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Inledning
2006 var ett politiskt turbulent år med många dramatiska händelser som påverkade
Palmecentrets verksamhet. Mycket av arbetet har kretsat runt den dramatiska
utvecklingen i Mellanöstern med den humanitära situationen i Gaza, oroligheterna
som följde i spåren av ”Mohammedkarikatyrerna”, den inom-palestinska konflikten,
kriget i Libanon och våldet i Irak.
Det började redan i januari med de palestinska parlamentsvalen, som trots att alla
internationella observatörer vittnade om att de varit fria och rättvisa och genomförts
på ett lugnt och fredligt sätt ledde till att det internationella samfundet vände
palestinierna ryggen för att dom valt ”fel” företrädare. Den isoleringspolitik som
inleddes av USA och EU innebar också svårigheter för Palmecentrets arbete som sedan
årtionden har ett starkt engagemang i regionen.
Genom informella personliga kontakter t o m på presidentnivå har vi sökt bidra till
dialog och försoning mellan parterna. Samtidigt har vi efter bästa förmåga försökt
upprätthålla aktiviteten i vårt arbete för att stärka det civila samhället, bidra till
demokratisering och reformering av det sekulära al Fatah-partiet samt för att främja
kvinnors rättigheter och deras möjligheter till försörjning. Vår lokalanställde
koordinatör för Mellanöstern var under hela hösten förhindrad av de israeliska
myndigheterna att resa in på de palestinska områdena vilket innebar att del av
verksamheten fick ”fjärrstyras” från Amman, Jordanien. Trots många gånger
besvärliga förutsättningar och tidsmässiga förseningar så har verksamheten kunnat
genomföras utan större avvikelser från vad som planerats.
Den fredsöverenskommelse som 2005 träffades mellan GAM-rörelsen och den
indonesiska regeringen om framtiden för Aceh, där Palmecentret tillsammans med
CMI spelade en viktig roll inför de slutliga förhandlingarna har följts upp under året i
en rad olika aktiviteter. Omfattande utbildningsinsatser har genomförts dels för att
bistå GAM-rörelsens transformering från gerillarörelse till politiskt parti, dels för stöd
till utveckling av det civila samhället i Aceh. Dessa måste betraktas som verkligt
betydelsefulla insatser för de lokalval som genomfördes i god ordning i slutet av året.
Detsamma gäller vårt diplomatiska arbete mot det Indonesiska parlamentet som
innebar att lagstiftningsarbetet runt lokalvalen snabbades upp.
Palmecentret deltog under året tillsammans med en handfull internationella
organisationer verksamma inom konflikthantering och medling i nätverksmöten
genom vilket verksamheten inom ramen för s.k. track II medling skulle kartläggas och
möjligheterna till bl a samordnade aktiviteter undersökas. Upprinnelsen var det
samarbete som grundlades genom Palmecentrets samarbete med CMI, Helsingfors för
att medla mellan parterna i konflikten i Aceh, Indonesien.
Trots att våldet i Irak har ökat och blivit alltmer oförutsägbart har Palmecentret
tillsammans med projektorganisationerna kunnat genomföra ett omfattande program
för att stärka framväxten av ett demokratiskt civilt samhälle i Irak. Under året har ett
Civil Society Center etablerats i Erbil och många utbildningar och aktiviteter har
genomförts utan incidenter vid centret. Palmecentret bedömer och fördelar medel till
alla projektsökande organisationer – oberoende av arbetarrörelseförankring - vad
gäller verksamheten i Irak. Detta gör arbetet särskilt grannlaga och ställer särskilda
krav på denna verksamhet. Samma sak gäller för Turkietprogrammet som också
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inletts under 2006 och som är inriktat på demokrati, mänskliga rättigheter och
landets Europa-integration. I båda dessa uppdrag ingår också ett arbete med
utbildningar och kompetensutveckling av svenska organisationer. Uppdragen Irak och
Turkiet ger också en möjlighet att starta det viktiga arbetet i Sverige att involvera de
svensk-irakiska och svensk-turkiska organisationerna i arbetet.
Balkan fortsätter att vara ett prioriterat område att arbeta i för Palmecentret och dess
medlemmar. Palmecentret bedriver tre former av projekt; centrala, medlemsbaserade
projekt samt partistöd till s-partier i regionen. Verksamheten på Västra Balkan har
expanderat under 2006. Utöver de tre redan verksamma lokalkontoren har under året
ytterligare ett lokalkontor öppnats i Albanien.
Under året har Palmecentret i enlighet med uppsatta mål försökt öka
uppmärksamheten på Afrika. Bl a genomfördes i april en ”inspirationshelg för
Afrika” som var mycket välbesökt och som bjöd på ett varierat program. Under
hösten har detta följts upp genom bildandet av en arbetsgrupp för Afrikafrågor.
Palmecentret fick under 2006 ett omfattande medieprojekt i Sudan godkänt för
finansiering av EU-kommissionen. Projektet ska genomföras tillsammans med Norsk
Folkehjelp och Article 19 från UK.
Ett annat mål har varit att öka kunskapen och debatten om globaliseringen. Det har
verkställts bl a genom att årets Palmedagar som avhölls i oktober i Gävle helt ägnades
åt globaliseringsfrågor under temat ”Globaliseringens olika ansikten”. Palmedagarna
var mycket välbesökta och seminarierna höll hög klass.
Det övergripande kvalitetssäkrande metod- och policyarbetet har under året kommit
in i en genomförandefas. Den ekonomiska ramen har vuxit något under 2006 och
controllerverksamheten har förstärkts så att den numera också omfattar
kommunikationsverksamheten.
Under året har en strategi påbörjats för att öka antalet autogiro-givare till
arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond. Efter endast några månaders
aktiviteter kan redan ett gott resultat avläsas.
Palmecentrets klassiska uppgift att genom seminarier och offentliga debatter sprida
kunskap och stimulera debatter på temana fred, demokrati och respekt för de
mänskliga rättigheterna har varit fortsatt omfattande. Att 2006 var ett valår märktes
också i Palmecentrets verksamhet. För första gången var Palmecentret representerat i
Almedalen under politikerveckan och genomförde där många olika seminarier och
andra aktiviteter. Genom vårt partistödsprogram kunde vi också ge många
funktionärer från systerpartier i hela världen möjlighet att både delta i valkonferenser
och att följa valrörelsen ute i fält. Valnederlaget blev ett bakslag och innebär för
Palmecentret att vi under kommande mandatperiod får verka utan det idémässiga
stöd som funnits för vår verksamhet när socialdemokratin har haft regeringsmakten.
Ett stöd som t ex innebar att ministrar gärna medverkade i Palmecentrets
seminarieverksamhet.
Efter regeringsskiftet aviserade den nya regeringen under hösten förändringar i
biståndspolitiken visavi enskilda organisationer som kom att påverka våra anslag och
vår verksamhet. Bl a lades en egenavgift på alla informationsinsatser, Rysslandsstödet
minskade kraftigt och den tidigare aviserade ökningen av Sidas anslag till enskilda
organisationer uteblev.
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Organisatoriskt har Palmecentret genomgått viktiga förändringar under året i syfte
att stärka samarbetet mellan centret och medlemsorganisationerna samt konsolidera
verksamheten vad gäller styrning, värderingsgrund och interna samarbetsformer.
Ledningsgruppen har under året förnyats och i den ingår idag vid sidan av
generalsekreterare Viola Furubjelke, biståndschef Birgitta Silén, kommunikationschef
Sandro Wennberg, ekonomichef Agneta Nederström och personalchef Christer Olsén,
som tillträdde 070102. Ledningsgruppen möts en gång i veckan eller oftare om behov
finns och har utvecklats till ett effektivt och informellt forum för diskussion,
konsultation och beslutsfattande.
Hela personalgruppen träffas en timma på tsidagsförmiddagarna för erfarenhets- och
informationsutbyte.

Internationellt utvecklingssamarbete
Nedan följer en sammanställning av det internationella utvecklingssamarbete som
bedrivits under 2006.

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.
Utvecklingssamarbetet har under året fortsatt att växa, i volym med ca 10 procent.
Antalet projekt har kunnat öka då det både funnits intresse från
medlemsorganisationerna och Palmecentret själv att utöka projektkatalogen samt, att
Sida i hög grad beviljat ansökta projekt.
Under 2006 genomfördes drygt 350 projekt i 62 länder. Budgeten för det
internationella utvecklingssamarbetet omfattade cirka 150 miljoner kronor.
Palmecentret har under 2006 haft fem ramavtal med Sida plus ett avtal för det
partinära stödet, som redovisas separat i verksamhetsberättelsen.
Avtalen har gällt:


Utvecklingsländer (u-ramen)



Central- och Östeuropa (ö-ramen)



Västra Balkan



Irak



Turkiet
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2006 var det andra året i ett tvåårsavtal som Palmecentret haft med Sida.
Palmecentrets projektverksamhet syftar till att utveckla kapaciteten hos
organisationer i det civila samhället.
Förutom medlemsorganisationernas och Palmecentrets egna projekt har vi också
under året fungerat som ramorganisation för de svenska organisationernas stöd till
uppbyggnaden av ett civilt samhälle i Irak respektive Turkiet. Detta ger oss ett unikt
tillfälle till erfarenheter av samarbete med organisationer som inte är våra
medlemmar men som vill arbeta med samma verksamheter som vi demokrati och
mänskliga rättigheter, fred och konfliktlösning. I detta arbete har många erfarenheter
gjorts som tillfört Palmecentret kunskap, inte minst när det gäller den del av
programmen som handlar om att integrera de svensk-irakiska och svensk-turkiska
organisationerna i det svenska civila samhället.
Palmecentret har fortsatt hög ambition när det gäller kvalitetssäkring av
verksamheten. Utbildning av projektorganisationer är en ryggrad och under året har
trycket på utbildning ökat vilket är glädjande. Arbetet med metodutveckling har haft
en central plats i verksamheten under året. Inför nästa år kommer de resultat som
uppnåtts i form av policies och förhållningssätt att implementeras såväl hos
medlemsorganisationerna som inom Palmecentret.

Verksamhetsområden
Afrika
Palmecentret har under en rad år haft som målsättning att öka antalet insatser i
Afrika. Det har också skett en liten ökning, men i alltför långsam takt. Det finns flera
orsaker till detta. I många länder i Afrika pågår konflikter av varierande intensitet
och säkerhetssituationen är sådan att det civila samhället inte fungerar.
Rapporteringen från Afrika, inte minst i media, visar sällan upp någon positiv
utveckling, även om det finns sådan. Konflikter, hiv/aids, kriminalitet och bristande
demokratisk utveckling överskuggar de möjligheter att stödja utveckling som finns.
Tyvärr är Afrika hos den svenska allmänheten förknippad med en känsla av
hopplöshet vilket inte attraherar dem som vill göra insatser som ger märkbara
förändringar och förbättringar av människors livsmöjligheter.
För att bredda bilden av Afrika och öka både kunskaper och intresse så anordnade
Palmecentret i april en inspirationshelg om Afrika på ABF-huset i Stockholm.
Seminarierna var öppna både för medlemsorganisationer och allmänhet. Intresset var
stort för frågorna: utmaningar för politiska partier i Afrika, hiv/aids och jämställdhet.
Det är vår förhoppning att aktiviteter av det här slaget ska öka antalet
projektansökningar för Afrika.
Palmecentret har under året genomfört ett 20-tal projekt i Afrika söder om Sahara,
bland annat i Gambia, Togo, Etiopien och Kongo.
Fortfarande är det flest projekt i Sydafrika där fokus ligger på kampen mot hiv/aids
genom folkbildning och organisationsutveckling. I januari deltog Palmecentret i ett
hiv/aids nätverksmöte i Johannesburg.
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Det sker en utveckling från fokus på södra Afrika till att nya projekt startas i både
Västafrika och på Afrikas horn. Under året har ett nätverksmöte hållits i
Johannesburg där alla svenska organisationer med projekt i Afrika möttes
tillsammans med afrikanska samarbetspartners. Palmecentret har en lokalanställd i
Johannesburg, Thoko Matshe, som under året gjort flera monitoringsresor och factfinding bland annat i Nairobi för att skaffa information om situationen i Somalia.
World Social Forum, där Palmecentret deltog, hölls 2006 i Bamako, Mali.
Palmecentret har under året också tagit emot MDC, Movement for Democratic
Change, för att diskutera situationen i Zimbabwe.
Asien
Under året har arbetet i Aceh-provinsen i Indonesien varit ett viktigt fokus för
Palmecentrets verksamhet i Asien. Arbetet har främst handlat om stöd för
uppbyggnad av ett fungerade civilt samhälle efter tsunamikatastrofen och den
därefter positiva utvecklingen mot fred i regionen. I januari anordnade Palmecentret
en 2-veckors utbildning för ett 40-tal personer från Aceh; en utbildning som hölls i
Kuala Lumpur.
En annan viktig del i samarbetet är stödet till GAM och deras omvandling från en
gerillarörelse till ett politiskt parti. Det handlar framför allt om utbildning i
organisationskunskap och demokratisk utveckling. GAM:s ledning tillsammans med
ett 20-tal representanter från Aceh har deltagit i utbildning.
Viktigt fokus för Palmecentret är stödet för demokratisering av Burma, som under
året pågått genom olika fora. Socialdemokratiska Studentförbundet har ett aktivt
projektarbete.
Filippinerna har sedan mer än ett decennium haft flera projektsamarbeten.
Palmecentret har också ett lokalkontor på Filippinerna. Under 2006 anordnades ett
nätverksmöte i Stockholm med de medlemsorganisationer som bedriver projekt på
Filippinerna.
Unga Örnar driver flera samarbetsprojekt i Indien och Nepal. Barns villkor och
särskilt barnarbete är fokus i dessa projekt.
Latinamerika
Under 2006 har vänsterns framgångar i Sydamerika fortsatt. I Ecuador, Peru och
Nicaragua har vänstern vunnit i parlaments- och presidentvalen. Fortsatt är
Latinamerika en delad kontinent med en växande medelklass och en fortsatt påtaglig
fattigdom. Även om alla länder i regionen är demokratier utom ett; Kuba, så är
demokratiunderskottet påtagligt precis som straffriheten. Intresset för Latinamerika
fortsätter att öka bland centrets medlemmar, speciellt när det gäller Uruguay och
Bolivia.
I januari 2006 genomförde Palmecentret monitoring av CIDEP och Skogs- och
träfackens yrkeskoleprojekt i El Salvador. Under resan genomfördes också möten med
FMLN på lokal och nationell nivå samt också ett möte med CORDES som är en
organisation som arbetar med landsbygdsutveckling.
Under 2006 genomfördes World Social Forum på tre kontinenter varav en i Caracas i
februari. Palmecentret deltog med en delegation på tre personer. Majoriteten av

6

deltagarna kom ifrån Latinamerika men det fanns också deltagare ifrån Asien, Afrika
och Europa. Palmecentret genomförde ett seminarium tillsammans med Paulo Freire
Institutet från Brasilien som handlade om utbildning i en globaliserad värld.
Palmecentret har sedan 2005 ett större projektsamarbete med ISPOS som är en
organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling på
Haiti. I februari 2006 genomfördes en monitoring av projektet. Säkerhetssituationen i
landet har försämrats sedan vårt besök våren 2005 vilket också påverkade våra
möjligheter att genomföra monitoring av aktiviteter i vissa av regionerna. I maj deltog
vi i ett seminarium i Port au Prince där flera av de viktiga politiska aktörerna på ön
deltog tillsammans med internationell expertis. Seminariet handlade om
konflikthantering och good governance.
Central- och Östeuropa
Det ökade intresset för projekt i Central- och Östeuropa under 2005 fortsatte även
under 2006. En viktig aspekt i arbetet har varit att stimulera erfarenhetsutbyte och
samordning mellan de olika projekten. Det har bland annat skett genom att
Palmecentret har ordnat flera nätverksmöten med projektorganisationer. Syftet med
dessa möten, där även representanter från Ryssland, Vitryssland och Ukraina deltagit,
har också varit att presentera nya redskap för utbildningar såsom konflikthantering,
demokrati och hiv/aids. I samband med dessa sammankomster har även diskussioner
om prioriteringar och landanalyser förts, liksom om utformningen av
projektportföljen inför den kommande treårsansökan.
Under året genomförde Sida en organisatorisk förändring. Anslaget för insatser i öst
togs bort och de länder som bedömdes kvalificera sig för DAC-bistånd fördes till
anslaget för utvecklingsländer, den s.k. u-ramen. Det innebar att Vitryssland, Ukraina
och Moldavien kategoriseras som utvecklingsländer. Ryssland gör däremot inte det
och Sida har aviserat att utvecklingssamarbete med Ryssland ska fasas ut.
Palmecentret har, tillsammans med andra enskilda organisationer, uppvaktat
biståndsminister Gunilla Carlsson för att utvecklingssamarbetet med civila samhället
i Ryssland ska fortsätta.
Palmecentret har under 2006 direkt eller indirekt bedrivit ett 40-tal projekt i
Östeuropa. Merparten av dessa genomfördes i Ryssland och i de tre övriga
prioriterade länderna Vitryssland, Ukraina och Moldavien. Vidare fasades också den
återstående projektverksamheten ut i Rumänien och Bulgarien.
Projekten har framför allt bedrivits av Palmecentrets medlemsorganisationer,
antingen i egen regi eller i samarbete med andra organisationer. Fokus har
huvudsakligen legat på kapacitetsutveckling kring kooperativ och facklig verksamhet,
folkbildning liksom frågor kring hälsa och utveckling. Ett flertal projekt har också
syftat till att stödja utvecklingen av verksamhet riktad till barn och ungdomar.
Några av projekten har genomförts av Palmecentret centralt. Ett av detta bedrivs i St
Petersburg och är ett större projekt i kampen mot hiv/aids och TBC med utbildning av
personer i organisationer och myndigheter.
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Palmecentret har under året arrangerat en konferens i Ukraina om utvecklingen och
krisen i Tjetjenien. På konferensen deltog ett flertal framstående och namnkunniga
personer från Tjetjenien, Ryssland, Tyskland, USA, Schweiz, England, Norge, Finland
och Österrike. Konferensen genomfördes i samarbete med amerikanska National
Endowment for Democracy och samlade 40 personer.
Under 2006 har också tre seminarier genomförts för ett tjugotal ryska regionala
ombudsmän för mänskliga rättigheter som arrangerats i Palmecentrets regi. Ett av
dessa ägde rum i form av ett studiebesök i Sverige, på vilket sex personer från
Ryssland deltog. Studiebesöket syftade till att ge en bild av hur arbetet mot
diskriminering sker i Sverige.
Palmecentret medverkade under våren också på en konferens om gränsöverskridande
samarbete som arrangerades i Pskov i nordvästra Ryssland av Nordic Forum on
Security Policy. Konferensen samlade 150 deltagare från elva länder och
internationella organisationer, och syftade till att genom dialog och internationellt
samarbete främja stabilitet och säkerhet i Östersjöregionen.
Västra Balkan
Under året har Palmecentret gett stöd till sammanlagt 71 projekt på Västra Balkan
(exklusive det partinära stödet), som därmed fortsätter att vara den mest omfattande
delen av Palmecentrets projektverksamhet i en så pass geografiskt avgränsad region.
Palmecentret ger dels via ramavtal med Sida Europa direktstöd till ett 40-tal
organisationer på Balkan. Dels bedriver Palmecentrets svenska
medlemsorganisationer (genom Sida SEKA) samarbete med ett 20-tal lokala
organisationer i regionen. Palmcentret har under 2006 även drivit ett projekt i
Makedonien finansierat av UD, och har därtill samordnat och genomfört ett antal
möten och utbildningar riktat mot de organisationer som erhåller stöd av
Palmecentret.
Verksamheten inom de olika programmen (”direktstödet” samt ”MO-projekten”)
skiljer sig något åt, vilket har ett klart syfte. Medan Palmecentret genom sitt
direktstöd främst samarbetar med större, mer väletablerade organisationer (med en
verksamhet inriktad på att öka det folkliga deltagandet, utbildning av politiska
partier, kapacitetsstöd till organisationer osv.), så har MO-projekten en inriktning
som mer speglar de svenska medlemmarnas bas. Dvs. uppbyggnad av olika
folkbildningscenter, stöd till facklig och kooperativ organisering etc.
Många av Palmecentrets projekt har uppmärksammats under 2006, bl.a. har
organisationen Linguas IT-projekt “Imagine Serbia” blivit en av Serbiens mest
välbesökta internetforum och har vunnit pris för Bästa Serbiska webbsida för
Europeisk integrering i EU. Ett annat exempel kan tas från Kosovo, där den nyvalde
presidenten i sitt inledningstal valde att nämna organisationen Millenniums projekt
”Start negotiating” (finansierat av Palmecentret) som ett utmärkt exempel på initiativ
att få serber och kosovoalbaner att börja samarbeta.
Palmcentret har i dagsläget fyra kontor i regionen (Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Kosovo och Serbien), varav kontoret i Albanien upprättades i juni 2006. Dessa
fungerar som knutpunkter för de projekt som stöds av Palmecentret. De besöker
kontinuerligt verksamheterna som bedrivs och de håller kontakten med andra
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internationella aktörer/givare, samt potentiella nya partners för Palmecentret i
regionen.
Under 2006 har Palmecentret tillsammans med lokalkontoren genomfört ett flertal
större aktiviteter i egen regi. Under våren och hösten anordnades fotoutställningen
”Another Day in Romania”. Utställningen är ett resultat av fotograf Johan Lundbergs
resor på Balkan, där han under två års tid har levt med och fotodokumenterat
romernas situation på Balkan. Fotografierna mynnade ut i en fotobok som
publicerades 2005 och som därefter har föranlett flera utställningar i Sverige, samt
seminarier om romernas situation, anordnade av Palmcentret. Och under 2006 sattes
fotoutställningen upp i Kosovo, Albanien, Makedonien, Serbien och BosnienHercegovina, vid samtliga tillfällen mycket välbesökt och omskriven i media.
Därtill har ett flertal utbildningar anordnats av Palmecentret för våra partners.
Projektledarutbildning för några av de ”mindre” organisationerna, samt utbildning i
de e-learning utbildningar som Palmecentret tagit fram, dvs. demokratiakademin och
konfliktakademin. Till detta kommer även ett nätverksmöte för samtliga partners
inom ”direktstödsprogrammet”, som pågick under tre dagar med sammanlagt runt 60
personer.
Turkiet
Arbetet inom ramen för Turkietprogrammet har under året startat de första projekten.
Det övergripande målet är att stärka den fortsatta demokratiseringsprocessen och
respekten för de mänskliga rättigheterna samt bidra till att Turkiet blir väl förankrat i
europeiska värdegemenskaper och samarbetsstrukturer. Insatsen skall ske genom att
låta många svenska organisationer och föreningar etablera relationer till turkiskt
förenings- och organisationsliv.
Insatserna gentemot det civila samhället i Turkiet omfattas av två delar enligt
Palmecentret. En ren tematisk kunskapsöverföring i områden som demokrati,
mänskliga rättigheter och Europaintegration där erfarenheterna från Sveriges långa
tradition av folkrörelse och föreningslivsarbete väl kommer till pass. Därtill behövs
det också komponenter av kapacitets- och organisationsutveckling för att skapa ett
civilt samhälle som lever vidare på egen kraft efter avslutat stöd. Det gör att insatser
för trainers of trainers (TOT) initiativ prioriteras. Dessa insatser genomförs av de
enskilda organisationerna. Handläggaren för Turkiet har under sina monitoringresor
och kontinuerliga samtal med projektorganisationerna kunnat följa denna insats.
Nätverksmöten har hållits för de svenska och turkiska projektorganisationerna i
respektive land. Vi anser det även viktigt att hålla gemensamma nätverksmöten både i
Sverige och Turkiet och med geografisk spridning. I år valde vi att hålla ett
gemensamt nätverksmöte i Turkiet kombinerat med utbildning av training of trainers
i demokratimetoder.
15 februari hade vi vår första ansökningsperiod för utvecklingsprojekt i Turkiet. Ca
40 projektansökningar inkom. Av dessa beviljades 11 projekt och 11 förstudier som
har pågått under 2006, framförallt andra halvan av 2006. Förstudieantalet var högt
då vi ansåg av stor vikt att projekten skulle förberedas och planeras i tidigt stadium
innan projektarbetet tog fart. Samt även för att uppmuntra organisationerna att
inkomma med projektansökningar till 15 augusti, 2006.
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15 augusti hade vi vår andra ansökningsperiod. Ett 30-tal projektansökningar inkom
och av dessa har 18 projekt beviljats. Majoriteten av organisationerna som beviljats
projekt under 2007 har genomfört en förstudie under 2006 för att planera projektet
med projektpartner i Turkiet.
Under 2006 har fem monitoringresor genomförts av handläggaren för Turkiet med
tillhörande besök hos bidragsmottagande organisationer. En resa under april, en i
juli, två under september/oktober samt en i november.
I vår ansökan till Turkietprogrammet har vi skrivit att Palmecentret ska hålla ett
nätverksmöte, en utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter eller EU-integration
samt en projektledarutbildning i Turkiet varje år som vi är verksamma. Detta är
något som vi har förlagt till hösten 2006 då vi under våren hade vår första
projektansökningsperiod (14 februari) och projekten kom inte igång förrän tidigaste i
maj månad. Därefter var det sommar och svårt att samla organisationerna. I början
av hösten 2006 hade vi vår andra ansökningsperiod vilket bidrog till att
utbildningarna sköts upp ytterligare.
Utbildningen och nätverksmötet fastställdes till 2-5 november i Istanbul. Målgruppen
var svenska och turkiska partnerorganisationer. Syftet är att kapacitetsstärka
organisationerna genom utbildning i LFA och projektledning samt erbjuda dem
training of trainers utbildning i något av de ovannämnda områdena: demokrati,
mänskliga rättigheter eller EU-integration. För detta första år valde vi att börja med
det mest grundläggande nämligen demokrati. I samarbete med Demokrati Akademin
med Göran Hemberg erbjöds två och en halvs dags utbildning i demokrati och
demokratiska arbetsmetoder såsom Öppet Forum och Dialogcafé. Utbildningen
mottogs mycket väl och projektrepresentanterna visade stort intresse för metoderna.
Vi har även erbjudit de svenska projektorganisationerna, samt andra organisationer
som visat intresse att driva projekt i Turkiet, fyra olika utbildningstillfällen i
projektledarskap och i samband med dessa genomfördes även nätverksmöten i syfte
att närma organisationerna varandra i projektarbetet i Turkiet samt dra lärdomar av
varandras arbete.
Turkietprogrammet har genomförts framgångsrikt och i stort sett i enlighet med
uppsatta mål för perioden.
Palestina
Det omfattande projektarbetet i Mellanöstern har fortsatt under året och
medlemsorganisationernas intresse fortsätter att öka, särskilt för Palestina, men fact
finding-resor har också gjorts för att undersöka möjligheterna till samarbete med
organisationer i Jordanien och Syrien. Särskilt har möjligheten undersökts om stöd till
kvinnor.
Palmecentret var på plats och kunde bevittna hur de palestinska valen var väl
organiserade och demokratiskt genomförda. De mest synliga i valkampanjen ute på
gatorna var Hamas. Ungdomar, tutande bilar och vajande flaggor skapade en
uppsluppen stämning. Till skillnad från Hamas föredrog Al Fatah lugnare möten i
sina föreningslokaler. Själva valdagen var lugn.
Projektverksamheten genomfördes och fortgår som planerat. Många kvinnor och
ungdomar deltar i projekten. I framtiden vill vi utveckla möjligheterna för kvinnor att

10

utbildas till mer avancerade yrken. På Västbanken har ett nytt kvinnoprojekt kommit
igång med Jerusalem Women Center. Projektet vänder sig till kvinnor i politiken på
lokalnivå.
Palmecentret har under året ordnat nätverksmöte i Skellefteå för
medlemsorganisationer. Syftet var att informera om Sidas förslag till nya riktlinjer
och vårt sätt att arbeta i framtiden. Vid mötet deltog 14 medlemsorganisationer som
bedriver projekt i Mellanöstern. Eftersom de flesta var aktiva i Palestina handlade
samtalet om läget i området, gemensamma prioriteringar, osv.
Palmecentret har också informerat om vårt arbete i Palestina vid en välbesökt
föreläsning för allmänheten i Skövde.
Genèveinitiativet, som Palmecentret stött sedan några år, är ett projekt med såväl
palestinska som israeliska partners för fred. Under 2006 genomfördes en utvärdering
av Genèveinitiativet. Denna ledde till ett vidare utvecklingsarbete för en ökad
fokusering på en bred gräsrotsrörelse av människor som arbetar för en tvåstatslösning
genom en förhandlingsprocess med ömsesidig respekt. Genèveinitiativet kommer att
fortsätta sitt arbete och sina kampanjer för ett återupptagande av bilaterala
fredsförhandlingar. Den nya fasen av Genèveinitiativets aktiviteter kommer att
fokusera på de utmaningar som idag existerar i området, dvs. att få de politiska
beslutfattarna och allmänheten på båda sidor att tro på att fredsförhandlingar är ett
trovärdigt alternativ till unilateralt agerande.
Under året har också ett samarbete skett med Jenin Creative Culture Center, en
organisation som jobbar med ungdomar och Palestine General Trade Union
Federation, PGTUF, som drabbats av interna konflikter. Projektet är samfinansierat
mellan Palmecentret och Swiss Labour Association.
Irak
Olof Palmes Internationella Center fick i mitten av 2005 uppdraget från Sida att
arbeta med Irak-programmet för att stödja framväxten av ett civilt samhälle i Irak
med en bidragsförmedlande funktion för hela det svenska organisationsväsendet. Det
övergripande syftet är att på sikt medverka till att utveckla ett demokratiskt Irak
genom att stärka det civila samhället i landet. De prioriterade områdena i Irak är
central- och södra delen av Irak. Tematiska prioriteringar är demokrati, mänskliga
rättigheter, jämställdhet och dialog.
Programmet syftar till kapacitets- och organisationsutveckling 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.
I samband med ansökningsomgångar 15 oktober, 2005 och 15 februari, 2006 inkom
150 ansökningar vilket ledde till 20 pågående projekt och flera förstudiestöd.
Huvudinriktning på merparten av projekten var kapacitetsutveckling,
demokratiutveckling, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete som har till syfte att
stärka kvinnors och barns rättigheter i samhället.
Under året har ett Civil Society Center i Irak öppnats i Erbil. Säkerhetssituationen
tillät inte att Centret etablerades i Baghdad så som först var planerat. Mer än 300
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projektledare/projektgrupper från alla pågående projekt – och
samarbetsorganisationerna som bedriver projekt i Irak samt andra irakiska
organisationer har utbildats i Erbil vid åtta olika tillfällen. Utbildningarna omfattade
demokratisk organisering; konflikthantering; barns rättigheter samt baskunskaper i
planeringsmetoden LFA – Logical Framework Approach.
Också i Sverige hölls flera utbildningar inom ramen för Irakprogrammet;
projektledar- och redovisningsutbildningar och en utbildning i demokratisk
organisering samt ett nätverksmöte för alla projektorganisationerna. Fem
monitorringresor till Irak genomfördes under 2006 och ett planerat nätverksmöte för
2006 sköts upp och hölls i början av 2007.
Trots den svåra säkerhetssituationen i Irak har programmet genomförts i stort sett i
enlighet med de målsättningar som satts upp för 2006.

Metod- och policyutveckling samt utbildningar
Metodutvecklingsarbetet syftar till att skapa ett övergripande kvalitetssäkringssystem
för Palmecentrets verksamhet. Detta är en pågående process.
Det är Palmecentrets uppgift att skapa förståelse kring nya metoders och policies
innebörd hos projektorganisationerna samt att implementera och lära ut dessa
metoder.
En central del i Palmecentrets projektverksamhet är partnerskap och deltagande i
planeringen. En metod som Palmecentret utvecklat under 2006 har varit att
genomföra nätverksmöten med svenska medlemsorganisationer och partners runt om i
världen.
Med denna typ av nätverksmöten kan vi tillsammans göra problemanalyser och
gemensamt diskutera metoder för att lösa problemen och formulera våra mål. De ger
också en möjlighet till gemensamma utgångspunkter och riktlinjer för arbete med
fred, demokrati och mänskliga rättigheter.
Med stöd från dessa nätverk i olika regioner kan projektarbetet och effekten på civila
samhället bättre utvecklas och bedömas. Dessutom ges bättre möjligheter till
riskbedömning och alternativa lösningar i projektarbetet vilket blir en del av att öka
kvaliteten.
En viktig del i arbetet är att ta fram dokument som kan stödja och vägleda
Palmecentret och medlemsorganisationerna.

Projekthandboken för medlemsorganisationer
Palmecentret fortsätter att använda handboken för stöd i projektplanering till
medlems- och samarbetsorganisationer. Handboken är en central del vid
Palmecentrets utbildning för projektledare.
En Utvärderingspolicy har färdigställts. Utvärderingspolicyn uttrycker Palmecentrets
ambition om att vara en lärande organisation och att utvärderingar sker främst i
detta syfte.
En Partnerskapsutvärdering har genomförts i enlighet med Palmecentrets nyantagna
utvärderingspolicy. Partnerskapsanalysen ska under 2007 förbättras och blir
användbar i inledande fasen av projekten.
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Palmecentrets styrelse har antagit en Verksamhetspolicy för det internationella
utvecklingssamarbetet och kommunikationsverksamheten. Detta dokument är centralt
då det tydliggör Palmecentrets roll, värdegrund och förändringsteori. Dokumentet
uttrycker även Palmecentrets syn på fattigdom och fattigdomsbekämpning samt
tematiska beaktanden och programområden.

Förhållningssätt angående de tematiska områdena konflikthantering, hiv/aids och
miljö har framarbetats.
Under året har också uppföljningsarbete skett kring Palmecentrets IT-lärande;
Demokratiakademin och Glimmering Heights.
Palmecentret har också deltagit i en strategikonferens om folkrörelsebiståndets
framtid i Härnösands Sida Civil Society Center. Målet med konferenserna var att ge
utrymme för strategiska samtal kring framtida inriktningar (roll, legitimitet) för
svenska enskilda organisationer och deras internationella utvecklingssamarbete.
Centret har även deltagit i workshop om organisationsutveckling inom civilsamhällets
partnerskap, i Oxford.
Hiv/aids
Palmecentret har fortsatt arbetet med det särskilda hiv/aidsprogrammet som i och
med 2006 är avslutat. En rad aktiviteter har genomförts under året om hiv/aids och
Palmecentret har genom att delta i seminarier och workshops byggt upp en viktig
kompetens om arbetet mot hiv/aids ur ett demokratiperspektiv. En handbok för
projektarbete till Palmecentret färdigställdes i februari, inklusive checklistor för
hiv/aids-analys. Medlemsorganisationerna har också fått utbildning genom att
tvåtimmarspass lagts in i projektledarutbildningarna.
I januari deltog Palmecentret i ett nätverksmöte i Johannesburg. Palmecentret har
utvidgat sitt nätverk i södra Afrika för att bidra till nya och mer effektiva metoder för
att bemöta hiv/aids ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv. När vi för första
gången sammanförde våra traditionella samarbetsorganisationer med ett antal
utvalda ”aids-expert organisationer” visade det sig att frågan om kvinnors roll och
preventionsbudskapet ”ABC” var helt centrala. Mötet hade 40 deltagare från 12
länder.
För att de svenska medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer
skulle få en gemensam förståelse för hiv/aids-situationen i regionen där de samarbetar
och vilka organisationer som är verksamma på området, både vad gäller statliga,
kommunala, icke-statliga arrangerade Palmecentret en Partner workshop ”Hiv/aids
och civila samhället i Ryssland” den 20-22 november. Dessutom ville Palmecentret
lyfta frågan om det civila samhällets förutsättningar över huvud taget i Ryssland idag
och inte minst förutsättningarna för att arbeta med tabubelagda frågor som hiv/aids.
Till utbildningen inbjöds svenska medlemsorganisationer med projekt i området,
deras partners samt andra organisationer som arbetar med hiv/aids i regionen.
Palmecentret har också deltagit i internationella möten om hiv/aids. I februari
arrangerade Sida en regional hiv/aids-konferens i Phnom Penh i februari, för att
”lansera” hiv/aids som prioriterad fråga i Asien.
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I maj deltog Palmecentret i seminariet ”The Politics of AIDS: Globalization and Civil
Society” arrangerat av Världskulturmuseet och Göteborgs universitet. Forskare och
aktivister om hiv/aids, politik, civila samhället och globalisering deltog.
En förstudieresa gjordes till Laos och Vietnam inför samarbete med fackliga APHEDA
från Australien och Women’s Union i Vietnam.
I Sverige har Palmecentret medverkat och deltagit i en rad nätverk. Med Forum
hiv/aids som består av enskilda organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete
och hiv/aids finns ett samarbete om opinionsbildning och kompetensutveckling.
Palmecentret arrangerade tillsammans med Forum Syd och Diakonia workshop om
mainstreaming av hiv/aids för handläggare vilket bland annat resulterade i en
checklista. Övriga aktiviteter under året har varit:


Utbildning för SHIA: s medlemmar om hiv/aids-analys i projektarbete



Workshop med enskilda organisationer från Afrika ordnat av
Barnombudsmannan med presentation och diskussion.



Seminarier: Paneldiskussion om stärkandet av kvinnors rättigheter som en
förutsättning för att få ett stopp på spridningen av HIV. Palmecentret &
RFSU.



Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Utbildningar
Utbildningsverksamheten har under året varit omfattande. Det finns en stor
efterfrågan från medlemsorganisationerna på kurser som är relaterade till
projekthantering. Det avspeglar också att många organisationer engagerat nya aktiva,
vilket är positivt.
Utbildningar av medlemsorganisationerna är fokuserade på projekthantering;
projektledning, utreseutbildningar med innehåll som interkulturell kommunikation,
stresshantering och personlig säkerhet. Redovisningsseminarier anordnas separat och
särskilda utbildningar har genomförts med organisationer som driver projekt i
Turkiet och Irak.
Utbildningar genomförs av såväl Palmecentrets egen personal som olika experter
exempelvis i demokratiutbildning.
Det är också viktigt att Palmecentrets egen personal har möjlighet till
kompetensutveckling. Under året har genomförts en tredagarskurs för samtliga
involverade i utvecklingssamarbetet.
14-15 januari: utbildning för projektledare steg 1 för organisationer med projekt i
Turkiet och Irak.
20 januari: Redovisningsseminarium för medlemsorganisationer.
11-12 februari: Utbildning för projektledare steg 2 för organisationer med projekt i
Turkiet och Irak.
1-2 april: Utreseutbildningar för medlemsorganisationer.
6-7 maj: Projektledare steg 1 för organisationer med projekt i Turkiet.
20-21 maj: Projektledare steg 2 för organisationer med projekt i Turkiet och Irak.
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7-8 oktober: Projektledare steg 1 för medlemsorganisationer.
20-22 oktober: Hiv/aids i Ryssland. Medlemsorganisationer och samarbetspartners i
Ryssland.
10 november: Redovisningsseminarium för organisationer med projekt i Turkiet.
11-12 nov: Projektledare steg 2 för medlemsorganisationer.
17 nov: Redovisningsseminarium för projektorganisationer med projekt i Irak.
25 november: Utbildning i mänskliga rättigheter genomfördes i Mölndal för
medlemsorganisationer.
1 december: Redovisningsseminarium för medlemsorganisationer.
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Det partiinriktade demokratistödet
Det partiinriktade demokratistödet, i dagligt tal kallat partistödet, har under 2006
genomgått förändringar, såväl organisatoriskt som innehållsmässigt.
I enlighet med beslut som fattades under 2005, har alla partistödsprojekt samlats till
en särskild grupp handläggare, som ansvarar enbart för denna verksamhetsgren.
Avsikten med detta har varit att uppnå en fullgod samordning av partistödsprojekten
och en samlad strategi för metodutveckling, utbildning och uppföljning. Dessutom
har det bedömts vara en fördel att särskilja partistödsverksamhetens administration
och ekonomi från biståndsprojekt av icke partipolitisk karaktär.
Erfarenheterna från 2006 års omdaning av partistödsverksamhetens organisation är
goda. Partistödsteamet har utvecklat såväl sitt interna arbetssätt, som metoderna för
att vidmakthålla sin integrering i Palmecentrets dagliga verksamhet samt dialogen
med den socialdemokratiska partistyrelsens internationella avdelning. Ytterligare en
fördel har visat sig vara, att partistödets medarbetare har fått en tydligare roll
gentemot utomstående organisationer, såsom övriga PAO (partianknutna
organisationer), Sida och UD, men också i internationella sammanhang.
Till sitt innehåll har partistödsverksamheten följt ansökan för 2006, vars verksamhet
bygger på nära samarbete med det socialdemokratiska partiet. Till exempel bedrevs
38 av de 60 projekten av arbetarekommuner, partidistrikt och sidoorganisationer.
Som ett led i att utveckla denna del av verksamheten har en av handläggarna haft
särskilt ansvar för att fördjupa kontakterna med de lokala projektägarna. Denna
satsning har tagits mycket väl emot och fortsätter nu.
Även de 22 centralt drivna projekten bedrivs i nära samarbete mellan Palmcentret och
socialdemokraterna. Det handlar dels om övergripande insatser som syftar till att
höja verksamhetens kvalitet, såsom monitoring, fact finding och erfarenhetsutbyte.
Dels arrangemang till vilka representanter för våra utländska samarbetspartier
inbjuds, såsom Palmecentrets demokratiseminarium i anslutning till det årliga Anna
Lindh-seminariet samt Valseminarium 2006. Dels projekt som bedrivs direkt
tillsammans med samarbetspartier på central nivå.
Framträdande exempel på den sistnämnda kategorin är stödet till kvinnor, ungdomar
och lokalt förtroendevalda inom palestinska Al Fatah, som trots svåra omständigheter
har kunnat genomföras. Av de lokalt drivna projekten, vill vi framhålla Uppsala läns
och Norrbottens partidistrikts stöd till Akbayan Citizens Action Party i Filippinerna.
Detta projekt har bedömts ha en sådan intressant historia, att Palmecentret beslutade
att avsätta medel för en utvärdering som blir klar 2007.
En sak som inte var känd då ansökan för 2005 skrevs, var att regeringen i budgeten
för 2006 skulle inbegripa en rejäl höjning av anslaget till så kallade PAO- projekt, det
vill säga insatser som görs av två eller fler svenska partier tillsammans. När detta stod
klart följde ett intensivt arbete på Palmcentret med att utarbeta projektansökningar
för fyra nya PAO-projekt, som beviljades och igångsattes under året. Dessa är PAO
Västsahara, PAO Västra Balkan, PAO Svartahavsregionen och PAO Religionsdialog.
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Partigemensamma projekt som dessa har förstärkt betydelsen av de informella möten
som sker i kretsen av de svenska PAO. Under 2006 genomfördes dessutom den viktiga
samrådsprocessen med anledning av regeringens nya riktlinjer för det partiinriktade
demokratistödet samt därpå följande nya Sida-anvisningar. Palmecentrets
medarbetare var mycket aktiva i detta arbete, som bildade grund för den avsevärda
ökningen av medel för 2007-2008 samt övergången till tvååriga avtalsperioder.
En sammanfattande slutsats av erfarenheterna från verksamhetsåret 2006, är att olika
former av nätverksbyggande är av största betydelse för Palmecentrets möjligheter att
utveckla det partiinriktade demokratistödet. Det handlar dels om samarbete med
övriga svenska PAO, dels förstärkt samordning med de socialdemokratiska
stiftelserna inom European Forum for Democracy and Solidarity, dels utbildningar
och andra nationella arrangemang för svenska projektorganisationer.

Kommunikationsverksamheten
Mål för kommunikationsverksamheten
Det övergripande och långsiktiga målet för Palmecentrets arbete med kommunikation
är att främja folkligt deltagande, fördjupa kunskaperna om mänskliga rättigheter och
arbetslivets rättigheter samt fördjupa förståelsen och engagemanget för globala
utvecklingsfrågor.
Finansieringen av de olika kommunikationsinsatserna 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. Under 2006 startade också
projektet Decent Work for Decent Life med finansiering från EU-kommissionen via
vår samarbetsorganisation Solidar.
Palmecentrets olika roller i kommunikationsverksamheten
Palmecentrets kommunikativa arbete bedrivs inom ramen för centrets två roller; att
vara en kvalitetssäkrande ramorganisation och en strategisk aktör.
I rollen som kvalitetssäkrande ramorganisation ska Palmecentret i sin
kommunikationsverksamhet:
1. stärka medlemsorganisationerna i sin roll som opinionsbildare för globala
utvecklingsfrågor samt stärka medlemsorganisationernas kapacitet att bedriva
internationella informationsprojekt
2. skapa en så bred kontaktyta som möjligt mellan organisationer i Palmecentrets
kontaktnät
3. tillvarata och utveckla kunskap
4. bidra till livslångt lärande
5. vara en resursbas och en kunskapskälla
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I rollen som strategisk aktör ska Palmecentret i sin kommunikationsverksamhet:
1. bilda opinion och informera för att främja det folkliga deltagandet, öka
engagemanget och fördjupa förståelsen för globala utvecklingsfrågor.
Målgrupper och kanaler för kommunikationsverksamheten
Den viktigaste målgruppen för Palmecentrets kommunikativa arbete är
medlemsorganisationerna och deras medlemmar. Därutöver är beslutsfattare,
opinionsbildare och den breda svenska allmänheten målgrupp.
En viktig målsättning i kommunikationsverksamheten är att ha en så stor öppenhet
som möjligt. Huvuddelen av seminarier är öppna för allmänheten och avgiftsbefriade.
Utbildningar riktar sig främst till medlemsorganisationerna och deras aktiva men
annonseras ofta öppet så att även andra som ännu inte är aktiva kan söka sig till
Palmecentrets verksamhet. Verksamhetens öppna karaktär är kanske tydligast på
Palmecentrets hemsida.
Palmecentret har under året försökt hitta sätt att nå nya grupper som har ett
internationellt engagemang och som delar arbetarrörelsens värderingar. Bland annat
har Palmecentret under 2006 haft kontakt med och besökt ett antal folkhögskolor för
att använda Global Respekt i undervisningen.
Palmecentret använder en lång rad kanaler i kommunikationsverksamheten som
exempelvis hemsidan, elektroniska nyhetsbrev, utskick, mediaframträdanden, ett
omfattande seminarieprogram, studier, utbildningar och nätverksbyggande insatser.
Kanalerna anpassas till Palmecentrets olika målgrupper och till dess två olika
opinionsbildande roller; rollen som strategisk aktör och som kvalitetssäkrande
ramorganisation.

Verksamhetsområden
Palmecentret delar in sin kommunikativa verksamhet i tre verksamhetsområden demokrati, mänskliga rättigheter och fred och säkerhet. Nedan följer en genomgång
av arbetet inom respektive tema.
Demokrati och folkligt inflytande
Demokrati och folkligt inflytande är ett verksamhetsområde där delaktighet och
inflytande är viktiga faktorer för att bekämpa fattigdom.
Kommunikationsverksamhetens demokratiarbete är inriktat på att informera om
Palmecentrets arbete med att stärka politiska partier, kooperativa rörelser och
frivilligorganisationer. Arbetet är också inriktat på att bilda opinion för
demokratiutvecklingens betydelse för fattigdomsbekämpningen genom artiklar på
hemsidan, seminarier och utbildningar.
Situationen i Mellanöstern har varit en viktig del av den opinionsbildande
verksamheten genom bland annat ett antal seminarier och opinionsbildande artiklar.
En särskild informations- och utbildningssatsning gjordes med fokus på Afrika. Bland
annat genomfördes en inspirationshelg om Afrika den 22-23 april på ABF i
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Stockholm med bland andra författaren Henning Mankell och författaren Lasse Berg
som också dokumenterades i ett textkompendium som tryckts upp och publicerats på
hemsidan.
Palmecentret har i kommunikations- och utbildningsverksamheten under året fortsatt
belysa hiv/aids effekter på demokratiutvecklingen.
Mänskliga rättigheter och Global Respekt
Palmecentret bedriver ett omfattande arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna
i en alltmer globaliserad värld. Att informera och bilda opinion om detta arbete är en
viktig del av centrets kommunikationsverksamhet. Det sker genom bland annat
utbildningar, seminarier och artiklar i ämnet.
Projektet Global Respekt som har pågått i flera år fortsatte under året med
oförminskad styrka. Boken och den Internetbaserade studiecirkeln som tagits fram för
Global Respekt har under året fått ökad spridning. Under 2006 distribuerades boken
i 1 600 exemplar och den webbaserade studiecirkeln www.studiecirkel.com hade
ungefär 500 deltagare. En uppdaterad version av boken trycktes under hösten som
kompletterats med texter om den fackliga rörelsen i en globaliserad tid och den
svenska modellen. En utbildning för studiecirkelledare i Global Respekt med 31
deltagare ägde rum i Skellefteå i november.
Ett utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter "En lektion om MR" med
tillhörande talarmanus har under året tagits fram och publicerats på Palmecentrets
hemsida.
Fred och gemensam säkerhet
Palmecentret har fortsatt med arbetet att informera och bilda opinion kring fred och
gemensam säkerhet genom framförallt seminarier i olika delar av landet och artiklar
på hemsidan.
Av stor vikt under året har varit att försöka bredda säkerhetsbegreppet att även
omfatta problemområden som inte ryms inom den traditionella säkerhetspolitiken
eller kriget mot terrorismen. Men diskussionen om säkerhet måste breddas så att fler
människors talan och säkerhet omfattas. I syfte att bredda säkerhetsbegreppet utifrån
ett könsperspektiv pågick under året projektet Gender och Säkerhet i samarbete med
nätverket Feministas som utmynnade i ett antal seminarier och en rapport.
Arbetet med att belysa kärnvapenproblematiken har fortsatt med förnyad aktualitet i
den internationella debatten. Bland annat hölls i juni en stor konferens i Stockholm
där Blixkommissionens rapport presenterades.
När det gäller information och opinionsbildning om Europafrågor anordnades ett
tiotal seminarier i olika delar av landet delvis finansierat med medel från Kommittén
för EU-debatt. Ämnen som har behandlats är bland annat ”EU – rätten och
politiken”, ”EU, medborgarna och fackföreningsrörelsen” och ”EU, flyktingar och
asylpolitiken”.
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Verksamhet per kommunikationskanal
Hemsidan
Palmecentrets hemsida www.palmecenter.se är navet i Palmecentrets kommunikation.
Nästan varje dag publiceras nya artiklar, rapporter, seminarieinbjudningar,
information om kurser, utbildningar och projekt. Hemsidan innehåller information
om Palmecentrets samlade verksamhet, såväl den opinionsbildande verksamheten som
utvecklingssamarbetet. Sidan har under året vidareutvecklats för att på ett ännu mer
överskådligt sätt informera, bilda opinion och bli ett ännu bättre verktyg för
medlems- och projektorganisationerna.
Under slutet av 2006 började Palmecentret analysera statistik över besöken på
hemsidan. Den visade att hemsidan hade närmare 10 000 unika besökare varje
månad. Besökarna kommer från 120 nationer men mer än 80 procent av besökarna
befinner sig i Sverige. 86 procent av besöken går till den svenska delen av hemsidan
och resten till den engelska. De flesta besökare hittar till hemsidan via en sökning från
sökmotorn Google, men många kommer också från länkar på Sidas och
Globalportalens hemsidor. En tredjedel av besöken kommer från användare som
skriver i adressen direkt. De mest besökta sidorna på webben är: Om Palmecentret,
Personallistan, Projektverksamheten och Olof Palme.
Under 2006 publicerades omkring 175 artiklar på hemsidan. Hemsidan innehåller
aktuella artiklar från seminarier, debattartiklar, information om Solidaritetsfonden,
notiser och kalendarium. På hemsidan informerar Palmecentret om olika projekt men
den är också ett verktyg för projektorganisationerna med exempelvis ansöknings- och
redovisningshandlingar och policydokument. Ett exempel på projektrelaterad
information som under året publicerades på hemsidan är Projekthandboken som
informerar om hur man bedriver utvecklingsprojekt.
Palmecentrets elektroniska nyhetsbrev skickas ungefär var tredje vecka och når drygt
3 500 prenumeranter men skickas också till ett hundratal presskontakter och
medlemsorganisationernas medier. Under 2006 skickades 17 nyhetsbrev.
Seminarier och utåtriktade arrangemang
Palmecentret har under året arrangerat ett sjuttiotal seminarier och arrangemang runt
om i hela Sverige. Strävan är att öka den regionala spridningen av verksamheten.
Även om fortfarande en stor del av de utåtriktade arrangemangen äger rum i
Stockholm ordnades under 2006 närmare vart tredje arrangemang utanför
Stockholm, vilket är en ökning sedan föregående år. Seminarierna har både haft
tematiska och länderorienterade fokus. Uppskattningsvis 4 000 personer deltog vid
Palmecentrets seminarier under 2006. En lista över seminarierna finns i bilaga 1.
Därutöver genomför Palmecentret en rad ämnesinriktade utbildningar och
nätverksmöten för projektaktiva i Sverige. Under 2006 anordnades bland annat
kommunikationsutbildningar, MR-utbildningar och HIV-utbildningar. Ett antal
nätverksträffar ägde också rum på olika håll i landet som samlar Palmecentrets
medlemsorganisationer som har såväl utvecklingssamarbete och informationsprojekt.
Personal från Palmecentret har också vid minst ett 60-tal tillfällen hållit föredrag och
informerat om centrets verksamhet och på så sätt nått omkring 5 000 åhörare.
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De årligen återkommande Palmedagarna hölls den 28-29 oktober i Gävle. Temat för
2006 års Palmedagar var ”Globaliseringens olika ansikten”. Årets dagar fokuserade
på olika aspekter av globaliseringen. Närmare 300 personer diskuterade, analyserade
och utbildade sig om globaliseringens olika konsekvenser och därmed flyttade fram
positionerna för att kunna arbeta mer effektivt för en mer rättvis globalisering. Utöver
de stora plenarseminarierna genomfördes sju delseminarier med olika teman som
arrangerats av några av medlemsorganisationerna. Utanför kongressalen fanns
utställningar med representanter från hela arbetarrörelsen som informerade om sitt
internationella solidaritetsarbete och en stor utställning om Bolivia. Palmedagarna
fick ett bra genomslag i lokala medier.
Palmecentret har också medverkat med informationsverksamhet vid bland annat Bokoch biblioteksmässan i Göteborg, politikerveckan i Almedalen, MR-dagarna i Malmö
och andra utåtriktade arrangemang. Dessutom har Palmecentret informerat om sin
verksamhet vid kongresser som medlemsorganisationerna har genomfört, på såväl
nationell som regional nivå.
Media
En av målgrupperna för Palmecentrets kommunikationsverksamhet är beslutsfattare
och journalister. En kontinuerlig bearbetning av journalister och beslutsfattare görs
genom utskick av nyhetsbrev och seminarieinformation till journalister. Det sker dels
genom direkta utskick, dels genom information till databaser som används av
journalister. Debattartiklar och insändare har skickats in till ett antal tidningar och
hemsidan. Under året har även ett antal pressutskick gjorts.

Solidaritetsfonden
Insamlingsverksamheten är av central betydelse för Palmecentrets arbete. Utan
insamlingen skulle det inte vara möjligt för Palmecentret att gå in med en egeninsats i
Sidafinansierad verksamhet. Tyvärr har insamlingens resultat inte ökat i den grad
som ökningen i utvecklingssamarbetet har krävt. Tvärtom är tendensen den motsatta
– insamlingsvolymen har under flera års tid minskat, trots ökade behov och trots
ökad vilja hos allmänheten att ge pengar till insamlingar. Likaså är insamlingen för
opinionsbildningen av stor betydelse. Att informera om och samla in pengar till
Palmecentrets projekt är ett effektivt sätt att engagera människor för global rättvisa.
För att öka insamlingsvolymen krävs fler givare. Under 2006 drogs en kampanj igång
för att göra insamlingen mer känd och på så sätt nå nya grupper att bidra till
Palmecentrets verksamhet. Kampanjen byggde på den I-fondsstrategi som tagits fram
året innan. Ett samarbete med kommunikationsbyrån JWT inleddes och utmynnade i
en kommunikationsstrategi och en kampanjplan för fonden.
Ett viktigt steg var att byta tilltalsnamn från det något anonyma I-fonden till
Solidaritetsfonden. Det formella namnet är fortsatt Arbetarrörelsens Internationella
Solidaritetsfond. Logotyp och grafisk profil ändrades likaledes. Nytt material och en
kampanjhemsida (www.solidaritetsfonden.se) togs fram under hösten. Den officiella
lanseringen av kampanjen och det nya namnet skedde på Palmedagarna i Gävle.
En serie uppvaktningar av samtliga medlemsorganisationers förbundssekreterare eller
ordförande påbörjades under året för att informera om nysatsningen och utveckla
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samarbetet för att få fler givare. Bland annat erbjuds organisationerna att ge
lönegåva bland personal och att skänka en gåva till fonden i någons minne, för att
hylla någon eller i stället för att skicka julkort. Samtal fördes också om att
marknadsföra insamlingen på medlemsorganisationernas hemsidor och i tidningar på
olika sätt. Ett antal av dessa har också informerat om nysatsningen. Därutöver har
fonden presenterats i samband med ett antal kongresser och andra större
sammankomster.
Under hösten påbörjades arbetet med att bearbeta fondens befintliga givare per
telefon för att få befintliga månadsgivare att höja sitt månadsbelopp och för att
försöka få dem som ger kvartalsvis via inbetalningskort att övergå till autogiro.
Telefonbearbetningen har gett mycket goda resultat. Fram till årsskiftet har
bearbetningen av de befintliga givarna på årsbasis gett 370 000 kronor. Dessutom gav
telefonbearbetningen ca 40 000 kr i engångsgåvor till insamlingen ”Fred i
Mellanöstern”. En stor del av denna summa skänktes i samband med Palmecentrets
tidigare ordförande Sten Anderssons begravning.
Löpande har informationsmaterial om fonden (information om fonden,
talarunderlag, autogiroblanketter, bössbanderoller mm) tagits fram och skickats till
kontaktpersoner i medlemsorganisationerna. Vykort med kampanjmotivet har tagits
fram och bland annat distribuerats till vykortsställ vid högskolor och universitet. En
variant av vykortet skickades också ut som julkort.
En betalningslösning för att kunna skänka gåvor till Solidaritetsfonden via hemsidan
har tagits fram. Via hemsidan är det från och med hösten 2006 möjligt att ge ett
bidrag till Solidaritetsfondens långsiktiga arbete såväl som till öronmärkta
kampanjer, såväl via Visa eller Mastercard som via de stora Internetbankerna.
Hyllnings- och minneskort går också att beställa direkt från hemsidan.
De administrativa rutinerna kring insamlingen fungerar väl i och med den utvecklade
databasen och uppdaterade rutiner för givarvård.
I slutet av 2006 hade Solidaritetsfonden 1354 månadsgivare via autogiro och ca 450
kvartalsgivare (som en gång per kvartal får ett brev och ett inbetalningskort
hemskickat till sig).
Fonden öppnades för insamling för offren för naturkatastrofen i Västsahara och totalt
samlades ca 123 000 kronor in. Pengarna har använts för att reparera taket på Olof
Palmeskolan i de västsahariska flyktinglägren.
En insamling, ”Fred i Mellanöstern”, initierades under året av SSU och
Socialdemokraterna. Hittills har 130 000 kronor samlats in.
Julinsamlingen inbringade ca 100 000 kr.
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BILAGA 1: Seminarier och utåtriktade arrangemang 2006
12/1
14/1
19/1
30/1
02/2
16/2
20/2
24/2
27/2
28/2
01/3
01/3
02/3
02/3
02/3
03/3
03/3
09/3
15/3
28/3
29/3
05/4
07/4
08/4
20/4
22/4
25/4
26/4
03/5
07/5
08/5
09/5
15/5
22/5
22/5
26/5
07/6
15/6
02/7
03/7
05/7
24/8
24/8

Stockholm: Arbetare i alla länder - konflikt eller samverkan
Stockholm: Norden och Europa
Stockholm: Migration, människor och möjligheter
Stockholm: Gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea - kan dödläget brytas?
Stockholm: Vad blev resultatet av WTO-konferensen i Hongkong?
Stockholm: Vitryssland inför presidentvalet
Stockholm: Vad vill Sverige med de militära fredsinsatserna?
Stockholm: Palme – solidaritet utan gränser
Stockholm: Burma i fokus - ett samtal med Burmas exilregering
Stockholm: I Olof Palmes anda
Stockholm: Burma - today and tomorrow
Stockholm: Med stolthet och glädje – ett samtal om Olof Palmes socialism
Stockholm: Det dunkelt tänkta
Stockholm: Human Rights in Iran
Östersund: EU, medborgarna och fackföreningsrörelsen
Stockholm: Mänskliga rättigheter i Iran
Stockholm: The Responsibility to Protect (R2P) - Seminarium med Louise Arbour
Gubbängen: Fotoutställning: Another Day of Life
Stockholm: Irak - Problem och perspektiv på demokratiseringsprocessen
Haparanda: EU, nordliga dimensionen och Barentssamarbetet
Stockholm: Iran – på väg att skaffa kärnvapen?
Stockholm: Ett annat Israel
Stockholm: Folkmordet i Rwanda - reflektioner 12 år efteråt
Stockholm: Det heliga landet
Stockholm: Ukraina efter parlamentsvalen: Dr. Hryhoriy Nemyria
Stockholm: Fokus Afrika
Stockholm: Sveriges röst i världen - har den förändrats?
Stockholm: Folkrörelsebiståndets framtid
Uppsala: Burma – den eviga diktaturen?
Västerås: Kvinnor till salu
Stockholm: Burma - den eviga diktaturen?
Stockholm: Vitryssland och Ukraina -- två vägar i Europa
Stockholm: Den humanitära situationen på Gaza och Västbanken
Stockholm: Burma - den eviga diktaturen?
Stockholm: USAs relationer till Mellanöstern och Europa
Avesta: Religionens påverkan på fred, ekonomi och politik i Palestina-Israel
Stockholm: Varför Kärnvapen? I riktning mot en kärnvapenfri värld
Stockholm: Vem vinner och vem förlorar med dagens migrationspolitik?
Visby: Almedalsveckan i Visby
Visby: Konsert med Mikael Wiehe
Visby: Våld mot kvinnor - i vardagen och i krig
Stockholm: Våld mot kvinnor - i vardagen och i krig
Västerås: Våld mot kvinnor - i vardagen och i krig
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28/8
01/9
01/9
09/9
21/9
02/10
16/10
21/10
24/10
28/10
02/11
08/11
15/11
16/11
18/11
21/11
23/11
24/11
25/11
27/11
29/11
05/12
07/12
07/12

Malmö: Våld mot kvinnor - i vardagen och i krig
Gubbängen, Stockholm: Romsk-turkiska kulturdagar, fr.o.m 17 aug
Stockholm: Demokrati: prioriterat för folket i Mellanöstern?
Uppsala: Mellanöstern - vägar till en rättvis fred?
Göteborg: Bokmässan i Göteborg - Internationella torget
Stockholm: Vem bryr sig? Ett samtal om Mellanöstern i Sten Anderssons anda
Stockholm: Thailand - är demokratin förlorad nu?
Linköping: EU-rätten och politiken
Sundsvall: EU, medborgarna och fackföreningsrörelsen
Gävle: Palmedagarna - Globaliseringens olika ansikten
Stockholm: Irak inifrån
Stockholm: EU, flyktingar och asylpolitiken
Stockholm: Palestinsk vecka
Örebro: Sverige och EU
Stockholm: Att vilja gå vidare
Stockholm: Etiopien vid ett vägskäl?
Stockholm: Södra Kaukasus: mellan väst och öst
Stockholm: Föreläsning med Bani Sadr - Irans ex-president
Uppsala: Föreläsning med Bani Sadr - Irans ex-president
Umeå: Seminarium om EU bortom ja/nej-debatten
Uppsala: Seminarium om Kärnvapenhotet idag
Västerås: Liberia på rätt väg
Stockholm: Förändras USA:s Mellanösternpolitik?
Uppsala: En annan värld är möjlig - samtal om World Social Forum
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BILAGA 2: I-fondsärenden 2006

2006-IF-001

SAP
Ansökan om bidrag till stöd till valkampanj för det
socialdemokratiska partiet på Haiti

Beslut av generalsekreterare 2006-02-06, SEK 50.000:2006-IF-002

SAP
Ansökan om stöd till valkampanj i Chile för den kvinnliga
presidentkanditaten Michelle Bachellet

Beslut av generalsekreterare 2006-01-09, SEK 50.000:2006-IF-003

Palmecentret
Ansökan om stöd till kommande valrörelse, FMNL i El
Salvador, distriktsstyrelsen i La Libertad

Ansökan avslagen
2006-IF-004

Socialdemokraterna i Uppsala län
Ansökan om stöd till partikamrater på Filippinerna

Beslut av styrelsen 2006-03-16, SEK 75.000:2006-IF-005

SSU-förbundet
Ansökan om stöd till Gaza, Fata Medical and Rehabilitation
Hospital

Beslut av generalsekreterare 2006-09-25, SEK 50.000:2006-IF-006

SAP
Öronmärkta pengar till reparation av Olof Palmeskolan i
Västsahara

Beslut av styrelsen 2006-10-10, SEK 90.000:-
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