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Inledning 

2007 var ett politiskt turbulent år med många dramatiska händelser. Munkupproret i 
Burma, den dramatiska utvecklingen i Mellanöstern liksom utvecklingen i 
Kosovofrågan och den hårdnande situation för enskilda organisationer i Ryssland är 
bara några exempel på utrikespolitiska frågor som påverkat Palmecentrets 
verksamhet.  

2007 var också ett år när vi fick ägna osedvanligt mycket tid åt att parera regeringens 
biståndspolitik och söka anpassa oss till Sidas återkommande aviserade 
granskningar, samt nya oklara direktiv och anvisningar. Trots detta så har en 
omfattande verksamhet kunnat bedrivas tack vare personalens engagemang och 
uthållighet. 

Palmecentret ansökte om medel för år 2007 via Sida/SEKA’s nya anvisningar 
innebärande bland annat programbudgetering för tre år samt integrerad 
kommunikationsverksamhet. I december fick Centret beskedet från Sida/SEKA att 
ansökan beviljats endast för ett år, samt att beslutet i vissa fall på detaljnivå föreskrev 
vilka utgiftsposter som anslaget fick användas till. Kommunikationsverksamheten 
drabbades hårdast med en kraftigt kringskuren verksamhet och finansiering av endast 
en tjänst. Resultatet av beslutet innebar att all verksamhet måste ses över och att 
kommunikationsverksamheten kraftigt måste reduceras innebärande att en 
organisationsöversyn och bantning av personalstaten blir nödvändig under 2008. 

Årsskiftet 2007 trädde också regeringens nya riktlinjer och Sidas nya anvisningar för 
det partiinriktade demokratistödet i kraft. I linje med den avgående 
socialdemokratiska regeringens budgetunderlag, höjdes totalsumman för det 
partiinriktade demokratistödet till 75 miljoner kronor per år, vilket för Palmecentrets 
del innebar att anslaget växte från drygt 13 till närmare 23 miljoner kronor per år. 
Ett flertal nya projekt kunde därmed startas. Under året har ett temporärt 
projektkontor öppnats i Istanbul för regional partistödsverksamhet. 

 

Palmecentret har under året genomgått en så kallad ”compliance audit”, en 
granskning av hur väl centret efterlever Sidas olika regler, avtal och anvisningar. 

Ett flertal biståndskritiska rapporter från till exempel RRV och Timbro har gjort att  
Palmecentret fått ägna tid och kraft åt att förhålla oss till det som i slutändan visat 
sig vara tendensiösa och osanna beskrivningar av utvecklingssamarbetet genom 
enskilda organisationer. 

Under året har Palmecentret och KF Project Center gjort en överenskommelse om att 
från och med 2008 flytta samtliga KFPC-projekt som administrerats av Palmecentret 
till SCC Utan Gränser.  

Regeringen har fullföljt det tidigare aviserade beslutet att avsluta stödet till projekt i 
Ryssland vilket har inneburit att många av våra projekt fått avslutas i förtid 

Ovanstående händelser har inneburit att Palmecentrets personal har tvingats ägna 
osedvanligt mycket tid åt ej planerad administration under 2007.  
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Centret har dock varit mycket synligt i media och vår kompetens har frekvent tagits i 
anspråk av radio och TV i samband med aktuella politiska händelser i till exempel  
Burma, Mellanöstern, Irak, Turkiet Sydafrika och Balkan.  

 

Vår aktivitet i Mellanöstern har varit intensiv under året. Palmecentret och 
medelmsorganisationerna har bedrivit sammanlagt 27 projekt varav 21 på 
Västbanken Gaza. De flesta projekten har uppnått de förväntade resultaten – att 
stärka organisationernas kapacitet samt stärka svaga grupper i samhället som 
kvinnor,  
barn ungdomar och fackliga medlemmar. 

Därutöver har Palmecentrets arbete inom kampanjen”FrediMellanöstern.nu” trots 
svårigheter på marken kunnat genomföras med vissa revideringar. Kampanjen syftar 
till att bilägga motsättningar i den inompalestinska konflikten, dels till att öka 
kunskapen om konflikten och mobilisera stöd i Sverige och internationellt för en på 
relevanta FN-resolutioner baserad fred. Problemen har varit av olika karaktär till 
exempel viseringsförbud och oroligheter lokalt till följd av den blockad som inleddes 
som en reaktion på de palestinska valen där Hamas vann regeringsmakten. Merparten 
av den planerade verksamheten har dock kunnat genomföras men under större 
osäkerhet och ofta med sista-minuten-ändringar av tid och plats. I juni genomfördes 
en offentlig manifestation på Sergels Torg för att uppmärksamma att det gått 40 år 
sedan  
6 dagarskriget 1967, från vilken tid den nuvarande ockupationen av Palestina 
räknas. Kända social-demokratiska politiker och populära artister medverkade.  

En rad aktiviteter har genomförts för att öka Palmecentrets verksamhet i Afrika.  
Bland annat en serie seminarier/workshops såväl i Sverige som i Sydafrika med 
medverkan av kända experter och representanter från medlemsorganisationerna. 
Arbetet med en Afrikastrategi pågår och centret kunde också notera ett ökat intresse 
från medlemsorganisationerna genom ett betydligt större antal projektansökningar för 
Afrika. En seminarieserie har också hållits i Sverige kring boken ”Uppdrag 
Solidaritet-arbetarrörelsen och Södra Afrika” skriven av Palmecentrets biståndschef 
Birgitta Silén. 

Palmecentret är en av få svenska organisationer som har verksamhet i Burma vilket 
innebar att vi under oroligheterna i september var starkt drivande i de offentliga 
stödaktiviteter som genomfördes. Centret anlitades flitigt av media för att 
kommentera utvecklingen.  

Palmedagarna genomfördes 26-28 oktober i Karlstad med över 350 deltagare. Årets 
tema vara Fred & Försoning och i programmet medverkande fanns Margot 
Wallström, Mona Sahlin och Centrets ordförande Lena Hjelm-Wallén, SIPRI’s nya 
GD Bates Gil, samt företrädare för våra partnerorganisationer i Israel och Palestina.  

Bland andra utåtriktade evenemang kan nämnas medverkan vid seminarier i 
Almedalen under juli samt Bokmässan i Göteborg i september. Dessutom ett stort 
antal seminarier på olika teman. Globaliseringsfrågorna har belysts i alla relevanta 
sammanhang.   
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Trots att våldet i Irak har ökat och blivit alltmer oförutsägbart har Palmecentret 
tillsammans med projektorganisationerna kunnat genomföra ett program för att 
stärka framväxten av ett demokratiskt civilt samhälle i Irak. Vid vårt Civil Society 
Center  i Erbil har många utbildningar och aktiviteter genomförts utan incidenter.  

Balkan fortsätter att vara ett prioriterat område för Palmecentret och dess 
medlemmar. Palmecentret bedriver tre former av projekt; centrala, medlemsbaserade 
projekt samt partistöd till s-partier i regionen. . 

Under 2007 genomfördes med gott resultat flera aktiviteter för att öka antalet 
autogirogivare till arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond.  

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.  
I Iedningsgruppen har under året ingått vid sidan av generalsekreterare Viola 
Furubjelke, biståndschef Birgitta Silén, kommunikationschef Sandro Wennberg, 
ekonomichef Agneta Nederström och personalchef Christer Olsén. Ledningsgruppen 
möts en gång i veckan eller oftare om behov finns för att utgöra ett informellt forum 
för diskussion, konsultation och beslutsfattande. 
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Internationellt utvecklingssamarbete 

Nedan följer en sammanställning av det internationella utvecklingssamarbete som 
Palmecentret bedrivit under 2007. 

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 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 2007 omfattat totalt ca 128 miljoner kronor och  
drygt 290 projekt.   

Palmecentret har under 2007 haft fyra ramavtal med Sida plus ett avtal för det 
partinära stödet, som redovisas separat i verksamhetsberättelsen. 

Avtalen har gällt: 

1. Utvecklingsländer i syd och öst 

2. Västra Balkan 

3. Irak 

4. Turkiet 

Verksamheten i utvecklingsländer i syd och öst bedrevs under 2007 genom ett 
ettårsavtal med Sida ur anslaget för enskilda organisationer. 

I verksamhetsplanen för 2007 förutsåg Palmecentret att medelstilldelningen från Sida 
inte längre skulle öka såsom skett under hela 2000-talet.  Beslutet för anslaget för 
enskilda organisationer för 2007 innebar en frysning på 2006 års nivå. Det fick till 
följd att den planerade verksamheten fick krympas vilket skedde med hänsyn till 
verksamhetsplanen och de prioriteringar som styrelsen beslutat. 

Under 2007 utformade Palmecentret en omfattande ansökan till Sida för medel ur  
EO-anslaget för en treårsperiod.  Ansökan utformades för första gången i enlighet 
med Sidas nya riktlinjer om att verksamheten ska genomförs i program med 
gemensamma mål snarare än som tidigare som enskilda projekt. Ansökan omfattade 
15 program inklusive Kommunikationsprogrammet.  

Omställningen från projekt till programnivå i ansökan innebar ett omfattande arbete 
för Palmecentrets handläggare bland annat på grund av att Sida först i slutet av 
februari fattade beslut om vilka riktlinjer som skulle gälla. Ett nära samarbete med 
medlemsorganisationerna genomfördes också i ansökansprocessen. 

Palmecentret fick i december besked från Sida att vi beviljades medel för ett år. På 
grund av att Palmecentret var den första (och enda) organisation som gjort en 
programansökan ville Sida ge Palmecentret tillfälle att vidareutveckla 
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programtänkandet. Sidas senfärdighet i beslutsfattandet och bristande dialog i 
ansökansprocessen försvårade Palmecentrets arbete avsevärt. 

Under året 2007 hade Sida ett ”Palmecenterår”, det vill säga, särskilt fokus på 
Palmecentret som ramorganisation. Det innebar att Sida under året slumpmässigt 
granskade projekt, besökte organisationer etc på ett mer intensivt sätt och med mer 
personal än vanligt. 

2007 som Palmecenterår innebar också att Sida genomförde en Compliance Audit 
(avtalsefterlevnadsgranskning) där man granskade hur Palmecentret, våra 
medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer följer de anvisningar, avtal och 
regelverk som reglerar vår relation med Sida. Palmecentret har god styrning och 
kontroll på centrala verksamheter, men kommer att ytterligare förstärka kontroll i 
andra och tredje led. Ett nytt krav från Sida, är att ramorganisationerna ska ha direkt 
kontroll och ansvar i alla led, det vill säga för medlemsorganisationer och 
samarbetsorganisationer. Under 2008 kommer ett program för att genomföra detta att 
utarbetas tillsammans med Sida. 

Palmecentret har under 2007 genom avtal med Sida bedrivit två program, där 
verksamheten utförts av andra svenska enskilda organisationer än Palmecentrets 
medlemmar. Irakprogrammet syftar till att stödja uppbyggnaden av ett civilt samhälle 
i Irak. Turkietprogrammet fokuserar framför allt på att stärka demokrati och 
mänskliga rättigheter.  Parter i Sverige har varit svensk-irakiska och svensk-turkiska 
organisationer som genom dessa program erbjudits en möjlighet att praktiskt 
genomföra utvecklingsprojekt. 

Verksamhetsområden 

Tematiska och geografiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet 

Mellanöstern 

Under året har Palmecentret och medlemsorganiationerna bedrivit sammanlagt  
27 projekt varav 21 på Västbanken/Gaza,  

De flesta projekten har varit framgångsrika och har uppnått de förväntade resultaten 
att stärka organisationerna och svaga grupper i samhället som kvinnor, barn, 
ungdomar och fackliga medlemmar.  Fredsarbetet har fortsatt med bl a dialogprojekt 
mellan palestinska och israeliska ungdomar. 

Palmecentret har också stött det gemensamma palestinsk – israeliska fredsprojektet 
projekt som leds av Panorama/Ramallah och Peres Center/Tel Aviv. Projektet har 
utvecklats positivt och många av de 120 organisationerna som deltar har initierat 
gemensamma aktiviteter och projekt. Trots de svåra omständigheterna arbetar de med 
framtiden för ögonen. 

23 av våra partners i Palestina deltog i interna utbildningar i interndemokrati, 
projekt hantering samt  ekonomisk rapportering och bokföring. En lokal revisor har 
deltagit i vår utbildning som ett led i förstärkningen av den ekonomiska kontrollen av 
projektverksamheten. 
 

Palmecentrets lokala kontor i Ramallah har bidragit till kvalitetssäkring genom täta 
kontakter med palestinska och svenska medlemsorganisationer och genom monitoring 
av projekt. I samarbete med sin lokala partner Ta`won genomförde kontoret en del av 
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aktiviteter inom ramen för Palmecentrets Mellanösternkampanj, för  aktivister och 
lokala makthavare på Västbanken vilket bidrog till ökad kunskap om dialog och 
konflikthantering.  Resultat av detta är att åtta Al Fatah distrikt har genomfört 
demokratiska kongresser. 

Två projekt har genomförts i Västsahara. Projekten riktade sig till kvinnor och 
ungdomar och syftade till att öka deras kunskap i demokratifrågor och 
organisationsutveckling. 

Palmecentret har under andra halvan av 2007 bedrivit kampanjen Fred i 
Mellanöstern. Programmet är Sidafinansierat och har som syfte att arbeta med 
insamling, ge stöd till humanitära projekt och lobbying, opinionsbildning och 
kunskapshöjande insatser i form av seminarieverksamhet. En serie dialogmöten och 
konferenser genomförts i och utanför regionen, vilket kommer att fortsätta under 
2008. Aktörer från en bred samling inom det palestinska samhället har deltagit i 
Palmecentrets aktiviteter. Dialogprojekten syftar till att skapa förutsättningar till 
palestinsk enighet och en fredligare utveckling mellan Israel och Palestina. 
Palmecentret arbetar med University Teachers Society Palestine som har genomfört 
åtta dagars dialogsamtal och en större konferens inne på Gazaremsan.  

Palmecentret har även deltagit/arrangerat en serie seminarier och konferenser i temat 
Fred i Mellanöstern. Både för medlemsorganisationer men också för en öppen publik.  
Kampanjen har även en egen hemsida som är länkad till Palmecentrets officiella 
hemsidan (www.fredimellanostern.nu). Palmecentret har även flera gånger medverkat 
i etermedia i ämnet, i Sverige och i regionen, och fungerat som en expert och opinions 
faktor.Palmecentrets aktiviteter för dialog är viktiga och fler börjar sluta upp bakom 
aktiviteternas syfte.  

Afrika 

Arbetet för att öka Palmecentrets engagemang i Afrika var intensivt under året och 
gav också resultat. Såväl antalet ansökningar som projekt ökade, om än från en låg 
nivå. 

Idag har Palmecentrets medlemsorganisationer drygt 15 projekt och Palmecentret 10 
projekt. Sydafrika är fortfarande störst med 8 projekt.  

  
Under 2007 påbörjades ett ambitiöst arbete för att utarbeta en strategi för 
Palmecentrets engagemang i Afrika söder om Sahara. Vår avsikt har varit att 
genomföra detta arbete med deltagande av både s.k. Afrikaexperter och 
medlemsorganisationer i Sverige samt av partner i Afrika. Tre seminarier har 
genomförts med syftet att ge Palmecentret bidrag för att formulera en väl förankrad 
Afrikastrategi, 7 maj 2007 hölls det s.k. Expertmötet med temat "Inspiration meeting 
for developing an Africa Strategy". Den 24 augusti 2007, bjöds 
medlemsorganisationerna in till en heldags workshop med både föredragshållare och 
grupparbeten. Tre speciella teman diskuterades, HIV-Aids, fackliga och andra 
mänskliga rättigheter samt att stärka demokratin genom partistöd. Sammanlagt 
deltog närmare 50 representanter från medlemsorganisationerna och sju 
föredragshållare. 
Det tredje seminariet hölls i Johannesburg, Sydafrika den 5 december 2007 med 
deltagare från samarbetspartner i Sydafrika, Namibia och Zimbabwe  
( 8 representanter). Temat för dagen var "African Partnership and Cooperation 

http://www.fredimellanostern.nu/
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Strategy Meeting".  Palmecentret avser att ha en Afrikastrategi färdig under våren 
2008 efter en remissrunda bland de medlemsorganisationer som har projekt i Afrika 
och ett antal partner i Afrika.  
  
 Ett viktigt led i mobiliseringsarbetet för Afrika har varit aktiviteter kring boken 
”Uppdrag solidaritet – arbetarrörelsen och södra Afrika” med Birgitta Silén som 
författare. En seminarieserie genomfördes under hösten med besök i skolor och hos 
medlemsorganisationer i bland annat Sundsvall, Borlänge, Hudiksvall, Stockholm, 
Mölndal och Göteborg. Serien avslutades med utställning och medverkan i seminarier 
om Afrika vid bokmässan i Göteborg. 
En inledande arbete har gjorts för att identifiera samarbeten med andra globala 
aktörer som har kunskap om och erfarenhet av Afrika. Norsk Folkehjelp och Global 
Network (Solidar) är viktiga kontakter som Palmecentret hoppas kunna utveckla 
samarbete med under 2008. 

Palmecentret leder ett konsortium med EC finansiering av NGO’s som arbetar i 
Sudan för att genom stöd till framväxten av en demokratisk medialagstifning öka 
yttrande- och åsiktsfriheten i landet. Det är Norsk Folkehjelp och Aricle 19 från 
Storbritannien som stöder flera samarbetspartners i Sudan med journalister som 
primär målgrupp. Programmet fortsätter även under 2008. 

Västra Balkan 

Västra Balkan fortsatte under 2007 att vara Palmecentrets dominerande område vad 
gäller antal projekt. Förutom de 23 projekt som bedrivs av Palmecentrets 
medlemsorganisationer (i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien 
samt Serbien) så fortsatte även Palmecentrets egen projektverksamhet inom den sk 
Balkanramen under 2007. 

Den programmeringsprocess som engagerat Palmecentret under stora delar av 2007 
har inneburit organisatoriska förändringar för medlemsorganisationernas projekt på 
Västra Balkan. Två program har skapats på Västra Balkan, ett MR-program med 
facklig-rättsliga projekt i Bosnien-Hercegovina och Serbien och ett Demokratiprogram 
med folkbildningsprojekt, men även av andra organisationsutvecklingsinsatser i 
Bosnien-Hercegovina, Serbien, Makedonien och Kosovo.  Bosnien-Hercegovina är 
dominerande i båda programmen vad gäller antal projekt och total volym. 

Under året ägde ett nätverksmöte rum i Sarajevo, då medlemsorganisationer och 
deras samarbetspartners (från samtliga projekt i regionen) träffades för ett 
tredagarsmöte där nya samarbetsformer samt den förestående programmeringen 
diskuterades.  

Utöver detta har två monitoringresor genomförts till Bosnien.  

I november genomfördes Freja Forum för första gången i Tuzla.  Hyresgästföreningen 
Aros i Gävle, arrangerade tillsammans med sina fyra samarbetspartners i Kroatien, 
Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Serbien ”Almedalen på Balkan”, ett öppet 
forum som syftar till att skapa och konsolidera nätverk mellan NGOer verksamma på 
Balkan, men även i EU och i Sverige. Detta är tänkt att vara ett årligt återkommande 
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forum, som roterar mellan de fyra involverade länderna. Huvudtalare i Forumet i 
Tuzla var f.d. vice statsminister Margareta Winberg. Forumet hade ca 200 deltagare 
och skapade stor medieuppmärksamhet, både i Bosnien och i andra länder på Balkan.  

Inom ramen för Balkanprogrammet, som är Palmecentrets egna projekt som har en 
särskild finansiering från Sida, har under 2007 samarbete genomförts med 39 
organisationer i Albanien, Bosnien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo.  
De organisationer vi stöder arbetar alla för att öka det folkliga deltagandet i 
samhällsutvecklingen, med särskilt fokus på ungdomar, och att bidra till dialog 
mellan grupper och öka medvetenheten om den demokratiska processen. När det stod 
klart att parlamentsval skulle genomföras i Kosovo i november gick vi in med ett stöd 
till en koalition av organisationer, albanska och serbiska (5 av 10 befintliga partners 
till Palmecentret) som gjorde en massiv insats för väljarutbildning och övervakning av 
valkampanj och val. Inför det serbiska presidentvalet i januari 2008 gick vi in med ett 
mindre stöd till Cesid för valövervakning. Trots den turbulenta situationen i 
framförallt Kosovo under året som gått har alla projekt kunnat genomföras utan 
större problem. 

 
Under våren 2007 genomfördes planerings- och strategiarbete inför en fyraårsansökan 
2008-2011 till Sida Europa och ansökan beviljades av Sida i december. Sida Europa 
som är huvudman för Balkanprogrammet har under 2007 också initierat en process 
för att förbättra Palmecentrets (och övriga ramorganisationers) system för "Results 
Based Management" (ung: "resultatorienterad styrning"). En konsult kommer att 
finnas tillgänglig för att stärka vårt arbete med resultatmätning.  
 
I november 2007 samlades alla direktstödda organisationer till ett nätverksmöte i 
Tirana för att diskutera resultatmätning och lärande och förstås nätverka med 
organisationer från hela regionen. 

Östeuropa 

Palmecentret har under 2007 bedrivit 27 projekt i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och 
Moldavien. 17 av projekten var i Ryssland, fem i Vitryssland och tre i Moldavien 
samt två i Ukraina. Projektens fokus ligger på folkbildning inriktat på 
kapacitetsutveckling inom olika civila samhällsorgan samt kooperativ utveckling. 
Framträdande medlemsorganisationer i Östeuropa har under året varit – förutom KF 
Project Center – även Verdandi, Unga Örnar och ABF.  

Regeringen beslutade i våras att avsluta biståndet till Ryssland. För Palmecentrets och 
medlemsorganisationernas räkning innebar detta att samtliga planerade projekt 
måste avbrytas vid årsskiftet 2007/2008. 2007 blev alltså sista året med verksamhet i 
Ryssland. Palmecentret arrangerade därför ett avslutningsseminarium för de 
medlemsorganisationer som varit verksamma i Ryssland.  

En monitoringresa har genomförts till Moldavien då handläggare besökte, förutom 
SEKA-finansierade projekt, även partistödsprojekt. 

Handläggare har även deltagit i partistödsverksamhet för medlemsorganisationer 
verksamma i Vitryssland. Dock har ingen monitoringresa skett ännu. Emellertid är 
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det värdefullt och i linje med Palmecentrets komparativa fördelar att utbyta 
erfarenheter mellan olika verksamheter inom centret (medlemsprojekt,  centrala 
projekt och partistödsverksamheten) Vi bör dra nytta av att vi har god inblick och 
goda kontakter i såväl NGO-världen som i den politiska världen i de länder vi har  
utvecklingssamarbete i.  

Inom Östeuropa har ett Demokratiprogram skapats, med fokus på folkbildnings-
projekt i Moldavien, Ukraina och Vitryssland.  

Asien 

Under 2007 bedrev Palmecentret drygt 50 samarbetsprojekt i Armenien, 
Azerbajdzjan, Burma, Filippinerna, Georgien, Indien, Indonesien, Kina, Laos, Nepal, 
Pakistan, Syd Korea, Uzbekistan och Vietnam. På grund av styrelsens prioriteringar 
och minskade anslag från Sida har året utmärkts av arbete med att fasa ut och 
avsluta närmare halva verksamheten Asien som nu kommer att koncentreras till ett 
mindre antal länder. Tematiskt har verksamheten fokuserat på fackliga rättigheter, 
demokratisering och fredsarbete. År 2007 var ett turbulent år i många delar av Asien 
och Palmcentrets samarbetsorganisationer har varit djupt involverade i omvälvande 
skeenden i exempelvis Aceh, Burma och Pakistan.  
 
Det omfattande samarbetet med den Burmesiska demokratirörelsen fortsatte under 
2007 med Palmecentret som en av de större aktörerna i de etniska 
minoritetsområdena. Efter 60 år av inbördeskrig har projektet enat representanter för 
stora delar av de etniska minoriteterna kring ett utkast för en konstitution för ett 
demokratiskt Burma. Bland Palmecentrets partners hör några av nyckelgrupperna 
bakom septemberhändelserna, bland annat Democratic Party for a New Society vars 
partiledare Aung Moe Zaw gästade Palmedagarna. Att Burmafrågan hamnade i 
rampljuset innebar också ett mycket stort genomslag för Palmecentret i media.  
 
Palmecentret var en av de första att engagera sig i fredsprocessen i Aceh och projektet 
illustrerar framgångarna med vår strategi att arbeta i långa samarbetsperioder. Trots 
att Palmecentret finansiellt sett är en liten aktör är vi enligt utomstående bedömare en 
av de viktigare aktörerna i fredsprocessen. Detta tack vare vårt mångåriga och för 
många kontroversiella val att samarbeta med bland annat GAM- gerillan. School for 
Peace and Democracy är en pådrivande kraft för demokrati och fredlig 
konfliktlösning och hade en avgörande roll i att skapa utrymme för en demokratisk 
och politisk kultur i guvernörs- och borgmästarvalen 2007. Under 2007 ombads 
Palmecentret att engagera sig i ytterligare konfliktområden och stödde bland annat 
fredssamtalen på Västra Papua. 
 
Under slutet av 2007 hamnade Pakistan åter i politiskt kaos och många av 
Palmecentrets partners i Labour Education Foundation arresterades och trakasserades 
under myndigheternas tillslag mot människorättsaktivister. LEF är djupt involverat i 
proteströrelsen som byggdes upp av advokat- och journaliströrelsen som ledde fram 
till att Musharaff avgick som överbefälhavare och förlorade stort i parlamentsvalet. 
Under året organiserade LEF tiotusentals ytterligare arbetare i framförallt 
textilsektorn och viktiga framgångar uppnåddes i kampen mot övergrepp från 
myndigheter och arbetsgivare. LEF-nätverket utgör en stark röst för kvinnors 
rättigheter i Pakistan. 
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Det viktiga samarbetet med nätverket kring Labour Education and Research Network 
expanderade under 2007 till ytterligare delar av Filippinerna. Samtidigt bidrar 
LEARN nätverket till syd-sydsamarbeten som är av stor vikt för hela Asienarbetet. 
Exempelvis bistår Akbayan med utbildningsinsatser och nätverksbyggande som har 
haft betydelse för det civila samhället runt om i Asien. Deras metoder för 
jämställdhetsutbildningar används på Aceh, deras fackliga utbildningar används i 
Pakistan, deras arbete mot Hiv/aids har påverkat vårt arbete i Vietnam och deras 
strategier för gräsrotsorganisering inspirerar den Burmesiska demokratirörelsen. På 
samma sätt är vår Hong Kong partner, AMRC, engagerat i utbildningar av 
migrantarbetare från Burma och fackligt nätverksbyggande över hela Asien. 
 

Latinamerika 

Palmecentret har sett ett ökande intresse under 2007 bland centrets medlemmar för 
Latinamerika, speciellt när det gäller Uruguay och Bolivia. Latinamerika är 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.  

Förhoppningen är att intresset på sikt genererar fler projekt och program inom 
demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösning. Tyvärr så har vi inte kunnat gå 
det växande intresset tillmötes eftersom de medel som stått till vårt förfogande har 
minskats. 

I januari 2007 besökte Instituto Paulo Freire från Sao Paulo Svergie på en inbjudan 
från Palmecentret. 2 seminarium genomfördes; ett i Stockholm och ett i Uppsala.  

I februari genomförde vi ett stort nätverksmöte i El Salvador där 35 deltagare från 
organisationer som får stöd från Palmecentret deltog. Syftet med mötet var att stärka 
samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan organisationerna som har projekt i 
Latinamerika. Allt som en del i arbetet med programmeringen av vår verksamhet.  

Palmecentret genomförde också monitoring av ABF Gästrikebygdens projekt i  
El Salvador som under några år arbetat med att utveckla en ungdomsgård för unga 
människor i utkanten av San Salvador. Målsättningen är att meningsfulla sysslor 
inom ramen för ungdomsgården ska minska rekryteringen till de kriminella gängen 
som har en stark närvaro i området. 

Under slutet av 2007 påbörjade Palmecentret en omfattande utvärdering av ABF: s 
verksamhet i Bolivia. Syftet med utvärderingen var att se vilka slutsatser vi kan dra av 
en 10 år lång insats och vad vi kan lära av det. Bolivia har länge varit de land som vi 
haft mest projekt i Latinamerika. 

Palmecentret har sedan 2005 ett större projektsamarbete med ISPOS som är en 
organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. 
Säkerhetsläget på Haiti har varit ett stort problem och påverkat tidsramarna för 
projektet samtidigt som verksamheten bidragit till en bättre MR övervakning som 
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också var ett av syftena med projektet. Under 2007 genomfördes de sista aktiviteterna 
i projektet. 

Turkiet 

Intresset för projektverksamhet i Turkiet fortsatte att öka under 2007, som var 
programmets andra och nästsista år. Kännedomen om och kontakterna med det 
turkiska civila samhället liksom den del av svensk folkrörelse som visat intresse för 
arbete i Turkiet har stadigt ökat och säkerställts. En viktig aspekt kring stödet till 
Turkiet har varit att stimulera erfarenhetsutbyte och kunskapsutbytet mellan de 
turkiska och svenska folkrörelserna. Samordning och nätverkande är en annan viktig 
komponent. Det har bland annat skett genom att Palmecentret har ordnat 
nätverksmöten och utbildningar med projektorganisationerna. Den viktigaste 
aspekten är dock projektstödet som Palmecentret ansvarar för, genom att 
bidragsförmedla medel och kvalitetssäkra projekten.  

Palmecentret har under 2007 drivit ett 20-tal projekt i Turkiet och fem förstudier har 
genomförts under året. Flertalet projekt har bedrivits i storstäderna i västra Turkiet 
såsom Istanbul och Ankara, även Izmir, men också i Sydöstra delen såsom 
Diyarbakir, Batman och Tunceli. Samtliga projekt har varit inriktade på utveckling 
och fördjupning av demokrati, mänskliga rättigheter och/eller EU-integration. 
Huvudmålgruppen är kvinnor och minoriteter.  

I Turkietprogrammet ska varje år hållas ett nätverksmöte, en utbildning i demokrati, 
mänskliga rättigheter eller EU-integration samt en projektledarutbildning i Turkiet. 
Nätverksmötet genomfördes under hösten med stor framgång och huvudtemat var 
långsiktighet och hållbarhet i projektarbetet. Utbildning i EU-integration förlades till 
våren 2008 då utbildare inte hade möjlighet att delta under nätverksmötet som 
inplanerat.  

Centret har även erbjudit de svenska projektorganisationerna, samt andra 
organisationer som visat intresse att driva projekt i Turkiet, fyra olika 
utbildningstillfällen i projektledarskap. I samband med dessa genomfördes även 
nätverksmöten samt en erfarenhetsworkshop i syfte att uppmuntra organisationerna 
att dra lärdomar av varandras arbete.  

Fem monitoringresor har genomförts till Turkiet då den turkiska 
partnerorganisationen också besöktes. Ett återkommande problem som de turkiska 
organisationerna framför är den begränsade budgeten samt att de anser det 
problematiskt att endast planera verksamhet och budget för ett år i taget. Majoriteten 
av de turkiska organisationerna är starkt beroende av internationellt stöd för deras 
verksamhet då det ger deras verksamhet ökad legitimitet. 

Turkietprogrammet har genomförts framgångsrikt och i stort sett i enlighet med 
uppsatta mål för perioden.  

Irak 

Palmecentret har under 2007 fortsatt verksamheten till stöd för utveckling av ett 
demokratiskt civilt samhälle i Irak inom ramen för det så kallade Irakprogrammet  
som startade 2005 och som avslutas 30 juni 2008. 

Trots ett betydande försämrat säkerhetsläge 2005, 2006 och merparten av 2007 har 
Palmecentret tillsammans med svenska, svensk-irakiska och lokala organisationer 
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lyckats genomföra ett stort antal projekt (ca 37 stycken under 2007) över hela Irak. 
Palmecentret har medarbetare på plats i Irak, dels på vårt center i Erbil i norra Irak 
och dels i andra irakiska städer. Centret i Erbil har spelat en viktig roll i 
Irakprogrammet som nätverksforum, utbildningsinstans, samordnare/uppföljare av 
stödet. De lokalanställda som finns i Bagdad och i Basra har framför allt till uppgift 
att följa upp de olika projekten.  

Stödet har riktats till insatser för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och konflikt lösning och dialogstöd.  

Palmecentret har erbjudit de svenska och irakiska organisationerna 8 
utbildningstillfällen i Sverige och i Irak i demokratisk organisering, konflikthantering, 
studiecirkelmetoder och projektadministration. Andra aktiviteter som genomförts är, 
nätverksmöte (det största som Palmecentret har haft), en workshop i syfte att 
underlätta samarbete mellan organisationerna i projektarbetet för att kunna dra 
lärdomar av varandras arbete.  

På grundval av två utvärderingar begärde Palmecentret att få revidera programmet 
under 2007 vilket beviljades av Sida.  Syftet med det reviderade Irakprogrammet är 
att fokusera på att stärka irakiska organisationers kapacitet att bidra till 
demokratisering genom att Palmecentret utvecklar ett färre antal strategiska 
organisationer i Irak.  
Det direkta samarbetet mellan svenska, svensk/irakiska och irakiska organisationer 
fasas ut. 

Ytterligare en handläggare för Irak är anställd sedan februari 2008. 

Trots den svåra säkerhetssituationen i Irak har programmet genomförts i stort sett i 
enlighet med de målsättningar som satts upp för 2007. 

Metod- och policyutveckling samt utbildningar 

Metodutvecklingsarbetet syftar till att skapa ett övergripande kvalitetssäkringssystem 
för Palmecentrets verksamheter. Det är Palmecentrets uppgift att skapa förståelse 
kring nya metoder och policies innebörd hos projektorganisationerna samt att 
implementera och lära ut dessa metoder.  

Området metod och policy stod under 2007 inför särskilda utmaningar. Dels var 
tjänsten obesatt under ett antal månader och dels hade Palmecentret i uppgift att 
konstruera en helt ny struktur för uppdelning av projektverksamheten i Syd och Öst, 
en så kallad programmering. 

En större inventering av det metodarbete som dittills genomförts gjordes för att få en 
överblick av arbetet. Detta pågick under våren och inkluderade bland annat en 
översyn av samtliga styrdokument och policies som tagits fram, att upprätta en 
förteckning över samtliga utvärderingar som gjorts, se över de dokument och verktyg 
som används inom handläggningen etc. Parallellt med detta inleddes diskussioner och 
arbete med den nya programstrukturen.  
 
I enlighet med de nya anvisningarna från Sida så erfordrades att den pågående 
projektverksamheten skulle inordnas i större verksamhetsprogram, ett arbete som 
krävde en större översyn av den geografiska såväl som den tematiska inriktningen 
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som  
Palmecentrets verksamhet har, för att därefter kunna utforma verksamhetsprogram 
som motsvarar vårt arbete. I detta låg såväl övergripande strategiska beslut (för 
verksamheten i Afrika inleddes till exempel en större strategiprocess) som mer 
tekniska delar, till exempel omarbetning av Palmecentrets projektdatabas. Arbetet 
mynnade ut i en programstruktur som låg till grund för ansökan 2009-2011 till Sida 
SEKA. 

Parallellt med detta skedde ett arbete för att utveckla de olika metodverktygen för 
jämställdhet, miljö, konflikt, hiv. Dessa förväntas färdigställas under våren 2008. 
Därtill inleddes ett större jobb med att uppdatera Projekthanboken, något som skett 
tillsammans med en referensgrupp från medlemsorganisationerna. Den nya 
handboken kommer att presenteras sommaren 2008. I detta arbete har även en 
uppdatering av ansöknings- och redovisningsblanketter också skett.  

Metodhandläggaren har även fungerat som stöd för de regionala handläggarna i 
genomförande av större uppdrag med anknytning till metod- och utvärderingar. 
Metodhandläggaren har därför deltagit i nätverksmöten för ex. Irakprogrammet och 
Balkanprogrammet, utformat en base line-studie för Sudanprojektet, deltagit i 
moniotoringresa tillsammans med partistödet osv.  
Samt alltid funnits som ett stöd vid planering och uppföljning av utvärderingar, 
initierade av handläggare på centret.  

Metodhandläggaren har därtill själv tagit fram två tematiska utvärderingar, kring 
Palmecentrets internationella nätverksmöten samt medlemsorganisationernas 
jämställdhetsarbete i projekten. Utvärderingarna är tänka att ligga till grund för 
utveckling av metodverktyg, med syftet att förbättra arbetet. 

Metodhandläggaren har även deltagit som utbildare i flera av de utbildningar som 
Palmecentret hållit för sina medlemsorganisationer i Sverige.  
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Partiinriktat demokratistöd 

Allmänt 

Årsskiftet 2007 trädde regeringens nya riktlinjer och Sidas nya anvisningar för det 
partiinriktade demokratistödet i kraft. För Palmecentrets del bestod de viktigaste 
förändringarna dels i att avtalsperioderna från och med då blev tvååriga, dels i att vi 
hade valt att organisera verksamheten enligt principen ett land – ett projekt. 
Totalsumman för det partiinriktade demokratistödet höjdes till 75 miljoner kronor 
per år, vilket för Palmecentrets del innebar att anslaget växte från drygt 13 till 
närmare 23 miljoner kronor per år. Ett flertal nya projekt kunde därmed startas. 

Utmaningen under 2007 var att etablera en arbetsorganisation som kunde förmå att 
hantera den växande verksamheten. Inom partistödsgruppen, som vid full bemanning 
har bestått av 4,5 tjänster, gjordes en ansvarsfördelning som för det första syftade till 
att erbjuda de lokala projektägarna, det vill säga partiet med sina arbetarekommuner, 
partidistrikt och sidoorganisationer, ett förstärkt stöd. För det andra tydliggjordes 
den centralt bedrivna verksamheten genom att handläggarna kopplades till specifika 
länder och regioner. För det tredje lades tonvikt på samordningen med Palmecentrets 
övriga arbete och med European Forum for Democracy and Solidarity. 

Speciellt för det partiinriktade demokratistödet är kontakten med övriga 
partianknutna organisationer, PAO. Utöver de ovannämnda projektmedlen har 
Palmecentret under 2007 huvudansvarat för 3,9 miljoner kronor som avser 
partigemensamma projekt. Det största av dem, PAO Regionalt nätverksbyggande, 
inbegrep idén om att etablera ett resurscentrum i Istanbul, som har ett oslagbart 
geografiskt läge i förhållande till de tre delprojektens verksamhetsfält; Västra Balkan, 
Svartahavsregionen och MENA. Tack vare en bra förstudie och generalsekreterarens 
direkta medverkan i projektet, kunde det tillfälliga PAO-kontoret öppnas och 
bemannas vid årsskiftet 2007/08.  

Globala arrangemang 

Partistödsverksamheten består till ovanligt hög grad av projektinsatser som bedrivs av 
Palmecentret i egen regi. Framförallt handlar det om arrangemang i Sverige, som 
samlar deltagare från alla våra utländska projektpartners. Detta är personalkrävande, 
men samtidigt mycket berikande och uppskattat. Som exempel från 2007 kan 
aktiviteter i anslutning till Anna Lindh-seminariet på Bommersvik framhållas. Till 
avdelningen Globalt hör också kvalitetssäkring i form av fact finding och förstudier, 
monitoring och utvärderingar, nätverk och erfarenhetsutbyte, utbildning och studier 
samt en satsning på information om Palmecentret och dess partistödsverksamhet.  

Asien 

Projektet Regionalt Asien, innebar möjligheten att samla både våra befintliga partners 
i regionen och företrädare för progressiva partier i länder som vi ännu inte har 
bilateralt samarbete med. Stärkta av erfarenheterna från nätverksmötet i Bangkok, 
augusti 2007, förberedde vi nya projekt i Burma, Kambodja och Nepal. Filippinska 
AKBAYAN förblir vår viktigaste partner i Asien, följt av MPRP i Mongoliet och PPP i 
Pakistan. 

Latinamerika 

Den vänstervåg som sveper över den latinamerikanska kontinenten påverkar även 
vårt arbete. Våra partners – PT i Brasilien, PS och PPD i Chile, PS i Argentina och 
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PDA i Colombia – representerar en god socialdemokratisk linje och utgör därmed ett 
viktigt alternativ till de populistiska krafter som annars hotar att ta överhanden. 
Under 2007 gjordes flera monitoring- och planeringsresor tillsammans med SAP. 

MENA-regionen 

Palmecentrets och socialdemokraternas fokus på Mellanöstern och Palestina avspeglar 
sig också inom det partiinriktade demokratistödet. Stödet till dem som vill reformera 
och demokratisera Al Fatah utgör det enskilt största partistödsprojektet, där kontoret 
på Ramallah spelar en avgörande roll. Under 2007 grundlades också verksamhet i fler 
länder i regionen, närmare bestämt Västsahara och norra Irak. 

Afrika 

Även här har ett nystartat regionalt projekt gett Palmecentret och socialdemokraterna 
värdefulla kontakter i länder där vi för närvarande inte har regelrätta partners. I 
Afrika koncentrerar vi oss helt på SADC-regionen, som utgörs av de 14 sydligaste 
nationerna. Utöver våra befintliga systerpartier, ANC i Sydafrika och CoD i 
Namibia, har vi under 2007 stött UDPS i Kongo samt närmat oss Frelimo i 
Mocambique.  

Västra Balkan 

Alltsedan 90-talets krig på Balkan har stödet till demokratiska och antinationalistiska 
partier prioriterats. I Bosnien hade vi under 2007 problem med SNSD, som 
utvecklades i fel riktning. I Serbien däremot kunde vi utöka samarbetet med 
Demokratiska partiets utbildningsorganisation, Centre for Modern Skills och i 
Makedonien har vi i samarbete med tyska FES stött den socialdemokratiska 
tankesmedjan Progress Institut.   

Östeuropa 

Vitryssland är Palmecentrets fokusland i regionen, trots att arbetsförutsättningarna är 
svåra. Tack vare stort engagemang från ett flertal socialdemokratiska partidistrikt och 
arbetarekommuner har dock verksamheten kunnat fortgå. Värre är det i Ukraina där 
vårt gamla samarbetsparti SPU åkte ur parlamentet och i Ryssland där regimen sätter 
stopp för det mesta. Wider Europe genomfördes i Georgien med lyckat resultat. 
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Kommunikationsverksamhet 

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 
informationsanslag från Sida samt med projektanslag från Folke Bernadotteakademin 
som finansierar ett projekt om massförstörelsevapen och om globala hotbilder.  
EU kommissionen finansierar ett projekt ”Decent Work for Decent Life”  
som Palmecentret bedriver tillsammans med 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 

 
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 Palmecentrets seminarier är därför öppna för 
allmänheten och avgiftsbefriade.  Verksamhetens öppna karaktär är kanske tydligast 
på Palmecentrets hemsida. 

Palmecentret har under året arbetat med att nå nya grupper som har ett 
internationellt engagemang och som delar arbetarrörelsens värderingar. Bland annat 
har Palmecentret under 2007 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 
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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. 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. 

Palmecentret har i kommunikations- och utbildningsverksamheten under året fortsatt 
belysa hiv och 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.  

Utbildningsmaterialet om mänskliga rättigheter "En lektion om MR" med tillhörande 
talarmanus har under året spridits till våra medlemsorganisationer. 

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. Under året genomfördes en lyckad seminarieserie om de 
globala hotbilderna. 

Arbetet med att belysa kärnvapenproblematiken har fortsatt med förnyad aktualitet i 
den internationella debatten.  
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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.  

Palmecentrets hemsida har ca 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.  

Hemsidan innehåller aktuella artiklar från seminarier, debattartiklar, information om 
fonden, 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. Under året 
publicerades 187 artiklar. 

Palmecentrets elektroniska nyhetsbrev skickas ungefär var fjärde vecka och når drygt  
4 000 prenumeranter. Under 2007 skickades 15 nyhetsbrev ut.  

Seminarier, utbildningar och utåtriktade arrangemang 

Palmecentret har under året arrangerat 81 seminarier och arrangemang runt om i 
hela Sverige, varav 39 av dessa var förlagda utanför Stockholm. Palmecentret 
arbetade aktivt under året för att öka den regionala spridningen av verksamheten.  

Seminarierna har både haft tematiska och länderorienterade fokus. Palmecentret har 
arbetat med att hitta nya samarbetspartners för seminarieverksamheten. Ett 
seminarium Palmecentret arrangerade i februari tillsammans med reportrar Utan 
Gränser, Arena, Kulturhuset m.fl. om krigsjournalistik, drog över 500 besökare. En 
lista över seminarierna finns i bilaga 1. 

Därutöver genomför Palmecentret en rad ämnesinriktade utbildningar och 
nätverksmöten för projektaktiva i Sverige. Under 2007 anordnades bland annat en 
utbildning om jämställdhet i april i Stockholm och i oktober i Göteborg och en 
kommunikationsutbildning i december i Stockholm. 

Personal från Palmecentret har också vid minst ett 40-tal tillfällen hållit föredrag och 
informerat om centrets verksamhet och på så sätt nått flera hundra åhörare. 

De årligen återkommande Palmedagarna hölls den 27-28 oktober i Karlstad. Temat 
för 2007 års Palmedagar var ”Fred och försoning”. Årets dagar fokuserade på olika 
aspekter av konflikthantering. Över 350 personer diskuterade, analyserade och 
utbildade sig detta område.  Utöver de stora plenarseminarierna genomfördes 
delseminarier med olika teman som arrangerats av några av 

http://www.palmecenter.se/
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medlemsorganisationerna. Utanför kongressalen fanns utställningar med 
representanter från hela arbetarrörelsen som informerade om sitt internationella 
solidaritetsarbete. Palmedagarna fick ett bra genomslag i lokala medier.  

 

Palmecentret har också medverkat med informationsverksamhet vid bland annat Bok- 
och biblioteksmässan i Göteborg, politikerveckan i Almedalen, MR-dagarna i 
Stockholm 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.  

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. 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 2007 arbetade Palmecentret 
för att nå nya grupper och få dem att bidra till Palmecentrets verksamhet. Ett 
samarbete med kommunikationsbyrån JWT fortsatte och bland annat en film som går 
att se på nätet producerades.  

Palmecentret har fortsatt uppvakta våra medlemsorganisationers förbundssekreterare 
eller ordförande för att stärka samarbetet och därmed fonden. Fonden har 
presenterats i samband med ett antal kongresser och andra större sammankomster. 
Under hösten 2007 gjordes en stor satsning för att få in pengar till fonden där 
Palmecentrets arbete för att stödja oppositionen i Burma kommunicerades. 
Satsningen gav över 200 000 kr. Kampanjen fredimellanöstern.nu har fortsatt att 
samla in pengar och har under året inbringat drygt 150 000 kr. 

Löpande har informationsmaterial om fonden (information om fonden, 
autogiroblanketter, bössbanderoller mm) tagits fram och skickats till kontaktpersoner 
i medlemsorganisationerna.  

Via hemsidan är det 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. 
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I slutet av 2007 hade Solidaritetsfonden 1489 månadsgivare via autogiro vilket är en 
ökning med 15% från 2006 (att jämföras med en ökning på 10% från 2005 - 2006) 
Den totala summan som kommit in från månadsgivarna var under 2007 drygt 1,6 
milj kr, vilket är en ökning med 31% från 2006. 

Solidaritetsfonden ansökte i mars 2007 om att få ha ett 90-konto, vilket dock inte 
beviljades.  SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll, uppgav som skäl att de inte kan 
godkänna insamlingsorganisationer som har partipolitiska insamlingsändamål i 
någon form. Vidare fick vi avslag att registrera patent på namnet 
”Solidaritetsfonden” från PRV, Patent och Registreringsverket, vilket medför att vi 
kommer att använda Palmecentret som enad kommunikatör och insamlingen sker till 
Palmecentrets och arbetarrörelsens verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

BILAGA 1: Seminarier och utåtriktade arrangemang 2007  

Datum och ort  Seminarium/arrangemang  

15/01 Stockholm Tyskland, EU och vi andra 

20/01 Nairobi  Kenya: World Social Forum 2007 

07/02 Stockholm Hiv/aids - vilken är den nya regeringens politik? 

14/02 Stockholm  En rättvis värld är möjlig! 

17/02 Stockholm  Krigskorrespondenter - så hotas de och så kan de skyddas 

17/02 Göteborg  Internationell Dag - Vi har bara en jord 

26/02 Stockholm  Hur ser framtiden ut för Somalia? 

14/03 Stockholm  Trident och ett kärnvapenfritt Europa 

15/03 Stockholm  Vad händer i världen? Samtal om internationell politik 

20/03 Umeå  Seminarium om Massförstörelsevapen – ett allvarligt hot 

26/03 Stockholm  Ondskans axelmakter 

27/03 Hässleholm Europaforum - EU och Kina/Indien 

29/03 Stockholm  Västsahara - ockuperat och blockerat 

12/04 Stockholm  Demokrati i Namibia - hur ser verkligheten ut? 

17/04 Västerås  Massförstörelsevapen och andra akuta säkerhetspolitiska  
hot i världen 

19/04 Bryssel A Comprehensive Approach towards Nuclear Disarmament 

19/04 Stockholm  Villkorad humanitet? Exemplet Palestina. 

26/04 Stockholm Migration och rätten till värdigt arbete 

26/04 Stockholm  Inför Putins avgång – vart är Ryssland på väg? 

03/05 Stockholm Att vara arab i Israel 

07/05 Stockholm Kaukasien – en värld i kanten av Europa 

10/05 Stockholm Robert Fisk: Det stora kriget för mänskligheten 

11/05 Borås:  Afrikakonferensen 2007 

14/05 Stockholm  Global rättvisa - kan vi undvika civilisationernas krig? 

23/05 Stockholm  Mosaad Mohamed Ali - Att verka i Darfur 

23/05 Stockholm  Turkiet och Cypern 

01/06 Sjövik EU:s roll i Palestina-Israel? 

04/06 Stockholm  Manifestation på Sergels torg - Fred i Mellanöstern Nu! 
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08/07 Visby  Palmecentrets medverkan i Almedalsvecken 

05/09 Stockholm  Vad händer i Zimbabwe? 

11/09 Stockholm  Sverige, Finland och EUs gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik 

13/09 Stockholm  Bilden av Afrika 

15/09 Luleå  De nya hotbilderna – Gemensam säkerhet i en ny tid 

19/09 Stockholm  Storbritannien – från Blair till Brown 

24/09 Västerås  Klimathotet och nya globala hotbilder 

24/09 Sundsvall Uppdrag Solidaritet – Kampen mot Apartheid 

25/09 Borlänge  Uppdrag Solidaritet – Kampen mot Apartheid 

27/09 Göteborg  Palmecentret på bokmässan 

27/09 Mölndal Uppdrag Solidaritet - Kampen mot Apartheid 

29/09 Lund   Uppdrag Solidaritet – Kampen mot Apartheid 

29/09 Stockholm Våga gå vidare! Willy Brandt – statsman och europé 

03/10 Stockholm   Socialdemokratins förnyelse i Turkiet och i Sverige. 

16/10 Stockholm  Per Wästberg - Vägarna till Afrika 

17/10 Stockholm  Vad händer i Polen? 

20/10 Stockholm  Årets Anna Lindhseminarium 

22/10 Stockholm Vilka är de globala hoten? Vad bör göras? 

23/10 Stockholm  Oljeberoende och klimathot – vad kan vi göra? 

23/10 Västerås  Desperation och hopp i diktaturens Burma 

24/10 Stockholm FN ifrågasatt! Hur kan FN stärkas? 

27/10 Karlstad  Palmedagarna 2007 - Fred och försoning 

29/10 Stockholm  Vad händer i tyskland? 

08/11 Stockholm  Vad händer i Italien? 

15/11 Stockholm  Balkan - sönderfall eller integration? 

17/11 Stockholm  Rättegången mot de Röda Khmerernas främsta ledare 

24/11 Stockholm  Sverige, EU, utvecklingsländerna och världshandeln vid 
Socialistisikt Forum 

27/11 Jönköping  Vår planets framtid och överlevnad 

04/12 Stockholm  Vad händer i Frankrike? 

17/12 Stockholm  Kvinna i Turkiet 

18/12 Stockholm  Migration - på vems villkor? 
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BILAGA 2: Solidaritetsfondsärenden 2007 

 

 

2007-SF-001 LO-distriktet Gotland 

Ansökan egeninsats till projekt i Palestina 
Avslag av generalsekreteraren   

 

2007-SF-002 Unga Örnar Norrköping 

”Tsunamipengar” till projektet Education and Livehood 
support for Tsunami victims 
GS beslut 2007-02-26 SEK 35 000 

 

2007-SF-003 Palmecentret  

  Stöd till Zimbabwe efter militärmassaker  
  Styrelsebeslut 2007-03-15, SEK 150 000 

  

2007-SF-004 SAP/USDP Kongo 

 Ansökan om medel för att genomför en  
minikongress i Sverige 
Styrelsebeslut 2007-08-30 SEK 200 000 

 

2007-SF-005 LO/IFS 

Ansökan om medel till stödcentran i olika länder där 
trafficking förekommer 
Styrelsebeslut 2007-08-30 EUR 10 000 

 

2007-SF-006 Palmecentret 

 Stöd till Burmas opposition 
GS beslut 2007-10-25 SEK 50 000 

 

2007-SF-007 Palmecentret 

”Tsunamipengar” till School for Peace and Democracy i 
Aceh 
Styrelsebeslut 2007-10-11 SEK 350 000 
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