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Verksamhetsberättelse 2004 

 
 

Inledning 

 
För Olof Palmes Internationella Centrum var 2004 mycket intensivt. Vi fullföljde 
tidigare arbete med att utveckla kampanjen Global Respekt och inledde ett mer 
systematiskt arbete mot hiv/aids – inte minst i Afrika.  
 
Ett stort antal seminarier genomfördes i internationella frågor, under högsäsongerna i 
genomsnitt två möten per vecka, och ett ökande antal av dessa arrangerades utanför 
Stockholmsområdet.  
 
Programmet för utvecklingssamarbete expanderade enligt planerna. Samtidigt 
fortsatte vår strävan att väva ihop programmet med opinionsbildning och 
kunskapsutveckling.  
 
Programarbetet under 2004 beskrivs senare i denna rapport. Här några av 
prioriteringarna: 
 

 Kampanjen mot hiv/aids. Denna kampanj inriktas på att ta upp farsotens 
förödande effekter för demokratin och verka för olika åtgärder som stärker de 
demokratiska krafterna i arbetet för rehabilitering.  

 
 De mänskliga rättigheterna. Detta är ett centralt begrepp i allt vårt arbete, och 

vi betonar också de ekonomiska och sociala rättigheterna. En studiecirkel har 
framställts för kampanjen Global Respekt, vilken finns på centrets hemsida – 
www.palmecenter.se. Flera ledarkurser hölls under året för att stärka 
kampanjen.  

 
 Kvinnors rättigheter. Detta arbete har betonats bland annat i kampanjen mot 

hiv/aids. 
 

 Barns rättigheter. Detta arbete har bevakats bland annat genom vårt aktiva 
deltagande i förberedelserna och genomförandet av en större konferens i 
Genève om palestiniernas rättigheter. Generalsekreteraren ledde också en 
arbetsgrupp om åtgärder mot våld mot barn. Arbetsgruppen möttes i Unicefs 
regi i Sarajevo.  

 
 Minoriteternas rättigheter. I detta arbete har vi särskilt uppmärksammat 

romerna i Europa genom ett särskilt seminarium och genom möten i samarbete 
med det romska kulturcentret i Stockholm. Romernas situation på Balkan är 
ett viktigt inslag i vårt utvecklingsprogram.  
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 Gemensam säkerhet. Tillsammans med Broderskap har vi arrangerat ett 
särskilt seminarium om gemensam säkerhet. Även flera andra seminarier har 
hållits kring säkerhetspolitiska teman. 

 
 Fredsförhandlingar. Tillsammans med Harvarduniversitet har vi under året 

anordnat en intern konferens med ledande kosovoalbanska politiker om 
fredsförhandlingar.  

 
 Mellanöstern. Vi har gett stöd till det s.k. Genèveinitiativet och dessutom 

bidragit till demokratisk utbildning av funktionärer inom Fatahpartiet.  
 
Några övriga kommentarer om året som gick: 
 

 Under året tillträdde Lena Hjelm-Wallén som ordförande efter Ingvar 
Carlsson. Styrelsen sammanträdde sex gånger, förutom i samband med 
representantskapet.  

 
 Palmedagarna kring olika internationella teman hölls i Göteborg i oktober. 

Dagarna hade hiv/aids i fokus.  
 

 Samarbetet med medlemsorganisationerna har varit konstruktivt; exempelvis 
har en nylansering av I-fonden (Arbetarrörelsens internationella 
solidaritetsfond) påbörjats.  

 
 Ekonomin på centret är i balans och under god ordning.  

 

Informationsverksamheten 

 

Målen för informationsverksamheten är att: 

 bilda opinion för frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och fred 

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

 stärka I-fonden. 

 

De främsta målgrupperna har varit medlemsorganisationerna samt dessas  
medlemmar. Genom verksamhetens öppna karaktär har också tillgängligheten för 
andra intresserade kunnat garanteras. 

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 fem tematiska 
program – Solidarisk utveckling, Global Respekt, Gemensam säkerhet, 
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Kulturförståelse 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 och genom andra projektbidrag. 
Ett särskilt informationsanslag från Europeiska kommissionen utgick för projektet 
Global Respekt.  

De informationsinsatser som genomförs av medlemsorganisationerna är av stor 
betydelse, och därför kan centrets medlems- och projektorganisationer efter ansökan 
få Sidamedel för olika insatser via Palmecentrets informationsram. Ett femtontal 
sådana projekt genomfördes under 2004. 

Tematiska program 

Nedan följer en genomgång av arbetet inom respektive tema. 

Solidarisk utveckling 

Temat Solidarisk utveckling handlar i grunden om de stora globala orättvisorna – 
inte minst fattigdomsgapet. Under året har olika aspekter av svensk utvecklingspolitik 
kommit att diskuteras. Palmecentret har erbjudit ett forum för denna viktiga debatt, 
vilken har handlat om bistånd men också om andra politikområden, t.ex. handel, 
migration och säkerhet (med krav på samstämmighet).  

Palmecentret har fokuserat på diskussionen om demokrati och mänskliga rättigheter 
och dessa aspekters roll i utvecklingen, och vi har tagit upp olika erfarenheter från 
programmen inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. 

En särskild kampanj startades under Palmedagarna på temat Hiv/aids och demokrati 
genom ett omfattande seminarieprogram och genom spridning av kampanjmaterial, 
talarunderlag m.m. Inför kampanjstarten ordnades en informatörsutbildning om 
hiv/aids-frågor och om hur kampanjarbetet kan läggas upp i Sverige. Många 
medlemsorganisationer genomförde egna aktiviteter på detta tema – dels under den 
internationella aktivitetsdagen i slutet av oktober, dels under världsaidsdagen den 1 
december.  

Många olika seminarier har arrangerats inom ramen för temat Solidarisk utveckling, 
med en rad både tematiska och länderorienterade fokus  – millenniemålen, Sveriges 
politik för global utveckling, jämställdhet, Rwanda, Haiti, Tjetjenien, Mellanöstern, 
Kina, samarbetet med Baltikum, Sudan/Darfur, Kambodja, Ukraina, Zimbabwe, Irak, 
Vitryssland, Albanien, Burma m.m. 

 

Global Respekt 

Temat Global Respekt är nära relaterat till temat om solidarisk utveckling; båda 
handlar om att skydda de mänskliga rättigheterna i en tid av allt snabbare 
globalisering. Palmecentret fokuserar i detta sammanhang särskilt på de mänskliga 
rättigheterna i arbetslivet och på att belysa den internationella fackföreningsrörelsens 
roll. 

Under 2004 drevs ett aktivt utbildningsprogram i form av en Internetbaserad 
studiecirkel under tio lektioner på temat Globalisering och de mänskliga 
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rättigheterna. Global Respekt publicerades också i bokform i samarbete med Premiss 
förlag.  

Såväl Internetutbildningen som boken har fått mycket goda recensioner och mycket 
uppskattning av många läsare och besökare. Materialen har också fått bra spridning i 
flera medlemsorganisationer. Under hösten lanserades Internetmaterialet i en engelsk 
version, och en produktion av boken på engelska inleddes. 

Tre helgutbildningar för studiecirkelledare inom temat Global Respekt har 
genomförts. Utbildningarna har varit mycket givande och uppskattade.  

Seminarier har ordnats på olika delteman, t.ex. kvinnor och globalisering, sociala 
forum, sociala dimensioner av globaliseringen, trafficing, hiv/aids och det fackliga 
arbetet, slaveriet i Mauretanien samt rättvis handel ur olika aspekter. Därutöver har 
även seminarier anordnats om utbildningspaketet och Global Respekt-frågan som 
sådan.  

Under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg presenterades Global Respekt-boken och 
Internetutbildningen, när Palmecentret deltog i ett s.k. internationellt torg 
tillsammans många andra närstående organisationer. Resultatet av denna 
presentation var gott. 

Informationsprojektet Global Respekt – globala rättigheter drivs i samarbete med 
ABF och LO. En särskild arbetsgrupp med representanter för 
medlemsorganisationerna fortsätter detta arbete.  

 

Gemensam säkerhet 

Palmecentret har arbetat med fokus på frågeställningar om terrorism och nya 
säkerhetspolitiska krav, massförstörelsevapen, FN-frågor och folkrätt. Verksamheten 
har genomförts genom seminarier och via kunskapsmaterial på hemsidan.  

Ett deltema har varit Svensk säkerhetspolitik. Där medverkade bland annat 
utrikesminister Laila Freivalds, tillsammans med den finske utrikesministern, i ett 
seminarium om säkerhetspolitik i Finland och Sverige.  

Ett annat deltema har varit Gemensam säkerhet i en ny tid. Detta tema låg till grund 
för den idéutvecklingskonferens som anordnades i samarbete med Broderskap, vilken 
sedan följdes av fyra lokala seminarier på temat. Syftet har varit att öka kunskapen 
om gemensam säkerhet som begrepp och om dess betydelser i dag och i framtiden.  

Under hösten påbörjades ett arbete och hölls ett antal seminarier för att öka 
kunskapen om ickespridning av massförstörelsevapen. Andra delteman som tagits upp 
är USA-valet samt Barentssamarbetet, och i samarbete med den finländska kommittén 
för europeisk säkerhet (Stete) arrangerade Palmecentret en konferens om 
gemensamma säkerhetsfrågor i Gdansk. 

 

Kulturförståelse 

Inom ramen för temat Kulturförståelse har Palmecentret arbetat med olika insatser för 
kulturförståelse och minoritetsgruppers rättigheter i såväl Sverige som Europa och 
resten av världen. Arbetet i kommittén Ikom, där många medlemsorganisationer 
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deltagit, har lett till aktiviteter om bland annat islam i Europa. Den romska frågan 
har också tagits upp i seminarieform, och centret deltog vid öppnandet av Romernas 
kulturcentrum i Stockholm.  

I samverkan med bland annat Arenagruppen har Palmecentret deltagit i ett projekt på 
temat Rasismer i Europa, där innehållet i kvalificerade seminarier spridits genom 
artikelsamlingar i bokform. 

Europafrågor 

Inom ramen för temat Europafrågor genomförde Palmecentret ett projekt med syfte 
att öka kunskapen om det utvidgade EU. En mötesserie genomfördes under våren, Det 
Nya Europa – Ett utvidgat EU, med lokala möten i flera städer, samt två mer 
specialinriktade möten i Stockholm om de nya EU-medlemmarnas perspektiv.  

Under hösten fortsatte denna verksamhet med fokus på dels förslaget till ny grundlag 
för EU, dels EU och relationen till grannländerna.  

Metoder  

Följande metoder har använts i informationsverksamheten. 

Kommunikation 

Palmecentrets hemsida på Internet är motorn i den samlade kommunikationen. Där 
publiceras nytt material i form av rapporter, artiklar, inbjudningar etc. i stort sett 
dagligen. Innehållet i de tematiska programmen har varit bärande i artikel- och 
kunskapsmaterialet på hemsidan, tillsammans med rent opinionsbildande inlägg.  

I det samlade webbsystemet finns www.palmecenter.se, www.palmecenter.org, 
www.i-fonden.nu och www.globalrespekt.nu. Antalet besökare på hemsidan har ökat 
och är uppe i drygt 500 personer per dag, som i snitt är inne på hemsidan 15–20 
minuter vardera.  

Det elektroniska nyhetsbrevet Nyheter från www.palmecenter.se kommer ut ca 
varannan vecka. Innehållet baseras på sammanfattningar och notiser från artiklar 
från hemsidan. Antalet prenumeranter var under året ca 3 500 stycken. 

Palmecentrets tidning lades dock ned under året och kom ut med ett sista nummer i 
början av 2004. Nedläggningen berodde på effektivitets- och kostnadsskäl. 

Under året har nya broschyrer om Palmecentret och I-fonden producerats, och 
centrets aktiviteter har vid många tillfällen både besökts och speglats av media. 
Palmecentrets medarbetare har också medverkat vid många tillfällen i såväl tidningar 
med diskussionsinlägg som kommentatorer i radio och tv. Centret har också funnits 
med i och informerat medlemsorganisationernas tidningar. 

 

Seminarier och arrangemang 

Under året har ca 100 seminarier och arrangemang genomförts inom ramen för 
informationsverksamheten och de olika tematiska programmen. (En lista över 
seminarierna finns med som bilaga 1.)  

http://www.palmecenter.se/
http://www.palmecenter.org/
http://www.globalrespekt.nu/
http://www.palmecenter.se/
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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 och genomfört många aktiviteter i samspel med 
medlemorganisationerna. 

Palmedagarna genomfördes den 16–17 oktober i Göteborg, och de var också 
startskottet för en kampanj på temat Hiv och demokrati. Programmet för dagarna var 
välfyllt med kvalificerade föreläsare, och närmare 300 personer deltog under helgen. 
Bland annat medverkande Dr Peter Piot, som är chef för UNAIDS, samt 
biståndsminister Carin Jämtin.  

Centret har också medverkat med informationsverksamhet vid bland annat Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg, Socialdemokraternas extra partikongress, 
Hultsfredsfestivalen och andra utåtriktade arrangemang.  

 

I-fonden 

Under året har det varit viktigt att profilera I-fonden i många olika sammanhang, att 
värva nya regelbundna givare, att upprätthålla goda relationer med givarna samt att 
fortsätta arbetet med en väl fungerande administration runt I-fonden. 

I-fonden finns också med som en betydelsefull komponent i all annan verksamhet. I 
biståndsverksamheten har t.ex. I-fondsmedel använts för egeninsatsen i Palmecentrets 
egna s.k. 80/20-projekt, dvs. där Sida står för 80 procent av projektkostnaden och den 
enskilda organisationen för 20 procent. 

Medlemsorganisationerna har också möjlighet att söka stöd till snabba och direkta 
insatser för samarbetspartners runt om i världen; genom större öronmärkta 
insamlingar kan insatserna på plats bli kraftfulla. (En lista över insatser som 
genomförts med I-fondsmedel finns med som bilaga 2.) 

I-fonden är av stor betydelse i centrets informationsverksamhet. Genom att diskutera 
och söka kunskap stärker vi våra möjligheter till påverkan och politisk förändring, 
genom I-fonden blir det möjligt att gå direkt från ord till handling och genom 
ekonomiska bidrag kan vi stödja förändring. Därför har också arbetet under året 
lagts upp så att vi har förenat insamlingar med andra informationsinsatser.  

Följande insamlingar har skett under året: 

 Irak. Kampanjen till stöd för mänskliga rättigheter i Irak fortsatte under året. 

 Hiv/aids. Under Palmedagarna startades en ny kampanj till stöd för arbete om 
hiv/aids och demokrati. 

 Global Respekt. En I-fondsinsamling med inriktning på mänskliga fackliga 
rättigheter finns med i satsningen på Global Respekt-projektet. 

 Julgåvan. I samband med jul erbjöds medlemmarna att stödja I-fonden med 
en julgåva.  

 Minnesgåvor. Löpande under året har det kommit in många gåvor till I-
fonden i samband med begravningar och minnestunder. 
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 Lönegåvan. Många medarbetare på arbetsplatser inom arbetarrörelsen stödjer 
I-fonden med en månatlig gåva. Arbetet med att sprida detta har fortsatt 
under året. 

 Autogirogivare.  I slutet av året hade fonden ca 1 700 regelbundna givare via 
autogiro. 

 Kvartalsbrev. Vid fyra tillfällen under året har kvartalsbrev med 
inbetalningskort skickats ut till de givare som valt att stödja I-fonden på detta 
sätt. 

 Givarkontakter. Systemet med givarkontakter och administration utvecklades 
under året. Databasen med givare har uppdaterats löpande. 

 

Internationellt utvecklingssamarbete  

Nedan följer en sammanställning av det internationella utvecklingsarbete som 
bedrivits under 2004. 

 

Målen för det internationella utvecklingssamarbetet  

Det övergripande och långsiktiga målet för utvecklingssamarbetet inom Palmecentret 
är att öka möjligheten för individer och grupper att ta kontroll över sina egna liv, och 
därmed gemensamt kunna utveckla sina samhällen till demokratier som säkerställer 
allas lika möjligheter samt  politiska, medborgerliga, ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter.  

Det direkta målet med utvecklingssamarbetet är att stödja rättighetsbaserade 
organisationers möjlighet och kapacitet att verka för demokratisering samt social och 
ekonomisk förändring i sina egna samhällen. För att uppnå denna vision har 
utvecklingssamarbetet sitt fokus på demokrati, mänskliga rättigheter samt fred och 
konfliktlösning. 
 

Demokrati 

Arbetet med demokrati och en demokratisk samhällsutveckling är Palmecentrets 
främsta prioritering i utvecklingssamarbetet. En demokrati kräver mer än formella 
val. En demokrati förutsätter ett aktivt deltagande från samtliga grupper i samhället. 
Rätten att göra sin röst hörd, att organisera sig och sina aktiviteter och att delta i 
beslutsprocesser är alla grundelement i arbetet. Den rätten gäller såväl aktörer ur det 
civila samhället som politiskt förtroendevalda och politiska partier. Detta är grunden 
för ett demokratiskt samhällsstyre.  

En viktig del av arbetet med demokrati är att skapa goda och funktionella relationer 
mellan politiskt förtroendevalda och aktörer ur det civila samhället. 
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Mänskliga rättigheter 

Ett antal skrivna dokument definierar Palmecentrets arbete med mänskliga rättigheter 
–framför allt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 och 
efterkommande konventioner, t.ex. konventionen om barnets rättigheter från 1989989 
samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966.  

Utgångspunkten är alla människors lika rätt och möjlighet. Ett rättighetsbaserat 
förhållningssätt lägger grunden för politiska, ekonomiska och sociala förändringar 
som i sin tur skapar bestående förändringar i maktstrukturer. Därmed säkerställs 
allas lika rätt till ett drägligt liv. En viktig del av arbetet för ekonomisk utveckling 
och förändring är den kooperativa verksamheten.  

Likt arbetet med demokrati kräver kampen för rättigheter rätten att göra sin röst 
hörd, liksom rätten till att organisera sig och sina aktiviteter. 

Fred och konfliktlösning 

Demokrati och allas lika möjligheter och rättigheter förutsätter en fred som omfattar 
alla grupper i samhället. Dock existerar konflikter på alla nivåer och ständigt i alla 
samhällen.  

Konflikter innebär inte bara krig och övergrepp utan också konflikter på 
arbetsmarknaden, mellan grupper i samhället, förtryckta minoriteter och politiska 
aktörer. Konflikter i sin värsta form skapar förödelse och död; i sin bästa form leder 
icke-våldskonflikter till positiva samhällsförändringar som stärker människors 
rättigheter till ett drägligt liv och en demokratisk samhällsutveckling.  

Palmecentrets roll i arbete med fred och konflikter är att skapa plattformar för dialog 
och konstruktiv förhandling, vilket i sin tur kan leda till social, ekonomisk och 
politisk förändring. 

 

Omslutning för det internationella utvecklingsarbetet  

Under 2004 genomfördes drygt 300 projekt i 62 länder med en omslutning på drygt 
120 miljoner kronor. Palmecentret hade under 2004 fyra 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.  

 

Verksamhetsprioriteringar 

Projektverksamheten har som syfte att utveckla kapacitet respektive organisation 
under huvudrubrikerna demokrati, mänskliga rättigheter samt freds- och 



 11 

konfliktlösning bland aktörer i det civila samhället. Folkbildning är ett starkt inslag i 
allt detta arbete.  

Demokratiarbetet i det digitala rummet för att fördjupa demokratin på alla nivåer tog 
ytterligare ett steg under 2004. Exempelvis genomfördes Palmecentrets Internet 
Academy for Democracy i Södra Afrika, i Asien och på Västra Balkan med stor 
framgång. En utveckling av det arbetet var att inleda utveckling av ett datorspel om 
demokrati för målgruppen 15–35-åringar. Detta arbete sker i samarbete med 
Panvision, och det ska vara klart i augusti 2005.  

Arbetet kring hiv/aids intensifierades under 2004, och här har vi valt att fokusera på 
demokrati och rättigheter. Under 2004 sökte Palmecentret medel från Sida för ett 
omfattande metod- och utbildningsarbete under 2005, vilket beviljades i december 
2004.  

 

Biståndsrelaterad utbildning 

Nedan följer en sammanställning över olika former av biståndsrelaterad utbildning 
under året.  

 

Utbildning för svenska projektorganisationer 

 
 Utreseutbildning. En tvådagarsutbildning för organisationer inom U- och 

Ö-ramen och inom det partinära stödet. 
 
 Biståndsutbildning. En utbildning i två steg för projektledare inom 

ramavtalen, i syfte att utbilda om LFA-metoden (LFA – Logical Framework 
Approach, ett instrument för att planera, analysera, bedöma, följa upp och 
utvärdera ett projekt eller program). 

 
 Redovisningsseminarium. En dag för projektorganisationerna.  
 
 Utbildningar för projektorganisationernas aktiva i Mellanöstern, Balkan 

samt Ryssland och Vitryssland. Organisationerna har samlats vid ett eller 
flera tillfällen i syfte att stärka projektledarna, utbyta erfarenheter samt 
lära varandra mer om situationen i de respektive länderna och regionerna. I 
utbildningarna deltog projektledare både från det partinära biståndet samt 
från projektledare inom 80/20-ramarna.  

 

 En utbildning för svenska projektledare inom ramen för det partiinriktade 
demokratistödet. En tvådagarsutbildning som syftade till att presentera och 
introducera Palmecentrets Internetbaserade demokratiakademi som ett 
redskap i projektverksamheten. 
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Utbildning för praktikanter  

 
 Under våren 2004 hölls en praktikantutbildning med 15 deltagare, primärt 

från SSU, Unga Örnar och de fackliga organisationerna. Praktikanterna 
fick en utbildning på totalt åtta veckor på Brunnsviks Folkhögskola, och i 
utbildningen ingick praktik hos Palmecentrets samarbetsorganisationer på 
Västra Balkan.  

 
Efter genomgången utbildning har deltagarna aktivt medverkat med 
information på kurser och konferenser hos Palmecentrets 
medlemsorganisationer.  

 

Övrig utbildning 

 

 I samband med drygt 40 resor av Palmecentrets personal har utbildningar 
genomförts för våra projektpartners runt om i världen i bland annat LFA 
och Oktagonen (ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda 
organisationer).  

 

 

Partinriktat demokratistöd  

 

Geografiska prioriteringar 

Afrika söder om Sahara:  Namibia och Sydafrika 

Asien:   Filippinerna 

Central- och Östeuropa:  Ryssland, Vitryssland och Ukraina 

Latinamerika:  Brasilien och Chile 

Mellanöstern:  Palestina 

Västra Balkan:  Bosnien-Hercegovina och Serbien 

 

Flertalet av de planerade insatserna genomfördes enligt tidsplan i dessa länder.  

Denna verksamheten planeras och genomförs i nära samarbete med 
Socialdemokraterna, och bland medlemsorganisationerna märks ett fortsatt ökat 
intresse för denna form av demokratistöd.  

Under året har närmare hälften av de anslagna medlen använts till insatser av 
medlemsorganisationer på lokal och regional nivå. Verksamhet har sammantaget 
genomförts i samarbete med 27 systerpartier i 19 länder. I vissa projekt har 
samverkan skett med bland andra European Forum for Democracy and Solidarity 
samt holländska Alfred Mozer Stiftung.  
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Utöver de bilaterala projekten har även ett projekt genomförts i Singapore i samarbete 
med de partianknutna organisationerna Jarl Hjalmarsson-stiftelsen (m) och SILC (fp), 
liksom ett projekt i Guatemala i samarbete med sex av de sju svenska partianknutna 
organisationerna.  

Under 2004 har arbetet med att fasa in den partiinriktade verksamheten i samma 
administrativa rutiner som Palmecentrets övriga projektverksamhet avslutats.  

 

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 kom 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 80/20-
projekten 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, som är ett europeiskt nätverk av enskilda 
organisationer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete och sociala 
frågor, bland annat genom att delta i styrelsemöten, och att delta i arbetet med att ta 
fram ett nytt program för internationellt utvecklingssamarbete. Samarbetet med 
övriga medlemmar i nätverket fungerar bra.  

Under 2004 har Palmecentret aktivt arbetat för att påverka Solidars inriktning och 
arbete, framför allt när det gäller det internationella utvecklingssamarbetet.  

Under 2004 har också ett arbete genomförts med EU-stöd, vilket syftar till att stödja 
exilgrupper och opposition i Burma. Arbetet har varit omfattande och skett i 
samarbete med andra givare från bland annat Kanada och Irland. En fortsättning är 
planerad för 2005, men då med stöd från Sida.  

 

Geografiska och tematiska prioriteringar 

Nedan följer en kortfattad sammanfattning av vårt utvecklingssamarbete i vissa 
prioriterade länder. Omfattande redovisningar av projektverksamhetens innehåll och 
genomförande görs årligen i redovisningarna till Sida.  

 

Afrika söder om Sahara 

Geografiska prioriteringar:  Sydafrika och Zimbabwe, samt beredskap för 
ytterligare insatser i Namibia och Angola 

Tematiska prioriteringar:  Mänskliga rättigheter, jämställdhet, hiv/aids  
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Under verksamhetsåret har Sydafrika och Namibia varit fokus för Afrikaarbetet, inte 
minst på grund av den större metodstudie kring nulägesanalyser som Palmecentret 
genomförde under året i samarbete med LO/TCO:s biståndsnämnd.  

Den negativa politiska utvecklingen i Zimbabwe har försvårat Palmecentrets 
ordinarie verksamhet i landet, men Zimbabwe kommer att vara ett prioriterat land 
för insatser om och när utvecklingen vänder. Förberedelser för nya insatser i Angola 
har skjutits på framtiden på grund av tidsbrist på Palmecentret.  

De flesta projekt i Afrika som bedrivs av Palmecentret och dess 
medlemsorganisationer finns i södra Afrika, och då främst Sydafrika. Fokus på arbete 
är framför allt folkbildning och kapacitetsutveckling med inriktning på jämställdhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter. Organisationsutveckling är också en viktig 
komponent i projektverksamheten. Framtida insatser kommer att ha ett ökat fokus på 
barn och ungdomar.  

Arbetet med att öka vår egen och medlemsorganisationernas kunskap kring hiv/aids 
samt detta problem ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv har kommit igång på 
allvar under året. Arbetet kommer att fortsätta under den kommande tvåårsperioden 
och ges en större prioritet.  

Partistödsprojekten återfinns i Namibia och Sydafrika. Projekten har fokus på 
facklig-politisk samverkan, uppbyggnad av utbildningskapacitet samt förstärkning av 
demokratiska processer internt.  

 

Asien  

 

Geografiska prioriteringar:  Burma, Nord/Sydkorea, Filippinerna 
 

Tematiska prioriteringar:  Mänskliga rättigheter, facklig-politisk 
   samverkan 

 

Arbetet med biståndsprojekten i Asien har varit stabilt. Nätverksmöten har 
genomförts med de svenska administratörerna för projekten – dels i Pakistan och dels 
i Filippinerna. Därmed sker en god samordning och arbetsprioritering som leder till 
ett helhetstänkande för vårt arbete i dessa länder.  

Ett omfattande EU-finansierat projekt för Burmas minoritetsnationaliteter har 
genomförts under året. Samarbete sker där med främst Danska Burmakommittén, 
Trocaire Irland och CLWR i Kanada (Lutherska kyrkan) inom ett program kallat 
National Reconciliation Program (NRP).  

Ett samarbete mellan organisationer som stödjer den demokratiska utvecklingen i 
Burma har genomförts liksom tidigare år, och det har även skett en koordinering 
mellan de nordiska aktörerna. 

Under tidig höst genomfördes en resa till Kina för att utreda möjligheterna till 
projektutveckling med olika organisationer i landet. Denna resa ledde till ett 
delegationsbesök i Sverige från den kommunistiska partiskolan under senhösten, då  
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bl a Palmecentret besöktes. Detta utbyte gav både deltagarna och Palmecentret ökade 
insikter. Därtill genomfördes en resa till Mongoliet, där en kortare utbildning 
genomfördes under två dagar för Socialdemokraternas systerparti.  

Därutöver har ett partigemensamt utbildningsprojekt mellan Folkpartiet, 
Moderaterna och Socialdemokraterna genomförts i Singapore.  

 

Latinamerika  

 

Geografiska prioriteringar: Centralamerika, med betoning på El Salvador 
   och Guatemala 
     
Tematiska prioriteringar: Demokrati- och organisationsutveckling 
 

Palmecentret har sett ett litet, men dock ökande, intresse bland centrets medlemmar 
för Latinamerika, speciellt när det gäller Colombia och Brasilien. Förhoppningen är 
att intresset på sikt genererar fler projekt. I partistödssamarbetet genomfördes 
samtliga planerade projekt, förutom ett som var centralt beläget i regionen.  

Under året fortsatte den partigemensamma insatsen i Guatemala. Alla partier utom 
Moderaterna deltar, och arbetet gav mersmak för ytterligare partigemensamma 
insatser. Samarbetet mellan de partianknutna organisationerna har fungerat mycket 
bra. 

Socialdemokraterna har under 2004 fortsatt sitt samarbete med Instituto Jorge 
Baptista i Brasilien.  

 

Mellanöstern och Nordafrika 

Geografiska prioriteringar: Palestina, Irak 
 
Tematiska prioriteringar: Demokrati och mänskliga rättigheter 
 

Verksamhetsåret har varit ett år fyllt av politiska förändringar – inte minst i 
Palestina. Yasser Arafats bortgång öppnade upp för en ny era, och med det en ny 
politisk situation. Trots den politiskt instabila situationen i Palestina genomfördes all 
planerad projektverksamhet, vilken dessutom ökade med 50 procent från föregående 
år. Därutöver genomfördes en planerad insats på Gaza kring fackliga rättigheter.  
 
Arbetet på ockuperat område har varit rättighetsbaserat, med fokus på kvinnor och 
barn. En viktig dimension i arbetet har varit kapacitets- och organisationsutveckling 
för de demokratiska krafterna i Palestina.  
 
Under 2004 har Genèveinitiativets föreslagna väg fram till en tvåstatslösning varit en 
drivkraft för att skapa ett klimat av dialog.  
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Den resursförstärkning för Palmecentret och dess medlemsorganisationer som började 
2003 har gett fullt utslag under 2004, och den har varit ett stort stöd både för 
Palmecentret och för aktiva och nyfikna medlemsorganisationer.  
 
Under 2004 fortsatte Socialdemokraternas omfattande kapacitets- och 
organisationsstöd till Al Fatah i Palestina. Drygt 160 personer har under 2004 
deltagit i fyra påbyggnadsutbildningar; därtill besökte en delegation på 17 personer 
Sverige och de tre partidistrikten Dalarna, Värmland och Uppsala.  
 
S-kvinnor i Stockholm stad är fortsatt verksamt i Västsahara, och man arbetar inom 
Olof Palmeskolan med målgruppen kvinnor. Verksamheten har under året haft ett 
fortsatt fokus på kooperativ verksamhet med inkomstgenererande insatser.  
 
Vad som behövs och vad som är möjligt att göra i Irak tog mycket kraft även under 
2004. Två förstudier genomfördes med syfte att kartlägga och planera möjliga 
insatser – vilket resulterade i tankar på ett center för demokrati och rättighetsarbete i 
landet för Palmecentret. Flera samtal fördes med svensk-irakiska organisationer. 
Dock uteblev Sida med ett beslut om hur medel skulle kunna sökas.  
 
I övrigt kan också nämnas att ABF Göteborg fortsatte sin studiecirkelverksamhet i 
fackliga rättigheter i Kurdistan under året.  
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Central- och Östeuropa  

Geografiska prioriteringar:  Nordvästra Ryssland, Vitryssland, Ukraina,  
     Moldavien 
 
Tematiska prioriteringar: Utvecklingen av det civila samhället samt av 

EU:s nya medlemsstater  
  
Under 2004 fortsatte Palmecentret sina ansträngningar för att öka 
projektverksamheten i de prioriterade länderna. Under 2004 har arbetet fortsatt med 
att stärka aktörer ur det civila samhället i de prioriterade länderna Ryssland, Ukraina 
och Moldavien genom framför allt olika former av utbildningsinsatser. Både NGOs 
och politiska partier har fortsatt ett omfattande arbete framför sig innan länderna och 
regionen nått fram till en folkligt förankrad demokrati.  
 
I Ryssland har Palmecentret arbetat successivt med att skapa bättre kommunikation 
mellan projekten. Det är viktigt att de olika projektgrupperna har kunskap om 
varandra för att undvika överlappning men också för att skapa ett gott 
erfarenhetsutbyte.  

Antalet projekt i Ukraina är alltjämt lågt, och det är svårt att hitta relevanta 
samarbetspartners i det civila samhället. Korruptionen är tyvärr utbredd i samhället 
och den politiska scenen är komplicerad. Den nya regimen som kommit till makten 
efter den s.k. orangea revolutionen inger dock vissa förhoppningar för en öppnare och 
ljusare framtid i landet. Detta kan i sin tur underlätta för projektarbete av olika slag. 

Det finns ett växande intresse för Moldavien. Det civila samhället är relativt 
livskraftigt i landet, och studiebesök och seminarier i Chisinau har skapat 
kontaktytor till flera möjliga samarbetspartners. Det är möjligt att flera projekt 
kommer att inledas, tack vare de goda relationer som de gångna årens besök har 
bidragit till. 

Arbetet i Baltikum upphör från och med 2005. Denna utfasning har förberetts av 
Palmecentret, tillsammans med våra medlemsorganisationer, sedan tre år tillbaka. En 
viktig del i detta utfasningsarbete var den konferens som Palmecentret organiserade i 
Bryssel för sina medlemsorganisationer i november 2003.  

Det är värt att notera att Palmecentrets långvariga kontakter och goda relationer med 
personer i Baltikum och Polen utgör en värdefull resurs i det fortsatta arbetet med 
länderna längre österut, och inför 2005 hoppas vi kunna identifiera nya sätt att 
arbeta med dem. 

Att stödja det civila samhällets utveckling är en förutsättning för demokratisk 
utveckling. Detta kan ske genom fackliga och kooperativa projekt, barn- och 
ungdomsprojekt samt folkbildningsprojekt, även om det är omöjligt att rangordna 
betydelsen av dessa verksamhetsinriktningar. Alla har sin givna plats i 
samhällsutvecklingen.  

I Sverige har det civila samhället haft möjlighet att utvecklas under många år. I det 
före detta Sovjet bekämpades däremot alla former av samhällsinitiativ så effektivt att 
till och med idéerna har utrotats. Det kommer att ta tid att skapa en grogrund för 
folkligt samhällsansvar. 
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Västra Balkan  

 

Geografiska prioriteringar:  Bosnien, Kosovo, Serbien 
 

Tematiska prioriteringar: Demokrati och mänskliga rättigheter 
 

Under verksamhetsåret fortlöpte det omfattande arbetet av Palmecentret och dess 
medlemsorganisationer på Västra Balkan. Olika 80/20-projekt bedrevs i Bosnien, 
Serbien, Kosovo och Makedonien, och under 2005 planeras sådana även i Albanien. 
Sammanlagt drevs drygt 20 projekt tillsammans med medlemsorganisationerna.  
 
Därtill pågick också ett omfattande partistödssamarbete, där Bosnien-Hercegovina 
alltjämt fortsättar att vara prioriterat. Palmecentret bedrev under året dessutom ett 
betydande 100-procentigt direktstödssamarbete på Västra Balkan, med 44 projekt 
som samtliga fokuserade på demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Sammanlagt 
genomfördes runt 80 projekt, som alla bidrar till en förstärkning av det civila 
samhället, mänskliga rättigheter och de demokratiska krafterna på Västra Balkan. 
 
De goda erfarenheterna med lokala koordinatörer i Serbien och Bosnien ledde till att 
ett nytt lokalkontor upprättades i Kosovos huvudstad Pristina. Kontoret i Kosovo 
ansvarar därmed även för koordinering av Palmecentrets arbete i Albanien och 
Makedonien. Möjligheterna att öppna kontor i Albanien kommer att undersökas 
närmare under 2005, inledningsvis med en projektanställning knuten till detta arbete.  
Följande områden inom demokrati och mänskliga rättigheter prioriterades 2004: 
 

 IT-baserad demokratiutbildning i Kosovo, Serbien och Kroatien för en 
bredare grupp av ungdomar, unga politiker, lokala politiker med flera  

 främjande av utsatta minoriteters mänskliga rättigheter, framför allt vad 
gäller romer, homo-, bi- och transsexuella, barn samt fackligt aktiva 

 demokratiutveckling och konfliktöverbryggning i lokalsamhällen. 

 

Under året låg tyngdpunkten i partistödssamarbetet alltjämt på Bosnien-Hercegovina. 
Arbetet skedde i hög grad mellan svenska arbetarkommuner och motsvarande enheter 
i Bosnien – både med SDP och SNSD som mottagarparter.  

Partistödsarbete i Serbien inleddes också under året, då en delegation från 
Demokratiska Partiet besökte Stockholm. Detta förväntas bli inledningen på ett 
fördjupat samarbete under 2005. 
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Bilaga 1 – Seminarier  

     

Seminarier 2004    

     

29 januari Mellanöstern Genéveplanen    Stockholm 

3 februari World Social Forum   Stockholm 

6-8 februari SSU Global Respekt-utbilning   Bommersvik 

16 feb Statskupp på Haiti   Stockholm 

3 mars Tjetjenien Anna Politovskaja   Stockholm 

6 mars Kvinnor och globalisering   Tranås 

8 mars Internationella Kvinnodagen   Stockholm 

9 mars Colombia   Stockholm 

11-13 mars Global Respekt-utbildning   Skellefteå 

14 mars Fattigdomsbekämpning   Skövde 

16 mars Inte en fluga förnär - krigsförbrytare…  Stockholm 

23 mars Det nya Europa   Helsingborg 

24 mars Svensk försvarspolitik i snabb förändring  Stockholm 

25 mars Sverker Åström/Lunchmöte   Stockholm 

25 mars Migrationsseminarium    Stockholm 

26-28 mars Global Respekt-utbildning   Runö 

27 mars Rasismer i Europa – sem 2 av 4   Stockholm 

30 mars Vitryssland - om medier och organisationer Stockholm 

30 mars Begagnade kläder   Norrköping 

7 april Rwanda - tio år efter   Stockholm 

15 april Globalisering och demokrati   Stockholm 

15 april Säkerhetspolitik i Finland och Sverige  Stockholm 

15 april Tro, terror och tolerans   Stockholm 

17 apr Rättvis globalisering /partikongressen  Stockholm 

19 april Valen i Ryssland   Stockholm 

19 april Kina - Cao Siyuan   Stockholm 

22 apr Sverige-Baltikum    Stockholm 

23-25 april Global Respekt-utbildning   Landskrona 

26 april Det nya Europa   Norrköping 

26 april Det nya Europa Estland/Lettland  Stockholm 

27 april Det nya Europa   Eskilstuna 

27 april Burma   Stockholm 

29 apr Rwanda - 10 år   Stockholm 

april Trafficking   Visby 

3 maj Pierre Schori, USA, Bush och valet  Stockholm 

6-8 maj Sverige Social Forum   Stockholm 

6-8 maj Sverige Social Forum   Uppsala 

8 maj Sverige Social Forum   Lund 

9 maj Sverige Social Forum   Umeå 
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11 maj Det nya Europa Polen/Ungern   Stockholm 

12 maj Romer i Europa   Gubbängen 

13 maj EU-bistånd   Stockholm 

13 maj Sexslaveri i Europa   Stockholm 

15 maj Det nya Europa   Gävle 

17 maj 
Några dagar till - en ung kvinnas kamp mot aids i 
Botswana Stockholm 

24 maj Ockupationen av Baltikum 39-40-hist.sem  Stockholm 

24 maj Rysk-baltiskt dialogprojekt    Stockholm 

26 maj Muslim i Europa   Stockholm 

1 juni Mellanöstern   Stockholm 

3 juni Facklig kamp mot hiv/aids   Stockholm 

5 juli Global Respekt   Almedalen 

3 augusti Ickespridning av massförstörelsevapen  Stockholm 

31 augusti Global respekt   Bommersvik 

3 september Kambodja   Stockholm 

6 september Global Respekt i Pocket   Stockholm 
10-12 
september Nordiskt forum för säk.pol   Gdansk 

11 september Globalisering och fattigdom   Varberg 

15 september Barnen i Beslan - om rysk nationalism och politiskt våld Stockholm 
18-19 
september  Informatörsutbildning om hiv/aids  Stockholm 

20 september Gemensam säkerhet - tankesmedja  Stockholm 
23-26 
september Bokmässan - IT   Göteborg 
24-25 
september Barentsregionen - idéseminarium  Kiruna 

28 september Globalisering- hot el möjlighet?   Malmö 

28 september Globaliseringens ekonomi   Stockholm 

29 september Den globala arbetarrörelsen   Skövde 

1-3 oktober Rymdens militarisering   Stockholm 

5 oktober Rasismer i Europa – sem 3 av 4   Stockholm 

12 oktober EU:s konstitution   Stockholm 

14 oktober Slaveriet i Mauretanien   Göteborg 

16-17 oktober Palmedagarna    Göteborg 

18 oktober Svenska försvaret   Stockholm 

18 oktober Svensk nedrustningspolitik 1961-1963   Stockholm 

24 oktober Slaveriet i Mauretanien   Lund 

25 okt Göran Rosenberg USA   Stockholm 

26 oktober Slaveriet i Mauretanien   Stockholm 

27 oktober Erik Åsard -  USA   Stockholm  

30 oktober Arbetarrörelsens int.aktivitetsdag   

1 november Kastriot Islami, Albanien   Stockholm 

8 november Kim Dae Jung, Sydkorea   Stockholm 
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9 november Serbiens väg till EU   Stockholm 

9 november Gemensam säkerhet - tro, terror, tolerans Göteborg 

10 november Tjetjenien   Stockholm 

15 november Morgan Tsvangirai   Stockholm 

16 november Vitryssland efter valet   Stockholm 

17 november Efter USA-valet   Stockholm 

17 november Adolf Fredriks s-förening medlemsmöte  Stockholm 

18 november Fair Trade Hongkong   Stockholm 

17 november Samtal efter presidentvalet i USA  Stockholm 

 november Socialistiskt forum, Stockholm   Stockholm 
20-21 
november Hiv/aids+demokrati   Luleå 

22 november Gemensam säkerhet - kulturkollisioner  Umeå 

23 november Massförstörelsevapen - glömt hot  Umeå 

24 november Gemensam säkerhet - kulturkollisioner  Uppsala 

25 november Massförstörelsevapen - glömt hot  Uppsala 

25 november Gemensam säkerhet - kulturkollisioner  Örebro 

29 november Massförstörelsevapen - glömt hot  Göteborg 

30 november Kvinnor på den arabiska halvön  Stockholm 

1 december Världsaidsdagen   Västerås 

2 december Världen vid ett vägskäl   Stockholm 

2 december Hiv/aids+demokrati   Karlstad 

2 december Global respekt återsamling   Stockholm 

3 december Rättvis julmarknad   Norrköping 

6 december Militarisering och våld mot kvinnor -  Stockholm 

9 december EU - höger- eller vänsterprojekt?  Norrköping 

8 december Turkiet och EU   Stockholm  

10 december Ukraina i politisk kris   Stockholm  
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Bilaga 2 – Direkta I-fondsinsatser 2004  

2004-IF-001 SAP Uppsala 
Ansökan om medel för att garantera personers säkerhet på 
Filippinerna  
Sökt: 50 000 kronor 
Beslut av generalsekreteraren den 13 februari 2004 att bevilja  
50 000 kronor.  

2004-IF-002 Irakiska kommittén för försvar av kvinnors rättigheter 
Ansökan om förstudiestöd ur Irakinsamlingen 
Sökt: 25 000 kronor  
Beslut av generalsekreteraren den 24 mars 2004 att bevilja        
25 000 kronor. 

2004-IF-003 Broderskapsrörelsen 
Ansökan om medel till expertmöte och möte om romer 
Sökt: 50 000 kronor 
Beslut av generalsekreteraren den 7 april 2004 att bevilja 50 000 
kronor. 

2004-IF-004 ABF Göteborg  
Ansökan om stöd till seminarium om demokratiutveckling i 
Mellanöstern och Turkiet 
Sökt: 50 000 kronor 
Drog tillbaka ansökan – inga medel utbetalda. 

2004-IF-005 SAP Göteborg 
Ansökan om anslag för studieresa för bosniska socialdemokrater 
till Göteborg inför kommande kommunalval i Bosnien 
Sökt: 20 000 kronor 
Beslut av generalsekreteraren den 17 maj 2004 att bevilja       
20 000 kronor. 

2004-IF-006 Verdandi 
Ansökan om delfinansiering av egeninsats för projekt i Vitryssland 
Sökt: 32 000 kronor 
Beslut av generalsekreteraren den 21 juni 2004 att bevilja      
32 000 kronor. 

2004-IF-007 Verdandis Stockholmsdistrikt 
Ansökan om delfinansiering av egeninsats för projekt i Gambia 
Sökt: 28 000 kronor 
Beslut av generalsekreteraren den 13 september 2004 att bevilja    
28 000 kronor. 

2004-IF-008 Palmecentret 
Donation till Beyers Naudé Scholarship Fund i samband med 
begravning av Dr. Beyers Naudé, Sydafrika                               
Sökt: 25 000 kronor 
Beslut av generalsekreteraren den 4 december 2004 att bevilja 
25 000 kronor. 
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Stockholm den               2005 

 
 
_____________________   _____________________ 
 
Lena Hjelm-Wallén Thomas Hammarberg 
Ordförande Generalsekreterare 
 
 
____________________ _____________________ 
Tomas Abrahamsson Anna Berger-Kettner  
 
 
____________________ ____________________ 
Camila Buzaglo Lars Hillbom  
 
 
____________________ ____________________ 
Leif Håkansson Ninel Jansson 
 
 
____________________ ____________________ 
Nina Jarlbäck Ulf Lundgren  
 
 
____________________ ____________________ 
Stefan Löfven Ardalan Shekarabi 
 
 
____________________ ____________________ 
Anders Sundström Keth Thapper 
 
 


