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Palmedagen 2014 ägnades åt flyktingsituationen i världen. Antalet flyktingar i världen ökar dramatiskt. Inte sedan andra världskriget har så många
människor tvingats fly på grund av krig och förföljelser. En av de mest uppmärksammade konflikthärdarna är Syrien. Vi har också sett en skärpt konflikt i Ukraina och dessutom förödande attacker mot Gaza.
Efter kriget i somras fanns ett
akut behov av humanitära insatser
och en av Palmecentrets stora kampanjer under året har varit Du och
jag för Gaza. Palmecentret bedriver
också ett mer långsiktigt arbete i
Palestina, där vi stödjer organisationer som arbetar för fred och en
demokratisk utveckling. Trots stora
svårigheter finns det där, liksom
på många andra håll i världen,
människor som för en daglig kamp
för att förbättra levnadsvillkoren i
sitt närområde. Tillsammans bidrar
alla dessa enskilda människor och
organisationer till att världen blir lite bättre. Jag tror det är viktigt att påminna sig om det när svårigheterna ibland känns övermäktiga.
Inom arbetarrörelsen vet vi att varaktig förändring är möjlig om människor
själva organiserar sig för att förbättra sin vardag. Det är en av grundtankarna
med Olof Palmes Internationella Center.
Det finns många positiva exempel att lyfta fram i de samarbetsprojekt vi
har världen över. På Filippinerna har arbetarpartiet Akbayan tagit allt större
plats i politiken. Akbayan kom till när fackföreningar och andra folkrörelser
valde att bilda ett parti för att kunna påverka politiken. Deras historia påminner på många sätt om den svenska arbetarrörelsens.
Partiet har lyckats driva igenom en lag om reproduktiv hälsa – som bland
annat handlar om rätt till preventivmedel och sexualupplysning. Det är en
lag som räddar liv. Den filippinska arbetarrörelsen arbetar också aktivt med
frågor om allas lika värde, oavsett kön, sexuell läggning eller religion. Frågor
som är högst aktuella också i Sverige. Så är det ofta när det gäller internationellt samarbete – det är mycket som skiljer oss åt när det gäller livsvillkor,
men vi förenas i en gemensam kamp för människors lika värde och rätt.
Genom internationellt solidaritetsarbete får vi också en större förståelse
för vår egen historia. Den svenska arbetarrörelsen bildades när fattiga och
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BILD: ANGELICA ZANDER

Ordföranden har ordet

förtryckta människor organiserade sig och insåg att de var starkare tillsammans. Nu sker en liknande utveckling i många andra länder – och då kan vi
hjälpas åt att kämpa för en bättre värld.
Merparten av Palmecentrets arbete bedrivs i samarbetsprojekt, i huvudsak
i Afrika, Asien och på Balkan. För att det ska fungera är vi beroende av våra
medlemsorganisationer, den samlade arbetarrörelsen. Deras engagemang,
erfarenheter och ansvarstagande är nödvändiga för att vi ska nå framgång.
Men det är också viktigt att vi förmår ta vara på det engagemang som finns
hos många enskilda människor. Ett sätt kan vara att motivera fler att bli
månadsgivare till Solidaritetsfonden. På så sätt kan alla vara med och göra en
konkret skillnad för kamrater i andra delar av världen.
Wanja Lundby-Wedin
Ordförande
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Antisemitismen tränger sig på, islamofobin gör sig rumsren, minoriteter
förföljs i Burma och krigsrapporteringen från Syrien och Ukraina har blivit
en del av vår vardag. För första gången sedan 1990-talet ökar antalet konflikter i världen och 2014 går därmed
till historien som ett mörkt år. Men
mörker har också det goda med sig
att det gör strimmorna av ljus synliga. Människor tog sig ut på gator och
torg för att tillsammans manifestera
mot det växande hatet runt om i vår
värld. För Palmecentret innebär det
nu liksom förr att vara en aktör som
stödjer organisering för förändring
och ger möjligheter till mötesplatser
och dialog. För oavsett om det gäller
de syriska flyktinglägren i Turkiet
eller demokratirörelsen i Burma så
måste vi ständigt vara solidaritetens
röst när världen förändras.
Takten i samhällsförändringarna – det som ofta kallas globaliseringen –
går allt snabbare samtidigt som politikens och demokratins räckvidd sällan
räcker till. Vilka verktyg har vi egentligen att tillgripa när inte längre nationens lagar och regler griper över de utmaningar vi ställs inför? Inte sedan andra världskriget har så många människor tvingats lämna sina hem på grund
av krig och konflikter, en situation som prövar solidaritetens hållfasthet.
Vilka länder håller sina gränser öppna även när tiderna försämras? Solidaritet är lätt att visa upp när lugnet råder. Snarare prövas det i storm, eller som
den romerska poeten Horatius uttryckte saken redan år 40 f.Kr:

”Det angår även dig när det brinner hos grannen.”
Året har också inneburit en rad nya utmaningar för den globala fackliga
rörelsen. Exempelvis har de fackliga rörelserna i Hongkong, i Belarus och i
Serbien varit fortsatt hårt ansatta men stärker trots det sina förutsättningar
inför framtiden. Varje dag fortsätter deras kamp för rättvisare arbetsvillkor.
Fjolåret avslutades med ett seminarium som bar Anna Lindhs namn, seminariet diskuterade på vilket sätt vi kan arbeta för ett globalt Saltsjöbadsavtal
eller ett så kallat New Global Deal. Tanken är i grunden Stefan Löfvens och
ambitionen är att finna en plattform där arbetsgivare och arbetstagare kan
mötas för att lösa de konflikter vi ser på arbetsmarknader världen över. En
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BILD: YLVA SÄFVELIN

Generalsekreteraren har ordet

global fred på en alltmer globaliserad arbetsmarknad vore ett enormt kliv
framåt för hela vårt internationella samfund.
Därför fortsätter vi tillsammans med arbetarrörelsen i såväl Sverige som
internationellt att i en alltmer gränslös värld arbeta för rättvisa livschanser,
jämlika villkor och en mer demokratisk värld.
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. Vi stöttar dem i deras
internationella arbete och ger även direkt stöd till organisationer i våra samarbetsländer. I stadgarna anges Palmecentrets 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 grundade på demokratins ideal och alla människors lika värde och rättigheter. De
förutsätter varandra. Utan respekt för mänskliga rättigheter, ingen demokrati
och fred. Utan demokrati, inga mänskliga rättigheter och fred. Och utan
fred, ingen demokrati och mänskliga rättigheter. I vårt utvecklingssamarbete
arbetar vi för att stärka människors makt att forma de samhällen de lever i
och därmed sina egna liv. De maktstrukturer som hindrar människor från att
nå sin fulla potential måste synliggöras och motarbetas. Inget samhällsbygge
kan bli bestående och framgångsrikt om det inte grundar sig på människors
fria vilja till gemenskap. Starka folkrörelser och ett vitalt civilt samhälle är
inte bara förändringskrafter utan även en bärande del av demokratin. I vår
kommunikation vill vi synliggöra de strukturer som försvårar utveckling, öka
kunskap, stärka engagemang och öka mobiliseringen i Sverige för internationell solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati och fred.
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Vår verksamhet i världen
2014 var det inte bara val i Sverige och till Europaparlamentet utan även i en
lång rad av de länder där Palmecentret har verksamhet. I Sydafrika, Zimbabwe, Namibia, Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kroatien,
Slovenien, Egypten, Tunisien, Moldavien och Brasilien hölls val. De genomfördes med olika grad av respekt för de demokratiska fri- och rättigheterna
och påverkade verksamheten i hög grad, tyvärr ofta i negativ riktning vad
gäller civilsamhällets handlingsutrymme.
Under 2014 bedrev Palmecentret totalt 224 projekt tillsammans med medlemsorganisationer och partnerorganisationer i 30 länder runt om i världen.
Organisationer och aktörer från fler länder än så nås genom de regionala
och tematiska insatserna. Antalet projektsamarbeten låg på samma nivå som
2013.
Palmecentret har fortsatt att utveckla den tematiska verksamheten. Ett
nytt större samarbete initierades med International Federation of Domestic
Workers (idwf) tillsammans med Kommunal. Federationen samlar fackförbund och arbetarorganisationer som organiserar hushållsarbetare och har för
närvarande 47 medlemsorganisationer från 44 länder. Samarbetet fokuserar
på att stärka idwf som organisation och att bistå medlemsorganisationer i
Mexiko, Costa Rica, Malawi, Zimbabwe och Namibia i deras arbete för förbättrad lagstiftning och ratificerandet av ilos konvention c189.
I samband med valet till Europaparlamentet och riksdags-, landstings- och
kommunalvalen här hemma hölls valseminarier för våra systerpartier. Två
större delegationer med representanter från bland annat Sydafrika, Burma,
Västsahara och Belarus kom för att diskutera och jämföra likheter och olikheter i valorganisering och kampanjstrategier samt delta i verksamhet tillsammans med partidistrikt, lokala s-föreningar och sidoorganisationerna.
Uppstarten av flerpartiprojektet i Egypten tillsammans med Silc har kantats av en rad utmaningar men ändå nått goda resultat vad gäller kunskapsutvecklingen hos deltagande partirepresentanter. Målet med projektet är att
främja landets partipluralism och har involverat en bred och brokig samling
partier, vilka bland annat besökt riksdag och kommuner.
Översvämningarna i Bosnien och Hercegovina och i Serbien slog hårt mot
de båda länderna och civilsamhället var avgörande i etablerandet och genomförandet av nödhjälpen till de drabbade områdena. Palmecentrets samarbetsorganisationer beviljades extra medel för att delta i arbetet och man
organiserade framför allt ungdomar som volontärer i uppröjningsaktiviteter,
utdelning av matpaket och upprättande av sovplatser.
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Latinamerika
Bolivia
Mellanöstern och
Nordafrika (MENA)
Egypten
Palestina
Tunisien
Västsahara

Västra Balkan
Albanien
Bosnien och
Hercegovina
Kosovo
Makedonien
Serbien
Södra Afrika
Angola
DR Kongo
Namibia
Mocambique
Sydafrika
Zimbabwe

Östeuropa
Belarus
Ryssland
Moldavien
Asien
Burma
Filippinerna
Pakistan
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Södra Afrika
Under 2014 genomförde Palmecentret 38 projekt tillsammans med partners
i södra Afrika, varav 34 inom ramen för stöd till organisationer i det civila
samhället (cso), och fyra inom det partiinriktade demokratistödet (pao).
Palmecentrets närvaro i södra Afrika fortsatte att växa genom tillkomsten
av fem nya projekt i Sydafrika och Zimbabwe. En fördjupad beskrivning av
pao-verksamheten återfinns i ett enskilt avsnitt.
Femton av Palmecentrets medlemsorganisationer har deltagit i projektsamarbete i regionen, varav sju har varit projektdrivande och resterande engagerat sig i projekt utan administration eller som faddrar. Två medlemsorganisationer, Elektrikerförbundet och Kommunal Mitt, har under året tillkommit
till Zimbabwe-programmet.
Sydafrika förblir Palmecentrets största verksamhetsland i regionen med
16 projektsamarbeten. 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 Göteborg och S-kvinnor, samt Akademikerförbundet ssr som faddrar två av de fackliga projekten. Sydafrikas politiska karta
ritades delvis om efter valet i maj 2014. anc fick 62 procent av rösterna, men
utmanades samtidigt av oppositionspartiet Democratic Alliance med sina
22 procent och av det nystartade partiet Economic Freedom Fighters, som
fick sex procent av väljarstödet. anc tycks ha svårt att övertyga medborgarna
om att de arbetar för att minska ojämlikheten och förbättra livet för landets
fattiga. De sociala framsteg som faktiskt sker överskuggas av återkommande
korruptionsskandaler, rapporter om utspritt våld och våldtäkter, ojämlikhet
och underutveckling på landsbygd och i städernas utkanter. Palmecentrets
samarbetsorganisationer vill bidra till att jämlikheten ökar och att de politiska besluten präglas av målgruppens perspektiv och deltagande i ökad
utsträckning. Arbetet med att stärka kvinnors organisering på landsbygden,
lantarbetares rättigheter och civilsamhällets bidrag i kampen mot hiv och
aids har fortsatt att utvecklas under året.
Zimbabwes nya konstitution antogs genom en folkomröstning 2013 efter
ett framgångsrikt påverkansarbete av Palmecentrets partnerorganisationer.
Några månader senare vann dock maktpartiet zanu-pf och president Robert
Mugabe en jordskredsseger i parlaments- och presidentval. Programmets
fokus har således riktats mot påverkansarbete för att bibehålla och utveckla
civilsamhällets relevans i det nya politiska landskapet. Under 2014 har Palmecentret, tillsammans med partnerorganisationen Zimbabwe Institute, inlett
en större satsning genom projektet Zimbabwe Constitutional Monitoring
Mechanism. Projektet syftar till att utgöra en plattform för ett aktivt civil-
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samhällesdeltagande i implementering och uppföljning av den nya konstitutionens stärkta rättigheter för kvinnor, fackliga medlemmar och journalister.
Flera av programmets samarbetsorganisationer, såsom Women in Politics
Support Unit (wipsu) och Media Institute of Souhern Africa (misa) kommer
att bidra till projektet inom sina respektive expertområden. Samtidigt har
uppmärksammade satsningar för att stärka nyvalda kvinnliga parlamentariker och förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård fortsatt, och
lagstiftningen som rör fackligt anslutnas rätt till hälsa, föräldraledighet och
icke-diskriminering har stärkts. Under året har Palmecentrets stöd till Unga
Örnars regionala projekt African Cultural Dialogue on Human Rights and
Democracy ombildats till ett projekt för stärkande av ungas rättigheter och
deltagande med Zimbabwe som utgångspunkt, och det ingår sedan januari i
programmet.
Arbetet i Namibia, nytt programland från och med 2014, har med sina sex
projektsamarbeten och fyra deltagande medlemsorganisationer under året
konsoliderats med ett fokus på kvinnors deltagande och fackliga rättigheter.
Samarbetena inom programmet är i uppstartsfasen men väntas stärkas ytterligare under kommande år.
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Mellanöstern och Palestina
Under 2014 genomförde Palmecentret 33 projekt tillsammans med partners
i Mellanöstern och Nordafrika, varav 23 inom ramen för stöd till organisationer i det civila samhället (cso) och 10 inom det partiinriktade demokratistödet (pao). En fördjupad beskrivning av pao-verksamheten återfinns i ett
enskilt avsnitt.
Verksamheten i Palestina stödjer marginaliserade gruppers organisering
och förmåga att kräva sina rättigheter inom familjen, på arbetsplatsen, i det
lokala samhället och på nationell
nivå. Palestina var det land med
mest omfattande verksamhet i Mellanöstern. Totalt bedrev Palmecentret 15 projekt inom programmet.
Fem svenska medlemsorganisationer är aktiva inom samarbeten: lo
Gotland, abf Södra Småland, abf
Botkyrka, Unga Örnar och Tro och
solidaritet. Utöver detta faddrade
abf Stockholm, Elektrikerförbundet
samt Akademikerförbundet ssr tre
projekt och lo Skellefteå var involverade i ett projekt utan administration.
Projekten har varit framgångsrika i sin ambition att mobilisera
människor. Det utökade engagemanget syns bland annat i de fler än 50
olika initiativ till aktiviteter som tagits
under året, samt en ökad synlighet i
medierna – särskilt i sociala medier.
Ett initiativ som även uppmärksammades internationellt var aktionen
Min rätt till arbete. Aktionen sammanförde ungdomar, den fackliga
rörelsen och näringslivet. Ett annat
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Övre:
Debattävling
Nedre:
Manifestation i
Betlehem under
parollen ”Min
rätt till arbete”

Avslutningskampanj för ”Min rätt till arbete”

initiativ var den nationella debattävling som arrangerades mellan elva palestinska universitet både i Gaza och på Västbanken och som tog upp olika
tabun – till exempel hederskultur, våld inom familjen, beslutsfattandets
patriarkala aspekter samt bristen
på kvinnor på ledande positioner
i samhället. Tävlingen gav också
utrymme till kvinnor, som sällan
ses som debattörer i det offentliga
rummet. Den oberoende fackföreningsrörelsen påbörjade även en
dialog internt om diskrimineringen
mot kvinnor internt inom rörelsen
och på arbetsmarknaden.
Det övriga stödet till civila samhället sker inom ramen för det tematiska programmet Auktoritära stater
som beskrivs i ett eget avsnitt.
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Utbildning för fackliga ledare i Mandalay, Burma.

Asien
Under 2014 genomförde Palmecentret 25 projekt tillsammans med partners i
Asien, varav 21 inom ramen för stöd till organisationer i det civila samhället
(cso), tre inom det partiinriktade demokratistödet (pao) och ett projekt med
annan finansiering från Sida. I Asien har Palmecentret projektverksamhet i
Burma, Filippinerna och Pakistan. En fördjupad beskrivning av pao-verksamheten återfinns i ett separat avsnitt.
I Burma har Palmecentret under året haft tolv samarbetsprojekt med elva
olika lokala samarbetsorganisationer inom den burmesiska demokratirörelsen. Socialdemokratiska studentförbundet, S-kvinnor i Hallsberg, abf, Livs
och Akademikerförbundet ssr är aktiva inom programmet. Insatserna riktar
sig främst till arbetare och jordbrukare samt kvinnor och ungdomar från
olika etniska minoriteter och har under året nått ut till tusentals människor
i landet och i dess gränsområden. Flera av projekten handlar om stöd till
facklig organisering samt organisering av jordbrukare så att dessa grupper,
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som utgör majoriteten av Burmas befolkning, ska kunna utkräva sina rättigheter gentemot arbetsgivare och myndigheter. På så sätt bidrar de till en mer
inkluderande demokratisk utveckling. Till exempel har Palmecentrets samarbetsorganisation, Forum for Democracy in Burma, med stöd av Livsmedels
arbetareförbundet som faddrar projektet, bidragit till att 15 nya fackföreningar och 46 jordbrukarunioner har bildats.
I Filippinerna samarbetar Palmecentret med fackföreningsrörelsen och
organisationer för människor som lever i fattigdom i städerna. Sammanlagt
har Palmecentret tillsammans med medlemsorganisationer och lokala samarbetsorganisationer under året genomfört nio projekt. Livsmedelsarbetareförbundet, Kommunal och olika delar av fackförbundet Seko är aktiva inom
programmet.
I april 2014 fastställde Högsta domstolen lagen om ansvarsfullt föräldraskap och reproduktiv hälsa. Lagen antogs av kongressen år 2012, men
överklagades av den katolska kyrkan och konservativa grupper i samhället
som menade att den stred mot författningen. Lagen garanterar universell
och gratis tillgång till preventivmedel, sexualundervisning i statliga skolor
samt mödravård. Lagen ger även kvinnor rätt till vård efter att ha genomgått
abort. Högsta domstolens beslut innebar en seger för Palmecentrets samarbetsorganisationer inom den filippinska arbetarrörelsen som har arbetat i
många år för dess antagande.
I Pakistan har Palmecentrets ett samarbete med Women Workers Help Line
(wwhl) – 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 politiken. Under året har omkring
1 800 kvinnor nåtts i 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. En majoritet av de kvinnor som har deltagit i utbildningarna
rapporterar att de tar en mer aktiv roll i samhället, till exempel har över 1 500
projektdeltagare registrerat sig för att rösta.
Under året har Palmecentret även deltagit i ett nätverk av svenska organisationer som samarbetar med civilsamhället i Afghanistan. Detta som ett led i
att undersöka förutsättningar och möjligheter att inleda samarbeten i landet.
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Västra Balkan
Under 2014 genomförde Palmecentret 73 projekt tillsammans med partners
i Västra Balkan, varav 16 inom ramen för stöd till organisationer i det civila
samhället (cso), 42 inom ramen för annan finansiering från Sida och 15 inom
det partiinriktade demokratistödet (pao) som beskrivs närmare i ett enskilt
avsnitt.
Under året fortsatte Palmecentrets samarbete med drygt 40 civilsamhällesorganisationer i Albanien, Kosovo och Serbien i syfte att stärka demokrati
och politiskt ansvarsutkrävande. De tre landprogrammen genomförs med
stöd av Sida lokalt i varje land och Palmecentrets tre lokala kontor i Belgrad,
Pristina och Tirana sköter administration och uppföljning. 2014 var verksamhetens näst sista inom ramen för innevarande programperiod. Verksamheten
handlar i huvudsak om stöd till medborgares organisering för att kunna delta
i och påverka lokala beslutsprocesser.
I Albanien fortsatte satsningen på verktyg för att stärka folklig insyn,
deltagande och övervakning av kommunala budgetprocesser. Ett stort fokus
har även legat på ungdomars påverkan på lokala och nationella beslutsprocesser samt förutsättningarna för det civila samhället, bland annat när ny
lagstiftning tas fram. I Kosovo fördjupades jämställdhetssatsningen och fem
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projekt valdes ut för att testa det verktyg som utvecklats. Lokalt medbestämmande har stått i centrum för programmet och pilotverksamhet för att stärka
medlemsbaserade organisationer har påbörjats. I Serbien har verksamheten
påverkats mycket av Aleksandar Vucics seger i parlamentsvalen och de ökade
svårigheterna för civilsamhället som följt på detta. Programmet har nått
framgångar både vad gäller arbetet med lokala och nationella arbetet mot
korruption samt främjandet av medborgerlig aktivism och medlemskap.
En prioritering under året har varit att i ökad utsträckning länka samman
verksamheten med Palmecentrets medlemsorganisationer och deras projekt.
Detta har lett till samarbeten i Serbien och Albanien samt stort deltagande
från aktiva samarbetsorganisationer i Freja Forum – ett regionalt initiativ
som stöds av Hyresgästföreningen. För första gången någonsin genomfördes
även ett större regionalt nätverksmöte med alla samarbetsorganisationer och
representanter för svenska medlemsorganisationer.
Inom cso-programmet fortsatte de elva projekten med civilsamhälles
organisationer spridda över Bosnien och Hercegovina samt de fem projekt
som genomförts med lokala fackföreningar i Serbien. abf Västra Götaland,
abf Stockholm tillsammans med Birkagårdens folkhögskola, Handels
Sundsvall, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle samt Kommunal stöttar
verksamheten i Bosnien och Hercegovina. I Serbien var under året lo Västsverige samt if Metall Göteborg och if Metall Östergötland aktiva i olika
projekt.
Utvecklingen i Bosnien och Hercegovina har kraftigt påverkats av de allvarliga översvämningarna under våren, det socialdemokratiska sdp:s förlust i de
allmänna valen samt social oro och konflikter på arbetsmarknaden. Programmet syftar till att förbättra marginaliserade gruppers kapacitet att organisera sig och kräva sina mänskliga rättigheter. Under året har programmet
varit särskilt framgångsrikt i att nå
ungdomar och arbetstagare, både
fackligt organiserade och oorganiserade, genom folkbildning, gratis
juridisk rådgivning samt alternativa
finansieringssystem för lokala initiativ. På grund av översvämningarna
i Bosnien och Hercegovina fick en
rad projekt senareläggas. Ett stort
antal av samarbetsorganisationernas aktivister och frivilliga deltog
dagligen i arbetet med de översvämmade områdena och i den direkta nödhjälpen till de människor
som förlorat hus och hem. Under
programperioden har fler än tiotusen människor nåtts av verksamheten och
mobiliseringen av det civila samhället har stärkts på de orter där programmet
är verksamt.
2014 var ett mycket svårt år för serbiska arbetare och följaktligen även
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Konferensen ”Social impact of economic policies”

för fackföreningarna. Den serbiska regeringen lanserade hårda ekonomiska reformer och antog en ny arbetsrättslig lagstiftning samt lagförslag om
privatiseringar. Som svar på dessa reformer organiserade fackföreningsrörelsen strejker och förhandlade med regeringen. 2014 var också ett år med
många interna fackliga val och projektens aktiviteter fokuserade därför i stor
utsträckning på att utbilda och främja kvinnors deltagande. Palmecentret
inledde under året även ett samarbete med Friedrich Ebert Stiftung i Belgrad
och organiserade bland annat en större internationell konferens som gästades
av fler än 150 representanter från parlament, ministerier, fackföreningsrörelsen och civilsamhället i en diskussion kring de sociala konsekvenserna av den
liberala ekonomiska politik som förts på Västra Balkan.
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Östra Europa
Under 2014 genomförde Palmecentret tio projekt tillsammans med partners
i östra Europa. Nio av dessa skedde i Belarus, varav tre inom ramen för stöd
till organisationer i det civila samhället (cso) och sex inom det partiinriktade
demokratistödet (pao). Stödet till Belarus beskrivs närmare i avsnitten om
våra tematiska program och en fördjupad beskrivning av pao-verksamheten
återfinns även det i ett enskilt avsnitt. I nordvästra Ryssland har vi
ett fackligt projekt.
Inom ramen för stödet till det
civila samhället har Runö folkhögskolas fackliga samarbete i nordvästra Ryssland präglats av många
utmaningar under året. Situationen
för civilsamhället i Ryssland har försämrats avsevärt och det har påverkat vår ryska samarbetsorganisation
Egida. Målet med samarbetet är att
stärka Egida som organisation och
utbildningscenter för fackföreningsUtbildningsrörelsen Egida möts
rörelsen i Sankt Petersburg.
Sedan 2012 existerar en lag i Ryssland som tvingar civilsamhällesorganisationer att registrera sig som ”utländska agenter” om de tar emot finansiellt
stöd från utlandet och ägnar sig åt ”politisk verksamhet”. Det finns också ett
lagförslag där utländska organisationer kan förklaras vara ”icke önskvärda på
ryskt territorium” om deras verksamhet hotar ”statens säkerhet och försvarsförmåga”. Mycket kraft har därför gått åt till att hitta nya rutiner och arbetssätt för
att rädda kvar samarbetet.
Samarbetet mellan Runö folkhögskola och Egida har fokuserat på strategisk planering, teambuilding, undervisningsmetodik, förhandlingar och
informationskampanjer både i Ryssland och under studiebesök till Sverige.
Egida erbjuder nu ett konkret kursprogram åt sina medlemmar och arbetar
aktivt för att värva fler. Relationen mellan fackföreningen och arbetsgivaren
har också utvecklas från konfrontation till samarbete och man har kunnat
driva frågor kring arbetsmiljö, hälsa och anställningskontrakt på ett framgångsrikt sätt. Ett konkret resultat av samarbetet är att de fackliga aktivister
som tidigare riskerade avsked stod på sig och vann sin fortsatta anställning.
Egida har också försökt att knyta samman fackföreningsrörelsen i Sankt
Petersburg genom att ordna rundabordssamtal kring viktiga arbetsrättsliga
frågor såsom att arbetsgivarna motarbetar fackliga organisationer.
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Tematiska program
En del av Palmecentrets verksamhet involverar samarbetsorganisationer och
aktörer från flera olika länder och regioner. Dessa samlas i olika tematiska
program som beskrivs närmare nedan.

Globala projekt
Tillsammans med abf samarbetar Palmecentret med International Federation of Workers Associations (ifwea) och stöttar dem i deras arbete för att
stärka fackliga studieorganisationer i tio länder. ifwea, som är abf:s internationella paraplyorganisation, 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. Deltagande organisationer har stärkts bland annat vad
gäller kollektivavtalsförhandlingar och metoder för lärande på distans.

Sociala trygghetssystem
Inom ramen för detta program genomförde Palmcentret två större samarbeten inom ramen för stödet till det civila samhället (cso).
Palmecentret samarbetar tillsammans med lo med Confederación Sindical
de Trabajadores (csa), den latinamerikanska regionala fackliga organisationen. Samarbetet syftar till att stärka fackföreningsrörelsen så att de på lika
villkor kan delta i trepartssamtal på nationell, regional och internationell
nivå och därigenom bidra till förbättrade sociala trygghetssystem i Latinamerika. Arbetet utgår från den plattform för social trygghet som utgör fackförbundens samlade ståndpunkt i frågan. Fackliga ledare utbildas i tematiska
områden och de handlingsplaner som utvecklats. Inom ramen för samarbetet har man bedrivit påverkansarbete gentemot ilo samt forum på regional
nivå. De latinamerikanska fackföreningarna fortsätter tack vare projektet
att utmärka sig i förhandlingarna inom ilo då man talar med en samlad röst,
kommer väl förberedda och med tydliga mandat. Arbetet med att bedriva
en kontinental kampanj för ratificeringen av ilo-konventionen 102 fortgick
under året. csa stöttade även arbetet med den regionala fackliga plattform
för hållbar utveckling, som togs under 2013–2014.
Under 2014 inledde Palmecentret, tillsammans med Kommunal, ett nytt
samarbete med organisationen International Domestic Workers Federation
(idwf), en global facklig organisation för hushållsarbetare runt om i världen. idwf verkar för ett erkännande av hushållsarbetares rättigheter och för
ratificering av c 189 (ilo Convention on Domestic Workers som trädde i kraft
2013). Organisationen bedriver även utbildning för medvetandegörande,
organisering och påverkan, genomför studier och publicerar rapporter om
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hushållsarbetares villkor. idwf har för närvarande 47 medlemsorganisationer
från 44 länder. Palmecentret stödjer idwf:s arbete för organisering, utbildning och påverkan, med särskilt fokus på fem länder – Mexiko, Costa Rica,
Malawi. Zimbabwe och Namibia.

Förändringsaktörer i auktoritära stater
Inom ramen för det tematiska programmet förändringsaktörer i auktoritära
stater genomförde Palmecentret 13 projektsamarbeten under 2014. Tillsammans med sju av våra medlemsorganisationer samarbetar Palmecentret med
14 organisationer, nätverk och grupper. Målet med programmet är att öka
erfarenhetsutbytet mellan förändringsaktörerna och att stärka deras organisering. De länder som ingår i programmet är bland annat Syrien, Belarus och
Västsahara.
Inom Syrienprojektet som abf Göteborg driver med stöd av Palmecentret
har de olika utbildningarna bland annat resulterat i att deltagande kvinnorna
ökat sitt självförtroende. Under bokmässan i Göteborg 2014 lanserades boken
Krönet, som innehåller 18 berättelser som dessa kvinnor skrivit om vardagen
i dagens Syrien. Inom programmet fortsätter Palmecentret även att stödja
den politiska organiseringen av kvinnnor inom ramen för Syrian Women’s
Network.
I Västsahara, där Palmecentret tillsammans med S-kvinnor i samarbete
med National Union of the Saharian Women (nusw) driver Palmeskolan,
började en ny grupp unga kvinnor en vidareutbildning. Flera av kvinnorna
har blivit mer medvetna om frågor som demokrati, mänskliga rättigheter och
kvinnans roll i samhället.
I september 2014 startades samarbetet Mova Nova tillsammans med abf
Gävleborg och Forum Syd i Belarus. Fokus ligger på att utveckla regionala
nätverk för språkkurser i belarusiska där unga samtidigt får en möjlighet att
lära sig mer om demokrati och demokratiska värderingar. Kursdeltagandet
har ökat dramatiskt sedan start och ligger nu på 650 personer i veckan, ej
inkluderat de som använder de webbsända programmen. Projektet har redan
fått uppmärksamhet internationellt, i en artikel i the Guardian1 beskrivs kurserna och målsättningen med samarbetet.
För tredje året anordnade Palmecentret även utbildningen ”Internet as a
tool for social change”. De 15 deltagarna från samarbetsorganisationer från
tre länder ökade sina kunskaper om sociala medier, säkerhet på internet och
hur de kan använda sig av film i sina kampanjer och i sitt påverkansarbete.
Förutom ovan nämnda länder ingår verksamhet i ytterligare länder. På
grund av säkerhetsrisker för involverade samarbetsorganisationer är dessa
projekt dock hemligstämplade. Projekten har bidragit till stärkande av nätverk, erfarenhetsutbyten och ökat förändringsaktörernas kunskap om sina
rättigheter.
1. http://www.theguardian.com/world/2015/jan/28/-sp-russian-belarus-reclaims-language-belarusian
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Partistödet
Under 2014 gav Palmecentret, i samverkan med Socialdemokraterna, stöd
till 47 projekt inom ramen för det partiinriktade demokratistödet, varav 25
drevs av partidistrikt och partiföreningar på lokal nivå samt 3 inom ramen
för flerpartistödet. Inom denna verksamhet ingår stöd till socialdemokratiska
partier och andra närstående organisationer i 15 länder. Dessutom involveras
representanter från partier i änne 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 samt i stöd till flerpartisystem. Genom att föra samman samarbetspartier med liknande utmaningar bidrar de tematiska programmen till
ett värdefullt erfarenhetsutbyte som tillsammans med de enskilda projekten
utvecklar och stärker partierna. Därigenom bidrar de till målet om att stödja
och stärka väl fungerande demokratiska politiska partier i utvecklingsländer.
De tre tematiska programmen har tre huvudsakliga komponenter: samarbete med partiernas centrala organisation, samarbete mellan lokalavdelningar i Sverige och i samarbetsländerna samt gemensamma tematiska
utbildningar som organiseras av Palmecentret. ssu deltar som en viktig aktör
i partistödsarbetet med samarbetsprojekt med systerorganisationer i flera
länder.
Under året har fyra utvärderingar gjorts av det partiinriktade demokratistödet. Slutsatserna kommer att ligga till grund för förändringsarbete inför
kommande programperiod.

Från vapen till valsedlar
Insatserna syftar till att ge stöd till partier som befinner sig i en förändringsprocess från befrielserörelser till politiska aktörer i en parlamentarisk demokrati. Partierna står inför utmaningen att omvandla interna beslutsstrukturer
till att bli mer öppna, transparenta, demokratiska och mindre centraliserade.
Partierna som ingår i programmet är: Akbayan (Filippinerna), anc (Syd
afrika), Fatah (Palestina), mpla (Angola), puk (Irak) och swapo (Namibia).
Inom programmet ingår också stöd till den globala unga socialdemokratin
som samordnas av International Union of Socialist Youth (iusy). Skapandet
av regionala plattformar möjliggör ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan
ungdomsorganisationerna.
Under 2014 har en utbildningssammankomst om politisk finansiering ägt
rum. Utbildningen samlade representanter från de olika partierna i programmet till en diskussion kring erfarenheter vad gäller för- och nackdelar med
pengar i politiken och hur nationell lagstiftning påverkar partiernas olika
förutsättningar för mottagande av stöd etc. Utbildningen genomfördes med
hjälp av ämnesexperter från International idea.
Fatahs och puks verksamheter under året har påverkats av en bister
politisk verklighet. Gazakriget under sommaren ledde till att de planerade
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projektaktiviteterna på Västbanken sköts upp. puk i Kurdistan i Irak har
ställts inför en allt mer pressad verklighet i och med is:s terror och det pågående inbördeskriget. En ungdomskonferens med representanter från
socialdemokratiska partier i arabvärlden genomfördes i Suleymaniya för att
diskutera extremism och framtida lösningar. Konferensen resulterade i en
gemensam resolution.
I Sydafrika fortsatte det nära samarbetet med anc kring partiets politiska
skola och i Namibia genomfördes under året ett samarbete med regeringspartiet swapo i syfte att stötta införandet av jämställda listor till parlamentsvalet. I projektimplementeringen bidrog Palmecentrets samarbetsorganisation i
Zimbabwe, wipsu, med expertis, och vid valet i november 2014 fick Namibia,
som andra land i Afrika, ett regeringsparti med jämställd parlamentsgrupp.

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, tankesmedjor och partinära utbildningsorganisationer i främst Bosnien och Hercegovina, Serbien, Makedonien och Moldavien. Partierna som ingår i verksamheten
är sdp i Bosnien och Hercegovina, ds i Serbien, sdsm i Makedonien och pdm i
Moldavien. I programmet ingår även regionala projekt ihop med viktiga politiska nätverk som bland annat Central and Eastern European Network for Gender
Issues, The European Forum for Democracy and Solidarity, National Democratic Institute och Friedrich Ebert Stiftung. Samarbetet bidrar till en idépolitisk
utveckling, politisk tydlighet och en ideologisk plattform.
Under 2014 har viktiga framsteg gjorts för att intensifiera systerpartiernas
arbete med jämställdhetsfrågor och strategier. Till exempel har Central and
Eastern European Network for Gender Issues under året arbetat intensivt och
samlade i december företrädare för systerpartiernas kvinnoförbund i Zagreb
för att skapa en regional plattform för hur de strategiskt ska arbeta med jämställdhet regionalt och i respektive land. Mötet samlade både kvinnoförbunden som ingår i programmet (Bosnien och Hercegovina, Makedonien samt
Serbien) och representanter för andra systerpartier i regionen (Kroatien,
Montenegro, Vojvodina och Slovenien). Plattformen ska under 2015 utökas
för att inkludera partier från Kosovo, Albanien, Ungern samt Moldavien. Den
gemensamt framtagna plattformen ska under 2015 presenteras för partiernas centrala ledningar. På pes kongress i juni ska en gemensam deklaration
presenteras om hur man strategiskt ska arbeta med jämställdheten både inom
partistrukturerna och samhället i stort.

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 och partiets ungdomsförbund yns (Burma), udps
(dr Kongo), Ettakatol (Tunisien), esdp (Egypten), fyra partier i Belarus och
Polisarios ungdomsförbund ujsario (Västsahara). Under året genomförde
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Planeringsmöte med DPNS

Palmecentret ett nätverksmöte i Bangkok med samtliga partiorganisationer
inom programmet. Nätverksmötet inkluderade, förutom erfarenhetsutbyte
och kontaktbyggande mellan de olika partierna, även en utbildning i hur
man kan använda informations- och kommunikationsteknologi för att nå
politisk förändring. I Burma har samarbetspartiet dpns, efter att ha verkat
i exil i över 20 år, registrerat sig som officiellt politiskt parti och kommer
således att kunna vara aktiva i parlamentsvalet som planeras till november
2015. dpns har även kunnat börja registrera sina medlemmar och har hittills
1 500 registrerade.
I Belarus har systerpartiet bsdp Hramada (Belarussian Social Democratic
Party Hramada) trots interna kontroverser etablerat en kvinnoorganisation
som registrerades våren 2014. Projektet bidrog till att tre fjärdedelar av alla
kvinnliga medlemmar nu är engagerade i kvinnogruppen och driver jämställdhetsfrågor.

24

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Flerpartistödet
Under 2014 hade Palmecentret flerpartiprojekt i Belarus, Egypten och södra
Afrika, med fokus på kvinnors och ungdomars deltagande.
I Belarus samarbetade Palmecentret med Silc, Cis och Green Forum till
stöd för den enade demokratiska oppositionen i landet. Flerpartiprojektet administreras av Silcs kontor i Vilnius och syftar till att stärka den belarusiska
oppositionen i dess arbete med att ta fram styrdokument och utveckla partiprogram. Under 2014 togs en överenskommelse fram om anti-korruptionsåtgärder som också fick god spridning i nationell media.
I Egypten startade Palmecentret ett flerpartiprojekt tillsammans med Silc
under året. Målet med projektet är att främja landets partipluralism. Partierna ska stärkas i sin roll som policyutvecklare, i att sätta agendan för förändring, få fram politiska kandidater och implementera politiska reformer. Stor
vikt har lagts vid erfarenhetsutbyte mellan svenska och egyptiska politiker.
Deltagarna i programmet har utvecklat sina kunskaper om partipolitisk organisering på olika plan och även fått större inflytande i sina respektive partier.
I södra Afrika fortsatte det regionala flerpartiprojektet med fokus på
ungdomspolitiker. Deltagarna kommer från Zimbabwe, Sydafrika, Namibia
och Mocambique. Projektets fokus är att stärka ungdomar när det gäller
partipolitiskt engagemang, jämställdhet, kampanjstrategier, antikorruption
och demokratiskt ledarskap. Vikt lades också vid regionala samarbeten och
strategiska nätverk. Ett viktigt resultat av projektet var att deltagarna fick
ökade kunskaper i att föra fram ungdomars politiska agenda i sina respektive
politiska partier samt att samarbeten över partigränser inom respektive land
och mellan länderna ökade.
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Året som gått
Så arbetar vi
2014 har Palmecentret haft sammanlagt 40 personer anställda (motsvarande
31,1 heltidstjänster) i Sverige. Sju var anställda vid lokala kontor i Serbien,
Kosovo, Albanien, Palestina och Sydafrika. Därtill har Palmecentret under
året haft anställd personal på konsultbasis i Burma och Litauen.
Palmecentret hade under året avtal med Sida för civilsamhällesstöd, för
demokratiinriktat partistöd, för ett Balkanprogram (Albanien, Kosovo och
Serbien), Burma samt ett flerpartistöd till egyptiska partier tillsammans med
Folkpartiets stiftelse Silc. En ansökan till eu om stöd till civilsamhälles- och
lokaldemokratiutveckling i post-konflikt Syrien utvecklades under året.
Samarbetet med Olof Palmes Minnesfond om Palmepraktikanter fortsatte
under 2014 med tre praktikanter som fick praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbete med fokus på kommunikation och Balkanprogrammen. Palmecentret fortsatte även det Sidafinansierade praktikantprogrammet med en praktikant under våren 2014 och tre under hösten hos samarbetsorganisationer i
Sydafrika, Namibia, Zimbabwe och Serbien. Under året arbetade Palmecentret med att ytterligare förankra praktikantprogrammen i våra medlemsorganisationer så att de verkligen kan bidra till att stärka det internationella
engagemanget inom arbetarrörelsen.
Palmecentret har arbetat med tre huvudfrågor i verksamhetsplanen för
2014:

Medlemsorganisationernas engagemang
För att underlätta för medlemsorganisationernas delaktighet arbetar Palmecentret med tre olika former för engagemang: att driva projekt, att medverka
i projekt utan administration eller att vara fadder för ett projekt. Inga större
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förändringar har kunnat ses i antal projekt som medlemsorganisationerna
driver eller medverkar i under 2014.
Inför förlängningsåret 2015 kommer omkring 50 projektorganisationer på
central eller lokal nivå inom de svenska medlemsorganisationerna att delta i
projektarbetet.
Antalet projekt som medlemsorganisationer driver minskade något från
60 projekt 2013 till 59 projekt 2014. 2013 drev medlemsorganisationerna 31
cso-projekt, 25 pao och fyra inom Turkietprogrammet. År 2014 var motsvarande siffror 33 (cso) och 26 (pao). Minskningen beror på att Turkietprogrammet avslutades 2013.
Projekt utan administration ger medlemsorganisationerna möjlighet att
medverka och bidra med sin erfarenhet och kunskap i samarbete med partners medan Palmecentret sköter projektets administration och resultatrapportering. Antalet projekt utan administration var nio 2014 (tio projekt 2013).
Genom att agera som fadder för ett projekt ger medlemsorganisationen
konkret stöd till solidaritetsarbetet och står för egeninsatsen på tio procent
för ett projekt. Som fadder får man fortlöpande information om projektets
genomförande för att kommunicera med medlemmar. Antalet projekt som
fått en fadder har ökat från 10 projekt 2013 till 14 projekt 2014. Ökningen
beror delvis på att flera Kommunalavdelningar valt att bli faddrar för projekt.
Därtill har Akademikerförbundet ssr varit fadder till fyra projekt under 2014.
Dialogen med medlemsorganisationerna fortsatte under året och Palmecentrets referensgrupp samlades till ett möte i mars 2014.
Drygt 60 personer från medlemsorganisationerna deltog i projektledarutbildningen, som syftar till att öka kunskapen om projekthanteringsprocessen
och bidra till erfarenhetsutbyte mellan projektgrupper. Utbildningen genomfördes delvis genom studiecirklar på distans och har resulterat i ett flertal
förstudieansökningar och projektplaner.

Resultatstyrningen har stärkts
Palmecentret fortsätter att sträva mot att verksamheten styrs av tydliga mål
och har ett realistiskt och användbart system för att följa upp och beskriva
resultaten av vårt arbete. Utmaningar kvarstår när det gäller att jämka samman det lokala ägarskapet i målformulering med ett behov av att aggregera
resultat på programnivå.
Det system som utvecklats bygger i de flesta program på att det finns uppföljningsbara mål med indikatorer inom alla projekt och att det på programnivå finns övergripande mål, programmål och indikatorer för resultatuppföljning. Projektgrupperna har också kännedom om de gemensamma målen på
programnivå.
Mål och indikatorer för det partiinriktade demokratistödet har setts över
och justerats i och med förlängningsåret 2015 för att förtydliga och öka uppföljningsbarheten.
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Samordning och koordinering
Palmecentret har under 2014 skapat möjligheter för samordning, erfarenhetsutbyte och plattformar för nätverk. I huvudsak har detta skett inom de olika
landprogrammen och de tematiska programmen på cso och pao. Svenska och
utländska samarbetsorganisationer inom samtliga program har under 2014
samlats till möten i regionerna eller i Sverige. Detta har bland annat möjliggjort ett brett deltagande i programutvecklingen inför den stora cso-ramansökan till Sida 2016–2019. Inom alla program gjordes kontextanalyser som
programmål formulerades utifrån, allt i en deltagande process. Detta utgör
en god grund för projektens planering och programmens utveckling under
2015.
Möten har även hållits i Sverige där projektaktiva inom respektive landprogram har utbytt erfarenheter och diskuterat framtida prioriteringar.
Erfarenhetsutbyte och lärande har också skett vid de seminarier och
studiebesök för samarbetspartierna som anordnats i samarbete med Social
demokraterna i samband med valen till eu-parlamentet och riksdagen. Deltagande partier har i huvudsak haft användning för kunskaper och kontakter
men har också efterlyst bättre samverkan i planeringen så att vi verkligen kan
dra nytta av allas erfarenheter.

Palmecentrets verksamhet
i nätverk
Palmecentret är ramorganisation för folkrörelsebistånd (cso) och partianknuten organisation (pao) och deltar i nätverk för att utbyta information och
för gemensamt agerande i båda dessa roller, både i Sverige och i samarbetsländerna.
I Sverige prioriterar Palmecentret kontakterna med övriga ramorganisationer, inte minst de mest närstående We Effect 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. Regelbundna möten genomförs i chefsnätverk, controllernätverk och
metodnätverken, men även andra medarbetare bidrar till ett erfarenhets- och
kunskapsutbyte som är viktigt för verksamhetsutvecklingen. Palmecentret
är medlem i Concord som bevakar och påverkar EU:s utvecklingspolitik och
sitter i organisationens styrelse.
I Sverige deltar Palmecentret även i nätverk kopplade till freds- och säkerhetsfrågor, bland annat det svenska nätverket för kärnvapennedrustning och
det svenska osse-nätverket. 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.
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På Europanivå deltar Palmecentret aktivt i flera nätverk och organisationer,
bland annat:
European Forum for Democracy and Solidarity (European forum), som
är ett nätverk av 20 socialdemokratiska partier och till dem anknutna organisationer som framför allt arbetar med internationellt utvecklingssamarbete
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).
European Network of Political Foundations (ENoP), som är ett samarbetsorgan för politiska stiftelser och samarbetsorganisationer i Europa. Det
består av 67 partistiftelser från över 20 länder.
Palmecentrets medverkar i samarbetsgruppen för eu:s Afrikarelationer och
har under hösten 2014 arrangerat en konferens om migrationsfrågor i Stockholm inom ramen för detta nätverk.
Foundation for European Progressive Studies (FEPS), som är en tanke
smedja knuten till det europeiska socialdemokratiska partiet (esp) med säte i
Bryssel. feps samlar cirka 40 socialdemokratiska tankesmedjor och liknande
organisationer.
Solidar, som är ett europeiskt nätverk av 60 civilsamhällesorganisationer. De
arbetar främst inom tre områden: socialpolitik, internationellt samarbete och
utbildning. Här finns samordningsgrupper för medlemmar aktiva inom vissa
regioner eller teman och Palmecentret har särskilt tagit del av samordning i
mena-regionen.
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Vår kommunikation
och opinionsbildning
Information, kommunikation och opinionsbildning är en central del av
Palmecentrets arbete. Under 2014 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 6 146 personer som gillar Palmecentret på Facebook.
Det gångna året har vi också haft ett starkt samarbete med våra medlemsorganisationer och vi har i samarbete med dem anordnat ett flertal seminarier och föreläsningar. Sammanlagt har Palmecentret arrangerat eller varit
medarrangörer till 27 seminarier under 2014. Även samarbete med andra
aktörer som Röda korset eller Dag Hammarskjöld Foundation har möjliggjort
en god spridning av våra evenemang, som totalt har nått 1 870 personer.
Närmare 150 personer deltog i Palmedagen som hölls på temat ”Från Syrien
till Europa – att fly från krig och konflikt” och anordnades tillsammans med
Socialdemokraterna, S-studenter, ssu, abf i Göteborg samt lo-distriktet i
Västsverige.
Även insamlingsarbetet har varit lyckat och antalet månadsgivare har ökat
med drygt 20 procent sedan 2013. Även medlen från faddrade projekt ökade
kraftigt. Två större insamlingskampanjer för att stödja folket i Gaza respektive kvinnor i Syrien genomfördes.

Hemsida och sociala medier
Under året har arbetet med att bygga en ny hemsida prioriterats. Den nya
hemsidan lanserades i september.
Under 2014 publicerades 106 nyhetsartiklar. Artiklarna utgjordes av till
exempel reportage från våra projekt, politiska analyser, seminariereferat,
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Palmecentrets
nya hemsida
lanserades
under 2014.

krönikor och intervjuer. De flesta texter skrevs av Palmecentrets medarbetare, övriga av frilansjournalister eller projektaktiva.
Landinformationssidor har uppdaterats löpande i samråd med respektive
handläggare. Aktuell information och blanketter för projektaktiva har publicerats och uppdaterats i samarbete med administrativa enheten.
Antalet unika besökare på hemsidan under 2014 var drygt 63 000 – samma
som året innan.
Antalet användare som gillade Palmecentret på Facebook har under året
ökat från 4 813 till 6 146. På Twitter har antalet följare ökat från 1 093 till 1 620.
Digitala nyhetsbrev kom ut i februari, april, maj, juni, november och december. Det sista nyhetsbrevet 2014 gick ut till 3 523 personer (3 486 i december
2013). 2 159 personer prenumererar på Palmecentrets seminarieinbjudningar.

Trycksaker
Under 2014 gav Palmecentret ut fyra tryckta informationsmaterial. Materialen kan beställas gratis eller laddas ner digitalt.
Röster från Västra Balkan
Skriften beskriver hur Palmecentret tillsammans med medlemsorganisationer och lokala partners verkar på Balkan i dag, genom stöd till folkbildning
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Internationella

2014

Socialdemokraten
”Det samhälle vi vill ha
skapar trygga människor
som orkar dela med sig av
det goda till varandra.”

Olof Palme 1986

Filippinerna
efter
tyfonen
sida 4

för ökat lokalt inflytande, samarbete med fackföreningar
och romska och socialdemokratiska organisationer.
Unga röster från Västra Balkan
I denna skrift intervjuas unga människor som engagerar sig i kampen för förändring, både genom oberoende
organisationer och politiska partier. De arbetar mot
korruption i Albanien, för kvinnors inkludering i den politiska processen i Kosovo och med att öka kunskapen om
demokrati i Serbien.

Internationella Socialdemokraten 2014
Tidningen distribuerades som en bilaga
till Socialdemokraternas tidning
Aktuellt i Politiken som skickades ut till
cirka 78 000 partimedlemmar i april
2014. Ur innehållet: Hjälpen har nått fram till Filippinerna,
Otrygghet när Serbien privatiserar och ett samtal mellan
Stefan Löfven och Jens Orback på temat Världen går att
förändra.
Seger för
jämställdhet
i Tunisien
sida 13

Orback
möter
Löfven
sida 8

INTERNATIONELLA SOCIALDEMOKRATEN

DENNA TIDNING ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

1

LO Aktuellt – Global organisering för global respekt
Palmecentret och lo publicerade i januari 2014 en tidning
om global facklig kamp för att bidra till att öka kunskapen
om vår omvärld, om globaliseringen och om varför globala
fack behövs. Tidningen distribuerades som en bilaga till
tidningen Arbetet (upplaga 52 400 exemplar).

Seminarier
Under 2014 var Palmecentret arrangör eller medarrangör av 27 seminarier
samt Palmedagen. Totalt har cirka 1 870 personer deltagit i arrangemangen.
De flesta av seminarierna har arrangerats i samarbete med andra organisationer, framför allt medlemsorganisationer men även andra, som till exempel
Röda Korset och Dag Hammarskjöld Foundation.
Nedan finns en sammanställning av seminarierna samt namn på några av
de medverkande. Seminarierna ägde rum i Stockholm om inte annat anges:
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11 jan

Nelson Mandela – minnesseminarium
Ingvar Carlsson, Marika Griehsel och Bengt Säve-Söderbergh

14 jan

Inbördeskrigets Syrien – tragedi utan ände?
Yves Daccord, Thomas Hammarberg och Agneta Ramberg
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22 jan

OS i Sotji – spel med många förlorare?
Jakob Hedenskog, Ilja Viktorov och Ann-Mari Sätre

5 feb

Vad händer i Egypten?
Islam Habib, Malin Kärre och Bitte Hammargren

26 feb

Censur i Burma
Jesper Bengtsson, Angelika Kahlos och Frida Perjus

26 feb

Belarus: Tro, hopp & kärlek (Linköping)
Uladzimir Njakljajeu och Maria Zennström

15 mars

Syrien: Brott mot mänskligheten pågår (Göteborg)
Katarina Bergehed, Hanin Shakrah och Samira Ziar

25 mars

Burma, naturresurser och mänskliga rättigheter?
Shantana Shahid, Jesper Bengtsson och Frida Perjus

27 mars

Dömande eller försoning? Hur ska folkmord och brott mot
mänskliga rättigheter bemötas?
Anders Möllander, Pål Wrange och Lena Hjelm-Wallén

31 mars

Belarus inför hockey-VM
Olga Karatj, Martin Uggla och Kristina Henschen

9 april

Burma’s peace process and the role of the international
community
Philippa Curwen, Thun Kin och Frida Perjus

23 april

20 år efter demokratins genombrott: Vart går Sydafrika
och ANC?
Carin Jämtin, Ravin Singh och Mikael Leyi

8 maj

Sydafrika i ett fackligt perspektiv
Birgit Birgersson-Brorsson, Roger Hällhag och Anna Sundström

12 maj

Patriarkatets politik
Patricia Muwandi, Vida de Voss och Margareta Winberg.

2 sept

Kvinnor i konflikternas Burma
Margot Wallström, Tin Tin Nyo och Jenny Hedström

3 sept

Palestina: Hur ser den unga generationen på sin framtid?
Sophie Abu Soboh, Ayed Atmawi och Anders Österberg

25 sept

Ryssland: Om att strida för fosterlandet (Göteborg)
Arkadij Babtjenko, Johan Öberg och Maria Söderberg
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26 sept

Ryssland: Dagar i Alchan-Jurt (Göteborg)
Arkadij Babtjenko

1 okt

Serbien – ett land i förändring
Arne Hasselgren

16 okt

An afternoon on Afghanistan
Thomas Ruttigi, Anders Sjöberg och Magnus Carlquist

21 okt

Vad händer med de mänskliga rättigheterna i Kina?
Han Dongfang, Jens Orback och Loa Brynjulfsdottir

28 okt

Situationen i Kurdistan i Irak
Lawen Redar, Rozgar Watmani och Tara Twana

8 nov

Palmedagen i Göteborg. Tema: Från Syrien till Europa
– att fly från krig och konflikt

13 nov

Hotade ord i Turkiet
Muharrem Erbey, Mustafa Kuleli och Helin Sahin

27 nov

Shaping Europe’s migration policy in the light of EU-Africa
relations
Maria Ferm, Mårten Löfberg och Ahmed Bugri

27 nov

Facklig samverkan till stöd för de facklig-politiska fångarna
i Iran
Ahmed Shaheed, Sholeh Zamini och Saeid Tagavi

28 nov

Kan kärnvapen förbjudas?
Erkki Tuomioja, Håkan Åkesson och Josefin Lind

1 dec

Tunisien efter valet
Fanny Härgestam och Noureddine Chatti

Lokala och regionala medlemsorganisationer har också gjort informations
insatser i samarbete med Palmecentret. Som exempel kan nämnas lo Gotland
som nått 285 personer genom sina föreläsningar om situationen i Palestina och
abf-distrikten i Gävleborg, Halland och Örebro län som haft fyra studiecirklar
om Bolivia. 35 personer deltog i studiecirklarna som pågick i ett år och avslutades med en studieresa till Bolivia i oktober 2014. Förutom detta har de tre
abf-distrikten genomfört 18 föreläsningar med sammanlagt 686 deltagare.
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Deltagande i externa arrangemang
Under 2014 deltog Palmecentret med medverkande, monter, material och/
eller ekonomiskt bidrag vid sex av medlemsorganisationernas större arrangemang.
mars

ABF Västra Götalands styrelsemöte

april

Socialdemokraterna Stockholms läns distriktskongress

maj

IF Metalls kongress

maj

Socialdemokraterna i Jönköping, internationell dag

maj

Elektrikerförbundets förbundsmöte

december SSU, nationell konferens
Palmecentret deltog i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. I samarbete med
Litteraturresan/Belarus anordnades tre aktiviteter om situationen i Ryssland
och Ukraina med den ryske författaren Arkadij Babtjenko. Under året har
också Palmecentrets anställda medverkat i olika arrangemang och kurser
inom arbetarrörelsen.
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Media
Under 2014 har det varit en fortsatt prioritet för Palmecentret att synas och
höras i media för att kommunicera vad vi gör och för att opinionsbilda. På
grund av förändringar inom kommunikationsenheten på Palmecentret har
dock medienärvaron minskat något från tidigare år. Under 2014 omnämndes
Palmecentret över 440 gånger i olika medier. Majoriteten av synligheten är i
webbpublicerade samt tryckta tidningar men även i radio och tv har Palmecentret omnämnts. Några exempel följer nedan:
Studio Ett (Sveriges radio). 13 januari 2014. Jens Orback diskuterar de stora
demonstrationerna i Bangkok.
DN debatt. 20 januari 2014. Jens Orback tillsammans med Lena Ag
(generalsekreterare Kvinna till Kvinna) skrev om kvinnors situation i krigets
Syrien.
Tiden magasin. April 2014. Längre reportage om Sydafrika och Palmecentrets arbete med våra projekt.
Dagens Arena. 3 maj 2014. Handläggare Viktoria Svensson skriver debattartikel om situationen på Filippinerna ”Katastrofkapitalism i Filippinerna”.
Folkbladet. 28 juni 2014. Ett flertal S-debattörer skriver om Bosnien och Hercegovina, i artikeln nämns även Palmecentrets arbete.
Aftonbladet. 25 juli 2014. Somar Al Naher skriver om situationen på Gaza
och nämner då Palmecentrets insatser.
Falukuriren och Dalademokraten. 22–23 augusti 2014. Skriver reportage om
Ukraina och nämner då Palmecentrets arbete i regionen.
SVT Debatt. 19 september 2014. Jens Orback skriver tillsammans med de
övriga ramorganisationerna om varför regeringen bör ta fram ambitiösa
utvecklingsmål.
Gotlands tidningar. 4 oktober 2014. Beskriver situation i Palestina och refererar även till Palmecentrets arbete i landet.

Palmecentrets generalsekreterare har varit fortsatt aktiv i medier och omnämnts samt skrivit debattartiklar vid 132 tillfällen under 2014. Hans närvaro vid protesterna i Thailand fick stor uppmärksamhet och omskrevs bland
annat i Göteborgsposten, Smålandsposten, Aftonbladet, Piteå-Tidningen och
Sveriges radio. Även handläggarna på Palmecentret har fortsatt att skriva
återkommande krönikor i Dagens Arena och Norrländska Socialdemokraten.
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Liksom tidigare år har Palmecentret genomfört journalistresor. I år genomfördes tre mycket lyckade resor till Belarus, Palestina och Filippinerna. I maj
genomfördes den första journalistresan under året, denna gick till Belarus.
Besöket varade i fem dagar och en lång rad möten genomfördes, exempelvis
med fackliga organisationer, svenska ambassaden, människorättsorganisationer, journalistkollegor och kvinnorättsaktivister. Resan resulterade i tolv
artiklar eller krönikor om Belarus i olika tidningar, till exempel Dagbladet,
Norrländska Socialdemokraten och Dagens Arbete.
I oktober 2014 genomfördes en journalistresa till Israel och Palestina. Huvudsyftet med resan, som genomfördes tre månader efter vapenvilan mellan
Hamas och Israel, var att besöka Gaza. På plats gjordes intervjuer med så väl
projektaktiva som den krigsdrabbade civilbefolkningen. Under resan besöktes även Västbanken och Israel för ytterligare intervjuer och samtal. Resan
resulterade i ett flertal ledarartiklar i Aftonbladet och medföljande journalister bloggade, instagrammade och twittrade under besöket.
Resan till Filippinerna genomfördes i november och en journalist från
Sekos tidning följde med för att träffa den filippinska arbetarrörelsen samt
besöka de områden som drabbades av den kraftiga tyfonen under 2013. Resan
resulterade i två artiklar med fokus på arbetet i Filippinerna.

Insamling till Palmecentrets
solidaritetsfond
Under 2014 fortsatte Palmecentrets solidaritetsfond att öka insamlingsnivån, framför allt från månadsgivare och genom fadderskap. En stor kampanj
kallad Stolt givare genomfördes, främst genom telemarketing till socialdemokrater med uppdrag i kommun- och landstingsfullmäktige men även i sociala
medier. Totalt värvades cirka 300 månadsgivare genom den kampanjen. Vid
årsskiftet 2014–2015 fanns det cirka 1 450 månadsgivare jämfört med cirka
1 200 givare årsskiftet 2013–2014. 2014 gav månadsgivarna 345 576 kronor mer
än 2013.
Insamlingen från fadderskap och projekt utan administration ökade med
597 411 kronor till 1 862 166. Dels på grund av fem nya faddrar men även för
att några medlemsorganisationer gått från att driva projekt själva till att vara
aktiva i projekt utan administration. 18 projekt hade under 2014 en fadder.
Dock ökade den ordinarie insamlingen totalt bara några procent på grund
av att ingen av temainsamlingarna gick så bra som de gjorde 2013. Inräknat
temainsamlingarna och vidareförmedlade bidrag minskade till och med
insamlingen. 2013 var dock ett år med en väldigt extraordinär insamling med
både tyfonen i Filippinerna och de lurade skogsarbetarna från Kamerun. Sett
till basinsamlingen ökade insamlingen kraftigt 2014.
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Kampanjer
Under 2014 drevs två temainsamlingar:
Du och jag för Gaza startades tillsammans med Aftonbladets ledarsida i
samband med att vapenvilan mellan Israel och Hamas inleddes i augusti
2014. Insamlingen syftade till lindra lidandet för Gazas befolkning efter
kriget. Kampanjen drevs till största delen i sociala medier med hashtaggen
#duojagförgaza. Den största bössinsamlingen de senaste åren genomfördes
under Stefan Löfvens sommartal då cirka 27 000 kronor samlades in. Totalt
samlades 253 786 kronor in. 50 procent av medlen användes till humanitärt
stöd genom befintliga partners. Övriga 50 procent användes till Palmecentrets framtida egeninsatser för Gazaprojekten.
Stöd Syriens kvinnor startades 23 augusti 2013 i samarbete med Aftonbladets ledarsida till förmån för Syriens kvinnor genom nätverket Syrian Women Network. Under 2014 fortsatte kampanjen dock inte med stöd av Aftonbladet. 31 569 kronor samlades in. Det mesta genom bössinsamling.
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Stora evenemang
Palmedagen 2014
Palmedagen 2014 arrangerades den
8 november i Folkets Hus i Göteborg.
Temat var ”Från Syrien till Europa – Att fly från krig och konflikt”.
Medarrangörer var abf Göteborg,
Socialdemokraterna i Göteborg, ssu
Göteborg, S-studenter i Göteborg
och lo-distriktet i Västsverige. Hela
Palmedagen sändes direkt i abf Play.
Cirka 150 personer deltog i Palmedagen, bland dem ett tjugotal flyktingar från Syrien som med hjälp av
tolk följde arrangemanget. Intresserade som inte kunde komma till Göteborg kunde följa hela arrangemanget via
abf Play. Lena Malm, ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige och Wanja
Lundby-Wedin, Palmecentrets ordförande, hälsade välkommen.
Palmedagen började med filmvisning av Hogir Horiris dokumentär ”Isis
offer”, en starkt berörande skildring av jezidiernas flykt undan Isis (is) från
norra Irak till Turkiet. Under resten av dagen fick deltagarna lyssna på föreläsningar och delta i diskussioner om olika aspekter på flykt och migration.
Medverkande var bland andra Khaled Wehbi, Pål Wrange, Lisa Pelling och
Loa Brynjulfsdottir. På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan tre
olika seminarier som pågick parallellt för att ge möjlighet till diskussion i
mindre grupper.
Av de deltagarenkäter som lämnades in framgick att dagen var mycket
uppskattad och gav ökade kunskaper om olika frågor rörande flykt och
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migration. Ett par kommentarer från utvärderingarna: ”Alltid lika roligt att
träffa människor med samma intresse och utbyta erfarenheter, bra diskussioner och föredrag över lag” och ”Dagen får gärna vara längre med flera olika
ämnen. Bra ordnat arrangemang”.

Anna Lindh-seminariet 2014
I syfte att hedra tidigare utrikesministern Anna Lindhs politiska gärningar,
anordnar palmecentret tillsammans med Socialdemokraterna ett årligt internationellt seminarium om globala utmaningar och möjligheter.
2014 års Anna Lindh-seminarium var en uppföljning av seminariet år
2012 och berörde temat New Global
Deal – om ett nytt globalt handslag
mellan arbete och kapital. Konceptet
lanserades av Socialdemokraternas
partiledare Stefan Löfven i syfte att
verka för en balans mellan ekonomisk tillväxt och skydd för sociala
och fackliga rättigheter ur ett globalt
perspektiv.
Seminariet ägde rum den 10
december 2014 i riksdagens Skandiasal. I år deltog 16 kvinnliga representanter från socialdemokratiska
partier och fackliga organisationer
från olika delar av världen. Från
den svenska arbetarrörelsen deltog
Rundabordssamtal, Anna Lindh-seminariet 2014.
bland andra Socialdemokraternas
partisekreterare Carin Jämtin,
framtidsministern Kristina Persson,
Palmecentrets ordförande Wanja Lundby-Wedin och Palmecentrets verksamhetschef Anna Sundström. Från internationellt håll fanns representanter
som Lobna Jeribi från partiet Ettakatol, Tunisien, Sabina Dewan från Indien,
Olta Xhacka från Socialistpartiet i Albanien och Radmila Sekerinska från det
socialdemokratiska partiet i Makedonien.
Under seminariets gång poängterades bland annat att arbetet för att stärka
fackliga och sociala rättigheter globalt bör ske genom ökat politiskt ledarskap
i rådande multilaterala plattformar som eu, ilo och fn.
En rapport från seminariet finns på Palmecentrets hemsida.
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Palme Center Academy
Palme Center Academy är en uppskattad utbildning som bedrivs i samverkan
med Campus Bommersvik och Berghs School of Communication under rubriken ”Reaching out with limited resourses”. Under utbildningen ges medlemmar från våra systerpartier, med positioner inom kommunikation och media,
konkreta verktyg för att strategiskt bedriva politisk kommunikation och
opinionsbildning på hemmaplan.
Under verksamhetsåret 2014 anordnades utbildningen vid två tillfällen, för
sjätte året i rad.
Det första tillfället ägde rum 27–31 oktober på Campus Bommersvik tillsammans med samarbetspartier inom partiprogrammet I eu:s väntrum. 14
unga personer deltog från sdp i Bosnien och Hercegovina, dp i Serbien,
sdsm i Makedonien och dpm i Moldavien. Även deltagare från Socialistpartiet och deras ungdomsförbund
fressh i Albanien deltog.
Det andra utbildningstillfället
fick skjutas upp något och ägde
rum 12–16 janauri 2015 i samarbete
med systerpartier inom partistödsprogrammmet Från auktoritära
och postauktoritära stater. Totalt
deltog 16 personer från samarbetspartierna bdsp i Belarus, Polisario i
Västsahara, dpns i Burma, Ettakatol
i Tunisen, esdp i Egypten och mdc
Deltagarna Maluma Said Nafa, Polisario och
Maha Abdel Nasser, ESDP.
i Zimbabwe. På grund av rådande
auktoritära regimer i flera av partiernas hemländer, har partierna
marginaliserat utrymme att verka som demokratiska folkrörelser. Fler av deltagarna påpekade att bristande säkerhet och risk för våld och arresteringar
försvårar det politiska engagemanget. Ett av utbildningens syften var för deltagarna att ta fram egna kampanjplaner anpassade till deras lokala kontexter.
Efter utbildningen förväntas de genomföra kampanjinsatser på hemmaplan.
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Medlemsorganisationer
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
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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 skogsträ och grafisk bransch

Unga Örnar

Handelsanställdas
Förbund
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Svenska Transport
arbetareförbundet

Hotell- och
Restaurangfacket

Föreningen
Arbetarrörelsens
Folkhögskolor

IF Metall

Svenska Kommunal
arbetareförbundet

Svenska Livsmedels
arbetareförbundet

Svenska Musiker
förbundet/Kultur
arbetareförbundet

Svenska Målare
förbundet

Svenska Pappers
industriarbetareförbundet

SEKO – Facket för
Service och
Kommunikation

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

43

Styrelse och revisorer
Olof Palmes Internationella Centers styrelse 2014–2015
Styrelseordförande
Wanja Lundby-Wedin, lo
Ordinarie styrelseledamöter
Mikael Nilsson, lo
Birgit Birgersson-Brorsson, if Metall
Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund
Annelie Nordström, Svenska Kommunalarbetareförbundet
Kristin Spolander, abf
Andrine Winther, Socialdemokraterna
Kenneth G Forslund, Socialdemokraterna
Ulf Carmesund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Åsa Lindestam, S-kvinnor
Mattias Kristenson, ssu
Styrelsesuppleanter
Loa Brynjulfsdottir, lo
Magnus Falk, Svenska Transportarbetareförbundet
Pauli Kristiansson, Livsmedelsarbetareförbundet
Björn Lind, Seko – Facket för Service och Kommunikation
Annika Nilsson, abf
Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna
Ingrid Rudin, Socialdemokraterna
Anders Österberg, Unga Örnar
Eleonore Eriksson, S-studenter  
Ordinarie revisorer
Lars-Erik Engberg, Auktoriserad Revisor, Moore Stephens Allegretto ab
Ella Niia, Socialdemokraterna
Revisorssuppleanter
Sture Eriksson, Auktoriserad Revisor, Moore Stephens Allegretto ab
Bo Abrahamsson, lo
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Insamlingen i siffror
Under 2014 har insamlingen till Palmecentrets solidaritetsfond uppgått till
5 107 988 kronor plus 1 952 147 kronor som har vidareförmedlats till Filippinerna från Norsk folkehjelp. Vid 2014 års utgång uppgick fondens egna kapital
till 21,9 miljoner (23,0 vid utgången av 2013). Fondens kapital är placerat i
olika typer av värdepapper och placeringarna har beslutats av etik- och placeringskommittén som utses av styrelsen. Marknadsvärdet på dessa placeringar
uppgick vid årsskiftet till 26,3 (26,1) miljoner kronor.

Insamlingen 2014 i siffror, anges i kronor

Spontangåvor från personer
Spontangåvor från organisationer
Hyllnings- och minnesgåvor
Lönegåvor
Månadsgivare
Bössinsamling
Testamente
Fadderprojekt inkl. PUA****
Temainsamling
Totalt:
*
**
***
****

2014
78 458
153 862
132 840
352 074
1 695 246
1 521*
0
1 862 166
285 355
5 107 988**

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 har ett ändamål och bokförs under temainsamling
Plus 1 952 147 kronor vidareförmedlat
Plus 1 596 254 kronor vidareförmedlat
”Projekt utan administration”
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Insamlingsfördelning 2014

Fadderprojekt: 41%
Månadsgivare: 37%
Lönegåvor: 8%
Temainsamling
(utom Filippinerna): 6%
Spontangåvor från
organisationer: 3%
Hyllningsgåvor: 3%
Spontangåvor från personer: 2%

Insamling 2005–2014
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
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Temainsamling (utom Filippinerna)

Hyllning- och minnesgåvor

Fadderprojekt

Spontangåvor från organisationer

Julgåvor och SMS

Spontangåvor från personer

Testamente

Lönegåvor

Bössinsamling

Månadsgivare
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Ekonomi
Palmecentret redovisar för verksamhetsåret 2014 ett resultat efter finansiella
poster på -0,6 Mkr (-1,6 Mkr). Resultatet fördelar sig på verksamheten i
Solidaritetsfonden med -1,4 Mkr (-2 Mkr) och med 0,8 Mkr (0,4 Mkr) på
övriga verksamheten i Palmecentret. Det negativa resultatet i Solidaritetsfonden beror främst på att mer medel tagits ur fonden för att finansiera Palme
centrets ökande egeninsatser än vad insamlingen lyckats öka.
Intäkterna från Sida har minskat något under 2014 jämfört med tidigare år
då framför allt Turkietramen avslutats och inte fullt ut kunnat ersättas med
andra nya anslag (såsom Egyptenprojektet).

Sidaintäkter fördelat per ram 2012-2014
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Praktikanter

MR

Info

Västra Balkan

PAO-2

Ö-ram

Turkiet

PAO

U-ram
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Ur nedanstående bild kan man utläsa hur Palmecentrets projektkostnader
fördelar sig över olika regioner i världen. Våra största områden är fortfarande
Afrika, Västra Balkan, Asien och MENA-regionen.
Projektkostnader 2014

Västra Balkan 22%
Arika 20%
Asien 15%
MENA 13%
Projektledning 13%
Globalt 11%
Östeuropa 4%
Latinamerika 2%

Palmecentrets verksamhetskostnader fördelat på geografiska regioner samt projektledning

Under verksamhetsåret uppgick Palmecentrets administrativa kostnader till
cirka nio procent av de totala kostnaderna.

Kostnader Olof Palmes Internationella Center 2014

Verksamhet Palmecentret 89%
Administration 9%
Solidaritetsfonden 2%

Administrativa kostnader av de totala kostnaderna under 2014. Administration avser kostnader för
Palmecentrets drift och för personal som inte är direkt relaterade till projekt.
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