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Ordföranden har ordet
Under några år på 90-talet var jag ledamot i styrelsen för Palmecentret i min 
roll som vice ordförande för LO. Det jag bäst minns från den tiden är hur vi 
som styrelse tillsammans med de anställda försökte svara upp mot de oänd-
liga behov som fanns av stöd till 
demokratiutveckling världen över. 
Det gällde vid den tiden inte minst 
behoven på Balkan och andra delar 
av vårt närområde i Östeuropa. Situ-
ationen var annorlunda då, några få 
år efter murens fall. När detta skrivs 
är situationen i Ukraina huvudnyhe-
ten i alla våra medier. En påminnel-
se om att demokratin fortfarande är 
skör i länder nära oss.

Vi lever i dag i en värld där vi är 
starkt beroende av varandra. Ibland 
upptäcker vi exploatering och för-
tryck närmare än vi förväntat oss. 
Ett tydligt exempel på det under 
2013 var när vi tillsammans med 
Aftonbladet samlade in pengar till stöd för en grupp kamerunska skogsarbe-
tare. De hade lämnat Kamerun med löfte om goda inkomster i Sverige, men 
blev grovt utnyttjade av svenska arbetsgivare och hade inte ens pengar till 
hemresan. 

Palmecentrets solidaritetsfond är viktig för att vi ska kunna stödja en 
grupp människor, en region eller ett land i syfte att förbättra möjligheterna 
för fler att leva i fred och demokrati. Målet för mycket av vårt arbete är att 
människor ska kunna ta makt över sina egna liv. Min erfarenhet är att det 
är lätt att fylla bössan när vi har våra insamlingar. När jag förra året under 
kyrkovalrörelsen tog för vana att ha med en bössa till förmån för Syriens 
kvinnor, så fick jag tillbaka den välfylld. Det visar på en stark vilja att bidra 
och jag hoppas att vi kan få fler att bli månadsgivare till Solidaritetsfonden. 
Det stärker våra möjligheter att hjälpa människor i andra delar av världen, 
men det stärker också insikten om att var och en kan vara med och bidra till 
en mer solidarisk värld. 

När jag nu har kommit tillbaka till Palmecentrets styrelse så känner jag 
igen samma hängivna vilja att stödja utvecklingen mot en mer demokratisk 
och rättvis värld. Men jag ser också en mer professionell organisation och en 
tydlig rollfördelning mellan kansli och styrelse. Det arbete som påbörjats i 
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syfte att få fler medlemsorganisationer att aktivt engagera sig i olika projekt, 
ser jag som mycket positivt. Vi har mycket kunskap och erfarenhet att bidra 
med till våra systrar och bröder. De som lever i länder som härjats av krig och 
konflikter, där demokratin är svag och den fackliga organiseringen är låg, 
behöver vårt stöd. 

De människor vi möter i våra projekt drivs av samma vilja som oss, men de 
har kunskaper och erfarenheter som vi inte har. Det var mycket påtagligt när 
vi nyligen hade ett regionalt nätverksmöte i Pretoria där vi samlade företrä-
dare för våra projekt i Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. För första gången 
hade vi också med de svenska organisationer som är delaktiga i projekten. 
Det blev ett fantastiskt utbyte av erfarenheter och det var tydligt att vi alla 
hade mycket att lära av varandra. Solidariteten är alltid ömsesidig!

Wanja Lundby-Wedin
Ordförande
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Vill vara med!
I Burma lever flera tusen som flyktingar i sitt eget land. När jag träffade några 
av dem i den skola som S-studenter stödjer, läste en grupp ungdomar sina 
uppsatser för oss. Temat var livsdrömmar. Över hälften nämnde ordet demo-
krati. På frågan varför svarade de: Vi 
vill vara med och bestämma! 

Samma sak säger de syriska kvin-
nor som med stöd av ABF i Göteborg 
de senaste åren har organiserat sig 
för att kunna vara med och påverka 
de fredsförhandlingar som trevar sig 
fram i Genève. 

Och den äldre mannen i kön utan-
för vallokalen i sydafrikanska East 
London, där Palmecentret samar-
betar med flera olika partners, hade 
ett leende på läpparna på valdagen 
2009 medan han väntade på att 
få rösta. Han hade gått upp extra 
tidigt eftersom han ville att denna 
dag – när han hade samma inflytande som alla andra – skulle bli så lång som 
möjligt. 

I år är det ett så kallat supervalår i Sverige. Kanske skulle vi hellre kalla 
det ett superdemokratiår. För att vi i år har chans att leva det andra drömmer 
om. Men i senaste valet till Europaparlamentet deltog inte ens hälften av de 
röstberättigade och en av fem röstar inte i riksdagsvalet. 

Inte sällan möter jag de som säger att de inte ska rösta i Europaparlament-
svalet eftersom de ”inte vill vara med och bidra till att makt flyttas från 
Sverige”. Jag är av den åsikten att beslut ska fattas så nära de som ska leva 
med besluten som möjligt. Det ökar både möjligheten att påverka och förstå-
elsen för besluten. Men det finns mycket i dagens globala värld som vi måste 
bestämma tillsammans. Miljölagar, migration och brottsbekämpning ska vi 
svenskar delvis besluta om själva men utan att även fatta beslut tillsammans 
med andra blir verkningsgraden låg.  

Och är det något som gör att makt flyttas bort är det att inte delta. Då är det 
istället någon annan som bestämmer. Det vet alla våra partners som lever i 
länder där det är svårt – och inte sällan förenat med stor fara – att påverka. 

Demokrati faller inte ner från himlen. Den är inte på förhand given. Tvärt-
om! Den måste kämpas fram och sedan återerövras varje dag. 

Därför fortsätter vi vårt arbete i Olof Palmes anda för att ge stöd till 
människor världen över i deras kamp och organisering för att få makt över 
sina samhällen. Och därmed över sina egna liv. Vi samarbetar med kvinno-
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förbund, ungdomsorganisationer, progressiva partier, fackföreningar och 
folkbildare som tillsammans bildar den demokratiska infrastrukturen som 
gör en representativ demokrati giltig och levande. 

I Syrien är det fortsatt långt till fred och demokrati, men nu sitter kvinnor 
med vid förhandlingsborden. I Sydafrika är det val i år igen, i ett land där 
fortfarande mycket återstår att göra. Ungdomarna i Burma som vill vara med 
och bestämma har fortfarande en bra bit kvar till sina mål. Men (tål)modig 
organisering leder dem framåt. Mot drömmen om demokrati. 

Jens Orback
Generalsekreterare

Vårt uppdrag 
Olof Palmes Internationella Center är arbetarrörelsens samarbetsorgan för 
internationella frågor. Vi består av 26 medlemsorganisationer och samlar 
folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. I stadgarna anges 
Palme centrets ändamål: 

”Olof Palmes Internationella Center verkar i Olof Palmes 
anda för demokrati,mänskliga rättigheter och fred. 
Centret är ett samarbetsorgan i internationella frågor för 
den svenska arbetarrörelsen. Dess uppgift är att stödja 
medlemsorganisationernas internationella verksamhet.” 

Palmecentrets övergripande mål är en värld med fredliga samhällen grunda-
de på demokratins ideal och alla människors lika värde. I vårt utvecklings-
samarbete arbetar vi för att stärka människors makt att forma de samhällen 
de lever i och därmed sina egna liv. I vår kommunikation vill vi synliggöra de 
strukturer som försvårar utveckling, öka kunskap, stärka engagemang och 
öka mobiliseringen i Sverige för internationell solidaritet, mänskliga rättig-
heter, demokrati och fred. 

Palmecentret stödjer medlemsorganisationerna i deras internationella 
arbete och ger även direkt stöd till organisationer i våra samarbetsländer som 
arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred.



8 OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Vår verksamhet i världen
Under 2013 bedrev Palmecentret totalt 232 projekt tillsammans med med-
lemsorganisationer och partnerorganisationer i 26 länder runt om i världen.  
Organisationer och aktörer från fler länder än så nås genom regionala och 
tematiska insatser. Antalet projektsamarbeten har totalt sett ökat under året. 
Ett exempel är Namibia där verksamheten har stärkts. Under 2013 förbered-
des tillsammans med medlemsorganisationer flera nya projektsamarbeten 
med namibiska partners, vilket innebär en mer omfattande verksamhet med 
målsättningen att stärka fackliga rättigheter och kvinnors deltagande. Samti-
digt har projektsamarbetet i Turkiet fasats ut och avslutas vid årsskiftet. 

Människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i auktoritära 
stater är en viktig målgrupp för Palmecentret. Under året har Palme centret  
bidragit till att Syrian Women’s Network bildades. Nätverket som samlar syris-
ka kvinnor från olika ideologier och religioner lyckades få med representanter 
vid fredsförhandlingarna i Genève för att lyfta kvinnors frågor i fredsproces-
sen. Stödet till SWN genomförs i samarbete med ABF Göteborg som även stöd-
jer två andra projekt i samarbete med demokratirörelsen i Syrien. 

Stöd till förändringsaktörer i auktoritära stater är fokus också i det projekt 
som inleddes till stöd för Kinas enda fria fackförbund, Hong Kong Confedera-
tion of Trade Unions tillsammans med LO, IF Metall och Livsmedelsarbetare-
förbundet. I slutet av året inleddes även ett nytt flerpartistödsprojekt i Egyp-
ten i samarbete med Folkpartiets partistiftelse SILC som syftar till att stärka 
partiernas roll för att stärka en demokratisk utveckling.

Tyfonen Haiyan slog hårt mot Filippinerna i november och drabbade flera 
samarbetsorganisationer. Palmecentret startade därför en insamling till de 
katastrofdrabbade som även fick stöd av Norsk Folkehjälp. 
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Västra Balkan
Albanien
Bosnien och  
Hercegovina
Kosovo
Makedonien
Serbien

Södra Afrika
Angola
DR Kongo
Namibia
Sydafrika
Zimbabwe

Östeuropa
Belarus
Moldavien
Ryssland
Turkiet

Asien
Burma
Filippinerna
Kina
Pakistan

Latinamerika
Bolivia

Mellanöstern och 
Nordafrika (MENA)
Egypten
Irak
Iran
Palestina
Syrien
Tunisien
Västsahara
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Södra Afrika
Under 2013 genomförde Palmecentret 34 projekt tillsammans med partners 
i södra Afrika, varav 29 inom ramen för stöd till organisationer i det civila 
samhället (CSO) och fem inom det partiinriktade demokratistödet (PAO) som 
beskrivs närmre på sidan 21. 

Palmecentrets engagemang i regionen fortsatte att växa genom en satsning 
på utökad verksamhet i Namibia. Under året har två medlemsorganisationer, 
IF Metall och Unga Örnar, genomfört förstudie- och projektplaneringsresor 
till Namibia i syfte att starta upp projekt från och med 2014. Palmecentret 
har också utvecklat två nya direkta projektsamarbeten. Tillsammans med 
två sedan tidigare pågående projekt genom ABF Göteborg och ABF Småland 
utvecklas därmed verksamheten i landet med fokus på fackliga rättigheter 
och kvinnors deltagande.

I Sydafrika har Palmecentret tillsammans med medlemsorganisationer 
och samarbetspartners 14 projekt och det är därmed Palmecentrets största 
verksamhetsland i regionen. Insatserna är inriktade på att stärka det politiska 
inflytandet för kvinnor, arbetare och landsbygdsbefolkning för att öka deras 
möjlighet att hävda sina rättigheter. Bland aktiva medlemsorganisationer i 
detta program finns ABF Skåne och Socialdemokraterna i Oskarshamn. Efter-
som Sydafrika har flest antal hiv- och aidssmittade i världen, är hiv och aids 
en viktig fråga inom verksamheten. 

I augusti 2012 sköts 35 arbetare ihjäl av polis i samband med en strejk i 
gruvorten Marikana i den sydafrikanska provinsen North West. Under slutet 
av 2012 genomförde även transport- och jordbrukssektorn ett antal omfat-
tande strejker. Händelserna har under 2013 fortsatt att påverka landet och 
så väl arbetsmarknaden som fackföreningsrörelsen har fortsatt präglats av 
instabilitet. Palmecentret arbetar med två fackliga stödorganisationer i Syd-
afrika, Labor Research Services (LRS) och Workers’ World Media Production 
(WWMP), för att stötta fackföreningsrörelsen i arbetet med att nå och orga-
nisera fler medlemmar och nya sektorer, förbättra sina interna demokratiska 
strukturer, öka sin representativitet, samt erbjuda verktyg och kunskap för 
kollektivavtalsförhandlingar.

I Zimbabwe har civilsamhället fortsatt haft en mycket central roll i sam-
hällsutvecklingen. Under året har Palmecentrets insatser i Zimbabwe nått 
viktiga resultat. Ett exempel är att landets nya konstitution antogs genom en 
folkomröstning i mars efter ett framgångsrikt påverkansarbete för stärkta 
rättigheter för fackanslutna, kvinnor, journalister och media. Palmecentrets 
partnerorganisationer har fortsatt att vara bland de mest centrala aktörerna 
i arbetet med förverkligande av den nya konstitutionen, till exempel genom 
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påverkansarbete mot regering och parlament kring en moderniserad medie-
lagstiftning och förbättrad rättssäkerhet. Samtidigt har uppmärksammade 
satsningar för att stärka nyvalda kvinnliga parlamentariker och förbättrad 
tillgång till sexuell- och reproduktiv hälsovård genomförts, och lagstiftning-
en för fackanslutnas rätt till hälsa, föräldraledighet och icke-diskriminering 
har stärkts och anpassats till den nya konstitutionen. 

Under året har Palmecentret gett fortsatt stöd till Unga Örnars regionala 
projekt African Cultural Dialogue on Human Rights and Democracy som de 
genomför i södra Afrika i samarbete med den brasilianska organisationen 
Movimento Infanto-Juvenil de Revindicacão. Inom projektet deltar ungdo-
mar från organisationer i fyra afrikanska länder i utbildning och erfarenhets-
utbyte kring informations- och påverkansarbete. 

Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna 
genom Palmecentret fyra projekt i tre länder i regionen (Sydafrika, DR Kongo 
och Angola) samt ett flerpartiprojekt riktat till politisk aktiva ungdomar 
(PYPA). Läs mer om det partiinriktade demokratistödet på sidan 21.

Africa Domestic Workers Networks konstituerande kongress som 
genomfördes med stöd från Labor Research Services/LRS.
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Mellanöstern och Nordafrika
Under 2013 genomförde Palmecentret 35 projekt tillsammans med partners  
i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), varav 23 inom ramen för stöd till  
organisationer i det civila samhället (CSO), elva inom det partiinriktade 
demo kratistödet (PAO) som beskrivs närmre på sidan 21, samt ett projekt 
med annan finansiering från Sida. 

Verksamheten i Palestina är den mest omfattande i regionen. 2013 prägla-
des av ett bra samarbete mellan 16 lokala samarbetsorganisationer. De flesta  
organiserar kvinnor och ungdomar, men också organisationer som arbetar 
för att utöka förståelse för dialog inom samhället. Genom fyra loka la nät-
verksmöten har organisationerna lärt känna varandra, utbytt kunskaper 
och idéer och i två fall startat gemensamma projekt. Fem svenska medlems-
organisationer medverkar i Palestinaverksamheten som direkta projekt-
partners, Unga Örnar, LO-distriktet Gotland, ABF Södra Småland, ABF 
Botkyrka-Salem och Socialdemokrater för tro och solidaritet. Ytterligare fyra 
stödjer via projekt utan administration eller faddring varav LO Skellefteå 
och Elektrikerförbundet kom in som nya stödjare under 2013. Övriga två är 
Akademikerförbundet SSR och ABF Stockholm. I slutet av året genomfördes 
ett nätverksmöte där alla lokala samarbetsorganisationer och involverade 
medlemsorganisationer deltog. 

Bland de framsteg som lokala partners lyfter fram från det gångna året 
nämns kvinnors ökade deltagande i samhället och nyvalda unga aktiva ledare 
i olika lokalfullmäktigeförsamlingar. Insatserna har också bidragit till att 
öka möjligheten för partnerorganisationer och deras målgrupper att använda 
sociala medier som metod för att kommunicera sinsemellan och att förmedla 
sitt budskap bredare i samhället, vilket är av största vikt i Palestina som är ett 
relativt slutet och fragmenterat samhälle. Det är tydligt att samarbetsorgani-
sationerna hörs och syns mer än tidigare i traditionella medier, framför allt i 
oberoende radio- och tv-stationer men också i den statliga televisionen.  Alla 
organisationer har arbetat med en mediestrategi, vilket bidragit till att vissa 
tabufrågor, så som våld inom familjen, hedersmord, tidiga äktenskap, klan-
kultur, korruption och brott mot mänskliga rättigheter, blivit mer synliga och 
debatteras i samhället. Insatserna har också handlat om att arbeta med god 
samhällsstyrning som koncept. I cirka 20 lokala fullmäktigeförsamlingar har 
man börjat arbeta aktivt med detta.  

Syrien är ett annat land som varit prioriterat under året. I Syrien bedriver 
ABF Göteborg ett projekt där ledare för olika föreningar utbildas i demokrati, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter. Dessa ledare utbildar i sin tur sina 
respektive grupper och organisationer för att föra kunskapen vidare. Fram 
till början av 2014 har 130 personer deltagit i utbildningarna. 

Under våren 2013 bildades Syrian Women’s Network (SWN) som ett 
resultat av de två konferenser för syriska civila och politiska aktörer som 
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Palmecentret har stått värd för i 
Stockholm under perioden 2011–
2013. SWN har etablerat sig som 
en respekterad aktör i arbetet för 
demokrati och fred i Syrien. Läs 
mer om detta under rubriken Stora 
evenemang på sidan 39. 

Inom det partiinriktade demo-
kratistödet bedrev Socialdemo-
kraterna genom Palmecentret elva 
projekt i regionen (Palestina, Irak, 
Egypten, Västsahara och Tunisien). 
I slutet av året inleddes även ett 
nytt flerpartistödsprojekt i Egypten 
i samarbete med Folkpartiets parti-
stiftelse SILC som syftar till att 
stärka partiernas roll för att stärka 
en demokratisk utveckling. Läs mer 
om det partiinriktade demokrati-
stödet på sidan 21. Nätverksmöte i Jeriko med gemensam  

samhällsanalys på agendan.

Asien
Under 2013 genomförde Palmecentret 34 projekt tillsammans med partners 
i Asien, varav 28 inom ramen för stöd till organisationer i det civila samhäl-
let (CSO), fem inom det partiinriktade demokratistödet (PAO) som beskrivs 
närmre på sidan 21, och ett projekt med annan finansiering från Sida. Mer-
parten av projekten var förlagda i Burma och Filippinerna. 

I Burma har Palmecentret under året haft tolv samarbetsprojekt med elva 
olika lokala samarbetsorganisationer inom den burmesiska demokratirörel-
sen. Insatserna riktar sig främst till arbetare och jordbrukare, kvinnor och 
ungdomar från olika etniska minoriteter och har under året nått ut till tusen-
tals människor i landet och i gränsområdena. Flera av projekten handlar om 
att utbilda kvinnor i ledarskap i syfte att öka representationen av kvinnor på 
ledande positioner inom samarbetsorganisationerna, och att öka kvinnors in-
flytande i den pågående freds- och demokratiseringsprocessen. Till exempel 
har en av samarbetsorganisationerna, Burmese Women’s Union, som sam-
arbetar med S-kvinnor i Hallsberg utbildat över 1 600 kvinnor i mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och den politiska situationen i Burma. 

Den förändrade situationen i Burma har gjort det möjligt för Palmecentret 
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att arbeta med organisationer som opererar öppet inifrån Burma. Under året 
har vi därför startat tre nya projekt med organisationer som verkar i Rangoon 
och i Kachinstaten i nordöstra Burma. Dessa organisationer arbetar främst 
med att utbilda och informera om mänskliga rättigheter samt att rapportera 
om brott mot mänskliga rättigheter i sina respektive områden. En av dessa, 
Human Rights Defenders and Promoters (HRDP), har med stöd av Palme-
centret startat en utbildning i informations- och kommunikationsteknologi 
för framtida försvarare av mänskliga rättigheter. På utbildningen lär de sig 
hur man med hjälp av olika medier, så som dator, internet och fotografi, kan 
dokumentera och försvara mänskliga rättigheter.  

I Filippinerna samarbetar Palmecentret med fackföreningsrörelsen 
och organisationer för människor som lever i fattigdom i urban miljö. 
Livsmedels arbetarförbundet och olika delar av fackförbundet Seko är 
aktiva inom programmet. I augusti 2013 höll den fackliga centralorgani-
sationen Sentro ng Progresibong Manggagawa (Sentro) sin första konsti-
tuerande kongress i Manila, Filippinerna. Den nya centralorganisationen 
representerar 80 000 medlemmar inom privat, offentlig och informell 
sektor. Tack vare ett gediget arbete av Palmecentrets partnerorganisationer 
Alliance of Progressive Labor (APL) och Labor Education and Research  
Network (Learn) lyckades alla deltagande organisationer att enas om 
många känsliga frågor och stadgarna antogs i bred enighet. Nästan alla 
Sentros medlemsorganisationer är industriförbund och att organisera sig 
efter branscher är något helt nytt i Filippinerna, där facken tidigare har 
varit organiserade i arbetsplats baserade fackföreningar eller yrkesförbund. 
Detta var därför ett viktigt steg för att konsolidera den splittrade fack-
föreningsrörelsen i Filippinerna.

Den stärkta samordningen inom den filippinska arbetarrörelsen är en 
positiv utveckling under det gångna året. Men Palmecentrets filippinska 
partnerorganisationer har också mött stora svårigheter. I juli 2013 mördades 
två fackliga ledare inom transportsektorn. Dodong Petalcorin hade precis 
före mordet anmält korruption inom lokala myndigheter och varit frontfigur 
för medlemmarnas protester mot korruption. Kagi Lucman betraktades precis 
före mordet som en toppkandidat i lokalvalet. Ingen har ställts inför rätta för 
morden, men Palmecentrets partnerorganisationer har sedan dess arbetat 
med att pressa myndigheterna att utreda och lagföra de skyldiga. 

I november drabbade tyfonen Haiyan Filippinerna med svåra konsekvenser 
för hela landet, inklusive flera av Palmecentrets samarbetsorganisationer och 
många av deras medlemmar. Mycket av organisationernas tid ägnades efter 
tyfonen åt att arbeta med katastrofinsatser och återuppbyggnad både sam-
hälleligt och socialt. Palmecentret startade en insamling till Active Citizen-
ship Foundations arbete med katastrofstöd och återuppbyggnadsarbete och 
samlade in stora summor. Läs mer om det under Insamling på sidan 36–37. 

Under 2013 inledde Palmecentret i samverkan med LO, IF Metall och 
Livsmedelsarbetareförbundet ett samarbete med Hong Kong Confederation 
of Trade Unions (HKCTU) som är Kinas enda fria fackförbund. Samarbetet 
har hjälpt till att sprida kunskap om arbetares situation i Hong Kong och Kina 
både i Sverige och inom den globala fackföreningsrörelsen. I november talade 
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HKCTU:s generalsekreterare Lee Cheuk-Yan på den årliga Palmedagen som 
2013 genomfördes i Malmö. 

I Pakistan fortsatte under året Palmecentrets samarbete med Women  
Workers Help Line (WWHL) som är en organisation som utbildar kvinnor från 
arbetarklassen i fackliga och mänskliga rättigheter, den politiska processen 
i Pakistan och vikten av att kvinnor är delaktiga i samhället och inom politi-
ken. Under året har över 2 000 kvinnor nåtts genom utbildningar, seminarier 
och studiecirklar runt om i Pakistan. WWHL har även utbildat män i kvinnors 
rättigheter och jämställdhet i syfte att bryta kulturella barriärer och normer 
som hindrar kvinnors rörlighet i samhället. Projektet har bland annat resulterat 
i att kvinnor som har utbildats av WWHL deltar i lokala val samt att de poli-
tiska partier som organisationen har kontakt med är mer medvetna om vikten 
av kvinnors delaktighet inom politiken. En majoritet av de kvinnor som har 
deltagit i utbildningarna rapporterar att de tar en mer aktiv roll i samhället, till 
exempel har omkring 1 000 projektdeltagare registrerat sig för att rösta. 

Under året har Palmecentret deltagit i en studie om civilsamhället i Afgha-
nistan och förutsättningar för att eventuellt inleda framtida samarbeten i 
landet. 

Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna 
genom Palmecentret projekt i Burma och Filippinerna. Läs mer om det parti-
inriktade demokratistödet på sidan 21.

Deltagare i HRDPs utbildning i Burma.
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Latinamerika
Under 2013 stödde Palmecentret två större insatser i Latinamerika. Det ena 
är ett folkbildningsprojekt i Bolivia som drivs tillsammans med ett antal 
lokala ABF-föreningar och partnerorganisationen Asamblea Boliviana por la 
Educación y la Cultura/ABEC. Samarbetet har lett till att partnerorganisatio-
nen har konsoliderat sina strukturer och sin verksamhet ytterligare. Folkbild-
ningsverksamheten når varje år tusentals personer, företrädesvis kvinnor, på 
den bolivianska landsbygden och är inriktad på bl.a. mänskliga rättigheter, 
miljö, ledarskap och inkomstbringande verksamhet.

Den andra insatsen handlar om stöd till ett regionalt projekt inriktat på sociala 
trygghetssystem som genomförs av LO och den regionala fackliga organisationen 
Confederación Sindical de Trabajadores (CSA).  Verksamheten stödjer arbetet 
för en förbättrad dialog mellan regering och arbetsmarknadens parter i Latin-
amerika. Syftet är att utveckla omfördelningspolitiken och socialförsäkrings-
systemen i regionens nya medelinkomstländer. Samarbetet har lett till ökad 
samsyn och samordning kring arbetet för schyssta arbetsvillkor och sociala 
skyddsnät. Arbetet har bland annat lett till att ett nytt ministerium har inrättats 
i Paraguay,  med ansvar för frågor som rör arbetsmarknad och sociala trygg-
hetssystem. Insatsen har också lett till en mer sammanhållen och stark röst 
från den latinamerikanska fackföreningsrörelsen vid förhandlingar inom ILO. 

ABEC håller årsmöte.
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Västra Balkan
Under 2013 genomförde Palmecentret 77 projekt tillsammans med partners i 
Västra Balkanregionen, varav 16 inom ramen för stöd till organisationer i det 
civila samhället (CSO), 50 inom ramen för annan finansiering från Sida och 
elva inom det partiinriktade demokratistödet (PAO) som beskrivs närmre på 
sidan 21. 

I Bosnien och Hercegovina/BiH fortsätter verksamheten att fokusera på att 
bland annat mobilisera ungdomar. Verksamheten har bidragit till att genom 
olika utbildningsinsatser motivera ungdomar till ideellt arbete och aktivt  
engagemang för att öka deras delaktighet och inflytande i sina lokalsam-
hällen. Ungdomar har bland annat lärt sig att planera projekt och bedriva 
påverkansarbete för förändring. Det har också startats upp lokala volontär-
centra vars syfte är att jobba med frågor som berör medborgarna.

Samarbetet med svenska medlemsorganisationer har ökat under året. Birka-
gårdens Folkhögskola/ABF Stockholm genomförde en förstudie till ABF Buso-
vaca som resulterade i ett nytt folkbildningsprojekt. Huvudsyftet är att unga 
arbetslösa män och kvinnor i Busovaca ökar sitt lokala engagemang och arbete 
för sina sociala rättigheter. Hyresgästföreningen Aros-Gävle genomförde en 
förstudie under 2013 för att undersöka möjligheterna att inleda samarbete med 
någon organisation i landet som är aktiv kring bostadsfrågor. Därtill har IF 
Metall Östergötland genomfört fackliga seminarier tillsammans med Center of 
Civic Cooperation i Livno och lokala fackliga företrädare. 

Under året fortsatte Palmecentrets samarbete med drygt 40 organisatio-
ner i Albanien, Kosovo och Serbien i syfte att stärka demokrati och politiskt 
ansvarsutkrävande. All verksamhet handlar om stöd till medborgares orga-

Medieträning  
för bosniska  
ungdomar.
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nisering för att kunna delta i och påverka lokala beslutsprocesser. I Albanien 
gjordes en särskild satsning på att utveckla verktyg för att stärka folklig 
insyn, deltagande och övervakning av kommunala budgetprocesser. I Kosovo 
inleddes en satsning för att stärka samarbetsorganisationernas jämställdhets-
arbete. I Serbien inleddes ett pilotprojekt med en samarbetsorganisation som 
handlar om att stärka dess aktiva medlemsbas genom att utveckla metoder 
för medlemsvärvning, medlemsutbildning och aktivism. Tanken är att även 
andra organisationer ska inspireras och lära av denna modell.  

En stor del av Palmecentrets verksamhet i Serbien handlar om stöd till 
facklig verksamhet. Till exempel finns projekt som involverar fem serbiska 
och fyra svenska fackföreningar, IF Metall Göteborg, LO-distriktet i Västsve-
rige, IF Metall Östergötland, IF Metall avd. 36 Göteborg. Verksamheten hand-
lar främst om att stötta serbisk fackföreningsrörelse som genomgår stora för-
ändringar på grund av allt större privatiseringar. Grundstommen i projekten 
är facklig utbildning och det har genomförts en mängd kurser och seminarier 
kring exempelvis arbetsmarknadslagstiftning, arbetsmiljö och jämställdhet. 
Även ett flertal dator- och engelskkurser har genomförts för fackliga medlem-
mar för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. 

I Novi Sad har facket ansett det viktigt att bland annat prioritera medlemmar 
med funktionsnedsättning. Projektet har bidragit till att människor med funk-
tionsnedsättning i större utsträckning inkluderas på arbetsplatser på lika villkor.  

Nätverksmöten har genomförts med alla samarbetspartners under året.  
Teman har varit folkbildning som metod för lärande, jämställdhet, resultat-
uppföljning och hur de kan arbeta med att hantera risker i sina projekt. 

Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna ge-
nom Palmecentret projekt i Serbien, BiH, Makedonien och Regionalt. Läs mer 
om det partiinriktade demokratistödet på sidan 21.

Turkiet 
2013 var det sista året för Palme centrets verksamhet i Turkiet finansierad inom 
ramen för Sidas Turkietprogram. Sedan 2006 har Palmecentret, i samarbete 
med medlemsorganisationer och andra civilsamhällsorganisationer i Sverige, 
samarbetat med organisationer i landet som arbetar för att främja kvinnors, 
minoriteters, barn och ungdomars deltagande i samhället. Ett viktigt fokus 
under året har varit att stärka samarbetsorganisationernas kapacitet på ett sätt 
som bidrar till att deras arbete fortsätter efter programperiodens slut. 

Under året samarbetade Palmecentret med 19 organisationer i Turkiet till-
sammans med tolv organisationer i Sverige. De turkiska organisationerna är 
spridda över landet som präglas av stora regionala skillnader. Ett av de största 
behoven som Palmecentrets partners uttrycker, förutom behov av ekonomiskt  
stöd och metoder för att påverka beslutsfattare, är plattformar där olika 
organisationer kan mötas och utbyta kunskaper. Palmecentret har aktivt 
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arbetat för att främja nätverkande 
och samverkan, och samarbetsorga-
nisationerna diskuterar nu hur man 
ska fortsätta nätverka även efter 
programmets slut. 

I september nominerade Palme-
centret Elmas Arus, ordförande 
för samarbetsorganisationen Zero 
Discrimination Association, till Euro-
parådets nyinstiftade Raoul Wallen-
bergpris. Elmas Arus och organisa-
tionen kämpar för romers rättigheter 
i Turkiet. I november tillkännagav 
Europarådet att Elmas Arus blev den 
första Raoul Wallenbergpristagaren 
och hon mottog priset vid en ceremo-
ni i Strasbourg i januari 2014.

Östeuropa
Under 2013 genomförde Palmecentret 14 projekt tillsammans med partners 
i Östeuropa, varav två inom ramen för stöd till organisationer i det civila 
samhället (CSO), nio inom det partiinriktade demokratistödet (PAO) som be-
skrivs närmre på sidan 21, två projekt med annan finansiering från Sida och 
ett projekt med finansiering från Svenska Institutet. 

Samarbetet fortsatte med den ryska organisationen Egida som är en resurs-
organisation och ett utbildningscenter för fackföreningsrörelsen i Ryssland. 
Verksamheten syftar till att försvara arbetares rätt till bättre arbetsvillkor, 
levnadsstandard och livskvalité genom att utveckla fackföreningsrörelsens 
kapacitet i Sankt Petersburg och Leningradlänet. I samarbetet ingår Runö 
Folkhögskola. 

ABF Gästrikebygden samarbetar med tre ungdomsorganisationer i Belarus 
med syfte att aktivera unga belarusier som sprider ett demokratiskt förhåll-
ningssätt vidare i samhället. Via ett nätverk av samordnare i fyra regioner 
har unga ledare kunnat utbilda nästan 300 personer i bland annat demo-
kratisk mötesteknik och studiecirkelmetod. Det är mycket utmanande att 
driva studiecirklar i Belarus på egen hand, då människor är misstänksamma 
mot vissa ”känsliga” ämnen och att det hålls kontinuerliga möten. Intresset 
i studiecirkel metod är dock mycket stort i landet och det finns gynnsamma 
förutsättningar att lyckas i framtiden. 

Inom det partiinriktade demokratistödet bedrev Socialdemokraterna 
genom Palmecentret projektsamarbeten i Moldavien och Belarus. Läs mer om 
det partiinriktade demokratistödet på sidan 21.

Elma Arus, mottagare av Europarådets  
nyinstiftade Raoul Wallenbergpris.
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Tematiska insatser
En del av Palmecentrets verksamhet involverar samarbetsorganisationer 
och aktörer från flera olika länder och regioner. Ett sådant exempel är stödet 
till förändringsaktörer i auktoritära stater. Inom denna verksamhet stödjer 
Palmecentret tillsammans med medlemsorganisationer olika nätverk, orga-
nisationer och grupper som arbetar för fredliga reformer i auktoritära stater. 
Målet är att vidga det demokratiska utrymmet och öka respekten för mänskli-
ga rättigheter. I slutet av 2013 hölls utbildningen ”Internet as a tool for social 
change” i Stockholm. Deltagarna kom från civilsamhällesorganisationer i 
sex olika länder med auktoritärt styre, bland annat Burma, Syrien och Zim-
babwe. Målet med utbildningen var att deltagarna skulle få ökad kunskap om 
hur internet kan användas för att mobilisera, organisera och bedriva kam-
panjer, samt om internetsäkerhet. Ett viktigt inslag i utbildningen var delta-
garnas möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Ett annat exempel är stödet till global folkbildning där Palmecentret 
tillsammans med ABF och International Federation of Workers Associations 
(IFWEA) arbetar för att stärka fackliga studieorganisationer i tio länder. 
IFWEA, som är ABF: s international, har inom ramen för projektet utvecklat 
en virtuell plattform för studiecirklar och lärande. Online Labor Academy 
(OLA) har visat sig vara en mycket värdefull och dynamisk plattform för 
idéutbyte, samtal och lärande för deltagande organisationer vilka stärkts 
bland annat vad gäller kollektivavtalsförhandlingar och metoder för lärande 
på distans.

Utbildning av cirkelledare inom samarbetsprojektet med ABF och IFWEA.
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Partiinriktat demokratistöd
Under 2013 gav Palmecentret i samverkan med Socialdemokraterna stöd till 
46 projekt inom ramen för det partiinriktade demokratistödet, varav 25 drevs 
av medlemsorganisationer.  Inom denna verksamhet ingår stöd till social-
demokratiska partier och partinära organisationer i 15 länder. Dessutom 
involveras representanter från partier i fler länder genom regionala insatser, 
exempelvis utbildningar och möten för erfarenhetsutbyte och samverkan. 

Sedan 2012 är det partiinriktade demokratistödet organiserat i tre tematis-
ka program. Genom att föra samman samarbetspartier med liknande utma-
ningar bidrar programmen till ett värdefullt erfarenhetsutbyte som tillsam-
mans med de enskilda projekten utvecklar och stärker partierna. Därigenom 
bidrar det till målet om att stödja och stärka väl fungerande demokratiska 
politiska partier i utvecklingsländer. 

Alla tre program bygger på tre komponenter: samarbete med partiernas 
centrala organisation, samarbete mellan lokalavdelningar i Sverige och i 
samarbetsländerna samt gemensamma tematiska utbildningar som organise-
ras av Palmecentret. 

I EU:s väntrum
Insatserna riktar sig till länder som ligger i EU:s närområde på Västra Balkan  
och i Östeuropa, och samlar insatser med socialdemokratiska partier, tanke-
smedjor och partinära utbildningsorganisationer i främst Bosnien och Herce-
govina/BiH, Serbien, Makedonien och Moldavien. Partierna som ingår i 
verksamheten är SDP i BiH, DP i Serbien, SDSM i Makedonien och PDM i 
Moldavien. Programmet består dessutom av regionala projekt ihop med 
viktiga politiska nätverk bland annat Central and Eastern European Network 
for Gender Issues, European Forum, National Democratic Institute/NDI och 
Friedrich Ebert Stiftung/FES. Samarbetet bidrar till en idépolitisk utveckling, 
politisk tydlighet och ideologisk plattform. 

Som exempel har SDSM Bitola i Makedonien och Socialdemokraterna i 
Upplands-Bro samverkat under flera år. Samarbetet har gett en ökad förstå-
else för de olika politiska förutsättningar som finns i regionen. Men framför 
allt har projektet stimulerat en närmare kontakt mellan SDSM Bitola och 
medborgarna i Bitola vilket i sin tur har skapat fler aktiva medlemmar och ett 
ökat medlemsantal. 

Partistödet till Moldavien består av tre projekt med Socialdemokraternas 
systerparti Demokratiska Partiet (PDM). Projekten arbetar på olika sätt med 
att stärka partidistrikten lokalt runt om i landet, och med att öka representa-
tionen av exempelvis unga och kvinnor i partiorganisationen. En central del av 
projektens insatser består av studiebesök, erfarenhetsutbyte och en ökning av 
partidistriktens lokala verksamhet som bidrar till att få fler aktiva medlemmar. 
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Under 2013 har också viktiga framsteg gjorts inom jämställdhetsområdet, 
både på lokal och nationell nivå i Moldavien, för att öka kvinnors represen-
tation på beslutsfattande poster. I regionen Causeni, som har samarbete med 
Socialdemokraterna i Jönköping, har PDM på lokal nivå till exempel infört 
varvade listor (varannan kvinna, varannan man). S-kvinnors samarbets-
projekt i Moldavien har arbetat med liknande frågor. Enligt PDM:s stadgar 
ska kvinnor inneha minst 30 procent av alla beslutsfattande poster i partiet. 
Under 2013 drev PDM:s kvinnoorganisation igenom att partiet aktivt ska 
arbeta för att uppfylla högre representation av kvinnor, i enlighet med parti-
stadgarna. Åtagandet skrevs under av partiordförande Marian Lupu och är 
ett mycket viktigt steg mot fler kvinnor på valbar plats inför parlamentsvalet 
2014 och lokalvalen 2015.

I december genomfördes ett nätverksmöte i Bryssel. Det ledde till ökad 
kunskap och ökade kontaktytor för samarbetsorganisationer, både sinse-
mellan och gentemot olika europeiska aktörer och institutioner baserade i 
Bryssel. 

Från vapen till valsedlar
Insatserna syftar till att ge stöd till den förändring som före detta befrielserö-
relser genomgår. När partierna har börjat verka som aktörer i en parlamenta-
risk demokrati finns flera utmaningar kring att omvandla beslutsstrukturer 
till att bli mer öppna, transparenta, demokratiska och mindre centraliserade. 
Partierna som ingår i programmet är: Akbayan (Filippinerna), ANC (Syd-
afrika), Fatah (Palestina), Frelimo (Mocambique), MPLA (Angola) och PUK 
(Irak). 

I Sydafrika har året präglats av förberedelserna av 2014 års val samt Nel-
son Mandelas bortgång den femte december. Under ceremonierna i samband 
med Mandelas begravning deltog en svensk socialdemokratisk delegation 
ledd av Stefan Löfven där Carin Jämtin, Andrine Winther, Oscar Stenström 
samt Mikael Leyi (Palmecentret) ingick.  Svenska representanter från parti-
samarbetet mellan Socialdemokraterna i Kalmar län och ANC:s provinsor-
ganisation i Cape Wineland deltog vid minnesceremonier i Kapstaden. Det 
skedde i samband med en projektresa till Västra Kap. Det utbildningsprogram 
för de medverkande partierna som skulle ha genomförts i december 2013 
bland annat om relationerna mellan stat och parti, fick på grund av landssor-
gen flyttas till 2014.

Auktoritära och postauktoritära stater
Insatserna riktar sig till partier i auktoritära och postauktoritära stater där 
utrymmet att verka för politiska partier är begränsat. Partierna som ingår i 
programmet är: DPNS (Burma), UDPS (DR Kongo), Ettakatol (Tunisien), fyra 
partier i Belarus och Polisario (Västsahara). Under 2013 har även ett samar-
bete med ESDP (Egypten) inletts. Under året möjliggjorde Palmecentret för 
medlemmar ur Arab Social Democratic Forum (ASDF) att samlas i Marocko 
24–25 juni. Under mötet, som var gruppens andra sammankomst, deltog 
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seniora representanter från tolv socialdemokratiska partier från arabvärlden. 
Mötet resulterade i att ett politiskt ramverk för organisationen antogs liksom 
stadgar och en etablering av ett ungdoms- och ett kvinnonätverk. 

I Burma har samarbetspartiet DPNS kunnat använda det ökade politiska 
utrymmet som har uppstått genom att etablera ett kontor i Rangoon. Partiet 
har ansökt om registrering hos myndigheterna och partiet har haft möjlighet 
att resa runt i landet för att värva medlemmar och sätta upp lokalavdelning-
ar. Innan partiet är registrerat är det förbjudet för DPNS att officiellt regist-
rera medlemmar. Totalt är partiet aktivt i fem regioner och tre stater i Burma 
och har omkring 400–500 volontärer. När DPNS har blivit registrerade och 
därmed kan börja rekrytera medlemmar öppet räknar de med att de under 
2014 kommer att ha omkring 10 000 medlemmar.

Flerpartistöd
I och med den nya, svenska strategin för det demokratiinriktade partistödet 
avsätts sedan 2012 30 procent av den totala budgeten till verksamhet i syfte 
att utveckla väl fungerande flerpartisystem. Palmecentret samarbetar med 
Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) och Centerpartiets Internatio-
nella Stiftelse (CIS) i ett projekt för unga politiker i Afrika (PYPA). Projektet 
är ett regionalt utbildningsprogram som riktar sig till unga politiker i samt-
liga regioner i Afrika. 

Syftet är att bidra till ett mer demokratiskt, representativt och icke-diskri-
minerande politiskt system genom att stärka och uppmuntra det ungdomspo-
litiska perspektivet. KIC ansvarar för genomförandet av utbildningen i Kenya, 
Tanzania och Uganda i Östafrika. CIS arbetar i Benin, Burkina Faso, Mali och 
Niger i Västafrika, och Palmecentret genomför utbildningar i samverkan med 
den sydafrikanska organisationen Education and Training Unit (ETU) för 
ungdomspolitiker från Angola, Moçambique, Sydafrika, Namibia och Zim-
babwe.

I slutet av året inleddes även ett nytt flerpartistödsprojekt i Egypten i sam-
arbete med Folkpartiets partistiftelse SILC som syftar till att stärka partier-
nas roll för att främja en demokratisk utveckling i landet.
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Så arbetar vi
2013 har Palmecentret haft sammanlagt 41 anställda (motsvarande 38,5 hel-
tidstjänster). Nio av de anställda arbetade på lokala kontor i Serbien, Kosovo, 
Albanien, Turkiet, Palestina och Sydafrika. Kontoret i Bosnien slogs samman 
med kontoret i Serbien för att effektivisera och skapa bättre möjlighet för 
anställda att samarbeta.  Dess utom har Palmecentret under året haft anställd 
personal i Burma. 

Palmecentret hade under året avtal med Sida för civilsamhällesstöd, för 
demokratiinriktat partistöd, för ett Balkanprogram (Albanien, Kosovo och 
Serbien), Turkiet samt Burma. Samarbete med ett utbildningsinstitut för fack-
föreningsrörelsen i nordvästra Ryssland beviljades stöd av Svenska Institutet, 
Sida och av EU. En ansökan om att stärka politiska partiers roll för demokra-
tisering i Egypten togs fram tillsammans med Folkpartiets partistiftelse SILC 
och beviljades stöd av Sida vid årets slut.

En omfattande ramkriteriebedömning genomfördes av Palmecentret under 
året av konsulter som gick igenom samtliga styrdokument, policy- och metod-
dokument, granskade rutiner och besökte projekt. Den slutliga rapporten be-
dömer Palmecentrets system som starka och de frågor som fått kritik tidigare 
år fick nu positiv bedömning. 

Samarbetet med Olof Palmes Minnesfond om Palmepraktikanter fortsatte 
under 2013. Fyra praktikanter kunde därigenom få praktisk erfarenhet av 
utvecklingssamarbete och av kommunikationsarbete med besök och praktik 
i våra verksamhetsländer. Palmecentret fick även Sidafinansiering för att ha 
två praktikanter stationerade i Sydafrika.

Palmecentrets personalhandbok uppdaterades för att säkerställa att all 
personal har tillgång till tydlig information om arbetsvillkor. Lokalkontorens 

Året som gått
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uppgift förtydligades dessutom under året. En genomgång och uppdatering 
gjordes även av lokalkontorens administrativa system. 

Palmecentret har med framgång arbetat med de fyra huvudfrågor som 
prioriterades i Verksamhetsplanen för 2013: Ökat samarbete med medlemsor-
ganisationerna, ökad koordinering, stärkt resultatrapportering samt ökad 
insamling. Arbetet med de tre första huvudprioriteringarna beskrivs i följan-
de avsnitt. Läs mer om arbetet med insamling på sidan 36. 

Fler medlemsorganisationer är engagerade  
Fler medlemsorganisationer har engagerat sig i Palmecentrets samarbete  
under 2013. För att underlätta för medlemsorganisationer arbetar Palmecen-
tret med tre olika former av engagemang: att driva projekt, att medverka i 
projekt utan administration eller att faddra projekt.

Antalet projekt som medlemsorganisationer driver ökade från 55 projekt 
2012 till 60 projekt 2013. 2012 drev medlemsorganisationerna 26 CSO-pro-
jekt, 25 PAO-projekt och 4 projekt inom särskilt stöd till Turkiet. 2013 var 
motsvarande siffror 31 (CSO), 25 (PAO) och 4 (Turkiet). Ökningen har skett 
genom att det funnits resurser att inleda nya projekt under avtalsperioden.

Projekt utan administration ger medlemsorganisationer möjlighet att med-
verka och bidra med sin erfarenhet och kunskap i samarbete med partners 
medan Palmecentrets personal sköter projektets administration och resul-
tatrapportering. Antalet projekt utan administration ökade från två under 
2012 till tio projekt under 2013. Ökningen skedde huvudsakligen genom att 
medlemsorganisationer gick in aktivt i existerande projekt.

Genom faddring av projekt ger medlemsorganisationer stöd till solidari-
tetsarbetet och står för egeninsatsen på tio procent för ett projekt och får då 
fortlöpande information om projektets genomförande. Faddringen har ökat 
från fem projekt 2012 till nio projekt 2013. Ytterligare tre projekt faddrades 
under året av Akademikerförbundet SSR.

Palmecentret har nu 26 medlemsorganisationer, efter det att Kooperativa 
förbundet/KF under året beslutade att avsluta sitt medlemskap. KF bedriver 
ett aktivt utvecklingssamarbete inom eget ramavtal med Sida och har därför 
inte haft några projekt via Palmecentret under senare år.

Resultatstyrning har stärkts
Resultatstyrningen är central för att Palmecentret ska kunna redovisa re-
sultat av verksamheten och dra lärdomar för det fortsatta arbetet. Det har 
tidigare år varit komplicerat att redovisa tillräckligt starka slutsatser om vårt 
samarbetes resultat. Ett stort arbete har gjorts för att stärka systemet för 
resultatstyrning. Arbetet har skett tillsammans med samarbetsorganisationer 
och medlemsorganisationer till stor del genom nätverksmöten i samarbets-
länderna.

Palmecentret kan nu tydligt visa på resultaten av vårt samarbete tillsam-
mans med våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer runt om i 
världen.  Rapportering till Sida har fått positiva omdömen när det gäller resul-
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tat och i den organisationsbedömning av Palmecentret som gjordes på Sidas 
uppdrag under 2013 bedöms systemen för att följa upp resultat som goda.

Koordinering
Samverkan mellan medlemsorganisationer, samarbetsorganisationer ute i 
världen och mellan medarbetare på Palmecentret har fått ökat fokus. Med-
lemsorganisationernas deltagande på nätverksmötena har ökat och det sker 
också kontinuerlig uppföljning av hur koordineringen kan stärkas mellan 
samarbetsorganisationer. 

Palmecentrets verksamhet  
i nätverk
Palmecentret är ensamt om att samtidigt vara både en ramorganisation som 
bedriver stöd via folkrörelseprojektramen (CSO) och en partianknuten orga-
nisation (PAO). I Sverige prioriterar Palmecentret kontakterna med övriga 
ramorganisationer, inte minst de mest närstående Kooperation Utan Gränser 
och LO-TCO Biståndsnämnd. Inom det partiinriktade stödet läggs stor vikt vid 
kontakter med de sex övriga partianknutna organisationerna, varav flera ingår 
i partigemensamma projekt. I bägge dessa fall genomförs regelbundna möten, 
framför allt på chefsnivå, men även andra medarbetare bidrar till ett erfaren-
hets- och kunskapsutbyte som är viktigt för verksamhetsutvecklingen.

Nätverksmöte  
med svenska  
medlemsorgani
sationer och pale
stinska partners.
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I Sverige deltar Palmecentret även i nätverk kopplade till freds- och säker-
hetsfrågor bland annat det svenska nätverket för kärnvapennedrustning, 
Partnerskap 2014 och det svenska OSSE-nätverket. Under verksamhetsåret 
satt Palmecentrets Laila Naraghi i svenska OSSE-nätverkets styrelse. 

Tillsammans med dem har Palmecentret fortsatt att samarbeta kring olika 
opinionsbildande insatser. Ett exempel är hur Palmecentret under året har 
fortsatt arbetet med att lyfta frågan om en internationell konvention som 
förbjuder kärnvapen. Palmecentret har bland annat gett stöd till intresserade 
medlemsorganisationer i frågan, och både SSU:are och S-kvinnor har enga-
gerat sig. På den socialdemokratiska partikongressen i april ställde sig också 
partiet bakom frågan. 

På Europanivå deltar Palmecentret aktivt i flera nätverk och organisatio-
ner, bland andra:

European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS), som är ett 
nätverk av 20 socialdemokratiska partier och till dem anknutna organi-
sationer som framför allt arbetar med internationellt utvecklingssamar-
bete med inriktning på partiinriktat demokratistöd. Genom EFDS har 
Palmecentret regelbunden kontakt med till exempel tyska Friedrich Ebert 
Stiftung (FES). Här återfinns också en koppling till European Network 
of Political Foundations (ENOP). Lena Hjelm-Wallén, som avgick som 
Palmecentrets ordförande 2013, var ordförande för EFDS:s styrkommitté 
fram till årsmötet den 1 juli 2013 då hon lämnade denna post. 

European Network of Political Foundations (ENoP), som är ett sam-
arbetsorgan för politiska stiftelser och samarbetsorganisationer i Europa. 
Det består av 67 partistiftelser från över 20 länder. Palmecentrets Ulrika 
Lång valdes i december till vice ordförande i organisationen och från 
Palme centrets sida medverkar Mårten Löfberg i samarbetsgruppen för 
EU:s Afrikarelationer.

Foundation for European Progressive Studies (FEPS), som är en 
tankesmedja knuten till det europeiska socialdemokratiska partiet (ESP) 
med säte i Bryssel. FEPS samlar cirka 40 socialdemokratiska tankesmed-
jor och liknande organisationer. 

Solidar, som är ett europeiskt nätverk av 60 civilsamhällesorganisatio-
ner. De arbetar främst inom tre områden: socialpolitik, internationellt 
samarbete och utbildning. 
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Information, kommunikation och opinionsbildning är en central del av 
Palme centrets arbete. Under 2013 har Palmecentret ökat sin synlighet genom 
medverkan i massmedier, omfattande seminarieverksamhet och produk-
tion av informationsmaterial. Palmecentrets följare i sociala medier och på 
hemsidan har ökat starkt vilket märks genom över 63 000 unika besökare på 
hemsidan och 4 800 personer som gillar Palmecentret på Facebook. 

Palmecentrets medlemsorganisationer har också en viktig roll i kommuni-
kationen om vårt utvecklingssamarbete. Fyra medlemsorganisationer ordna-
de 34 seminarier och föreläsningar i Göteborg, Södra Småland, Örebro län 
och Gotland som samlade totalt 1 150 deltagare.

Närmare 90 personer lockades till Palmedagen som hölls på temat ”be-
kämpa klyftorna” och anordnades tillsammans med Socialdemokraterna och 
S-studenter i Malmö. Sammanlagt deltog över 2 300 personer i Palmecentrets 
olika seminarier under året. 

Trycksaker
Under 2013 gav Palmecentret ut flera tryckta informationsmaterial. Några av 
dessa gavs ut i samarbete med medlemsorganisationer eller andra närstående 
organisationer. 

Global Respekt – grundkurs i globalisering  
och mänskliga rättigheter 
Boken innehåller uppdaterade kapitel från tidigare versioner av Global 
Respekt och flera helt nya avsnitt om till exempel klimathot, migration 
och finanskriser. Författare: Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg. 
Boken gavs ut av Palmecentret, ABF och LO. 

Demokrati – arbete pågår 
En skrift om det partiinriktade demokratistödet med artiklar om bland 

Vår kommunikation 
och opinionsbildning
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annat samarbetet mellan Socialdemokraterna och 
systerpartier i Tunisien och om SSU:s samarbete 
med Fatah Youth i Palestina. 

Det är vår värld – tio unga röster om global 
solidaritet  
Unga debattörer skriver om hur socialdemokratin 
bör ta sig an viktiga utrikespolitiska frågor som 
migration, klimat och fattigdom. Även det vinnande 
bidraget i uppsatstävlingen ”Världen i fokus” fanns 
med. Boken gavs ut av Palmecentret, S-studenter, 
Olof Palmes Minnesfond och Arbetarrörelsens Tan-
kesmedja.

Rapport på engelska från Anna Lindh-seminariet 
2013: ”Legacy and Future – human rights and 
sustainable development in memory of Anna 
Lindh” 
Varje år sedan 2004 har Socialdemokraterna och Palmecentret arrang-
erat ett seminarium till Anna Lindhs minne. I seminariet 2013 deltog 
bland andra Stefan Löfven, Mona Sahlin, Leila Shahid, Radmila Seke-
rinska och Luiz Antonio Correia de Carvalho.

Rapport från konferensen ”Från vapen till valsedlar”    
Den 4-5 december 2012 hölls en konferens inom programmet för parti-
inriktat demokratistöd ”Från vapen till valsedlar”. Partier från olika delar 
av världen samlades i Suleymani i irakiska Kurdistan. Temat var Dialog 
och försoning. Rapporten som publicerades under 2013 gavs ut av Social-
demokraterna och Palmecentret.

Internationella Socialdemokraten 2013 distri-
buerades som en bilaga till Socialdemokraternas 
tidning Aktuellt i Politiken som skickades till 85 300 
partimedlemmar i september. Ur innehållet: Med 
Anna Lindh som förebild, Syrien fortsätter att blöda 
och Mugabe stärker greppet i omtvistat val. 

Palmecentret gav ekonomiskt stöd till Libertas för 
två reportage om Burma i deras antologi Censur som 
kom ut i december 2013.

Palmecentret gav ekonomiskt stöd till det resear-
charbete som författarna Fredrik Laurin och Lars 
Schmidt gjorde till boken Tyst territorium – sju 
reportage om Västsahara. Boken gavs ut hösten 
2013 på Atlas förlag.
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Partiutbildning på nätet: howtorunaparty.org 
Palmecentret och Socialdemokraterna tog 2010 tillsammans fram hand boken 
How to run and represent a party för medlemmar och förtroendevalda i våra 
systerpartier. Under 2012 producerades ett digitalt utbildningsmaterial base-
rat på handboken av Houdini AB. 

Under 2013 hade sajten 1 855 besök (1 226 unika besökare) från 104 
länder. Flest besökare kom från Sverige, Ryssland, USA, Sydafrika, Storbri-
tannien, Belgien, Egypten, Albanien, Australien och Spanien. 61 procent av 
dessa besökare var yngre än 35 år.

I branschtävlingen Swedish Learning Awards 2013 vann How to run and 
represent a party första pris i kategorin Bästa Innovation. Motiveringen löd: 
”Årets bästa innovation har med sin pedagogiska och användarvänliga ut-
formning möjlighet att bli en viktig pusselbit på vägen mot en mer demokra-
tisk värld”.

Hemsida och sociala medier
Under 2013 publicerades 161 artiklar under rubriken nyheter på Palmecentrets 
hemsida www.palmecenter.se. Det var en ökning från 96 artiklar 2012. Artik-
larna utgjordes av reportage från våra projekt, politiska analyser, referat från 
seminarieverksamheten, debattartiklar, krönikor, intervjuer och information i 
anslutning till de insamlingskampanjer som Palmecentret genomförde under 
året. Merparten av artiklarna producerades av Palmecentrets medarbetare, 
övriga av frilansjournalister. Antalet unika besökare på webbsidan var 63 142. 
Det är en ökning med 44 procent jämfört med 2012, då antalet besökare var 
43 808. Att trafiken ökar till hemsidan beror bland annat på Palmecentrets öka-
de närvaro på Facebook och på de samarbeten som Palmecentret har haft med 
Aftonbladet under året (se vidare under Insamling på sidan 36).

Under 2013 fortsatte Palmecentret den satsning som inleddes 2012 med 
ökad närvaro på sociala medier. Den 31 december 2013 gillade 4 813 använ-
dare Palmecentret på Facebook, att jämföra med 3 144 den 1 januari 2013. På 
Twitter hade Palmecentret 1 093 följare den 31 december 2013, att jämföra 
med cirka 330 den 1 januari 2013. Det motsvarar en ökning av 53 procent 
på Facebook och 231 procent på Twitter. Bland våra besökare på Facebook 
finns personer i alla åldrar representerade, med en viss överrepresentation 
av åldersgruppen 25–34 år. På Twitter når vi framför allt beslutsfattare, 
opinionsbildare och organisationer. På både Facebook och Twitter når vi våra 
medlemsorganisationer och genom dessa kanaler kan vi sprida varandras 
budskap och kampanjer.

Åtta digitala nyhetsbrev utkom 2013. Det första brevet 2013 gick ut till 3 291 
prenumeranter, i slutet av 2013 hade antalet prenumeranter vuxit till 3 486.

Under 2013 påbörjades också arbetet med att utveckla en ny hemsida. Ett 
avtal slöts med webbutvecklaren Houdini, som tidigare har utvecklat den 
prisbelönta sidan How to run and represent a party för Palmecentrets räkning. 
Den nya hemsidan planeras att lanseras under våren 2014.
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Seminarier
Under 2013 var Palmecentret arrangör eller medarrangör av 33 seminarier 
samt Palmedagen. Totalt cirka 2 310 personer har deltagit i seminarierna. 
De flesta av seminarierna har arrangerats i samarbete med andra organisa-
tioner, framför allt medlemsorganisationer men även andra, som till exempel 
Svenska Burmakommittén, OSSE-nätverket och Amnesty.

Nedan finns en sammanställning över seminarierna samt namn på några av 
de medverkande. Seminarierna ägde rum i Stockholm om inte annat anges:

29 jan Burma – på väg mot demokrati 
Jesper Bengtsson, Frida Perjus och Shantana Shahid 

25 feb  Hur ser Turkiet på sina grannar?  
Rolf Ekéus, Hanna Ojanen och Mikael Sahlin

27 feb Mellanöstern – En zon fri från kärnvapen och andra mass-
förstörelsevapen? 
Rolf Ekéus, Anna-Maja Hultgård och Laura Lodenius 

 
5 mars Västsahara – ockuperat av Marocko (Sundsvall) 

Ralph Praming och Ulf Breitholtz

6 mars Vart går Moldavien?
 Andreas Johansson och Torgny Hinnemo

11 mars Vera Baboun – borgmästare i Betlehem
 Vera Baboun och Isabel Lundin

14 mars Svensk vapenexport och mänskliga rättigheter
 Pieter D. Wezeman, Karl Evertsson och Britt Bohlin

20 mars Är en ny intifada på väg i Palestina?
 Svjetlana Duric

20 mars Ryssland, minskat utrymme för civila samhället
 Maja Rusakova, Thair Ismail och Kristina Henschen

21 mars Afrika: Om kampen mot kvinnovåld
 Margot Wallström, Niklas Möller och Mikael Leyi

5 april Global Respekt (Göteborg) 
Lena Hjelm-Wallén, Karl-Petter Thorwaldsson och Helén Pettersson

11 april Global Respekt 
 Anna-Lena Lodenius, Per-Olof Sjöö och Per Holmström
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17 april Bryt tystnaden: israeliska soldater om ockupationen 
 Dana Golan, Victoria Strand och Jens Orback

23 april Varför Libyen men inte Syrien? (uppsatstävlingen)
 Urban Ahlin, Milischia Rezai och Christina Hertzman

24 april En ny biståndspolitik för Socialdemokraterna
 Bo Göransson, Mårten Löfberg och Carin Norberg

6 maj Revolutionens vinnare och förlorare – tre aktivister om  
Egypten, Jemen och Syrien

 Islam Habib, Atiaf Alwasir och Rafa Almasri

7 maj Valet i Tyskland
 Gero Maass, Jens Orback och Yonna Waltersson

1 juli Bistånd – på vems villkor? (Almedalen)
 Kenneth G Forslund, Désirée Pethrus och Erik Lysén

26 aug Turkiet: Occupy Gezi
 Ekim Caglar och Helin Sahin

5 sept Tragedins Syrien – finns det någon utväg?
 Thomas Hammarberg, Agneta Ramberg och Pål Wrange

11 sept Chile – 40 år efter militärkuppen
 José Goñi, Pauline de los Reyes och Pierre Schori

Seminariedeltagare på Palmedagen 2013.
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16 sept Sydafrika – vart går landet?
 Anders Möllander, Pereric Högberg och Tor Sellström

27 sept Global Respekt (bokmässan i Göteborg)
 Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg

1 okt Kina – ett år efter folkkongressen
 Börje Ljunggren, Malin Oud och Ola Wong

10 okt Zimbabwe: Mugabe mäktigare än någonsin?
 Anders Lindberg och Mårten Löfberg

16 okt Finansierar svenska pensionspengar  
ockupationen av Västsahara?

 Fredrik Laurin, Lars Schmidt och Christina Kusoffsky Hillesöy 

19 okt Resistanbul
 Pinar Ögunc och Madi Efe Firat

24 okt Ryssland – demokratirörelse under press
 Dima Makarov, Kalle Kniivilä och Disa Håstad

20 nov Willy Brandt 100 år: Utmaningarnas Europa  
– en framtidsdiskussion

 Anke Hassel, Ingvar Carlsson och Pierre Schori
 
21 nov Facklig gryning i Kina
 Lee Cheuk Yan och Hans-Olof Nilsson

23 nov Palmedagen (Malmö)  
Se särskilt avsnitt under rubriken Stora Evenemang

3 dec Kvinnliga arbetares situation i Kina
 Suetwah Choi och Viktoria Svensson Tordenborn

28 nov Olika kontexter, samma förtryck – om romsk organisering i 
Turkiet och Sverige (Göteborg)

 Diana Nyman, Domino Kai och Elmas Arus

12 dec Ockupationen inifrån Palestina 
 Kerstin Vinterhed och Carl Tham

Dessutom har fyra medlemsorganisationer tillsammans anordnat 34 semina-
rier och föreläsningar i Göteborg, Södra Småland, Örebro län och Gotland, 
med ekonomiskt stöd från Palmecentret. I dessa seminarier har ytterligare 
cirka 1 150 personer deltagit.
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Media
Under 2013 har det varit en fortsatt prioritet för 
Palme centret att synas och höras i media för att 
kommunicera vad vi gör och för att opinionsbilda. 
Mer än 560 gånger förekom Palmecentret och vår 
verksamhet hos traditionell media. Några exempel 
från 2013 finns nedan. 

Ekot, 18 februari, intervju med Jens Orback och 
en av deltagarna på syriska kvinnokonferensen, 
”Syriska kvinnor samlas för att stärka sin roll”

SVT Gomorron Sverige, 26 februari, Palme-
centrets Frida Perjus medverkar för att kommen-
tera Burmas presidents Oslobesök

Dala-Demokraten med flera tidningar,  
18 april, Jens Orback skriver om globaliseringen 
och nyutgåvan av Global respekt ”Globalisering-
en – och du själv”

TT skriver om demonstrationerna i Turkiet och 
Palmecentrets Helin Sahin intervjuas på plats, flera medier publicerar 
den 11 juni ”Brandbomber och tårgas i Istanbul”

Fokus, 14 juni, intervju med Jens Orback om situationen i Iran ”I väntan 
på grönska”

Svenska Dagbladet, 23 juni, heluppslag om Albanien, Kosovo och Ma-
kedonien med intervju med bland andra Palmecentrets Levend Bicaku 
och olika partners ”Nationalister drömmer om ett Stor-Albanien”

Aftonbladet Debatt, 27 juni, Stefan Löfven och Jens Orback skriver 
med anledning av det årliga Anna Lindh-seminariet och tioårsminnet av 
Anna Lindh ”Minska utsläppen med 90 procent till år 2050”

Aftonbladet tipsar Obama att besöka Palmecentret under hans Sverige-
besök, 27 augusti

SVT:s Nobelsändning vid tillkännagivandet av fredspristagare,  
11 oktober, Palmecentrets Laila Naraghi medverkar och kommenterar 
valet av pristagare
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Sveriges Radio P1 Morgon, 14 november, Palmecentrets Viktoria 
Svensson medverkar med anledning av katastrofen i Filippinerna

TT skriver om att Europarådet tilldelar det nyinstiftade Raoul Wallen-
bergpriset till Palmecentrets partner Elmas Arus i Turkiet, sprids i flera 
medier, 2 december 

Två journalistresor arrangerades under året: I februari till Zimbabwe och i 
november till Sydafrika. Syftet med resorna var att ge journalisterna möjlig-
het att själva få en bild av situationen i landet genom att möta demokratirö-
relsen och andra aktörer. 

Resan till Harare i Zimbabwe genomfördes den 5–11 februari, strax innan 
den planerade folkomröstningen om landets nya konstitution. Fyra journalister 
deltog från Aftonbladet, Arbetet och Länstidningen i Östersund. Under dagar-
na i Harare träffade deltagarna flera av Palmecentrets partners samt präster, 
journalister och svenska ambassaden. Resan ledde till ökad bevakning av situa-
tionen i Zimbabwe, mer initierade artiklar om läget med anledning av folkom-
röstningen som sedan följde och totalt 18 artiklar i elva tidningar. 

Resan till Johannesburg i Sydafrika genomfördes den 22–28 november. 
Tre journalister deltog från Aftonbladet, Aktuellt i Politiken och Värmlands 
Folkblad. Några av orsakerna till valet av resmål var dels att det 2014 både är 
val i Sydafrika och 20 år sedan de första demokratiska valen i landet. Dels att 
det hösten 2013 var ett år sedan skottlossningen i Marikana där 34 personer 
dödades. Dels den sedan länge pågående diskussionen om vad som kommer 
”efter Nelson Mandela”. Under dagarna i landet mötte journalisterna flera av 
Palmecentrets partners, bland andra ANC, kvinnoorganisationer och fackför-
eningsrörelsen, men även andra organisationer samt den svenska ambassa-
den. Resan ledde till både en ökad bevakning av Sydafrika och mer initierade 
artiklar i samband med att Nelson Mandela gick bort i december. Totalt  
18 artiklar publicerades i fyra tidningar. 

Under våren 2013 genomförde Palmecentret, tillsammans med Aftonbla-
det Kultur, en insamling till förmån för de lurade skogsarbetarna från Kame-
run, som ledde till stor medial uppmärksamhet. Under hösten 2013 startade 
Palmecentret, tillsammans med Aftonbladets ledarsida, en insamling till 
stöd för syriska kvinnor, som också den ledde till stor uppmärksamhet för vår 
insamling och våra partners arbete. Läs mer om detta under rubriken Insam-
ling på sidan 36. 

Palmecentrets generalsekreterare Jens Orback fortsatte under 2013 att 
skriva krönikor i olika tidningar. 2013 har han skrivit återkommande i Norr-
ländska Socialdemokraten/NSD, Piteå-Tidningen, Folkbladet (Östergötland), 
Värmlands folkblad, Gotlands Tidningar, AiP och Tidningen Ångermanland. 

Under 2013 har flera av Palmecentrets handläggare och chefer skrivit 
söndagskrönikor hos Dagens Arena om sina respektive expertområden. Dessa 
var: Helin Sahin (Turkiet), Mikael Leyi (Sydafrika), Frida Perjus (Burma), 
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Stina Oskarsson (Kosovo, Syrien), Isabel Lundin (Palestina), Anna Sundström 
(bistånd) och Christina Bergman (Bosnien och Hercegovina). 

Flera av medlemsorganisationernas tidningar har under 2013 skrivit om 
Palmecentret och verksamheten: Aktuellt i Politiken, Stockholms-Tidningen, 
Morgonbris, Tvärdrag, Arbetet (tidigare LO-tidningen), Handelsnytt,  
Kommunalarbetaren och Mål och medel. 

Insamling till Palmecentrets 
solidaritetsfond 
Insamlingen är avgörande för Palmecentrets framtid och verksamhet. Dels är 
den basen för att kunna finansiera den egeninsats på tio procent som krävs i 
de projekt som är delfinansierade av Sida, dels ger en ökad insamling till So-
lidaritetsfonden Palmecentret möjlighet att bedriva projekt som är oberoende 
av Sida och andra givare. 

Under 2013 har Palmecentrets solidaritetsfond samlat in 6 071 484 kronor. 
Utöver detta har 1 596 254 kronor erhållits från Norsk Folkehjelp för vidare-
förmedling till katastrofdrabbade områden i Filipinerna. Vid 2013 års utgång 
uppgick fondens egna kapital till 23,0 (25,1) miljoner kronor. Fondens kapital 
är placerat i olika typer av värdepapper och placeringarna har beslutats av etik-
och placeringskommittén som utses av styrelsen. Kommittén består av Ingvar 
Carlsson och Anna-Greta Leijon med huvudansvar för etik samt Anders Sund-
ström och Lennart Låftman med huvudansvar för placering. Marknadsvärdet 
på dessa placeringar uppgick vid årsskiftet till 26,1 (27,9) miljoner kronor. 

Insamlingsfördelning
Den största delen av insamlingen till Palmecentrets solidaritetsfonds ordi-
na rie insamling kommer från privatpersoner som via autogiro skänker 
pengar varje månad. Under verksamhetsåret bröts en nedåtgående trend. 
134 nya månadsgivare värvades och antalet månadsgivare var vid årsskiftet 
2013/2014 1 206 stycken (1 135 vid årsskiftet 2012/2013). 

Vid sidan av givarvärvning inom medlemsorganisationer, genomfördes 
under 2013 en telemarketingkampanj riktad till de som skänkt pengar till 
insamlingen ”Stöd de lurade skogsarbetarna från Kamerun”. Under hösten 
genomfördes även en särskild kampanj för att få de befintliga månadsgivar-
na att höja summan de ger vilket resulterade i en ökad årsinsamling från 
månads givare med 160 000 kr. 

Näst största del av insamlingen kommer från fadderverksamheten som 
innebär att en organisation åtar sig att betala egeninsatsen på tio procent av 
projektkostnaden för ett visst projekt. Under året ökade denna del av in-
samlingen till 1 264 755 kr (890 754 kr), vilket är en ökning med 41 procent 
jämfört med 2012. 
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Tredje största delen av insamlingen var under 2013 gåvor från organisa-
tioner och därefter kommer lönegåvor, det vill säga gåvor i form av personer 
som avstår en liten del av sin lön till förmån för Solidaritetsfonden.

Insamlingskampanjer
Under 2013 genomförde Palmecentret tre temainsamlingar: 

”Stöd de lurade kamerunska skogsarbetarna”: Insamlingen genom-
fördes i samarbete med Aftonbladet Kultur efter en serie uppmärksam-
made inslag i SVT:s program Uppdrag granskning. Under tre vårveckor 
samlades 1 668 700 kronor in och de insamlade medlen delades ut till  
45 personer efter en likafördelningsprincip. Insamlingen fick stort utrym-
me på Aftonbladets kultursidor. 

”Stöd Syriens kvinnor”: 
Insamlingen startades den 
23 augusti i sam arbete med 
Aftonbladets ledarsida till 
förmån för Syriens kvinnor 
genom nätverket Syrian Wo-
men’s Network. Under 2013 
samlades 180 764 kronor in 
och insamlingen fortsatte 
även in på 2014. Insamlingen 
fick stort utrymme på Afton-
bladets ledarplats.

”Stöd till tyfonens drab-
bade i Filippinerna”: När 
tyfonen Haiyan drabbade 
Filippinerna i mitten av no-
vember inleddes en insamling 
till filippinska Active Citizen-
ship Foundation (ACF) med 
kopplingar till den filippinska 
arbetarrörelsen. De insamlade medlen gick i ett första skede till huma-
nitärt stöd i form av mat, vatten och hygienartiklar. I ett senare skede 
kom medlen att användas till återuppbyggnad av de drabbade områdena. 
Gensvaret från både privatpersoner och organisationer har varit stort. 
Snabbt samlades 681 496 kronor in. Dessutom skrevs ett samarbetsavtal 
med Norsk Folkehjelp där Palmecentret fick i uppdrag att vidareförmedla 
deras insamlade medel för hjälpinsatser på Filippinerna till ACF.

Stöd Syriens  
kvinnor, ett 
samarbete med 
Aftonbladets  
ledarsida.
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Insamling i kronor 

Typ av gåva
Gåva från person
Gåva från organisation 
Hyllnings- och minnesgåvor
Lönegåvor
Månadsgivare/Autogiro 
Bössinsamling
Testamente 
Fadderprojekt ink. PUA 
Temainsamling (Kamerun, 
Syrien och Filippinerna)
Totalt:

2012
131 659
558 643 

57 993 
350 870

1 286 180 
68 889

0  
631 596

 
0

3 085 831

2013
72 324

369 744 
87 670 

388 465
1 349 670 

7 796*
0  

1 264 755
 

2 530 960
6 071 384**

* De flesta bössinsamlingarna hade 2013 ett ändamål och redovisas därför under temainsamling
** Tillkommer 1 596 254 kronor som avser medel som vidareförmedlas från Norsk Folkehjelp

Insamlingsfördelning 2013

Gåva från person: 1%

Gåva från organisation: 6%

Hyllnings- och minnesgåvor: 2%

Lönegåvor: 6%

Månadsgivare/autogiro: 22%

Bössinsamling: 0%

Fadderprojekt inkl. PUA: 21%

Temainsamling (Kamerun, Syrien 
och Filippinerna): 42%
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Syrienkonferens 
Under perioden 2011–2013 har Palmecentret stått värd för två konferenser i 
Stockholm för civila och politiska aktörer i och utanför Syrien som arbetar för 
social förändring, demokrati och mänskliga rättigheter i landet. Den andra av 
dessa konferenser ägde rum i februari 2013. Ett hundratal kvinnliga syriska 
aktivister från hela Syrien, Mellanöstern och andra länder sammanstrålade i 
Stockholm för att under tre dagar samtala om hur de vill arbeta för fred och 
demokrati i sitt land. Sunniter, kurder, kristna, alawiter och aktivister från 
vänster- och kvinnorörelsen fanns representerade. Detta resulterade i att 
Syrian Women’s Network (SWN) bildades. 

I maj 2013 hölls en konstituerande konferens i Kairo där omkring 140 
syriska kvinnor samt ett tiotal män deltog. Genom detta möte formaliserades 
SWN som nätverk, och tio kommittéer tillsattes, inklusive en koordinerings-
kommitté. Nätverkets syfte är att stärka de syriska kvinnornas inflytande, 
roll och deltagande i den politiska processen i Syrien, att delta och påverka  
lagar och författningar, att arbeta för fred och säkerhet med utgångspunkt 
från ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Deltagarna i nätverket tycker inte 
lika om allt, det finns politiska skillnader, men övertygelse om rätten och 
nödvändigheten av kvinnors deltagande och inflytande i de politiska proces-
serna är den gemensamma utgångspunkten. 

SWN stöds fortsatt av Palmecentret och målgruppen är demokrati- och 
människorättsaktivister, journalister, kulturarbetare och genderexperter  
som är kopplade till den syriska koalitionen, syriska nationella rådet, lokala  
syriska koordineringskommittéer och olika minoritetsgrupper men även 
kvinnoaktivister från andra arabländer samt internationella civilsamhälle-
organisationer. Med stöd av Palmecentret har SWN närvarat under Genéve 
II-förhandlingarna och drivit kampanjen ”Syria – a Home or a State of Deten-
tion” där man uppmanar den syriska regeringen att släppa samvetsfångar. 

Stora evenemang
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Anna Lindh Seminarium 
Varje år arrangerar Palmecentret tillsammans med Socialdemokraterna ett 
internationellt seminarium i syfte att hålla Anna Lindhs gärning levande. 
2013 var det tio år sedan Anna Lindh mördades. Med anledning av detta 
arrangerades årets seminarium på temat ”Legacy and future” där fokus låg 
på Anna Lindhs hjärtefrågor mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. 
Seminariet var öppet för allmänheten och cirka 200 personer deltog. Från 
den svenska arbetarrörelsen medverkade bland annat partiordförande Stefan 
Löfven, partisekreterare Carin Jämtin, tidigare EU-kommissionären Margot 
Wallström samt Palmecentrets ordförande Wanja Lundby-Wedin. Därutöver 
medverkade en rad internationella gäster, bland andra Thorbjörn Jagland, 
generalsekreterare i Europarådet, Radmila Sekerinska, vice partiledare för 
Socialdemokraterna i Makedonien, Leila Shahid, EU-ambassadör för Palesti-
na samt Judith Kirton-Darling, förbundssekreterare i European Trade Union 
Confederation (ETUC).

Under seminariets andra dag deltog tjugofem representanter från syster-
partier runt om i världen i workshops för att utbyta idéer om hur man på ett 
mer praktiskt plan kan utveckla politiken när det gäller mänskliga rättigheter 

Carin Jämtin, Luiz Antonio Correia de Carvalho, Margot 
Wallström, Kilamba VanDúnem, Judith KirtonDarling 
och Jens Orback vid Anna Lindh seminariet 2013.
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och hållbar utveckling. Syftet var att inspirera deltagarna att arbeta konkret 
med dessa frågor i sina egna partier. Seminariet dokumenterades och publi-
cerades i rapportform under rubriken ”Legacy and Future – human rights and 
sustainable development in memory of Anna Lindh”. 

Kongresseminarium
Parallellt med den Socialdemokratiska partikongressen som genomfördes den 
3–7 april, arrangerade Palmecentret tillsammans med partiet en demokrati-
utbildning för våra samarbetspartners inom det partiinriktade demokrati-
stödet. 23 personer från 19 länder deltog i utbildningen. Programmet tog 
upp olika ämnen, bland annat hur man kan arbeta fram ett partiprogram, 
hur man kan lägga upp och genomföra en valkampanj, hur man kan formu-
lera och praktiskt genomföra policys samt frågor på temat jämställdhet och 
mångfald. Bland föreläsarna fanns Lars Engqvist, huvudsekreterare i Social-
demokraternas programkommission, Ingvar Carlsson, tidigare partiledare 
och statsminister, Mona Sahlin, tidigare partiledare och minister, Wanja 
Lundby-Wedin, Palmecentrets ordförande, Helene Hellmark Knutsson, oppo-
sitionslandstingsråd i Stockholm samt Ylva Johansson, riksdagsledamot och 
tidigare minister. 

Deltagarna följde även kongressen direkt genom tolkning för få en bild av 
hur en socialdemokratisk partikongress i Sverige går till. Palmecentret deltog 
under hela partikongressen med en monter där vi presenterade vår verksam-
het, svarade på frågor och hade material till utdelning och försäljning. 

Progressive Alliance 
I oktober träffades Progressive Alliance, det nybildade globala nätverket av 
progressiva partier, i Stockholm för sin andra sammankomst. Mötet som hölls 
i riksdagens andrakammarsal samlade cirka 150 deltagare från hela världen 
under temat ”A new global deal”. Från Palmecentret var Jens Orback och 
Isabel Lundin representerade. 

Inför de tre dagarnas aktiviteter tillsattes en arbetsgrupp med representan-
ter från Socialdemokraterna, LO, Palmecentret och Tankesmedjan Tiden för 
att samordna arbetet. Detta var en bra modell att lära av i framtida projekt 
där det är önskvärt med synergier.  

I samband med Progressive Alliance-mötet anordnade LO och Socialdemo-
kraterna ett högnivåseminarium på samma tema. Palmecentret genomförde 
också ett seminarium under temat ”Work and Welfare – Trade Union Political 
Cooperation”. 25 personer från 17 olika länder deltog i diskussioner om den 
nordiska modellen och facklig-politisk samverkan.  Föreläsare från Social-
demokraterna, LO, Samak och Tankesmedjan Tiden deltog. Dagen mode-
rerades av Jens Orback. Utvärderingarna påvisade vikten av att erbjuda en 
plattform av denna typ för erfarenhetsutbyte för våra systerpartier. Särskilt 
deltagarna från Kenya och Somalia uppskattade möjligheten att mötas och 
vid sidan av schemalagda diskussioner kunna elaborera kring regionens ut-
veckling. De fyra deltagarna från Belarus var entusiastiska över den möjlig-
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het att träffas utanför landets grän-
ser som mötet gav, för att samordna 
oppositionen eftersom läget i landet 
inte tillåter organisering.  

I samband med dagarna i Stock-
holm stod Palmecentrets generalsek-
reterare värd för en middag där det 
gavs utrymme för djupare erfaren-
hetsutbyte mellan Palmecentret och 
de internationella partirepresentan-
ter som fanns på plats i Stockholm.  

Palmedagen 2013 
Årets Palmedag ägde rum lörda-
gen den 23 november i Sofielunds 
Folkets Hus i Malmö. Temat var 
”Bekämpa klyftorna”. Socialdemo-
kraterna i Malmö och S-studenter i 
Malmö var medarrangörer.

Lee Cheuk Yan, Generalsekreterare för  
HKCTU/Hong Kong Confederation of Trade 
Unions gästar Palmedagen.

Deltagare vid Progressive Alliance möte i Stockholm i oktober 2013.
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Drygt 90 personer deltog, många för första gången i ett arrangemang som 
Palmecentret anordnat. Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokrater-
na i Malmö och Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Palmecentret hälsade 
välkommen. 

Under dagen fick deltagarna lyssna på föreläsningar och panelsamtal om 
olika typer av klyftor i världen och om hur de kan bekämpas. Medverkande 
var bland andra Joakim Palme, Jens Orback, Lee Cheuk-Yan, Urban Ahlin och 
Andrine Winther. På eftermiddagen organiserades seminarier av de tre lokala 
medlemsorganisationerna ABF Skåne, Socialdemokraterna i Malmö och 
S-studenter i Malmö. 

Av deltagarenkäter framgick att dagen var mycket uppskattad och gav 
ökade kunskaper om klyftorna i världen och hur de kan bekämpas. ”Bäst med 
Palmedagen var valet av tema för ökat intresse för internationellt arbete” och 
”Bra tema och att man ibland lämnar Stockholm” var några av kommentarer-
na från utvärderingarna.

Deltagande i externa arrangemang 
Under 2013 deltog Palmecentret med medverkande, monter, material och/eller 
ekonomiskt bidrag vid nio av medlemsorganisationernas större arrange-
mang: 

mars S-studenters internationella vårkonferens (Stockholm)

mars Internationell dag i Umeå (arrangör: Socialdemokraterna i Umeå 
med flera)

mars  SSU Stockholms läns distriktskongress

mars Kursen ”Fredsambassadörerna” anordnad av SSU, S-studenter, 
S-kvinnor STS (Stockholm)

april Socialdemokraternas kongress, Göteborg 

juni Livsmedelsarbetareförbundets kongress, Linköping

augusti SSU:s kongress i Täby

augusti S-kvinnors förbundsmöte (Stockholm)

augusti Arbetarrörelsens helg i Västsverige (Knarrholmen)

oktober Sekos kongress i Stockholm

Palmecentret deltog också vid Bok och Biblioteksmässan i september i Göte-
borg. Ett seminarium om boken Global Respekt arrangerades tillsammans 
med ABF Göteborg. Boken marknadsfördes i ABF:s monter. Under året har 
även Palmecentrets anställda medverkat som föreläsare vid olika arrange-
mang och kurser inom arbetarrörelsen.
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Medlemsorganisationer

Arbetarnas Bildnings-
förbund, ABF

Verdandi

Landsorganisationen, 
LO

Folkets Hus och Parker

Socialdemokraterna Hyresgästföreningen

Socialdemokrater för 
tro och solidaritet

Svenska Byggnads-
arbetareförbundet

Socialdemokratiska 
Kvinnoförbundet, 
S-kvinnor

Svenska Elektriker-
förbundet

Socialdemokratiska 
Ungdomsförbundet, 
SSU

Fastighetsanställdas 
Förbund

Socialdemokratiska 
Studentförbundet

GS – Facket för skogs- 
trä och grafisk bransch

Unga Örnar Handelsanställdas 
Förbund
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Hotell- och  
Restaurangfacket

Svenska Transport-
arbetareförbundet

IF Metall
Föreningen  
Arbetar rörelsens  
Folkhögskolor

Svenska Kommunal-
arbetareförbundet

Svenska Livsmedels-
arbetareförbundet

Svenska Musiker-
förbundet/Kultur-
arbetareförbundet

Svenska Målare-
förbundet 

Svenska Pappers-
industriarbetare-
förbundet

SEKO – Facket för 
Service och  
Kommunikation
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Styrelse och revisorer

Olof Palmes Internationella Centers styrelse 2013–2014

Styrelseordförande 
Wanja Lundby-Wedin, LO
 
Ordinarie styrelseledamöter 
Anders Jonsson, Kommunal    
Erland Lindqvist, IF Metall     
Stefan Carlén, Handels   
Björn Lind, Seko   
Keth Thapper, LO      
Ann Linde, SAP   
Kenneth G Forslund, SAP
Lena Sommestad, S-kvinnor      
Kristin Spolander, ABF     
Mattias Kristenson, SSU

Styrelsesuppleanter 
Leif Isaksson, LO      
Mikael Sterbäck, Pappers
Susanne Lindberg Elmgren, LO
Pauli Kristiansson, Livs
Ulf Carmesund, STS
Annika Nilsson, ABF
Carina Hägg, SAP
Bertil Kinnunen, SAP
Magnus Falk, Transport 
Linnea Lindberg, Unga Örnar 
Eleonore Eriksson, S-studenter  

Ordinarie revisorer 
Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor, Moore Stephens Allegretto AB
Anita Modin, SAP

Revisorssuppleanter
Sture Eriksson, auktoriserad revisor, Moore Stephens Allegretto AB
Bo Abrahamsson, LO






