VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET
Palmecenter firade 20-årsjubileum under det gångna verksamhetsåret. Under den
årliga Palmedagen medverkade ordförandena för SAP, LO och KF – Palmecenters
grundarorganisationer. Framtidens utmaningar belystes samtidigt som viktiga
insatser under de 20 åren lyftes fram.
Sydafrika var - och är - ett betydelsefullt
samarbetsland. Det nära samarbetet med ANC och
utbildningen inför det första demokratiska valet 1994
var en verklig framgång. Vilken härlig entusiasm
det då fanns i Sydafrika. Nu är det annorlunda. Det
var långt ifrån enkelt att omskapa ett land präglat
av förtryck till den demokratiska och solidariska
stat som människor då såg fram emot. Med insikt
om problemen i Sydafrika i dag fortsätter vi att
samarbeta med partners som arbetar för demokrati
och organisering av fattiga.
Våra nära relationer med Sydafrika visades också
under ANC:s 100-års jubileum som firades under
Lena Hjelm-Wallén
hela 2012. Det svenska fackliga och politiska
Foto: Mikael Ohlsson
solidaritetsarbetet under kampen mot apartheid
är något som många sydafrikaner fortsätter att prisa. Arbetarrörelsen har ett
stort förtroendekapital att förvalta och det ska vi göra genom att verka för sådana
förändringar som leder mot de mål som sattes upp när Sydafrika hade erövrat sin
demokrati.
Hur svårt det är att snabbt uppnå stora förändringar efter diktaturers fall ser vi i dag
också i efterdyningarna av den arabiska våren. I vårt land har vi haft över hundra år
på oss att bygga upp vår demokrati. Demokrati är en i grunden långsam process. Men
för människor som befriat sig från förtryck är tålamodet kort. Demokratiprocessen
måste snabbas på med de stora risker det innebär, särskilt att icke-demokratiska
element kidnappar demokratiprocessen.
Här blir stödet för demokrati och mänskliga rättigheter extra viktigt. Arbetarrörelsens
fackliga och politiska erfarenheter, inte minst av vikten av organisering, är nyttiga
för dagens demokratiaktivister. Inte så att vi ska exportera vår demokratimodell.
Demokratin måste få växa fram utifrån varje lands historia och förutsättningar. Men
andras erfarenheter är alltid bra att få kännedom om och inspireras av.
Därför möter vi ofta ett stort intresse för den svenska arbetarrörelsens kamp för
hur makten ska fördelas på ett demokratiskt sätt och hur uthållig demokrati måste
byggas från grunden, lokalt genom demokratiska organisationer. Det gäller historiskt,
i dag och framöver. Därför har de medlemsorganisationer som utgör Palmecentret
en angelägen uppgift i solidaritetsarbetet också i framtiden. Tillsammans måste vi
möjliggöra för fler medlemmar att låta sitt internationella engagemang växa genom
samarbetsprojekt i Olof Palmes anda.
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Lena Hjelm-Wallén
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Håll ihop så går det bra
1889 fängslades Hjalmar Branting för
”tryckfrihetsmissbruk” i sin roll som chefredaktör för
tidskriften Social-Demokraten. I tre och en halv månad
satt han fängslad i Stockholm som politisk fånge för att
ha publicerat en religionskritisk artikel. Några år senare,
1907, blev han ordförande för Socialdemokraterna.
Arbetarrörelsen hade en avgörande betydelse för
demokratins seger i vårt land. Bildningsförbund, partier,
fackföreningar och ungdomsorganisationer tryckte på för
allmän och lika rösträtt. Först togs förmögenhetskravet
bort och 1921 hölls det första demokratiska valet där
också kvinnor deltog. När Hjalmar Branting avgick som
statsminister 1925 var Sverige en demokrati.
Jens Orback

Runt om i världen finns demokratirörelser som ännu
kämpar för samma saker som Hjalmar Branting och arbetarrörelsen gjorde då:
Demokratiska val, åsiktsfrihet och mötesfrihet. Och runt om i världen stödjer
Palmecentret dem:
– I Syrien stödjer vi kvinnors organisering för att få ökat inflytande 			
under, och efter, den konflikt som landet befinner sig i. Vi möjliggör för 		
människorättsaktivister att dokumentera övergrepp i krigets spår, i 			
syfte att ställa förövarna till svars.
– I Burma ger vi stöd till kvinnor, studenter, fackligt aktiva och andra i deras
kamp för demokrati i hela landet. Det handlar om stöd till organisering 		
för att förhindra så kallad landgrabbing och om utbildningar om mänskliga
rättigheter och påverkan genom politisk och facklig organisering.
– I Belarus samarbetar vi med många organisationer i oppositionen mot 		
diktatorn Lukasjenka. Vi stödjer utbildningar, organisering och samordning
inom oppositionen med syfte att stärka kampen för demokrati.
Också i Iran, Zimbabwe, Palestina, Västsahara, Filippinerna, Serbien och flera
andra länder gör vi detsamma. I grunden handlar det om stöd till människors egen
organisering. I deras vilja att förändra sina samhällen och därmed sina egna liv. Det
svensk arbetarrörelse har mer än 100 års erfarenhet av.
Det är långsiktigt, folkligt förändringsarbete. Sådant som underminerar diktaturer
och i längden leder till fria, demokratiska val.
”Håll ihop, så går det bra” sa Hjalmar Branting bara några veckor innan han gick
bort. Och det är just vad vi i arbetarrörelsen och andra frihetsrörelser världen över
måste göra.
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Jens Orback
Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Vårt uppdrag
Olof Palmes Internationella Center är arbetarrörelsens samarbetsorgan för
internationella frågor. Vi har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som
arbetar socialt, fackligt och politiskt. I stadgarna anges Palmecentrets ändamål:
”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. I vårt utvecklingssamarbete
arbetar vi för att stärka människors makt att forma de samhällen de lever i och
därmed sina egna liv. I vår kommunikation vill vi synliggöra de strukturer som
försvårar utveckling, öka kunskap, stärka engagemang och öka mobiliseringen i
Sverige för internationell solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati och fred.
Palmecentret stödjer medlemsorganisationerna i deras internationella arbete och ger
även direkt stöd till organisationer i våra samarbetsländer som arbetar för demokrati,
mänskliga rättigheter och fred.

Demonstrerande kvinnor i Pakistan
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Vår verksamhet i världen
Under 2012 bedrev Palmecentret närmare 280 projekt i 22 länder. Det är något fler
projekt än tidigare men fokuserade till färre länder. Arbetet är främst inriktat på
länder där det är stor ojämlikhet ekonomiskt och socialt men också i fördelning av
makt
Under 2012 utökades stödet till människor som kämpar mot förtryck i auktoritära
stater som Syrien, Iran och Belarus. De öppningar som den arabiska revolutionen
för två år sedan innebar har Palmecentret bland annat använt till att etablera
partisamarbete i Tunisien och genom att förbereda nya samarbeten i Egypten.
I närområdet Västra Balkan har den demokratiska utvecklingen nått längre, men
det civila samhället är fortfarande svagt och facklig organisering motarbetas av
arbetsgivare. Stödet till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter på Västra
Balkan syftar både till att stärka människors möjlighet att organisera sig för att
påverka sin livssituation och till att underlätta integrering i Europeiska unionen.
Under 2012 antog Palmecentrets styrelse nya kriterier för landprioritering. De ska
vägleda och underlätta valet av samarbetsländer med hänsyn till var Palmecentret
med sina medlemsorganisationer och samarbetspartners kan få störst genomslag och
bidra till förändring.

Afrika

DR Kongo
Namibia
Sydafrika
Tunisien
Västsahara
Zimbabwe
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Asien
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Södra Afrika

Palmecentrets engagemang i södra Afrika fortsätter att växa. Under 2012
genomfördes projekt tillsammans med 23 partners i södra Afrika inom
ramen för civilsamhällesbiståndet. Tio av dessa genomfördes inom ramen för
Sydafrikaprogrammet, medan tre var förlagda till Namibia. Verksamheten i Zimbabwe
omfattade under 2012 nio projekt. I Zimbabwe genomfördes även ett Sidafinansierat
projekt utanför CSO-ramen.
Programmet i Sydafrika är inriktat på att
stärka det politiska inflytandet för kvinnor,
arbetare och landsbygdsbefolkning så att
de kan hävda sina rättigheter. Eftersom
Sydafrika är det land i världen med högst
antal hiv- och aidssmittade, är också hiv och
aids en viktig fråga för verksamheten i landet.
Spridningen av hiv har kunnat hejdas genom
ett omfattande arbete på många nivåer i
samhället. Palmecentret har under flera
år gett stöd till organisationen Education
and Training Unit’s (ETU) arbete med de
aidsråd som föreskrivs i den nationella hivoch aidsplanen för att koordinera arbetet i
landets alla delar. Aidsråden syftar till att
The Anti Sugar Daddy Campaign
föra samman aktörer från civilsamhället
och myndigheterna i gemensamma åtgärdsprogram. En av de största utmaningarna
ligger i att byråkratin är politiserad. Arbetet avstannar när politiska representanter
byts ut och förankringsarbetet måste börja om. Projeket strävar därför efter att öka
institutionaliseringen och därmed göra råden mindre sårbara.
I Zimbabwe är den politiska situationen laddad och civilsamhället utsatt för hårt
tryck. Fackligt aktiva i Zimbabwe utsätts ofta för trakasserier. Under 2012 genomförde
lantarbetarfacket GAPWUZ, som organiserar en av Zimbabwes mest utsatta grupper,
med stöd av Palmecentret ett antal kampanjer. Bland annat utbildades över 300
arbetsplatsförhandlare och 1700 nya medlemmar rekryterades. Tre kollektivavtal
tecknades under året och projektet har bidragit till flera viktiga förändringar i
arbetsrättslagstiftningen.
Utöver de två landprogrammen i Sydafrika och Zimbabwe genomförde Palmecentret
under året ett regionalt projekt i samverkan med Unga Örnar och tre projekt i
Namibia. Palmecentret ger exempelvis stöd till kvinnorättsorganisationen Sister
Namibias tidskrift med samma namn. Tidskiften anses vara Afrikas ledande
feministiska publikation, och har under 2012 nått uppemot 60 000 unika läsare.
Under året utökades Palmecentrets närvaro i regionen genom att en handläggare från
kontoret i Stockholm utstationerades till Johannesburg.
Verdandi Brandkärr inledde ett nytt samarbete med organisationen Yamurai på den
zimbabwiska landsbygden och IF Metall fortsatte genom Zimbabwe Congress of Trade
Unions arbetet med att stärka de zimbabwiska metallarbetarefacken.
Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna genom
Palmecentret fyra projekt i regionen (Sydafrika, DR Kongo och Angola). Läs mer om
det partiinriktade demokratistödet på sidan 13.
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Asien

Under 2012 genomförde Palmecentret inom ramen för civilsamhällesbiståndet 20
projekt i Asien. Merparten av dessa projekt var i förlagda till Burma och Filippinerna.
Under 2012 skedde en
dynamisk utveckling i Burma.
Ett resultat av våra projekt
är att 40 nya fackföreningar
har registrerats i Burma.
Sammanlagt deltog över
13 000 människor
i utbildningar om
demokrati. Palmecentrets
och S-studenters
samarbetsorganisation Student
and Youth Congress of Burma
(SYCB) anordnade till exempel
två nätverkskonferenser med
totalt 129 representanter
från ett trettiotal ungdomsoch studentorganisationer
1:a majtåg i Manilla
från olika etniska områden i
Burma samt cirka 40 deltagare från andra länder. Konferenserna var unika genom
att de samlade ungdomsrepresentanter från tre olika sfärer i Burma: exilrörelsen,
centrala Burma samt etniska minoritetsgrupper från gränsområdena. Inspirerade av
fredsprocesserna i Indonesien och Filippinerna kom de deltagande organisationerna
överens om att starta en gemensam fredskampanj för att lyfta ungdomars frågor i
fredsprocessen. Konferensernas slutsatser har även överlämnats till etniska politiska
ledare som deltar i fredsförhandlingar med den burmesiska regimen.
I Filippinerna genomfördes under året sammanlagt åtta projekt. I april 2012 togs
ett historiskt steg i konsolideringen av den filippinska fackföreningsrörelsen genom
bildandet av en gemensam paraplyorganisation kallad Sentro ng Progresibong
Manggagawa (SENTRO) där några av Palmecentrets huvudsakliga partners ingår.
SENTRO samlar drygt 80 000 arbetare från en rad olika fackföreningar såsom hotelloch restaurangbranschen, metallarbetarsektorn, transport- och bilindustrin, postoch banksektorn, offentlig sektor samt även grupper i den informella sektorn.
Under 2012 bedrev Palmecentret även verksamhet i Pakistan genom ett projekt i
samarbete med Women Worker’s Help Line (WWHL). Syftet med projektet är att
öka kvinnors delaktighet i politiken på både lokal och nationell nivå. Under 2012 har
mer än 3 000 kvinnor deltagit i utbildningar och studiecirklar om jämställdhet och
Pakistans politiska system. Efter utbildningarna har 1 500 kvinnor ansökt om och fått
nationella identitetskort som behövs för att kunna rösta. WWHL har även utbildat
omkring 500 män i kvinnors rättigheter och jämställdhet i syfte att öka mäns respekt
för kvinnors rättigheter. WWHL identifierar mäns syn på kvinnor samt förtryckande
patriarkala normer som det största hotet mot ett jämlikt och demokratiskt Pakistan.
Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna genom
Palmecentret tre projekt i regionen (Burma och Filippinerna). Läs mer om det
partiinriktade demokratistödet på sidan 13.
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Mellanöstern och Nordafrika

Under 2012 genomfördes 17 projekt i regionen, varav 16 i Palestina. Landet är
därmed Palmecentrets huvudsakliga verksamhetsland i regionen. En prioriterad
målgrupp inom ramen för Palestinaprogrammet har länge varit kvinnor
och ungdomar med en målsättning att öka deras politiska deltagande. Inför
kommunalvalen i oktober och december 2012 återfanns drygt 100 kvinnor från
Palmecentrets kvinno- och ungdomsprojekt på listorna till kommunfullmäktige.

Barbro Ullberg Gardell och Conny Christensen Gahnström från LO Gotland med Amani al-Alem

Genom att delta i projektens arbete har de nominerade kvinnorna gjort sig
kända som lokala aktivister och har även kunnat bidra till utvecklingen i deras
lokalsamhällen. 30 av kvinnor som har en projektaktiv bakgrund valdes till olika
kommunfullmäktigeförsamlingar. Majoriteten av dessa är under 35 år och kommer
från landsbygden.
En av Palmecentrets samarbetsorganisationer, Betlehem International Center,
organiserade under 2012 en tävling för unga konstnärer som genom sina konstverk
ger uttryck för de problem ungdomar stöter på i det palestinska samhället. En av
finalisterna gjorde en film om polygami, som är laglig i landet. Filmen uppfattades
som provokativ och fick mycket stor uppmärksamhet för sitt sätt att vända på roller
då det i filmen var en kvinna som hade flera makar. Det var första gången polygami
kritiserats så öppet i det palestinska samhället.
Under året har Palmecentret genom S-kvinnor i Stockholm även fortsatt ge stöd till
Olof Palme skolan i Västsahara.
Mot bakgrund av den arabiska våren och den dramatiska utvecklingen, inte minst i
Egypten, har Palmecentret i samarbete med ett antal medlemsorganisationer under
året sett över möjligheterna att utveckla verksamhet i landet.
Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna genom
Palmecentret nio projekt i regionen (Palestina, Irak, Västsahara och Tunisien). Läs
mer om det partiinriktade demokratistödet på sidan 13.
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Latinamerika

Under de senaste åren har verksamheten i Latinamerika minskat, som
en följd av att behovet av stöd har minskat hos civilsamhället och inom
fackföreningsrörelsen i regionen och av ett minskat engagemang från Palmecentrets
medlemsorganisationer att driva projekt i regionen. Under 2012 gav Palmecentret
stöd till ett folkbildningsprojekt i Bolivia som drivs av en rad lokala ABF-föreningar.
Verksamheten har rönt stor uppmärksamhet
och under 2012 har ett samarbete med
utbildningsministeriet i Bolivia inletts som
ska resultera i att ett hundratal folkbildare
utbildas som sedan ska arbeta med
utbildning på gräsrotsnivå i det bolivianska
lokalsamhället.
Affisch från ABFs projekt i Bolivia

Palmecentret gav under 2012 också stöd till ett regionalt projekt inriktat på sociala
trygghetssystem. Samarbetspartners i detta projekt är LO och Confederación Sindical
de Trabajadores, läs mer om detta under Tematiska program på sidan 13.

Västra Balkan

2012 hade Palmecentret 70 projekt till stöd för det civila samhället i Västra
Balkanregionen. Samarbetet ska bidra till demokratisering genom facklig
organisering och folkligt deltagande. 2012 var sista året för det EU-finansierade
projektet Decent Work och det första året för den nya programperioden för den
Sidafinansierade verksamheten i Albanien, Serbien, Kosovo samt Bosnien och
Hercegovina.
I Balkanprogrammet fokuserar verksamheten på att stärka demokratiseringen
och ansvarsutkrävandet i Serbien, Kosovo och Albanien. Det görs tillsammans
med ett 40-tal samarbetsorganisationer som alla på olika sätt arbetar för att
organisera människor och skapa förutsättningar för folkligt inflytande i politiska
beslutsprocesser på lokal nivå.
Även beslutsfattare är en målgrupp i programmet. Flera samarbetsorganisationer
arbetar till exempel med att skapa mötesplatser mellan representanter från
civilsamhället och lokala beslutsfattare. Syftet är att diskutera behov och satsningar,
och hitta former för hur medborgare kan få del av information, lägga fram förslag och
utkräva ansvar från de som har makten.
Programmet fokuserar särskilt på ungdomars, kvinnors och etniska minoriteters
organisering och aktiva deltagande. För att uppnå detta arrangerandes under
2012 bland annat två studiebesök till Sverige. Representanter från olika
samarbetsorganisationer och lokala beslutsfattare i Serbien, Kosovo och Albanien
fick träffa representanter från bland annat Hyresgästföreningen, SSU, Sveriges
kommuner och landsting, samt lokalpolitiker i Stockholm för att ta del av svenska
erfarenheter av arbete för lokalpolitiskt deltagande. Flera av organisationerna som
deltog i studiebesöken beskriver att det gav ny kunskap och nya verktyg som de har
användning av i sitt arbete.
I Bosnien och Hercegovina fasades flera projekt ut under 2011 och under
2012 startades nya. Dialog fördes under året för att inkludera Palmecentrets
medlemsorganisationer i fler projekt. De nya projekten mobiliserar bland annat
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ungdomar till att engagera sig i ideellt arbete för att motverka passivitet och stärka
deras möjligheter att påverka sitt samhälle. Exempelvis anordnar NGO Info House
i Sarajevo ”Social Day” som under 2012 innebar att elever från 137 skolor i 51 städer
under en dag arbetade på 467 olika företag, organisationer och institutioner. Syftet
var att ungdomar skulle komma i kontakt med yrkeslivet.
Ett annat exempel
är OKC-Youth
Communication Center i
Banja Luka som etablerar
lokala volontärcenter
över hela landet.
Dessa driver lokala
frågor utifrån lokala
behov. Till exempel har
volontärcentret i Prijedor
arbetat för en tydligare
konsumentlagstiftning,
som trädde i kraft under
2012 i Republika Srpska.
Palmecentret har i
samarbete med Solidar
även samordnat det EU- ”Violence, is a reality. Act today – tomorrow is too late!”
finansierade projektet Decent Work, där fem organisationer från regionen har ingått.
I projektet har civilsamhällesorganisationer och fackföreningar i Västra Balkan haft
ett forum för att samarbeta med varandra. Tillsammans har de skapat och drivit
gemensamma kampanjer kring Decent Work, något som har påverkat lagstiftningen
i flera länder. Exempelvis kom det i den bosniska arbetsrättslagstiftningen in en
starkare skrivning om organisationsfrihet i relation till arbetare och arbetsplatser.
För att öka möjligheten för fackföreningsmedlemmar att kräva sina rättigheter
bildades en rådgivningsgrupp inom ett projekt som drivs av STBiH i samarbete med
Handels avdelning 27 i Sundsvall. Gruppen ger juridiskt stöd till medlemmar som
behöver facklig hjälp. De vanligaste ärendena som gruppen gett rådgivning i har varit
mobbning och sexuella trakasserier från arbetsgivare.
Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna genom
Palmecentret tio projekt projekt i regionen (Bosnien och Hercegovina, Serbien och
Makedonien). Läs mer om det partiinriktade demokratistödet på sid 13.

Turkiet och Östeuropa

Programmet består under 2012-2013 av 18 organisationer i Turkiet och tolv
organisationer i Sverige. De arbetar gemensamt både direkt med målgrupperna i
Turkiet och med att stärka kapaciteten hos organisationerna i Turkiet.
Det övergripande målet med Palmecentrets pågående program i Turkiet är att ge
personer som tillhör marginaliserade grupper ökad tillgång till information om och
verktyg för att kunna engagera sig i politiska processer och beslut som påverkar deras
liv. Det görs genom att arbeta med föreningar som organiserar minoritetsgrupper,
kvinnor, barn och ungdomar. Syftet är att stärka dessa organisationer så att deras
arbete för ökad respekt för mänskliga rättigheter och politisk påverkan kan bidra till
11

demokratisk förändring. Organisationerna finns spridda över hela Turkiet, inklusive
i de sydöstra delarna som har svagare ekonomi och där en stor del av befolkningen
tillhör någon av landets minoriteter.
Under 2012 samlades partners från Sverige och Turkiet under ett nätverksmöte
i Diyarbakir till en workshop för att bedöma sina styrkor och svagheter, både
individuellt och som nätverk. Styrkorna som identifierades hos organisationerna
och som också gett dem en hög och lokalt förankrad legitimitet är deras öppenhet,
ideella engagemang och professionalism. Svagheterna återfinns i organisationernas
strukturer och system, internutbildning, kontakter med likasinnade i och utanför
Turkiet, att nå ut med sitt budskap
för att organisera målgrupperna.
Denna information har sedan legat
till grund för hur Palmecentret och
de olika organisationerna bäst kan
använda varandras erfarenheter i
utfasningen av programmet som ska
ske under 2013.
Ett viktigt mål för programmets
verksamhet under 2012 har
varit att de organisationer som
Palmecentret stödjer samarbetar i
större utsträckning och också bildar
nätverk med strategiska aktörer
samt stärker sitt påverkansarbete.
Ett direkt resultat från 2012
års utbildningar och nätverk är
att flera organisationer inom
Turkiet-programmet har fördjupat
samarbetena med varandra, stärkt
nätverkandet sinsemellan och även
delar med sig till varandra av viktiga
erfarenheter. Flera organisationer i
nätverket planerade och genomförde
Demonstration mot homofobi i Turkiet
gemensamma aktiviteter efter
nätverksmötet i Diyarbakir. De svenska organisationerna bidrar med kunskap om
demokratiska processer, föreningskunskap, opinionsbildning för utökade rättigheter
och jämställdhetsarbete. Stödet till de lokala organisationerna är extra viktigt under
programmets sista år för att resultaten och arbetet ska bli långsiktigt hållbara.
Programmet avslutas under 2013 eftersom Sida har valt att inte fortsätta finansiering
via Palmecentret till demokratiutveckling genom civilsamhället i Turkiet.
Som planerat avslutades under 2012 Palmecentrets sista CSO-projekt i Moldavien
som drivits av S-kvinnor i Söderhamn. Projektet syftade till att stärka unga
kvinnor och bredda ledarskapet inom samarbetsorganisationen Forum of Women
Organizations from Rebunliv.
Under 2012 bedrevs det i Moldavien även tre projekt inom ramen för det
partiinriktade partistödet. Desutom bjöds representanter från partiet BDP i Turkiet
in till studiebesök i Sverige. Läs mer om det partiinriktade demokratistödet på nästa
sida.
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Tematiska program

I programmet Förändringsaktörer i
auktoritära stater har det under 2012
ingått verksamhet riktad till bland annat
Iran, Syrien, Belarus och Västsahara. ABF
Göteborg arrangerade i juni en utbildning för
oppositionella iranska studenter som samlade
60 deltagare. Konferensen gav möjlighet
för deltagarna att fördjupa sina kunskaper
om mänskliga rättigheter, demokrati och
organisering. Palmecentret inledde även stöd
till oppositionsgrupper som kämpar för ett
demokratiskt Syrien. Stödet gick bland annat
till förbättrade kommunikationsmöjligheter så
att oppositionen inne i landet enklare kan nå
ut till det syriska folket och det internationella
samfundet med information om övergrepp mot
mänskliga rättigheter i landet.

Affischen för irankonferensen i Göteborg

Palmecentrets projekt i Ryssland fortgick under
2012 för att stärka fackföreningsrörelsen i nordvästra Ryssland. Ambitionen är att
projektet ska fortsätta även under kommande år, dock är finansieringen ännu inte
säkrad. Under 2012 har också ett förberedelsearbete pågått i syfte att stärka syriska
kvinnors representation och delaktighet under konfliktprocessen och i ett framtida
fredligt Syrien.

Palmecentret har inom det partiinriktade demokratistödet ett program med liknande
namn (”Auktoritära och post-auktoritära stater”) där stöd ges till systerpartier i
Burma, DR Kongo, Tunisien, Belarus och Västsahara.

Vägen till social trygghet

I dag bor tre fjärdedelar av världens fattiga i medelinkomstländer. Trots länders
positiva ekonomiska utveckling lämnas inte sällan en stor del av befolkningen kvar
i fattigdom. Det ekonomiska välståndet fördelas ojämnt och klyftorna mellan rika
och fattiga är stora. Problemet återfinns inte minst i länder på den latinamerikanska
kontinenten.
Under 2012 initerade Palmecentret i samverkan med LO och Confederación
sindical de trabajadores/as de las Américas (CSA) ett projekt som syftar till att
stärka fackföreningsrörelsen i Latinamerika. Syftet är att bidra till att facket på lika
villkor kan delta i trepartssamtal på nationell, regional och internationell nivå och
därigenom bidra till förbättrade sociala trygghetssystem i regionen. Något som i sin
tur bidrar till att minska fattigdomen och klyftorna mellan rika och fattiga.

Partiinriktat demokratistöd

Under 2012 initierade Palmecentret, i samverkan med Socialdemokraterna tre nya
tematiska program inom ramen för det partiinriktade demokratistödet. Genom att
föra samman partier med liknande utmaningar bidrar programmen till ett värdefullt
erfarenhetsutbyte som tillsammans med de enskilda projekten utvecklar och stärker
partierna. Därigenom bidrar det till målet om att stödja och stärka välfungerande
demokratiska politiska partier i utvecklingsländer.
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Alla tre program bygger på tre komponenter: samarbete med partiernas centrala
organisation, samarbete mellan lokalavdelningar i Sverige och i samarbetsländerna
samt gemensamma tematiska utbildningar som organiseras av Palmecentret.

Deltagare på konferensen ”Från vapen till valsedlar” 2012

Programmet Från vapen till valsedlar syftar till att ge stöd till den förändring
som före detta befrielserörelser genomgår. När partierna har börjat verka som
aktörer i en parlamentarisk demokrati finns flera utmaningar kring att omvandla
beslutsstrukturer till att bli mer öppna, transparenta, demokratiska och mindre
centraliserade.
Partierna som ingår i programmet är: Akbayan (Filippinerna), ANC (Sydafrika),
Fatah (Palestina), Frelimo (Mocambique), MPLA (Angola) och PUK (Irak).
Det övergripande temat för programmet har vuxit fram ur den konferensserie
Palmecentret och Socialdemokraterna har arrangerat varje år sedan 2003. 2012 års
konferens genomfördes den 4-5 december i Sulaimaniya i irakiska Kurdistan och det
övergripande temat var ”Försoning och dialog”. Totalt deltog ett tjugotal personer
från de sex partierna.
Programmet Auktoritära- och postauktoritära stater riktar sig till partier i
auktoritära och postauktoritära stater där utrymmet att verka för politiska partier är
begränsat.
Samarbetspartierna i programmet har en rad gemensamma utmaningar. Stöd
utifrån kan periodvis vara avgörande för deras fortlevnad. Befolkningen i de berörda
länderna saknar erfarenhet av att leva i ett demokratiskt system och det är därför en
utmaning att mobilisera människor till politiskt engagemang och motstånd. Våld,
tortyr, politiskt motiverade arresteringar och annan form av förföljelse gör det svårt
för partier att rekrytera medlemmar och få dem att våga anta en ledande roll.
Partierna som ingår i programmet är: DPNS (Burma), UDPS (DR Kongo), Ettakatol
(Tunisien), Belarus och Polisario (Västsahara).
Under 2012 har DPNS verksamhet i Burma resulterat i att arbetarna i de industriella
zonerna är mer organiserade och aktiva i utkrävandet av sina fackliga rättigheter.
DPNS partiledare har för första gången på över 20 år haft möjligheten att besöka
Burma och partiet har en pågående förhandling med regeringen i Burma om att åter
bli registrerade som politiskt parti.
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Programmet I EU:s väntrum riktar sig till partier i länderna på Västra Balkan och
i Östeuropa. Syftet är att stabilisera och fördjupa den demokratiska strukturen i de
berörda länderna för att uppnå en demokrati som går längre än enbart fria val.
Palmecentret och Socialdemokraterna
samarbetar i detta program med
partier, tankesmedjor och partinära
utbildningsorganisationer. Målet är att
samarbetspartierna ska bidra till politisk
pluralism och stabilitet samt till regional
samverkan.
Programmet riktar sig främst till aktörer i
Bosnien och Hercegovina, Serbien, Makedonien
och Moldavien men regionala insatser kommer
att omfatta fler länder i närområdet.
Under 2012 var samarbetet inriktat på
utbildningar för lokala och regionala nivåer
i de olika socialdemokratiska partierna.
Kampanj i Bosnien och Hercegovina
Fackföreningar, folkbildning, interndemokrati,
kommunförvaltning och partibygge var frågor som behandlades. I Moldavien har
detta resulterat i att ett ungdomsförbund konsoliderats och att arbete för ökad
jämställdhet och ungdomars och kvinnors ökade politiska inflytande har börjat.
Då nätverkandet och erfarenhetsutbytet är viktigt för utvecklingen av demokratiska
politiska partier har Palmecentret under året även gett stöd till en rad olika
konferenser och utbildningar utanför de tre tematiska programmen.
Några exempel är:
Den 27-29 oktober 2012 anordnade Palmecentret nätverkskonferensen ”Social
Democratic Reforms in Addressing Key Health Issues” tillsammans med tyska
Friedrich Ebert Stiftung (FES) och SOCDEM ASIA i Kuala Lumpur i Malaysia.
Omkring 40 personer deltog från systerpartier i ett tiotal asiatiska länder, däribland
Filippinerna, Indien, Mongoliet, Korea och Japan. Syftet med konferensen var
bland annat att diskutera situationen för de allmänna hälso-och sjukvårdssystemen
i Asien med fokus på tillgänglighet, finansiering, hållbarhet och förvaltning av
hälso- och sjukvården. Dag Larsson, landstingsråd i Stockholms län, representerade
Socialdemokraterna, och delade med sig av erfarenheter av att arbeta med hälso- och
sjukvårdsfrågor i Sverige.
I Sydafrika har året präglats av ANC:s 100-års jubileum. Bland annat arrangerades
25-28 oktober en solidaritetskonferens på temat ”United for a Progressive, Better
World” för att uppmärksamma det stöd ANC fick från omvärlden i kampen mot
apartheid. Från Sverige deltog Palmecentrets ordförande Lena Hjelm-Wallén,
riksdagsledamot Carina Hägg (S) samt Palmecentrets operativa chef Ulrika Lång.
Ingrid Rudin representerade Socialdemokraterna på konferensen ”Political parties vs.
citizen movements: The challenges and innovations facing political party assistance”
i Canberra, Australien den 26 -27 november 2012. Konferensen arrangerades av
International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) i samverkan
med liberala och socialdemokratiska partier i Australien.
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Flerpartisystemstöd

I och med den nya, svenska strategin för det demokratiinriktade partistödet avsätts
30 procent av den totala budgeten till verksamhet i syfte att utveckla välfungerande
flerpartisystem. Palmecentret samarbetar med Kristdemokratiskt Internationellt
Center (KIC) och Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) i ett projekt för unga
politiker i Afrika (PYPA). Projektet är ett regionalt utbildningsprogram som riktar sig
till unga politiker i samtliga regioner i Afrika.
Syftet är att bidra till ett mer demokratiskt,
representativt och icke-diskriminerande politiskt
system genom att stärka och uppmuntra
det ungdomspolitiska perspektivet. KIC
ansvarar för genomförandet av utbildningen
i Kenya, Tanzania och Uganda i Östafrika.
CIS arbetar i Benin, Burkina Faso, Mali och
Niger i Västafrika, och Palmecentret genomför
utbildningar i samverkan med den sydafrikanska
organisationen Education and Training Unit
(ETU) i Angola, Moçambique, Sydafrika,
Workshop i PYPA-projektet
Namibia och Zimbabwe i södra Afrika.

Året som gått
Så arbetar vi

2012 har Palmecentret haft sammanlagt 41 anställda. Tio av de anställda arbetade
på lokala kontor i Serbien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Albanien, Turkiet,
Palestina och Sydafrika. Dessutom har Palmecentret anställt en lokal koordinator i
Burma.
Palmecentret inledde året med nya avtal med Sida för civilsamhällesstödet, för
det demokratiinriktade partistödet, för Balkan-programmet, Turkiet samt Burma.
Projektet Decent Work Balkan Network fick inte förnyat stöd av EU och avslutades
därför vid årets slut. En ny ansökan till Sida om utökat stöd till kommunikation för
att berätta om det partiinriktade demokratistödet beviljades med treårigt stöd och
bidrog till ökad kommunikationsverksamhet.
Samarbetet med Olof Palmes Minnesfond om Palmepraktikanter fortsatte
under 2012. Fyra praktikanter kunde därigenom få praktisk erfarenhet av
utvecklingssamarbete och av kommunikationsarbete under åren. Två var under
längre perioder utlandsstationerade i Turkiet, och två gjorde utlandsresor till
Serbien, Bosnien och Hercegovina, samt Irak, för att rapportera om Palmecentrets
verksamhet. Palmecentret hade även ytterligare två praktikanter i Stockholm.
Samarbetsorganisationerna har fått ökat stöd för att klara av den administrativa
hanteringen av sina projekt genom en stor satsning på finansiell monitoring.
Sammanlagt genomförde Palmecentrets controllers och handläggare finansiell
monitoring av 68 projekt under året.
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Fyra huvudprioriteringar betonades i Verksamhetsplanen för 2012 och har
präglat arbetet under året: Ökat samarbete med medlemsorganisationerna, ökad
koordinering, stärkt resultatrapportering samt ökad insamling. Arbetet med dessa
huvudprioriteringar beskrivs i följande avsnitt.

Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationerna är centrala i Palmecentrets verksamhet.
Under 2012 har Palmecentret fortsatt prioritera ett ökat samarbete med
medlemsorganisationerna. Under året vände Palmecentret den nedgång
i medlemsorganisationernas projektengagemang som har präglat de
senaste åren. Fler medlemsorganisationer började under året förbereda
en handfull nya projekt och ytterligare sju medlemsorganisationer
engagerade sig i faddring av projekt eller projekt utan administration.
Dessutom genomförde medlemsorganisationer nya aktiviteter för att
informera om vårt utvecklingssamarbete, med bidrag från Palmecentret.
Palmecentret samlade medlemsorganisationerna till två heldagar, en i februari och
en i november, för att föra öppna samtal om hur vi kan utveckla samarbetet. Vid
dessa dagar diskuterades bland annat Palmecentrets mervärde, de ökade kraven
inom utvecklingssamarbetet samt vilka kriterier som ska styra prioriteringen av
samarbetsländer. Dialogens slutsatser fördes till styrelsen som under året antog en
tydlig beskrivning av Palmecentrets mervärde samt kriterier för landprioritering.
En referensgrupp av projektaktiva inom medlemsorganisationerna bildades under
året för att vara ett stöd när Palmecentret tar fram nya administrativa rutiner som
påverkar projektverksamheten.
För att underlätta för medlemsorganisationerna att vara aktiva i
utvecklingssamarbetet har Palmecentret inlett en ny form av samarbete i form av
projekt utan administration. Medlemsorganisationer kan nu välja mellan tre olika
grader av engagemang:
		– Driva egna projekt: medlemsorganisationerna får medel 		
vidareförmedlade från Palmecentret och står för planering, genomförande och
uppföljning av projektet medan Palmecentret ansvarar för kvalitetssäkring.
		– Projekt utan administration: medlemsorganisationens 		
kunskap tas tillvara i projektet till exempel genom seminarier och att 		
medlemsorganisationen bidrar till projektets egeninsats, men Palmecentrets
personal ansvarar för all administration som rapportering och revision.
		– Faddring av projekt: medlemsorganisationen bidrar till 		
egeninsatsen för och får fortlöpande information om projektet, samt 		
kan få stöd till seminarier om projektet, medan Palmecentret ansvarar 		
för genomförandet av projektet.
I samarbetet med medlemsorganisationerna som driver projekt har Palmecentrets
personal lagt mer tid på att föra en nära dialog i samband med uppföljning och
rapportering. Syftet är att handläggarna på det sättet ska underlätta arbetet med
att leva upp till de krav som ställs på organisationer som bedriver internationellt
utvecklingssamarbete. En ny webbaserad utbildning i projektledning för
medlemsorganisationer startades också under året i samarbete med ABF.
För att öka kunskapen hos Palmecentrets personal inleddes en facklig samtalsserie
där LO och flera fackförbund presenterade sin internationella verksamhet för
Palmecentrets anställda.
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Resultatstyrning

Resultatbaserad styrning och rapportering av verksamhetens resultat är en viktig
del av det svenska internationella utvecklingssamarbetet. Bakgrunden är vikten av
att kunna visa vilken skillnad verksamheten gör. Under året togs en ny manual för
resultatindikatorer fram som ger stöd i arbetet med resultatuppföljning. En stor
fråga under året har varit att ta fram så kallad baslinjedata så att det finns en tydlig
nulägesbeskrivning. Detta är nödvändigt för att senare kunna följa upp vilka resultat
de olika projektsamarbetena bidrar till. Baslinjedata, alltså en översyn av relevanta
förhållanden som råder där projektet kommer att genomföras, har tagits fram för
alla program med undantag för delar av det partiinriktade demokratistödet där det
kommer att slutföras under 2013.
Ett nytt monitoringverktyg började användas under året som bidrar till att
handläggarna gör strukturerad monitoring av projekt, fångar upp resultat och för
dialog som kvalitetssäkrar projektgenomförandet.

Koordinering

Under året har Palmecentret prioriterat ökad
koordinering mellan projekt inom våra stora
programländer. Nätverksmöten har hållits för att
ge organisationer i civilsamhället tillfälle att utbyta
erfarenheter, och se om de har nytta av att samarbeta
för att driva förändring mot ökad respekt för
demokrati och mänskliga rättigheter. Nätverksmöten
hölls under året i Sydafrika, Zimbabwe, Palestina,
Turkiet, Burma, Belarus samt i Västra Balkan.
Den kurs i internet som verktyg som hölls för
förändringsaktörer i auktoritära länder bidrog till
ökad kunskap om hur man kan använda internet som
verktyg för förändring och bidrog till utbyte mellan
aktivister från bland annat Zimbabwe, Burma, Belarus, Swaziland och Iran.
Koordinering med andra givare har också prioriterats genom deltagande i möten med
bland andra Danish Institute for Parties and Democracy, Norwegian Peoples Aid,
Solidar och Forum for European Progressive Studies.
Under året har även koordineringen med medlemsorganisationerna prioriterats och
ökats, vilket har beskrivits i tidigare avsnitt.

Insamling 2012

Under 2012 har insamlingen till Palmecentrets solidaritetsfond uppgått till
3 085 831 kronor. Både privatpersoner och organisationer har bidragit till fonden.
Vid 2012 års utgång uppgick fondens egna kapital till 25,1 miljoner kronor. Fondens
kapital är placerat i olika typer av värdepapper och placeringarna beslutats av
etik-och placeringskommittén som utses av styrelsen. Marknadsvärdet på dessa
placeringar uppgick vid årsskiftet till 27,9 miljoner kronor.
Insamlingen är avgörande för Palmecentrets framtid och verksamhet. Dels är den
basen för att kunna finansiera den egeninsats på tio procent som krävs i de projekt
som är delfinansierade av Sida, dels ger en ökad insamling till Solidaritetsfonden
Palmecentret möjlighet att bedriva projekt som är oberoende av Sida och andra
givare. Ökade insamlingsintäkter ger Palmecentret möjlighet att bli mer självständigt
18

angående vilken typ av solidaritetsarbete som ska genomföras, samt möjliggör ett
progressivt kommunikations- och opinionsbildningsarbete.
Den största inkomstkällan till Solidaritetsfonden kommer från privatpersoner via
autogiro varje månad. Därefter kommer intäkter från fadderverksamheten och gåvor
från organisationer och lönegåvor. Det visar att fonden har en god spridning på
inkomstkällor, även om insamlingsvolymen behöver öka.
Under 2012 mer än fördubblade Palmecentret de insamlade medlen från
fadderverksamheten. Att en organisation blir fadder för ett projekt betyder att de
betalar den egeninsats som Sida kräver. Organisationen får då specifik information
om projektet och kan följa dess utveckling. Palmecentret kan även koppla en särskild
informationsinsats till fadderskapet.
Övriga gåvor till fonden kommer från hyllnings- och minnesgåvor, bössinsamlingar
och enskilda gåvor, inkluderat det som samlas in under Palmecentrets
särskilda kampanjer. Under 2012 fortsatte Syrieninsamlingen som en särskild
insamlingssatsning. Samtidigt fortsatte Palmecentrets fördjupade samarbete med
medlemsorganisationerna kring insamlingen. I samband med LO-kongressen
genomfördes en insats och skriften Organisering förändrar världen presenterades.
LO:s styrelse skänkte 250 000 kronor som kongressgåva till Solidaritetsfonden.
Kommunal skänkte även en större gåva (125 000 kronor) som julklapp.
Med anledning av Palmecentrets 20-års jubileum ombads medlemsorganisationer
och företag närstående arbetarrörelsen att skänka en summa till Solidaritetsfonden.
Det resulterade i 87 500 kronor.
Palmecentret fick även möjligheten att arrangera en förhandsvisning av filmen Palme
som blev mycket uppskattad. Alla som kom till förhandsvisningen erbjöds att bli
månadsgivare.

Insamlingen 2012 i siffror, anges i kronor (2011 inom parantes)
Gåva från person: 			
131 659
(40 393)
Gåva från organisation:		
558 643
(193 148)
Hyllnings- och minnesgåvor:
57 993
(47 857)
Lönegåvor: 				
350 870
(418 225)		
Månadsgivare/Autogiro:		
1 286 180
(1 398 555)
Bössinsamling: 			
68 889
(51 432)
Testamente:					
0
(126 657)
Fadderprojekt: 			
631 596
(273 000)
Totalt:				
3 085 831 (2 451 544)
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Palmecentrets verksamhet i nätverk

Palmecentret är ensamt om att samtidigt vara både en ramorganisation som bedriver
stöd via folkrörelseprojektramen (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 där både chefer och
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
opinionsbildande insatser.
Ett exempel är hur Palmecentret under året har fortsatt
arbetet med att lyfta frågan om en internationell konvention
som förbjuder kärnvapen. Palmecentret har bland annat
gett stöd till intresserade medlemsorganisationer i frågan,
och både SSU:are och S-kvinnor har engagerat sig. Och när förslaget på nytt
socialdemokratiskt partiprogram kom under hösten fanns frågan även med där.
På Europanivå deltar Palmecentret aktivt i flera nätverk och organisationer, bland
andra:
– Solidar, som är ett europeiskt nätverk av drygt 50 					
civilsamhällesorganisationer. De arbetar främst inom tre områden: 			
socialpolitik, internationellt samarbete och utbildning. Palmecentret 		
har under 2012 deltagit aktivt i verksamheten och arbetade under året
tillsammans med Solidar i projektet Decent Work Balkan Network på 		
Västra Balkan.
– 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.
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– Foundation for European Progressive Studies (FEPS), som är en 			
tankesmedja knuten till det europeiska socialdemokratiska partiet (ESP) med
säte i Bryssel. FEPS samlar cirka 40 socialdemokratiska tankesmedjor och 		
liknande organisationer. Under 2012 har Palmecentret fortsatt sitt samarbete
med FEPS, bland annat gavs en gemensam skrift ut om situationen i Syrien
med titeln ”Divided They Stand”.

Vår kommunikation och opinionsbildning

Information, kommunikation och opinionsbildning är en central del av Palmecentrets
arbete. Under 2012 har Palmecentret genomfört en rad insatser genom medverkan
i olika medier, en omfattande seminarieverksamhet och produktion och spridning
av informationsmaterial. Palmecentrets närvaro i sociala medier och publicering
på hemsidan har ökat starkt under året. Vårt 20-års jubileum firades stort på
Palmedagen i november med medverkan av bland annat ordförandena från våra
grundarorganisationer och samarbetsparters från Filippinerna, Tunisien, Sydafrika
och Serbien.
Palmecentrets medlemsorganisationer
har en viktig roll i kommunikationen
om vårt utvecklingssamarbete.
I en ny satsning genomfördes
nio informationsinsatser av
medlemsorganisationer under året.
Palmecentret var också närvarande
på LO-kongressen och vid ABF:s
100-årsjubileum.
En uppsatstävling på temat Världen
i fokus genomfördes i samarbete
med Arbetarrörelsens tankesmedja,
S-studenter och Olof Palmes
Minnesfond. Drygt 100 uppsatser
skickades in till tävlingen och vinnare
utses under 2013.

Carin Jämtin tillsammans med Gabriel Wikström
under ABFs 100-års jubileum

Trycksaker

Under 2012 gav Palmecentret ut flera tryckta informationsmaterial. Några av
trycksakerna gavs ut i samarbete med medlemsorganisationer eller andra närstående
organisationer.
- För ett fritt Belarus: ett häfte med reportage om belarusiska politiker, stöd
till oppositionen från svensk arbetarrörelse och information om landet.
- Skrota systemet eller skrota planeten: Tvärdrags temanummer om hur 		
proteströrelser världen över är sammanlänkade med reportage från bland 		
annat Kairo, Damaskus, Israel och Tunisien. Temanumret togs fram med stöd
från Palmecentret.
- Organisering förändrar världen: om situationen för fackligt aktiva från 		
Filippinerna, Belarus, Zimbabwe, Serbien och Burma och om hur 			
Palmecentret arbetar med fackliga rättigheter.
- Boken ”EU:s globala roll” med tre uppsatser från uppsatstävlingen med 		
samma tema som arrangerades av Palmecentret, Arbetarrörelsens 			
Tankesmedja, Palmefonden och S-studenter.
- Divided they stand - An overview of Syria’s political opposition fractions:
en skrift av Aron Lund om den syriska revolutionen som 				
presenterar oppositionens olika delar.
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- Making the system work – ensuring decent work and QUALITY 			
JOBS in the Western Balkans: en skrift med rekommendationer 			
riktade till både EU:s makthavare och nationella beslutsfattare 			
framtagen inom projektet Decent Work.
- Anna Lindh-seminariet i september 2012 dokumenterades i ord och bild i
rapporten ”A New Global Deal Between Capital and Labour”.
- Internationella Socialdemokraten 2012 distribuerades som en bilaga
till Aktuellt i Politiken, Stockholms-Tidningen och Ny Tid (upplaga 15 000
exemplar) i december. Ur innehållet: Ny frihet i Tunisien, När partiaktivism
leder till avsked i Belarus och om Palme Academy.
- Turkiet - Samarbete för förändring: en rapport om Palmecentrets 		
verksamhet i Turkiet. Tillsammans med drygt 40 turkiska och 30 svenska 		
organisationer har 80 projekt genomförts sedan 2005.

Filmer

Sju filmer har producerats under 2012. En
av dessa togs fram i samarbete med Sida
inom ramen för projektet Människan i
fokus. Filmen handlar om vår sydafrikanska
samarbetspartner Workers World Media
Production (WWMP) och deras arbete med
facklig rådgivning.
Övriga sex filmer har producerats inom ramen
för det partiinriktade demokratistödet på
temana:
– Facklig-politisk samverkan i Filippinerna.
– Situationen för kvinnor i Filippinerna.
– Folkbildning i Filippinerna.
– Jämställdhet i Sydafrika och 			
kvinnors ställning inom ANC.
– Ungas inflytande inom ANC.
– Facklig-politisk samverkan i Sydafrika.
Filmerna finns både på engelska och med
svensk text.

Partiutbildning på nätet: howtorunaparty.org

Palmecentret och Socialdemokraterna tog 2010 tillsammans fram handboken
How to run and represent your party för medlemmar och förtroendevalda i våra
systerpartier. Under 2012 producerades ett digitalt utbildningsmaterial baserat på
handboken. På hemsidan www.howtorunaparty.org finns texter, illustrationer och
frågor för att testa kunskaperna. Dessutom finns 230 videoklipp från partivänner
i olika länder som kommenterar bland annat medlemsvärvning, ledarskap och
opinionsbildning. Hemsidan lanserades i augusti. Vid årsskiftet hade drygt 950
personer besökt sajten och statistiken visar att flest besökare kom från Sverige,
Ryssland, USA, Kroatien, Storbritannien och Egypten.
22

Hemsida och sociala medier

Under 2012 publicerades 96 texter av varierande längd under rubriken nyheter
på www.palmecenter.se, en ökning från 52 under 2011. Bland dessa finns referat
från merparten av de seminarier som Palmecentret arrangerat under året. Detta
för att nå ut med den fördjupade informationen till fler. Ett antal längre reportage
som i text och bild visar Palmecentrets projekt och partners i bland annat Bosnien
och Hercegovina, Belarus, Burma, Filippinerna, Irak, Palestina, Sydafrika och
Turkiet har också publicerats. Dessa har producerats antingen av medarbetare eller
frilansjournalister.
Antalet unika besökare på webbplatsen under året var 43 808. Det är en ökning
med 14 procent jämfört med 2011. Under 2012 satsade Palmecentret på att öka sin
närvaro i sociala medier. Genom att öka antalet publicerade notiser, länkar, bilder
och filmer på Facebook har vi lyckats attrahera fler besökare. Antalet personer som
gillar Palmecentret på Facebook ökade från 2 314 den 1 januari 2012 till 3 144 den 31
december, vilket motsvarar en ökning med 36 procent. I oktober öppnade vi även ett
konto på Twitter (@Palmecenter) som vid årsskiftet hade cirka 330 följare.
Satsningen på Facebook är en bidragande anledning till ökningen av antalet
besökare på hemsidan. Genom Facebook når vi främst en yngre målgrupp. Den
åldersgrupp som interagerar med vår sida är mellan 25 och 34 år. Genom Twitter når
vi beslutsfattare, organisationer och opinionsbildare. Båda forumen används också
för att öka utbytet med våra medlemsorganisationer genom att vi enkelt kan sprida
budskap och kampanjer från dem.
Under 2012 utkom sju digitala nyhetsbrev som skickades till cirka 3 200
prenumeranter.

Deltagande i externa arrangemang

Under 2012 deltog Palmecentret med medverkande, monter och/eller material i sju
av medlemsorganisationernas större arrangemang:
maj		
juni		
april		
		
augusti
augusti
		
augusti
		
		
augusti
		

LO-kongressen
ABF:s 100årsjubileum
Nätrot ’12 arrangerat i samarbete med ABF, Kommunal, LO, 			
Palmecentret och Socialdemokraterna i Stockholm
SSU:s mellanvalsläger på Bommersvik
S-kvinnors Alva Myrdal- akademi på Marieborgs 				
folkhögskola, Norrköping
Socialdemokraternas
Kyrkopolitiska forum i
Stockholm
Transports kongress i
Örebro

Palmecentret deltog också vid Bokoch Biblioteksmässan i september
i Göteborg. Vi delade monter med
Elektrikerförbundet och arrangerade
gemensamt ett seminarium om
Burma.
Välbesökt Burma-seminarium på bokmässan
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Seminarier

Under 2012 var Palmecentret arrangör eller medarrangör av 32 seminarier samt
Palmedagen, de flesta i Stockholm. Cirka 2 000 personer har totalt deltagit i
seminarierna.
Dessutom vidareförmedlades pengar till fem medlemsorganisationer som
tillsammans anordnade drygt 60 seminarier och föreläsningar i bland annat Skåne,
Örebro län och Gotland. Totalt har 1 780 personer deltagit i dessa aktiviteter.
Många av seminarierna har arrangerats i samarbete med andra organisationer,
framför allt medlemsorganisationer men även andra som till exempel Nätverket för
kärnvapennedrustning, OSSE-nätverket, Amnesty och Judar för Israelisk-Palestinsk
Fred.
Nedan finns en sammanställning över seminarierna samt namn på några av de
medverkande:
26 jan		
			
1 feb		
			
8 feb		
			
16 feb		
			
25 feb		
			
7 mars		
			
7 mars		
			
8 mars
			
9 mars
			
24 mars
			
2 april		
			
17 april
			
			
18 april
			
			
19 april
			
4 maj		
			
			
9 maj		
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Vitryssland efter Lukasjenka
Patrik Bergvall, Malin Hansson, Dmitri Plax
Med egna intryck - att leva i Palestina
Svjetlana Duric, Isabel Lundin
Putins Ryssland inför presidentvalet
Fjodor Lukjanov
En kärnvapenfri zon i Mellanöstern
Christer Ahlström, Rolf Ekéus, Leonore Wide
Ukraina - öster om väst och väster om öst
Kjell Albin Abrahamsson
För ett fritt Belarus (lunchseminarium, Umeå universitet)
Maria Söderberg
För ett fritt Belarus (kvällsseminarium, Umeå Stadsbibliotek)
Maria Söderberg
För ett fritt Belarus (Skellefteå)
Maria Söderberg
Skrota systemet eller skrota planeten (om den arabiska våren)
Azar Mahloujian, Sedpideh Nekomanesh, Beatriz Talegon
An Equal World is Possible
IUSY-arrangemang
Palestina, Sverige och folkrätten
Ove Bring, Pierre Schori
Politikens gränser - globalisering, socialdemokrati och banden
till nationen
Adrienne Sörbom, Jens Orback
Fokus relationen Iran-Syrien - mot bakgrund av omvälvningar i
regionen
Rouzbeh Parsi, Carina Hägg
Situationen i Syrien
George Sabra, Jens Orback
Livet är ingen schlager i Azerbajdzjan
Arzu Abdullayeva, Marita Ulvskog, Hans Gunnar Adén, Fredrik
Laurin
EU:s globala roll - ny bok och vinnare i uppsatstävling

			
			
24 maj
			
13 juni		
			
14 juni		
			
			
29 aug		
			
			
12 sept
			
17 sept
			
26 sept
			
26 sept
			
4 okt		
			
6 okt		
			
7 nov		
			
17 nov		
17 nov		
			
19 nov		
			
21 nov		
			
29 nov
			
6 dec		
			

Lena Hjelm-Wallén, Lena Sommestad, Anita Klum, Milischia
Rezai
Att bygga en rörelse: Möt Josua Mata från APL, Filippinerna
Josua Mata, Fredrik Lindahl
Belarus: Rädslan för det fria ordet
Anneli Jordahl, Maria Söderberg
Facklig kamp i Filippinerna
Reynaldo Rasing, Lennart Johnsson, Helena Proos, Bertil 		
Kinnunen
Vatten och rättvisa på Västbanken
Shaddad Attili, Maria Bergom-Larsson, Andra Bodekull, Sara
Lindblom
Fallet Syrien - Brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter
J M Sommarström, Lise Bergh, Yasir Al-Sayed
Afrika och Europa
Bo Göransson, Paula Burrau, Beatrice Kindembe
Svensk säkerhetspolitik - traditioner och framtid
Staffan Danielsson, Peter Hultqvist, Laila Naraghi
Är Burmas sak vår?
Niklas Enström, Jens Orback
Palestinska fångar i israeliska fängelser
Fadwa Barghouti, Majed Bamya, Pål Wrange
Palestinska fångar i israeliska fängelser
Fadwa Barghouti, Majed Bamya, Raed Debiy
Putin III - Vad ska ske?
Stig Fredriksson, Kalle Kniivilä, Ingmar Oldberg
Palmedagen
Belarus: Där varje dag räknas
Olga Karatch, Stefan Eriksson
Sydafrika: Befrielsekamp och politik
Murphy Morobe, Bengt Säve-Söderbergh
Det politiska läget i DR-Kongo - vad kan omvärlden göra?
Zihindula Mulegwa, Jens Petersson
Läget i Zimbabwe
Kathline Muroiwa
Har Mellanösterns kvinnor vunnit på den arabiska våren?
Isabel Lundin, Ekim Caglar
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Kampanj

Under hösten 2012 tog Palmecentret fram kampanjen Märk ockupationen
som kräver att Sverige ska införa en märkning av produkter från de israeliska
bosättningarna på ockuperad mark i Palestina. Kampanjen togs fram som ett
initiativ från arbetarrörelsen efter diskussioner om frågan på Palmecentrets
medlemsorganisationsdag i november. På www.palmecenter.se/markockupationen
finns information om kampanjen och ett kampanjpaket för den som vill delta. Paketet
innehåller bland annat kampanjens
logga, flygblad och aktivitetstips.
Palmecentret tillhandahåller kampanjen
och sprider den via sina kanaler, och
syftet är att medlemsorganisationer
och andra ska kunna använda den
i arbetet för ursprungsmärkning av
bosättarprodukter.

Media

Palmecentret har under året fortsatt prioritera att synas och höras i media för att
kommunicera vad vi gör och opinionsbilda. Under 2012 förekom Palmecentret och
vår verksamhet mer än 270 gånger hos traditionell media. Några exempel från 2012
finns nedan.
– Fokus, 28 februari, åtta sidor 		
lång artikel om Irankonferensen 		
i Stockholm ”Iranska oppositionen i
hemligt Sverigemöte”
– NSD, 8 mars, krönika ”Visa 		
solidaritet med folket i Vitryssland”
– Ekot, Sveriges radio, 20 april, 		
”Syrisk oppositionsledare: Vi 		
förtjänar frihet”
– Upsala Nya Tidning, 27 april, 		 Uppslag i tidningen Fokus
debattartikel ”FN måste ingripa i 		
Västsahara”
– Svenska Dagbladet, 27 maj, om Palmecentrets IT-projekt i Palestina ”Syrisk
nätaktivist önskar snabb hjälp”
– TT-meddelande, bland annat i Dagens Nyheter, 11 maj, ”Dödligt etniskt våld
i ’nya’ Burma”
– SVT Gomorron Sverige, 13 juni, intervju med Jens Orback om situationen i
Ryssland ”Demonstrationer mot Putin”
– Dagens Arena, 18 november, artikel om Sydafrika ”Mikael Leyi: Black, gifted
and gay”
– Svenska Dagbladet, 12 december, artikel av Jens Orback och Frida Perjus på
Brännpunkt ”Hur hamnade svenska vapen i Burma?” samt intervju med Khon
Ja i utrikesdelen ”Ett glömt krig – med svenska vapen”.
Den 9-14 maj arrangerade Palmecentret en journalistresa till Rangoon, Burma. Tre
journalister följde med från Aftonbladet, NSD och Aip. Syftet med resan var att ge
journalister möjlighet att själva få en bild av situationen i landet genom att möta
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demokratirörelsen och andra aktörer. Under dagarna i Rangoon träffade deltagarna
flera av Palmecentrets partners samt bland annat ILO och Sida. Resan ledde till ökad
bevakning av utvecklingen i Burma och sammanlagt drygt 20 artiklar i fler än tio
tidningar.
Jens Orback fortsätter skriva krönikor i olika tidningar. 2011 har han skrivit
återkommande i NSD, Piteå-Tidningen, Folkbladet (Östergötland), Värmlands
folkblad, Gotlands Tidningar och Aip. Han har även skrivit i Sydöstran och Tidningen
Ångermanland.
I september arrangerade Palmecentret i samarbete med S-redaktörernas nätverk
en internationell fördjupningsdag. Det samlade 15 redaktörer och journalister från
tidningar inom arbetarrörelsen, förutom S-redaktörer även deltagare från Arbetet,
Aip, Morgonbris, Seko-tidingen och Tro och Politik. Under dagen medverkade en
rad föreläsare, bland annat Jan Eliasson, Guy Ryder, Ann Linde, Marita Ulvskog och
Thoko Matshe.
Under året har flera av medlemsorganisationernas tidningar skrivit om Palmecentret
och verksamheten: Aktuellt i Politiken, Morgonbris, Tvärdrag, Arbetet (tidigare LOtidningen), Ny Tid, Stockholms-Tidningen och Tro och Politik.
Under 2012 startade Palmecentrets fördjupade samarbete med Tvärdrag genom
den gemensamma Palmepraktik som genomförs i samarbete med Palmefonden. Två
praktikanter har varit på tidskriften och där bland annat skrivit om utlandsresor de
har gjort till Palmecentrets verksamhet i Serbien, Bosnien och Irak.

Stora egna evenemang
Palmedagen 2012

Årets Palmedag ägde rum
lördagen den 17 november i
ABF-huset, Stockholm. Under
dagen firades också att det
var 20 år sedan Palmecentret
bildades av KF, LO och
Socialdemokraterna. Temat
för Palmedagen 2012 var
”Tillsammans för förändring –
folkrörelser för demokrati”.
Drygt 200 personer deltog.
Efter välkomstorden visades
en film om Palmecentrets
verksamhet 1992-2012 med
Lena Hjelm-Wallén och Ingvar Carlsson under Palmedagen
bilder och intervjuer om
några av de insatser som har
gjorts under åren. I filmen intervjuas Ingvar Carlsson, Lena Hjelm-Wallén, Stefan
Löfven, Jens Orback och Karl-Petter Thorwaldsson. Filmen finns att se på
www.palmecenter.se.
Under dagen fick deltagarna lyssna på tal och diskussioner om folkrörelsers betydelse
för utveckling och förändring. Medverkande var bland andra Ingvar Carlsson, Lena
Hjelm-Wallén, Nina Jarlbäck, Stefan Löfven, Gabriel Wikström och Karl-Petter
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Två av de utländska gästerna – Arline A Santos från Filippinerna och Murphy
Morobe från Sydafrika – beskrev i sina tal hur stödet från svensk arbetarrörelse har
bidragit till organisering i deras respektive hemländer. Så här sa Murphy Morobe:
”Det finns ingen ersättning för organisering och organiseringen måste ske i
den lokala kontexten. Förmågan att organisera människor oavsett deras 		
specifika intressen är väldigt viktig.”
Under lunchpausen arrangerades ett öppet seminarium om situationen i Belarus
med medverkan av Olga Karatch, belarusisk journalist och Stefan Eriksson, Sveriges
tidigare ambassadör i Belarus.

Asha Ali under Palmedagen

På eftermiddagen berättade tre utländska
gäster och deras svenska samarbetspartners
om hur de arbetar för förändring: Marija
Grbic från Serbien och Ingrid Andrae
från LO-distriktet i Västra Götaland om
utveckling av fackföreningsrörelsen i Serbien,
Oleg Podolinski från Belarus och Magnus
Palmgren, IF Metall, om fackets arbete för
demokratisering i Belarus, samt Thouraya
Hammami Bekri från Tunisien och Bertil
Kinnunen, Socialdemokraterna i Uppsala
län, om samarbete för att stärka systerpartiet
Ettakatol. Ettakatol berättade bland annat att
de på några månader ökade sitt medlemsantal
från 200 personer till 20 000.

Palmedagen avslutades med en diskussion om framtiden för arbetarrörelsens
internationella folkrörelsearbete. Diskussionsdeltagarna var Nina Jarlbäck, KF,
Stefan Löfven, Socialdemokraterna, Jens Orback, Palmecentret, Karl-Petter
Thorwaldsson, LO och Gabriel Wikström, SSU. Alla medverkande lyfte fram vikten
av att svensk arbetarrörelse fortsätter sitt starka engagemang för internationell
solidaritet. Så här sa Stefan Löfven under avslutningen:
”Palmecentret kan och måste bidra till att stärka tilliten hos folkrörelser 		
runt om i världen. Det gäller också för oss själva i arbetarrörelsen. Det är
själva grunden för att vi ska kunna göra någonting – tron på att det går att
förändra.”
Lisbet Palmes deltagande var uppskattat liksom artisten Asha Alis medverkan.
Av de deltagarenkäter som lämnades in framgick att dagen varit mycket
uppskattad och gett ökade kunskaper om folkrörelsers roll för förändring. Några av
kommentarerna:
”Bäst med Palmedagen: prestigelösheten, öppenheten, blandningen av folk.”
”Murphy Morobes tal var otroligt.”
”Det behövs mer tid till allt – samtal, seminarier, raster. ”
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Palmecentret 20 år

För att hedra Olof Palmes minne bildades Olof
Palmes Internationella Center hösten 1992 av
Kooperativa Förbundet, Landsorganisationen och
Socialdemokraterna. De tidigare organisationerna
Arbetarrörelsens Internationella Center (AIC)
och Arbetarrörelsens Fredsforum samt I-fonden
slogs samman till Palmecentret.
Leif Blomberg valdes till Palmecentrets första
ordförande (1992-1994). Senare ordförande har
varit Sten Andersson (1995-2000) och Ingvar
Carlsson (2001-2003). Lena Hjelm-Wallén har
varit ordförande sedan 2004.
Vid bildandet var 33 organisationer medlemmar
i Palmecentret. 2012 var 27 organisationer
medlemmar och minskningen beror dels på att
exempelvis Riksbyggen, OKQ8 och Fonus valt
att istället vara medlemmar i Kooperation utan
Gränser, dels på att några LO-förbund har gått
samman.
Inför jubiléet produceras en film om Palmecentrets verksamhet under de tjugo åren.
Några viktiga insatser som lyfts fram i filmen är:
– KF:s samarbete med konsumentkooperationen i Baltikum efter 			
Sovjetunionens fall.
– SSU:s kontakter med ungdomar i Israel och Palestina som banade väg för
Osloavtalet 1993.
– Socialdemokraternas och Palmecentrets insatser för att utbilda väljare inför
Sydafrikas första demokratiska val 1994.
– Palmecentrets arbete för att bidra till försoning i Aceh-provinsen efter 		
tsunamin 1994.
– IF Metalls och Socialdemokraternas långa samarbete med metallfacket och
arbetarepartiet (PT) i Brasilien.
Flera organisationer och företag uppvaktade Palmecentret med gåvor till
20-årsjubiléet, totalt 87 500 kronor. Tack till GS-facket, Handels, Verdandi, ABF,
Socialdemokraterna, Riksbyggen, FF Profilreklam, Elektrikerförbundet, SSU och OK.
Ett särskilt tack även till LO och till Kommunal som gav stora gåvor till Palmecentret
under året.

Irankonferensen Unity for democracy in Iran

Representanter från den iranska oppositionen och civilsamhället utanför Iran,
möttes under en konferens i Stockholm den 4-5 februari 2012. Konferensen samlade
ledande företrädare från olika delar av oppositionen samt författare, aktivister och
universitetslärare, verksamma utanför Iran. Omkring 50 personer deltog.
Syftet med samlingen var att möjliggöra för olika delar av oppositionen att mötas och
diskutera hur de kan samordna sina ansträngningar för demokrati i landet, inte minst
på grund av valet månaden efter. Bakgrunden till konferensen var att personer från
oppositionen hade vänt sig till Palmecentret med förfrågan om stöd till en samling för
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oppositionens olika delar. De sökte också råd kring metoder för hur de kan samordna
sitt arbete.
Konferensen arrangerades med stöd av Palmecentret inom ramen för partiinriktat
demokratistöd till oppositionella rörelser i auktoritära stater. Konferensen var
välbevakad av media och intervjuer med deltagare publicerades i olika medier.

Palmecenter Academy

För tredje året i rad genomfördes Palmecenter Academy i samverkan med
Campus Bommersvik och Berghs School of Communication. Under en
vecka i november samlades 16 deltagare från tio olika länder för att delta i
kommunikationsutbildningen Reaching out with limited resources. Deltagare var
unga personer från socialdemokratiska systerpartier, med ansvar för kommunikation,
media och liknande i sina respektive partier.
Syftet med denna spetsutbildning
var att deltagarna skulle få insikt,
verktyg och kraft för att genomföra
innovativa och livskraftiga politiska
kampanjinsatser i sina hemländer.
Deltagarna fick bland annat lära sig hur
de strategiskt kan arbeta för att bygga
opinion och genomföra kampanjer med
små ekonomiska resurser. Det kräver
kunskap kring kommunikationsstrategi
och förståelse för hur man arbetar för
att nå ut i olika målgrupper.
Deltagare på Palmecenter Academy

Villkoren för politisk kommunikation har i hög grad påverkats av den digitala
utvecklingen, där till exempel användningen av sociala medier numera är en viktig
metod. Samtidigt kvarstår många användbara traditionella verktyg för att skapa och
vinna opinion, mer eller mindre effektiva beroende på var i världen man befinner sig.
Den utvärdering som genomfördes efter avslutad kurs, visade tydligt både att
utbildningen höll hög kvalitet samt att deltagarna ansåg att de erhållit mycket
relevant och användbar kunskap som de på ett konkret sätt kommer att kunna
använda sig av i sina egna organisationer.

Anna Lindh-seminariet

Varje år arrangerar Palmecentret tillsammans med Socialdemokraterna ett
seminarium i syfte att hålla Anna Lindhs gärning levande. På initiativ av
Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven arrangerades årets Anna
Lindh-seminarium i Stockholm i samarbete med LO på temat ”A new global deal
between capital and labour”. Ett trettiotal deltagare från olika delar av världen med
anknytning till fackföreningar, tankesmedjor, näringslivet och politiken möttes för
att diskutera hur företag och fackföreningar kan nå globala avtal som kan bidra till
tillväxt, jobb och schyssta villkor på en global arbetsmarknad.
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Från den svenska arbetarrörelsen medverkade bland andra Socialdemokraternas
partiordförande Stefan Löfven, partisekreterare Carin Jämtin och internationella
sekreterare Ann Linde, LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson och

internationella sekreterare Keth Thapper samt Palmecentrets generalsekreterare Jens
Orback. Från näringslivet medverkade bland andra Swedbanks VD Michael Wolf och
Malin Ripa, ansvarig för Corporate Social Responsibility på Volvo Group.

Malin Ripa, Jaap Wienen och Stefan Löfven på Anna Lindh-seminariet

Bland de internationella gästerna fanns Sydafrikas finansminister Pravin Gordhan,
John Podesta, ordförande och grundare av Center for American Progress, och
Frances O’Grady från det brittiska facket TUC, för att nämna några. Med fanns också
Wlodzimierz Cimonszevicz, Polens före detta premiärminister och John Evans från
TUAC (Trade Union Advisory Committee) till OECD.
Globaliseringen har medfört stora förändringar på arbetsmarknaden både lokalt
och internationellt. Villkoren för handel och tillverkning har förändrats helt och
hållet. Världens totala BNP har ökat sjufaldigt sedan 1980, den globala arbetskraften
har mer än fördubblats och hundra miljoner människor har rest sig ur fattigdom.
Samtidigt finns det många nationer som fortfarande inte garanterar sina medborgare
grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Detta var frågor som engagerade
deltagarna under seminariet.
Representanter från politiska partier, näringsliv och fackföreningar var överens
om vikten av att alla involverade aktörer arbetar för ett gemensamt mål med en
gemensam agenda. I dag drunknar många idéer i en mångfald av initiativ från olika
håll. Dessutom är de olika aktörerna bundna av olika avtal och ramverk. Genom
att samordna åtgärder skulle man få större effekt för att få till ett nytt globalt avtal
mellan näringsliv och fackförbund. Därmed skulle man komma ett steg närmare ett
mer rättvist samhälle.
Efter seminariet tillsattes en arbetsgrupp med representanter från politiken,
fackförbund och näringsliv för att på ett mer konkret sätt arbeta vidare med dessa
frågor.
En rapport från konferensen finns på Palmecentrets och Socialdemokraternas
hemsidor.
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Medlemsorganisationer
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Landsorganisationen, LO
Socialdemokraterna
Kooperativa Förbundet, KF
Socialdemokrater för tro och solidaritet
S-kvinnor
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU
Socialdemokratiska Studentförbundet
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 restaurang facket
IF Metall
Kommunal
Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO - Facket för Service och Kommunikation
Svenska Transportarbetareförbundet
32

Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor

Styrelse och revisorer
Olof Palmes Internationella Centers styrelse 2012-2013
Ordförande

Lena Hjelm-Wallén, Socialdemokraterna

Ordinarie styrelseledamöter
Anders Jonsson, Kommunal
Erland Lindqvist, IF Metall
Stefan Carlén, Handels
Björn Lind, Seko
Keth Thapper, LO
Nina Jarlbäck, KF
Sune Dahlqvist, KF
Ann Linde, Socialdemokraterna
Lena Sommestad, S-kvinnor
Peter Weiderud, STS
Kristin Spolander, ABF
Mattias Kristenson, SSU

Styrelsesuppleanter

Leif Isaksson, LO
Mikael Sterbäck, Pappers
Susanne Lindberg Elmgren, LO
Pauli Kristiansson, Livs
Lennart Hjalmarsson, KF
Ulf Carmesund, STS
Annika Nilsson, ABF
Carina Hägg, Socialdemokraterna
Kenneth G Forslund, Socialdemokraterna
Jonny Fransson, Transport
Linnea Lindberg, Unga Örnar
Milischia Rezai, S-studenter

Ordinarie revisorer

Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor, Moore Stephens Allegretto AB
Anita Modin, Socialdemokraterna

Revisorssuppleanter

Sture Eriksson, auktoriserad revisor, Moore Stephens Allegretto AB
Bo Abrahamsson, LO
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