559 

 

-268 618 

         Utgående ackumulerade avskrivningar     -2 010 481    -1 728 922 

         Utgående restvärde enligt plan     366 835   447 943 

         Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

   

      

2009 

 

2008 

         Förutbetalda hyror 

    

368 954 

 

367 870 

Övriga poster 

    

93 325 

 

84 657 

Totalt           462 279   452 527 

         
         Not 6 Kortfristiga placeringar 

     

      

2009 

 

2008 

         Redovisat värde totalt 

  

36 681 740 

 

35 137 679 
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Börsvärde eller motsvarande marknadsvärde 40 179 900 

 

36 808 802 

         Skillnad 

    

3 498 160 

 

1 671 123 

         
         EIKOS 

    

3 380 598 

 

3 130 052 

Svenska Statens Realränta 

  

4 499 300 

 

4 381 600 

Robur Svenska Kyrkans räntefond 

 

6 509 279 

 

6 057 877 

Nektar 

    

5 318 887 

 

5 318 887 

Riksgäldspar 

   

13 094 874 

 

13 034 807 

Yield 

    

3 860 409 

 

3 196 062 

Aktier 

    

18 394 

 

18 394 

         Summa Anskaffningsvärde     36 681 741   35 137 679 

         

        Not 7 Eget Kapital 

     

   

Ingående balans Årets förändring 
Utgående 
balans 

        Solidaritetsfonden 

 

27 414 549 

 

722 440 

 

28 136 989 

Balanserat Kapital 

 

8 805 557 

 

-1 430 155 

 

   7 375 402  

Totalt Eget Kapital    36 220 106   -707 715   35 512 391 

 

Not 8 Skuld till Sida 

     

     

2009 

 

2008 

        Ränteskuld 

   

180 557 

 

2 315 077 

Återbetalning anslag avseende tidigare år 

 

2 343 303 

 

12 178 169 

        Totalt         2 523 860 

 

14 493 246 
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

     

2009 

 

2008 

        Upplupna löner 

   

116 464 

 

0 

Semesterlöner 

   

1 131 083 

 

1 207 881 

Upplupna sociala avgifter 

  

1 395 596 

 

1 228 987 

Förutbetalda anslag 

   

17 835 500 

 

7 157 500 

Övriga 

    

1 350 113 

 

541 763 

        Totalt         21 846 756    10 136 131 

        
        Not 10 Medeltal anställda 

    

  

2009 

  

2008 

  

  

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

        Sverige 

 

10 22 32 11 22 33 

Albanien 

 

- 1 1  - 1 1 

Bosnien 

 

- 1 1  - 1 1 

Serbien 

 

1 - 1 1  - 1 

Kosovo 

 

1 - 1 1  - 1 

Palestina 

 

1 0,5 1,5 1  - 1 

Filipinerna 1 - 1 1 1  - 

Sydafrika 

 

- 1 1  - 1 1 

Irak 

 

- - -  - 0,8 0,8 

        Totalt   14 25,5 39,5 15 25,8 40,8 
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Not 11 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

   
         

     

2009 

 

2008 

 Löner och andra ersättningar 

      
         Generalsekreteraren 

 

772 054 

 

819 436 

 Övriga anställda 

   

12 904 041 

 

13 318 003 

 
         Totalt Löner och andra ersättningar   13 676 095   14 137 439 

 
         Sociala kostnader       4 168 664   4 501 589 

 Arvode har ej utgått till styrelsen  

         Pensionskostnader 

   

2009 

 

2008 

 
         Generalsekreterare 

   

270 219 

 

335 009* 

 Övriga anställda 

   

2 260 281 

 

1 817 028 

 
         Totalt         2 530 500   2 152 037 

 * Av kostnaderna för 2008 avser 150 621 kronor inbetalning av premier för 2006,2007 p.g.a . för lågt  

Inbetald premie tidigare år 

       Särskild löneskatt på pensionspremier   552 235   486 338 

 
         Not 12 Upplysning om sjukfrånvaro 

     

     

2009 

 

2008 

 
         Total sjukfrånvaro 

   

2,35 % 

 

4,0 % 

   varav långtidssjukfrånvaro 

  

24,19 % 

 

52,6 %  

 -Sjukfrånvaro män 

   

0,22 % 

 

5,3 % 

  -Sjukfrånvaro kvinnor 

  

3,65 % 

 

3,3 % 

  - anställda -29 år * 

   

- 

 

- 
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 -anställda 30-49 år 

   

3,22 % 

 

0,8 % 

  - anställda 50 år * 

   

- 

 

- - 

 

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln som säger att uppgiften inte skall lämnas om antalet anställda i 
gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön 
och ålderskategori. 

         Not 13 Upplysning om könsfördelning 

    

   

2009 

  

2008 

  

   

31-dec 

  

31-dec 

  
         

   

Män Kvinnor Totalt Män  Kvinnor Totalt 

         Styrelseledamöter 

 

8 5 13 7 6 13 

Generalsekreterare och andra 4 0 4 4 0 4 

ledande befattningshavare 

      
         Totalt     12 5 17 8 10 17 

         
         Not 14 Avtal om avgångsvederlag 

      

 

        Inget avtal avseende avgångsvederlag har träffats med generalsekreteraren. Enligt avtal gäller att 
generalsekreteraren har en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från  

arbetsgivarens sida och 6 månader vid egen uppsägning. För övriga i ledningsgruppen gäller 

en uppsägningstid om 1-6 månader. Vid egen uppsägning 1 - 3 månader.  
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Stockholm 2010-03-24 

  

 
_____________________  _____________________ 

Lena Hjelm-Wallén Jens Orback 
Ordförande Generalsekreterare 

 

____________________ _____________________ 

Anders Ferbe Stefan Carlén  

 

____________________ ____________________ 

Nina Jarlbäck Ann Linde 

 

____________________ ____________________ 

Carina Hägg Keth Thapper 

 

____________________ ____________________ 

Peter Weiderud Anders Selin  

 

____________________ ____________________ 

Sune Dahlqvist Magnus Manhammar 

 

____________________ ____________________ 

Anders Bergström Björn Lind  

 
 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2009-  

 

____________________ _____________________ 

Anita Modin Lena Svensson 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till representantskapsmötet i Olof Palmes Internationella Center 

Org nr 802013-1333 

 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning i Olof Palmes Internationella Center för år 2009 Föreningens årsredovisning 
ingår i den tryckta versionen av Olof Palmes Internationella Centers verksamhetsberättelse 
på sidorna 25-39. 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.    

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och generalsekreteraren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
generalsekreteraren har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt vår bedömning inte handlat i strid 
med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att representantskapsmötet beviljar styrelsens 
ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den   

 

 

Anita Modin Lena Svensson 
 Auktoriserad revisor 
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