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Olof Palmes Internationella Center

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005
Internationellt utvecklingssamarbete
Nedan följer en sammanställning av det internationella utvecklingsarbete som
bedrivits under 2005.

Målen för det internationella utvecklingssamarbetet
Det övergripande och långsiktiga målet för Palmecentrets utvecklingssamarbete är att
öka möjligheten för individer och grupper att i demokratiska former gemensamt
utveckla sina samhällen till demokratier samt att främja kunskapen om och
efterlevnaden av de politiska, medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna. Det direkta målet med Palmecentrets utvecklingssamarbete är att stödja
organisationer som arbetar med dessa rättigheter att verka för demokratisering samt
social och ekonomisk förändring i sina samhällen. För att nå dithän är
utvecklingssamarbetet fokuserat på demokrati, mänskliga rättigheter samt fred och
konfliktlösning.
Palmecentrets utvecklingssamarbete har under året delvis verkat under nya
förutsättningar. Detta bland annat beroende på de dramatiska
händelseutvecklingarna i relationen mellan Israel och Palestina, ett förändrat
ledarskap och hårdnat klimat för det civila samhället i Ryssland samt oroligheterna i
Irak. Att ha verksamhet i dessa områden har krävt ett större mått av
säkerhetstänkande.
Efter Tsunamikatastrofen i Sydostasien förändrades de politiska förutsättningarna för
fred i Acehprovinsen, vilket möjliggjorde en roll för Palmecentret i fredsförsöken
mellan den indonesiska regimen och GAM-gerillan under finska CMI (Crisis
Management Initiative).
Under 2005 har utvecklingssamarbetet vuxit i omfång. Det gäller det arbete som
Palmecentrets medlemsorganisationer genomför inom ramen för U- och Ö-ramen men
också de insatser som Palmecentret själv är bärare av. Det ökade antalet projekt inom
ramarna beror dels på ett ökat intresse från medlemsorganisationerna, dels på att
Sida i hög grad beviljade ansökta projekt.
Under året fick Palmecentret förtroendet att stödja framväxten av ett civilt samhälle i
Irak med en bidragsförmedlande funktion för hela det svenska organisationsväsendet.
Motsvarande gäller arbetet med Turkiet som är inriktat på demokrati, mänskliga
rättigheter och landets Europaintegration. I uppdraget ingår också ett arbete med
utbildningar och kompetensutveckling av svenska organisationer.
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Insatsen i Irak och Turkiet innebär en ny utmaning för Palmecentret, delvis beroende
på att centret här för första gången hanterar en stor bredd av organisationer från vitt
skilda delar av det svenska samhällslivet. Uppdragen Irak och Turkiet kan komma att
spela en avgörande roll i förstärkningen av insatserna i prioriterade men
komplicerade regioner. Det ger också en möjlighet att starta det viktiga arbetet i
Sverige att involvera de svensk-irakiska och svensk-turkiska organisationerna i
arbetet.
När det gäller det övergripande kvalitetssäkrande arbetet har vi lagt grunden för detta
med metod- och policyarbetet som fortsätter under 2006 med förankringsprocesser
och implementering.

Demokrati
Arbetet för demokrati och demokratisk samhällsutveckling är Palmecentrets främsta
prioritering i utvecklingssamarbetet. Demokrati kräver mer än formella val.
Demokrati förutsätter ett aktivt deltagande från samtliga grupper i samhället. Rätten
att organisera sig och fritt välja sina företrädare och göra sin röst hörd liksom rätten
att delta i beslutsprocesser är alla grundelement i demokratin och Palmecentret aktivt
för dessa rättigheter i utvecklingssamarbetet.
Deltagandet i beslutsprocesser är grunden för ett demokratiskt samhällsstyre. Men det
räcker inte med formella politiska strukturer. En viktig del av arbetet för demokrati är
att skapa väl fungerande relationer mellan politiskt förtroendevalda och övriga
aktörer i ett demokratiskt civilt samhälle.

Mänskliga rättigheter
Följande dokument är utgångspunkten för Palmecentrets arbete med mänskliga
rättigheter – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948,
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966 samt konventionen om
barnets rättigheter från 1989. Devisen ”alla människors lika rätt och värde” har en
central roll i vår verksamhet. Med vårt arbete vill vi lägga grunden för politiska,
ekonomiska och sociala förändringar som kan lyfta människor ur fattigdom och ge
inflytande i politiska processer.

Fred och konfliktlösning
Demokrati och mänskliga rättigheter är svåra att upprätthålla i krig och konflikter.
Därför vill vi också bidra till en varaktig fred som omfattar alla grupper i samhället.
Att helt och hållet undanröja konflikter på alla nivåer i ett samhälle är orealistiskt.
Alla samhällen har konflikter men vill motverka att de leder till våld och övergrepp.
Många konflikter har sin grund i orättvisor och motsättningar mellan etniska,
religiösa eller politiska grupper i samhället. Konflikter kan i sin värsta form skapa
förödelse och död, i sin bästa form kan konflikter leda till positiva
samhällsförändringar som stärker människors rättigheter och bidrar till ett drägligt
liv och en demokratisk samhällsutveckling.
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Palmecentrets roll i arbete med fred och konflikter är att skapa plattformar för dialog
och konstruktiv förhandling, liksom i Aceh.
Palmecentret kom under året att spela en viktig roll inför de slutliga förhandlingarna
mellan den indonesiska regimen och GAM-rörelsen 2005. Inför det slutgiltiga avtalet
samlade Palmecentret det civila samhället i Aceh till tre möten varav två förlades till
Stockholm med drygt 35 deltagare vid varje tillfälle och det tredje förlades till Kuala
Lumpur med drygt 250 deltagare. Syftet var att säkerställa att GAM ökade sin
förståelse för behoven som fanns bland aktörerna i Aceh samt att ge dem en möjlighet
att testa de delar av avtalet de kände oro inför.

Omslutning för det internationella
utvecklingsarbetet
Under 2005 genomfördes drygt 350 projekt i 62 länder med en omslutning på drygt
150 miljoner kronor. Palmecentret hade under 2005 sex ramavtal med Sida:


ett avtal för u-världen (den s.k. U-ramen)



ett avtal för Central- och Östeuropa (den s.k. Ö-ramen)



ett avtal för Västra Balkan



ett avtal för det partinära stödet



en Irak ram, ny för 2005



en Turkiet ram, ny för 2005

Verksamhetsprioriteringar
Projektverksamheten har som syfte att utveckla medlemsorganisationernas kapacitet
bland aktörer i det civila samhället under huvudrubrikerna demokrati, mänskliga
rättigheter samt fredsfrämjande och konfliktlösning. Folkbildning är ett viktigt inslag
i detta arbete.
Ett effektivt sätt att arbeta med demokratiutveckling är det digitala rummet, och vi
utvecklade våra Internetmetoder ytterligare under 2005. Exempelvis genomfördes
Palmecentrets Internet Academy for Democracy i Södra Afrika, i Asien och på Västra
Balkan med stor framgång. Ett demokratispel ”Glimmering Hights” har producerats
och distribuerats under 2005 och det har mottagits väl. Under året har nya
webbaserade utbildningar startats både för arbetet med konflikthantering och för
hiv/aids.
Under 2005 har kampen mot hiv/aids intensifierats och arbetet fokuserar på effekten
av hiv/aids på demokrati och mänskliga rättigheter. Under 2005 påbörjade
Palmecentret ett omfattande metod- och policyarbete 2005 vilket redovisas nedan.
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Etableringen av lokalkontor i Cebu, Filippinerna och i Johannesburg, Sydafrika
skedde som planerat 2005. Kontoren har fungerat väl och har både varit ett stöd för
medlems/projektorganisationer och Palmecentret centralt.

Mänskliga rättigheter och demokrati
Under året genomförde Palmecentret olika projekt kring demokrati och mänskliga
rättigheter på Västra Balkan, i Israel/Palestina, i Burma och i Södra Afrika. Syftet
med insatserna har varit att stödja gryende demokratier och aktörer som verkar i
icke-demokratiska miljöer. Medel för dessa insatser har kommit från Sida, EU och
UD.
Det är tydligt att Palmecentrets starka närvaro på Västra Balkan genom projekten för
demokrati och mänskliga rättigheter har stöttat utvecklingen av flera av projekt med
en tioprocentig egeninsats i regionen. Det finns en förhoppning om att motsvarande
utveckling ska äga rum i övriga regioner.

EU-samarbete och EU-finansiering
Palmecentret arbetar aktivt i Solidar, ett europeiskt nätverk av enskilda
organisationer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete och sociala
frågor. Vi deltar i Solidars styrelsemöten och medverkar i arbetet med att ta fram ett
nytt program för internationellt utvecklingssamarbete. Samarbetet med övriga
medlemmar i nätverket fungerar bra. Under 2005 öppnades ett gemensamt kontor i
Solidars regi för Tsunamiaktiviteter på Sri Lanka. Aphaeda, en australiensk partner
till Solidar koordinerar Tsunamiinsatser i Aceh.

Geografiska och tematiska prioriteringar
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av Palmecentrets utvecklingssamarbete.
Omfattande redovisningar av projektverksamhetens innehåll och genomförande görs
årligen i redovisningarna till Sida.
Afrika söder om Sahara
Geografiska prioriteringar: Sydafrika och Namibia.
Tematiska prioriteringar: Demokrati- och organisationsutveckling, hiv/aids.
Ett märkbart ökat intresse för Afrika går att skönja bland Palmecentrets
medlemsorganisationer vilket är mycket positivt. En målsättning är att under
perioden 2006-2008 dubblera antalet insatser.
Under 2005 genomfördes sammanlagt cirka 25 projekt i Afrika söder om Sahara, bl. a
i Angola, Madagaskar och Gambia. Sydafrika är fortsatt det land där flest
samarbetsprojekt bedrivs. Det gäller både projekt inom u-ramen, det vill säga stöd till
organisationer i det civila samhället, samt inom partistödet. Ett flertal
samarbetsprojekt mellan partidistrikt i Sverige och ANC på lokal/regional nivå har
genomförts under året med fokus på intern partidemokrati. I oktober anordnades ett
bilateralt möte mellan ANC och Socialdemokraterna i Kapstaden. Där diskuterades
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bl. a. NEPAD (New Partnership for African Development) och den framtida
solidaritetsrörelsen.
Förutom ett antal projektrelaterade resor till Sydafrika har också resor genomförts till
Mozambique, Zambia och Namibia. Syftet med dessa har varit att få en bättre
kunskap om situationen i länderna samt öka Palmecentrets kontakter med relevanta
aktörer som kan leda till framtida projektsamarbete. I Namibia pågår ett projekt, ett
samarbete mellan Jönköpings partidistrikt och oppositionspartiet Congress of
Democrats. Detta ska kompletteras med stöd till organisationer som arbetar med
demokrati- och rättighetsfrågor.
I augusti anställde Palmecentret en regional koordinator, som är baserad i
Johannesburg men som kommer att täcka hela området Afrika söder om Sahara. Den
regionala koordinatorn kommer att vara ett stöd både för de medlemsorganisationer
som bedriver verksamhet i området och för Palmecentrets egna projektverksamhet.
Asien
Geografiska prioriteringar: Burma, Nord/Sydkorea, Filippinerna.
Tematiska prioriteringar: Mänskliga rättigheter, facklig-politisk samverkan.
Arbetet i Asien har varit starkt präglat av katastrofer i världsdelen.
Tsunamikatastrofen innebar att omfattande arbete inleddes från Palmecentrets sida.
Inledningsvis genomfördes två extensiva resor till Sri Lanka respektive
Indonesien/Aceh för en bedömning av vad för insatser som krävdes och kommer att
krävas, för att bistå det i många fall helt utslagna civila samhället. I-fonden
påbörjade tidigt ett insamlingsarbete för återuppbyggnad av det civila samhället.
Detta har delvis genomförts. Men ett visst arbete kvarstår alltjämt under 2006.
Jordbävningen i Pakistan resulterade i att de som redan är verksamma i landet med
projekt utökade sitt arbete med humanitär assistens med stöd från bland annat Ifonden. Arbetet inom utvecklingsprojekten i Asien har fortsatt under året.
Nätverksmöten har genomförts med de svenska administratörerna för projekten – dels
i Pakistan, dels i Filippinerna. Det är en god samordning och arbetsfördelning som
ger samordningsfördelar för arbetet i dessa länder.
En omfattande Sida-ansökan för arbetet med Burmas minoriteter gjordes och
beviljades för en treårsperiod i slutet av 2005. Den ekonomiska omslutningen för
treårsperioden är 24 miljoner kronor. Arbetet sker i samverkan med Danska
Burmakommittén, Trocaire Irland och CLWR i Kanada (Lutherska kyrkan) inom ett
program kallat National Reconciliation Program (NRP).
Därutöver har ett partigemensamt utbildningsprojekt med ett parti i Singapore
genomförts mellan Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna.
Mellanöstern
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Geografiska prioriteringar: Palestina, Irak, Turkiet.
Tematiska prioriteringar: Demokrati och mänskliga rättigheter.
Verksamhetsåret 2005 har varit ett år av stora politiska förändringar inte minst i
Palestina. Efter Yassir Arafats bortgång har Fatah lidit av interna motsättningar.
Hamasrörelsen fick under året ett ökat förtroende från den palestinska befolkningen
vilket ledde till att de idag äger majoritet i många av kommunerna. Hamasrörelsen
har i långa perioder stått fast vid överenskommelsen om en vapenvila, dock har det
skett ett upptrappat våld från Islamska Jihad och Al Aqsa brigaderna.
Det israeliska unilaterala tillbakadragandet från Gaza genomfördes utan stora
våldsutbrott, men förhoppningarna om stora förändringar för befolkningen har inte
blivit verklighet. Levnadsvillkoren är fortsatt mycket svåra på både Gaza och
Västbanken med ökad arbetslöshet, näringsbrist hos barn och minskad möjlighet till
rörlighet inte minst på grund av murens snabba framväxt. Trots svårigheterna
orsakade av utvecklingen under det senaste året genomfördes all planerad
verksamhet.
Under år 2005 ökade antalet projekt och idag omfattar verksamheten 13 projekt som
alla berör demokrati, mänskliga rättigheter med fokus på de av det palestinska
samhället tabubelagda områdena som våld i hemmet, övergrepp mot barn, kvinnors
situation och ungas rätt till inflytande i samhällsprocesser. Målgruppen har primärt
varit kvinnor och barn. En viktig dimension har varit arbetet med kapacitets- och
organisationsutveckling inom Fatah.
Under 2005 har Palestinian Peace Coalition och dess israeliska partner H.L.
Education for Peace drivit kampanjer för att presentera Genèveinitiativets föreslagna
väg fram till en två-statslösning. Kampanjerna har exponerats såväl i Israel som i
Palestina och har genom sina insatser betonat vikten av dialog.
Palmecentrets kontor i Ramallah har medverkat i utbildningsarbetet och aktivt
upprätthållit kontakterna med både svenska och lokala projektorganisationer och
andra aktörer i området. Det har också stöttat Palmecentret centralt med aktuell
information om händelseutvecklingen och programläggning vid olika resor i regionen.

Pilotprojektet i Iran mellan Uddevalla kommun/Friidrottsförening och dess respektive
partner i Iran (fyra stora städer) har varit framgångsrikt. Sammanlagt har 120
deltagare lärt sig nya idrottsmetoder samt grunderna för föreningsliv och ett
demokratiskt förhållningssätt.
S-kvinnor i Stockholm stad fortsätter att vara verksamma i Västsahara med Olof
Palmeskolan med målgruppen kvinnor. Verksamheten har under 2005 haft ett
starkare fokus på utbildning (data, engelska). Det förbättrar kvinnors möjlighet att få
sysselsättning.
Under 2005 fortsatte det omfattande kapacitets- och organisationsstödet till Al Fatah
i Palestina från Socialdemokraterna. Under året har utbildningar genomförts på både
Västbanken och i Tunisien (för Gaza) där drygt 400 Fatah-medlemmar har deltagit.
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En utbildning i jämställdhet genomfördes för 135 kvinnor.
Irak
Geografisk prioritering: Södra delen av Irak.
Tematiska prioriteringar: Demokrati, mänskliga rättigheter, dialog.
Olof Palmes Internationella Center fick i mitten av 2005 uppdraget från Sida att
arbeta med Irak-programmet. Programmet syftar till kapacitets- och utveckling av
civila organisationer i Irak och ett omfattande utbildningsarbete av organisationer i
Sverige som önskar bedriva utvecklingssamarbete i landet. Den svenska målgruppen
är folkrörelser i Sverige samt svensk-irakiska organisationer. I Irak är målgruppen
aktörer i det civila samhället. Syftet är att på sikt medverka till att utveckla ett
demokratiskt Irak genom att stärka det civila samhället i landet. Arbetet fokuseras
primärt på insatser kring demokrati, mänskliga rättigheter och konflikt och
dialoginitiativ.
Irakprogrammet består av två delar som hör samman. En del är direkt stöd till
svensk-irakiska och svenska civila organisationer i Sverige samt irakiska civila
organisationer i Irak som arbetar med biståndsprojekt i landet. En annan del handlar
om att bygga upp ett civilsamhälle i Irak som skall ge stöd till organisationer som
driver ett effektivt arbete för en demokratisk samhällsutveckling i landet.
Irakprogrammet startade i full skala under augusti 2005. Den 15 oktober 2005 ägde
den första ansökningsomgången rum. Drygt 50 ansökningar inkom vilket ledde till
åtta fulla projektstöd, och tio förstudiestöd. Huvudinriktning på merparten
av godkända projekt och förstudier var demokratiutveckling, jämställdhet och
rättighetsbaserat arbete som har till syfte att stärka kvinnors och barns rättigheter i
samhället.
Ett Civil Society Center i Irak öppnades i december månad och kommer att verka
fr o m mars 2006. Centret kommer då att erbjuda irakiska organisationer stöd i
kapacitets- och organisationsutveckling. Arbetet skall ske genom experthjälp,
utbildningar, nätverk, monitoring. Centret ska utgöra plattform för dialog och stöd
till organisationer som arbetar för att främja relationen mellan politiska, fackliga,
etniska, minoritets- och ekumeniska grupper och grupper som arbetar med
territoriella konflikter.
Turkiet
Geografisk prioritering: Hela landet.
Tematiska prioriteringar: Demokrati, mänskliga rättigheter, EU-integration.
Olof Palme Internationella Center har givits ett treårigt uppdrag av Sida att bidra till
ett ökat mellanfolkligt utbyte genom stöd till det turkiska civila samhället och stöd till
enskilda organisationer i Sverige. Palmecentrets uppgift är att handlägga det
mellanfolkliga stödet. Palmecentret kommer att fungera som bidragsgivande
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organisation. Programmet skall uppmuntra det mellanfolkliga utbytet och stärka det
turkiska civila samhället inom områden mänskliga rättigheter och demokrati och EUintegration med särskild fokus på minoriteter och kvinnor.
Programmet har tilldelats en budget på drygt 17 miljoner kronor över en treårsperiod.
Enskilda projekts verksamhetsbudget får inte överstiga 350 000 kronor per år.
Egeninsatsen är 10 %.
Under 2005 har följande aktiviteter genomförts:
- En fact-finding mission till Turkiet.
- Ett informationsmöte om Palmecentrets arbete i det turkiska civila samhället för
drygt 160 organisationer.
- En projektledningsutbildning i två steg.
- Ett stort antal möten med intresserade enskilda organisationer samt
informationsarbete via bland annat Palmecentrets hemsida.

Latinamerika
Geografiska prioriteringar: Brasilien, Chile, Colombia och Haiti samt
Centralamerika, i huvudsak El Salvador.
Tematiska prioriteringar: Demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösning.
Under 2005 har vänsterns framgångar i Sydamerika fortsatt. I både Uruguay och
Bolivia har vänstern vunnit i parlaments- och presidentvalen. Palmecentret har sett ett
ökande intresse bland centrets medlemmar för Latinamerika, speciellt när det gäller
Colombia och Brasilien. Förhoppningen är att intresset på sikt genererar fler projekt
och program inom demokrati, MR och konfliktlösning. Under 2005 har både ABF och
Unga Örnar påbörjat nya projekt i Latinamerika.
I partistödssamarbetet genomfördes samtliga planerade projekt samt två studieresor;
en till Colombia och en till Brasilien. Partimedlemmar från Uppland, Värmland,
Skåne, Västmanland och Örebro deltog.
I slutet av 2005 deltog representanter från Socialdemokraterna vid ett seminarium i
Chile inför presidentvalet. Socialdemokraterna har under 2005 fortsatt sitt samarbete
med Instituto Jorge Baptista i Brasilien och utbildning av PT-medlemmar i Sao
Paulo-området.
Under året fortsatte den partigemensamma insatsen i Guatemala. Alla partier utom
Moderaterna deltar i projektet. Under 2005 har denna samarbetsform diskuterats och
det finns ett intresse för ytterligare partigemensamma insatser. Samarbetet mellan de
partianknutna organisationerna har fungerat bra.
Under slutet av 2005 godkände Sida Palmecentrets ansökan för ett större MR- och
demokratiprojekt på Haiti. Stödet går till ISPOS som arbetar med dialog och
kapacitetsutveckling.
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Central- och Östeuropa
Geografiska prioriteringar: Nordvästra Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien.
Tematiska prioriteringar: Demokrati och mänskliga rättigheter.
Under 2005 kunde Palmecentret notera att ansträngningarna för att öka
projektverksamheten i de prioriterade länderna har börjat ge effekt. Palmecentret har
under året arbetat för att skapa bättre kommunikation mellan projekten inte bara för
att undvika överlappning men också för att öka erfarenhetsutbytet och skapa
samordningsvinster. Detta sker genom samtal med ansvariga inom projekten,
gemensamma möten och seminarier och nätverksmöten.
Att fortsätta att stärka det civila samhället och på så sätt skapa en grogrund för en
folkligt förankrad demokrati är en viktig investering för samhällsutvecklingen i
Ryssland men också för hela regionen. Under 2005 har trycket och restriktionerna
mot det civila samhället ökat, inte minst i Ryssland. Restriktiva lagar rörande det
ryska civila samhällets samarbete med utländska frivilliga organisationer har under
senare delen av år 2005 beslutats i Statsduman. Det återspeglas i ryska ambassadens
verksamhet då kraven avseende visering blir allt strängare. Vid utgången av år 2005
var det alltjämt ovisst hur den nya ryska så kallade NGO-lagen skulle påverka
Palmecentrets samarbete.
Putins stödparti Förenade Ryssland består av ett brett spektrum av politiska
åsiktsriktningar. Värderingar som står socialdemokratin nära finns under samma tak
som konservativa högerorienterade krafter. Förenade Ryssland har valt en
center/högerinriktning för sin politik för att ligga i fas med presidentens ambitioner.
Även internationellt har Förenade Ryssland bekänt färg genom att söka inträde i den
liberala Internationalen European Peoples Party (EPP). Rysslands agerande präglar
hela regionen.
Antalet projekt i Ukraina är alltjämt lågt men nya kontakter kommer på sikt att ge
effekt. Det har varit svårt att hitta relevanta samarbetspartners i det civila samhället.
Korruptionen är tyvärr utbredd och den politiska scenen är komplicerad. Rysslands
reaktion efter den ”Oranga Revolutionen” gör sig fortfarande påmind. Det är
betydligt lättare att arbeta i Ukraina idag. Visumkraven har slopats och den större
öppenheten är påtaglig. Detta kan i sin tur underlätta för en ökning av antalet
projekt.
Intresset för Moldavien fortsätter långsamt att växa. Det är Palmecentrets uppfattning
att det finns stora möjligheter att bidra till en positiv utveckling i landet genom stöd
till det civila samhället som är relativt livskraftigt i landet. Studiebesök och
seminarier i Chisinau har skapat kontaktytor till flera möjliga samarbetspartners. Det
är vårt mål att flera projekt kommer att inledas tack vare de goda relationer som de
gångna årens besök har bidragit till att skapa.
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Arbetet i Vitryssland är begränsat. Trots de fåtaliga projektens samhällsorienterade
karaktär med tonvikt på aktiviteter för barn och ungdom och kampen mot hiv/aids är
det svårt att bedriva projektverksamhet där. Regimen fortsätter med sin näst intill
paranoida misstänksamhet och förföljelse av projektansvariga på besök i landet.
Putins tidigare något avoga inställning till Lukashenka har blivit allt tystare. Den
Oranga revolutionen i Ukraina och Moldaviens alltmer västvänliga inställning har
gjort att de gamla ryska bundsförvanterna har blivit viktigare för honom att behålla
trots meningsmotsättningar.
Palmecentret har haft ett stort antal projekt i de baltiska länderna under tiden sedan
Sovjetunionens kollaps. Kontakterna som har etablerats är nu en värdefull resurs i det
fortsatta arbetet i länderna längre österut.
En utveckling av det civila samhället i regionen genom fackliga, kooperativa, barn-,
ungdoms- och folkbildningsprojekt är en förutsättning för demokratisk utveckling. I
Sverige har det civila samhället haft möjlighet att utvecklas under många år. I det
forna
Sovjet bekämpades alla former av samhällsinitiativ så effektivt att t o m idén har
utrotats. Det kommer att ta tid att skapa en grogrund för folkligt samhällsansvar.
Västra Balkan 2005
Geografiska prioriteringar: Bosnien, Kosovo, Serbien, Albanien.
Tematiska prioriteringar: Demokrati och mänskliga rättigheter.
Balkan fortsätter att vara ett prioriterat område att arbeta i för Palmecentret och dess
medlemmar. De fragila postkonfliktländerna i regionen behöver alltjämt stöd utifrån
för att utvecklas mot stabilare samhällen inte minst inför kommande möjliga EUinträden.
Palmecentret bedriver tre former av projekt; centrala, medlemsbaserade projekt samt
partistöd till s-partier i regionen. Merparten av samarbetet sker centralt, dvs.
direktsamarbete med lokala organisationer runtom på Balkan. För att fungera som
stöd i detta samarbete har Palmecentret upprättat tre lokalkontor, i Bosnien, Serbien
samt Kosovo; och kommer under 2006 att öppna ytterligare ett kontor i Albanien.
Inriktningen på dessa projekt varierar, men den tematiska orienteringen rör sig kring
folkligt deltagande, ett stärkande av det civila samhället samt en förstärkning av de
politiska partierna. Inom detta ryms allt från stöd till marginaliserade grupper, via
IT-baserad demokratiutbildning, till arbete med både kvinnliga och manliga
parlamentariker, i de olika länderna.
Flest projekt pågick under 2005 i Serbien. Kroatien och sannolikt även Makedonien
kommer att fasas ut under de närmsta åren. Under 2005 genomfördes för första
gången även ett allomfattande nätverksmöte där samtliga centrala projektpartners
från Balkan bjöds in (totalt sett 45 st.), för att under tre dagar diskutera frågor
relaterade till organisationernas arbete samt utvecklingen i allmänhet i respektive
land. Mötet var mycket uppskattat och liknande arrangemang kommer att
genomföras under 2006.
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Vad gäller de medlemsbaserade (90/10)-projekten ligger fokus alltjämt på BosnienHercegovina. Fler projekt kommer att initieras runtom på Balkan under kommande
år. Projekten är i hög grad färgade av den medlemsorganisation som driver projekten,
i allmänhet ligger tyngdpunkten på folkbildning (främst genom ABF) och stärkande
av fackliga och/eller kooperativa strukturer. Under 2005 inleddes slutligen ett
samarbete i Albanien (genom KF Project Center), något Palmecentret hoppas se mer
av i framtiden.
Flera projekt, främst genom Hyresgästföreningen, bedrivs även regionalt, bl.a. ett
mentorsprogram som syftar till att stärka kvinnliga företagare.
Det partipolitiska stödet fortsatte under 2005 och riktas till samma partier som under
2004, nämligen det Socialdemokratiska partiet (SDP) samt Oberoende
Socialdemokraterna (SNSD) i Bosnien-Hercegovina, samt till Demokratiska Partiet
(DP) i Serbien. Samtliga dessa tre partier befinner sig i opposition just nu, även om
DPs partiledare Boris Tadic, innehar presidentposten i Serbien & Montenegro.
I Bosnien-Hercegovina stöds SDP genom ett antal mindre projekt runtom i
federationen (oftast i samarbete med svenska arbetarekommuner, distrikt eller genom
S-kvinnor). SNSD, å andra sidan, stöds främst genom ett centralt projekt där
utbildningen sker genom en partinära organisation i Republika Srpksa.
I Serbien har samarbetet utvecklats med DP under 2005, genom att insatserna både
riktats mot moderpartiet, samt dess ungdomsförbund. Både dessa projekt drivs i
samarbete med en partinära organisation i Serbien, Center for Modern Skills.
Policy- och Metodutveckling
Policy- och metodutveckling har givits ökad prioritet på Palmecentret under 2005.
Sedan den 1/1 2005 arbetar en handläggare heltid med dessa långsiktiga och
verksamhetsövergripande frågor.
Policydokument ska tjäna som en organisations ryggrad. De ska tydliggöra
verksamheten, dess syfte och mål samt organisationens roll och identitet både internt
och i relation till andra. Metodutveckling består av kontinuerligt arbete med analys
och kvalitetssäkrande processer som skall leda till organisationsutveckling och ett
organisatoriskt lärande.
Policy och policyutveckling
Alla Palmecentrets medlemsorganisationer har sina egna projekt, målsättningar och
tillvägagångssätt. Palmecentrets policydokument är därför inte avsedda att styra de
analyser, strategier och prioriteringar som medlemsorganisationerna gör i sin
projektverksamhet. Däremot vägleder policydokumenten kansliets arbete och
förväntas skapa transparens och samstämmighet i handläggarnas bedömningar.
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Det första policydokument som färdigställts, och godtogs av Palmecentrets styrelse
våren 2005, var en utvärderingspolicy som stipulerar centrets förhållningssätt till hur
och varför utvärderingar genomförs. I enlighet med denna policy skall tre deltagande
tematiska utvärderingar genomföras inom varje verksamhetsperiod. Utvärderingarna
ska bidra till organisatoriskt lärande och ligga till grund för förnyelse och
metodutveckling.
Under 2005 genomfördes i enlighet med policyn en utvärdering av Palmecentrets
Partnerskap. Lärdomar från denna utvärdering föds in i den kommande
verksamhetpolicyn (se nedan) och sprids även till medlemsorganisationer inom
Palmecentrets utbildningar.
Under hösten 2005 påbörjades arbetet med att utveckla en verksamhetspolicy för det
internationella utvecklingssamarbetet. Dokumentet syftar till att tydliggöra hur
Palmecentret ser på sitt uppdrag, sina mål och sin verksamhet i det internationella
utvecklingssamarbetet samt kopplingen till den opinionsbildande verksamheten i
Sverige. Verksamhetspolicyn kan ses som en tydligare implementering av centrets
stadgar och skapas genom en konsulterande process som innefattar centrets styrelse
såväl som medlemsorganisationer och kansli. Verksamhetspolicyn syftar också till att
presentera ett sammanhållet förhållningssätt till Palmecentrets tre
verksamhetsområden: demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Ett utkast på
verksamhetspolicyn kommer att presenteras för styrelsen under våren 2006.
Metodutveckling
Metodutveckling är en fortlöpande process med både teoretiska och praktiska inslag.
Generellt sett handlar det om att tillvarata erfarenheter och kunskap, t ex genom
utvärderingar, och att utveckla förståelse och arbetsredskap utifrån dessa
erfarenheter. När en utvecklad förståelse om ett ämnesområde eller en arbetsmetod är
uppnådd sprids dessa erfarenheter inom organisationen och dess
medlemsorganisationer genom diskussioner, seminarier och utbildningar. Hur väl en
metodutvecklingsinsats leder till förändring inom verksamheten bör i sin tur
utvärderas och dokumenteras. Den praktiska delen av metodutveckling består i att i
överensstämmelse med erfarenheter och lärdomar utveckla verktyg (t ex metodstöd
eller studiematerial) som kan tillämpas i framtida insatser.
Under 2005 har Palmecentret arbetat fram förhållningssätt, inklusive metodstöd,
inom de tematiska områdena: Hiv/aids, Miljö och Konflikthantering. Dessa dokument
kommer, tillsammans med likvärdigt material angående Jämställdhet, att vara
färdigställda under våren 2006. Förhållningssätten fyller många funktioner, generellt
kan de sägas vara internt kompetenshöjande, externt kommunicerande, utbildningsoch diskussionsunderlag för medlemsorganisationerna samt, som redan har nämnts,
metodstöd vid projektplanering.
Hiv/aids
Som en del i metodutvecklingssatsningen har Palmecentrets arbete med hiv/aids,
demokrati och mänskliga rättigheter särskilt betonats under 2005. En särskild
hiv/aids-handläggare har anställts. Huvudsakligen har arbetet handlat om att på
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olika sätt skapa ökad förståelse för hur hiv/aids hänger samman med
upprätthållandet av demokrati, mänskliga rättigheter och fred, och att integrera ett
hiv/aids-perspektiv i utvecklingssamarbetet. Det har varit viktigt att skapa kontakter
med andra aktörer i det internationella civila samhället.
Kampanjen ”En röst mindre” har pågått under 2004-05 med målet att lyfta hiv/aids,
demokrati och rättigheter i ett globalt perspektiv och öka den politiska medvetenheten
om hiv/aids i ett demokratiperspektiv. Kapaciteten att inkorporera hiv/aids i
projekten har stärkts genom två särskilda hiv/aids-utbildningar under året samt
hiv/aids-pass på ordinarie projektledarutbildningar. Ett studiematerial har tagits
fram med en referensgrupp av medlemsorganisationer i Sverige. Checklistor och
metodstöd för hiv/aids-analys i projektarbete har tagits fram.
Palmecentret har i sitt utåtriktade arbete deltagit i medlemsorganisationernas
arrangemang på hiv/aids-tema samt ordnat egna seminarier och möten, bland annat i
samverkan med andra svenska organisationer och Sida.

Biståndsrelaterade utbildningar och nätverk
Under 2005 har utbildningsverksamheten vuxit. Ett större antal utbildningar har
genomförts och på samtliga utbildningar har antalet deltagare nått maxtaket. Behovet
av kapacitetsutveckling av medlems- och projektorganisationer består inte minst för
att säkerställa kvalitén i utfört arbete.
Utbildningar för svenska projektorganisationer:


Utbildning för projektledare. En tvåstegs utbildning omfattande fyra dagar för
projektledare med projekt inom ramavtalen. Utbildningen omfattade
baskunskaper i planeringsmetoden LFA – Logical Framework Approach,
jämställdhet och konflikthantering i utvecklingssamarbetet samt
projektredovisning. 20 deltagare.



En tvåstegs utbildning för Unga Örnars projektledare. Utbildningen omfattade
baskunskaper i planeringsmetoden LFA – Logical Framework Approach,
jämställdhet och konflikthantering i utvecklingssamarbetet samt
projektredovisning. 18 deltagare.



En tvåstegs utbildning för projektledare med projekt i Irak. Utbildningen
omfattade baskunskaper i planeringsmetoden LFA – Logical Framework
Approach, jämställdhet och konflikthantering i utvecklingssamarbetet samt
projektredovisning. 27 deltagare.



Utreseutbildning. Kulturmöten inom arbetet med utvecklingsprojekt.
Tvådagars utbildning för projektledare och experter som besöker eller
medverkar i utvecklingsprojekt inom ramarna och partistödsverksamheten.
Utbildningen omfattade interkulturell kommunikation, personlig säkerhet och
stresshantering. 23 deltagare.
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En turné av nätverksmöten skedde i januari 2006 som samlade drygt 170
deltagare och därtill genomfördes ett större nätverksmöte i november månad
med mer än 80 deltagare.



Tematiska utbildningar i hiv/aids, demokrati och konflikthantering (dessa har
genomförts i och utanför Sverige).

Nätverksmötena har varit tillfällen för korta utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte
mellan och inom regionerna tillika tillfällen för att prova nya idéer och tankar från
Palmecentret.
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Informationsverksamheten
Målen för informationsverksamheten är att:


bilda opinion för frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och fred genom
att dels delta i mediadebatten, dels anordna seminarier för att öka kunskapen
och stimulera debatten om internationella frågor



öka kunskapen om internationellt utvecklingssamarbete och den
projektverksamhet som drivs genom Palmecentret



stärka I-fonden.

En viktig målgrupp för Palmecentrets informationsverksamhet är
medlemsorganisationerna och dessas medlemmar. Därutöver riktar sig verksamheten
till en intresserad allmänhet. Informationsverksamhetens öppna karaktär – särskilt
vidareutvecklingen av centrets hemsida – har bidragit till en förbättrad tillgänglighet
så att fler intresserade grupper har kunnat nås.
Verksamheten har bedrivits dels direkt av Palmecentret som egen aktör, dels i samspel
med medlemsorganisationerna för att ta tillvara engagemang och nå ut med
diskussioner från medlemsorganisationernas arenor.
Inom informationsverksamheten har Palmecentret arbetat med ett antal teman –
Folkligt inflytande, Global Respekt, Social Rättvisa, Gemensam säkerhet samt
Europafrågor. För respektive tema har strategier lagts upp med fokus på målgrupper
och genom ett samspel av olika aktiviteter.
Finansieringen av de olika informationsinsatserna sker med stöd av särskilda
informationsanslag från Sida, Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin och
Kommittén för EU-debatt. Ett särskilt informationsanslag från Europeiska
kommissionen utgick för projektet Global Respekt.
Medlemsorganisationerna spelar en avgörande roll för det kommunikativa arbetet
varför centrets medlems- och projektorganisationer efter ansökan kan få Sidamedel
för olika insatser via Palmecentrets informationsram.

Tematiska program
Nedan följer en genomgång av arbetet inom respektive tema.
Folkligt inflytande
Folkligt inflytande är ett tematiskt område där demokratin sätts i fokus. Delaktighet
och inflytande är viktiga faktorer för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom.
Starka fackföreningsrörelser, demokratiska partier, kooperativa rörelser och
frivilligorganisationer är viktiga delar i en demokrati.
Genom Palmecentrets informations- och kommunikationsarbete inom området
folkligt inflytande har ett forum för debatt erbjudits gällande olika aspekter av hur
demokrati kan nås och stärkas. Centret har fortsatt satsningen på kampanjen om
hiv/aids och demokrati samt fokuserat på effekten av hiv/aids på den demokratiska
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situationen och utvecklingen i ett flertal länder. Många olika seminarier har
arrangerats inom ramen för temat.
Global Respekt och Social Rättvisa
Dessa båda kampanjer syftar till att lyfta upp frågeställning kring de mänskliga
rättigheterna, vilka de är och hur de kan stärkas genom arbete i frivilliga
organisationer. Inför kampanjstarten för Social Rättvisa ordnades en central
informatörsutbildning om mänskliga rättigheter och om hur arbete för att stärka
rättigheterna kan läggas upp i Sverige inom respektive medlemsorganisation. Många
medlemsorganisationer genomförde egna aktiviteter på detta tema under året – dels
under den internationella aktivitetsdagen i slutet av oktober, dels under MR-dagen
den 10 december. Ett stort antal möten har också ägt rum inom ramen för kampanjen
Global Respekt.
Gemensam säkerhet
Under året har Palmecentret och Broderskapsrörelsen fört vidare ett långsiktigt
utvecklingsprojekt om gemensam säkerhet i en ny tid utifrån Olof Palmes idéer om
gemensam säkerhet. Seminarier har ordnats tillsammans med medlemsorganisationer
på olika teman som exempelvis terrorism, risker för en ny uppdelning mellan öst och
väst i Europa, gender och säkerhet samt mänsklig säkerhet och terrorism. Ett
diskussionsmaterial har presenterats om terrorismens rötter, orsaker och åtgärder och
en sammanfattande rapport om gemensam säkerhet presenterades i samband med
Broderskapsrörelsens kongress i Nyköping.
En fokuserad insats gjordes under året om Förenta Nationerna med anledning av att
100 år förflutit sedan Dag Hammarskjöld föddes. Bland annat ordnades ett
seminarium om Ingvar Carlssons ordförandeskap i kommissionen om globalt ansvar
som avslutades för tio år sedan samt om FN:s reformering i samband med FN:s
toppmöte i september.
En återaktivering av centrets verksamhet med kärnvapen- och nedrustningsfrågor har
också skett. Bland annat var Palmecentret medarrangör i en internationell NGOkonferens i Stockholm med sikte på Förenta Nationernas översynskonferens om
ickespridningsfördraget, NPT. Ett antal seminarier har också genomförts inför och
efter översynskonferensen och en utbildning anordnades tillsammans med Folk och
Försvar för unga opinionsbildare från hela landet. Ett flertal artikelreferat på
hemsidan och tidningsartiklar har publicerats i ämnet.
Några försvarspolitiska seminarier har ordnats under året på teman som berör svensk
vapenexport, Sverige och EU:s säkerhets- och försvarspolitik samt utmaningar för det
svenska försvaret i balansen mellan nationella uppgifter och internationella uppdrag.
Ett temaseminarium har ordnats om Centralasien.
Europafrågor
En omfattande seminarieverksamhet har genomförts i samverkan med
medlemsorganisationer och med ekonomiskt stöd av EU 2004-kommittén.
Ämnen som har behandlats är Sveriges och EU:s gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitik, Europatanken 60 år efter andra världskriget, EU:s förslag till
konstitution, EU i kris, Turkiet – ny medlem i EU?, EU:s nya grannlandspolitik, EU
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och Östersjöregionens arbetsmarknad samt Utvärdering av Storbritanniens
ordförandeskap i EU.
Dessutom har aktuella seminarier ordnats i Stockholm om Tyskland, 100 år efter
norsk-svenska unionsupplösningen och ett par seminarier om Ryssland.
Seminariereferat och andra artiklar har presenterats på centrets hemsida.

Metoder
Palmecentret har under året använt sig av olika metoder för informations- och
kommunikationsarbetet. Hemsidan spelar en central roll i det arbetet. Seminarier,
konferenser och utbildningar har genomförts. Nytt kampanjmaterial innehållandes
broschyrer, affischer, en skrift och vykort har tagits fram samt talarunderlag och
föreläsarhandledning.
Kommunikation
Palmecentrets hemsida www.palmecenter.se är navet i Palmecentrets samlade
kommunikation. Nästan dagligen publiceras nya artiklar, rapporter,
seminarieinbjudningar, information om kurser och utbildningar med mera.
En ny hemsida har utvecklats under året med förändrad struktur och ny layout.
Hemsidan ska spegla hela Palmecentrets verksamhet, såväl den opinionsbildande
verksamheten som utvecklingssamarbetet. Fokus ligger på medlemsorganisationerna.
Sidan har utvecklats för att vara ett stöd för projektorganisationerna, såväl före,
under som efter genomförandet av ett projekt. Här finns ansöknings- och
redovisningshandlingar, policydokument samt andra regelverk för
projektverksamheten.
På hemsidan finns en projektlista med information om samtliga Palmecentrets
projekt. Här finns även bakgrundsanalyser, länkar och artiklar från en rad områden.
Sidan har fått en ny layout och med ett större antal bilder för att göra sidan mer
lättillgänglig och lättnavigerad.
Den engelska hemsidan har utvecklats och utvidgats, och förberetts för att utvecklas
ytterligare under kommande år. Den engelska sidan ska vara ett stöd i arbetet för
Palmecentrets samarbetspartners världen över, och innehålla de dokument som är
användbara i projektverksamheten.
Hemsidan har även fått ett nytt och mer användarvänligt publiceringssystem.
Palmecentrets elektroniska nyhetsbrev når drygt 3500 prenumeranter. Nyhetsbrevet
skickas också till ett hundratal presskontakter, samt förbundspressen. Under 2005
skickades 19 nyhetsbrev.
Innehållet är en sammanställning av aktuella artiklar från seminarier, debattartiklar,
information om I-fonden, notiser och kalendarium.
Under året avslutades produktionen av och ett nytryck gjordes av
partistödsbroschyren. I samband med kampanjen Social Rättvisa togs en
kampanjbroschyr fram och planeringen av en skriftserie på samma tema påbörjades
under hösten.
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Seminarier och arrangemang
Palmecentret har under året arrangerat cirka 100 seminarier och arrangemang inom
de olika tematiska områdena runt om i hela Sverige. Seminarierna har både haft
tematiska och länderorienterade fokus. En lista över seminarierna finns med som
bilaga 1.
Arbetet med den särskilda kampanjen på temat hiv/aids och demokrati fortsatte
under året genom seminarier och spridning av informationsmaterial och
talarunderlag.
En strävan har varit att öka den regionala spridningen av verksamheten, och även om
mycket verksamhet fortfarande genomförs i Stockholm, så har Palmecentret ökat
närvaron i andra städer.
Palmedagarna, årligen återkommande, genomfördes den 24 – 25 september i
Västerås, och de var också startskottet för en kampanj på temat Social Rättvisa.
Programmet för dagarna var välfyllt med kvalificerade föreläsare, och över 300
personer deltog under helgen. Närmare tjugo organisationer fanns på plats utanför
konferenssalen med information om sitt internationella arbete. Konferensen innehöll
såväl stora föreläsningar som workshops och seminarier. Även ett torgmöte
genomfördes på temat mänskliga rättigheter.
Palmecentret har också medverkat med informationsverksamhet vid bland annat Bokoch biblioteksmässan i Göteborg, Socialdemokraternas partikongress i Malmö, MRdagarna och andra utåtriktade arrangemang.
I-fonden
Fokus under året har varit fortsatt arbete med att få administrativa rutiner kring Ifonden att fungera väl. Databasen har utvecklats, rutiner för givarvård har
uppdaterats och andra rutiner har förbättrats och systematiserats. Givarregistret har
rensats ur enligt PuL (Personuppgiftslagen) och uppdaterats.
Under året har det diskuterats och analyserats hur Palmecentret på ett mer
strukturerat sätt kan profilera I-fonden och arbeta för att öka antalet regelbundna
givare och insamlade medel samt hur insamlingsverksamheten kan bli mer integrerad
i övrig verksamhet. Ett led i detta var anställningen av en I-fondshandläggare från
och med den 1 oktober. Ett annat viktigt beslut var tillsättandet av en Ifondskommitté i styrelsen samt en arbetsgrupp på kansliet. Arbetet resulterade i en
strategi för I-fondens verksamhet 2006-2008, med tydliga mål och prioriteringar, som
godkändes av styrelsen i slutet av året.
I-fonden är en betydelsefull komponent i Palmecentrets utvecklingssamarbete och
används för egeninsatsen (10%) i de projekt som till 90 % är Sida-finansierade.
Medlemsorganisationerna har också möjlighet att söka stöd till snabba och direkta
insatser för samarbetspartners runt om i världen. (En lista över insatser som
genomförts med I-fondsmedel finns med som bilaga.)
I-fonden är av stor betydelse i centrets informationsverksamhet och under året har
insamlingsinsatser förenats med andra informationskampanjer. Kampanjen Social
Rättvisa, som lanserades under Palmedagarna 2005, hade som ett av målen att få in
fler regelbundna givare via autogiro till I-fonden.
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I slutet av 2005 hade I-fonden 1257 månadsgivare via autogiro och drygt 500
kvartalsgivare (som en gång per kvartal får ett brev och ett inbetalningskort
hemskickat till sig). Trots att I-fonden har fått in många nya och framför allt yngre
givare, har antalet givare inte ökat. Detta på grund av att flera har avslutat sitt
givande (majoriteten av dessa har avlidit) eller rensats ur givarregistret vid
genomgång enligt regler för PuL.
Under året har I-fonden startat två öronmärkta insamlingskampanjer efter att behov
av snabba insatser uppstått i två områden drabbade av katastrofer - Sydostasien och
Pakistan.
Sydostasien-insamlingen
Efter Tsunamikatastrofen startade I-fonden en insamling - ”Framtid efter
katastrofen” för att stödja den långsiktiga samhällsuppbyggnaden i det drabbade
området, framför allt för stöd i demokratiserings- och fredsprocessen på Sri Lanka
och i Aceh-provinsen i Indonesien. Pengar har även gått till ett projekt i Indien för att
stötta barn och ungdomar som mist sina föräldrar i katastrofen. Under året har cirka
900 000 kronor samlats in. Hundratals privatpersoner har givit bidrag tillsammans
med många organisationer.
Pakistan
När jordbävningen drabbade Pakistan i oktober 2005 startade I-fonden en insamling
för att stödja Labour Education Foundation (LEF), en organisation som Palmecentret
i över tio år bedrivit freds- och demokratiarbete tillsammans med. Ungefär 170 000 kr
har samlats in under året och pengarna har gått till mat, tält, medicin och andra
förnödenheter.
Under året har en rad utskick gjorts, bl a till medlemsorganisationerna och deltagare
på kongresser, seminarier etc, för att framför allt få fler regelbundna månadsgivare
via autogiro. Under året har också utskick gjorts om stöd till Sydostasien och
Pakistan. Palmecentret har också marknadsfört I-fonden på olika kongresser, bl a
Socialdemokraternas partikongress i Malmö, samt vid seminarier och utbildningar.
Flera av Palmecentrets medlemsorganisationer har också skrivit om I-fondens olika
kampanjer i sina medlemstidningar och på sina hemsidor samt ordnat insamlingar
till I-fonden.
Informationen på Palmecentrets hemsida om I-fondens verksamhet, om projekt som
fått stöd samt hur man kan stödja I-fonden har uppdaterats kontinuerligt under året.
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BILAGA 1: Seminarier 2005
DATUM

NAMN

ORT

12 januari

Indonesien

Stockholm

15 januari

En mer säker värld

Stockholm

20 januari

Sri Lanka

Stockholm

27 januari

Vilken väg går Ryssland

Stockholm

2 februari

Afrika

Stockholm

4-5 februari

SAP kommunkonferens

Stockholm

7 februari

Rasismer i Europa – sem 4 av 4

Stockholm

8 februari

Global respekt

Stockholm

9 februari

Fred i Mellanöstern?

Stockholm

12 februari

Yttrandefrihet, Chile

Stockholm

12 februari

Afrikadag (bl a tema hiv/aids)

Uppsala

16 februari

Svensk vapenexport - nya regler

Stockholm

17 februari

Mänsklig säkerhet

Stockholm

25-27 februari

Reaching Nuclear Disarmament

Stockholm

8 mars

Kvinnor och hiv/aids

Stockholm

12 mars

Säkerhet - vilka är hoten? Terror..

Jönköping

21 mars

Sverige och EU:s säk o försv pol

Stockholm

8 april

Sverige inför FNs NPT-konferens

Stockholm

8-10 april

Massförstör vapen - ungdomsutb

Stockholm

11 april

Afghanistan - Barnett R. Rubin

Stockholm

12 april

Sverige och EU:s GUSP

Västerås

23 april

Europa - Hot om ny klyfta öst-väst

Härnösand

03 maj

Pavol Demes

Stockholm

9 maj

Europatanken - 60 år efter 2:a VK

Stockholm

17 maj

100 år efter norsk-svenska unionsuppl

Stockholm

18 maj

Vad händer i EU?

Stockholm

23 maj

EU's konstitution - Frankrike och
Storbritannien

Stockholm

slutet av maj

Globalisering och demokrati

Stockholm

28-31 maj

Livs kongress

Göteborg

8 juni

FNs NPT-konferens - resultatet?

Stockholm

28-31 juli

Broderskaps kongress - sem, bok

Nyköping
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1-5 augusti

SSU-kongress

Linköping

23 augusti

Valet i Tyskland

Stockholm

25 augusti

EU i kris

Stockholm

27 augusti

Uganda

Stockholm

30 augusti

Hiv/aids

Stockholm

31 augusti

Walden Bello

Stockholm

5 september

Migration/Robert Lucas

Stockholm

10 september

Utrota fattigdomen nu

Stockholm

10 september

FNs reformering - FNs toppmöte

Stockholm

13 september

Vad händer i Centralasien?

Stockholm

14 september

FN och hållbar utveckling

Stockholm

19 september

Gender och säkerhetspolitik

Piteå

24 september

Zimbabwe

Stockholm

24-25 september

Palmedagarna

Västerås

26 september

Romer på Balkan

Stockholm

27 september

Traficcing med Roma

Stockholm

27 september

Turkiet - ny medlem i EU?

Stockholm

28 september

Burma

Stockholm

29 september-2
oktober

Bok- & Biblioteksmässan

Göteborg

1 oktober

EU's konstitution

Gävle

10 oktober

MÖ efter Gaza-utrymningen

Stockholm

17 oktober

EU's nya grannlandspolitik

Borås

20 oktober

WDP 2006 -

Stockholm

22 oktober

Internationella aktivitetsdagen

26 oktober

Det nya svenska försvaret

Stockholm

27 oktober

Romer

Stockholm

29 oktober-3
november

SAP Kongress

Malmö

1 november

Upphandling

Malmö

7 november

Terrorism

Stockholm

7 november

Elfenbenskusten - Pierre Schori

Stockholm

9 november

EU i kris

Göteborg

16-17 november

MR-dagarna

Stockholm

HÖSTEN:

23
19 november

Paolo Pellegrin - invigning Fotografins rum Malmö

19-20 november

Socialistiskt Forum

Stockholm

21 november

Ryssland -Varthän?

Stockholm

23-24 november

Metalls kongress

Stockholm

24 november

Afghanistan

Västerås

28 november

Nigeria

Stockholm

28 november

Juan Somavia

Stockholm

29 november

Riksdag - NGOs -massförstör vap

Stockholm

30 november

Den yttersta plågan – hiv/aids

Stockholm

1 december

Världsaidsdagen

Lokala seminarier

5 december

Östersjöregionens arb markn

Ronneby

6 december

EU - utvärdering av brittiska ordf

Stockholm

10 december

MR-dagen

Stockholm
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BILAGA 2: I-FONDSÄRENDEN 2005

2005-IF-001

SAP
Ansökan om bidrag till Polisario Fronts kontor i Stockholm
SEK 100.000:-

Styrelsebeslut 2005-02-17, SEK 100.000:2005-IF-002

SAP
Ansökan om stöd till Demokratiska Republiken Kongo/UDPS
SEK 100.000:-

Styrelsebeslut 2005-02-17, SEK 100.000:2005-IF-003

Palmecentret
Stöd till jordbävningsoffren i Pakistan, Labour Education
Foundation
SEK 25.000:-

Beslut av generalsekreterare 2005-10-18, SEK 25.000:2005-IF-004

Unga Örnars Riksförbund. Ansökan om stöd för Unga
Örnars arbete med barn och ungdomar i Tsunami-området
Tamilnadu i sydöstra Indien
SEK 20.000:-

Beslut av generalsekreterare 2005-11-14, SEK 20.000:-

