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ORDFÖRANDEN OCH
GENERALSEKRETERAREN
HAR ORDET
dessa organisationer finns människor, individer,
och att det är deras rättighet att få leva ett anstän
digt liv som det i grunden handlar om.
Det är Mersiha från Bosnien och Hercegovina
som berättar om hur städerskorna nu framgångs
rikt vågar ta strid när deras rättigheter kränks. Det
är Tamara från Palestina, som lever ett liv som
präglas av både fattigdom och diskriminering från
den israeliska övermakten, men som berättar hur
engagemanget i ungdomsföreningen gjort henne
till koreograf, och samtidigt till en stark och själv
ständig kvinna som själv bestämmer vem hon vill
gifta sig med.
Under förra året stärkte vi Palmecentrets
kapacitet att kommunicera och opinionsbilda. Det
behövs för att vi i ännu större utsträckning ska
kunna engagera den svenska arbetarrörelsen, och
få budskapet om nödvändigheten av en stärkt
internationell solidaritet spritt till allt fler männi
skor.
Vi har också ökat vår kapacitet att samla in
pengar, också det nödvändigt om vår verksamhet
ska växa. Solidaritet kostar pengar, och alla aktiva
inom arbetarrörelsen måste bidra.

WORLD INEQUALITY REPORT 2018 visar hur inkomst

Anna Sundström
Generalsekreterare
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klyftorna globalt ökat kraftigt under de senaste
decennierna, en utveckling som bara rullar vidare.
Tidningen The Economist presenterade sitt senaste
Democracy Index i januari, där man konstaterar att
den demokratiska utvecklingen i världen fortsätter
att gå baklänges.
Till det kan läggas ett ökat antal väpnade konflik
ter, en global tendens att inskränka civilsamhällets
organisationers möjligheter att verka, en ny gene
ration av nationalistiska och auktoritära ledare och
ökad medvind för extrema nationalistiska rörelser.
Det ger oss fog att säga att behovet av demokra
tiska och folkliga motkrafter är större i dag än
någonsin tidigare i den moderna historien. Olof
Palmes internationella center, med alla våra
medlemsorganisationer och alla de partnerorgani
sationer som vi samarbetar med i världen, är en
sådan motkraft.
Vi stärker organisationer och progressiva poli
tiska partier, som är redskapen för att förändra
samhället och människors levnadsförhållanden.
Men även om vi från Palmecentret fokuserar mycket
på organisationer så låt oss inte glömma att i alla

Wanja Lundby-Wedin
Ordförande
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OM PALMECENTRET – VÅRT UPPDRAG
DET STÅR INTE rätt till i världen – motkraften
behövs!
Vår samtid präglas av djupa klyftor i både
välfärd och makt mellan människor och mellan
länder. Vår framtid hotas av en utvecklingsmodell
som tar alltför lite hänsyn till jordens begräns
ningar. En global motkraft, som står upp för
rättvisa, jämlik utveckling och internationellt
samarbete behövs. Genom att organisera oss
lokalt, nationellt och internationellt kan vi
förändra samhällen och påverka utvecklingen i
en mer progressiv riktning.
Olof Palmes internationella center (Palme
centret) verkar i Olof Palmes anda för demokrati,
mänskliga rättigheter och fred. Vår vision är en
värld med fredliga samhällen grundade på demo
kratins ideal och där alla människor har lika värde
och rättigheter. Våra prioriteringar är mänskliga
rättigheter, demokrati och fred. För att dessa ska
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kunna förverkligas krävs det samhällssystem och
strukturer som värnar och främjar rättvisa, jämlik
het och frihet. Ett samhälle är jämlikt endast om
alla människor garanteras samma möjlighet till
frihet. Palmecentrets arbete utgår från principen
att de mänskliga rättigheterna är universella,
odelbara och ömsesidigt beroende. Vi arbetar
särskilt för jämställdhet och en hållbar utveck
ling, men också med kampen mot korruption och
mot ökade spänningar och konflikter.
Palmecentret är ett samarbetsorgan i interna
tionella frågor för den svenska arbetarrörelsen.
Våra 27 medlemsorganisationer samlar folkrörel
ser som arbetar socialt, fackligt och politiskt.
Centrets uppgift är att stödja medlemsorganisa
tionernas internationella verksamhet och därmed
stärka den globala arbetarrörelsen. Vi ger
även direkt stöd till organisationer i
våra samarbetsländer.

Olof Palmes internationella center verkar
i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Vår vision är en
värld med fredliga samhällen grundade på
demokratins ideal och där alla människor
har lika värde och rättigheter.
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PALMECENTRET 2017:
• Palmecentrets huvudkontor ligger på Sveavägen
i Stockholm.
• Vi var 42 anställda.
• Vi hade lokalkontor i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Serbien, Palestina och Sydafrika.
I Burma respektive Filippinerna arbetar en person
på konsultbasis för Palmecentret.
• Vi drev cirka 200 utvecklingsprojekt i omkring 30
länder och regioner i Afrika, Asien, Europa och
Latinamerika,
• Projekten drevs i samarbete med ett 40-tal svenska
projektgrupper från medlemsorganisationerna och
drygt 150 lokala utländska organisationer.
• Verksamhet för cirka 120 miljoner kronor genomfördes.

SÅ FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN
PALMECENTRETS STÖD UTGÅR i första hand från varje
samhälles egna förutsättningar och former för
organisering och deltagande. Förändringskraften
finns i människors engagemang och gemensamma
strävan. Demokratiska föreningar, folkrörelser
och andra folkliga sammanslutningar är kraftfulla
verktyg för människan att både påverka och styra
samhället. De skapar förutsättningar för folklig för
ankring av samhällsutvecklingen, mobiliserar för
progressiva samhällsförändringar och ökar tilltron
till samhället och dess institutioner. Samhället är
inte statiskt utan förändras ständigt och demokra
tiska föreningar har förmågan att följa och påverka
samhällsutvecklingen. Därför vill Palmecentret
vara en organisation i rörelse; en folkrörelse som
8 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

för samman olika organisationer med samma mål.
Palmecentrets arbete för förändring baseras på de
praktiska erfarenheter som den svenska arbetarrö
relsen samlat på sig under sin långa historia och de
internationella relationer man utvecklat. All pro
jektverksamhet bygger på ett solidariskt partner
skap. Palmecentret prioriterar verksamhet i länder
där vi kan dra nytta av erfarenheter, relationer och
kunskap som finns inom arbetarrörelsen, samtidigt
som vi stärker och utvecklar solidariska allianser
och ger stöd och bidrar med kontakter.

Solidaritet innebär att gemensamt ta ansvar; att en
person som en del av en grupp verkar hänsynsfullt
och utan egenintresse, för denna grupps bästa. Det
är den vägledande principen för våra relationer och
partnerskap. Internationell solidaritet genom prak
tiskt arbete, genom att tillsammans göra skillnad och
åstadkomma förändringar, är det vi strävar efter i alla
samarbeten. Sammanfattningsvis innebär vår föränd
ringsteori att vi ser att världen ständigt förändras och
att människan kan påverka utvecklingen. Vi tror på
den positiva kraften i människors organisering i de
mokratiska föreningar, ser vikten av meningsutbyte
mellan människor och organisationer och ser behovet
av gemensamt förändringsarbete i en globaliserad
värld där allianser blir allt viktigare.

Människors rättigheter i fokus

Palmecentret arbetar rättighetsbaserat. Vi utgår i
första hand från människors rättigheter. På så sätt
hanteras de grundorsaker som skapar ojämlikhet
och utsatthet för människor. Den svenska arbetar
rörelsens långa erfarenhet av arbete för deltagande,
öppenhet, insyn och ansvarsutkrävande utgör grun
den för vårt arbete. Centralt för detta är organise
ringen. Därför vill vi bidra till att öka organisationers
och personers förmåga och möjlighet att demokra
tiskt åstadkomma samhällsförändringar genom att
gå samman. En viktig del av vårt arbete är att se till
att människor genom ökad kunskap om sina rättig
heter och om statens skyldigheter gentemot dem får
verktyg att förändra sin situation.
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Solidaritet

VÅR VERKSAMHET OCH FINANSIERING
VÅR VERKSAMHET finansieras huvudsakligen av Sida
och andra institutionella givare. Avtalen gäller ut
vecklingssamarbete i utvecklingsländer, reformsam
arbete i Östeuropa, demokratiseringsarbete på Västra
Balkan samt kommunikationsarbete i Sverige. Ram
avtal finns dessutom avseende insatser i Burma och
Ryssland. På uppdrag av Socialdemokraterna hand
lägger Palmecentret också Socialdemokraternas del
av det partiinriktade demokratistödet.
Även andra bidragsgivare förekommer, till
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exempel Universitets- och högskolerådet och Folke
Bernadotteakademin.
Palmecentrets Solidaritetsfond utgör en mycket
viktig del av Palmecentrets finansiering. Insamlade
medel används i första hand till att finansiera den
tioprocentiga egeninsats som krävs i flertalet projekt
med finansiering från Sida. För varje tusenlapp som
samlas in kan på så sätt verksamhet för 10 000
kronor genomföras.

PALMECENTRET 2017
2017 VAR ETT förändringens år för Palmecentret
som organisation. Året inleddes med att Anna
Sundström utsågs till ny generalsekreterare med
det tydliga uppdraget att Palmecentret ska stå väl
rustat att möta vår tids globala utmaningar och
spela en betydelsefull roll i mobiliseringen av en
progressiv motkraft. Syftet med denna föränd
ringsprocess har varit att förtydliga Palmecentrets
politiska målsättningar och utveckla vår roll inom
arbetarrörelsen i Sverige och internationellt. Det
handlar i första hand om att arbeta närmare våra
medlemsorganisationer och att fortsätta utveckla
Palmecentret som en plattform för dialog och alli
ansbyggande i internationella frågor. Men även om
att få organisationen att växa verksamhetsmässigt,
ta en större plats i den politiska debatten på hem
maplan och bli en ännu bättre arbetsgivare för våra
medarbetare och lokalanställda.
Under året genomfördes därför en omorganisa
tion och en översyn av Palmecentrets alla styrdoku
ment. Palmecentret har numera, under ledning av
generalsekreterarens stab, tre avdelningar: ekono
miavdelningen, kommunikationsavdelningen och
den internationella avdelningen. Därefter togs en
ny strategisk verksamhetsplan fram som innehåller
ökade satsningar på facklig organisering, på freds-

och konfliktarbete och klimatomställning. Den
tydliggör målsättningarna för främjandet av allians
byggande i Sverige och internationellt samt spänner
bågen för att ta stärka opinionsbildningen och öka
insamlingen. Målet är att effekterna av detta arbete
ska få fullt genomslag de kommande två åren.
I PALMECENTRETS verksamhet uppnåddes flera
glädjande resultat under 2017. Ett exempel är vårt
samarbete med det socialdemokratiska partiet
SDSM i Makedonien, som pågått under många år.
Efter flera år med auktoritärt styre och utbredd
korruption kunde SDSM 2017 bilda en socialdemo
kratisk koalitionsregering med ett politiskt program
för fler jobb och bättre levnadsstandard. Strax
därefter gick Makedonien också med i initiativet
Global Deal, för social dialog och bättre villkor på
arbetsmarknaden.
Ett annat exempel är att vår partnerorganisation
Farmer and Labor Activist Group (FLAG) i Burma
har stöttat minst elva fackföreningar att ansöka om
registrering hos myndigheterna, vilket är en förutsätt
ning för att kunna påverka lantarbetarnas situation.
De har också utbildat cirka 1 000 fackliga represen
tanter, varav en majoritet kvinnor, om arbetsrätts
lagstiftning och fackligt arbete.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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PALMECENTRET
OCH SÖDRA AFRIKA
FAKTA:
Under 2017 genomförde Palmecentret 30 projekt
tillsammans med partners i södra Afrika. För projekt
inom ramen för det partiinriktade demokratistödet,
se sidan 26.
• Namibia: 7 projekt. Samarbete med ABF Gävleborg, ABF Malmö, Unga Örnar Väst och Pappers,
avdelning 15.
• Sydafrika: 10 projekt. Samarbete med Unga
Örnar Uppsala, Västerbotten och Köping; ABF
Uppsala län, Umeåregionen och Västerbotten;
ABF Skaraborg, Jönköping, Sjuhärad, Sydvästra
Götaland; S-kvinnor och SSR.
• Zimbabwe: 10 projekt. Samarbete med Unga
Örnar, Socialdemokraterna i Umeå och Kommunal
Mitt.
• Somalia: 1 projekt. Samarbete med LO.
• Swaziland: 2 projekt. Samarbete med LO och SSR.

NAMIBIA

Namibias sittande president Hagge Geingob utma
nades till posten som partiordförande på SWAPO:s
senaste kongress som hölls i mitten av november
2017. Med knapp marginal omvaldes han. De parti
interna konflikterna har inneburit en viss omsätt
ning av personer på förtroendevalda poster och nu
är kvinnor valda till två av de fyra högsta positio
nerna i partiet.
Den 5 december 2017 presenterade EU en ”svart
lista” över 17 länder som inte varit samarbetsvilliga
i skattefrågor, varav Namibia var ett av länderna.
Dessa länder riskerar att förlora EU-stöd vilket
skulle få stora konsekvenser för en ekonomi som
fortfarande inte har återhämtat sig efter den
ekonomiska krisen för snart tio år sedan.

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I NAMIBIA 2017:

En av Palmecentrets partnerorganisationer, Women’s
Leadership Centre, anordnade i november den första
nationella lesbiska festivalen i landet. Den blev ett
publikt forum där det skapades politiskt och kultu
rellt utrymme att fira mångfalden i att leva som les
bisk i Namibia, men också möjligheten att konkret
formulera strategier och mål för organisationen.

Maria Garises, Women’s Leadership Centre. Foto: Andreas Karlsson.
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Lantarbetarfacket GAPWUZ genomförde kollektivavtalsförhandlingar 2017. Foto: Charimaine Chitate.

ZIMBABWE

21 november hände det som så många zimbabwier
aldrig trodde skulle ske, president Robert Mugabe
avgick efter att ha styrt landet i 37 år. Det var ef
ter en partiintern kraftmätning där generalerna
beslutade sig för att tvinga bort honom för att
förhindra att makten lämnades över till Mugabes
maka Grace. Statskuppen var relativt oblodig och
militären ansträngde sig för att det internationella
samfundet men framför allt kringliggande länder
inte skulle klassa det som en sådan.
Den nya presidenten, Emmerson Dambuzo Mnan
gagwa, står inför en mängd utmaningar. Kontant
bristen är akut och prisstegringen på basvaror är
hög. En trelitersdunk matolja som kostade $3 i
september såldes vid årsskiftet för $8. Detta
samtidigt som arbetslösheten är över 95 procent.

2018 är det val. På den politiska arenan har ut
rymmet för de splittrande oppositionspartierna
minskat och civilsamhället är ännu mer försvagat.
Men hoppet finns kvar och människorna i Zimbabwe
behöver stöd i många olika former.
EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I ZIMBABWE 2017:

Lantarbetarfacket Gapwuz var en av ytterst få orga
nisationer som lyckades genomföra kollektivavtals
förhandlingar under 2017. Facket har fått avtalat att
tillfälliganställda ska åtnjuta samma försäkringar och
rättigheter som tillsvidareanställda, vilket har fått till
följd att de har fått en ökad tillströmning av kvinnliga
medlemmar under året då de sett att det fackliga arbe
tet ger konkret resultat i människors vardag. Kvinnor
är i högre grad tillfälligt anställda än män.
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SYDAFRIKA

Liksom förra året har Sydafrika under 2017 präg
lats av återkommande protester och demonstratio
ner mot president Jacob Zuma, som lyckades över
leva både återkommande korruptionsanklagelser
och misstroendeomröstningar i parlamentet. Där
utöver har mycket fokus under året legat på ANC:s
interna maktstrider inför partikongressen som
hölls i december då en ny partiordförande skulle
väljas. Efter en spännande kamp vann vice presi
denten Cyril Ramaphosa voteringen med mycket
liten marginal. Ramaphosa har dock en mycket
svår uppgift framför sig, då den övriga partiled
ning som valdes till hälften representeras av det
”motsatta lägret”. Det blir en balansakt att kunna
få denna splittrade partiledning att fatta gemen
samma beslut för att få Sydafrikas ekonomi och
anseende på rätt köl samt att leverera konstruktiva
och nödvändiga reformer.

Khayelitsha township. Foto: Birgitta Silén.

Margareth Pietersen deltar i ETU:s dialogprojekt.
Foto: Andreas Karlsson.

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I SYDAFRIKA 2017:

Palmecentrets samarbetsorganisation ETU har,
inom ramen för sitt dialogprojekt för kommun
politiker och medborgare, utbildat politiker och
tjänstemän i kommuner för att de ska förstå vikten
av att kommunicera på ett bättre sätt och involvera
sina medborgare i politiska processer. Fyra av
kommunerna har nu antagit speciella policies och
strategier för medborgardeltagande som ett direkt
resultat av projektet.
Nätverksmöte i Sydafrika. Foto: Kajsa Lönegård.
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SWAZILAND

Federation of Somali Trade Unions (FESTU) hedrar Somalias
unga på ungdomsdagen. Foto: FESTU.

SOMALIA

Våld och instabilitet präglar Somalia. Utöver att
landet är ett av de mest krigsdrabbade, brottas
man även med klanstrider och konflikter mellan
islamistgrupper. Al-Shabaab är med sin starka
närvaro en bidragande orsak till osäkerheten i lan
det. Det civila samhället är mycket svagt i Somalia
och organisering utanför klanerna förekommer
sällan. Tillsammans med LO stödjer Palmecentret
den fackliga centralorganisationen Federation of
Somalia Trade Unions (FESTU). Under året har
kapacitetsstärkande utbildningar i konflikthante
ring, ledarskap och fackliga rättigheter genomförts
i syfte att stärka FESTU organisatoriskt och för att
organisationen ska kunna bli en mer inflytelserik
aktör inom Somalias civila samhälle.

Politiska partier är i praktiken förbjudna i Swazi
land och det råder en restriktiv förenings- och
mötesfrihet i Swaziland. Polisen använder sig re
gelbundet av ”Urban Act”, vilket innebär att man
måste begära tillstånd för demonstrationer minst
två veckor i förväg, vilket är ett verksamt verktyg
för att stoppa protester av alla slag, men även för
att trakassera demonstranter eller oliktänkande.
Landet anses vara ett av de tio sämsta länderna i
världen för arbetstagares rättigheter, enligt en rap
port från Internationella fackliga samorganisatio
nen (IFS).
LO samarbetar med Trade Union Congress of
Swaziland (TUCOSWA), som är den fackliga
federationen i landet. Genom kapacitetsstärkande
utbildningar i främst ledarskap, facklig uppbygg
nad, samhällsbyggnad och gender, syftar samarbe
tet till att främja en demokratisk fackförenings
rörelse i Swaziland och stärka TUCOSWA
organisatoriskt.
Tillsammans med Akademikerförbundet SSR
stödjer Palmecentret även Swaziland Action Group
Against Abuse, (SWAGAA), en kvinnoorganisation
som främst arbetar med utbildning, rådgivning och
påverkansarbete när det gäller sexuella övergrepp
mot kvinnor och barn. Swaziland är ett extremt
patriarkaliskt land där kvinnor ses som andra
klassens medborgare. Könsrelaterat våld är utbrett
och det finns ingen särskild lag i Swaziland som
kriminaliserar våld i hemmet. SWAGAA arbetar
därför också med att bedriva lobbying gentemot
makthavare för att försöka få till stånd lagföränd
ringar i denna fråga.
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PALMECENTRET OCH
SYDOSTASIEN
FAKTA:
Under 2017 genomförde Palmecentret 20 projekt
tillsammans med partners i Sydostasien. För projekt
inom ramen för det partiinriktade demokratistödet,
se sidan 26.
• Burma: 11 projekt. Samarbete med Livs, S-studenter,
Sunderbyns folkhögskola och SSR.
• Filippinerna: 9 projekt. Samarbete med Livs,
Kommunal, Seko, Seko väst och ABF Gästrikebygden.

Samarbetspartner i Kalookan City, strax utanför Manila. Foto: Tamara Vocar.

FILIPPINERNA

Utvecklingen i Filippinerna har varit och är fortfaran
de oroväckande sedan Rodrigo Duterte blev presi
dent i slutet av juni 2016. Omgående påbörjade han
sitt ”krig” mot droger som har resulterat i att flera
tusen människor har mist livet. Efter striderna på
den näst största ön Mindanao i slutet av maj 2017
införde Duterte undantagstillstånd som har för
längts till 31 december 2018. Oroligheterna har på
verkat våra partners och deras fackliga arbete men
trots det finns positiva resultat.

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I FILIPPINERNA 2017:

Palmecentrets stöd till den fackliga organisationen
SENTRO har resulterat i att fler arbetare har fått
kunskap om sina fackliga rättigheter. Inom projektet
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som stöttar kvinnor inom kläd- och elektronikindu
strin har flera certifieringsval ägt rum under 2017.
Det är den mest demokratiska metoden för arbeta
re att fritt bestämma vilket fack som ska represen
tera dem under förhandlingar på arbetsplatsen.
Palmecentrets andra samarbetspartner LEARN
har genom ett projekt kunnat stötta chaufförer som
kommer att bli av med sina jobb när äldre modeller
av Jeepneys (större minibussar) ska fasas ut.
Stödet till det globala hushållsarbetareförbundet
International Domestic Workers Federation, IDWF,
som genomförs tillsammans med Kommunal, har
lett till bland annat att samarbetsorganisationen
United i Filippinerna genomförde sin första
kongress sedan organisationen grundades.

BURMA

Utvecklingen i Burma har präglats av den eska
lerande förföljelsen av rohingyer i Rakhainepro
vinsen. Sedan en påstådd attack av den väpnade
motståndsgruppen ARSA (All Rohingya Salvation
Army) mot burmesisk militär och polis i augusti be
svarades med en militär attack mot civila har över
650 000 rohingyer flytt till Bangladesh. Flera män
niskorättsorganisationer har rapporterat om regel
rätta avrättningar, våldtäkter och mordbränder och
FN har kallat situationen för ett skolboksexempel
på etnisk rensning.

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I BURMA 2017:

Palmecentret har under året som gått stöttat samar
betspartners verksamhet i Burma som syftar till att
öka förståelsen och interaktionen mellan de olika
folkgrupper som lever i Rakhineprovinsen. Det
sker bland annat genom att skapa mötesplatser och
forum där människor från de olika folkgrupperna
kan umgås till exempel genom att spela fotboll, få
utbildning tillsammans eller träffas för att visa var
andras kulturuttryck. Utöver detta startade Palme
centret en insamling tillsammans med Aftonbladets
ledarsida för att skapa trygga platser för barn som
är på flykt via vår partner Children on the Edge,
som har arbetat tillsammans med en lokal civil
samhällsorganisation under sju års tid. En del av
de insamlade medlen går också till Kaladan Press,
som är en av få mediaorganisationer som drivs av
rohingyer och som rapporterar om människorätts
övergreppen mot rohingyerna.
Flera organisationer och fackföreningar som
arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i Burma har
fått stöd under 2017. Detta görs bland annat genom
att stödja gräsrotsbaserade, fredliga och rättighets
baserade aktioner för att höja rösten för efterlev
nad av de mänskliga rättigheterna och att påverka
lagstiftningsprocessen. Dessa aktiviteter inkluderar
allt från kollektiva förhandlingar med arbetsgivare
och påverkansarbete gentemot lagstiftare till
protestaktioner som demonstrationer och strejker.
Till exempel har partnerorganisationen Farmer and
Labor Activist Group (FLAG) stöttat minst elva
fackföreningar att ansöka om registrering hos
myndigheterna samt utbildat omkring 1 000
fackliga representanter, varav en majoritet kvinnor,
i arbetsrättslagstiftning och fackligt arbete.

Telefonkiosk i Rangoon. Foto: Sara Kollberg.

PALMECENTRETS VERKSAMHET I BURMA:
UTVÄRDERINGSRAPPORT FRÅN RIGHTSHOUSE MAJ
20171:
Palmecentret har spelat en mycket uppskattad roll när
det gäller att sammanföra sina partners med relevanta
aktörer i andra delar av världen. Partnerorganisationerna
har till exempel uttryckt uppskattning för möjligheter att
interagera med Palmecentrets partners i Filippinerna om
fackliga frågor och politisk mobilisering; i Aceh om erfarenheter av fredsprocessen mellan Indonesien och Aceh,
samt i Albanien och andra delar av världen när det gäller
vilken roll organisationer som stödjer fackligt arbete kan
spela. Under de senaste åren har Palmecentret också varit
mycket aktivt när det gäller informationsspridning och
opinionsbildning i Sverige och bland annat organiserat
offentliga seminarier, rapporter och debattinlägg.

1. Midterm evaluation of the Palme Center’s Burma programme (2015–
2018), Final Report May 20, 2o17, Henrik Alffram and Nwe Nwe Lwin.
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FAKTA:
Under 2017 genomförde Palmecentret 23 projekt
tillsammans med partners i Mellanöstern. För projekt
inom ramen för det partiinriktade demokratistödet,
se sidan 26.
• Palestina: 16 projekt. Samarbete med ABF BotkyrkaSalem, ABF Södra Småland, SSU Göteborg, LO Gotland,
Unga Örnar, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
och SSR.
• Syrien: 3 projekt. Samarbete med ABF.
• Turkiet: 3 projekt. Samarbete med Marieborgs
folkhögskola och SSR.
• Västsahara: 1 projekt. Samarbete med S-kvinnor.

PALMECENTRET
OCH MENA

PALESTINA

Det politiska läget förvärrades vid årets slut med
USA:s beslut att flytta sin ambassad från Tel Aviv till
Jerusalem. Det är något som ytterligare har trauma
tiserat palestinier, vars tro på en tvåstatslösning har
nått ett bottenläge. Flytten ses som en i raden av
konsekvenser av det misslyckade Osloavtalet. Oslo
avtalet ses som huvudorsak till fragmentering av Pa
lestina, det ökade antalet bosättare till 600 000, varav
200 000 i Östra Jerusalem, isolering och belägring
av Gaza, byggandet av muren samt begränsning av
den ekonomiska utvecklingen. Generationer födda
efter Osloavtalet ser inte de aktuella palestinska le
darna som sina. De letar efter en ny nationell vision
och strategi som ska lyfta upp deras rättigheter. De
är också tveksamma till både Al Fatah och Hamas
och deras vilja att genomföra det senaste förso
ningsavtalet. Det palestinska lagstiftande rådet är
stängt sedan 2017. Lagar stiftas med presidentens
dekret.
EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I PALESTINA 2017:

Palmecentrets verksamhet i Palestina präglades
av många kampanjer för lagändringar men också
av bättre förståelse och samarbete mellan lokala
partners, deras målgrupper och framförallt lokala
myndigheter men också vissa fall nationella. Till
exempel genomförde organisationen Pyalara en
lobbykampanj för att ändra vallagen så att ungdo
mar kan bli valbara när de är 20 år, istället för vid
24 respektive 28 år. Palestinas utbildningsdeparte
ment valde Palmecentrets partnerorganisation Al
Marfa som sin officiella partner i Jerusalem och gav
dem tillstånd att arbeta med elever och personal i
alla lokala skolor för att förebygga våld och arbeta
med fredlig kommunikation.
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Målning av Banksy på muren i Palestina. Foto: David Isaksson.

Ungdomsprojekt i östra Jerusalem. Foto: Björn Lindh.

SYRIEN

Den syriska tragedin fortgår utan att någon politisk
lösning har kommit till stånd. Vid utgången av 2017
kan man konstatera att den islamiska staten är mi
litärt besegrad men att freden i Syrien fortfarande
är långt bort. Efter den syriska statens militära
framgångar har allt fler politiska ledare inom op
positionen förefallit acceptera att diktatorn Bashar
al-Assad förmodligen kommer att sitta kvar vid
makten.
Under 2017 har fredsförhandlingarna i FN-regi i
Geneve, ledda av Staffan de Mistura, misslyckats i
så måtto att ingen politisk lösning eller överens
kommelse om fred nåtts. Några direkta samtal
mellan parterna har inte skett. Den mest känsliga
frågan handlar om Assads roll vid en fredsöverens
kommelse. Vid sidan om FN-processen har det
också hållits samtal i Kazakstans huvudstad Astana
på initiativ av Ryssland, Iran och Turkiet. Dessa
samtal har under 2017 bland annat resulterat i ett
antal lokala vapenvilor, vilket av många bedömare
betraktats som ett sätt för den syriska staten att
konsolidera sina militära framgångar.

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I SYRIEN 2017:

Under 2017 har Palmecentrets projekt med syriska
samarbetspartners fortsatt varit inriktade på att
stärka kvinnor och journalister samt personer som
kan bidra till återuppbyggnaden när väl freden
kommer. Några exempel på verksamhet är att Syri
an Women’s Network (SWN) har genomfört kurser
i kvinnorättsfrågor och politisk påverkan för syriska
kvinnor i flyktingläger i Turkiet och att Palmecen
tret i ett samarbete med Arab Reform Initiative ut
bildar syrier som kan bidra till återuppbyggnaden
av landet när freden kommer. Inriktningen är främst
lokal administration, stadsplanering och reforme
ring av säkerhetssektorn.

Foto: Palmecentret.

VÄSTSAHARA

Både FN:s säkerhetsråd och generalförsamling har
fördömt Marockos ockupation av Västsahara men
Marocko vägrar att dra sig ut ur landet efter att ha
haft väpnade styrkor där i över fyrtio år. Den hu
manitära situationen är fortsatt mycket svår, både
i Västsahara och i flyktinglägren i Algeriet, och
befolkningen är helt beroende av internationellt
bistånd.
I slutet av 2016 fastslog EU-domstolen att EU:s
handelsavtal med Marocko inte kunde omfatta
Västsahara eftersom det är ett separat område, inte
en del av Marocko. Men EU-kommissionen har
under 2017 begärt ett nytt mandat inför förhand
lingar med Marocko om ett omförhandlat avtal
mellan EU och Marocko.
Under 2017 minskade Sveriges bistånd till
Västsahara från 15,5 miljoner kronor 2016 till 5
miljoner kronor.

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I VÄSTSAHARA 2017:

I det västsahariska flyktinglägret Layoun utanför
Tindouf i Algeriet finns Olof Palme-skolan. Den rik
tar sig framför allt till kvinnor och projektet drivs
tillsammans med S-kvinnor. Utbildning syftar till
att öka yrkeskunskaperna men också att lära sig
politiskt påverkansarbete och offentlig administra
tion. Olof Palme-skolans verksamhet har bland
annat bidragit till att fler kvinnor valts till politiska
uppdrag samt stärkt kvinnornas självständighet.
Under 2017 har representanter från skolan bjudits
till Sverige av S-kvinnor och Palmecentret för att
träffa politiker samt lära sig om småföretagande
och projektplanering.

Foto: Syrian Women’s Network (SWN).
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Yeter! Nog! Invånarna i ett kvarter i Istanbul protesterar mot påkostade ombyggnader som tränger ut människor som
lever i fattigdom. Foto: Annika Torstensson.

TURKIET

Turkiet går mot en allt mer osäker och auktoritär
framtid där landets stabilitet hotas. Turkiet har
också blivit part i kriget i grannlandet Syrien,
vilket påverkar stabiliteten både i landet och i
regionen. Sedan den misslyckade militärkuppen
i juli 2016 råder det undantagstillstånd i hela
landet. Hundratals civilsamhällsorganisationer
har stängts ner och oppositionella har arresterats
eller fängslats. Det socialdemokratiska opposi
tionspartiet HDP:s båda ordföranden är fängs
lade och oppositionella partier har allt svårare
att verka. Polariseringen har ökat och utrymmet
för de civila krafterna har krympt.
EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN I TURKIET 2017:

Palmecentret samarbetar med tre civilsamhälls
organisationer i Turkiet. Samarbetet med Zero
Discrimination handlar framför allt om att stärka
unga romer, som sällan deltar i det politiska
livet, att bli aktiva och delta i beslutsfattandet.
Tillsammans med organisationen Women’s Free
Legal Aid Association, som leds av människo
rättsjurister, arbetar Palmecentret mot sexuellt
våld och för att förbättra kvinnors och flickors
situation i Turkiet. Palmecentret samarbetar
även med Human Rights Association som arbetar
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i landets sydöstra och östra delar med att kartlägga
brott mot mänskliga rättigheter som begås i den
kurdiska regionen av Turkiet. Förutom rapporte
ring av brott mot mänskliga rättigheter arbetar
organisationen även med att utbilda människo
rättsaktivister för att öka kvaliteten i kartläggning
en och rapporteringen av brotten i regionen.

PALMECENTRETS VERKSAMHET I TURKIET:
UTVÄRDERINGSRAPPORT, JUNI 20172:
Mer specifikt är det uppenbart att Palmecentret har bidragit till förbättringar av arbetet i Turkiet. Den viktigaste
av dessa, enligt flera av de intervjuade, var den respekt
och flexibilitet som präglade Palmecentrets arbetssätt,
något som ibland sägs ha varit nödvändigt för att fungera
bra med organisationer i Turkiet, och som har skilt Palme
centret från andra givare. På samma sätt noterar vissa
externa observatörer att det faktiskt finns få organisationer som tillhandahåller samma typ av långsiktigt stöd
som OPC gjorde, eftersom de flesta tillgängliga medel är
begränsade vad gäller belopp och tidsperiod.

2. Evaluation of long-term effects from OPC’s program in Turkey and the
process of exit from the program. Final report, June 10, 2017. Asli Postaci
and Fredrik Uggla.

PALMECENTRET OCH
VÄSTRA BALKAN
FAKTA:
Under 2017 genomförde Palmecentret 58 projekt tillsammans med partners på Västra Balkan. För projekt
inom ramen för det partiinriktade demokratistödet, se
sidan 26.
• Albanien: 15 projekt.
• Bosnien och Hercegovina: 11 projekt. Samarbete
med ABF Göteborg, ABF Sydvästra Götaland, ABF
Fyrbodal, Birkagårdens folkhögskola, Fastighetsanställdas förbund, IF Metall Östergötland, Handelsanställdas förbund, Hyresgästföreningen Aros-Gävle,
Kommunal Stockholm, Kommunal Östergötland och
Västerås folkhögskola.
• Kosovo: 10 projekt.
• Makedonien: Palmecentret arbetar med partiinriktat demokratistöd, se sidan 26.
• Serbien: 22 projekt. Samarbete med IF Metall
Göteborg, IF Metall Östergötland, LO-distriktet
Västsverige och Viskadalens folkhögskola.

Regionen präglades 2017 av fortsatta konflikter och
året inleddes med en rad spektakulära provokatio
ner mot den rådande – sköra - ordningen på Västra
Balkan, vilket skapade oro för en ny runda av na
tionellt sönderfall. Under några dramatiska dagar
mullrade krigsretoriken igång och även om den
snabbt tystnade så skedde få framsteg för att lösa
upp spänningarna i regionen under året.
I början av januari ledde Milorad Dodik, presi
dent i den serbdominerade enheten av Bosnien och
Hercegovina, firandet av entitetens egen national
dag trots centralregeringens protester och ett
förbud från författningsdomstolen. Ett par dagar
senare rullade ett tåg ut från centralstationen i
Belgrad målat i Serbiens färger och med slagordet
”Kosovo tillhör Serbien” på 21 olika språk. Tågets
slutdestination var Mitrovica, den största staden i
den serbdominerade norra delen av grannlandet
Kosovo. Både paraden i Banja Luka och det serbiska
tåget avfärdades som inhemska politiska PR-trick
men satte fart på krigstrummorna och debatten om
ytterligare uppdelningar av staterna på Västra
Balkan.
Makedonien såg under årets första hälft ut att ta
samma väg, med eskalerande nationalistiska
tongångar från det före detta regeringsbärande

partiet, vilket kulminerade i en stormning av
parlamentet i ett försök att stoppa regeringsbil
dandet mellan SDSM och den albanska minorite
ten. Fem månader efter valet tilläts till slut
socialdemokratiska SDSM att bilda regering och i
lokalvalet bärgade man en jordskredsseger.
Segrarna har gett den nya regeringen möjlighet
att driva en reformlinje för bättre levnadsstan
dard, fler jobb och högre löner, samt blåst liv i
den avstannade processen att närma sig såväl EU
som NATO.
De realpolitiska överenskommelser som en
gång stoppade krigen på Balkan: Dayton-avtalet
och Kosovos självständighet, har skapat en viss
stabilitet. Men de har inte löst de grundläggande
motsättningarna och framför allt inte skapat det
ekonomiska välstånd som freden och demokratin
utlovade. I utbyte mot stabiliteten erbjöds regio
nen en europeisk integration där nationsgränser
nas betydelse skulle minska inom ramen för EU:s
gränslösa gemenskap. Men i kölvattnet av Brexit
fokuserar EU på att försöka bevara unionen,
snarare än att diskutera en expansion, och i det
vakuum som uppstått kliver Ryssland och Turkiet
fram och erbjuder regionen alternativ till EU:s
detaljerade och komplicerade förhandlingar.
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VERKSAMHETEN PÅ VÄSTRA BALKAN
I Albanien arbetar Palmecentret med stöd till civila
samhället och Socialdemokraternas systerparti.
Fokus ligger på att öka medborgarnas deltagande
och inflytande i kommunala beslut, att stärka de
fackliga organisationerna samt en politisk aka
demi som utbildar unga aktiva i Socialistpartiet.
Under 2017 arrangerade Palmecentrets partner
debatter med samtliga partier på lokal nivå inför
parlamentsvalet, vilket var de enda öppna möten
där medborgarna kunde ställa frågor till partiernas
kandidater. Med stöd av Palmecentret har en orga
nisation bildats som stödjer fackförbund och under
året bildades ett nytt förbund inom oljesektorn,
som lyckades förhandla fram och skriva under ett
kollektivavtal för första gången på tio år.

I Kosovo inriktas Palmecentrets arbete på att
stärka de mekanismer som finns för dialog mellan
makthavare och medborgare samt att öka kvinnors
och ungdomars roll i fackliga organisationer. En
av Palmecentrets partners har under 2017 drivit
frågan om att göra föräldraförsäkringen könsneutral
genom att öppna för även pappor att vara med sina
barn under deras första år. Förslaget till förändring
debatteras nu i parlamentet.
I Makedonien arbetar Palmecentret med parti
inriktat demokratistöd (se sidan 26).
I Serbien domineras Palmecentrets verksamhet
av stöd till organisationer och allianser som arbetar
för ökad transparens och på olika sätt bekämpar
den utbredda och systematiska korruptionen. Palme
centret arbetar även med arbetsrättsliga frågor och
kvinnliga rättigheter via fackliga organisationer
samt med romers rättigheter i liten skala. Bland an
nat har 3 750 fackliga medlemmar fått juridiskt
stöd. Fler kvinnor och ungdomar har fått fackliga
uppdrag och den sociala dialogen har underlättats
genom bättre arbetsformer. En plattform för fack
lig-politisk samverkan får stöd liksom utbildning av
lokala företrädare för Demokratiska partiet samt
ett tjejnätverk inom demokratiska partiets ung
domsförbund.

Mersiha Beširović, ordförande för STBiH i Bosnien och
Hercegovina. Foto: Irfan Redzovic.

I Bosnien och Hercegovina arbetar Palme
centret med organisationer som främjar arbetares
rättigheter, till exempel har det bosniska handels
facket STBiH och Civic Center for Cooperation givit
500 medlemmar juridisk rådgivning efter att de
utsatts för kränkningar på sina arbetsplatser. De
arbetsrättsliga frågorna adresseras även genom
stödet till det fackliga forumet i bosniska social
demokratiska partiet (SDP). Cirka 1 500 kvinnor,
ungdomar och etniska minoriteter är direkt enga
gerade i anpassade utbildningar som främjar och
förbättrar deras livsvillkor utifrån lokala förutsätt
ningar. I nordöstra Bosnien och Hercegovina har ett
tjugotal personer fått praktik på olika företag.
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Nätverket för tjejer i serbiska DP:s ungdomsförbund på
besök i Stockholm. Foto: Sofia Fanberg.

Fackliga aktivister från STBiH i Bosnien och Hercegovina. Foto: Irfan Redzovic.

Ungdomar i ABF BY i Hrodna, Belarus, anordnar studiecirklar. Foto: Maria Söderberg.
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PALMECENTRET
OCH ÖSTEUROPA
FAKTA:
Under 2017 genomförde Palmecentret 4 projekt tillsammans med partners i Östeuropa.
• Ryssland: 2 projekt.
• Belarus: 2 projekt. Samarbete med ABF.
• Moldavien: Palmecentret arbetar med partiinriktat
demokratistöd, se sidan 26.

I östra Europa fortsatte konflikten mellan Ryssland
och Ukraina att dominera den politiska utveck
lingen, även i kringliggande länder. Västvärldens
sanktioner mot Ryssland har inneburit att landet
dels sluter sig inåt och dels utvecklar sitt samarbete
med till exempel Kina. Det är också tydligt att man
för en aktiv propaganda mot den västliga demo
kratimodellen, via olika propagandakanaler i såväl
mer traditionell nyhetsrapportering som med nya
metoder där man utnyttjar internet.
Foto: David Isaksson.

RYSSLAND

PALMECENTRETS RYSK-SVENSKA SAMARBETE,
UTVÄRDERINGSRAPPORT FRÅN OXFORD RESEARCH,
MAJ 20173:
Vår övergripande bedömning är att genomförandet av
det rysk-svenska samarbetet kan beskrivas som framgångsrikt och de två underliggande projekten är väl genomförda. Vidare är vår bedömning att den fackliga skolan har arbetat med väl anpassade och smidiga metoder
och lyckats skapa betydande värde för sina målgrupper
och uppfylla målen för samarbetet. Organisationen har
vidare kunnat tillgodogöra sig kunskapen som genereras
i verksamheten och utnyttja den för att fortsätta att
utveckla verktyg och mål.

3. Evaluation of the Two-fold Russian-Swedish Cooperation Partnership in Sankt Petersburg. Evaluation Report, final version. 2017-05-12.
Oxford Research.
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Situationen för civilsamhällets organisationer i
Ryssland fortsatte att försämras under året. Efter
att ha tvingat många ideella organisationer, som
engagerar sig i mänskliga rättigheter, miljö och
jämställdhet, att registrera sig som ”utländska
agenter”, har många valt att lägga ned verksam
heten eller fortsätta som informella nätverk.
Under 2017 inleddes också angrepp mot
oberoende fackliga organisationer och fristående
nyhetsbyråer och opinionsinstitut.
I september 2017 genomfördes lokalval i hela
Ryssland. För de få oppositionella krafter som
finns kvar, till exempel partiet Jabloko, ledde de
till viss representation i framför allt de större
städerna, men Vladimir Putins parti Enade Ryss
land dominerade helt valen, som väntat.
I Ryssland samarbetar Palmecentret med fackligt
aktiva som är engagerade inom den oberoende
fackföreningsrörelsen, om frågor som bland annat
rör jämställdhet och fackligt arbete i allmänhet.

PALMECENTRET
OCH LATINAMERIKA
FAKTA:
Under 2017 genomförde Palmecentret tre projekt tillsammans med partners i Latinamerika.
• Bolivia: Ett projekt. Samarbete med IF Metall
Gävleborg.
• Regionalt: Ett projekt. Samarbete med LO. Pågår i
Chile, Dominikanska republiken, Colombia, Costa
Rica, Panama och Argentina.
• Mexiko: Del av ett globalt fackligt projekt för hushållsarbetares rättigheter. Samarbete med Kommunal.

Leninstaty i Saligorsk. Foto: Maria Söderberg.

BELARUS

I Belarus samlade sig oppositionen för att prote
stera mot Lukasjenka-regimens föreslagna ”parasit
skatt” som innebär att alla arbetslösa måste betala
en straffskatt. Protesterna var omfattande över
hela landet och har lett till att regimen skjutit
den föreslagna skatten på framtiden. I september
2016 genomfördes val till parlamentet, och två av
hundra mandat gick till oppositionen. De politiska
oppositionspartierna i Belarus är tydliga med att
de inte anser att de val som genomförs är lagliga.
Valrörelserna är dock en möjlighet att kunna nå ut
till väljarna, med viss TV-tid och till exempel dörr
knackning, torgmöten och tryckt material.

Vissa av Palmecentrets samarbeten med partners i
olika länder är sekretessbelagda av hänsyn till de
medverkandes säkerhet.

Foto: Palmecentret

BOLIVIA

Nytt projektsamarbete tillsammans med tre
lokala ungdoms- och kvinnoorganisationer för
att driva frågan om rätten till social trygghet.
Under 2017 har fokus varit på att stötta organi
sationerna i att utveckla strategier och arbetsme
toder. Tack vare projektet har flera kvinnor som
deltagit i projektets studiecirklar fått tillgång till
ekonomiskt stöd i slutet av graviditeten och efter
barnets födelse.

LATINAMERIKA REGIONALT

Under 2017 har Palmecentret och LO utvecklat
kontakterna och samarbetet med Trade Union
Confederation of the Americas. Olika perspektiv
på och erfarenheter av socialförsäkringar, skatte
system och fackets roll i välfärdsfrågorna har
utbytts. Projektet har även bidragit till att stärka
den fackliga gemenskapen i Latinamerika.
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PARTIINRIKTAT DEMOKRATISTÖD
(PAO) har
som fokus att främst bidra till långsiktiga samhälls
förändringar. I centrum för dessa förändringar
ligger stärkande av demokratiska partier och insti
tutioner. Arbetet sker genom att stödja och stärka
socialdemokratiska systerpartier runt om i världen,
direkt och indirekt, så att de kan påverka sina sam
hällen till att bli mer demokratiska, transparanta,
inkluderande och jämställda. De socialdemokratis
ka värderingarna är konstant i centrum, med fokus
på demokratiska och sociala rättigheter.
Arbetet utförs genom systerpartistöd, stöd till
globala och regionala nätverk och genom flerparti
stöd. Palmecentret har ett brett engagemang globalt
och i flera olika regioner, med speciell fokus på Asien,
MENA, Afrika och Västra Balkan samt Östeuropa.
Vidare ligger fokus för arbetet på kvinnors och ungas
engagemang i samhället i allmänhet och i partipoli
tiken i synnerhet. Även arbete med interndemokratin
i de socialdemokratiska systerpartierna är priorite
rat eftersom det är en förutsättning för demokra
tiska och inkluderande partier och samhällen.
Samarbetet sker genom bland annat utbildnings
insatser och konferenser för både medlemmar och
personer i ledande positioner för att få till dialog,
erfarenhetsutbyte och organisations- och politikut
veckling. Målet är en mer jämställd representation
och fler progressiva reformer som ökar respekten
för mänskliga rättigheter och fördjupar demokratin.
Utöver samarbeten med enskilda systerpartier är
Palmecentret engagerat i regionala och globala
nätverk. I Asien i nätverket Social Democracy in Asia
(SocDem Asia) och i MENA-regionen i nätverket Arab
World Social Democratic Forum (ASDF). Globalt sker
engagemanget i Progressive Alliance (PA) och genom
stöd till International Union of Socialist Youth (IUSY).
Nätverken samlar progressiva och socialdemokratiska
partier och nätverk för att stärka den globala och
regionala samordningen och arbetet med de gemen
samma utmaningarna och för att främja kunskapsoch erfarenhetsutbyte.
Palmecentret är också engagerat i det regionala
utbildningsprogrammet Management of African
Political Parties School (MAPPS) och det panafrikan
ska utbildningsprogrammet Program för Young
Politicians in Africa (PYPA), för unga politiker från alla
politiska partier med representation i parlamentet.

DET PARTIINRIKTADE DEMOKRATISTÖDET
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Exempel på verksamhet 2017:
• Samarbetet i Palestina har främst skett med
ungdomsförbundet Fatah Youth för att stärka 		
både ungdomsförbundet som organisation och
dess deltagande i beslutsfattande positioner i 		
partiet.
• I irakiska Kurdistan har en utbildning i fyra steg
initierats som samlar partiaktiva inom PUK
(Kurdistans patriotiska union) på olika nivåer 		
för att stärka dialogen kring ideologi, interndemokrati och progressiva reformer för en
positiv samhällsutveckling.
• I Makedonien har Palmecentrets stöd till tankesmedjan Progres Institute bidragit till syster-		
partiet SDSM:s politikutveckling inför såväl
parlamentsval som lokalval, då partiet skördade
stora framgångar. SDSM har som regeringsparti
påbörjat en stor reformagenda med välfärd i 		
fokus, och som ett led i det har man anslutit sig 		
till Global Deal.
• Palmecentret arrangerar erfarenhetsutbyte
mellan socialdemokrater i Belarus och Socialdemokraterna i Blekinge och S-Kvinnor i Göteborg. Bland annat besökte en delegation från 		
Belarus S-kongressen i Göteborg.
• Moldavien har under 2017 präglats av tydligare
polarisering mellan regeringen, som är för EU, 		
och den nuvarande presidenten, som är pro-rysk.
Denna dragkamp förlamar fortsatt samhället 		
och splittrar befolkningen. Samarbetet med vårt
systerparti Demokratiska Partiet Moldavien
(DPM) fokuserar på att öka deltagandet av
kvinnor och unga och att stärka deras kapacitet
vad gäller bland annat ledarskap och ideologi.

Palmecentret kanaliserar Socialdemokraternas d
 emokratiinriktade partistöd
genom 30 projekt i 16 länder.

Från vänster: Partiordförande Stefan Löfven överlämnar en 25-årspresent till Anna Sundström, Palmecentrets generalsekre
terare. Överst till höger: Under Palmedagen 2017 medverkade senator Risa Hontiveros från Akbayan, Filippinerna och
utrikesminister Margot Wallström. Nere till höger: Lisbet Palme i samspråk med Stefan och Ulla Löfven på 25-årsminglet.
Foto: Ylva Säfvelin.

PALMEDAGEN 2017
– FRÅN ORO TILL FRAMTIDSTRO
PALMEDAGEN 2017 arrangerades den 11 november

i ABF-huset i Stockholm. 270 personer deltog i ar
rangemanget. Eftermiddagens programpunkter
spelades in av SVT Forum och visades flera gånger
i SVT2 och fanns också på en egen sida i SVT Play.
Temat var ”Från oro till framtidstro”. Dagen
innehöll anföranden och samtal om populismens
grogrunder och yttringar, men också om motkrafter
och svar på vår tids globala utmaningar.
Anders Ygeman, ordförande i Stockholms arbetare
kommun, hälsade välkommen tillsammans med
Palmecentrets ordförande Wanja Lundby-Wedin.
Under dagen medverkade bland andra senator Risa
Hontiveros från Filippinerna, utrikesminister Margot
Wallström, professor Joakim Palme och förbunds
ordförande Marie Nilsson, IF Metall.
Programmet avslutades med dikten ”Den nya
tiden” av Agnes Török, som lästes av Palmecentrets
generalsekreterare Anna Sundström. Ett kort utdrag:

”Vi kan bygga en annan värld
vi kan drömma och jobba fram en annan värld
vi kan organisera en annan värld
en antirasistisk feministisk klasskamp
vi kan göra det
och det är inte bara vårt ansvar
det är vårt jävla privilegium
som människor
att göra det.”

Palmecentret 25 år

Palmedagen följdes av ett mingel för att fira Palme
centrets 25 årsdag. Det bjöds på levande musik och
lättare förtäring. Födelsedagstal hölls av partiord
förande Stefan Löfven, SSU-ordförande Philip Bot
ström och SSU-aktivisten Samuel Guron.
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KOMMUNIKATION OCH
OPINIONSBILDNING
ANTALET ANSTÄLLDA på Palmecentret som arbetar

med kommunikation, insamling och opinionsbild
ning utökades 2017. Det ger ökade möjligheter till
att samverka med och engagera våra medlemsorga
nisationer, samtidigt som det stärker arbetet med
att öka Palmecentrets synlighet och samla in de
ökade medel som krävs för fortsatt utveckling av
verksamheten. Bättre kapacitet ger även möjlighet
att i ökad utsträckning påverka opinionen i de frå
gor som Palmecentret driver.

Opinionsbildning

I media trädde Palmecentret fram och gav sin syn
på bland annat situationen i Zimbabwe, Filippinerna,
Turkiet och Västsahara, samt övergreppen mot
rohingyer i Burma och ANC:s historiska kongress.
Under senare delen av hösten var Palmecentret väl
synligt i media. Ett exempel på närvaron i media
var när generalsekreterare Anna Sundström i SVT:s
28 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Aktuellt kommenterade den dramatiska händelse
utvecklingen i Zimbabwe i samband med Mugabes
avgång.
Palmecentrets pådrivande roll i arbetet för fred
och nedrustning visade sig genom det opinionsbil
dande arbetet till stöd för FN:s kärnvapenförbud,
och nödvändigheten av att Sverige skriver under
konventionen som förbjuder kärnvapen. Palme
centret tog bland annat initiativ till en debattartikel
där en rad av arbetarrörelsens organisationer
manifesterade sitt stöd för kärnvapenförbudet och
påpekade att det inte är Trump som ska bestämma
Sveriges säkerhetspolitik. Palmecentret beställde
också en opinionsundersökning från Kantar Sifo,
som visade att nära nio av tio svenskar stöder ett
förbud mot kärnvapen, och vill att Sverige ställer
sig bakom förbudet.
Utökade kontakter med SVT Forum ledde till att
flera seminarier sändes i TV2 vid flera tillfällen.

Kommunikation
Trycksaker

Arrangemang

• Röster för en jämställd värld – en broschyr om 		
arbete för jämställdhet i Burma, Sydafrika,
Namibia och Palestina.
• Internationella Socialdemokraten 2017 – cirka
80 000 medlemmar i Socialdemokraterna 		
fick i april tidningen med artiklar och bilder om
bland annat unga i Palestina, facklig kamp i
Filippinerna och läget i Turkiet.
• I samarbete med Tankesmedjan Tiden gav
Palmecentret ut tre rapporter 2017:
Burmas besvikelse – Aung San Suu Kyis första år 		
vid makten; Turkiets förvandling – så stryper
Erdogan demokratin och Frigörelse eller
förgörelse – Sydafrika i ANC:s händer.

• 28 seminarier med drygt 1 500 deltagare (34 		
seminarier med cirka 2 000 deltagare 2016).
• Tre seminarier samt Palmedagen spelades in av
SVT Forum och sändes vid flera tillfällen. Semi-	
narierna var: Sex år efter arabiska våren, FN:s 		
beslut om kärnvapenförbud och Läget för 		
mänskliga rättigheter i världen.
• Palmedagen ägde rum den 11 november i ABF-		
huset, Stockholm. 270 personer deltog. I anslut-	
ning till Palmedagen firades också Palmecentrets
25-årsjubileum.

Media, hemsida och sociala medier

• Palmecentret, våra företrädare och samarbetsorganisationer omnämndes cirka 870 gånger i 		
media under 2017 (275 gånger 2016).
• www.palmecenter.se hade 43 884 unika
besökare (2016 var de 41 290).
• Antal personer som gillar oss på Facebook ökade
med 1 736 personer till totalt 10 041.
• Antal personer som följer oss på Twitter ökade 		
med 269 personer till totalt 2 744.

Samarbete med medlemsorganisationerna

• Elva medlemsorganisationer beviljades bidrag 		
för informationsinsatser som till exempel
seminarier, artiklar och film. (2016 beviljades 15
medlemsorganisationer bidrag).
• Palmecentret deltog i nio av medlemsorganisa-		
tionernas kongresser: Socialdemokraterna, 		
Seko, Livs, IF Metall, Transport, HBT-S,
S-studenter, SSU och S-kvinnor.
• Palmecenter-ambassadörer finns i Kalmar län, 		
Stockholms län, Örebro län, Värmland, Gävle-		
borg och Västerbotten. Ambassadörerna sprider
information och inbjudningar från Palmecentret
och tar initiativ till lokala arrangemang.
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KAMPANJER OCH INSAMLING
DE MEDEL PALMECENTRETS solidaritetsfond samlar

in används i huvudsak till egeninsatser till Sida
för våra centrala projekt. Alla projekt arbetar för
Palmecentrets övergripande mål – en värld med
fredliga samhällen grundade på demokratins ideal
och alla människors lika värde. Insamlade medel
används även för Palmecentrets andra huvudsyfte:
att informera och bilda opinion för internationell
solidaritet. Insamling till Palmecentrets solidari

tetsfond sker dels genom särskilda kampanjer, dels
från månadsgivare och allmänna gåvor.
Fadderverksamheten har fortsatt gett goda
resultat. Under 2017 uppgick fadderintäkter och
intäkter för projekt utan administration till drygt
2,1 miljoner kronor.
Totalt uppgick insamlingen under året till
5 186 649 kronor.

			
Insamling i siffror
2017
2016
Fadderprojekt och projekt utan administration

2 137 982 kr

2 236 728 kr

Månadsgivare/autogiro

1 796 915 kr

1 824 110 kr

Lönegåva

303 710 kr

417 815 kr

Temainsamlingar

573 400 kr

361 931 kr

Gåva från organisation

152 318 kr

198 608 kr

95 315 kr

49 000 kr

118 438 kr

35 234 kr

3 940 kr

5 453 kr

Julgåva och SMS	- kr

4 500 kr

Hyllnings- och minnesgåva
Gåva från person
Bössinsamling
Gåvoshop

4 631 kr	- kr

TOTALT

5 186 649 kr

5 133 379 kr

Insamling S-fonden 2017
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fadderprojekt
och projekt
utan admin

Månadsgivare/ Temainsamlingar
autogiro
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Lönegåva

Gåva från
organisation

Gåva från
person

Hyllnings- och
minnesgåva

TRYGGA PLATSER:
Tillsammans med Aftonbladets ledarsida startade
Palmecentret en insamling för att bygga skolor och
trygga platser för barnen ur folkgruppen rohingya,
som efter våldsamma förföljelser i Burma flytt till
Bangladesh och som lever i och utanför flyktingläger. Där ska de kunna leka, få undervisning och äta
näringsrik mat varje dag, samtidigt som de får möjlighet att bearbeta det som de har varit med om.
I september och oktober samlade vi in 537 832 kr
genom allmänheten och våra medlemsorganisationer inom arbetarrörelsen.
Pengarna som samlats in går i huvudsak till att
stödja den brittiska organisationen Children on the
edge, som ska anlägga cirka 75 trygga platser för
barnen som har flytt till Bangladesh. Samtidigt är
det oerhört viktigt att rohingyer kan göra sina egna
röster hörda. En mindre del av de pengar kanaliserades därför till Kaladan Press Network, som är en
oberoende nyhetsbyrå för rohingyer.

FOTO: AXEL KRONHOLM

FRIGE DE POLITISKA FÅNGARNA:
I Turkiet fängslas parlamentariker, borgmästare och
partimedlemmar från Folkets demokratiska parti (HDP),
som är de svenska socialdemokraternas systerparti.
HDP bad under 2017 Palmecentret om stöd för familjer
till de politiker som fängslats och ekonomiskt stöd för
att kunna köpa rättslig hjälp. Tillsammans med Socialdemokraterna startades en insamlingskampanj i april
och totalt samlades 21 105 kronor in. Kampanjen inleddes samma dag som terrorattentatet på Drottninggatan
i Stockholm, vilket minskade möjligheten att få genomslag för kampanjbudskapet.

KAMPANJ ”BEKÄMPA SLAVERIET”:
Kampanjen för att stoppa vår tids slaveri inleddes
i början av december 2016 med bland annat ett
seminarium, helsidesannonser i tre av medlemsorganisationernas tidningar, en broschyr med fakta
och artiklar samt telemarketing för att värva nya
månadsgivare. Under kampanjens första månad
i december 2016 samlades 18 750 kronor in från
främst privatpersoner. Kampanjen fortsatte fram
till sommaren 2017 och inbringade 14 463 kronor.
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VERKSAMHETEN I SIFFROR
Palmecentret redovisar för verksamhetsåret 2017
ett resultat på -1 243 tkr (-2 767tkr) före finansiella
poster och efter finansiella på -988 tkr (-2 304tkr).
Resultatet fördelar sig på verksamheten i
Solidaritetsfonden med -1 156 tkr (-2 343 tkr) och
med 167 tkr (39 tkr) på övrig verksamhet i Palme
centret. Det negativa resultatet i Solidaritetsfonden

beror främst på att insamlade medel och fadderin
täkter understiger kostnader för egeninsatser och
direkta insatser. Dock uppväger fortfarande
marknadsvärdet av kapitalet till viss del detta
negativa resultat för det bokförda värdet. Solidari
tetsfondens verksamhet i siffror finns på sidan 30.

Flerårsöversikt (tkr)			
Intäkter
Verksamhetsresultat

2017

2016

2015

2014

2013

141 518

136 086

149 310

142 666

129 760

-1 243	-2 767	-1 668	-2 397	-2 017

Resultat efter finansiella poster	- 988	-2 304	-1 279	-564	-1 614
Balansomslutning

32 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

63 322

71 728

63 212

81 256

90 654

VI ÄR PALMECENTRET
Medlemsorganisationer:
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Landsorganisationen, LO
Socialdemokraterna
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU
Socialdemokratiska Studentförbundet
Unga Örnar
S studenter

Verdandi
Folkets Hus och Parker
		
Hyresgästföreningen
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas förbund
GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Handelsanställdas förbund
Hotell- och restaurangfacket
IF Metall
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Musikerförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Svenska Transportarbetareförbundet
Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor
HBT-Socialdemokrater
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STYRELSE OCH REVISORER
Styrelseordförande
Wanja Lundby-Wedin
Ordinarie styrelseledamöter
Mikael Nilsson, LO
Anna Jensen Naatikka, IF Metall
Maria Nyberg, Handelsanställdas förbund
Niklas Skeppar, ABF
Andrine Winther, Socialdemokraterna
Kenneth G Forslund, Socialdemokraterna
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet
Hans Josefsson, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Alin Fazelian, S-kvinnor
Rebecca Abrahamsson, SSU
Styrelsesuppleanter
Loa Brynjulfsdottir, LO
Sofia Eriksson, Kommunalarbetareförbundet
Leif Isaksson, LO
Pim Van Dorpel, Hotell och restaurang
Monica Widman-Lundmark, ABF
Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraterna
Ingrid Rudin, Socialdemokraterna
Mia Malmgren, Unga Örnar
Isabella Hagnell, S-studenter
Sören Juvas, HBT- Socialdemokrater
Ordinarie revisorer
Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor, Moore Stephens Allegretto AB
Ella Niia, Socialdemokraterna
Revisorssuppleanter
Mikaela Karlström, auktoriserad revisor, Moore Stephens Allegretto AB
Lars Gäfvert, LO
Etik- och placeringskommitté
Göran Lundström
Lennart Låftman
Ingvar Carlsson
Anna-Greta Leijon
Valberedning
Roger Hällhag, Socialdemokraterna
Eva Lantz, ABF
Annika Nilsson, LO
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Engagera dig i Palmecentret 2018
Verksamheten är beroende av stöd till Palmecentrets solidaritetsfond. Stöd
människors kamp för demokrati, mänskliga rättigheter och fred i Olof
Palmes anda världen över.
Bli månadsgivare. Skänk en valfri summa pengar varje månad och var med
och förändra världen.
Medlemsorganisationer, och deras lokalavdelningar är välkomna att driva
projekt för att stödja människor i andra länder som kämpar för förändring.
Om du eller din medlemsorganisation vill vara med i ett projekt – eller
starta ett nytt – kontakta oss.
Palmecentret erbjuder möjligheten att bli fadder för ett eller flera projekt
som ni känner extra starkt för. Ni står då för egeninsatsen.
Gåvor kan också sättas in på plusgiro 570-2 eller swishas till 123 240 60 72.
Läs mer om olika sätt att engagera sig på vår hemsida www.palmecenter.se

Olof Palmes Internationella Center
Box 836 / Sveavägen 68, 101 36 Stockholm
Telefon: 08-677 57 70, Fax: 08-677 57 71
E-post: info@palmecenter.se

www.palmecenter.se
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