Verksamhetsberättelse 2001
1. Allmänt
Verksamheten under 2001 har utgått från de mål och riktlinjer som fastställdes 1999
och som fick sitt fulla genomslag 2000. Verksamheten har varit omfattande, såväl
vad avser bistånd som opinionsbildning och information. I-fondens verksamhet har
allmänt förstärkts. Samordningen mellan de olika verksamhetsgrenarna förstärktes
under 2001 men denna samordning kan utvecklas ytterligare.
2. Opinionsbildning och informationsverksamhet
Palmecentret är nu etablerat som en välrenommerad och högintressant mötesplats.
Verksamheten har sin tyngd i Stockholm men Palmecentret har även haft program eller
varit medarrangör i Sundsvall, Göteborg och Malmö. Palmecentret samarbetar med
medlemsorganisationerna men har också etablerat kontakter med en lång rad
organisationer eller institutioner för att därigenom nå ut till nya grupper.
Demokratiakademin, Demokrativeckan i Sundsvall, Utrikespolitiska Institutet,
Utrikespolitiska föreningar vid bl. a. Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms
universitet, Diakonia, Bokmässan i Göteborg, Uppsala universitet, Södertörns högskola,
Göteborgs universitet, Arenagruppen, Svenska Helsingforskommittén, Svenska
Socialdemokraterna i Europaparlamentet m.fl.
Samarbetet med ABF Stockholm är av central betydelse, utan detta samarbete hade
en programverksamhet av denna omfattning inte varit möjlig. Samarbete har också
etablerats med ABF Göteborg och ABF Malmö.
Totalt har Palmecentret anordnat ett 50-tal seminarier och diskussionsmöten.
Vissa av seminarierna har ingått i planerade konferensserier, andra har varit mer
fristående, andra har återaktualiserats av internationella händelser eller besök av
intressanta personligheter i Sverige. Bland dessa aktiviteter märks bl.a.:
Joseph Stiglitz (sedermera nobelpristagare) gästade Palmecentret i januari 2001, och
talade kring utvecklingsfrågor. I februari besöktes Palmecentret av Robin Cook och
Bernard Kouchner.
I februari arrangerades ett heldagsmöte om förslaget till nytt socialdemokratiskt
partiprogram där ett hundratal medverkande diskuterade en rad framtidsfrågor som
kommersialisering, klass- och könsklyftor, makten över ekonomin, global säkerhet,
frihandel och miljöfrågor.
”Det Nordiska alternativet” var ett annat heldagsmöte om den nordiska modellen som
samlade en rad framstående experter och forskare av välfärdsfrågor, t.ex. Gösta Esping
Andersen, Stein Reegård, Lena Sommestad och Werner Wilkening.
Ett av Palmecentrets mest uppmärksammade och välbesökta arrangemang under året
var seminariet om ”Politikern Olof Palme”, som ägde rum i april, i samarbete med
professor Erik Åsard. Det var det första seminariet i sitt slag om Olof Palme som
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politiker, och där diskuterades en rad aspekter på hans arbete och gärning, t.ex.
jämställdhet, demokratisyn, massmedier, retorik och utrikespolitik.
Palmecentret har vidare anordnat seminarier kring olika krishärdar och länder, t.ex.
Israel-Palestina. Vid två tillfällen gästades Palmecentret av professor Richard Falk
från Princeton University, som bl.a. berättade om sin medverkan i den FNkommission vars uppdrag var att undersöka vilka brott som begåtts i de av Israel
ockuperade områdena, sedan den nya Intifadans utbrott i september 2000.
EU:s framtid stod i fokus under ett möte i maj, då bl.a. frågor kring samordning,
självbestämmande och demokrati diskuterades av professor Sverker Gustavsson samt
statssekreterarna Anna Ekström och Gunilla Thorgren.
Under Demokrativeckan i Sundsvall anordnade Palmecentret en debatt om
monarki/republik, ”Hotar kungadömet demokratin?” samt en debatt om det
demokratiska rummet, ”Försvinner de demokratiska mötesplatserna?” med bl.a.
Bengt Göransson.
På Bokmässan i Göteborg samverkade Palmecentret med SIDA, Svenska Unesco-rådet
och andra organisationer som bedriver internationellt arbete om ett Internationellt
Torg - en öppen scen med en mängd olika aktiviteter. Palmecentret anordnade
därutöver seminarier om reklamen i samhället med bl.a. Sven Lindqvist och Roy
Andersson, ett seminarium om sponsrade skolböcker, ett om situationen i Kosovo
samt ett seminarium med författaren Lena Andersson.
I oktober arrangerade vi ett möte med den aktuella journalisten och författaren Naomi
Klein, vilket lockade närmare 1 200 besökare.
Årets Palmedagar på temat ”Till angrepp mot segregation och utanförskap”, ägde rum i
Malmö. Syfte var att belysa segregationsproblematiken ur olika synvinklar. Helgen var
mycket framgångsrik med ett stort antal deltagare, både tillresta och lokala. Ett nytt
grepp för i år var att förlägga ett antal parallella seminarier på olika platser i Malmö.
Detta skedde på initiativ av och med stor hjälp av Malmö Arbetarkommun, ABF och
LO, och blev mycket lyckat.
I november diskuterades Sveriges framtida utrikes- och säkerhetspolitik under ett
välbesökt seminarium, där bl.a. Anna Lindh och Björn von Sydow medverkade.
Året avslutades med ett stort seminarium som arrangerades tillsammans med The Bridge
Initiative, där Susan George och Candido Grzybowski, diskuterade framtidens
ekonomiska världsordning med George Soros och nobelpristagarna Joseph Stiglitz och
Amartya Sen.
Även med kort varsel, försöker Palmecentret hålla möten som speglar den aktuella
politiska agendan. Vi upplever att dessa möten väcker stort intresse hos allmänheten, då
behovet av att höra en fördjupad diskussion kring vissa ämnen är stor. Hit hör bl.a. ett
möte i början av året som diskuterade USA under George Bush; ”Italien, Europa och
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demokratin” i maj, där valutgången i Italien diskuterades liksom mötet ”Terrorismens
rötter” som ordnades kort efter händelserna den 11 september.
Under hösten 2000 igångsattes ett större projekt som avser att belysa de fackliga
rättigheternas viktiga del av de mänskliga rättigheterna samt belysa vad som görs
bl.a. från svensk sida för att stärka facket i fattiga länder. Projektet fortsatte under
2001. Projektet och frågorna presenterades vid 15 större arrangemang och årsmöten,
c:a 20 studiecirklar genomfördes och man har deltagit vid fem centrala utbildningar
eller träffar med olika förbund. I samband med EU toppmötet i Göteborg deltog
Global Respekt på Öppet Forum med omfattande verksamheter. Projektet fick också
en egen hemsida under namnet Globalrespekt.nu. Syftet med hemsidan är att ge
ytterligare en informationskanal som kan tillhandahålla uppdaterad information om
frågorna.
Praktiskt taget samtliga dessa möten och seminarier har haft mycket höga,
deltagarsiffror. Publiken är varierad beroende på ämne och medverkande.
Palmecentrets verksamhet når många människor, inte minst unga, som sällan eller
aldrig skulle besöka ett sedvanligt partimöte. Verksamheten under det gångna året
har visat att man kan nå många människor genom s.k. traditionell mötesverksamhet
under förutsättning att den har hög kvalité och är intresseväckande.
Opinionsbildningens inriktning är samhällskritisk och handlar om ämnen som
antingen är rent internationella eller ligger i korsningen mellan nationellt och
internationellt, välfärdspolitik i en öppen ekonomi, utbildning, demokrati etc. Syftet
är ofta att analysera och blottlägga alternativ till rådande förhållanden och
därigenom stimulera deltagarnas eget tänkande och politiska engagemang. Ett annat
viktigt syfte är att öka människors kunskaper och intresse om internationella
förhållande samt stärka den internationella solidariteten.
2.1 Övrig informationsverksamhet

Målet att sprida kännedom om Palmecentrets verksamhet kan antas ha uppnåtts
genom att antalet besökare på hemsidan ökat, deltagandet vid seminarierna har varit
fortsatt mycket högt samt att antalet tidningar har ökat. Detta gäller både att sprida
kännedom om Palmecentrets egen verksamhet som att sprida kännedom om global
utveckling och fattigdomsbekämpning.
Palmecentrets tidning utkom under 2001 med sex nummer i en upplaga om 10.000
exemplar. Tidningen har innehållit aktuell diskussion, tematiska artiklar, rapporter
från biståndsverksamheten, samt kalendarium. Tidningen har förnyats och väckt ökat
intresse. Tidningen bytte också namn till ”Palmecenter magasin” i syfte att markera
att målet med tidningen inte är att förmedla dagsaktuella nyheter utan analyser och
debatter, samt att belysa Palmecentrets verksamhet ur ett bredare perspektiv.
Palmecentrets hemsida har ändrat utseende. Publiceringsverktygen har också ändrats
vilket underlättar snabb uppdatering av innehållet på hemsidan. På Palmecentrets
hemsida har artiklar, inbjudningar och rapporter från verksamheten löpande
publicerats. Antalet besökare har varierat mellan 200 och 500 dagligen.
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En vidare utveckling av Palmecentrets hemsida påbörjades under året vilket kommer
leda till att det internationella utvecklingssamarbetet får en tydligare roll på
hemsidan. Projektverksamheten ska kunna använda hemsidan som stöd i
verksamheten genom att tips och råd ska finnas tillgängliga även där.
Under året påbörjades utgivningen av ett elektroniskt nyhetsbrev som utkommer
ungefär var tredje vecka. E-nyhetsbrevet har rönt mycket intresse och antalet
prenumeranter ökar konstant. Kopplingen till hemsidan syns tydligt genom att antalet
besökare kraftigt ökar i samband med att e-nyhetsbrevet ges ut.
I augusti genomfördes konferensen ”Ömsesidighet och respekt”. Målgrupp för
konferensen var verksamma i projektverksamheten. Konferensen syftade till att
diskutera det gemensamma lärandet och på vilket sätt de internationella
utvecklingsprojekten kan stärka den nationella verksamheten. Ungefär 100 personer
deltog livligt under diskussionerna som gav många idéer för det framtida arbetet.
Resurspersoner från Ryssland, Zimbabwe, Guatemala, Filippinerna samt Kosovo och
Serbien deltog på konferensen.
3. Internationellt utvecklingssamarbete
3.1 Inledning

Under året har c:a 280 projekt genomförts av projektorganisationerna och/eller
Palmecentret. Projekten har i allt väsentligt genomförts i enlighet med de
prioriteringar som Palmecentrets styrelse satte upp i årets verksamhetsplan.
En systemrevision gjordes under hösten 2001 av Palmecentrets biståndsverksamhet.
Syftet var att titta på Palmecentrets förmåga att uppfylla Sidas krav på ekonomiskoch verksamhetsstyrning så att det internationella utvecklingssamarbetet följer Sidas
anvisningar och riktlinjer. Revisionen gjordes på uppdrag av Sida och genomfördes av
konsultfirman Professional Management. Slutrapporten blev försenad och presenteras
först i början av 2002. På Palmecentrets kansli tillsattes en arbetsgrupp som skötte de
löpande kontakterna med konsultfirman och med Sida kring arbetet. Många av
medlems- och projektorganisationerna har deltagit i arbete genom att de blivit
intervjuade kring sina projekt och/eller sin syn på Palmecentret generellt. Arbetet med
systemrevisionen har tagit mycket tid i anspråk men kommer också kunna vara en
viktig del av ett utvecklingsarbete kring Palmecentrets styrmekanismer.
3.2 Policyutveckling

Systemrevisionen ledde till att arbetet med policyutveckling delvis stannade upp. En
stor del av aktuella policyfrågor berördes av systemrevisionen varför kansliet gjorde
bedömningen att det vore stort stöd i detta arbete med systemrevisionens åsikter.
Under året slutfördes studien kring mätning av kostnadseffektivitet projekt som syftar
till demokrati och organisationsutveckling. Arbetet med en att ta fram en
handledning kring folkbildning i biståndet påbörjades. En jämställdhetspolicy antogs
av styrelsen. Samtliga dessa tre dokument kommer att vara viktiga byggstenar i en
sammanhållen policy för projekt bedrivna över Palmecentrets olika ramar. Ett arbete
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kring konflikthantering i biståndet avslutades vid årsskiftet och syftar till att
medvetandegöra samtliga som arbetar med internationella utvecklingsprojekt kring
vad konflikter är och hur vi kan arbeta med detta.
Under året inleddes arbetet med att ta fram en demokratiutbildningsplattform som är
webbaserad vilket kommer avslutas under 2002.
3.3 Geografisk prioriteringar

De fastställda geografiska prioriteringarna följdes med undantag för följande :
- Afrika söder om Sahara, inga insatser gjordes i Moçambique och Namibia.
De geografiska prioriteringarna gäller den verksamhet som Palmecentret genomför
och vilka länder/regioner som kansliet ska koncentrera sin bevakning på.
Medlemsorganisationernas projekt är ibland spridda till andra länder än de
prioriterade och Palmecentrets uppgift blir då att stödja organisationerna i
projektplaneringen samt att ha kunskap om var information om dessa länder kan
hittas. Flera projekt genomförs därför i länder som inte är prioriterade av
Palmecentrets styrelse.
3.4 Afrika söder om Sahara

Palmecentret och medlemsorganisationerna har under året genomfört ett 20-tal
projekt i regionen. Den största ansamlingen av projekt fanns i Sydafrika. Enstaka
insatser har gjort i Gambia, Kongo, Somalia och Uganda. Betoningen har varit på
folkbildning, demokrati och Hiv/Aids-prevention. Medlemsorganisationerna visar ett
lite ökat intresse för verksamhet i Afrika söder om Sahara vilket konkret visar sig i det
ökade antalet ansökningar som kom till Palmecentret under 2001. Palmecentrets egna
projekt har bedrivits genom Education and Training Unit och Labour Research
Service. Båda dessa projekt har genomförts i Sydafrika.
Partistödssamarbete har genomförts med ANC.
I Zimbabwe har Palmecentret påbörjat ett mer omfattande arbete till stöd för det
civila samhället inom ramen för ett större MR-program. I syfte att öka kunskapen om
situationen i Zimbabwe har ett antal artiklar publicerats på hemsidan och i
Nyhetsbrevet.
3.5 Latinamerika

Bland Palmecentrets landprioriteringar för 2001 fanns Guatemala och El Salvador. I
båda dessa länder har planenligt projektsamarbete inletts.
Palmecentrets samarbetet med INCIDE i Guatemala ledde under året fram till att ett
demokratiprojekt inleds 2002. Projektet omfattar dels mantalsskrivning av i första
hand kvinnor i området och samt utveckling av enskilda organisationers kompetens
och samverkan. Ytterligare ett projekt med inriktning på folkbildning i Guatemala
färdigplanerades under året. För att öka kunskapen om MR-situationen i Guatemala
hos Palmecentrets medlemmar medverkade Olga Perez Molina från INCIDE vid
Palmecentrets seminarium om det civila samhället som genomfördes i augusti. Ett
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seminarium om MR-situationen i Guatemala genomfördes i samarbete med ABF
Stockholm.
I El Salvador fortsatte ett pågående projekt med fokus på folkbildning och
datautbildning.
Planerad verksamhet har påbörjats i Colombia, Brasilien och Peru och verksamhet
har fortsatt i Nicaragua. Projektverksamheten i Bolivia har till största delen legat nere
under året då det framkom oegentligheter hos den lokala samarbetsorganisationen.
Partistödssamarbete har genomförts i Argentina, Chile och El Salvador.
3.6 Central och Östeuropa

I hela regionen bedriver Palmecentret och dess medlemsorganisationer totalt 73 st.
80/20 projekt. Projekten omfattar flera sektorer, barn och ungdom,
demokratiutveckling, folkbildning, kooperativutveckling, facklig utbildning och
organisationsutveckling.
En factfinding resa till Ukraina resulterade i en rad värdefulla kontakter och kunskap
som underlättar förståelsen av den komplicerade politiska situationen i landet.
Samarbetet i Ukraina har fördjupats sedan partistödssamarbete med Social
Democratic Party of Ukraine och Socialist Party of Ukraine inleddes. Palmecentret
har bl. a. genomfört ett gemensamt utbildningsseminarium för dessa partier i
Kharkiv. Man har även samarbetat med en seminarieserie på fem orter i Ukraina.
En factfinding resa till Moldavien genomfördes under hösten. Resan genomfördes i
samarbete med Palmecentrets systerorganisationer i Europa, Alfred Moser
Foundation, Renner Institutet och Friedrich Ebert Stiftung. Under resan träffade
Palmecentret representanter från de flesta partierna samt barnorganisationer och
International Organisation for Migration (IOM) för att diskutera traffickingfrågan.
Partistödsverksamheten i Ryssland har effektiviserats under året och de svenska
projektorganisationerna har regionaliserat sitt arbete för att vara mera slagkraftiga.
Norrbotten arbetar med Murmansk- och Arkangelskregionen. Stockholm, Örebro
Nyköping koncentrerar sig på S:t Petersburgregionen och södra Sverige har
Kaliningrad som mål.
Arbetet med Vitryssland har gått vidare under året. Restriktioner som infördes av
regimen i samband med valet hade en negativ effekt på kontinuiteten i Palmecentrets
ansträngningar men har inte stört eller dämpat engagemanget nämnvärt. Trots
Lukashenkas starka ställning efter valet verkar klimatet mot oppositionen ha hårdnat.
I landet pågår såväl 80/20- som partistödsprojekt.
Ett stort antal projekt genomförs i Baltikum och Polen. Dessa projekt kommer inte
erhålla svensk offentlig finansiering efter 2004 varför en diskussion har påbörjats om
hur samarbetet mellan organisationerna ska kunna fortsätta på bästa sätt.
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3.7 Mellanöstern och Nordafrika

Intresset för Palestinafrågan och för att arbeta med projekt i Palestina är fortsatt högt
hos svensk arbetarrörelse. Alaqsa Intifadan är nu inne på det andra året och våldet
har blivit en del av vardagen i området. Under verksamhetsåret 2001 har det varit
mycket svårt att driva projektverksamhet på Västbanken och Gaza. Flera av projekten
har inte kunnat genomföra hela eller delar av planerad verksamhet. Palestiniernas
behov av de insatser svensk arbetarrörelse gör är fortfarande stort, men nya
humanitära, sociala och ekonomiska problem i den hårdföra israeliska
ockupationspolitikens fotspår är mer akuta.
Palmecentret har under 2001 fortsatt stödja Association Inforum och deras
internetbaserade nyhetsbulletin Algeria Interface som under året blivit en etablerad
och erkänd nyhetsförmedlare. Planer för att täcka ett bredare geografiskt område än
själva Algeriet har utarbetats och det finns en förhoppning om att under kommande
verksamhetsår expandera så att hela Maghrebområdet täcks. Tyvärr har det inträffat
saker som inte direkt har något med verksamheten att göra men som påverkar
projektet negativt. Palmecentret besökte Algeriet i oktober 2001 för att få en bild av
situationen i landet som fortfarande präglas av våld. Vi kan med glädje konstatera att
ett lokalt kontor för journalister och skribenter upprättats inom ramen för projektet.
Under ett antal år har Palmecentret haft långtgående planer på etablera kontakter i
Libanon som ska mynna ut i verksamhet. Mot denna bakgrund genomfördes tvår
resor till Libanon där nya kontakter togs med olika organisationer. Trots en positiv
utveckling i landet är till exempel MR-frågorna eftersatta. Förhoppningen är att
under kommande verksamhetsår planera och starta upp ett projekt med inriktning på
de palestinska flyktingarna i Libanon eller på MR-situationen.
I april 2001 deltog Palmecentret i en konferens som CTUWS arrangerade i Kairo och
som fokuserade på fackliga rättigheter och på hur man kunde organisera utbildningar
inom området. Resan var också ett steg i att fortsätta kontakten som Palmecentret har
upprättat med CTUWS och för att se över möjligheterna till ett bredare samarbete.
Det kan konstateras att förutsättningarna för arbete med MR-frågor och med olika
organisationer som anses som oppositionella i Mellanöstern och Nordafrika har
förändrats sedan den 11 september 2001. Det har blivit svårare och många fristående
organisationer har känt sig hotade när regimen dragit åt tumskruvarna för det civila
samhället.
3.8 Västra Balkan

Utvecklingen i de södra delarna av Västra Balkan , d.v.s. Kosovo, Makedonien och
Albanien, präglades av oroligheterna i Makedonien. I Kosovo kom oroligheterna efter
ett genomfört val då det var omöjligt att få fram ett majoritetsbeslut kring president,
premiärminister och regering, i Albanien p.g.a. ekonomiska oegentligheter bland
regeringsansvariga och elkris. Trots detta genomfördes samtliga planerade aktiviteter
i Makedonien och Kosovo. I Albanien lyckades Palmecentret identifiera två partners
inför 2002.
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Under brinnande oroligheter, lyckades SMUC i Makedonien samla drygt 80 unga
studenter till en vecka av aktiviteter kring interkulturell förståelse och mänskliga
rättigheter. Womens Union genomförde sin studieverksamhet samt utåtriktad
verksamhet för att protestera mot våld och övergrepp från samtliga involverade parter
i oroligheternas Makedonien. I samarbete med Balkan children and youth forum
genomfördes på våren ett regionalt möte kring IT och demokrati som var mycket
uppskattat. Tre projekt genomfördes i Makedonien. I Kosovo stabiliserades läget
något för aktörer inom det civila samhället. IT arbetet fortsatte via IPKO och
upprättande av IT-akademin för Ciscostudier för att identifiera ett curricula för en
skola för projektledare. Palmecentret och Kosovar Civil Society Foundation inledde
utvecklingen av en IT baserad demokratiutbildningsplattform. Innehållet utvecklades
i Kosovo, skrevs i Sverige och programmeringen genomfördes i Kosovo under ledning
av en svensk handledare. I Albanien genomfördes ett omfattande arbete med att
identifiera både behov och rätt partners för insatser under 2002. Palmecentrets
prioriteringar för Albanien är dels romers utsatta situation, unga kvinnornas roll
samt barns situation i Albanien.
Utvecklingen i nordvästra Balkan – Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Serbien
präglades av politiskt spel mellan partnerna i de styrande koalitionerna. I Kroatien
har motsättningarna ökat mellan socialdemokraterna och socialliberalerna som är de
största partierna i koalitionen av fem politiska partier. I FR Jugoslavien är relationen
spänd mellan den jugoslaviska presidenten Kostunica och den serbiska statsministern
Djindjic. Den första betecknas som en antireformist den andra som en reformist och
pragmatiker. I Bosnien-Hercegovina försökte den styrande alliansen med
socialdemokraterna i spetsen att förstärka landets centrala institutioner medan
nationalisterna, framför allt i Republika Srpska och i Kroatiska nationella partiet
(HDZ) arbetar för att landet skall delas i tre entiteter – en serbisk, en kroatisk och en
muslimsk.
I Bosnien- Hercegovina genomfördes nio Demokrati- och MR projekt med syfte att
förstärka representantdemokrati på alla nivåer, att främja ungdomars läge i
samhället och att etablera en rikstidning. Medlemsorganisationerna genomförde åtta
80-20 projekt I Kroatien genomfördes sex Demokrati och MR projekt med betoning
på konfliktlösning och utbildning för kvinnor och unga politiker samt ledare inom
NGO-sektorn och två 80-20 projekt genom Hyresgästförening. I FR Jugoslavien
genomfördes elva Demokrati- och MR-projekt – åtta i Serbien, två i Vojvodina och ett
i Montenegro. Fokus var på lokalt självstyre, utbildning för unga politiker och ledare
samt utbildning i MR för jurister och juriststuderande. Ett projekt vände sig till
minoriteter i Serbien, ett till fackliga medlemmar och ett till opinionsbildare. SSU
Förbundet genomförde ett regionalt projekt som rörde samarbete mellan unga
socialdemokrater på Balkan.
3.9 Sydramen samt Central- och östeuroparamen.

Målsättningen att öka anslag på sydramen samt central- och östeuroparamen
lyckades delvis. Sydramen ökade något men öst- och centraleuroparamen minskade.
Minskningen berodde på att hela östeuropaanslaget minskade varför man inte kan
anse att det var inom Palmecentrets påverkansmöjlighet.
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Sidas system för finansiering av administrativa kostnader som är relaterade till
projektverksamheten har inte ändrats under året. Dock ska Sida titta över det
administrationsbidrag som sk. paraplyorganisationer tilldelas då man kan se att
organisationer som Palmecentret starkt missgynnats av det nya systemet med
indirekta ändamålskostnader som infördes för tre år sedan. Detta skulle leda till
minskat behov av egeninsats för Palmecentrets projekt. Palmecentret har under året
fortsatt bedriva påverkansarbete kring detta.
Sida påbörjade under året ett arbete för att ta fram kriterier för urval av
ramorganisationer. Arbetet försenades och är därför inte färdigt ännu.
Under året utvärderades fyra projekt av externa utvärderare.
3.10 Partistödsverksamhet

Regeringen fattade i november 2001 beslut om att permanenta partistödet som
biståndsform och om nya riktlinjer för stödformen. Sida har givits i uppdrag att
utefter dessa riktlinjer utarbeta anvisningar för partistödet. Ett av Palmecentrets
målsättningar för 2001 var att ta fram interna riktlinjer för partistödsverksamheten,
vilket på grund av ovanstående får skjutas på framtiden.
Palmecentrets partistödsverksamhet har under året bedrivits i nära samarbete med
Socialdemokraterna och en glädjande ökning av antalet lokala partiorganisationer
som arbetar med partistöd har skett.
På central nivå har partistödsprojekt genomförts i bland annat Ryssland, Vitryssland,
Ukraina, Bosnien-Hercegovina, Ungern, El Salvador, Argentina och Sydafrika.
Lokala projektsamarbeten har under 2001 inletts och genomförts i bland annat
Ryssland, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Lettland, Litauen, Chile och
Filippinerna.
I samband med Socialdemokraternas partikongress i Västerås genomfördes ett
seminarium om arbets- och förankringsprocessen kring partiprogramskrivande för
representanter från 15 av de partier Palmecentret bedrivit partistödssamarbete med.
En ökad samordning mellan partistödsprojekten och de projekt som bedrivs inom
Palmecentrets övriga ramar har inletts under 2001 genom att de svenska
organisationer med partistödsverksamhet givits möjlighet att delta på de av
Palmecentret anordnade projektledar- respektive utreseutbildningarna. Ett ökat
samordningsarbete kommer att ske under 2002.
3.11 Biståndsrelaterad utbildning

Med målet att öka kvaliteten i biståndsverksamheten har samtliga planerade
utbildningar genomförts.
 Två tvåstegsutbildningar för projektledare inom biståndet har genomförts varav
en på Bommersvik med 29 deltagare. Den andra utbildningen genomfördes under
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fyra dagar i Värmland med ca 30 deltagare. Samtliga deltagare ansvarar för
projekt inom Palmecentrets olika ramavtal med Sida.
Det årliga redovisningsseminariet genomfördes traditionsenligt i början av
december med 29 deltagare. Vid seminariet medverkade bl.a. Marie Barck,
controller på Sida.
Årets utreseutbildning som genomfördes under två dagar i maj hade fokus på
Västra Balkan. 28 deltagare utbildades i interkulturell kommunikation,
stresshantering, personlig säkerhet samt informerades om det aktuella läget på
Västra Balkan.
Under året utbildades 10 ungdomar i åldrarna 19-27 år i allmän biståndskunskap
och informationsteknik under 8 veckor i samarbete med Brunnsviks folkhögskola.
Utbildningen som var i två etapper varvades med sju veckors praktiktik i
biståndsprojekt. Praktikperioden genomfördes i Nepal, Bosnien, Sydafrika och El
Salvador. Efter utbildningen har deltagarna informerat om svenskt bistånd i egna
organisationer och skolor.
Palmecentret har även utbildat lokala samarbetsorganisationer i projektplanering
enligt LFA-metoden i Apatity, Ryssland och Recife, Brasilien.

4. EU-samarbete och EU-finansiering
Ett planerat seminarium kring Balkan genomfördes inte pga. tidsbrist.
Under året har samarbetet med Solidar utvecklats positivt vilket bl.a. syntes vid
Solidar Silver Rose award där Palmecentret var mycket aktiv för att MDC och
Morgan Tsvangirai skulle tilldelas ett av prisen vilket också skedde.
Palmecentret har inte lyckats att söka medel för något EU-projekt under 2001. En
ansökan om ett informations- och opinionsbildningsprojekt förbereddes men
ansökningstiden sköts fram av EU ett flertal gånger varför inte ansökan går in förrän
under 2002.
5. I-fonden
Insamlingsarbetet har under året gått framåt men långsammare än planerat.
Tydligast visar det sig i att vi kan konstatera 273 nya givare under 2001 mot 1 000
som var målsättningen.
Ett problem som visat sig flera gånger under året är att I-fonden inte är en naturlig
del av medlemsorganisationernas verksamhet. Flera organisationer genomför
kampanjer och insamlingar riktade till andra organisationer och ändamål. För att Ifondens insamlingsarbete ska ta fart måste medlemsorganisationerna integrera Ifonden närmare i den egna verksamheten. För att lyckas med detta måste I-fonden än
mer arbeta tillsammans med medlemsorganisationerna i planering av internationella
kampanjer.
Trots att antalet fasta nya givare är betydligt lägre än målet så blev intäkterna högre
än målet. Framförallt beror detta på att kampanjer kring öronmärkta bidrag gått
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relativt bra. Detta är positivt men I-fonden måste hitta stabilare insamlingskanaler
för att öka intäkterna.
Målsättningar för 2001:
- 900 000 kr insamlat utöver autogiro
- 250 nya givare via autogiro
- 900 nya givare via inbetalningskort
- 200 nya givare via lönegåvan

-

Sammanställning:

Kvartalsbrev/och
Insamlade medel
Öronmärkta bidrag
Lönegåvan

155 800
344 717
497 287
316 984

Totalt utöver autogiro

1 314 788

Autogiro

1 056 545

TOTALT 2001

2 371 333

Insamlingsmål 900 000 kr insamlat utöver autogiro
Resultat: 1 314 788
Se sammanställning för specificering.
-

Öronmärkta bidrag

El Salvador - insamling till jordbävningsoffren: 160 728 kr

Start: januari 2001
Pengarna har gått till inköp av madrasser och livsmedel i de små städerna Puerto de
la Libertad, Santa Elena och Puerto el Triunfo, där uppemot 80% av husen förstördes
i jordbävningarna i januari-mars. Insamlingen bedrevs huvudsakligen via e-post till
privatpersoner och organisationer inom arbetarrörelsen.
Global Respekt: 79 571 kr

Start: Maj 2001
Kampanjen Globalrespekt.nu startade på allvar vid första maj och fick spridning i
partiet framför allt genom den tabloidtidning som trycktes upp och distribuerades i
nästan samtliga första maj-tåg runt om i landet med en upplaga på totalt 200 000
exemplar. Dessutom bestämdes att årets första maj-insamling skulle gå till I-fonden
under temat Global respekt.
Palestina - insamling till en mobil blodbuss: 42 442 kr
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Start: Maj/juni 2001
En insamling till en mobil blodbanksenhet i Gaza startades genom maj månads
kvartalsbrevsutskick. Kostnaderna för inköp av blodbussen är stora, så därför har
denna kampanj fått en nystart under februari 2002. Inga medel har än så länge
utbetalats.
Vitryssland: 11 795 kr

Start: februari 2001
Med anledning av presidentvalet startades en insamling till oppositionen i
Vitryssland. Summan representerar vad som inkommit utöver det kvartalsbrev som
skickades ut i februari 2001 med Vitryssland som tema.
Afghanistan - insamling till de afghanska flyktingarna: 112 358 kr

Start: oktober 2001
I samband med årets internationella aktivitetsdag startade Palmecentret, I-fonden och
Socialdemokraterna en insamling till Afghanistans flyktingar. En utbetalning på 8
874 kr har gjorts till Education Foundation, Palmecentrets samarbetspartner i
Pakistan, för att finansiera en transport av kläder och mat, insamlade bland byborna
i Lahore, till flyktingarna inne i Afghanistan. Återstående belopp kanaliseras via
Läkare utan gränser.
Ja till fred och folkrätt – stoppa våldet i Mellanöstern: 69 845 kr

Start: December 2000
Första advent 2000 startade kampanjen Ja till fred och folkrätt – stoppa våldet i
Mellanöstern som ett samarbete mellan Palmecentret, Svenska Kyrkan, Caritas och
Diakonia.
Moçambique - insamling till förmån för översvämningsoffren: 2 498 kr

Start: februari/mars 2000
Kampanjen startades i samband med de svåra översvämningar som drabbade landet i
början av år 2000.
Zimbabwe: 18 050 kr

Start: maj 2000
En stödkampanj för lantarbetarna i Zimbabwe startade med anledning av det
upptrappade våldet och den politiska oron i landet. Kampanjen riktade in sig på
konkret stöd till drabbade lantarbetare och deras familjer.

250 nya autogirogivare
Resultat: 93 nya autogirogivare.
22 st. genom SAP:s värvartävling, de flesta genom telemarketing. På grund av
tidsbrist kunde ingen kampanj igångsättas under hösten för att värva fler autogivare.

900 nya ocr-givare (fasta givare via kvartalsbrev)
Resultat: 180 nya ocr-givare.
En värvartävling som organiserats bland de olika partidistrikten fick inte det
efterstävade resultatet. Två telemarketingkampanjer i samarbete med Gallup
genomfördes under året. Den första ägde rum i maj och juni, men utfördes inte i den
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initialt planerade omfattningen. I september-november genomfördes en andra
kampanj bland de olika arbetarekommunerna. Eftersom majoriteten av
arbetarekommunerna var mitt uppe i att uppdatera sina medlemsregister kunde vi
inte vid detta tillfälle få tillgång till dem. Denna kampanj kommer eventuellt att
fortsätta under början av 2002.

200 nya Lönegåvan-givare
Resultat: ?
Inga nya arbetsplatser har ännu anslutit sig. Eftersom ingen förteckning tidigare
funnits varken över anslutna arbetsplatser eller antalet anslutna personer på
respektive arbetsplats är det svårt att säga hur många lönegivare som tillkommit
under året.
Under våren och sommaren gjordes en sammanställning av vilka arbetsplatser
respektive individer som är anslutna till Lönegåvan. Dessutom har initiala kontakter
tagits med flera av medlemsorganisationerna med förhoppning att de ska ansluta sig i
början av nästa år.
6. Medlemsorganisationer, styrelse, revisorer och personal
6.1 Medlemsorganisationer

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Folkets Hus Riksorganisation
Hyresgästernas Riksförbund
Kooperativa Förbundet, KF
Kooperativa institutet - Koopi
Krisna Socialdemokraterna
Landsorganisationen, LO
Socialdemokraterna
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU
Socialdemokratiska Studentförbundet
Unga Örnar
Verdandi
Fastighetsanställdas Förbund
Försäkringsanställdas Förbund
Grafiska Fackförbundet
Handelsanställdas Förbund
Hotell- och Restaurangfacket
Industrifacket
SEKO - Facket för Service och Kommunikation
Skogs- och Träfacket
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Lantarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Svenska Musikerförbundet
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Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet
6.2 Styrelse och revisorer
Styrelse t o m 2001-04-24, ordinarie
Ingvar Carlsson, SAP, ordförande
Göran Axell, KF
Ragne Beiming, LO
Camila Buzaglo, S-kvinnor
Mikael Damberg, SSU
Berndt Ekholm, SKSF
Lars Hillbom, KF
Leif Håkansson, LO
Ulf Lundgren, ABF
Stig Marklund, Metall
Ulla Olovsson, SEKO
Barbro Palmerlund, Fastighets
Anders Sundström, SAP
Styrelsesuppleanter t o m 2001-04-24
Urban Ahlin, SAP
Elsie Bäcklund, ABF
Bo-Eric Ericsson, Grafiska
Leif Hägg, LO
Nils Jacobsson,SEKO
Anna Berger-Kettner, SKSF
Britten Lagerkvist-Tranströmer, KF
Ann Linde, SAP
Erland Lindqvist, Metall
Anna Meijer, SSU
Christin Nilsson, S-kvinnor
Lars-Göran Nilsson, Fastighets
Helena Nordlander, LO
Revisorer t o m 2001-04-24, ordinarie
Håkan Bystedt, SAP
Åsa Pettersson, auktoriserad
Revisorssuppleanter t o m 2001-04-24
Charlotta Enges, LO
Åke Danielsson, auktoriserad
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Styrelse fr. o m 2001-04-25, ordinarie
Ingvar Carlsson, SAP, ordförande
Göran Axell, KF
Ragne Beiming, LO
Camila Buzaglo, S-kvinnor
Mikael Damberg, SSU
Berndt Ekholm, SKSF
Lars Hillbom, KF
Leif Håkansson, LO
Ulf Lundgren, ABF
Stig Marklund, Metall
Ulla Olovsson, SEKO
Barbro Palmerlund, Fastighets
Anders Sundström, SAP
Styrelsesuppleanter fr. o m 2001-04-25
Urban Ahlin, SAP
Elsie Bäcklund, ABF
Leif Hägg, LO
Nils Jacobsson, SEKO
Anna Berger-Kettner, SKSF
Britten Lagerkvist-Tranströmer, KF
Ann Linde, SAP
Erland Lindkvist, Metall
Christin Nilsson, S-kvinnor
Lars-Göran Nilsson, Fastighets
Helena Nordlander, LO
Martin Sandgren, SSU
Jan Åhlén, KF
Revisorer fr. o m 2001-04-25
Anita Modin, SAP
Åsa Pettersson, auktoriserad
Revisorssuppleanter fr. o m 2001-04-25
Charlotte Enges, LO
Åke Danielsson, auktoriserad
6.3 Personal 2001
Namn:

Position:

Antal månader:

Natasha Alexeeva
Petra Andersson
Åse Axberg
Ted Birch

Handläggare, projektanställd 12
Handläggare, vikariat
3
Handläggare
12
Handläggare
12
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Penny Davis
Svjetlana Duric
Mats Elovsson
Kajsa Eriksson
Anita Fagerberg
Sandra Fundeborg
Jan Hodann
Joakim Johansson
Sanna Johnsson
Carin Jämtin
Curt Larsson
Liselott Lindberg
Susanna Lif-Garrity
Ann-Margret Näslund
Anders Olsson
Helen Perkiö
Ingrid Persson
Julie Roy
Saeid Shahparastan
Anna Ström
Birgitta Strömblad
Carl Tham

Projektanställd
0,5
Handläggare
12
Handläggare
12
Sekreterare
12
Controller
1,5
Sekreterare
12
Handläggare
12
Handläggare
12
Handläggare, projektanställd 12
Biståndschef
12
Controller, vikariat
2
Projektanställd
1
Handläggare, projektanställd 12
Kontorschef
12
IT-ansvarig
9
Sekreterare
12
Handläggare
12
Controller
8,5
IT-ansvarig
3
Handläggare, föräldraledig 9
Handläggare
12
Generalsekreterare
12
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Stockholm 2002-03-26

Ingvar Carlsson

Göran Axell

Keth Zetterwall –Thapper

Camila Buzaglo

Mikael Damberg

Berndt Ekholm

Lars Hillbom

Leif Håkansson

Ulf Lundgren

Stig Marklund

Ulla Olovsson

Barbro Palmerlund

Anders Sundström
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