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PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET
År 2011 startade löftesrikt med modiga människors uppror mot förtryck i flera

nordafrikanska länder. När detta skrivs är det fortfarande osäkert om denna längtan efter

frigörelse kommer att accelerera till andra länder eller om diktatorn i Libyen med våld slår

ned den. Det vi vet är att förr eller senare tar människor till handling för att kämpa för frihet

från förtryck, rätten att leva i värdighet med sina mänskliga rättigheter respekterade, och

önskan att i demokratisk ordning få välja sina regeringar och kunna ställa dem till svars.

Palmecenters uppdrag är att verka för demokrati, mänskliga rättigheter och fred, just det

som så tydligt efterfrågas på många håll i världen idag. Både befrielsen från förtryck och

uppbygganden av demokratiska samhället måste vara de berörda människornas eget verk.

Men omvärlden kan underlätta processen, inte minst genom att dela med sig av sina

erfarenheter. I den svenska arbetarrörelsen finns många organisationer och enskilda som vill

ställa upp i ett sådant solidaritetsarbete. Detta sker ofta genom Palmecenter, som ju utgörs av

arbetarrörelsens medlemsorganisationer.

Demokrati byggs aldrig på en dag, hur mycket det än jublas över slut på förtrycket under en

befrielsedag. Demokrati skapas genom en tålmodig process. Nationella beslut om

styrelseformer och lagstiftning enligt rättsamhälles principer bildar den nödvändiga ramen.

Särskilt angeläget är det att inte glömma det grundläggande arbetet att möjliggöra för

medborgarna att förstå den demokratiska processen och vilja delta i den. Demokratiinsatser

på den lokala nivån är avgörande för samhällsutvecklingen. Här passar kunskapen och

erfarenheterna av organisationsarbete hos svensk arbetarrörelse väl in.

Med Palmecentret som sammanhållande ram finns det idag ett stort antal solidaritetsprojekt

i form av samarbete mellan en lokal eller regional organisation inom svensk arbetarrörelse

och en lokal partner i ett land på väg mot demokrati. Ju fler som vill och kan engagera sig på

detta sätt, desto bättre är det.

Detta solidaritetsarbete är bra för att våra enskilda medlemmar får direktkontakt med

biståndsverksamhet. Det skapar förståelse för både möjligheter och svårigheter i

utvecklingsarbete. Framför allt är det ett sätt att släppa loss engagemanget på ett praktiskt

sätt och få direkt kontakt med människor i andra kulturer. För samarbetspartnern på plats

innebär det något extra att möta människor som visar sitt intresse genom att i handling

avsätta sin fritid för att delta i ett solidaritetsarbete. De personliga banden brukar bli starka

och båda parter lär sig mycket av och om varandra.

Andra projekt drivs i direktregi av Palmecentret genom en hängiven personal. Denna

verksamhetsberättelse ger prov på många samarbetsprojekt för att stärka kampen mot

förtryck, verka för fredliga lösningar på konflikter, demokrati och respekt för de mänskliga

rättigheterna - allt i Olof Palmes anda. Många önskar idag att mer av det engagemang och

den klarsyn som Olof Palme förde in i politiken skulle vägleda svensk utrikespolitik. Genom

att bidra till och delta i Palmecentrets arbete kan fler förstärka solidaritetsinsatser i Olof

Palmes anda.

Lena Hjelm-Wallén

Ordförande Olof Palmes Internationella Center
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TILLSAMMANS FÖR DEMOKRATI OCH FRED – I HELA VÄRLDEN
Kan man avskaffa krig? Nej, det är en del av människans natur skulle några svara. Men jag

vill tro att det är möjligt. Och hur lång tid det än tar så tvingar det oss att öppna oss för

vägarna som leder i den riktingen. Att föreslå ett nytt sätt att leva möter inte sällan motstånd.

1979 förbjöds föräldrar i Sverige att använda våld i uppfostran av barn. Världen skrattade åt

oss. Också många svenska debattörer menade att aga var bra för att barnen skulle få tydliga

gränsen om rätt och fel. Men jag kan tillsammans med många vittna om att det går att

uppfostra utan att använda våld. Och jag tror att vi också kan avskaffa krig som ett sätt att

lösa konflikter. Därför fortsätter Palmecentret sitt arbete med dialog, gemensam säkerhet och

nedrustning för en fredlig värld.

Inte minst nedrustning av världens kärnvapen är ytterst angeläget. Med SSU:are har vi bland

annat jobbat för idén om en konvention som förbjuder kärnvapen. För de är faktiskt inte

förbjudna. Med detta budskap deltog jag på FN:s icke-spridningskonferens om kärnvapen i

New York. Under 2010 var Gemensam säkerhet på 2000-talet även temat för Palmedagen.

För den som lever under förtryck kan det ibland verka tröstlöst att ständigt söka dialog och

lösningar när förtryckaren väljer att inte svara. Under våren besökte jag de västsahariska

flyktinglägren i sydvästra Algeriet. Mitt ute i Saharaöknen bor 160 000 västsaharier.

Tillgången till mat och vatten är knapp. Palmecentret ger stöd till västsahariska

organisationers – särskilt ungas och kvinnors – fredliga kamp för demokrati och mot

Marockos ockupation. Men västsaharierna har börjat ge upp möjligheten att få tillbaka sitt

land genom fredliga förhandlingar. I över 20 år har de väntat på att FN ska uppfylla sitt löfte

om en folkomröstning om landets framtid, med Marocko har tillåtits sabotera processen. En

majoritet av de jag träffade, vill därför åter ta upp vapen. Det var även den bild Västsaharas

president Mohamed Abdelaziz gav när vi möttes. Han tror på möjligheten att få tillbaka

Västsahara med fredliga medel, men med sorg konstaterade han att folket inte längre gör det.

Utvecklingen i Nordafrika talar också för demokrati. Och att vi alla bär ett ansvar för att

stödja människors längtan efter frihet och fred. Men vägen till krigets avskaffande måste gå

via FN, vars våldsmonopol måste stärkas. Legitimiteten hos den som innehar ett

våldsmonopol, bygger ju på att den verkar i linje med sitt uppdrag och inte i eget syfte.

Det som förenar Palmecentrets arbete för dialog, nedrustning och gemensam säkerhet är

övertygelsen om alla människors rätt till demokrati och fred. I hela världen. Palmecentret

arbetar med att ge makt åt människor att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv.

Så att demokratin stärks, freden vinner och fattigdomen bekämpas. Steg för steg gör vi det

ihop med fackföreningar, progressiva partier, bildningsförbund, ungdomsorganisationer,

kvinnoförbund och många andra världen över. Grunden är de mänskliga rättigheterna.

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, från isolerad osäkerhet till gemensam säkerhet.

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
Under 2010 har Palmecentret fortsatt sina ansträngningar för att stärka systemen för

styrning och intern kontroll av verksamheten. Dessutom har ett försök genomförts med

svensk personal stationerad på utlandskontor med syftet att åstadkomma en närmare

kontakt med de lokala partnerorganisationerna. För att stärka organisationens arbete med
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kommunikation och insamling gjordes under 2010 en förändring som innebar att Enhet

Kommunikation arbetsleds direkt av verksamhetschefen. Som framgår av bilden nedan.

 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:

– 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 informationsinsatser.

Kommunikationsenheten leds av verksamhetschefen.

– Enhet Syd med ansvar för handläggning av Palmecentrets verksamhet i Afrika,

Asien och Latinamerika. Hit hör de regionala naven i Johannesburg och Asien.

– 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, Gaza och Istanbul.

Under 2010 har svensk personal varit stationerad i Ramallah och Sarajevo.

Generalsekreterarens

stab

Verksamhetschefens

stab

Administrativa

avdelningen

Enhet

Syd

Enhet

Öst

Ledningsgrupp

Samordningsgrupp

Enhet

Kommunikation
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Anna Lindhseminariet
Det årliga seminariet som syftar till att hålla Anna Lindhs gärning levande arrangeras av

Palmecentret och Socialdemokraterna gemensamt. I likhet med föregående år fokuserade det

på konflikten i Mellanöstern. Det genomfördes 25-26 mars och temat var Fredsinitiativ i

Mellanöstern. Seminariet fokuserade på konkreta idéer för hur fred ska uppnås. Mer än 35

unga socialdemokratiska ledare från hela världen deltog i diskussionerna och lyssnade till

föreläsningar.

I panelsamtalen medverkade experter med en blandad bakgrund och olika perspektiv på fred

och konfliktlösning. I ett försök att få ett brett angreppssätt hade personer med erfarenhet

från andra regioner och konflikter bjudits in för att bidra med erfarenheter av vad som har

varit avgörande i andra situationer. Samtalen rörde de olika förutsättningar som måste

finnas på plats för att konstruktiva förhandlingar ska vara möjliga.

Under seminariet analyserade man grundligt de olika initiativ som har tagits för att

åstadkomma en fredlig lösning. Syftet var att finna de viktigaste slutsatserna och identifiera

de nycklar till en väg framåt som står att finna i resultatet av de olika initiativen. Även om

någon lösning på konflikten som helhet inte har uppnåtts så kan betydelsefulla delar ha

arbetats fram, som sedan kan vara till nytta i kommande initiativ.

Slutligen ledde diskussionerna också fram till att deltagarna kunde konstatera vilka steg som

har tagits och vilka steg som återstår för de olika aktörerna i konflikten. Det gällde vilka

handlingar som är nödvändiga från den palestinska och den israeliska sidan, men också

vilket ansvar externa aktörer som EU har och vad som krävs av dessa.

Som en dokumentation av Anna Lindh-seminariet producerades skriften Peace Initiatives in

the Middle East.
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Valseminariet
Under två veckor av den svenska valrörelsen genomförde Palmecentret och

Socialdemokraterna ett studiebesök för systerpartier i våra samarbetsländer. Syftet var att

stödja samarbetspartierna i utvecklingen av deras demokratiska uppbyggnad samt

arbetsmetoder, genom att ge dem möjlighet att på nära håll följa den svenska valrörelsen.

Projektet riktade sig speciellt till partifunktionärer med kopplingar till val- och

kampanjapparaten inom respektive parti.

Sammanlagt deltog 41 representanter i besöket under året som var uppdelat i två delar.

Under den första delen tillbringade delegationen ett antal dagar i Stockholm i samband med

den lilla valrörelsen och första maj. Fokus vid detta besök var upplägget och innehållet i den

socialdemokratiska kampanjen på central nivå, med föreläsningar av ledande personer inom

valorganisationen. Den andra delen av utbildningen skedde i samband med själva valet.

Delegationen inledde då med en dag i Stockholm för uppföljning tillsammans med den

socialdemokratiska valledningen innan de åkte ut till fem olika partidistrikt för att på plats ta

del av och praktiskt medverka i valspurten. De partidistrikt som stod som värdar för de olika

grupperna var Göteborgs partidistrikt, Uppsala partidistrikt, Västmanlands partidistrikt,

Dalarnas partidistrikt och Örebro partidistrikt.

Rundabordssamtal: Common Security – A Question of Global Solidarity
Den 15 oktober genomförde Palmecentret ett rundabordssamtal på temat Common Security:

A Question of Global Solidarity, i samarbete med den europeiska tankesmedjan FEPS – The

Foundation for European Progressive Studies.

Till rundabordssamtalet inbjöds en rad experter,

forskare, politiker, journalister och debattörer för

att utbyta idéer och tankar kring innebörden av

uttrycket gemensam säkerhet och hur globala

säkerhetsfrågorna kan utvecklas i framtiden. Cirka

40 personer medverkade.

Som en introduktion till dagen gav tre inledare sina

perspektiv på temat: Anna Jardfelt Melvin, Joakim

Palme och Saeid Mahmoudi. Under eftermiddagen

diskuterades två teman: EU Seen from Outside och

The Role of Social Democrats in Europe, som även

de inleddes av inbjudna talare: Ivan Doherty,

Debbie Stothardt, Barry Gilder, Mahendra P Lama,

Hannes Swoboda, Massimo D’Alema och Wanja

Lundby-Wedin.

Mats Engström författade en rapport som

sammanfattade diskussionerna från

rundabordssamtalet.
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Palmedagen: Gemensam säkerhet på 2000-talet
Palmedagen 2010 ägde rum i Stockholm den 16 oktober på temat Gemensam säkerhet på

2000-talet. Till skillnad mot tidigare år var arrangemanget endast en dag. På söndagen

genomfördes utbildningar för de projektaktiva. Cirka 150 deltagare från hela Sverige deltog i

Palmedagen, varav ett femtiotal kom från SSU.

Under Palmedagen fördes en rad initierade diskussioner kring vad begreppet gemensam

säkerhet betyder i dag, hur man får en värld som är säker för människor och inte bara stater,

EU:s roll för denna utveckling och omvärldens syn på EU i denna fråga. Under

eftermiddagen hölls fyra delseminarier: om kärnvapennedrustning, jämställdhet och

säkerhet, situationen i Mellanöstern och om finanskrisen och säkra ekonomiska system.

Under Palmedagen talade bland andra Jan Eliasson, Anna Jardfelt Melvin, Josefin Lind,

Emma Rosengren, Lena Ag, Charlotte Isaksson, Chris Coulter, Ann Linde, Johan Büser, Lotta

Schüllerqvist, Göran Färm, Björn Elmbrant, Kajsa Borgnäs, Urban Ahlin, Per Wirtén, Katrin

Kielos och Göran von Sydow. Under Palmedagen deltog även internationella gäster som

deltagit i rundabordssamtalet dagen innan: Ivan Doherty, Debbie Stothardt, Barry Gilder och

Mahendra P Lama.

Insamling
Under 2010 har Solidaritetsfonden samlat in drygt två miljoner kronor. Insamlingen består

av månadsgåvor, lönegåvor, minnesgåvor, engånsgsgåvor och fadderskap. Fonden har under

tidigare år också genomfört riktade insamlingar, under 2010 har dock inte några riktade

insamlingar genomförts.
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Palmecentret har under 2010 börjat arbeta med så kallade fadderprojekt. Det innebär att

organisationer betalar tio procent av ett projekts kostnad till Solidaritetsfonden, samtidigt

som de får specifik information om projektet och dess utveckling.

Givares bidrag till fonden är avgörande för Palmecentrets verksamhet runt om i världen

tillsammans med olika partners. Fonden har ett eget kapital på cirka 28 miljoner kronor som

förvaltas av en etik- och placeringskommitté. För 2010 uppgick avkastningen på fondens

kapital till två miljoner kronor.

Palmecentrets finansiering
Verksamheten finansieras av insamlade pengar till Arbetarrörelsens internationella

solidaritetsfond, skattemedel som främst förmedlas av Sida, men även av EU,

medlemsavgifter samt avkastning från egna tillgångar.

Under 2010 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. Under året arbetade Palmecentret

tillsammans med den europeiska organisationen Solidar med en större EU-ansökan för

verksamhet i Västra Balkan på temat Decent Work. Den beviljades och arbetet har nu inletts.

Palmecentret är beroende av insamlade medel. Dels för att täcka den egeninsats som krävs i

verksamhet som finansieras via Sidas anslag till folkrörelseorganisationer (CSO), dels för

genomförandet av andra typer av projekt. Det behövs också för att aktivt kunna bedriva

opinionsbildning. Palmecentret har under året fortsatt arbetet för att utveckla metoderna för

att öka insamlingen till Solidaritetsfonden.

Palmecentret erhåller drygt tre miljoner kronor i medlemsavgifter från

medlemsorganisationerna. Dessa används framför allt för att finansiera delar av

Palmecentrets kansli.

Kvalitetssäkring
Under 2010 har betydelsefulla steg tagits för att fortsätta Palmecentrets arbete med att säkra

en hög kvalitet på verksamheten och skapa robusta system för intern styrning och kontroll.

Det har inneburit att rutiner har uppdaterats, personalen har fått möjlighet att gå

utbildningar samt att de interna systemen för kontroll har förbättrats ytterligare för att

minimera risken för att medel används på ett felaktigt sätt.

Insamling i siffror 2010

Månadsgivare 1 430 000 kr

Lönegåvor 387 000 kr

Övrigt 120 000 kr

Fadderverksamhet 270 000 kr

Totalt 2 207 000 kr
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Palmecentrets ambition är att de ökade kraven ska åtföljas av utbildningsinsatser för att ge

samarbetsorganisationer det stöd som behövs. Avsikten är att förbättra verksamheten och

säkerställa att resurser används så effektivt som möjligt.

Ett viktigt led i att säkerställa en verksamhet som har ett tydligt syfte och som utgår från

fattiga människors behov är att formulera precisa mål för de insatser som Palmecentret

finansierar. Detta är nödvändigt för att kunna bedöma vilka insatser som bör prioriteras och

för att följa upp vilka resultat som uppnås. Med de begränsade resurser som står till

Palmecentrets förfogande är det avgörande att endast genomtänkta och välplanerade insatser

beviljas medel.

För att uppnå detta genomförde Palmecentret under 2010 utbildningar i mål- och

resultatstyrning för sina samarbetspartners. I samband med detta reviderades även

målformuleringar för en betydande del av verksamheten. Handläggare och controllers har

besökt de lokala samarbetsorganisationerna för att genomföra utbildningar och hålla i

workshops. Dessa insatser har varit en förutsättning för att Palmecentret på ett

tillfredställande sätt ska kunna rapportera sin verksamhet till Sida framöver. Något som i sin

tur är avgörande för att styrka Palmecentrets relevans i det svenska utvecklingssamarbetet.

Utbildningar
Palmecentret har sedan 2009 genomfört en stor satsning på att utbilda både handläggare och

projektaktiva i den målstyrda projektplaneringsmodellen Logical Framework Approach

(LFA). Detta som en del i vårt utvecklingsarbete inom resultatstyrning och

resultatuppföljning. Som ett led i detta arbete genomförde handläggarna under våren 2010

en stor utbildningssatsning inom LFA för Palmecentrets utländska samarbetspartners.

De besparingsåtgärder Palmecentret tvingades göra i början av 2010 gjorde att tjänsten som

utbildningshandläggare avvecklades. Ett försök genomfördes med att låta Forum Syd

genomföra Palmecentrets projektledarutbildning för projektaktiva inom Palmecentrets

medlemsorganisationer. Efter ett första utbildningstillfälle 12-13 juni beslutades dock att

Palmecentret skulle återta ansvaret och själva genomföra årets andra utbildning som

genomfördes 28-29 augusti. Centralt vid båda utbildningstillfällena var LFA-metoden, anti-

korruptionsarbete samt budgethantering och ekonomisk redovisning av

projektverksamheten. Sammanlagt deltog 95 personer i utbildningarna.

Satsningar har också gjorts under året på att

utbilda Palmecentrets personal i bland

annat anti-korruption och riskhantering

samt presentationsteknik.
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VÅR VERKSAMHET I VÄRLDEN
Palmecentret har fortsatt att prioritera länder där påtaglig ojämlikhet råder vad gäller

ekonomisk fördelning, social status eller makt, samt i länder vars styrelseskick kan

kategoriseras som auktoritära regimer och bristfälliga demokratier.

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.
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Afrika
Under 2010 genomförde Palmecentret 46 projekt i Afrika varav 33 inom

folkrörelseprojektramen (CSO) och 13 inom det partiinriktade demokratistödet (PAO). Ett

projekt i Zimbabwe genomfördes med annan finansiering från Sida.

Större delen av Palmecentrets verksamhet ägde även under 2010 rum i Sydafrika (16

projekt). Landet utgjorde också det enda programlandet i regionen. Arbetet med att utöka

verksamheten i södra Afrika har under året tagit ordentlig fart. Tre nya projekt initierades

under 2010 (ett i Namibia, ett i Zimbabwe och ett regionalt) och inför verksamhetsåret 2011

utökas verksamheten ytterligare, främst i Zimbabwe.

Samtidigt har en rad projekt i

Afrika avslutats under 2010.

Det gäller verksamheten i

Djibouti, Etiopien, Gambia,

Ghana, Guinea, Kenya och

Madagaskar. Omställningen

ligger i linje med den

fokusering av verksamheten

till ett färre antal länder som

initierades 2008.

Utöver projektverksamhet i

enskilda länder genomför

Palmecentret även en rad

regionala projekt. Den 15-17

mars genomförde

Palmecentret i samarbete med

Socialdemokraterna och IF-Metall samt ANC och en rad sydafrikanska fackliga

organisationer (COSATU, NUM, NUMSA och SACTWU) en facklig-politisk konferens i

Sydafrika. Initiativet låg i linje med Palmecentrets ambition att öka den facklig-politiska

verksamheten. Konferensen inleddes med ett arbetsplatsbesök på Sandvik AB i

Johannesburg. Från Socialdemokraterna deltog Thomas Eneroth, Håkan Juholt, Helén

Pettersson och Ann Linde. Från IF-Metall deltog Erland Lindqvist, Birgit Birgersson-

Brorsson, Erik Andersson, Gina Persson och Monika Theodorsson, Från Palmecentret deltog

Anna Sundström, Nivin Yosef och Thoko Matshe.

Inom det partiinriktade demokratistödet

arrangerades under den så kallade lilla

valrörelsen i april, ett studiebesök till

Sverige för kvinnliga politiker i länderna

inom Southern African Development

Community (SADC). Sammanlagt 13

kvinnliga politiker från nio partier och sju

länder deltog i programmet som innehöll en

rad möten med politiska företrädare och

valaktiviteter i både Stockholm och Nässjö.
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Asien
Under 2010 genomförde

Palmecentret 34 projekt i

Asien, varav 25 inom

folkrörelseprojektramen och

nio inom det partiinriktade

demokratistödet. Merparten av

dessa projekt var i Filippinerna

(14 projekt). Landet utgör

också ett av två programländer

i regionen. I Burma, det andra

av programländerna,

genomfördes även ett

Sidafinansierat projekt utanför

CSO-ramen.

Liksom i Afrika pågår arbetet

med att minska antalet verksamhetsländer också i Asien. Verksamheten i Vietnam och

Mongoliet avslutades under året. I Filippinerna har några projekt slagits samman och ett

avslutats då det inte längre bedömdes ligga inom ramen för programmets målsättning. I

Burma initierades en utökning av verksamheten, bland annat genom stöd till planering av tre

nya projekt.

Utöver projektverksamheten i de enskilda länderna genomför Palmecentret en rad regionala

satsningar. En sådan är det årligen återkommande nätverksmötet Sweden-Asia Forum for

Progressive Politicians som 2010 samlade ett femtiotal deltagare från tio asiatiska länder.

Mötet genomfördes 19-21 oktober i Jakarta och var för första gången ett samarrangemang

med Friedrich Ebert Stiftung. Från Socialdemokraterna deltog Olle Thorell, Sebastian de

Toro och Ann Linde. Från Palmecentret deltog Jens Orback, Fredrik Lindahl och Paula

Rasmusson.

Den 7 november arrangerades val i Burma. Det var knappast demokratiskt. Tillsammans med

våra partners följde Palmecentret valet noggrant. Paula Rasmusson och Frida Perjus

(praktikant) fanns på plats och kunde rapportera om utvecklingen.

Den 1-3 december arrangerade Palmecentret ett nätverksmöte för alla fackliga partners i

Asien med cirka 35 deltagare från Filippinerna, Burma, Pakistan och Kina. Tillsammans

diskuterade deltagarna gemensamma utmaningar och framgångar inom det egna fackliga

arbetet. Från Palmecentret deltog Fredrik Lindahl, Paula Rasmusson och Frida Perjus.

Under 2010 har Palmecentret även fördjupat givarsamordningen genom ökad dialog med

bland andra tyska Friedrich Ebert Stiftung, finska SASK (Trade Union Solidarity Centre of

Finland), holländska FNV Mondiaal, och amerikanska NDI (National Democratic Institute)

och OSI (Open Society Institute).
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Latinamerika
Under 2010 genomförde Palmecentret 18 projekt i Latinamerika, varav tio inom

folkrörelseprojektramen och åtta inom det partiinriktade demokratistödet.

Under en rad år har verksamheten i Latinamerika minskat. Ett antal projekt avslutades

dessutom under 2010. Under året har en ordentlig översyn gjorts av verksamheten och under

2011 kommer en diskussion att initieras med styrelsen vad gäller inriktningen för

Palmecentrets framtida verksamhet i Latinamerika.

Den 26-28 november genomfördes ett

nätverksmöte i Santiago, Chile, för

Socialdemokraternas systerpartier i regionen.

Temat för mötet var Framtiden för progressiva

partier i Latinamerika. Mötet samlade ett 30-tal

deltagare från fem länder i regionen. Från

Socialdemokraterna deltog Oscar Stenström och

Martin Sandgren. Från Palmecentret deltog Mikael

Näve Ljunggren.

Mellanöstern
Under 2010 genomförde Palmecentret 32 projekt i Mellanöstern varav 22 inom

folkrörelseprojektramen och nio inom det partiinriktade demokratistödet. Ett projekt i

Palestina genomfördes med annan finansiering från Sida.

Palestina är fortsatt ett av Palmecentrets mest prioriterade länder med omfattande

verksamhet inom samtliga verksamhetsområden. Under 2010 har Palmecentret gett stöd till

20 organisationer på Västbanken och i Gaza som strävar efter att ge individer möjlighet att

organisera sig för att påverka sitt lokalsamhälle och sina levnadsförutsättningar.

Verksamhetens fokus ligger på organisationer som syftar till att stärka ungdomars och

kvinnors situation.

2010 var det andra och sista året för verksamhet inom Dialogprojektet som har varit en insats

med målet att överbrygga motsättningar mellan medborgare och aktivister från olika

politiska läger. Cirka 7 500 personer från 95 organisationer har under de senaste två åren

haft seminarier och dialogmöten om olika utmaningar som det palestinska samhället står

inför. Ur dessa möten har sedan åsikter och politiska förslag lyfts fram som har diskuterats

vid rundabordssamtal med lokala politiska företrädare.

Inom ramen för det partiinriktade demokratistödet har Palmecentret under 2010 genomfört

utbildningar i samarbete med Fatah, med inriktning på interndemokrati, förhandlingsteknik

och jämställdhet. Lokala och regionala utbildningar har genomförts i samverkan med

svenska partidistrikt och arbetarekommuner, medan centrala utbildningar har organiserats

genom Fatahs utbildningskommitté. Det arbete som Palmecentret har utfört, har varit ett

viktigt bidrag till att hålla reformprocessen levande efter Fatahs partikongress som

genomfördes 2009. Inom ramen för utbildningarna om förhandlingsteknik medverkade Lena

Hjelm-Wallén, Ann Linde och Mathias Mossberg som föreläsare för att bidra med

erfarenheter av att bedriva diplomatiska kontakter med partier och regeringar i utlandet.
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Syftet var att nyckelpersoner inom Fatahs ledning skulle ges verktyg att bättre företräda sitt

parti i förhandlingar inom nationell och internationell politik.

I norra Irak har Palmecentret under 2010 finansierat två insatser som båda har handlat om

att ge medlemmar i partiet Patriotic Union of Kurdistan (PUK) möjlighet att ta del av svenska

erfarenheter. Samarbetet involverar utbyte med svenska partidistrikt som delar med sig av

sina erfarenheter av politik på lokal och regional nivå.

Under 2010 fortsatte projektet Från befrielserörelse till politiskt parti. Övergången från

befrielserörelse till politiskt parti är ofta en svår process där gamla maktstrukturer kan

hämma utvecklingen av en verklig interndemokrati i det nya

partiet. Projektet syftar till att åstadkomma ett utbyte av

erfarenheter mellan rörelser som genomgått en liknande process.

Detta genom möten och seminarier för erfarenhets- och

kunskapsutbyte. Projektet riktar sig till företrädare inom Fatah i

Palestina och PUK i Irak. Sydafrikanska ANC:s medverkan är

central för projektet.

Västra Balkan
Sett till antalet projekt och involverade handläggare är Västra Balkan den region där

Palmecentret är mest aktivt. Under 2010 genomförde Palmecentret 65 projekt i regionen

varav 13 inom folkrörelseprojektramen och 17 inom det partiinriktade demokratistödet. 35

projekt genomfördes med annan finansiering från Sida.

Verksamheten har under 2010 varit inriktad på så väl folkbildning och fackligt

samhällsarbete som partipolitisk organisering. Merparten av projekten bedrivs i Bosnien och

Hercegovina, och i Serbien.

Inom folkrörelseprojektanslaget har Palmecentret framför allt gett stöd till organisationer

som arbetar med folkbildning och insatser som syftat till att få människor att engagera sig i

lokala politiska frågor för att ta makten över sin egen tillvaro. Aktiviteter som syftar till att

skapa tillit mellan olika etniska grupper i regionen har också varit prioriterat.

Inom det partiinriktade demokratistödet har Palmecentret under 2010 fortsatt den

verksamhet som tidigare har påbörjat med att stödja framväxten av partinära tankesmedjor

och utbildningsorganisationer. Partierna i

regionen är generellt sett starka och

välorganiserade, men det finns ett stort behov av

att utbilda medlemmar och dessutom ett

intresse för policy- och idéutbyte med svensk

socialdemokrati. En positiv trend i regionen är

den stora tillströmningen av unga medlemmar

till de politiska partierna. Palmecentrets

verksamhet har under 2010 varit av stor

betydelse för partiernas förmåga att bemöta de

unga partimedlemmar som har tillkommit.
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Palmecentret har sedan ett flertal år ett program som syftar till att ge direktstöd, utan

medverkan av en svensk organisation, till samarbetspartners inom det civila samhället i

Bosnien och Hercegovina, Serbien, Albanien och Kosovo. Verksamheten utvärderades av

Sida under 2010 och en rapport publicerades som slog fast den fortsatta betydelsen av detta

stöd och Palmecentrets relevans som aktör.

Östeuropa
Under 2010 genomförde Palmecentret 50

projekt i Östeuropa varav 22 inom

folkrörelseprojektramen och sju inom det

partiinriktade demokratistödet. 21 projekt

genomfördes med annan finansiering från

Sida.

Demokratiska reformer i Vitryssland är

fortsatt en viktig prioritet för Palmecentrets

verksamhet i Östeuropa. Under 2010 har

samarbetet med de socialdemokratiska partierna inom den demokratiska oppositionen

fortsatt. Aktiviteterna har genomförts i samverkan med svenska partidistrikt och syftet har

varit att ge stöd till pågående processer för att göra oppositionen mer sammanhållen och

välorganiserad. Också inom det fackliga området ligger fokus på demokratisering och

medborgarnas rätt till inflytande. Inte minst var valet i december 2010 i fokus.

Under året har Palmecentret och Socialdemokraterna genomfört utbytesresor och seminarier

i Ryssland tillsammans med partiet Rättvisa Ryssland som är Socialdemokraternas

systerparti i landet. Utbildningarna var inriktade på lokaldemokrati och en av de

medverkande talarna var det socialdemokratiska kommunalrådet Anders Lago, som delade

med sig av sina erfarenheter från lokalpolitiken i Södertälje.

I Moldavien har ett framgångsrikt samarbete bedrivits under 2010 med Demokratiska Partiet

med inriktning på ungas deltagande i partipolitiken. Samarbetet bygger på en modell med så

väl lokala som centrala aktiviteter med svenska partidistrikt som en viktig resurs i

verksamheten.

Ukraina är ett land där Palmecentret successivt har minskat verksamheten under ett flertal

år. Inom stödet till civila samhället och det partiinriktade stödet har projekt fasats ut under

2010. Den verksamhet som bedrevs under 2010 var inriktad på att sprida kunskap om

folkbildning och dess metoder.

I Turkiet har Palmecentrets program för stöd till det civila samhället fortsatt. Genom 25

samarbetsprojekt ger Palmecentret, med medlemsorganisationerna som kunskapsresurs,

stöd till organisationer som arbetar med ungas engagemang, kvinnors situation och

minoriteters rättigheter. En utgångspunkt i verksamheten är de reformer som Turkiet har

påbörjat som en del av närmandet till EU. Under 2010 har det också påbörjats verksamhet i

Turkiet inom det partiinriktade demokratistödet. En konferens arrangerades i samverkan

med Jarl Hjalmarssonstiftelsen, och samtal inleddes med den socialdemokratiska

tankesmedjan Sodev om möjligheten att genomföra verksamhet under 2011.
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VÅR KOMMUNIKATION

Information, kommunikation och opinionsbildning är en central del av Palmecentrets arbete.

Under 2010 har Palmecentret genomfört en rad insatser genom medverkan i olika medier,

med debattartiklar, en omfattande seminarieverksamhet och produktion av texter till

informationsmaterial, som även har publicerats på hemsidan och marknadsförts i sociala

medier.

Under året har en ny kommunikationsstrategi tagits fram. Den tydliggör

kommunikationsarbetets inriktning och pekar ut prioriterade länder och målgrupper, bland

andra Palmecentrets projektaktiva, givare till Palmecentrets solidaritetsfond, internationellt

intresserade personer i arbetarrörelsen och medlemsorganisationernas förtroendevalda och

aktiva. I strategin lyfts även vikten av ett sammanhållet kommunikations- och opinionsarbete

fram så att de båda delarna kompletterar och förstärker varandra.

Palmecentret har utformat ett nytt sätt att samarbeta med de medlemsorganisationer som

vill informera om sina utvecklingsprojekt med Sidamedel. Detta ska leda till bättre

samordning och spridning av informationsarbetet, samtidigt som medlemsorganisationerna

slipper det administrativa arbete som tidigare har varit kopplat till informationsinsatserna.

En satsning har genomförts för att öka Palmecentrets närvaro i sociala medier, och nya

metoder har prövats för att bredda möjligheterna att nå fler människor som är intresserade

av Palmecentrets arbete. Hemsidan har utvecklats för att tydligare redogöra för vad

Palmecentret arbetar med och vilka resultat det ger, bland annat genom att visa en rad korta

filmer av de människor som är involverade och berörda av utvecklingssamarbetet.

Under året inledde Palmecentret ett samarbete med Arbetarrörelsens tankesmedja och S-

studenter, och utlyste gemensamt en uppsatstävling på temat Gemensam säkerhet på 2000-

talet. Tävlingen avgörs och avslutas under 2011.

Informationsmaterial
Under 2010 producerades två nummer av Internationella

Socialdemokraten, som informerade om det partiinriktade

demokratistödet. Nummer 1/2010 utkom i slutet av april

och distribuerades till alla medlemmar i

Socialdemokraterna, som en bilaga till tidningen Aktuellt i

Partiet. Upplagan var 107 000 exemplar. Några exempel ur

innehållet: ”ANC i Kwa Langa tror på studiecirkeln”,

”SSU:are lär ut demokrati i Moldavien” och ”Jämställdhet

är nödvändigt i allt bistånd”.

Nummer 2/2010 gavs ut i december och distribuerades i

16 000 exemplar som en bilaga till Aktuellt i Politiken,

Stockholms-Tidningen, Ny Tid samt Tro och Politik. Ur

innehållet: ”Trygghet krävs för jämställdhet i Afrika” och

”Glöm inte bort Burmas politiska fångar”.
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Både Internationella Socialdemokraten 1/2010 och 2/2010 har också delats ut vid

Palmecentrets och partiorganisationers utåtriktade arrangemang.

Som en dokumentation av Anna Lindh-seminariet 25-26 mars 2010 producerades skriften

Peace Initiatives in the Middle East.

Sju digitala nyhetsbrev utkom under 2010. Antalet prenumeranter var 3 928.

Seminarier
Under 2010 var Palmecentret arrangör eller medarrangör av drygt trettio seminarier samt

Palmedagen. Många av dessa seminarier handlade om våra prioriterade verksamhetsländer

och om mänskliga rättigheter, demokrati och fred. Totalt har knappt 2 500 personer deltagit i

våra seminarier. Efter vissa seminarier har enkäter för utvärdering delats ut och omdömena

är goda när det gäller frågor om seminarierna har gett ökad kunskap respektive ökat

engagemang för globala utvecklingsfrågor.

Många av seminarierna har arrangerats i samarbete med andra organisationer, både

medlemsorganisationer och andra som till exempel IUSY, Global utmaning och

fackförbundet SSR.

Nedan finns en sammanställning av datum och tema för seminarierna och namnen på några

av de medverkande.

20 jan Sveriges säkerhet och världens fred
Ulf Bjereld, Ingvar Carlsson, Laila Naraghi

1 feb Europas minoriteter
Irka Cederberg, Rolf Ekéus, Thomas Hammarberg

4 feb Jag gav mitt liv i Saligorsk
Erland Lindkvist, Maria Söderberg

1 mar Gaza – internationell rätt och ansvar
Hans Corell, Hina Jilani, Bengt Westerberg

16 mar Från neutralitet till alliansfrihet till
vadå?
Lars Danielsson

16 mar Kan vi hoppas på nedrustning?
Hans Blix

26 mar Global Governance, Global Economy, Global Welfare
Jan Eliasson, Ann Linde, Poul Nyrup Rasmussen

31 mar Andrej Sacharov – dissidenten som Sovjetmakten inte kunde tysta
Örjan Berner, Tomas Hammarberg

20 apr Zero option
Urban Ahlin, Henrik Salander, Maj-Britt Theorin
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22 apr Val i Burma 2010
Debbie Stothardt, Aung Moe Zaw, Min Min

29 apr Kollapsade stater
Amelie Gauthier, Carin Norberg, Pierre Schori

4 maj Den politiska utvecklingen i Iran och Kurdistan
Hassan Sharafi, Ardalan Shekarabi

10 maj Fotbolls-VM, Sydafrika och mänskliga
rättigheter
Tomas Bodström, Marika Griehsel, Karl-Erik
Norrman, Eric Sundström

17 maj Indien – den nya stormakten
Sunil Khilnani, Sten Widmalm

19 maj Så blir biståndspolitiken efter valet
Kent Härstedt, Bodil Ceballos, Kerstin Lundgren

4 jun Zimbabwe i dag – är landet på rätt väg?
Dadirai Chikwengo, McDonald Lewanika, Sten Rylander

30 jun Ungdomar som aktiva medborgare i Bosnien
Ungdomar från Tuzla i Bosnien och från Trollhättan

6 aug "65 år sedan Hiroshima - ett seminarium om nedrustning"
Johan Büser, Kenneth G Forslund, Frida Sundberg

7 aug Västsahara, Afrikas sista koloni
Johan Büser, Natasa Mirosavic, Lena Thunberg

2 sep Socialdemokratisk utrikespolitik
Jan Eliasson, Erkki Tuomioj, Ann Linde

11 sep Sverige och Chile efter den 11 september
Isabel Allende, Mona Sahlin, Flora Villalobos

16 okt Palmedagen – Gemensam säkerhet

19 okt Vad händer i Burma?
Jesper Bengtsson, Christin Johansson, Debbie Stothardt

23 okt Kvinnor, fred och säkerhet
Clara Gleeson, Joy Oynesoh, Ailhyn Olloa

4 nov Kvinnors situation i väpnade konflikter
Marika Griehsel, Jens Orback

8 nov Barnsexturism och barns rättigheter i världen
Lars Arrhenius, Susan Kreston
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10 nov Vitryssland – Europas sista diktatur
Maria Söderberg, Tone Tingsgård

16 nov Situationen i Dagestan
Robert Hårdh, Tone Tingsgård

17 nov European Enlargement Strategy
Jens Orback, Conny Reuter, Michail Tremopoulos

18 nov Kvinnor, övergrepp och FN
Jens Orback, Margot Wallström

23 nov Dayton-avtalet 15 år
Erik Pierre, Maria Tropp, Per Magnus Wijkman

26 nov Vitryssland inför valet
Stefan Eriksson, Amanda Lövkvist, Martin Uggla

7 dec Religion and State in the Middle East
Olle Burell, Lena Lönnqvist, Mitri Raheb

Media
Under 2010 fortsatte Palmecentret sin satsning på att synas och höras mer i media. Syftet var

att stärka vår kommunikation och opinionsbildning. Under året förekom Palmecentret mer

än 240 gånger hos traditionell media. Exempel från 2010 är:

- SVT Forum, 17 maj: Palmecentrets seminarium inför fotbolls-VM i Sydafrika, om

landet, mänskliga rättigheter och fotboll.

- Dagens Nyheter (DN), 28 maj, Sova med Mugabe: Ledarartikel om DN:s intervju

med Zimbabwes biståndsminister, Priscilla Misihairabwi-Mushonga, från MDC-M

som deltar i Palmecentrets verksamhet.

- Norrländska Socialdemokraten (NSD), 10 juni, Israels regelbrott måste få följder:

Jens Orbacks krönika i tidningen.

- SVT Gomorron Sverige, 12 augusti: Jens Orback medverkade angående situationen i

Gaza och i Mellanöstern.

- DN Debatt, 10 oktober, Nordvästra Afrika står på randen till nytt krig: Artikel av

Jens Orback och Västsaharas president Mohamed Abdelaziz. Artikeln publicerades på

engelska i The Guardian: The EU can stop war in north Africa.

- Sydsvenskan, 7 november, Valet är en skenmanöver: Debattartikel av Jens Orback

om valet i Burma.

- SVT Gomorron Sverige, 8 november: Jens Orback medverkar angående valet i Burma.

- DN, 8 november, Tre döda i strider vid Burmas gräns: Artikel om situationen i

Burma, och intervju med Palmecentrets Paula Rasmusson.
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- Svenska Dagbladet (Svd), 10 november, Politiskt åtal mot kurder: Helsida om

massrättegången mot 151 människorättsförsvarare i Diyarbakir, Turkiet, där bland

annat Palmecentrets partners står åtalade, med anslutande ruta om Palmecentret.

- Aktuellt i Politiken (Aip), 22 november, Våldtäkt som vapen måste upp på

dagordningen: Framsidan samt helsida inne i tidningen om Palmecentrets

seminarium med Margot Wallström.

- Sveriges radio P1 Godmorgon världen, 26 december: Jens Orback medverkar i

programmets årskrönika.

Jens Orback fortsätter skriva krönikor i olika dagstidningar. 2010 har han skrivit

återkommande i NSD, Piteå-Tidningen, Folkbladet (Östergötland) och i Karlskoga-Kuriren.

Palmecentret har under 2010 fortsatt att jobba med att kommunicera med sina

medlemsorganisationers medlemstidningar. Under året har flera skrivit om Palmecentret och

verksamheten: Aktuellt i Politiken, Tidningen Broderskap/Tro och Politik, LO-tidningen,

Frihet, Morgonbris, Målarnas facktidning, Tidningen för fastighetsanställdas förbund, Ny

Tid, Tiden, Kommunal-Arbetaren, Handelsnytt, Dagens Arbete och Byggnadsarbetaren.
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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. Inom det

partiinriktade stödet läggs stor vikt vid kontakter med 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 har Palmecentret fortsatt att samarbeta

kring 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 2010 deltagit aktivt i verksamheten och stod bland annat

bakom nomineringen av den pakistanska fackliga bildningsorganisationen som

belönades med nätverkets Silver Rose Award i kategorin internationell solidaritet.

Palmecentret arbetade under året tillsammans med Solidar med en större EU-

ansökan för verksamhet i Västra Balkan på temat Decent Work. Den beviljades och

arbetet har inletts.

 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 EFPD 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 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 2010 har Palmecentret deltagit i tankesmedjans

verksamhet och samarbetat nära med organisationen. Det rundabordssamtal som

genomfördes i Stockholm oktober 2010 på temat Common Security: A Question of

Global Solidarity var ett samarbete mellan FEPS och Palmecentret. 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, Sveriges Kristna Socialdemokrater

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, 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
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Hotell- och Restaurangfacket

IF Metall

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Svenska Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet

Svenska Målareförbundet

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

SEKO - Facket för Service och Kommunikation

Svenska Transportarbetareförbundet

Olof Palmes Internationella Centers styrelse 2010-2011

Styrelse, ordinarie ledamöter

Lena Hjelm-Wallén, ordförande Socialdemokraterna

Nina Jarlbäck, vice ordförande KF

Keth Thapper, vice ordförande LO

Anders Ferbe IF Metall

Stefan Carlén Handels

Ann Linde Socialdemokraterna

Carina Hägg S-kvinnor

Anders Bergström Kommunal

Peter Weiderud Broderskap

Kristin Spolander ABF

Sune Dahlqvist KF

Isabel Lundin SSU

Björn Lind LO/SEKO

Styrelsesuppleanter

Urban Ahlin Socialdemokraterna

Kristina Guffars S-kvinnor

Leif Isaksson LO

Mikael Sterbäck Pappers
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Ulf Carmesund Broderskap

Lennart Hjalmarsson KF

Annika Nilsson ABF

Kent Härstedt SAP

Reine Boström LO

Pauli Kristiansson Livs

Adjungerade

Jonny Fransson Transport

Amir Daneshpip Unga Örnar

Magnus Nilsson S-studenter

Ordinarie revisorer

Anita Modin Socialdemokraterna

Lena Svensson, auktoriserad Ö P W C

Revisorssuppleanter

Bo Abrahamsson LO

Lars Wennberg, auktoriserad Ö P W C
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Förvaltningsberättelse 

Alla belopp redovisas i kronor där ej annat anges. Uppgifter inom parantes gäller 
föregående år 

Styrelsen och Generalsekreteraren för Olof Palmes Internationella Center, 
organisationsnummer 802013-1333, avger härmed följande årsredovisning för 
verksamhetsåret 2010. 

Information om verksamheten  

Olof Palmes Internationella Center är en ideell förening som fungerar som en 
paraplyorganisation för ett flertal organisationer inom arbetarrörelsen. Palmecentret har 26 
medlemsorganisationer och dessa finns representerade i styrelsen som består av 13 ordinarie 
ledamöter och 13 suppleanter. Under 2010 hade styrelsen sex protokollförda möten. 
 
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.  
 
På Sveavägen i centrala Stockholm ligger Palmecentrets kansli. Under år 2010 arbetade i 
medeltal 30 (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 2010 omkring 321 (322) 
utvecklingsprojekt i över 38 (39) länder. Projektens inriktning är framförallt folkbildning och 
organisationsuppbyggnad samt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati, fred och 
försoning. 

 

       



  - 2 - 

 

 

Verksamheten har i huvudsak sin ekonomiska grund baserad på avtal med Sida. Avtalen 
avser utvecklingssamarbete i utvecklingsländer, reformsamarbete i Öst, 
kommunikationssamarbete i Sverige, demokratiseringsarbete i Västra Balkan. Ramavtal 
finns dessutom avseende Turkiet. Målet med arbetet i Turkiet är att långsiktigt stärka 
demokratiseringsarbetet och även att bidra till att Turkiet blir väl förankrat i europeiska 
värdegemenskaper och samarbetsstrukturer 

Cirka 44 (48) procent av projekten bedrivs direkt av Palmecentret och 56 (52) procent 
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.  
 
 
Resultat och ställning  

Palmecentrets verksamhetsområden sammanfattas i en ekonomisk redovisning. För 
verksamhetsåret 2010 redovisar verksamheten ett resultat efter finansiella poster på 0,1 Mkr 
(-0,7 Mkr). Att verksamheten under 2010 återigen visar ett positivt resultat är till stor del en 
följd av de åtgärder som i början av 2010 vidtogs för att effektivisera verksamheten och 
reducera kansliets kostnader. 
 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
 
Mot bakgrund av 2009 års resultatunderskott vidtogs i samråd med den lokala fackklubben i 
början av 2010 ett flertal åtgärder för att minska Palmecentrets kostnadsmassa och öka 
effektiviteten. Dessa förändringar innebar bland annat att antalet tjänster minskades med 1,5 
samt att delar av verksamheten omorganiserades. De åtgärder som vidtogs har haft avsedd 
effekt  
 
Palmecentret har under 2009 och 2010 haft dialog med Sida avseende slutredovisningen av 
det så kallade Irakprogrammet som Palmecentret avslutade under 2008. Programmet 
uppgick till totalt 35 Mkr. Sida har till övervägande del accepterat de av Palmecentret 
redovisade omständigheterna och fattade under 2010 beslut om att 395 tkr skall återbetalas 
till Sida. 
 
 
 



 
   - 3 - 
 
 

 
Under 2010 slutredovisades det EU projekt som  Palmecentret bedrivit i Sudan under åren 
2007 till 2009 med namnet ”Promoting freedom of expression and civil society involvement 
in developing democratic media laws in Sudan”. Projektet uppgick till 1,7 MEuro.  
I slutet på 2010 erhöll Palmecentret ett EU projekt avseende utbildning och  
nätverksbyggande med fackföreningar på Balkan. Projektet  heter Decent work Balkan 
Network, Puting eqaulity and solidarity at the heart of EU integration. Projektbudgeten 
uppgår till 0,6 MEuro och projektet kommer att pågå till 2012. 
 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Palmecentrets verksamhetschef, Olle Burell, har sagt upp sig från sin tjänst och slutade under 
februari på Palmecentret. Tjänsten har utlyst och Palmecentret bedömer att ny 
verksamhetschef kommer att vara på plats innan halvårsskiftet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     



Organisationsnummer 802013-1333

RESULTATRÄKNING 2010 01 01 - 2010 12 31

Not 2010 2009

Verksamhetsintäkter 1 118 166 279 129 466 168

Verksamhetskostnader 11 -20 973 365 -22 571 773
Kostnad för bistånds o
kommunikationsprogrammen 2 -94 837 448 -104 686 458
Utbetalda anslag från Solidaritetsfonden -82 214 -117 147
Insamlingskostnader Solidaritetsfonden -846 996 -846 996
Administrationskostnader -3 254 752 -3 418 908

Verksamhetsresultat -1 828 496 -2 189 372

Resultat från finansiella investeringar 3

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 032 818 1 552 404
Räntekostnader och liknande resultatposter -87 504 -70 747

Summa resultat från finansiella investeringar 1 945 314 1 481 657

Resultat efter finansiella poster 116 818 -707 715

Årets resultat 116 818 -707 715

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 116 818 -707 715
Överförs till +/från- Solidaritetsfonden -516 081 722 440
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 632 899 -1 430 155
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Organisationsnummer 802013-1333

BALANSRÄKNING 20101231

TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar

Materiella Anläggningstillgångar
Inventarier 4 266 826 366 835

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 26 671 226 878
Skattefordringar 503 734 503 734
Övriga fordringar 215 109 50 084
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 568 039 462 279
Summa korta fordringar 1 313 553 1 242 975

Kortfristiga placeringar 6 35 742 392 36 681 841

Kassa Bank 36 118 592 39 823 420

Summa Omsättningstillgångar 73 174 537 77 748 236

SUMMA TLLGÅNGAR 73 441 363 78 115 071

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Ändamålsbestämda medel 28 136 989 27 414 549
Balanserat kapital 7 375 402 8 805 557
Årets resultat 116 819 -707 715
Summa Eget kapital 35 629 210 35 512 391

Kortfristigt skulder

Leverantörsskulder 1 534 342 1 786 571
Skuld till Sida 8 1 657 479 2 523 860
Skatteskuld 23 599 -
Övriga skulder 6 253 943 16 445 493
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 28 342 789 21 846 756
Summa Skulder 37 812 152 42 602 680

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 73 441 363 78 115 071

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. 

      



Orginisationsnummer 802013-1333

Not 1 Verksamhetsintäkter

Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande 2010 2009

Medlemsavgifter 3 030 194 3 071 446
Övriga intäkter 150 917 225 002
Årets bidrag från Sida * 113 070 020 112 832 000
Årets Bidrag från EU 1 646 449 4 612 282
Övriga erhållna bidrag från verksamheten 1 601 431 1 046 653
Bidrag överförda från tidigare år 16 149 390 18 630 330
Återbetalda bidrag från Projektorganisationer 3 660 160 2 514 258
Bidrag överförda till nästkommande år -23 518 121 -16 149 389
Insamlade medel till Solidaritetsfonden 2 375 839 2 683 586

Totalt 118 166 279 129 466 168

* Varav administration 7 489 509 kr (7 738 761 kr ) samt 13 000 523 kr (14 028 650 kr) avseende 
projektledningskostnader. 

Not 2 Utbetalda anslag genom Sida bidrag

Av utbetalda anslag till biståndsprojekt är 2 442 596 kr( 2 119 567 kr) finansierade genom egeninsats från 
Solidaritetsfonden i de av Olof Palmes Internationella Center genomförda projekten

Not 3 Resultat från finansiella investeringar
2010 2009

Utdelningar 1 879 678 1 366 495
Räntor 139 532 185 909
Valutadifferenser -73 896 -70 747

Totalt 1 945 314 1 481 657

Not 4 Inventarier 2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 2 377 317 2 176 866
Inköp 85 055 200 451
Försäljning och utrangering - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 462 371 2 377 317

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 010 481 -1 728 922
Försäljning och utrangering - -
Årets avskrivningar -185 065 -281 559

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 195 546 -2 010 481

Utgående restvärde enligt plan 266 825 366 835
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Orginisationsnummer 802013-1333

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2010 2009

Förutbetalda hyror 383 949
Övriga poster 184 090 368 954

93 325
Totalt 568 039 462 279

Not 6 Kortfristiga placeringar
2010 2009

Redovisat värde totalt 35 742 392 36 681 740
Börsvärde eller motsvarande marknadsvärde 40 919 275 40 179 900

Skillnad 5 176 883 3 498 160

EIKOS 3 380 598 3 380 598
Sv Statens Realränta 4 617 000 4 499 300
Robur Svenska Kyrkans räntefond 6 224 715 6 509 279
Nektar 6 947 425 5 318 887
Riksgäldspar 10 627 941 13 094 874
Yield 3 944 713 3 860 409
Aktier - 18 394

Summa Anskaffningsvärde 35 742 392 36 681 741

Not 7 Eget Kapital

Ingående balans Årets förändring Utgående balans

Solidaritetsfonden 28 136 989 -516 081 27 620 908

Balanserat Kapital 7 375 402 632 899 8 008 301

Totalt Eget Kapital 35 512 391 116 818 35 629 209

Not 8 Skuld till Sida
2010 2009

Ränteskuld 62 784 180 557

Återbetalning anslag avseende tidigare år 1 594 695 2 343 303

Totalt 1 657 479 2 523 860
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Orginisationsnummer 802013-1333

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2010 2009

Upplupna löner 46 311 134 464
Semesterlöner 1 300 497 1 131 083
Upplupna sociala avgifter 1 312 869 1 395 596
Förutbetalda anslag 23 355 524 17 835 500
Övriga 2 327 588 1 350 113

Totalt 28 342 789 21 846 756

Not 10 Medeltal anställda

2010 2009
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Sverige 8 22 30 10 22 32
Albanien  - 1 1  - 1 1
Bosnien  - 1 1  - 1 1
Serbien 1  - 1 1  - 1
Kosovo 1  - 1 1  - 1
Palestina  - 2 2 1 0,5 1,5
Filipinerna 0,25  - 0,25 1  - 1
Sydafrika  - 1 1  - 1 1

Totalt 10,25 27 37,25 14 25,5 39,5

Not 11 Löner,  andra ersättningar och sociala kostnader

2010 2009
Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare * 776 391 772 054
Övriga anställda 12 299 660 12 904 041

Totalt Löner och andra ersättningar 13 076 051 13 676 095

Sociala kostnader 4 114 755 4 168 664
* Styrelsen har inte erhållit någon ersättning under 2009 och 2010

Pensionskostnader 2010 2009

Generalsekreterare 281 355 270 219
Övriga anställda 2 069 089 * 2 260 281

Totalt 2 350 444 2 530 500
* Av kostnaderna för 2010 avser 150 236 kronor retroaktiva premie gällande verksamhetsåren 2008 och 2009.

Särskild Löneskatt på pensionspremier 505 209 552 235
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Orginisationsnummer 802013-1333

Not 12 Upplysning om sjukfrånvaro
2010 2009

Total sjukfrånvaro 3,97% 2,4%
  varav långtidssjukfrånvaro 75,57% 24,2%
 -Sjukfrånvaro män * 0,2%
 -Sjukfrånvaro kvinnor 5,13% 3,7%
 - anställda -29 år *  -
 -anställda 30-49 år 5,56% 3,2%
 - anställda 50 år - * -

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

Not 13 Upplysning om könsfördelning

2010 2009
31-dec 31-dec

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Styrelseledamöter 6 7 13 8 5 13
Generalsekreterare och andra
ledande befattningshavare 4 1 5 4 0 4

Totalt 10 8 18 12 5 17

Not 14 Avtal om avgångsvederlag

Enligt avtal gäller att generalsekreteraren har en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från arbetgivarens
 sida, vid egen uppsägning, 6 månader. För övriga i ledningsgruppen gäller en uppsägningstid om 1-6 månader. 
 Vid egen uppsägning 1 -3 månader.
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