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Ordföranden har ordet

Så är ytterligare ett verksamhetsår slut och för oss alla på Olof Palmes Internatio-
nella Center är det ett dramatiskt 2015 som vi lämnar bakom oss. Det är ett år då 
stora delar av världen fortsatte att plågas av våldsamma konflikter. Flyktingström-
men, från främst Mellanöstern, fortsätter till ett Europa som allt oftare möter dessa 
människor med stängda dörrar. Året har varit kantat av EU-toppmöten och försök att 
hitta en ny gemensam flyktingpolitik som gör att mottagandet kan bli både humant 
och solidariskt. Det är min förhoppning att den svenska regeringen kan få med sig 
övriga EU till ett samlat och värdigt mottagande för människor på flykt och att de nu 
alltmer restriktiva svenska reglerna därmed kan förvandlas till ett kortare undantag. 
Också i framtiden kommer människor att söka sig till Europa från krig och kon-
flikter eller för att skapa sig och sin familj ett värdigare liv. Att öppna sig för dessa 
människor är inte bara en solidaritetshandling utan också en investering för framtiden. 

En stor del av migrationens orsaker bottnar i klyftor. Inte sällan är de också de 
som gett upphov till konflikter. I Palmecentrets dagliga verksamhet, tillsammans 
med medlemsorganisationer och partners runt om i världen, arbetar vi med att steg 
för steg göra världen till en jämlikare och därmed också tryggare plats. Här finns 
också ljusglimtar. Burmas väg mot en mer demokratisk framtid är inte enkel men 
den fortsatte under 2015 med demokratiska val som visade på ett starkt stöd till de-
mokratiska reformistiska krafter. I Namibia skedde ett lugnt skifte av president efter 
att den förras mandatperiod gått ut och i parlamentet har många nya kvinnor tagit 
plats efter att man infört varvade listor till parlamentsvalet. Arbetet med de globala 
målen för hållbar utveckling som FN antog under året kommer vara centrala för Pal-
mecentrets arbete de kommande åren. Årets Palmedag ägde rum i Oskarshamn och 
diskuterade utvecklingen i vårt östra grannskap. Rysslands aggressioner mot grann-
landet Ukraina liksom nedslagen mot inhemska civilsamhällesorganisationer vittnar 
om en utveckling som går åt fel håll. För Palmecentret är det helt avgörande med det 
långsiktiga arbetet som stödjer gräsrotsrörelser, rörelser som en dag ska växa uppåt 
och bygga sina samhällen starkare.

Det som är hoppfullt finns i människors engagemang, både här hemma och runt 
om i världen. Jag ser fram emot ett 2016 då solidaritet, medmänsklighet och jämlik-
het är ledord för vårt arbete framåt.

WANJA LUNDBY-WEDIN
Ordförande

Vårt uppdrag

Olof Palmes Internationella Center är arbetarrörelsens samarbetsorgan för interna-
tionella frågor. Vi har 27 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 Palme-
centrets ändamål:

“ Olof Palmes Internationella Center verkar i Olof  
Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter  
och fred. Centret är ett samarbetsorgan i internatio-
nella frågor för den svenska arbetarrörelsen. Dess 
uppgift är att stödja medlemsorganisationernas inter-
nationella 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 människ-
ors makt att forma de samhällen de lever i och därmed sina egna liv. De maktstruk-
turer 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 demokra-
tin. 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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Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen befunnit sig på fl ykt 
vilket på olika sätt präglat verksamhetsåret. Många av Palmecentrets partnerorga-
nisationer i bland annat Turkiet och på Balkan har gjort fantastiska insatser för att 
hjälpa människor på fl ykt. Palmecentret tog även initiativ till en insamling för att 
möjliggöra extra stöd till några av de partners som vid sidan av ordinarie verksam-
het också gjorde stora insatser för stöd till fl yktingar. Under hösten talades om stora 
avräkningar från det svenska biståndet på grund av ökade kostnader för fl ykting-
mottagandet i Sverige. Tillsammans med en rad andra aktörer drev Palmecentret 
linjen att FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI skulle värnas, vilket också varit 
EU-ländernas gemensamma åtagande. Det blev senare också regeringens beslut. 

Verksamhetsåret 2015 har för kansliets del präglats av fl era stora arbetsprocesser. 
Huvuddelen av pågående verksamhet har slutredovisats och nya ansökningar har 
förberetts för verksamhetens fortsättning. Ett omfattande planeringsarbete, bestå-
ende av konsultationer med existerande och potentiella samarbetsorganisationer, 
medlemsorganisationer samt med lokal och svensk expertis har bidragit till proble-
manalyser och framtagande av mål för kommande verksamhetsperiod inom såväl 
CSO- som PAO-anslaget samt inom ramen för de tre landprogrammen på västra 
Balkan.

Under 2015 drev Palmecentret totalt 224 projekt tillsammans med medlemsorga-
nisationer och partnerorganisationer i 30 länder runt om i världen. Organisationer 
och aktörer från fl er länder än så nås genom de regionala och tematiska insatserna.

Under året beviljades Palmecentret ytterligare ett EU-stöd för ett projekt till-
sammans med organisationen Arab Reform Initiative. Projektet är del av ett större 
program inom EU-kommissionen vid namn Tahdir (arabiska för förberedelse). 
EU-programmet syftar till att genom utbildning och kapacitetsutveckling ge olika 
syriska målgrupper redskap och kunskaper som de behöver för att aktivt delta och 

bidra till övergången till ett fredligt, inkluderande och demokratiskt Syrien. Projek-
tets egeninsats fi nansieras av Sida. 

I januari påbörjades det EU-projekt som beviljats redan under 2014 till stöd för 
utvecklingen av organisationen Egidas arbete med att stärka fackföreningsrörel-
sen i Sankt Petersburg-regionen. Den allt svårare situationen för civilsamhället i 
Ryssland har utmanat projektets genomförande och försenade även projektets start. 
Palmecentret driver sedan tidigare, i samverkan med Runö folkhögskola och Egida, 
ett parallellt projekt med stöd från Sida som även bidrar till att stärka relationerna 
mellan svensk och rysk fackföreningsrörelse.

I juni beviljades Palmecentret stöd för ett projekt i Burma. Projektet, som är en 
fortsättning på ett tidigare samarbete, syftar till att stärka och demokratisera det 
burmesiska civilsamhället i syfte att öka det folkliga deltagandet i den demokratiska 
övergångsprocessen och bidra till en hållbar fred i Burma. Ett 80-tal civilsamhäl-
lesorganisationer ingår i projektet som pågår till 2017.

I december slutredovisades det fl erpartiprojekt som Palmecentret i samverkan 
med Silc genomfört i Egypten. Trots att implementeringen av projektet kantats av 
svårigheter har goda resultat kunnat nås när det gäller samarbete mellan partier trots 
ideologiska skillnader i dagens Egypten med hög polarisering.
 

 Vår verksamhet i världen

Valkampanj Burma.
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Södra Afrika

Under 2015 genomförde Palmecentret 36 projekt tillsammans med partners i södra 
Afrika, inom ramen för stöd till organisationer i det civila samhället (cso), och de 
specifika programmen i Sydafrika, Zimbabwe och Namibia. 

Palmecentrets medlemsorganisationer har medverkat i 13 av projekten i regionen.
I Sydafrika finns ett påtagligt glapp mellan de etablerade politikerna och myndig-

heterna å ena sidan, och medborgarna och organisationer inom civila samhället å 
andra sidan. ANC har fortsatt svårt att övertyga medborgarna om att de arbetar för 
att minska ojämlikheten och för att förbättra livet för landets fattiga. Motståndet 
mot den sittande president Jacob Zuma, som anklagas för omfattande korruption, 
växte under året och ledde till stora manifestationer där folk samlades under parol-
len ”Zuma must fall”. Studenterna vid landets universitet protesterade mot de höga 
studieavgifterna genom att marschera under slagordet ”Fees must fall”. Samtidigt 
fortsätter det utbredda våldet i samhället och särskilt oroande är den höga förekom-
sten av könsrelaterat våld. Under våren förvärrades dessutom de främlingsfientliga 
stämningarna och ledde till rena upplopp och attacker mot migranter i kåkstäder.

Palmecentrets insatser i Sydafrika är inriktade på att stärka inflytandet för kvinnor, 
arbetare och migranter. Målgrupperna får genom Palmecentrets samarbetsorgani-
sationers arbete kunskap och verktyg för att kunna utkräva sina rättigheter, både på 
strukturell nivå och i sin närmiljö. Samtidigt stärks samarbetsorganisationerna orga-
nisatoriskt och därigenom ökar deras mobiliseringskapacitet för att kunna påverka 
beslutsfattare på olika nivåer. Bland aktiva medlemsorganisationer i detta program 
finns S-kvinnor och ABF, samt Akademikerförbundet SSR som faddrar två av de 
fackliga projekten. Programmet var med sina totalt 17 projekt det största i regionen.

I Zimbabwe fokuseras medierapporteringen kring turerna inom det styrande 
partiet Zanu-PF och vem som ska ta över efter den nu 92-åriga presidenten Robert 
Mugabe som innehaft posten sedan 1980. Själv har han sagt att han tänker sitta kvar 
”tills Gud kallar” och han är partiets officiella presidentkandidat till valet 2018. 
Oppositionen är svag och splittrad, den ekonomiska utvecklingen katastrofal och 
arbetslösheten över 90 procent.

Palmecentrets målgrupper i Zimbabwe är primärt kvinnor, hiv- och aidsdrabbade 
samt fackligt anslutna arbetare. Målen syftar till att stärka samarbetsorganisationer-
nas rättighetsbaserade arbete. Utöver det så riktar sig programmet till politiker och 
beslutsfattare, till journalister och till civilsamhället i stort. Under 2015 har kvinnligt 
ledarskap stärkts i fackföreningsrörelsen och flera av de olika förbunden har antagit 
jämställdhetspolicys. Bland medlemsorganisationerna har Unga Örnar, IF Metall, 
Socialdemokraterna i Umeå, Svenska Elektrikerförbundet samt Kommunal Mitt 
under året varit aktiva i programmet. 

Zimbabwes nya konstitution antogs genom en folkomröst ning 2013 efter ett 
framgångsrikt påverkansarbete av Palme centrets partnerorganisationer. Några 
månader senare vann dock maktpartiet ZANU-PF och president Robert Mugabe en 
jordskredsseger i parlaments- och presidentval. Programmets fokus har därför riktats 
mot påverkansarbete för att bibehål la och utveckla civilsamhällets relevans i det nya 
politiska landskapet. Under 2014 har Palmecentret, tillsammans med partnerorga-
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Namibiaprogrammets målgrupper är unga, kvinnor och fackligt organiserade arbeta-
re. Av programmets fem projekt har ABF Göteborg, ABF Södra Småland och Unga 
Örnar Väst deltagit i tre. Programmet fokuserar på att stärka kvinnors deltagande 
och makt över sina liv. Arbetet mot könsbaserat och sexuellt våld är prioriterat för 
flera av projekten. Under året har Palmecentret samarbetat med ett fackligt forsk-
ningsinstitut som i december släppte en rapport kring ett 
pilotprojekt om basbehovsvarukorg som syftar till att hjälpa 
lagstiftare, beslutsfattare och fackföreningar att bli effektivare 
i sitt arbete för att minska klyftor och bekämpa fattigdomen.

Palmecentrets närvaro i södra Afrika fortsatte att växa 
genom tillkomsten av fem nya projekt i Sydafrika och Zim-
babwe. En fördjupad beskrivning av PAO-verksamheten 
återfinns i ett särskilt avsnitt.

Femton av Palmecentrets medlemsorganisationer har deltagit 
i projektsamarbete i regionen, varav sju har varit drivit projekt 
och övriga engagerat sig i projekt utan administration eller som 
faddrar. Två medlemsorganisationer, Svenska Elektrikerförbun-
det och Kommunal Mitt, har under året tillkommit till Zim-
babwe-programmet.

Sydafrika förblir Palmecentrets största verksamhetsland i 
regionen med 17 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 Akademi-
kerförbundet SSR som faddrar två av de fackliga projekten. 
Sydafrikas politiska karta ritades delvis om efter valet i maj 2014. ANC fick 62 pro-
cent av rösterna, men utmanades samtidigt av oppositionspartiet Democratic Alli-
ance 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 för att förbättra livet för landets 
fattiga. De sociala framsteg som faktiskt sker överskuggas av återkommande kor-
ruptionsskandaler, rapporter om 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.

nisationen Zimbabwe Institute, inlett en större satsning genom projektet Zimbabwe 
Consti tutional Monitoring Mechanism. Projektet syftar till att utgöra en plattform 
för ett aktivt civilsamhällesdeltagande 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 Di-
alogue 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.

I mars 2015 firade Namibia ett kvartssekel av självständighet. Landet som är näst 
mest glesbefolkat i världen rankas också bland länder där inkomstskillnaderna är 
som högst, ett resultat av det tidigare apartheidstyret. På tjugo år har landet ändå 
lyckats halvera andelen som lever under fattigdomsgränsen, i dag är det var tredje 
namibier. Den nyvalde presidenten Geingob har förklarat krig mot fattig domen och 
målsättningen är att den ska vara borta 2025.

Kvinnor vid workshop i kåkstad utanför Kapstaden.

Lantarbetare på vingård i Western Cape.
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varit ett direkt resultat av projektet som genomfördes under året.
Genom olika utbildningar har ungdomar fått möjlighet att aktivt sammanföra 

olika aktörer som den fackliga rörelsen och näringslivet, vilket är avgörande för att 
öka sysselsättningen. Totalt fick 94 ungdomar utbildningar i hur de kan synliggöra 
sina kunskaper och erfarenheter för arbetsgivare. Direkt efter utbildningarna har 
sex procent av de deltagande ungdomarna lyckats få arbete trots att den palestinska 
arbetsmarknaden inte utvecklas. En tredjedel fick praktikplatser.

Projekten har varit framgångsrika i sin ambition att främst utöka nätverk, syssel-
sättning och politiskt engagemang. Möjligheterna att påverka lagstiftningen har varit 
begränsade på grund av utmaningar som hot mot ett fritt föreningsliv, i synnerhet 
den fackliga organiseringen. 

Det övriga stödet till civila samhället sker inom ramen för det tematiska program-
met Förändringsaktörer i auktoritära stater som beskrivs i ett eget avsnitt.

Asien

Palmecentret genomförde 25 projekt under 2015 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 program i Burma, med annan 
finansiering från Sida, tillsammans med fyra samarbetsorganisationer. I Asien har 
Palmecentret projektverksamhet i Burma, Filippinerna och Pakistan. En fördjupad 
beskrivning av PAO-verksamheten återfinns i ett separat avsnitt.

Mellanöstern och Nordafrika

Under 2015 genomförde Palmecentret 29 projekt tillsammans med partners i 
Mellanöstern och Nordafrika, varav 21 inom ramen för stöd till organisationer i det 
civila samhället (CSO) och 8 inom det partiinriktade demokratistödet (PAO). En för-
djupad beskrivning av PAO-verksamheten återfinns i ett särskilt avsnitt.

Vår verksamhet i Palestina stödde under 2015 organisationer som arbetar för 
kvinnors och ungdomars rättigheter. Totalt drev Palmecentret 15 projekt inom 
programmet på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza. Projekten genomfördes 

tillsammans med medlemsorganisatio-
nerna ABF Botkyrka-Salem, ABF Södra 
Småland, LO Gotland och Social demo-
krater för Tro och solidaritet. Utöver 
detta faddrade ABF Stockholm, Aka-
demikerförbundet SSR och Svenska 
Elektrikerförbundet fyra projekt och 
LO Skellefteå deltog i ett projekt utan 
administration.

Marginaliserade gruppers organisering 
och förmåga att kräva sina rättigheter 
inom familjen, på arbetsplatsen, i det 
lokala samhället och på nationell nivå 
har varit i fokus. Ett viktigt tema har 
varit kvinnors och ungdomars utanför-
skap som begränsar deltagandet i det 
offentliga livet. Palmecentrets lokala 
samarbetsorganisationer har arbetat på 
flera olika nivåer för att motverka kvin-
nors och ungdomars marginalisering. 
Det har varit viktigt att involvera män i 
projektplaneringen och i utbildningar-
na, vilket har resulterat i förändringar 
till det bättre särskilts på landsbygden. 
Inom ramen för den lokala organisatio-
nen HDIP:s projektverksamhet har 78 
kvinnor utbildats i ledarskap. De i sin tur 
har förespråkat kvinnors rättigheter och 
påverkat ytterligare kvinnor i sin omgiv-
ning. Totalt har 3 000 kvinnor nåtts.  
Flera inkomstgenererande aktiviteter har 
stärkt kvinnors ställning både inom fa-

miljen och i det egna lokala samhället. Genom den affärsverksamhet som kvinnorna 
startade inom ramen för projektet har de också fått möjlighet att ansvara för ekono-
mi, affärsplan samt logistik. Kvinnorna i projektet har också organiserat sig politiskt 
och sex kvinnor har valts in i kommunfullmäktige. Det politiska engagemanget har 

Fiskare vid fiskehamnen Navotas, Filippinerna.

Bild på muren i Betlehem.
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också lett till att allt fler arbetare från 
andra fiskeföretag har kontaktat facket 
för att be om hjälp med att organisera 
och utbilda de anställda.

I Pakistan har Palmecentret under året 
fortsatt samarbetet med Women Wor-
kers Help Line (WWHL) som utbildar 
kvinnor från arbetarklassen i fackliga 
och mänskliga rättigheter, den politiska 
processen i Pakistan och kvinnors del-
aktighet i samhället och inom politiken. 
Under året har omkring 2 150 kvinnor 
nåtts i utbildningar, seminarier och 
studiecirklar runt om i Pakistan. WWHL 
har även utbildat omkring 670 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 1 800 projektdeltagare 
registrerat sig för att rösta. 

Västra Balkan

Palmecentret genomförde under året 72 projekt tillsammans med partners i västra 
Balkan, varav 13 inom ramen för stöd till organisationer i det civila samhället (cso), 
42 med annan finansiering från Sida och 17 inom det partiinriktade demokratistödet 
(PAO) som beskrivs närmare i ett särskilt avsnitt. 

Palmecentrets samarbete med drygt 40 civilsamhällesorganisationer fortsatte i 
Albanien, Kosovo och Serbien under 2015. Syftet var att stärka demokrati och poli-
tiskt ansvarsutkrävande. Dessa tre landprogram genomförs med stöd av Sida lokalt 
i varje land och Palmecentrets tre lokala kontor i Belgrad, Pristina och Tirana sköter 
administration och uppföljning. 

2015 var sista året inom ramen för innevarande programperiod. Verksamheten 
handlar i huvudsak om stöd till medborgares organisering för att kunna delta i och 
påverka lokala beslutsprocesser.

Albanien är sedan 2014 kandidatland till EU och denna process präglar landets 
politiska utveckling. EU påpekar vikten av fortsatta reformer för att komma åt den 
utbredda korruptionen och Palmecentrets program innehåller flera projekt för att 
stärka folklig insyn, deltagande och övervakning av kommunala budgetprocesser 
som en del av kampen mot korruptionen. Ett stort fokus har även legat på ungdo-
mars påverkan på lokala och nationella beslutsprocesser samt förutsättningarna för 
det civila samhället, framför allt i relation till den territoriella reform som innebar en 

I Burma har Palmecentret under året haft elva samarbetsprojekt med tio olika 
lokala samarbetsorganisationer i det civila samhället (CSO) samt fyra samarbets-
projekt med fyra lokala samarbetsorganisationer. Utöver dessa har Palmecentret 
två projekt i Burma inom det partiinriktade stödet. De svenska medlemsorganisa-
tioner som varit aktiva i Burma är Socialdemokratiska studentförbundet, S-kvinnor 
i Hallsberg, ABF Västra Götaland, Livs och Kommunal Bergslagen. Även Aka-
demikerförbundet SSR har engagerat sig. Insatserna riktar sig främst till kvinnor 
och ungdomar samt arbetare och jordbrukare från olika etniska minoriteter och har 
även under detta år nått ut till tusentals människor i landet och i dess gränsområden. 
Flera av projekten syftar till att öka kvinnors representation på beslutsfattande och 
ledande positioner inom det burmesiska samhället. En av de huvudsakliga frågorna 
som programmet arbetar med är facklig organisering av jordbrukare och arbetare 
samt utbildning av förändringsaktörer. Till exempel utbildades hälften av de valda 
parlamentsledamöterna från Aung San Suu Kyis parti National League for Demo-
cracy, som vann en jordskredsseger i valet i november, av Palmecentrets samar-

betsorganisation Institute for Peace and 
Social Justice. I en bilaga till rättelsen 
av det nationella vapenstilleståndsavtalet 
som tecknades i oktober krävde flera av 
Palmecentrets och partners samarbetsor-
ganisationer en princip om minst 30 
procent kvinnligt deltagande i fredsför-
handlingarna. Även om denna princip 
inte skrevs in i avtalet då den stoppades 
av den burmesiska militären, så lades 
den till som en bilaga till avtalet, med 
löfte om fortsatta förhandlingar. 

I Filippinerna har Palmecentret under 
2015 haft tio samarbetsprojekt med lika 
många samarbetsorganisationer, inklu-
sive ett projekt inom det partiinriktade 
stödet. De medlemsorganisationer som 
är aktiva inom programmet är Kommu-
nal, SEKO, Livs, SEKO Väst och ABF 
Gästrikebyggden. Under året har den 

fackliga rörelsen stärkt arbetares rättigheter inom fiske- och sjöfartsnäringarna. I 
början av året lyckades Palmecentrets samarbetsorganisationer repatriera 43 filippin-
ska fiskare som varit strandsatta i Indonesien i över fem månader efter att det Citra 
Mina-ägda fartyget de arbetade på beslagtogs av indonesiska myndigheter för att det 
saknade nödvändiga fisketillstånd. Citra Mina vägrade kännas vid något ansvar för 
arbetarnas situation. Tack vare Palmecentrets partners kampanjande och påverkans-
arbete hamnade fallet på den politiska dagordningen. Under förra året hölls en kon-
gressutfrågning om Citra Minas verksamhet, där flera av de repatrierade arbetarna, 
facket och företaget var närvarade. Frågan om fiskeindustrins villkor och obefintliga 
ansvarstagande för de anställda bearbetas nu och flera myndigheter har påbörjat 
arbetet med att ta fram tydligare regelverk för att skydda arbetare inom kommersi-
ellt fiske. Den fackliga organiseringen av arbetare på tonfiskföretaget Citra Mina har 

Studentdemonstrationer mot den nationella utbildningslagen där flera av 
våra partners deltog.

I Filippinerna samarbetar SEKO med partners för att stärka arbetares 
rättigheter inom fiske- och sjöfartsnäringarna.
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Inom CSO-programmet fortsatte Palmecentret och våra medlemsorganisationer 
att stödja 13 projekt i Bosnien och Hercegovina och Serbien. De flesta projekten har 
bedrivit sin verksamhet under ett flertal år och verksamheten har fortsatt att stödja 
marginaliserade grupper i samhället som i sin tur ska kunna kräva sina mänskliga 
rättigheter. Eftersom 2015 var ett ”överbryggande år” har endast ett nytt projekt 
startat som Folkets Hus och Parker och Artsinteza i Bosnien och Hercegovina an-
svarat för. Fokus var den romska befolkningen i kantonen Tuzla och under året har 
workshops organiserats för romska flickor.  I övriga tolv projekt har många aktiviteter 
genomförts. Fackföreningar i Serbien och Bosnien och Hercegovina har bland annat 
stärkt sina medlemmar med hjälp av utbildning och juridisk rådgivning. De lokala 
organisationerna har fokuserat extra på att stärka sina målgrupper, utvärdera befint-
lig verksamhet och planera inför framtiden. Under året har även två nya faddrar för 
projekten tillkommit.

Arbetare i Bosnien och Hercegovina och Serbien är mycket hårt drabbade efter-
som nya ekonomiska reformer, privatiseringar och nya arbetsrättsliga lagstiftningar 
införs men med lite hänsyn till arbetstagare. Som svar på åtstramningarna i Serbien 
organiserade 20 fackliga ledare sig under året och startade kampanjen ”Snagapra-
va”, som syftade till att lobba för bättre arbetsvillkor inom bemanningsföretagen 
som hittills är en oreglerad marknad. 

Palmecentret och Fredrich Ebert Stiftung i Serbien fortsatte sitt samarbete med 
den årliga konferensen ”Social Europe - Vision or Reality?” Ett hundratal represen-
tanter från ministerier i regionen, experter från EU, politiker, fackliga ledare med 
flera deltog i konferensen. Viktiga teman diskuterades såsom fackföreningars roll i 
bildandet av ”Social Europe”, den ekonomiska tillväxten och olika dimensioner av 
utveckling, sociala ojämlikheter och ekonomisk integration. Hela konferensen kan 
ses på YouTube.

 Under projektåret har tusentals människor nåtts av verksamheten och det civila 
samhället fortsätter att fylla en viktig funktion för lokalsamhällena och målgrupper-
na där projekten verkar. Palmecentrets medlemsorganisationer stödjer och inspirerar 
lokala partners till att fortsätta sitt lokala förändringsarbete. 

Under 2015 har Palmecentret haft PAO-projekt i Bosnien och Hercegovina, 
Makedonien, Serbien och Moldavien, vilket presenteras i ett särskilt avsnitt (EU:s 
väntrum).

Östra Europa

Under 2015 genomförde Palmecentret tio projekt tillsammans med partners i östra 
Europa. Nio av dessa skedde i Belarus, varav tre inom ramen för stöd till organisa-
tioner 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 finns i ett särskilt avsnitt. I 
nordvästra Ryssland har vi ett fackligt projekt.

Inom ramen för stödet till det civila samhället har Runö folkhögskolas fackliga 

kommunsammanslagning och nya regler för lokalt deltagande.
Även Kosovo präglas av närmandet till EU och i oktober slöts ett Stabiliserings- 

och associeringsavtal (SAA) som är ett första steg mot framtida förhandlingar om 
medlemskap. Relationen med Serbien dominerar också utvecklingen och i augusti 
slöt de båda länderna ett avtal som reglerar flera viktiga områden och som upprät-
tar ett självstyre för serbdominerade kommuner. Avtalet ledde till att oppositionen 
började bojkotta och blockera parlamentets arbete och lamslog politiken under andra 
halvan av året. Palmcentrets program har ett fortsatt fokus på jämställdhet och lokalt 
medbestämmande via deltagande av medborgargrupper bland annat i kommunernas 
budgetprocesser.

Förhandlingarna med EU präglar även Serbien där förbättrade relationer med Koso-
vo är en av de viktigaste punkterna på agendan. Trots att EU pekar på stora framsteg 
vad gäller viktiga reformer ökar kritiken från det civila samhället och oberoende 
medier mot regeringens alltmer auktoritära styre. Palmecentrets fokus på att stärka 
det civila samhället fortsätter och programmet har nått framgångar och är framför 
allt inriktat på arbetet med lokala och nationella initiativ för att bekämpa korruption 
samt främjandet av medborgerlig aktivism och medlemskap.

En prioritering under året har varit att i ökad utsträckning länka samman verksam-
heten med Palmecentrets medlemsorganisationer och deras projekt. Detta har lett till 
samarbeten i Serbien och Albanien, bland annat via ett utbyte mellan ungdomsorga-
nisationer samt stort deltagande från aktiva samarbetsorganisationer i Freja Forum 
– ett regionalt initiativ som stöds av Hyresgästföreningen. Palmecentret ordnar 
också regionala nätverksmöten med alla samarbetsorganisationer för ökat utbyte av 
erfarenheter och projektförslag. 

Sommaren 2015 demonstrerade tiotusentals människor i Makedonien mot 
regeringens maktmissbruk.
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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, som är ABF:s internationella paraplyorganisation. 
Målgruppen är IFWEA:s 75 medlemsorganisationer runt om i världen, vilka är 
folkbildningsorganisationer som riktar sig till fackförbund och organiserade arbetare 
i sina respektive länder. Genom studiecirkelutbildningar samt utvecklandet av en 
e-plattform, ”Online Labour Academy”, med interaktivt nätbaserat lärande har pro-
jektet bidragit till att stödja och utveckla utbildningskapaciteten hos IFWEA:s med-
lemsorganisationer och i förlängningen även deras medlemmar. Projektet har visat 
att tillgång till informationsteknik ger människor och organisationer nya möjligheter 
att stärka sin röst för att kunna påverka sin egen situation. Projektet främjar även 
social integration genom att erbjuda digital utbildning till grupper som traditionellt 
är utestängda från denna typ av resurser och utbildningsprogram.

Sociala trygghetssystem
Att bygga hållbara sociala trygghetssystem kräver medvetna politiska beslut och 
åtgärder, resurser och välfungerande institutioner. En grundläggande förutsättning 
för politisk förändring är att arbetare från formell och informell sektor är med och 
påverkar politikens utformning. Palmecentrets program handlar om att stärka fackli-
ga organisationers kapacitet till sådant deltagande och påverkan. 

Tillsammans med LO och den latinamerikanska regionala fackliga organisationen 
Confederación Sindical de Trabajadores de las Americas (CSA) fortsatte arbetet 
för att stärka fackföreningsrörelsens förutsättningar för att kunna bidra till förbätt-
rade sociala trygghetssystem i Latinamerika. Arbetet utgår från CSA:s regionala 
plattform för social trygghet. Fackliga ledare utbildas i olika teman och konkreta 
politiska förslag tas fram, liksom handlingsplaner för påverkan. Förutom regional 
samordning prioriterades särskilt stöd till CSA:s medlemsorganisationer i Argentina, 
Paraguay, Colombia, Peru, Panama, Dominikanska Republiken och Haiti. Under 
2015 fanns ett särskilt fokus på utvärdering och lärande utifrån de gångna tre åren 
samarbete, vilket nu ligger till grund för det fortsatta samarbetet. 

Tillsammans med Kommunal samarbetar Palmecentret med organisationen 
International Domestic Workers Federation (IDWF), en global facklig federation 
för hushållsarbetare runt om i världen. IDWF verkar för ett erkännande av hushålls-
arbetares rättigheter och för ratificering av C 189 (ILO Convention on Domestic 
Workers som trädde i kraft 2013). Palmecentret och Kommunal södjer IDWFs 
arbete för organisering, utbildning och påverkan, både på federations-, regional 

samarbete i nordvästra Ryssland präglats av många utmaningar under året. Situatio-
nen för civilsamhället i Ryssland har försämrats avsevärt och det har även påverkat 
vår ryska samarbetsorganisation. 

Sedan 2012 existerar en lag i Ryssland som tvingar civilsamhällesorganisationer 
att registrera sig som ”utländska agenter” om de tar emot finansiellt stöd från utlan-
det och ägnar sig åt ”politisk verksamhet”. Utländska organisationer kan dessutom 
förklaras vara ”icke önskvärda på ryskt territorium” om deras verksamhet hotar ”sta-
tens säkerhet och försvarsförmåga”. Mycket kraft har därför även under 2015 gått åt 
till att hitta nya rutiner och arbetssätt för att samarbetet ska kunna fortsätta. 

Samarbetet har huvudsakligen varit inriktat på kurser i undervisningsmetodik och 
förhandlingsteknik. Kursprogrammet som erbjuds för de olika arbetsplatsorganisa-
tionerna har betoning på kvinnor och ungdomars deltagande. Under projektet har 
man kunnat se att relationen mellan fackföreningen och arbetsgivaren har utvecklats 
från konfrontation till samarbete och man har framgångsrikt kunnat driva frågor 
kring arbetsmiljö, hälsa och anställningskontrakt. Den ekonomiska krisen i Ryssland 
har påverkat möjligheterna för facket att arbeta, men i svåra tider behövs facket mer 
än någonsin. 

Gatubild från Moskva.
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Under 2015 fortsatte samarbetet med Mova Nova tillsammans med ABF Gävle-
borg i Belarus. I likhet med föregående år ligger fokus på att utveckla regionala 
nätverk för språkkurser i belarusiska samtidigt som unga människor får en möjlighet 
att lära sig mer om demokrati och demokratiska värderingar.

Förutom ovan nämnda länder ingår verksamhet i ytterligare länder. På grund av 
säkerhetsrisker för involverade samarbetsorganisationer är dessa projekt dock hem-
ligstämplade. Projekten har bidragit till stärkande av nätverk, erfarenhetsutbyten och 
ökat förändringsaktörernas kunskap om sina rättigheter.

Partiinriktat demokratistöd

Under 2015 gav Palmecentret i samverkan med Socialdemokraterna stöd till 65 
projekt inom ramen för det partiinriktade demokratistödet, varav 28 projekt i samar-
bete med medlemsorganisationer. I verksamheten ingår stöd till socialdemokratiska 
partier och partinära organisationer i 13 länder. Fem regionala projekt har genom-
förts i Mellanöstern, Asien, västra Balkan och södra Afrika. Den totala budgeten för 
partistödsverksamheten uppgick till 18 627 819 SEK. 

Sedan 2012 är det partiinriktade demokratistödet organiserat i tre tematiska 
program. Genom att föra samman samarbetspartier med liknande utmaningar bidrar 
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. 

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 organiseras av Palmecentret. Sveri-
ges socialdemokratiska ungdomsförbund deltar som en viktig aktör i partistödsarbe-
tet med samarbetsprojekt med systerorganisationer i flera länder. 

Under 2015 har en ansökan för programperioden 2016-2018 arbetats fram. Lärdo-
mar och erfarenheter från tidigare års arbete och slutsatser från genomförda utvär-
deringar har legat till grund för kommande års program. I oktober genomfördes en 
sammankomst med svenska projektaktiva för att förankra den nya inriktningen och 
ge möjlighet att diskutera ansökningsprocessen.  

Flerpartiprojekt tillsammans med andra riksdagspartiers partistödsorganisationer 
har genomförts i södra Afrika och Belarus.

Från vapen till valsedlar
Insatserna har syftat till att ge stöd till partier som befinner sig i förändringsprocess 
från före detta befrielserörelser till aktörer i en parlamentarisk demokrati. Partierna 
står inför flera utmaningar för att omvandla interna beslutsstrukturer till att bli mer 
öppna, transparenta, demokratiska och mindre centraliserade. Partierna som ingått i 
programmet är: Akbayan (Filippinerna), ANC (Sydafrika), Fatah (Palestina), MPLA 
(Angola), SWAPO (Namibia) och PUK (Irak). Inom programmet ingick också stöd 

och nationell nivå. Under 2015 arbetades en femårig strategisk plan fram för IDWFs 
arbete (2016-20) och regionala utbildningsworkshops hölls för ledare från IDWFs 
medlemsorganisationer. Inom samarbetet fanns också ett särskilt stöd till stärkt orga-
nisering av hushålls arbetare i Mexiko, Costa Rica, Filippinerna, Malawi, Namibia och 
Zimbabwe. 

Förändringsaktörer i auktoritära stater
Palmecentret genomförde 18 projektsamarbeten under 2015 inom ramen för det 
tematiska programmet förändringsaktörer i auktoritära stater. Tillsammans med 15 
av våra medlemsorganisationer samarbetar Palmecentret med 19 organisationer, 
nätverk och grupper. Målet med programmet är att öka erfarenhetsutbytet mellan 
förändringsaktörerna och att stärka deras organisering. De länder som ingår i pro-
grammet är bland annat Syrien, Somalia, Turkiet och Västsahara.

Palmecentret arbetar med två syriska nätverk som båda kräver att mänskliga 
rättigheter respekteras i Syrien med särskilt fokus på kvinnors rättigheter. Genom 
en bred variation av utbildningar i exempelvis mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
organisering, engelska och organisationsutveckling bidrar Palmecentret bland annat 
till kvinnors ökade politiska engagemang samt representation i det syriska civilsam-
hället.

Syrian Women’s Network, som får direkt stöd av Palmecentret, har genom sin 
opinionsbildning och lobbyverksamhet lyckats nå hundratals syrier under året i och 
utanför Syrien med viktiga budskap om bland annat kvinnors situation i Syrien. 
Syriska lärare och småbarnsföräldrar har även utbildats både i Syrien och Turkiet i 
hur man hanterar barn med psykiska trauman orsakade av kriget.

I Turkiet samarbetar Palmecentret med kvinnoorganisationen Women’s Free Legal 
Aid Association för att förbättra kvinnors och flickors situation, särskilt i de syriska 
flyktinglägren i Turkiet. Genom samtal och medicinskt och juridiskt stöd får kvinnor 
som utsatts för sexuellt våld hjälp med att hantera sina trauman samt med att söka 
upprättelse mot förövarna. Palmecentret samarbetar också med Human Rights Asso-
ciation i Diyarbakir, som arbetar med att kartlägga brott mot mänskliga rättigheter 
som begås i den kurdiska regionen i Turkiet. Båda partnerorganisationerna arbetar 
även med att skapa opinion och påverka beslutsfattare.

I det västsahariska flyktinglägret Layun drivs Olof Palme-skolan i samarbete med 
Palmecentret, S-kvinnor och den lokala ”National Union of the Saharian Women” 
(NUSW). Skolans huvudsakliga mål är att bidra till att västsahariska kvinnor får 
ökad självmakt. För att uppnå det skapar skolan möjligheter för initiativtagande hos 
västsahariska kvinnor för att uppmuntra arbete inom exempelvis statliga institutio-
ner. Genom att förse kvinnor med både yrkes- och administrativa färdigheter samt 
kunskap om sina rättigheter har skolan bidragit till att 120 kvinnor fått ökat självbe-
stämmande under 2015. 

I Somalia har samarbetet mellan Palmecentret, LO och den somaliska lokala fack-
föreningen ”Federation of Somali Trade Unions” (FESTU) bidragit till fackfören-
ingsledares ökade kunskap om ledarskap och om arbetares rättigheter. Bland annat 
har målgruppen fått verktyg för att kartlägga, analysera och hantera kränkningar av 
mänskliga rättigheter som äger rum i tio olika industrisektorer i Somalia.
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form som ledarna signerade i slutet av 2014 och lanserade under 2015. Gender 
Network har varit ett tydligt stöd till bland annat kvinnoforumet i bosniska SDP, 
vilket tillsammans med tankesmedjan FLI, ungdomsförbundet och fackliga forumet 
var tydligt drivande i partiets stora omvandling under det gångna året. Palmecentrets 
partners bidrog starkt till att få igenom reformen ”en medlem, en röst” vid extra 
kongressen 2014 som gäller i alla för partiet viktiga frågor. Denna banade väg för ett 
intensivt arbete under 2015 inför ordinarie kongressen i november. Under kongres-
sen reformerades stadgarna och partiprogrammet, och jämställdhet finns nu inskrivet 
som ett fokus i SDP:s politik. 

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 verksamhetsåret 2015 anordnades en utbildning för representanter från 
systerpartier inom programmet i kommunikation med små medel. På grund av 
rådande auktoritära regimer i flera av länderna 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.

Den oroande politiska utvecklingen i Egypten omöjliggjorde planerat projektsam-
arbete under året.

Flerpartistödet
Under 2015 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. Ett område som 
partierna fördjupade sig i under 2015 var sjukvårdspolitik. 

I Egypten fortsatte Palmecentrets flerpartiprojekt tillsammans med Silc under året. 
Målet med projektet är att främja landets partipluralism, där politiska partier ges 
möjlighet att stärkas i sin roll som policyutvecklare, i att sätta agendan för föränd-
ring, få fram politiska kandidater och implementera politiska reformer. Erfaren-
hetsutbyte mellan svenska och egyptiska politiker har varit centralt. Deltagarna i 
programmet har utvecklat sina kunskaper om partipolitisk organisering på olika plan 
och även fått större inflytande i sina respektive partier. Det politiska läget i Egyp-
ten, där all opposition slås ned och utrymmet för de progressiva krafterna att verka 
krymper allt mer, har påverkat förutsättningarna att fortsätta detta arbete, varför 
2015 var flerpartiprojektets avslutande år i Egypten.

till den globala unga socialdemokratin som samordnas av International Union of 
Socialist Youth (IUSY). Skapandet av regionala plattformar möjliggör ett effektivt 
erfarenhetsutbyte ungdomsorganisationerna emellan. Under 2015 genomfördes 
IUSY World Council i Armenien med stöd från Palmecentret. 

I samband med Socialdemokratiska partikongressen i Västerås i maj genomfördes 
ett seminarium med 14 representanter från de sex systerpartierna inom programmet. 
De fick möjlighet att praktiskt ta del av kongressens genomförande samt delta i 
diskussioner med svenska partiföreträdare som delade med sig av erfarenheter och 
lärdomar från svensk socialdemokrati.

I november kom en delegation från ANC på studiebesök till Stockholm. Delega-
tionen leddes av Kgalema Mothlante, före detta president i Sydafrika och nu an-
svarig för ANC Political School. Under några dagar genomfördes studiebesök med 
fokus på utbildning. Bland annat besöktes partiets utbildningsavdelning samt ABF.

I EU:s väntrum
Insatserna har riktat sig till länder som ligger i EU:s närområde på västra Balkan och 
i Östeuropa, och har samlat socialdemokratiska partier, tankesmedjor och partinära 
utbildningsorganisationer i främst Bosnien och Hercegovina, Serbien, Makedonien 
och Moldavien. Grunden för ett samarbete i Albanien har lagts under året för att vara 
del av kommande programperiod. Partierna som ingår i verksamheten är Socialde-
mokratiska partiet (SDP) i Bosnien och Hercegovina, Socialdemokratiska Unionen i 
Makedonien (SDSM), Demokratiska Partiet i Moldavien (PDM) samt Demokratiska 
Partiet (DS) i Serbien. Under året har det fortsatt ingått regionala projekt tillsammans 
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 Fredrich Ebert Stiftung. Samarbetena bidrar till idépolitisk 
utveckling, politisk tydlighet samt ökad ideologisk förankring med ett tydligt övergri-
pande fokus på kvinnors och ungas deltagande. 

Under 2015 fortsatte den positiva utvecklingen på det senare området. Central and 
Eastern European Network for Gender Issues intensifierade sitt arbete gentemot de 
socialdemokratiska partierna på västra Balkan i linje med den jämställdhetsplatt-

Möte i Serbien om ungdomsutbyte.
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I södra Afrika fortsatte det regionala flerpartiprojektet med fokus på hållbar intern-
demokrati och demokratiskt politiskt ledarskap. Deltagarna kommer från Zimbabwe, 
Sydafrika, Namibia och Moçambique och är seniora ledare från politiska partier, 
ungdomsförbund och kvinnoförbund. Projektets fokus är att stärka politiska ledar-
es kapacitet inom demokratiskt och representativt ledarskap, både inom det egna 
partiet och gentemot sina samhällen. Detta innebär bland annat ökad kunskap om 
interndemokrati, antikorruption, konflikthantering, jämställdhet, unga och kvinnors 
representation i politiken, kampanjstrategier, påverkansarbete och ideologi. Ett vik-
tigt resultat av projektet var att deltagarna fick ökad kunskap och konkreta verktyg 
för att driva på en demokratisk, representativ och progressiv utveckling inom sina 
respektive politiska partier, liksom i sina samhällen, samt att grunden lades för regi-
onala och partiöverskridande samarbeten.

I Zimbabwe utbildas kvinnor i ledarskap.
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delas mellan Palmecentret och S-studenter/ABF vilket också kommer att stärka 
praktikanternas roll inom rörelsen och förhoppningsvis ytterligare stärka kunskaps-
basen och engagemanget inom medlemsorganisationerna.

Palmecentret har arbetat med tre huvudfrågor i verksamhetsplanen för 2015: 

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. Under 2015 har tendensen att 
medlemsorganisationerna blir aktiva på andra sätt än som regelrätt projektledande 
fortsatt. Därtill har Palmecentret under 2015 utvecklat idén om ytterligare vägar 
till engagemang genom att bilda en ”expertgrupp” med personer som kan bidra till 
verksamheten utifrån olika erfarenheter och kunskaper. Personerna presenteras på 
hemsidan och tanken är att de ska kunna kallas in som utbildare, föreläsare, rådgi-
vare, bollplank, faktagranskare eller liknande under kommande period.

Under 2015 har omkring 50 projektorganisationer på central eller lokal nivå inom 
de svenska medlemsorganisationerna deltagit i projektarbetet. 

Antalet projekt som medlemsorganisationer driver själva minskade något från 59 
projekt 2014 till 55 projekt 2015. Det var 28 CSO-projekt och 27 PAO-projekt. År 
2014 var motsvarande siffror 33 (CSO) och 26 (PAO). ”Projekt utan administra-
tion” ger medlemsorganisationerna möjlighet att medverka och bidra med sin erfa-
renhet och kunskap i samarbete med partners medan Palmecentret sköter projektets 
administration och resultatrapportering. Antalet projekt utan administration ökade 
till 16 under 2015 (från nio 2014). 

Genom att vara fadder för ett projekt ger medlemsorganisationen konkret stöd till 
solidaritetsarbetet och står för egeninsatsen på tio procent för ett projekt. Som fad-
der får man fortlöpande information om projektets genomförande. Femton projekt 
har haft en fadder under 2015, detta är något färre än året innan eftersom 2015 var 
ett mellanår och det var svårare att engagera faddrar för kortsiktigt stöd. 

Dialogen med medlemsorganisationerna fortsatte under året och Palmecentrets 
referensgrupp samlades till ett möte i augusti 2015 för att diskutera ansöknings- 
och redovisningsprocesser, partnerskap och former för samverkan. 

Organisationer ska stärkas genom långsiktigt arbete
Ett område som Palmecentret har lagt ökad kraft på under 2015 är att utveckla me-
toderna för att stärka partnerskapet och arbetet med organisationsutveckling. Kon-
kret innebär det att ge stöd till samarbetsorganisationernas kapacitet, att utveckla 
sin demokratiska legitimitet och att öka underrepresenterade gruppers deltagande. I 
det arbetet ingår att vidareutveckla Palmecentrets bedömning av organisationer för 
att få bättre underlag för att stärka och följa upp kapacitet hos samarbetsorganisa-
tioner. 

Ett sätt att stödja partners långsiktiga arbete är att ge så kallat ”kärnstöd”. Till 
skillnad från projektstöd är det en fi nansiering av organisationen, som inte är öron-
märkt enligt en specifi k budget utan går in i organisationens övergripande budget. 
Det fi nns utmaningar med denna stödform, som huvudsakligen har att göra med att 

Så arbetar vi

Palmecentret har under året bedrivit 224 utvecklingsprojekt fördelade på 30 länder 
och regioner, med hjälp av cirka 50 svenska och 146 lokala utländska projektorga-
nisationer.

Under 2015 har Palmecentret i medeltal haft 34 personer anställda. Därtill kom-
mer sju lokalt anställda personer i ett antal projektländer (Serbien, Bosnien och 
Hercegovina, Albanien, Kosovo, Palestina, Sydafrika samt två personer på kon-
sultbasis i Burma och Litauen). Totalt antal anställda av Palmecentret under året 
uppgick således till 41 personer.

I stort sett samtliga avtal om fi nansiering gick ut detta år vilket inneburit att 
mycket kraft på kansliet och hos medlemsorganisationerna ägnades åt att redovisa 
föregående års verksamhet och att planera och ansöka om nya medel för komman-
de år. Konkret innebar det att CSO-programmen 2012-14, kommunikationspro-
grammet 2012-14 och PAO-programmen 2012-14 rapporterades samtidigt som ny 
programverksamhet för 2016-2019 planerades och ansöktes. Därtill slutredovisades 
fl erpartisamarbetet i Egypten till Sida. Balkanprogrammen slutredovisas 2016 och 
nya ansökningar har lämnats in till Sida under 2015. Ny ansökan till ambassaden i 
Yangon utvecklades och beviljades för stöd till demokratirörelsen i Burma.  

Projekt för stöd till civilsamhälles och lokaldemokratiutveckling i post-kon-
fl ikt-Syrien startades under 2015. 

Samarbetet med Olof Palmes minnesfond om Palmepraktikanter fortsatte un-
der 2015 med en Palmepraktikant på våren som var stationerad i Stockholm med 
fokus på södra Afrika. Palmecentret fortsatte även det Sidafi nansierade prakti-
kantprogrammet med fyra praktikanter under våren i Sydafrika, Namibia, Serbien 
(lokalkontoret) och Palestina och under hösten hade vi fyra praktikanter i Kosovo 
(lokalkontor), Albanien (lokalkontor) och två hos partners i Palestina. Förankrings-
arbetet som Palmecentret bedrivit har resulterat i att praktikantintroduktionen nu 

 Året som gått
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Palmecentret behöver ha så god kontroll över partners system att det till och med 
upplevs som mer komplicerat än projektstöd. 

Utvecklingsarbetet ska hålla hög kvalitet i alla delar 
och utvecklas genom kontinuerligt lärande
När samarbetet håller hög kvalitet stärks möjligheten att stötta våra samarbetspart-
ners arbete för samhällsförändring. Situationen för våra samarbetsorganisationer 
förändras ständigt. Därför behöver Palmecentret också ständigt prioritera lärande 
och vidareutveckling av våra samarbeten. I centrum för detta arbete står det konti-
nuerliga arbetet med uppföljning av resultat, metodutveckling, att stärka det lokala 
ägarskapet, vidareutveckla den interna kontrollen och se över riskhanteringen. 
Under 2015 sammanföll avtalscyklerna för större delen av Palmecentrets verksam-
het. Detta har gett Palmecentret möjlighet att genomföra gemensamma analys- och 
planeringsprocesser för dessa program. Redan 2012 påbörjades arbetet med att 
genomföra kontextanalyser i samtliga samarbetsländer, dra slutsatser av tidigare 
samarbeten och formulera målsättningar för framtida verksamhet. Processen har 
fokuserat på lokalt ägarskap, delaktighet och gemensam analys och formulering av 
programmål i samarbete med medlemsorganisationer, samarbetsorganisationer och 
andra nyckelaktörer i verksamhetsländerna. Detta har konkret skett vid ett stort antal 
möten i programländerna och med projektgrupperna i Sverige, samt utbildningar 
och övrig rådgivning och dialog, både för att följa upp resultat och lära av det som 
varit och för att planera framåt genom att sätta gemensamma mål. 

Vid en projektledarutbildning i februari 2015 deltog 51 personer från medlemsor-
ganisationerna. Utbildningarna som genomförs varje år syftar till att öka kunskapen 
om projekthanteringsprocessen och bidra till erfarenhetsutbyte mellan projektgrup-
per. Projektledarutbildningen avslutades med en webbaserad studiecirkel i samarbe-
te med ABF. De som deltog (17 personer) i cirklarna upplevde ”i hög grad” att delta-
gande i cirklarna var värdefullt, att de fått större förståelse för hur det är att driva 
internationella projekt genom Palmecentret, samt att de ökat sina förutsättningar för 
att planera och genomföra sådana.

På kommunikationsdagen den 7 november 2015 deltog 17 personer. Syftet med 
dagen var att deltagarna skulle få mer kunskap om hur man i praktiken kommunice-
rar inom projekten och till den egna organisationen. 30 personer genomgick redovis-
ningsutbildningarna som hölls i Stockholm och i Göteborg i december 2015.

Palmecentrets verksamhet  
i nätverk

Palmecentret är ramorganisation för folkrörelsebistånd (CSO) och partianknuten or-
ganisation (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 Union to Union. Inom det partiinriktade 
stödet läggs stor vikt vid kontakter med de sex övriga partianknutna organisationer-
na, 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 verksamhetsutveck-
lingen. Palmecentret är medlem i Concord som bevakar och påverkar EU:s utveck-
lingspolitik och sitter i organisationens styrelse.

I Sverige deltar Palmecentret även i nätverk kopplade till freds- och säkerhets-
frågor, bland annat det svenska nätverket för kärnvapennedrustning och det svens-
ka Osse-nätverket. Tillsammans med dem har Palmecentret fortsatt att samarbeta 
kring olika opinionsbildande insatser och två seminarier på temat nedrustning har 
arrangerats tillsammans med nätverket samt ABF Stockholm. På internationell nivå 
blev Palmecentret under året medlemmar i det globala nätverket ICAN som verkar 
för nedrustning och förbud av kärnvapen. Som en led i detta arbete deltog kommu-
nikationschefen vid FN:s nedrustningskonferens i New York. Där knöts kontakter 
med andra civilsamhällesorganisationer och en podd samt Twitter användes för att 
kommunicera arbetet under veckan som konferensen pågick. 

Palmecentret har också arbetat aktivt för nedrustning av konventionella vapen och 
bland annat skrivit ett remissvar på regeringens utredning kring vapenexport samt 
opinionsbildat i frågan genom debattartiklar.

På europanivå deltar Palmecentret aktivt i flera nätverk och organisationer, bland 
andra:

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 European Forum har Palmecentret regelbunden 
kontakt med till exempel tyska Friedrich Ebert Stiftung (FES). Här finns också en 
koppling till European Network of Political Foundations (ENoP).

European Network of Political Foundations (ENoP), som är ett samarbetsor-
gan för politiska stiftelser och samarbetsorganisationer i Europa. Det består av 67 
partistiftelser från över 20 länder.

Foundation for European Progressive Studies (FEPS), som är en tankesmed-
ja 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 utbild-
ning. 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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 Hemsida och sociala medier

Under 2015 publicerades 103 nyhetsartiklar på hemsidan. Artiklarna utgjordes av till 
exempel reportage från våra projekt, politiska analyser, krönikor och intervjuer. De 
fl esta texter skrevs av Palmecentrets medarbetare, övriga av frilansjournalister eller 
projektaktiva. 

Landinformationssidor har uppdaterats löpande i samråd med respektive hand-
läggare. Aktuell information och blanketter för projektaktiva har publicerats och 
uppdaterats i samarbete med administrativa enheten. 

Under året har såväl antalet besök på hemsidan som antalet följare på sociala 
medier ökat. Antalet besök på hemsidan har under 2015 ökat med 26 respektive 31 
procent när det gäller antalet besökare och unika besökare (79 000 besök jämfört 
med 63 000 under 2014). Antalet användare som gillade Palmecentret på Facebook 
har ökat från 6 146 till 7 067. På Twitter har antalet följare ökat från 1 620 till 2 194. 

Digitala nyhetsbrev har kommit ut en gång i månaden (med undantag för juli och 
augusti). Det sista nyhetsbrevet 2015 skickades till 3 529 personer. 2 289 personer 
prenumererar på Palmecentrets seminarieinbjudningar.

Palmepraktikanterna har haft en egen blogg samt ett Instagramkonto. 

Trycksaker/Filmer

Under 2015 gav Palmecentret ut fem tryckta informationsmaterial och publicerade 
två fi lmer. Materialen kan beställas gratis eller laddas ner digitalt.

KORTFILMER OM PALESTINA

Två kortfi lmer från Palestina producerades våren 2015 för att öka kunskapen om 
situationen i Palestina.  I den ena fi lmen får vi följa Raeid, jurist och tidigare politisk 
fånge, och den andra fi lmen handlar om Sabine, en ung kvinna som lidit av depres-
sion på grund av ockupationen och hård kontroll hemifrån. Både Raeid och Sabine 
får hjälp av Al Marfa Mental Health, en social-psykologisk mottagning som drivs 
med stöd från Palmecentret. Al Marfa tar varje vecka emot omkring 100 personer 
som blivit traumatiserade av våldet i det ockuperade Palestina, avtjänat fängelse-
straff i Israel eller utsatts för våld i hemmet.

PRESENTATIONSBROSCHYR

En ny broschyr som kortfattat berättar om Palmecentret, våra medlemsorganisatio-
ner och vår verksamhet togs fram under våren.

Palmecentret har haft ett lyckat år när det gäller kommunikation med över 400 
pressklipp och stor medial uppmärksamhet i fl era nationella medier. Framför allt har 
frågor som vapenexport, utvecklingen i Turkiet, valet i Burma och migrationsfrågan 
fått stor uppmärksamhet. Det är många år sedan internationell politik var så mycket 
i fokus som under 2015. Detta är också något som märks i intresset för Palmecen-
trets verksamhet. Det är exempelvis en positiv utveckling att fl era av Palmecentrets 
handläggare allt oftare benämns som experter i mediesammanhang och att centret 
därmed får en tydligare expertroll kring sina uttalanden.

Även egenproducerat material har använts i stor utsträckning och tidningen Inter-
nationella socialdemokraten mötte stort intresse liksom broschyrerna How to run a 
trade union, Vårt östra grannskap och vår nya presentationsbroschyr. Palmecentret 
har också höjt tempot i sitt påverkans- och policyarbete och producerade tillsam-
mans med Tankesmedjan Tiden en rapport om Europas migrationspolitik. 

Samtliga sociala medier och hemsidan ökade med 20-30 procentenheter och våra 
praktikanters försök med egen blogg och Instagram föll ut väl.

Årets Palmedag arrangerades i Oskarshamn och lockade 130 deltagare på temat 
“Vårt östra grannskap”. 

Det effektiva arbetet med kommunikation i kombination med resultatinriktade 
telefoninsatser och tre insamlingskampanjer med fl yktingar i fokus har resulterat i 
en ökad insamling på nästan 17 procent i jämförelse med 2014. 

Det är med stor tillförsikt om vår kommunikativa fördel som Palmecentret nu går 
in i 2016 i förhoppningen om att ytterligare bidra till att frågor om internationell 
solidaritet har en central roll i arbetarrörelsens fortsatta debatter, och i samhället i 
stort.

Vår kommunikation och 
opinionsbildning
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5 mars Situationen i Syrien och i flyktingläger i Turkiet
 Eren Keskin, Samira Zair och Katarina Bergehed

5 mars Sverige, Ryssland och Ukrainakrisen
 Peter Hultqvist, Gudrun Persson och Olof Kleberg

11 mars Från ockupation till grannsämja
 Ilan Baruch, Ashraf Al-Ajrami och Jens Orback

16 april Inför ickespridningsavtalets översynskonferens
 Margot Wallström, Josefin Lind och Henrik Salander

29 april How to run a trade union
 Wanja Lundby-Wedin, Karl-Petter Thorwaldsson och Sally Cho

7 maj Turkiet inför valet
 Ekim Çaglar, Helin Sahin och Devrim Mavi

28 maj FN:s konferens om ickespridningsavtalet – framgång  
 eller fiasko?

 Johannes Andreasson, Clara Levin och Leonore Wide

3 juni Islamiska staten, IS eller ISIS
 Rami Khouri och Thomas Hammarberg

4 juni Turkiet och minoriteternas situation
 Elmas Arus, Helin Sahin och Devrim Mavi

16 juni Hushållsanställdas rättigheter och kamp
 Elizabeth Tang, Vicky Kanyoka och Annelie Nordström

29 juni Party affiliated democracy support gives results (Visby)
 Catherine Isaksson, Bandile Sizani och Erike Tanghöj

1 juli Naturresursernas förbannelse – Sveriges ansvar i  
 Västsahara (Visby)

 Carina Lundberg Markow, John Howchin och Magnus Nilsson

29 sept Namibia – självständigt i 25 år
 Sten Rylander, Iina Soiri och Calle Sundstedt

30 sept Burma inför valet den 8 november*
 Thaung Htun, Debbie Stothard och Jesper Bengtsson

15 oktober Vägen framåt för Västsahara – 40 år av ockupation
 Aminatou Haidar, Pål Wrange och Fredrik Laurin

INTERNATIONELLA SOCIALDEMOKRATEN 2015 

Tidningen distribuerades som en bilaga till Socialdemokraternas tidning Aktuellt i 
Politiken som skickades till cirka 90 000 partimedlemmar i april 2015. Ur innehåll-
et: Kvinnokamp i Filippinerna, Idrott och politik hör ihop, Kamp för demokrati i 
Hongkong och Varvade listor i Namibia.

HOW TO RUN A TRADE UNION

En engelskspråkig handbok som handlar om hur man bygger upp fackliga organisa-
tioner. Handboken samlar konkreta tips och inspiration från fackföreningsrörelsen i 
olika länder.

VÅRT ÖSTRA GRANNSKAP

I broschyren presenteras fakta om Belarus, Ukraina och Ryssland och tre personer 
som engagerat sig för demokrati och mänskliga rättigheter i dessa länder.

BÄTTRE ÄN GUMMIBÅTAR

Tillsammans med Tankesmedjan Tiden gav Palmecentret ut en rapport om säkrare 
flyktvägar in i Europa.

Seminarier

Under 2015 var Palmecentret arrangör eller medarrangör av 33 seminarier samt Pal-
medagen. Totalt har 2 423 personer deltagit i seminarierna. De flesta har arrangerats 
i samarbete med andra organisationer, framför allt medlemsorganisationer men även 
andra, som till exempel Amnesty Sverige, Emmaus Stockholm, Afrikagrupperna och 
Tankesmedjan Tiden. Fem av seminarierna och Palmedagen spelades in och kan ses 
på YouTube (märkta med *).

Nedan finns en sammanställning av seminarierna 2015 samt namn på några av de 
medverkande. Seminarierna ägde rum i Stockholm om inte annat anges:

 

10 januari Vårt globala grannskap
 Ingvar Carlsson, Lena Hjelm-Wallén och Kristina Henschen

13 januari Konflikten Israel-Palestina
 Annika Söder, Ove Bring och Ulf Bjereld

19 januari Fokus södra Afrika
 Annabel Merkel, Hanna Berhanusdotter och Jon Högman

7 februari Sydafrika, Angola och Cape Town (Lund)
 Auburn Daniels, Erik Brattström och Karin Edstedt
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Lokala och regionala medlemsorganisationer har också gjort informationsinsatser i 
samarbete med Palmecentret. Som exempel kan nämnas SSU Skåne som tillsammans 
med LO arrangerat en internationell konférens med 100 deltagare, Västerås folkhög-
skola som nått cirka 300 personer med information om Bosnien och Hercegovina 
samt Unga Örnars turné om Zimbabwe i Blekinge som nådde 280 personer.

Kongresser och externa arrangemang
Under 2015 deltog Palmecentret genom medverkande, monter, material och/eller 
ekonomiskt bidrag vid 13 av medlemsorganisationernas arrangemang.
Några exempel:

mars Wigforss-akademin, Viskadalens folkhögskola

april Socialdemokraterna i Jämtland, distriktskongress

maj Socialdemokraternas kongress, Västerås

juni HBT-S kongress, Höör

augusti SSU:s kongress, Västerås

oktober S-kvinnor i Västra Götaland, förtroenderåd

Palmecentret deltog i Almedalsveckan i Visby med två seminarier. Under året har 
också Palmecentrets anställda medverkat på möten och i andra arrangemang inom 
arbetarrörelsen.

Media

Under 2015 har det mediala intresset för Palmecentrets verksamhet och åsikter 
varit mycket stort. Inte minst det allmänna politiska läget i omvärlden med ökande 
spänningar i Mellanöstern och den efterföljande migrationsdebatten har bidragit till 
detta. Att Sverige under 2015 tog emot 160 000 asylsökande gjorde också att bi-
ståndspolitiken hamnade i fokus när regeringen valde att ta medel från biståndet för 
att täcka kostnader för asylmottagandet i Sverige. Vårt samarbete om krönikor med 
Dagens Arena, NSD och Tiden magasin har fortsatt under året och vår verksamhet 
har fått uppmärksamhet i en rad medlemsorganisationstidningar som Aktuellt i poli-
tiken, Stockholmstidningen, Mål & Medel, Arbetet med flera. 

Medarbetare har i större utsträckning än tidigare medverkat i media som experter 
inom sina respektive områden. Förtroendet för Palmecentrets sakkunskap om fram-
för allt Burma, Mellanöstern, Turkiet, Västra Balkan och Västsahara är stort. 

 

20 oktober Världsparlament nästa?*
 Folke Tersman

24 oktober Palmedagen 2015 – Vårt östra grannskap (Oskarshamn)*
 Viktoria Ivleva, Mikola Statkevitj och Per-Olof Sjöö

26 oktober Belarus efter valet*
 Mikola Statkevitj, Carin Jämtin och Martin Uggla

5 november Religionens roll i Mellanöstern
 Bitte Hammargren och Mohammad Fazlhashemi

9 november Somalia – hot eller hopp?*
 Tomas Magnusson, Arhe Hamednaca och Nasra Ali.

10 november Saudiarabiens roll i regionen
 Per Jönsson, Hana’ Al-Khamri och Jens Orback

11 november Lagliga vägar för flyktingar
 Sirin Kara, Suad Ali, Lisa Pelling och Thomas Hammarberg

13 november Consolidating South African Democracy
 Kgalema Motlanthe, Beatie Hofmeyr och Mårten Löfberg

16 november Hat och medkänsla, krig och fred – perspektiv  
 från Mellanöstern

 Michael Melchior och Sharon Jåma

23 november Bosnien och Hercegovina – 20 år efter Daytonavtalet*
 Kerstin Grebäck, Fredrik Schiller och Elisabet Tomasinec

30 november Israel och Palestina – är tvåstatslösningen möjlig?
 Jeff Halper

2 december Situationen för fackligt aktiva i Iran
 Mohammad Maljoo, Saied Tagavi och Leif Isaksson

2 december From revolution to constitution in Tunisia (Örebro)
 Mustapha Ben Jaafar, och Erik Amnå

3 december  From revolution to constitution in Tunisia (Uppsala)
 Mustapha Ben Jaafar

3 december Situationen i Tunisien och vägen framåt (Enköping)
 Mustapha Ben Jaafar, Thouraya Hammami Bekri
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Allt detta resulterade i 408 pressklipp under 2015 där flera artiklar varit i nationella 
media. Några exempel är:

Svenska dagbladet. 20 februari. “Fel exportera vapen till Saudiarabien”. Jens 
Orback uttalar sig om den svenska vapenexporten till Saudiarabien och får stor upp-
märksamhet i såväl radio - som TV-inslag.

Dagens Arena. 3 mars. “Studenternas protester mot regimen i Burma fortsätter”. 
Palmecentret har ett fortsatt nära samarbete med flera tidskrifter och medarbetarna 
skriver kontinuerligt artiklar eller krönikor i ett antal tidningar. I fallet med Dagens 
Arena har detta resulterat i femton artiklar under året.

Göteborgs-posten. 25 juli. “Nya turkiska anfall mot IS och PKK”. Turkiets roll i 
Mellanöstern och den efterföljande migrationsdebatten har varit stor i svensk media 
och vår Turkiethandläggare Helin Sahin har medverkat i en mängd medieinslag 
vilket resulterat i 113 pressklipp.

Östra Småland. 18 augusti. “Stora S-profiler till Palmedagen i Oskarshamn”.  
Palmedagen är Palmecentrets största årliga arrangemang och årets heldag arrangera-
des i Oskarshamn på temat Vårt östra grannskap. Intresset från media var stort och 
fler länstidningar skrev om mötet och besökarna.

SVT – Gomorron Sverige. 7 oktober. Frågan om Sveriges erkännande av Väst-
sahara har fått stor uppmärksamhet under året och diskuterats på flera håll. Jens 
Orback medverkade bland annat i ett framträdande när frågan diskuterades i SVT.

Aktuellt i Politiken. 11 september. “Ge ditt stöd till Syrien!”. Palmecentret star-
tade en insamling till stöd för människor på flykt vilket fick spridning främst inom 
medlemsorganisationernas egna fack- och partitidningar.

Expressen. 26 oktober. “Betala inte katastrofen med biståndet”. Under 2015 
pågick en omfattande diskussion om biståndspolitiken. Förslaget att skära ner det 
svenska biståndet för att betala asylmottagningen mötte starkt motstånd från flera 
ramorganisationer, däribland Palmecentret. 

Metro. 3 november. “Vi är inte ens i närheten av gränsen för hur många vi kan ta 
emot”. Jens Orback var också aktiv i migrationsdebatten som fördes under hela året 
och tydliggjorde att Sverige har ett ansvar att både ta emot människor på flykt och 
också bibehålla ett högt bistånd. Kombinationen är nödvändig och flera tidningar 
publicerade debattartiklar på temat.

Insamling till Palmecentrets  
solidaritetsfond

År 2015 var ett ytterligare bra insamlingsår för Palmecentrets solidaritetsfond. Totalt 
ökade insamlingen med cirka 14 procent jämfört med 2014. Flera insamlingskam-
panjer genomfördes för att värva månadsgivare men främst anpassat för spontangå-
vor till olika humanitära ändamål. Telemarketing fortsatte mot en ny målgrupp, dock 
utan samma positiva resultat som tidigare målgrupper. Målgruppen som testades 
bestod av personer med uppdrag för Socialdemokraterna i de olika kyrkopoliska 
församlingarna.

Trots färre nya värvningar ökade årsinsamlingen från månadsgivarna med 171 414 
kronor på grund av likvärdig månadsinsamling över hela året. Antalet månadsgivare 
minskade något under året. Antalet lyckade kontodragningar var 1,8 procent lägre i 
december 2015 mot december 2014. 

Insamlingen från fadderskap och projekt utan administration (PuA) fortsatte också 
att öka med 219 418 kronor. Dock ökade inte insamlingen i samma höga takt som 
tidigare. Osäkerhet inför projektperioden 2016-2019 gjorde det svårt att värva nya 
organisationer. Totalt var 31 projekt under 2015 antingen fadderprojekt eller PuA. 

Årets stora framsteg för solidaritetsfonden var användandet av sms. Totalt samla-
des 39 260 kronor in via SMS. Det är mer än någon annan betalmetod för spontan-
gåvor. 

Kampanjer
Under 2015 drevs tre temainsamlingar:

Stöd Syriens lärare syftade till att lyfta fram en del av Syrian Women’s Network 
breda arbete. Pengarna användes till egeninsatsen till Sida för hela projektet men ge-
nom att belysa en mindre och konkretare del av deras arbete hoppades solidaritets-
fonden öka insamlingen. 63 429 kronor samlades in, vilket var lägre än förväntat. 
En stor del av pengarna kom från en givare, Kommunal, vilket visar att genomslaget 
hos allmänheten var lågt.

Stöd människor på flykt startades efter förfrågningar från medlemsorganisatio-
ner. Särskilt Socialdemokraterna var aktiva i att få igång insamlingen. I ett inled-
ningsskede hjälpte Socialdemokraterna även till med spridning och marknadsföring. 
Tyvärr avtrappades deras intresse och solidaritetsfonden hade problem med att 
ensam driva kampanjen. Därför avstannade den till dess att LO:s ungdomsforum 
lyfte kampanjen och utmanade de olika LO-förbunden att matcha deltagarnas gåvor. 
Totalt samlades in 184 000 kronor genom ungdomsforum.

Stöd Västsaharas flyktingar inleddes snabbt i samråd med flera medlemsorga-
nisationer efter skyfallen över flyktinglägren. 89 065 kronor samlades in på några 
veckor med relativt stort gensvar från privatpersoner.
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Palmedagen 2015

Palmedagen 2015 arrangerades den 24 oktober i Oskarshamn. Temat  var ”Vårt östra 
grannskap”. Medarrangörer var ABF Östra Småland-Öland, LO-distriktet Sydost, 
IF Metall Östra Småland, GS-facket avdelning 4, Socialdemokraterna i Kalmar län, 
Socialdemokraterna i Oskarshamn och Socialdemokrater för tro och solidaritet i 
Oskarshamn. 

Cirka 130 personer deltog i Palmedagen. Intresserade personer som inte kunde 
komma till Oskarshamn kunde följa hela Palmedagen via ABF Play. 

Tormod Nesset, internationell kontaktperson för Socialdemokraterna i Kalmar län, 
hälsade välkommen. Under dagen diskuterades såväl den politiska som den fack-
liga situationen i länderna i vårt östra grannskap: Belarus, Ryssland och Ukraina. 
Viktoria Ivleva, känd fotograf från Ryssland, visade ett bildspel från krigets Ukrai-
na. Mikola Statkievitj, nyligen frisläppt ur fängelse i Belarus, vittnade om hur hans 
tid som politisk fånge i fem år varit. Kent Härstedt, vice president för OSSE, ledde 
organisationens valkommission under presidentvalet i Belarus den 11 oktober 2015 
och beskrev sina iakttagelser från detta. Vasyl Andreyev och Sergii Volkov från 
Ukraina medverkade tillsammans med Per-Olof Sjöö, ordförande i GS-facket, i en 
diskussion om situationen för fackligt aktiva.

På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan tre delseminarier som pågick 
parallellt: om situationen i Ukraina och Ryssland, om fackligt arbete i Östeuropa 
och om Belarus efter presidentvalet. Palmedagen 2015 avslutades med en paneldis-
kussion om hur Sverige och EU bör agera gentemot länderna i vårt östra grannskap. 
Medverkande var Jens Orback, Mårten Löfberg och Martin Uggla. Panelen var över-
ens om betydelsen av samarbete mellan organisationer i Sverige och organisationer 
i Belarus, Ryssland och Ukraina och om att svenskt utvecklingssamarbete även bör 
innehålla stöd till sådant samarbete. Under avslutningen visades också en videohäls-
ning från utrikesminister Margot Wallström.

 Stora arrangemang

Inlämnade enkäter från deltagarna visar att Palmedagen 2015 var mycket uppskat-
tad och gav ökade kunskaper om temat. Ett par kommentarer från utvärderingarna: 
”Mycket bra och intressant tema. Helt suveränt med de som medverkade från Bela-
rus och Ukraina.” och ”Bra program – kunde haft ännu längre seminarier.”

 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 2015 anordnades utbildningen 12–16 januari 2015, då för 
sjunde året i rad. Deltog gjorde representanter från systerpartier inom partistöds-
programmmet Auktoritära och postauktoritära stater. Totalt deltog 16 personer från 
samarbetspartierna BDSP i Belarus, Polisario i Västsahara, DPNS i Burma, Ettaka-
tol i Tunisen, ESDP i Egypten och MDC i Zimbabwe. På grund av rådande aukto-
ritära regimer i fl era 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 deltagarna genomföra kam-
panjinsatser på hemmaplan.

Palmedagen 2015
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 Medlemsorganisationer

Arbetarnas Bildnings-
förbund, ABF

VerdandiLandsorganisationen, 
LO

Folkets Hus och ParkerSocialdemokraterna

HyresgästföreningenSocialdemokrater för 
tro och solidaritet

Svenska Byggnads-
arbetareförbundet

Socialdemokratiska 
Kvinnoförbundet, 
S-kvinnor

-Svenska Elektriker-
förbundet

Socialdemokratiska 
Ungdomsförbundet, 
SSU

Fastighetsanställdas 
Förbund

Socialdemokratiska 
Studentförbundet

HBT-socialdemokrater
Sverige

GS – Facket för skogs- 
trä och grafisk bransch

Unga Örnar

43

Hotell- och  
Restaurangfacket

Svenska Transport-
arbetareförbundet

IF Metall

 

Föreningen  
Arbetarrörelsens 
Folkhögskolor

Svenska Kommunal-
arbetareförbundet

Svenska Livsmedels-
arbetareförbundet

Svenska Målare-
förbundet 

Svenska Pappers-
industriarbetare-
förbundet

SEKO – Facket för 
Service och  
Kommunikation

Handelsanställdas 
Förbund

Musikerförbundet
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Insamlingen i siffror

Under 2015 har insamlingen till Palmecentrets solidaritetsfond uppgått till 
5 277 270 kronor. Vid 2015 års utgång uppgick det bokförda värdet av fondens  
egna kapital till 19,7 miljoner kronor (21,6 miljoner kronor vid utgången av 2014). 
Fondens kapital är placerat i olika typer av värdepapper och placeringarna har  
beslutats av etik- och placeringskommittén som utses av styrelsen. Minskningen av 
det bokförda värdet kompenseras till viss del av att marknadsvärdet har varit någor-
lunda stadigt de senaste åren, trots ökade uttag till egeninsatser.

Insamlingen 2015 i siffror, anges i kronor 

Styrelse och revisorer

Olof Palmes Internationella Centers styrelse 2015-2016

STYRELSEORDFÖRANDE

Wanja Lundby-Wedin, LO 

ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER

Mikael Nilsson, LO
Monika Theodorsson, IF Metall 
Maria Nyberg, Handels   
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet 
Niklas Skeppar, 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
Leif Isaksson, LO  
Sofia Eriksson, Kommunal  
Pauli Kristiansson, Livs 
Stefan Svensson, ABF 
Fredrik Lunch-Sammeli, Socialdemokraterna 
Ingrid Rudin, Socialdemokraterna 
Anders Österberg, Unga Örnar 
Nasra Ali, 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  
Lars Gäfvert, LO

VALBEREDNINGEN

Roger Hällhag, Socialdemokraterna 
Annika Nilsson, LO 
Eva Lantz, ABF

2015 2014

Gåva från person 274 661 317 124**

Gåva från organisation 31 672 153 862

Hyllnings- och minnesgåvor 70 774 132 840

Lönegåvor 359 088 352 074

Månadsgivare/Autogiro 1 866 660 1 695 246

Bössinsamling 204* 1 521*

Testamente 0 0

Julgåva och SMS 8 686  2 800

Fadderprojekt inkl. PUA 2 081 584 1 862 166

Temainsamling 583 941 285 355

TOTALT: 5 277 270 4 807 988

* De flesta bössinsamlingarna har ett ändamål och bokförs under temainsamling.

** Redovisades annorlunda i verksamhetsberättelsen för 2014.

Insamlingsfördelning 2015
Gåva från person 5,2%

Gåva från organisation 0,6% 

Hyllnings- och minnesgåvor 1,3%

Lönegåvor 6,8%

Månadsgivare/Autogiro 35,4%

Bössinsamling 0,0%

Testamente 0,0%

Julgåva och SMS 0,2% 

Fadderprojekt inklusive PUA 39,4%

Temainsamling 11,1%
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Verksamheten i siffror

För en mer fördjupad inblick i Palmecentrets redovisning och ekonomi hänvisar vi 
i första hand till vår separata årsredovisning för 2015. Denna hittar ni på hemsidan 
efter att Palmecentrets representantskapsmöte (årsmöte) beslutat att anta den. Där 
finns en mer fullständig presentation av verksamhetsåret och ekonomiskt resultat för 
2015. Här följer en kortfattad presentation av några av verksamhetens kostnader och 
intäkter.

Palmecentret redovisar för verksamhetsåret 2015 ett resultat efter finansiella pos-
ter på -1 279 tkr (-564 tkr). Resultatet fördelar sig på verksamheten i Solidaritetsfon-
den med -1 896 tkr (-1 415 tkr) och med 618 tkr (851 tkr) på övriga verksamheten i 
Palmecentret. I likhet med tidigare år beror det negativa resultatet i Solidaritetsfon-
den främst på att mer medel tagits ur fonden för att finansiera Palmecentrets ökande 
egeninsatser än vad insamlingen lyckats få in.

Intäkterna från Sida ökade under 2015 jämfört med tidigare år, främst tack vare att 
vår ansökan för det största ramanslaget (CSO) beviljades i sin helhet. Se bild 1 och 2.

1. Verksamhetsintäkter 2012-2015
Förklaring: Insamling till Solidaritetsfonden ingår ej. Egeninsatser ingår ej. 
Återbetalda samt rullade medel från föregående år ingår ej.

2. Sidaintäkter fördelat per ram 2012-2015
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4. Palmecentrets kostnader för verksamheten 2015
I Solidaritetsfonden ingår de egeninsatser som finansierar delar av CSO-ramen. I Drift OPC ingår 
administration och vissa löner som inte är direkt kopplade till projektverksamheten. I projektverk-
samhet ingår förutom utbetalda anslag till projektpartners även projektledning.

Nedanstående bild (bild 3) visar hur Palmecentrets projektkostnader fördelar sig 
över olika regioner i världen. Våra största områden är fortfarande Afrika, Västra 
Balkan, Asien och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika).

3. OPC:s verksamhetskostnader fördelat på geografiska regioner samt projektledning
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