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I

har en lång tradition av fredsarbete och kan spela
en viktig roll som en självständig röst mot krig och
kapprustning.
En nyhet under 2018 var att Palmecentret
ansvarade för Globala torget på Bokmässan i
Göteborg. Det blev ett mycket lyckat arrangemang
och antalet besökare ökade. Förhoppningsvis
bidrar det till ett större engagemang för internatio
nella frågor i Sverige.
Arbetarrörelsens svar på högerextremismen
måste vara mer jämlikhet och stärkt solidaritet.
Missnöjet med samhällets brister ska riktas uppåt
– inte neråt. Utvecklingen är inte ödesgiven.
Överallt finns människor som organiserar sig för att
förbättra sina villkor och därmed sina samhällen.
Extra hoppingivande är det att se de som
fortsätter kämpa trots mycket svåra förhållanden.
Under året har till exempel vår partnerorganisation
Syrian Women’s Network fortsatt arbeta med att
stärka kvinnors roll i den livsnödvändiga fredspro
cessen.
Om inte de har gett upp så finns det ingen
anledning för oss att göra det.
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förordet till förra årets verksamhets
berättelse konstaterades att den
demokratiska utvecklingen i världen
går baklänges. Det hade varit roligt
om vi hade kunnat skriva att läget
är ett helt annat ett år senare. Men tyvärr måste vi
konstatera att den negativa utvecklingen fortsatt.
I spåren av växande klyftor har nya auktoritära
ledare kommit till makten, under året som har gått
bland annat i Brasilien.
Många av våra partners vittnar om ett krympan
de utrymme för demokratin, till exempel i Turkiet
och Filippinerna.
Men motkrafter finns. I Filippinerna fortsätter
de progressiva krafterna att kämpa för jämställd
het, demokrati och fackliga rättigheter – mot våld
och orättvisor.
Palmecentret har under året stärkt sin opinions
bildande verksamhet, bland annat när det gäller
frågor om fred och nedrustning. Kärnvapenfrågan
har glömts bort under alldeles för lång tid – kam
pen för nedrustning handlar ytterst om mänsklig
hetens chans att överleva. Svensk arbetarrörelse

Anna Sundström
Generalsekreterare

OM PALMECENTRET
– VÅRT UPPDRAG

Marita Ulvskog
Ordförande

S

å som världen i dag utvecklas behövs
ökat stöd till de krafter som står upp
för fred, demokrati, mänskliga rättig
heter och social rättvisa. I dag lever
fler människor i länder med aukto
ritära tendenser än i länder som gör demokratiska
framsteg. Det finns ett otvetydigt samband mellan
växande sociala klyftor och en minskad tilltro till
demokratin. Därför behöver vi mer jämlikhet och
mindre klyftor. Världens resurser behöver fördelas
solidariskt, både inom och mellan länder.
Spänningarna i vår omvärld ökar och kärnva
penhotet har inte varit så stort sedan kalla krigets
dagar. Vi vet att ett kärnvapenkrig skulle utplåna
hela mänskligheten. Att ett fåtal länder har
mänsklighetens öde i sina händer är fullkomligt
oacceptabelt och det måste alla vi som bor i länder
som inte har kärnvapen ändra på.
Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga
rättigheter och fred. Vår vision är en värld med
fredliga samhällen grundade på demokratins ideal,
där alla människor har lika värde och rättigheter. Det
kräver samhällssystem och strukturer som värnar och
främjar rättvisa, jämlikhet och frihet.
PALMECENTRET 2018:
• Palmecentrets huvudkontor ligger på Sveavägen
i Stockholm.
• Vi var 48 anställda.
• Vi hade lokalkontor i Albanien, Bosnien och
Hercegovina, Burma, Kosovo, Serbien, Palestina och
Sydafrika. I 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.
• Projekt drevs i samarbete med 40-tal svenska
projektgrupper från medlemsorganisationerna
och drygt 150 lokala utländska organisationer.
• Verksamhet för cirka 156 miljoner kronor genomfördes.

FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA

ORDFÖRANDEN OCH
GENERALSEKRETERAREN
HAR ORDET

Den svenska arbetarrörelsens sekellånga kamp
för demokrati och rättvisa har därför också
varit historien om internationell solidaritet.

Olof Palme

Vårt huvuduppdrag som den svenska arbetar
rörelsens organisation för internationell solidaritet
är att arbeta tillsammans med våra systerorganisa
tioner världen över, som en global rörelse för prog
ressiv utveckling av demokrati, jämlikhet och
hållbarhet.
Våra 27 medlemsorganisationer samlar folkrö
relser som arbetar socialt, fackligt och politiskt.
Palmecentrets uppgift är att stödja medlemsorga
nisationernas internationella verksamhet och
därmed stärka den globala arbetarrörelsen. Vi ger
även direkt stöd till organisationer i våra samar
betsländer.
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T v: Mimoza Pacuku deltog i en konferens för Palmecentrets fackliga samarbetspartners runt om i världen. Foto: Ylva Säfvelin.
Nedan: Palmecentrets partner Al Marfa i Palestina ger stöd till barnen på
Västbanken. Foto: Simon Stanford.
Underst: I Zimbabwe stödjer Palmecentret teatergruppen Patsime Trust
som genom rollspel och teater ökar medvetenheten om jämställdhet i
arbetslivet. Foto: Charmaine Chitate.

Palmecentret stödjer Children on the Edge som byggt trygga platser för barn i folkgruppen rohingya som flytt från Burma till Bangladesh. Foto: Children on the Edge.

Arnulfo Abril i Manila kör sin jeepny 17 timmar om dagen för att
försörja sin familj. Palmecentret stödjer Sentro, som kämpar för
bättre arbetsvillkor. Foto: Björn Lindh.

Samarbetspartners från Burma, organisationen YCOWA, hjälper arbetare att ta strid mot hänsynslösa arbetsgivare. Foto: Frida Perjus.

ÅRET SOM GÅTT

U

nder 2018 har Palmecentret arbetat
vidare med att förtydliga våra poli
tiska målsättningar och utveckla vår
roll inom arbetarrörelsen i Sverige
och internationellt i linje med den
strategiska verksamhetsplanen. Det handlar i första
hand om att arbeta närmare våra medlemsorganisa
tioner och att fortsätta utveckla Palmecentret som
en plattform för dialog och alliansbyggande i inter
nationella frågor. Men även om att få organisationen
att växa verksamhetsmässigt, ta en större plats i den
politiska debatten på hemmaplan och bli en ännu
bättre arbetsgivare för våra medarbetare och lokal
anställda.
Under hela året pågick arbetet med att ta fram
en internationell strategi för åren 2020–2025. Det
var en process i många led och med många männ
iskor inblandade som i början av innevarande år
resulterat i att Palmecentret har ett strategi
dokument med tydliga politiska prioriteringar.
Strategin blir det viktigaste styrdokumentet när
den femåriga ansökan till Sida för utvecklings
biståndet arbetas fram under 2019.
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De prioriteringar som anges handlar om hur
Palmecentret ska vara en motkraft till hoten mot
demokrati och mänskliga rättigheter, stå upp för
jämlikhet och arbetares rättigheter, främja fred och
dialog och lika rättigheter för alla.
Mycket tid har under 2018 krävts för att utarbeta
en ansökan för det partinriktade demokratistödet,
som syftar till att stärka socialdemokratiska syster
partier runt om i världen, och bland annat ge ökat
utrymme för ungdomar och kvinnor inom parti
erna. Ansökan arbetades fram baserat på nya
förutsättningar från Sida. Bland annat krävdes ett
ökat samarbete med andra partiers organisationer
för partiinriktat demokratistöd.
Palmecentret har under 2018 förbättrat lokal
kontorens struktur. Syftet har varit förbättra
styrning och kontroll och öka medarbetarskapet.
Villkor och tjänstebeskrivningar för de lokalanställ
da har setts över, liksom instruktioner för lokalkon
torens administration.
Samarbetet med medlemsorganisationerna i
Sverige stärktes och fördjupades. Antalet projekt
som medlemsorganisationerna engagerade sig i

ökade från 72 till 75. Medarbetare har i ökad
utsträckning deltagit i arrangemang utanför
Stockholm, bland annat besöktes flera höstmöten
bland LO-distrikten. En kortare seminarieturné
genomfördes med en representant från en av våra
samarbetspartners i Palestina. Ambitionen har
varit att nå ut med seminarieverksamheten utanför
Stockholm, ut till medlemsorganisationerna.
Palmecentret ansvarade för Globala torget på
Bokmässan i Göteborg, ett stort arrangemang med
40 utställare och 97 programpunkter på scenen.
Med Palmecentret som arrangör blev Globala
torget en dynamisk del av bokmässan och antalet
besökare ökade.
Palmecentret fortsatte att profilera sig som en
aktiv opinionsbildare i frågor om fred, mänskliga
rättigheter och andra viktiga frågor på den globala
agendan. Bland annat vittnar ökningen av följare
på Facebook om hur vi nått ut till större grupper.
Det är värt att lyfta fram den insamlingsaktivitet
som genomfördes på SSU:s valläger i augusti. Vart
och ett av SSU-distrikten skapade en Facebookin
samling och tävlade sedan mot varandra om en

resa till Sydafrika, för att på plats besöka Palme
centrets verksamhet. Insamlingen gav 145 000
kronor och visar hur man med kreativa metoder
kan göra insamling till en rolig aktivitet. Det visar
också hur nödvändigt det är för Palmecentret att
bedriva insamlingsverksamheten inom och
tillsammans med medlemsorganisationerna.
Tre externa utvärderingar genomfördes 2018:
om ett Syrienprojekt, om Palmecentrets stöd till
partners inom det partiinriktade demokratistödet
och om metoden för kartläggning av resultat av
arbetet på Västra Balkan.
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VÅR VERKSAMHET OCH FINANSIERING

V

år verksamhet finansieras huvudsak
ligen av Sida och andra institutionella
givare. Avtalen gäller utvecklings
samarbete i utvecklingsländer, re
formsamarbete i Östeuropa, demo
kratiseringsarbete på Västra Balkan samt kommu
nikationsarbete i Sverige. Ramavtal finns dessutom
avseende insatser i Burma och Ryssland. På uppdrag
av Socialdemokraterna handlägger Palmecentret
också Socialdemokraternas del av det partiinriktade
demokratistödet.
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Genom Palmecentret samarbetar ABF Dala Finnmark med Patsime Trust, en
teatergrupp i Zimbabwe. Med teater och rollspel ökar man medvetenheten
om jämställdhet i arbetslivet. Foto: Charmaine Chitate.

Genom avtal med EU finansieras ett partidialogs
projekt i Zimbabwe.
Även andra bidragsgivare förekommer, till
exempel Folke Bernadotteakademin.
Våra 27 medlemsorganisationer betalar en årlig
medlemsavgift.
Insamling utgör en mycket viktig del av Palmecen
trets finansiering. Insamlade medel används i första
hand till att betala den tioprocentiga egeninsats som
krävs i flertalet projekt med finansiering från Sida.
För varje tusenlapp som samlas in kan på så sätt
verksamhet för tiotusen kronor genomföras.
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Bymöte i Namibia i regi av Women’s Leadership Center. Kvinnors
rättigheter står i centrum. Foto: Andreas Karlsson

PALMECENTRET
OCH SÖDRA AFRIKA
FAKTA:
Under 2018 genomförde Palmecentret tillsammans med
partners 35 projekt i södra Afrika.
• Namibia: 7 projekt. Samarbete med ABF Gävleborg, ABF Malmö, Unga Örnar Väst och Akademikerförbundet SSR.
• Sydafrika: 9 projekt. Samarbete med ABF
Skaraborg, ABF Jönköping, ABF Sydvästra
Götaland, S-kvinnor, Unga Örnar och Akademikerförbundet SSR.
• Somalia: 1 projekt. Samarbete med LO.
• Eswatini: 2 projekt. Samarbete med LO och
Akademikerförbundet SSR.
• Zimbabwe: 13 projekt. Samarbete med ABF,
Unga Örnar, Kommunal Mitt och Socialdemokraterna i Umeå.
• PAO: 3 projekt.

NAMIBIA

Namibia lider fortfarande av lågkonjunk
tur vilket ökat arbetslösheten och därmed
försvårat situationen för fackföreningarna.
Under 2018 tog regeringen initiativ till en
konferens om jordreform för första gången
sedan självständigheten. Initiativet fick
mycket kritik av civilsamhällesorganisatio
ner och flera bojkottade konferensen. En
annan uppmärksammad fråga var matvaru
jätten Shoprites antifackliga verksamhet.
Tack vare gemensamma åtgärder från de
annars konkurrerande fackförbunden samt
med stöd av civilsamhället fick man Shoprite
att backa och till och med staten att gå med
på en bojkott.
Via Women’s Leadership Center gav Palme
centret 2018 stöd till unga kvinnor i den
marginaliserade urfolksgruppen san. Genom
verksamheten där har man stärkt unga kvin
nors självförtroende och förmåga att kräva
sin rätt.
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I

nom ramen för det partiinriktade
demokratistödet har Palmecentret
genomfört tre projekt i södra Afrika.
Med syftet att sprida studieverksam
heten bredare inom ANC har cirka
500 cirkelledare utbildats och 4 000 medlemmar i
ANC har genomgått studierna. Det andra projek
tet har varit en tre veckor lång spetsutbildning för
systerpartier från Namibia, Zimbabwe, Sydafrika,
Tanzania, Mocambique och Angola, med syfte att
utveckla demokratiskt ledarskap och kunskap om
de samhällsutmaningar som många av länderna i
regionen står inför. Det tredje projektet är en ung
domssatsning som syftar till att stärka ungdomar
för att öka deras deltagande och inflytande inom
de politiska partierna i regionen.

SYDAFRIKA

Med bara ett år kvar till valen var förvänt
ningarna stora på att president Cyril Ra
maphosa skulle leverera förändringar. Men
många hävdar att han går kapitalets ärenden
och att utvecklingen mot ett jämlikare land
går alldeles för långsamt. Ramaphosa har
markerat mycket tydligt att ANC ska motver
ka korruption. Ett flertal ministrar har bytts
ut (välkända anhängare till Zuma) samtidigt
som regler och policys har setts över och för
bättrats.
Genom workshops i streetdans, konst, rap
och beatmaking erbjuder samarbetsorgani
sationen Heal the Hood utsatta och fattiga
ungdomar en meningsfull fritidssysselsätt
ning och hopp om framtiden. Projektet
bidrar också till att öka medvetenheten och
kunskapen bland ungdomarna om deras de
mokratiska och mänskliga rättigheter. Heal
the Hood har sedan samarbetet med Palme
centret och Unga Örnar startade utvecklats
mycket som organisation, bland annat tack
vare de ledarskaps- och organisationsutbild
ningar som genomförts.
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PALMECENTRET
I SYDOSTASIEN

I april, under firandet av 50 år av själv
ständighet från Storbritannien, meddelade
plötsligt kung Mswati III att Swaziland byter
namn till eSwatini, vilket betyder ”swazi
ernas plats”. 2018 genomfördes allmänna
val men oppositionella partier är förbjudna.
Dessutom utser kungen 10 av nationalför
samlingens 69 ledamöter. Endast 28,8 pro
cent av befolkningen röstade. I september
genomförde tiotusentals arbetare en tre
dagar lång strejk. De krävde en höjning av
minimilönen till 3 500 SZL, motsvarande un
gefär 2 200 svenska kronor. Polisen bemötte
de strejkande med tårgas, gummikulor och
vattenkanoner. Många människor skadades,
men inga dödsfall rapporterades.
Palmecentrets partner SWAGAA (Swaziland
Action Group Against Abuse) har under flera
år kämpat hårt med lobbyarbete och opini
onsbildning för ett lagförslag om sexuellt
våld och våld i hemmet. I maj 2018 vanns en
stor seger då lagförslaget antogs av senaten
och dessutom godkändes av kung Mswati III.

SOMALIA

Den långvariga konflikten i Somalia har inte
förändrats under det senaste året. Säkerhets
läget är mycket svårt med bland annat åter
kommande klanstrider, terrorattacker, väg
bomber och kidnappningar av hjälparbetare.
Palmecentrets och LO:s partner FESTU (Fe
deration of Somali Trade Unions) och dess
anknutna fackföreningar har under året
varit aktiva i utvecklingen av många politik
områden, exempelvis den nationella syssel
sättningsstrategin och pensionspolitiken.
FESTU deltog även i utformandet av ”labour
code of Somalia” för att garantera förenings
frihet och grundläggande rättigheter på
arbetsplatsen.

FOTO: CHARMAINE CHITATE

ESWATINI (SWAZILAND)

FAKTA:
Under 2018 genomförde Palmecentret 24 projekt
tillsammans med partners i Sydostasien.
• Burma: 13 projekt. Samarbete med Sunderby
Folkhögskola, ABF Västra Götaland, Livs och SSR.
• Filippinerna: 11 projekt. Samarbete med Seko, Seko
Väst, ABF Gästrikebygden, Livs och Kommunal.

ZIMBABWE

Den 30 juli gick Zimbabwe till val, för första
gången utan Robert Mugabe på valsedeln.
Regeringspartiet vann med knapp majoritet
i presidentvalet och med kvalificerad ma
joritet i parlamentet. President Emmerson
Mnangagwa kan fortsätta styra ett land som
han säger är ”open for business”, men inter
nationella samfundet har varit avvaktande.
Under oroligheterna dagen efter valet dö
dades sex personer och landets ekonomiska
situation har ytterligare förvärrats. Läkare
och sjuksköterskor strejkade i stor skala un
der 2018 och krävde förbättrade villkor och
att löner skulle utbetalas. I oktober införde
regimen en skatt på digitala transaktioner
vilket ytterligare ökade det allmänna miss
nöjet eftersom digitalhandeln är ett konkret
resultat av den akuta kontantbristen. 90 pro
cent av landets befolkning i arbetsför ålder
uppskattas vara arbetslösa.

Joanna Bernice Coronacion och Josua Mata från Sentro i Filippinerna.

De olika presidentkandidaterna enades i
samband med valrörelsen om en ”Peace
Pledge”, en kandidatförsäkran om fred. Det
var ett konkret resultat av ett projekt med
Palmecentrets partner Zimbabwe Institute
som syftar till att etablera systematiska
mötesformer och rutiner för dialog mellan
partier. Valrörelsen i Zimbabwe blev också
mindre våldsam än väntat, det mesta av vål
det skedde inom partierna men även i valets
efterspel.

FILIPPINERNA

Det filippinska samhället präglas av oro och osäker
het sedan president Duterte tillträdde i juni 2016.
Nästan dagligen sker utomrättsliga mord i hans
”krig mot droger” och dödsiffran uppgår nu till mer
är 10 000 människor, mestadels unga och fattiga.
Filippinerna har blivit ett av världens farligaste
länder för organisationer och personer som
utkräver ansvar från makthavarna och försvarar
de mänskliga rättigheterna. Men detta föder
också vilja till förändring, samhällsengagemang
och medbestämmande.
Palmecentrets partnerorganisationer står för
motkraften och har under året lyckats med en hel
del förbättringar. Cirka 1 000 arbetare från tre
företag inom elektronikindustrin och textilindu
strin fick klart förbättrade arbetsvillkor. Bland
annat lyckades de sätta stopp för systemet med
beordrad övertid och fick tillbaka obetald lön
sedan tre år tillbaka då ett företag satt i system
att dra av lön för korta raster.
FEDCO, vars mål är att organisera fler obero
ende och självförsörjande arbetarkooperativ, har
lyckats anställa ett fyrtiotal personer med anstän
diga villkor i sina egna kooperativa mikrofinansbank, matsal och dagligvaruaffär. Samtidigt pågår
ett ständigt gräsrotsarbete med att utbilda personer
som i sin tur kan organisera och hålla kurser i sina
egna kooperativ.
Under året presenterades ett lagförslag om
förlängd mammaledighet av senator Risa Honti
veros från det socialdemokratiska partiet Ak
bayan. Sentro pressade också på för att president
Duterte skulle godkänna lagförslaget, vilket
skedde i början av 2019. Lagen om förlängd
mammaledighet är en stor seger för kvinno- och
fackföreningsrörelsen. ”Efter 26 år har vi äntli
gen lyckats förbättra för kvinnliga arbetstagare.
Det är bra för mammorna, deras familjer och för
hela samhället. Nu måste vi fortsätta att kämpa
för att främja kvinnors och arbetstagares rättig
heter och intressen” säger Joanna Bernice
Coronation, biträdande generalsekreterare för
Sentro.
Palmecentret gav även stöd till SocDem Asia
för att samla socialdemokratiska partier i Asien
för att stärka deras nätverk och kunskapsutbyte.
Detta görs i samarbete med Friedrich Ebert
Stiftung, danska Socialdemokraterna och
australienska Labour.

Demonstration med Sentro Women i Manila. Foto: Sentro.
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BURMA

Utvecklingen under 2018 har präglats av en till
bakagång av de demokratiska fri- och rättigheter
som återfåtts under de senaste fem åren. Den
sittande regeringen, med Aung San Suu Kyi i spet
sen, har ökat användningen av repressiva lagar för
att fängsla undersökande journalister, aktivister
och andra som har varit kritiska mot regeringen
eller militären. Landet är fortfarande till stor del i
händerna på militären eftersom den enligt grund
lagen står över de folkvalda församlingarna.
Militärens allvarliga övergrepp mot rohingy
erna har drivit över 700 000 människor på flykt
till Bangladesh. FN har i en rapport redogjort för
att det kan röra sig om folkmord och har uppma
nat att fallet tas upp i den internationella
brottsmålsdomstolen.
Konflikten i Kachin- och norra Shanstaten
har intensifierats ytterligare sedan den nya
regeringen tillträdde. Sedan 2011 har fler än
100 000 civila tvingats på flykt i området.
Exempel från verksamheten i Burma:
Under 2018 har flera av Palmecentrets partners
arbetat för att stärka det fackliga arbetet för bättre
arbetsvillkor, bland annat genom utbildning i
facklig organisering. Organisationerna och deras
medlemmar har stärkt sina möjligheter att stödja
arbetare och jordbrukare att utkräva sina rättighe
ter gentemot arbetsgivare och myndigheter. Kla
gomål mot olagligt beslagtagande av jordbruks
mark har lämnats in och kollektiva förhandlingar
har genomförts för att få tillbaka beslagtagen
mark och kräva kompensation.
Palmecentrets partners som är aktiva i de
konfliktdrabbade områdena i norra Burma
arbetar med att rapportera och sprida informa
tion om brott mot de mänskliga rättigheterna.
Detta görs bland annat genom att utbilda så
kallade medborgarjournalister som når ut till
de värst drabbade områdena.

Resultat 2018
• Totalt har 130 956 personer från målgruppen nåtts av
aktiviteter: som till exempel utbildning, rättighetsbaserade aktiviteter, påverkansarbete, informationsmaterial och juridisk rådgivning.

Aywang Seng är 7 år och går i
skolan i ett flyktingläger i Kachin i
Burma. Palmecentret stödjer där
medborgarjournalister som kan
rapportera om övergrepp från
militären. Foto: Vilhelm Stokstad.

• Partners insatser har bidragit till minst fem exempel
på policyer, lagar och lagändringar som har erkänts
av relevanta beslutsfattare på olika nivåer.
• Efter påverkansarbete från partners gjordes en överenskommelse om en kvot på minst 30 procent kvinnor
vid beslutsfattande om vidarebosättning, ombyggnad
och sociala utvecklingsfrågor inom fredsprocessen.
• I sex av tio partnerorganisationer finns det specifika
exempel på ökad demokratisk praxis under 2018.
Exempelvis höll Human Right Defenders and Promoters (HRDP) sitt allra första årsmöte. En ny
styrelse valdes av medlemmarna och mötet tog
en rad policyer.
• 2 389 personer ur målgruppen fick hjälp av partners
rättsliga stöd till offer för brott mot mänskliga 		
rättigheter. Av dessa var 82 procent kvinnor. Det är en
ökning med 132 procent jämfört med 2017.

Arbetsgivarna kallar oss för Viruset eftersom vi ser till att arbetarna får sina socialförsäkringskort.

/Kha Kha, projektledare Farmer and
Labour Activists Group
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PALMECENTRET I MELLANÖSTERN
OCH NORDAFRIKA (MENA)

T

renden med militarisering, vålds
användning och underminering
av demokratin i Mellanöstern och
Nordafrika har fortgått även under
2018. Detta påverkar våra samarbets
partners i regionen som ser sitt utrymme och sina
rättigheter kringskurna. Inte minst har tragedierna
i Syrien och Jemen fortsatt, på civilbefolkningens
bekostnad.
USA:s beslut att flytta sin ambassad till Jerusa
lem var enligt många palestinier en sista spik i
kistan för en tvåstatslösning. I Gaza dödades minst
200 palestinier under sin protest – ”Great March of
Return” – som inleddes i mars månad 2018. Också
på Västbanken har man protesterat. Bland annat
mot sina egna ledare och den palestinska adminis
trationen med anledning av den kritiserade sociala
trygghetslagen.
I Turkiet har utrymmet för civilsamhället krympt
allt mer med arresteringar och fängslanden av
oppositionella och aktivister. President Erdogan
ökade sina maktbefogenheter och försvårade
parlamentets möjligheter att avsätta honom.
I Syrien är en politisk lösning på konflikten långt
borta även om konflikten militärt sett är inne i ett
slutskede. Upptrappningar från några av regionens
stormakter har också skett. Israel har genomfört
flera attacker mot iranska mål i landet och Turkiet
gick i januari in i det syriska Afrin-distriktet som då
kontrollerades av de kurddominerade styrkorna.
Det syriska folket betalar fortsatt priset för stor
makternas användande av Syrien som spelplan för
deras geopolitiska intressen.
För första gången på länge har det skett förhål
landevis mycket i Västsaharafrågan. I början av
december 2018 träffades den sahariska befrielse
rörelsen Polisario och Marocko för första gången
på många år under ledning av FN:s nya särskilda
sändebud, Horst Köhler. Även om inget konkret
utfall framkommit har parterna kommit överens
om att träffas igen i vår. Tyvärr har EU samtidigt
ingått två handelsavtal med Marocko som bland
annat inbegriper varor och råvaror. Att Marocko
skulle kunna ge EU:s fiskare tillstånd att fiska i
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västsahariska vatten strider mot internationell rätt
men Frankrike och Spanien har ändå drivit genom
detta i unionen.

Partiinriktat demokratistöd i MENA

I Tunisien har Socialdemokraterna i Uppsala län
och Örebro län fortsatt sitt stöd till systerpartiet
Ettakatol genom utbildningsinsatser kring intern
demokratiska frågor, riktade workshops till ungdo
mar och kvinnor, samt ett extra fokus på kampanj
kunskaper inför de lokala valen som genomfördes i
Tunisien under året.
I Palestina har SSU fortsatt sitt samarbete med
Fatah Youth och Palmecentret har lyckats få igång
verksamhet med Fatah igen efter några år utan
gemensamma projekt. SSU och Fatah Youth har
under året gått från att ha genomfört interna
grundutbildningar inom Fatah Youth, till att ha
utbildat ledare som ska kunna sprida kunskapen
och utbildningsupplägget vidare inom organisatio
nen. Fatah har på ett liknande sett utbildat ledare
kring ledarskap, demokrati och samhällsutveck
ling, som sedan har fått hålla sina egna workshops
i mindre orter på Västbanken.
Det turkiska systerpartiet HDP har i slutet av året
genomfört workshops i olika europeiska länder om
situationen i Turkiet inför lokalvalen under våren
2019. I irakiska Kurdistan genomförde Palmecentret
tillsammans med systerpartiet PUK ett tredje steg i
en fyrstegsutbildning som bland annat fokuserade
på interndemokrati, hur man arrangerar en parti
kongress och vikten av samarbeten partier emellan.
Utöver de bilaterala projekten genomförde Palme
centret tillsammans med Socialdemokraterna bland
annat en MENA-konferens i Stockholm för att
diskutera de gemensamma utmaningarna i regionen
och en konferens för Fatah för att på ett djupare plan
diskutera interna utmaningar och vägar framåt.

PALESTINA

Under 2018 har vår partner DWRC stött
bildandet av sju fackliga unioner och en ar
betskommitté i Gaza. Unionerna och arbets
kommittén representerar 859 arbetare (35,8
procent är kvinnor). Genom samarbetet med
Pyalara har ungdomar påbörjat en nationell
kampanj för att ändra vallagen och låta ung
domar få stå på vallistor för lokalfullmäktige
vid 18 år istället för som hittills vid 24 år. I
kampanjerna deltar alla våra partners. Det är
första steget mot förnyelse av en mycket för
åldrad maktstruktur.

FAKTA:
I MENA-regionen bedrev Palmecentret tillsammans med
våra medlemsorganisationer 25 projekt under 2018.
• Palestina: 16 projekt. Samarbete med SSU Göte-	
borg, ABF Södra Småland, ABF Botkyrka, Unga
Örnar, LO Gotland, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, Akademikerförbundet SSR och Anna
Lindhs minnesfond.
• Syrien: 2 projekt. Samarbete med ABF, ABF
Göteborg och ABF Malmö.
• Turkiet: 3 projekt. Samarbete med Marieborgs
folkhögskola och Akademikerförbundet SSR.
• Västsahara: 2 projekt. Samarbete med S-kvinnor i
Dalarna, S-kvinnor i Stockholm och SSU.
• Irakiska Kurdistan: 1 projekt.
• Tunisien: 1 projekt. Samarbete med Socialdemokraterna i Uppsala län och Socialdemokraterna i
Örebro län.

Nätverksmöte i Ramallah. Foto: Palmecentret.

TURKIET

Under 2018 har partnerorganisationers verk
samhet lett till att fler kvinnor har erhållit ju
ridisk hjälp efter att ha utsatts för våldsbrott.
Medvetenheten om det sexuella våldet och
hur det kan förebyggas har ökat, vilket har
återspeglats i ökade ansökningar till Palme
centrets partnerorganisationer och ökade
anmälningar. I ett annat projekt har samarbe
tet resulterat i att flera romska ungdomar har
engagerat sig i politiken och aktivt deltagit i
politiska mekanismer.

VÄSTSAHARA

Tillsammans med S-kvinnor i Stockholm
och Dalarna stöttar Palmecentret Olof Palmeskolan i ett av de västsahariska flyktinglägren i
Algeriet. I skolan går cirka 150 unga tjejer och
kvinnor som lär sig yrkeskunskaper men också
kvinnorätt, administration och politik.
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PALMECENTRET PÅ VÄSTRA BALKAN

D

Malak Kaddah, syrisk arkitekt och deltagare i Tahdir-projektet. Tahdir har fått stöd från Palmecentret. Foto: Vignette.

SYRIEN

ABF är engagerade i ett folkbildningsprojekt
som riktar sig till syriska flyktingar i Turkiet. I
stadsdelen Esenyurt i Istanbul håller organi
sationen Hope for All utbildningar i engelska,
yrkeskunskaper och mänskliga rättigheter. Ofta
kommer flyktingarna från mer traditionella
kulturer och bakgrunder och flickorna gifts ofta
bort tidigt. Genom sina kurser och kontakter
har Hope for All fått många unga tjejer att vilja
satsa på något yrke och utbildning i stället för
att bilda familj när de är för unga. Organisatio
nen drivs av de ofta unga medlemmarna och
ABF har utbildat dem i folkrörelsedemokrati.
Palmecentret stödjer också Syrian Women’s
Network som arbetar för att förändra synen på
kvinnor och få kvinnor att vara en del i freds
processen. Under 2018 har de bland annat nått ut
till hundratusentals människor genom sina
veckovisa radioprogram som tar upp politiska och
sociala frågor utifrån ett feministiskt perspektiv.
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De har också sammanfört och utbildat ett
40-tal syriska aktivister och andra i kvinnorätt
och kamp.
I början av 2018 avslutades Palmecentrets
EU- och Sidastödda projekt Tahdir efter tre års
verksamhet. Projektet syftade till att stärka
syriska nyckelpersoner i stadsplanering, lokal
administration och reformarbete inom säker
hetssektorn. Cirka 250 individer har fått
kunskaper om demokratisk och transparent
förvaltning. Frågan är om dessa individer
kommer att få någon möjlighet att praktisera
sin kunskap givet utvecklingen i Syrien sedan
projektet initierades.

et hägrande medlemskapet i EU är
fortsatt den styrande frågan i regio
nen. Trots att de sex länderna på Väs
tra Balkan inte heller under 2018 fick
några löften eller tydliga tidtabeller
från Bryssel om när de kan bli medlemmar, så är
det anpassningen till EU:s regelverk som sätter den
politiska agendan.
Medan låsningarna i konflikterna mellan Serbien
och Kosovo och de olika delarna av Bosnien och
Hercegovina inte kom närmare någon lösning så
lyckades Makedonien förhandla fram ett avtal med
Grekland. Enligt överenskommelsen ska landet byta
namn till Nordmakedonien och i utbyte lovar
Grekland att inte längre blockera grannlandets
ansökningar om medlemskap i NATO och EU.
Under året förekom rykten och diskussioner om
att Serbien och Kosovo förhandlade om att byta
delar av sina territorier med varandra för att nå en
lösning på konflikten länderna emellan. Serbien
skulle lämna ett område i sydvästra delen av landet
dominerat av albaner i utbyte mot att Kosovo
släppte en bit i norr där serberna utgör en majori
tet. Men förslaget möttes av starka protester på
båda sidor och har inte förts vidare.
Bosnien och Hercegovina brottas fortsatt med
etniska låsningar mellan bosniaker, serber och
kroater. Detta blev tydligt under och efter valrörel
sen 2018, då den serbiska nationalisten Milorad
Dodik valdes till en av landets tre presidenter.
Samtidigt som Dodik nu är president förespråkar
han att den serbiska delen ska lämna Bosnien och
Hercegovina.
I Albanien började och slutade året med stora
protester mot såväl regeringen som höjda student
avgifter. Oppositionen har under stora delar av året
bojkottat parlamentsarbetet och krävt regeringens
avgång. Samtidigt har den sittande regeringen
gjort framsteg i reformarbetet med de krav EU har
ställt på landet. En viktig delseger togs under året
då Albanien fick ett preliminärt startdatum för att
inleda förhandlingar sommaren 2019.
Regionen präglas fortsatt av de realpolitiska
överenskommelser som en gång stoppade krigen
och resten av Europas önskan om stabilitet. Men de
grundläggande motsättningarna mellan länderna
har inte lösts och den ekonomiska tillväxten är inte
tillräcklig för att skapa utrymme för reformer och
nödvändiga investeringar. Arbetslösheten, framför

allt bland ungdomar, är hög och de välutbildade
lämnar regionen för bättre framtidsutsikter. Bristen
på politiska alternativ har skapat en grogrund för
nationalistiska partier som talar mer om nationen
och traditionella värderingar än om regional
integration och utveckling.
Ryssland och Turkiet erbjuder regionen alterna
tiv till EU:s tveksamma attityd och ger stöd till
strategiska projekt och försöker få länderna att
vända sig österut.

FAKTA:
Under 2018 genomförde Palmecentret 61 projekt tillsammans med partners på Västra Balkan.
• Albanien: 15 projekt.
• Bosnien och Hercegovina: 13 projekt. Samarbete
med ABF Göteborg, ABF Sydvästra Götaland, ABF
Fyrbodal, Birkagårdens folkhögskola, Fastighetsanställdas förbund, IF Metall Östergötland, Handelsanställdas förbund, Hyresgästföreningen Aros-Gävle,
Socialdemokraterna i Jönköpings län, Socialdemokraterna i Stockholm, Socialdemokraterna i Östergötland, Kommunal Stockholm, Kommunal Östergötland och Västerås folkhögskola.
• Kosovo: 10 projekt.
• Makedonien: 5 projekt. Samarbete med Socialdemokraterna i Jämtland, Socialdemokraterna i
Upplands Bro och Socialdemokraterna i Södra
Älvsborg.
• Serbien: 18 projekt. Samarbete med IF Metall
Göteborg, LO-distriktet Västsverige, SSU Stockholms
län, Socialdemokraterna i Göteborg och Viskadalens
folkhögskola.

ALBANIEN

I Albanien arbetade Palmecentret med stöd
till civila samhället och Socialdemokrater
nas systerparti. Fokus ligger på att öka
medborgarnas deltagande och inflytande
i kommunala beslut, att stärka de fackliga
organisationerna samt att utbilda unga
aktiva i Socialistpartiet.
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BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

I Bosnien och Hercegovina arbetade Pal
mecentret med organisationer som främjar
arbetares rättigheter. Till exempel har det
bosniska fackförbundet för handelsanställ
da, STBiH, inrättat ett forum som hjälper
medlemmarna med juridisk rådgivning.
De arbetsrättsliga frågorna adresseras även
genom stödet till det fackliga forumet i
bosniska socialdemokratiska partiet (SDP),
tillsammans med insatser för politisk utbild
ning och policyutveckling.

KOSOVO

I Kosovo inriktades Palmecentrets arbete
på att stärka de mekanismer som finns för
dialog mellan makthavare och medborgare
samt på att öka kvinnors och ungdomars roll
i fackliga organisationer.

MAKEDONIEN

I Makedonien stödde Palmecentret det social
demokratiska partiet SDSM:s arbete med
interndemokratisk utveckling, utbildning,
politikutveckling samt social och politisk dia
log. Vi gav även stöd till organisationer som
jobbar för att öka medborgarnas deltagande
och inflytande i kommunala beslut.

SERBIEN

I Serbien dominerades Palmecentrets verk
samhet av stöd till organisationer och allianser
som arbetar för ökad transparens och på olika
sätt bekämpar den utbredda och systematiska
korruptionen. Palmecentret arbetade även
med arbetsrättsliga frågor och kvinnliga rät
tigheter via fackliga organisationer. Därutöver
gavs stöd till en plattform för facklig-politisk
samverkan, utbildning av lokala företrädare
för Demokratiska Partiet samt en ungdoms
satsning med regionens ungdomsförbund
för att sätta fokus på Serbiens och regionens
utmaningar.

Handelsanställda i Sarajevo ockuperade sin arbetsplats för
att få ut sina löner. De fick stöd av Handelsfacket i Bosnien
och Hercegovina som samarbetar med Palmecentret.
Foto: IRFAN REDZOVIC
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PALMECENTRET
I ÖSTEUROPA
FAKTA:
Under 2018 genomförde Palmecentret 7 projekt tillsammans med partners i Östeuropa.
• Ryssland: 1 projekt.
• Belarus: 4 projekt. Samarbete med Socialdemokraterna i Blekinge, S-kvinnor Göteborg, ABF Gästrikebygden samt ett projekt tillsammans med andra
svenska partistiftelser.
• Moldavien: 2 projekt. Samarbete med Socialdemokraterna i Jönköping, Socialdemokraterna i Gävleborg,
Socialdemokraterna i Örebro län och S-kvinnor i
Östergötland.

Resultat 2018:
• Vårt systerparti BSDP Hramada deltog i de fortsatta
protesterna i Belarus mot den så kallade parasitlagen
som innebär en extra skatt för arbetslösa. Protesterna
fick brett folkligt stöd och tvingade president
Lukasjenka att skjuta upp införandet av lagen.
• Under Frihetsdagen den 25 mars i Belarus genomfördes
protester mot regimen med tusentals deltagare över
hela landet. Trots arresteringar och efterföljande
domar med korta fängelsestraff och höga bötesstraff,
fortsatte protesterna under våren och man ordnade
också första maj-firande trots att detta förbjudits.
• I oktober anordnades ett lyckat nätverksmöte med
svenska medlemsorganisationer samt våra systerpartier i både Moldavien och Belarus, som sedan lett
till ytterligare samarbetsprojekt. Det har även banat
väg för stärkt regional samverkan i Östeuropa.
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RYSSLAND

I Ryssland var det pensionsfrågan som domi
nerade den politiska debatten under 2018.
En föreslagen höjning av pensionsåldern
från 55 år till 63 år för kvinnor, respektive
från 60 år till 65 år för män, väckte starka
protester bland befolkningen och Putins po
pularitet föll från 80 procent till 63 procent.
Protesterna ledde till att förslaget revidera
des till 60 år för kvinnor och nya löften om
höjda pensioner för alla. Trots detta ledde
förslaget till flera nederlag för Putins parti
Enade Ryssland i de regionala valen i sep
tember.
I Ryssland fortsatte samtidigt utrymmet
för civilsamhället att krympa ytterligare
under 2018. Putinregimen fortsatte med sin
kampanj mot folkrörelser och föreningar,
och mot alla typer av stöd och kontakter
med utländska organisationer. En domstol i
S:t Petersburg upplöste i januari den Inter
regionala Fackliga Samorganisationen (MPRA)
efter anklagelser som bland annat inklude
rade samröre med fackföreningar i andra
länder, vilket skulle göra organisationen till
utländsk agent. MPRA vann dock sitt mål i
Rysslands Högsta domstol där man fick
gehör för sin argumentation att den fackliga
rörelsen är en internationell rörelse, som
även ryska fackföreningar har rätt att
ansluta sig till.

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

Ungdomar i Belarus anordnar studiecirklar
som motvikt till det statliga utbildningssystemet. Deras organisation ABF-BY får stöd
genom Palmecentret.
Foto: Maria Söderberg

BELARUS

I Belarus genomfördes i början av 2018 val till
de beslutande församlingarna på lokal nivå. Inte
heller dessa val kan sägas ha genomförts enligt
internationella krav vad gäller rösträkning och
rättvist deltagande för oppositionen. Myndighe
terna hävdade att valdeltagandet var 77 procent
trots rapporter om mycket lågt intresse för delta
gande i valet – och en ovanligt hög andel förtids
röster, som är ett känt sätt att manipulera valre
sultaten i Belarus. Av 18 000 nya kommunpoliti
ker var det bara två (på allra lägsta byrådsnivå)
som tillhörde oppositionen. Trots detta kämpar
de oppositionella partierna i Belarus för sin ex
istens – en anledning att ändå ställa upp i valen
är att de då får bedriva utåtriktat arbete och till
exempel hålla torgmöten och knacka dörr.
Under våren genomförde BSDP Hramada sin
kongress och valde ny ordförande, den 35-årige
Ihar Barisau, journalist.

MOLDAVIEN

I Moldavien fortsatte motsättningarna mellan
de som förespråkar ett inträde i EU mot de
som vill närma sig Ryssland. Ekonomin åter
hämtade sig något samtidigt som konflikten
om Transnistrien, ett område med främst
ryskspråkiga invånare, fortsatte.
Palmecentret har under året stöttat
Socialdemokraternas systerparti genom
insatser riktade till kvinnoförbundet och
lokala partidistrikt, med speciellt fokus på
interndemokrati och jämställdhet.
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PARTIINRIKTAT DEMOKRATISTÖD
– AKTIVITETER I SVERIGE

International Domestic Workers Federation höll kongress i Sydafrika 2018. Foto: IDWF.

SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM

U

nder 2018 nådde Palmecentrets
samarbetsorganisationer framgångar
på såväl nationellt som globalt plan,
samtliga med potential att förbättra
livet för miljontals arbetare.
Vår partner International Domestic Workers
Federation deltog i International Labour Confe
rence i Geneve där de kämpade för en ny ILO-kon
vention om förbud mot könsbaserat våld och
trakasserier i arbetslivet. Slutförhandlingarna om
konventionen väntas äga rum 2019 och IDWF:s
idoga kamp fortsätter.
I Mexiko lyckades Palmecentrets partner,
hushållsarbetarfacket Sinactraho, driva frågan om
den juridiska diskrimineringen av hushållsarbetare
ända upp i Högsta domstolen. Delar av både
arbets- och socialförsäkringslagstiftningarna
dömdes ut som diskriminerande mot hushållsarbe
tare och därmed grundlagsvidriga. Myndigheterna
har ålagts att utveckla ett socialförsäkringsprogram
för hushållsarbetare som förväntas nå full täckning
inom tre år.
2018 deltog våra partners från Trade Union
Confederation of the Americas i en global konfe
rens om finansiering av sociala trygghetssystem i
utvecklingsländer. Tillsammans med över 100
fackliga organisationer, civilsamhällesorganisatio
ner och forskare från hela världen presenterade
TUCA sina erfarenheter och lärdomar från projekt
samarbetet med Palmecentret.
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I tre av samarbetsländerna – Dominikanska
republiken, Costa Rica och Colombia – har de
fackliga centralorganisationerna presenterat
reformförslag om skatter och social trygghet. Detta
har varit angeläget, inte minst mot bakgrund av de
åtstramningar som genomförts i stora delar av
Latinamerika. Hittills har framgångarna varit störst
i Dominikanska republiken där förslagen diskute
rats i partssamtal och där vissa delar fått stöd av
några av landets senatorer.

Palme Academy

Valseminarium

I januari genomförde Palmecentret, i samarbete
med Campus Bommersvik, den årliga upplagan av
Palme Academy, som är en utbildning för Social
demokraternas systerpartier med syftet att stärka
partierna som socialdemokratiska aktörer. Årets
akademi fokuserade på den socialdemokratiska
ideologin i teorin, men även i praktiken som verk
tyg för att lösa de gemensamma samhällsutma
ningar som finns. Även politiskt ledarskap var ett
genomgående tema under utbildningen. 2018 var
det fokus på MENA-regionen och deltagande parti
er var Ettakatol (Tunisien), Polisario (Västsahara),
PUK (Irakiska Kurdistan), HDP (Turkiet), Fatah
(Palestina) och Meretz (Israel).

I samband med höstens allmänna val i Sverige och
den tillhörande valrörelsen, anordnade Palmecen
tret tillsammans med Socialdemokraterna ett val
seminarium i Stockholm under andra veckan i au
gusti för systerpartier från olika delar av världen.
Valseminariet bestod av utbildande moment kring
hur de allmänna valen i Sverige går till och vilka
strategier och frågor som Socialdemokraterna som
parti använde i valet. Deltagarna fick även delta i
dörrknackningskampanjer i olika delar av Stock
holm. Deltagarna kom från Asien, Västra Balkan,
MENA, Södra Afrika och Östeuropa.

Almedalen

I juli deltog Palmecentret i Almedalsveckan på Got
land tillsammans med två gäster från systerpartiet
i Makedonien – Makedoniens Socialdemokratiska
Union (SDSM). Under veckan deltog Palmecentret
och representanterna från SDSM i olika seminarier
och möten som anordnades med framträdande po
litiker inom Socialdemokraterna.

FAKTA:
Ett regionalt fackligt projekt i Latinamerika, genomförs
av Trade Union Confederation of the Americas med
stöd av LO. Implementeras av centralorganisationer i
Dominikanska republiken, Colombia, Panama, Costa Rica
och Argentina.
Ett globalt fackligt projekt, genomförs av International
Domestic Workers Federation med stöd av Kommunal.
Implementeras av hushållsarbetarorganisationer i Mexiko,
Sydafrika, Namibia, Malawi, Indien och Hongkong.
Ett folkbildningsprojekt i Bolivia. Projektet har genomförts av tre lokala folkbildningsorganisationer med stöd
av IF Metall Gävleborg. Under 2018 valde IF Metall Gävleborg att avsluta sitt engagemang och en utfasningsprocess har inletts.
Palmecentret och Socialdemokraterna anordnade ett valseminarium i Stockholm i augusti
för systerpartier från olika delar av världen.
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GLOBALA TORGET
– 97 MÖTEN FÖR EN BÄTTTRE VÄRLD!

B

okmässan 2018 arrangerades den
27–30 september. För femtonde året
i rad fanns Globala Torget (tidigare
Internationella torget) på plats och
hade över 17 000 besökare under

FOTO: BJÖRN LINDH

fyra dagar.
Sida hade under några år projektlett Globala
Torget, men inför 2018 valde de att i stället erbjuda
någon av ramorganisationerna att åta sig uppdraget.
Efter ansökan fick Palmecentret i uppdrag att vara
projektledare 2018–2019.
Globala Torget 2018 hade 40 montrar med
utställare från civilsamhället och en scen där 97
olika programpunkter genomfördes. De sändes
också direkt digitalt och kan ses i efterhand på
Globala Torgets Youtube-kanal. Programpunkterna
med Globala Torgets egna gäster – Nawal El Saadawi,
Pussy Riot och utrikeskorrespondenten Cecilia
Uddén – var de mest välbesökta, tätt följda av

Palmecentrets seminarier ”Globalt samarbete om
flyktingar och migranter” samt ”Dialog för demo
krati” med Anna Sundström, Marita Ulvskog,
Jesper Bengtsson, Joakim Palme och Lisa Pelling
som paneldeltagare.
På Globala Torget arrangerades boksignering och
bokförsäljning, eftersnack och tea-talks, offentliga
skypesamtal samt en basar med Fairtrade-produk
ter. Dessutom ställdes två internationellt kända
konstinstallationer ut – ”Saydnaya (missing 19 dB)
av konstnären Lawrence Abu Hamdan och verket
”The World is Yours” av Lusine Djanyan och Alexey
Knedlyakovsky från konstnärsrörelsen Pussy Riot.
De två senare bjöds också in som gäster på plats.
Utöver programmen på Bokmässan arrangerades
tillsammans med ABF Göteborg ett välbesökt scen
program på arabiska i Folkets Hus Hammarkullen
med författaren Nawal El Saadawi.

Många SSU:are deltog i Palmedagen i Örebro. Här tillsammans med Philip Botström och Anna Sundström.

PALMEDAGEN 2018

D

Nawal El Saadawi mötte många beundrare när hon besökte Folkets Hus i Hammarkullen. Foto: Björn Lindh.
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en 17 november genomfördes Palme
dagen i City Konferenscenter i Örebro.
Temat var ”Varken Putin eller Trump
– demokrati som motkraft”. 135
personer deltog i arrangemanget, de
allra flesta från lokala medlemsorganisationer.
Bland de medverkande fanns Marita Ulvskog,
Anna Sundström, Matilda Ernkrans, Annika Söder,
Josefin Lind, Pierre Schori, Philip Botström, Lena
Rådström-Baastad, Helen Pettersson och Karl-Pet
ter Thorwaldsson. Poeten Agnes Török medver
kade om ord som motstånd – en mycket uppskattad
programpunkt.

Två utländska gäster bidrog med information
om situationen för politiska aktivister inom
oppositionen i USA respektive Ryssland: David
Duhalde, Our Revolution i USA och Natalia
Griaznevich, Open Russia, Ryssland.
De utvärderingar som lämnades in visade att
bara en person av fem hade deltagit i Palmedagen
tidigare, att nio av tio ansåg att de ökat sina kun
skaper om globala frågor och fler än nio av tio
tyckte att Palmedagen ökat viljan att engagera sig
för internationell solidaritet.
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KRAFT ATT
FÖRÄNDRA
VÄRLDEN
Längtan efter fred och social
rättvisa är gemensam för alla folk.
Olof Palme

Anna Sundström och Reza Talebi i Palmecentrets monter på Globala Torget 2018. Foto: Björn Lindh.

KOMMUNIKATION OCH
OPINIONSBILDNING
r 2018 var ett år då Sverige fokusera
de på inrikespolitiska frågor, en tuff
valrörelse följdes av utdragna reger
ingsförhandlingar. Palmecentret har
påmint om att det finns en värld ut
anför Sveriges gränser som påverkar oss, och som
vi måste förändra.
Ett utåtriktat förhållningssätt har bland annat
lett till en ökning av antalet följare på Facebook och
synlighet i media. Som exempel på frågor som
Palmecentret uttalade sig kring kan nämnas
Socialdemokraternas förslag om att enbart länder
som går med på att återta flyktingar ska kunna få
svenskt bistånd, där Palmecentret förhöll sig
kritiskt. Andra frågor har till exempel gällt kritik
mot Israels aggressioner mot demonstranter i Gaza,
en uppmaning till EU att ge Kanada stöd när

Å
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Saudiarabien straffade landet efter kritik rörande
mänskliga rättigheter och ytterligare en uppma
ning till EU, om att det blivit dags att släppa in
länderna på Västra Balkan i gemenskapen.
Två pressresor arrangerades, till Palestina
respektive Filippinerna. De gav upphov till ett antal
artiklar i de medlemsorganisationstidningar som
skickade deltagare i resorna.
Budskap och material har fortsatt utvecklats i en
riktning där de i högre grad berör och väcker engage
mang. Det visar sig i de nya grundpresentationer
som tagits fram; broschyr och Powerpoint, liksom i
tidningsbilagan Global Solidaritet 2018 som nådde
närmare 80 000 medlemmar i Socialdemokraterna.
En handlingsplan för att öka antalet besökare på
hemsidan togs fram.

Trycksaker

• Global Solidaritet 2018 – en tidning med artiklar
om bland annat minoriteter i Burma, folkbild-		
ning i Sydafrika och unga romer i Turkiet. Tid-		
ningen nådde nästan 80 000 medlemmar i
Socialdemokraterna samt deltagare i fackliga 		
kongresser.
• 40 år av solidaritet – en bok om fyra decennier 		
av svensk arbetarrörelses arbete för demokrati, 		
mänskliga rättigheter, rättvisa och fred.
• What about Sweden’s feminist foreign policy? 		
En rapport om hur olika aktörer ser på Sveriges
feministiska utrikespolitik.
• Kraft att förändra världen – presentationsbroschyr om Palmecentret.

Media, hemsida och sociala medier

• Palmecentret, våra företrädare och samarbetsorganisationer omnämndes 444 gånger i 		
media under 2018 (cirka 870 gånger 2017). 		
Skillnaden beror främst på att TT spred fler av 		
våra nyheter 2017 och att vi under en stor del av
det året även hade tillgång till statistik för press-	
klipp i tryckta medier.
• palmecenter.se hade 43 104 unika besökare 		
(2017 var de 43 884).

• Antalet personer som gillar oss på Facebook
ökade med 2 310 personer till totalt 12 351.
• Antalet personer som följer oss på Twitter ökade
med 136 personer till totalt 2 880.

Arrangemang

• 37 seminarier med 2 279 deltagare (28 semina-		
rier med drygt 1 500 deltagare 2017).
• Ett seminarium – Hot och hopp i dagens osäkra 		
värld – spelades in av SVT Forum och sändes vid
flera tillfällen under våren 2018.
• Palmedagen ägde rum den 17 november i
Örebro Konferenscenter, Örebro. 135 deltagare,
de flesta från lokala medlemsorganisationer, 		
deltog. Temat var ”Varken Putin eller Trump – 		
demokrati som motkraft”.

Samarbete med medlemsorganisationerna

• 13 medlemsorganisationer beviljades bidrag för
informationsinsatser som till exempel filmturné,
föreläsningar och seminarier. (2017 beviljades 		
11 medlemsorganisationer bidrag).
• Palmecenterambassadörer fanns i Blekinge,
Göteborg, Göteborgsområdet, Gävleborg,
Jämtland, Kalmar län, Norrbotten, Stockholmsregionen, Uppsala län, Värmland, Västerbotten 		
och Örebro län.
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KAMPANJER OCH INSAMLING
DE MEDEL PALMECENTRET samlar in används i hu

vudsak till egeninsatser till Sida för våra egna pro
jekt. All verksamhet syftar till Palmecentrets över
gripande mål – en värld med fredliga samhällen grun
dade på demokratins ideal och alla människors lika
värde. Insamlade medel används även för Palme
centrets andra huvudsyfte: att informera och bilda
opinion för internationell solidaritet. Insamling till
Palmecentret sker dels genom särskilda kampanjer,
dels från månadsgivare och allmänna gåvor.

SSU:S INSAMLINGSTÄVLING
Under SSU:s valläger i augusti 2018 pågick en insamlingstävling mellan distrikten. Varje distrikt fick
möjlighet starta en insamling via Facebook och dela
länken bland vänner, familj och framför allt med
hemmadistriktets partimedlemmar, förtroendevalda och arbetarrörelsens vänner. Det distrikt som
samlade in mest pengar i förhållande till sitt medlemsantal vann en resa till Sydafrika för att se och
delta i Palmecentrets projektverksamhet.
Tävlingen engagerade hundratals SSU-ungdomar
och sammanlagt samlades över 145 000 kronor in
under tre intensiva dagar. På avslutningsceremonin
tillkännagavs att SSU Södra Älvsborg vunnit med
klar marginal. I december besökte två medlemmar
från SSU-distriktet Sydafrika och träffade flera av
våra partnerorganisationer. Resenärerna filmade
aktiviteter och intervjuade projektdeltagare. Materialet kommer under 2019 att spridas genom SSU:s
kanaler för att återknyta till det internationella
engagemang som skapats bland SSU-medlemmarna
under vallägret.

Fadderverksamheten1 har fortsatt gett goda resultat.
Fler medlemsorganisationer har under 2018 blivit
faddrar för solidaritetsprojekt. Under 2018 uppgick
fadderintäkter och intäkter för projekt utan adminis
tration till dryga 2,4 miljoner kronor. Totalt uppgick
insamlingen under året till 5 180 749 kronor.
1. Att vara fadder innebär att en medlemsorganisation bidrar med tio procent
av projektkostnaderna och får full tillgång till information om projektets utveckling och resultat. Allt ansvar för genomförande och redovisning ligger på
Palmecentret.

			
Insamling i siffror
2017
2018
Fadderprojekt och projekt utan administration

2 137 982 kr

2 431 007 kr

Månadsgivare/autogiro

1 796 915 kr

1 810 819 kr

Lönegåva

303 710 kr

372 395 kr

Temainsamlingar

573 400 kr

32 162 kr

Gåva från organisation

152 318 kr

90 660 kr

95 315 kr

76 944 kr

118 438 kr

130 532 kr

Hyllnings- och minnesgåva
Gåva från person
Bössinsamling

Deltagare i SSU:s valläger i augusti 2018. Foto: Björn Lindh.

3 940 kr 	- kr

Julgåva och SMS	- kr 	- kr
Gåvoshop

4 631 kr

25 148 kr

Facebookgåva	- kr

211 082 kr

TOTALT

5 186 649 kr

5 180 749 kr

Insamling 2018
50%
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15%

BARNEN I BETLEHEM
Palmecentret genomförde under december månad
en julkampanj som uppmärksammade livsvillkoren
för barn som bor i Bethlehem. I samverkan med en
av våra samarbetsorganisationer i Palestina tog vi
fram olika versioner två minutlånga kampanjfilmer
och lite längre dokumenterande film. Filmerna
skildrade tillvaron i skuggan av muren och konflikten för Ayham, 11 år, och Haya, 7 år. I filmerna berättar barnen själva om det tuffa livet i Bethlehem och
om sina framtidsdrömmar.
Kampanjen syftade till att öka kunskapen om
situationen i Palestina, och öka kännedomen om
Palmecentrets verksamhet. Sammanlagt nådde
filmerna över 110 000 användare på Facebook och
hade nästan 200 delningar. Över 15 000 personer
såg någon av filmerna. I vissa versioner av filmerna
uppmanades tittaren att stödja vårt arbete genom
en gåva. Julkampanjen var även temat i det insamlingsbrev som inför jul skickades ut tillsammans
med ett nyhetsbrev till samtliga månadsgivare.
Över 35 000 kronor samlades in.

Foto: Johan Eckerström.

10%
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Fadderprojekt
och projekt
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Månadsgivare/ Lönegåva
autogiro
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Temainsamlingar

Gåva från
organisation

Hyllnings- och
minnesgåva

Gåva från
person

Gåvoshop

Facebook-gåva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 • 31

VERKSAMHETEN I SIFFROR

VI ÄR PALMECENTRET

Palmecentret redovisar för verksamhetsåret 2018
ett resultat på -2 070 tkr (-1 243 tkr) före finansiel
la poster och efter finansiella på -366 tkr (-989 tkr).
Siffrorna inom parentes gäller 2017.
Resultatet fördelar sig på verksamheten i
Solidaritetsfonden med -688 tkr (-1 156 tkr) och
med 322 tkr (167 tkr) på övrig verksamhet i
Palmecentret. Det negativa resultatet i Solidaritets

Medlemsorganisationer:

fonden beror främst på att insamlade medel och
fadderintäkter understiger kostnader för egeninsat
ser och direkta insatser. Dock uppväger fortfarande
marknadsvärdet av kapitalet till viss del detta
negativa resultat för det bokförda värdet.
Insamlingens resultat i siffror finns på sidan 30.

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Landsorganisationen, LO
Socialdemokraterna
Socialdemokrater för tro och solidaritet
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor

Flerårsöversikt (tkr)			
Intäkter
Verksamhetsresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2018

2017

2016

2015

2014

157 088

141 518

136 086

149 310

142 666

-2 070 	-1 243	-2 767	-1 668	-2 397
- 366	- 988	-2 304	-1 279	-564
54 392

63 322

71 728

63 212

81 256

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 2018
Styrelseordförande
Marita Ulvskog, Socialdemokraterna
Ordinarie styrelseledamöter
Berit Müllerström, LO
Mikael Nilsson, LO
Anna Jensen Naatikka, IF Metall
Maria Nyberg, Handelsanställdas förbund
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet
Niklas Skeppar, ABF
Kenneth G Forslund, Socialdemokraterna
Rebecca Abrahamsson, SSU
Hans Josefsson, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Aylin Fazelian, S-kvinnor
Styrelsesuppleanter
Monika Arvidsson, LO
Leif Isaksson, LO
Anders Jonsson, Kommunal
Gabriella Lavecchia, Seko
Lennart Derehag, Hyresgästföreningen
Monica Widman-Lundmark, ABF
Johan Hassel, Socialdemokraterna
Irma Görtz, Socialdemokraterna
Anton Jordås, S-studenter
Kristina Bergman, Unga Örnar
Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater
Ordinarie revisorer
Ella Niia, Socialdemokraterna
Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor
Revisorssuppleanter
Lars Gäfvert, LO
Micaela Karlström, auktoriserad revisor
Valberedning
Roger Hällhag, Socialdemokraterna
Eva Lantz, ABF
Loa Brynjulfsdottir, LO
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Engagera dig i Palmecentret 2019
Verksamheten är beroende av ekonomiskt stöd till Palmecentret. 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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