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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.

Olof Palme samlar in pengar till solidaritetsfonden 1975.

Palme visade att vår rörelse
måste vara globalt engagerad
DET VAR I DEN internationella student
rörelsen som Olof Palme upptäckte politi
kens kraft. Det var på resor ute i världen som
hans politiska engagemang på riktigt tog
fart. De orättvisor han bevittnade, i till exem
pel USA där han studerade som utbytesstu
dent, lade grunden till ett brinnande engage
mang som väckte både beundran och anstöt.
För Palme var det aldrig enbart den
nationella politiken som spelade roll, utan
samspelet mellan världens stater var alltid
minst lika viktigt. Och att slå vakt om
rättvisan, oavsett politisk nivå. Palmes roll
bidrog i etableringen av Sverige som en
humanitär stormakt i världen. Men han var
inte ensam, utan stod stadigt i en lång
tradition av internationell solidaritet i den
svenska arbetarrörelsen.
Olof Palme, Anna Lindh och Stefan Löfven
– de internationella frågorna har för många i
vår rörelse varit ingången, det som en gång
väckte engagemanget. Vetskapen om att vår
rörelse är global. Med kraften att förändra
världen. Men det är något som måste göras i

breda allianser, tillsammans med andra.
Därför finns Olof Palmes Internationella
Center, uppkallat efter Olof Palme, för att
samla den svenska arbetarrörelsen och
arbeta vidare i hans anda.
Palmecentret har som sitt uppdrag att
samla det internationella engagemang som
finns i den svenska rörelsen – från partidi
strikt, arbetarekommuner och föreningar i
hela landet – och rikta det till systerpartier,
socialdemokratiska rörelser och progressiva
civilsamhällesorganisationer som genom
organisering sakta men säkert förändrar
samhällen och bygger framtidstro.
Stödet bygger på ditt engagemang. Din vilja
att vara med och bidra till reformarbete i
Sydafrika, inkluderingsmetoder i Burma,
progressiva rörelser i Nordmakedonien och en
fredligare värld fri från kärnvapen finns redan
där. Genom att du är partimedlem är du en del
av vårt gemensamma solidaritetsarbete.
Men så som omvärlden ser ut nu måste
solidaritet och samarbete öka. Auktoritära
ledare blir fler och fler och stater sluts i
nationalistisk vurm, snarare än öppnar upp
sig för samarbete sinsemellan. Det hotar vår
överlevnad. Den världsomfattande mobilise
ring som krävs för att minska den globala
uppvärmningen blir en omöjlighet när
ledare som Trump och Bolsonaro saboterar
det globala samarbetet.
Tillsammans utgör vi den motkraft som
vår värld nu behöver. I det arbetet behöver vi
ditt stöd. q

Anna Sundström
Generalsekreterare
Palmecentret
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Kunskap i arbetsrätt
ger mod att ställa krav

Politikern
som vandrar
i verkligheten

Thomas Mokweng, till
vänster, är känd av alla
i distriktet.

SYDAFRIKA. Thomas Mokweng kanske bäst kan beskrivas
som något liknande ett kommunalråd. Men få svenska politiker
skulle känna igen sig i hans arbetssätt.
– VARJE SÖNDAG GÅR jag gata för gata

genom hela distriktet för att höra vad folk
har för bekymmer, säger Thomas Mokweng.
Han leder ett distrikt i stadsdelen Soweto i
Johannesburg, Sydafrika. Soweto är det
mesta kända av de så kallade township som
apartheidregimen byggde, enbart för svarta.
Här bodde Nelson Mandela innan han fäng
slades, och här gjorde ungdomar våldsamt
uppror mot den rasistiska diktaturen.
I distriktet bor omkring 30 000 männi
skor. Ingen vet exakt. Och det är till Thomas
man vänder sig när man behöver hjälp. Det
trots att han inte har någon egentlig budget
till förfogande, utan ägnar en stor del av sin
tid att be om stöd från kommunen. Men en
hel del går att lösa genom att bara samtala.
– Jag är både mamma, pappa, psykolog
och socialarbetare här i distriktet, säger
Thomas Mokweng.
Han menar att han haft stor nytta av de
utbildningar han fått genom sitt parti, ANC.
Utbildningen ges av Education Training Unit
(ETU), som får stöd från Palmecentret för att
hålla kurser för politiker inom partiet.
Utbildningen av politiker inom ANC är en
del av den biståndsverksamhet som kallas
demokratiskt partistöd. Svenska partier får
pengar från Sida för att utveckla verksam

heten i politiska partier runt om i världen.
Välfungerande partier är viktiga i varje
demokratiskt samhälle. Socialdemokraterna
har gett Palmecentret i uppdrag att hantera
deras partistödsverksamhet.
Ett viktigt syfte med utbildningarna är att
motverka korruption, som är ett stort hinder
för utveckling. ANC brottas med att städa
upp efter den omfattande korruption på
högsta nivå som den tidigare partiledaren
och presidenten Jacob Zuma stod för.
– Korruptionen är ett problem. Men till
skillnad från en del andra pratar vi öppet om
problemet och gör något åt det, säger Jessie
Duarte, vice ordförande i ANC.
För henne och de andra i ANC:s ledning är
ett lika stort bekymmer att få bättre fart på
Sydafrikas ekonomi, så att arbetslösheten
kan minska och välståndet öka. Och hon
oroar sig för hur världen utvecklas med
växande nationalism, försämrat internatio
nellt samarbete, och en allmän högervrid
ning, även bland vänner i Europa.
– Vi måste få fart på vänstern igen. Även
om vi som står till vänster inte har precis
samma åsikt om allt så behöver vi samarbeta,
säger Jessie Duarte. q

BURMA. Textilindustrin i Burma växer så det
knakar. Samtidigt kränks arbetarnas rättighe
ter och lönerna är svåra att leva på. Därför
stöttar Palmecentret den fackliga kampen.
”Minimilönen ska höjas!” ropar en kvinna i
megafonen, och demonstrationståget svarar:
”Vår kamp, vår kamp!”. 2000 textil- och
livsmedelsarbetare tågar långsamt fram längs
de hårt trafikerade gatorna i industrizonen
Shwe Pyi Tar i Rangoon. Kraven är tydliga:
höjd minimilön, stopp för trakasserier av
fackföreningar och ansvarsfullare företag.
Minimilönen låg i början av 2020 på 4800
kyat, eller 32 kronor, om dagen.
– Osäkra anställningar och övertid är
normen. Många jobbar 14 timmar om dagen.
Trots övertiden räcker lönen sällan särskilt
långt, berättar Kyaw Zin från Yaung Chi Oo
Workers Association (YCOWA), som tillsam
mans med Farmers and Labour Activist Group
(FLAG) arrangerar demonstrationen.
– Lagstiftningen är svag och otydlig.
Många arbetare kommer från landsbygden
och har ingen kunskap om vare sig arbetsrätt
eller vad en fackförening är för något. Många
är också rädda för att engagera sig eftersom
det innebär risk för trakasserier eller att man
får sparken.
Tillsammans med Livsmedelsarbetareför
bundet stödjer Palmecentret YCOWA och
FLAG så att de kan stärka sina positioner.
Deras medlemmar erbjuds utbildning i
arbetsrätt och påverkansarbete som ger dem
kunskap och mod att kräva sina rättigheter
och därigenom förbättra sina livssituationer.
I demonstrationståget går Aye Aye Soe, 29,
med knuten näve och skriker med i slagorden.
Hon berättar att hon kom i kontakt med YCOWA
för ungefär två år sedan. Genom dem fick hon
lära sig vad lagen säger och vad arbetsrätt är
för något.
– Det var häftigt att förstå hur det fungerar
och vilka rättigheter jag har. Det hjälpte mitt
självförtroende att känna att jag har rätten på
min sida, säger hon.
Nu har hon själv engagerat sig för att stärka
organiseringen på sin fabrik.
– Där finns det mycket att ta strid för! q
Axel Kronholm

Björn Lindh
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Motkrafterna

som inte låter sig tystas

Av Annika Torsten

Fler människor lever i ofria länder än i demokratier - och utvecklingen går åt fel håll. I mer än
ett decennium har världen blivit mindre demokratisk. Men det blåser också en motkraftens
vind – som behöver vårt stöd.
De auktoritära ledarna hotar, diskriminerar och förtrycker.
De vill sluta få oss ta gemensamt ansvar för vår planet. De
vill att vi slutar bry oss om våra medmänniskor. De må heta
Putin, Xi Jinping, Erdogan, Duterte eller Trump. Några är
klassiska odemokratiska ledare i länder utan demokratiskt
styrelseskick, medan andra utnyttjar missnöjet och tar sig till
makten genom allmänna val.
Alla sätter de sig över de demokratiska spelreglerna, struntar
i att hålla sig till sanningen och angriper fria media. En del
fängslar och tystar sina politiska motståndare. Partier,
fackföreningar och folkrörelser som står upp för solidari
tet och alla människors lika värde har fått svårare att verka.

Men det finns också en stark motkraft. Över hela världen
finns människor som vägrar vara rädda, som driver på för
rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter. En del av dem
verkar inom organisationer som den svenska arbetarrörelsen
stödjer genom Olof Palmes Internationella Centrum. Andra
finns inom våra socialdemokratiska systerpartier.
De är våra vänner, och de låter sig inte skrämmas. Nu mer än
någonsin behöver de vårt stöd. Här får du träffa några av dem.

”Det är farligt att protestera i Belarus. Myndigheterna trakasserar,
bötfäller och griper demonstranter.
Många greps och tiotusentals dollar
dömdes ut i böter till de som nyligen demonstrerade mot ‘ökad
integration‘ med Ryssland.”

BELARUS
IHAR BARYSAU är partiledare för socialdemo
kratiska BSDP Hrmada. Han bötfälldes själv efter
att ha varit med och organiserat ett möte och en
konsert på Belarus Frihetsdag den 25 mars förra
året. Men det har inte avskräckt honom – ett
liknande möte planeras i år.
BELARUS styrs närmast enväldigt. Dekret från
president Aleksandr Lukasjenko trumfar ut lagar
och domstolar. Deltagare i demonstrationer grips
och bötfälls, oppositionella hotas och kontrolleras.
I förra årets parlamentsval fick regimtrogna
kandidater samtliga 110 platser i underhuset.
PALMECENTRET arbetar för en demokratisk
utveckling som tar hänsyn till mänskliga rättigheter
i Belarus. Socialdemokraterna i Jönköping,
Socialdemokraterna i Gävleborg, Socialdemokra
terna i Örebro län och S-kvinnor i Östergötland är
engagerade i verksamheten.

COLOMBIA
CARLOS CAICEDO är nyvald guvernör i
provinsen Magdalena i Colombia för Fuerza
Ciudadana. Partiet är en ny kraft i Colombia och
vann sensationellt valet i en region som i
årtionden har styrts av en handfull familjer och
där paramilitära högermiliser haft stor makt.
COLOMBIA är ett land med våldsam historia.
2016 slöts ett fredsavtal mellan regeringen och
gerillagruppen Farc – men våldet har inte
upphört och inte heller ojämlikheten. Fackför
eningar, studenter och ursprungsfolk protesterar
mot högerpresidenten Iván Duques politik.

4

”Visst är jag rädd. Men jag är ännu mer rädd
PALMECENTRET och Socialdemokraterna
att vi ska svika förtroendet från de människor
stödjer Fuerza Ciudadana och andra progressiva
som gav oss sitt stöd i valet. Vi tog strid mot
partier i Colombia för att stärka dem i deras roll
en korrupt politisk klass som berikat sig genom
som motvikt till korruption och auktoritära
tendenser.
att lägga beslag på offentliga medel och genom
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TURKIET
EREN KESKIN är människorättsadvokat och
ordförande för Palmecentrets partner Women’s
Free Legal Aid Association. Hon är dömd till en
miljon kronor i böter, kommunarrest och
utreseförbud. Hon har 143 åtalspunkter mot sig
från en period då hon var chefredaktör. Två
gånger har hon utsatts för mordförsök. 1995
fängslades hon för sina åsikter och Amnesty
International förklarade henne som samvets
fånge.
I TURKIET har tiotusentals politiker, journalis
ter, advokater och människorättsaktivister
gripits sedan Erdogan kom till makten. Medier
stängs ner och organisationer förbjuds. Landet
har fällts flera tusen gånger av europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna.
PALMECENTRET arbetar för demokrati och
mänskliga rättigheter i Turkiet. Marieborgs
folkhögskola, Akademikerförbundet SSR, ABF,
S-kvinnor och SSU är engagerade i verksamheten.

”Om man ger uttryck för avvikande
åsikter riskerar man
tre saker: att förlora
jobbet, fängelse eller
att dödas. En person
kan numera gripas på
grund av att ha delat
en tweet”.

”Vi måste göra vad vi kan innan
vattnet stiger oss över huvudet.
Fortsätt prata med oss, om oss, för
oss – ert systerparti. Just nu är det
internationellt stöd som håller
luckan över våra huvuden öppen.”  

FILIPPINERNA
RISA HONTIVEROS är senator för det
socialdemokratiska partiet Akbayan. Hon är en
av enbart fyra kvarvarande oppositionella
senatorer som för kampen mot president
Rodrigo Duterte. Det är farligt att gå emot
makten och en annan regimkritisk senator sitter
i fängelse.
I FILIPPINERNA krävs bara en misstanke för
att bli nästa offer för dödspatruller i president
Dutertes ”krig mot drogerna”. Det utomrättsliga
mördandet fortsätter trots att både FN:s
människorättsråd och Internationella brotts
målsdomstolen ICC har inlett utredningar av
övergreppen.

ZIMBABWE
SAKHILE SIFELANI-NGOMA leder Palmecentrets partnerorganisation Women in Politics
Support Unit, WiPSU som arbetar för fler
kvinnliga folkvalda på alla nivåer för att förändra
det patriarkala och toppstyrda landet.

PALMECENTRET arbetar i Filippinerna för
demokrati och mänskliga rättigheter, bland
annat genom stöd till fackföreningar, folkbild
ning och till SocDem Asia som stärker samarbe
tet mellan socialdemokratiska partier i Asi
en. Seko, Seko Väst, ABF Gästrikebygden, Livs
och Kommunal är engagerade i verksamheten.

I ZIMBABWE tändes ett hopp när Emmerson
Mnangagwa tog över efter Robert Mugabe. Men
även den nya regeringen kränker de mänskliga
rättigheterna: oppositionella grips, demon
stranter skjuts till döds och mötesrätten och
organisationsfriheten inskränks.
PALMECENTRET arbetar för mänskliga
rättigheter och demokrati i Zimbabwe, bland
annat genom stöd till kvinnoorganisationer,
facklig organisering och utbildning av unga
politiker. ABF Borlänge-Nedansiljan, Unga Örnar
Borås, Kommunal Avdelning Mitt, Kommunal, If
Metall Bergslagen, If Metall Mälardalen,
Akademikerförbundet SSR samt Socialdemokra
terna i Umeå möjliggör verksamheten.

“Jag är djupt oroad över de zimbabwiska
politikernas syn på ledarskap. Om man
inte lyssnar på sina medborgare, då styr
man inte – då härskar man. Folk frågar –
är det bättre efter Mugabe? Tyvärr. Man
kan inte säga att man lever i ett fredligt
land så länge man inte gör något åt
våldet mot kvinnor.”
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Det finns inga jobb
på en död planet

Palmecentret åter
upptar partistöd
i Latinamerika
När Palmecentret 2019 inledde
samarbetet med systerpartierna i
Latinamerika, upplevde regionen
en av sina djupaste demokratiska
kriser sedan militärjuntornas tid.
PÅ SANTIAGOS GATOR samlades miljontals
människor i den största manifestationen
någonsin. Vanstyret i Venezuela hade drivit
mer än fem miljoner människor på flykt.
Brasiliens president öppnade för ny skövling
av Amazonas och gick till attack mot kvinnors
och hbtq-personers rättigheter. I Bolivia gick
presidenten i landsflykt efter anklagelser om
valfusk.
Under hela 10-talet ökade missnöjet i stora
delar av Latinamerika. Förtroendet för partier
och parlament rasade. Det var i den kontexten
som Palmecentret beslutade om att återuppta
partistödsverksamheten på kontinenten.
– Nu kraftsamlar vi tillsammans med våra
socialdemokratiska systerpartier och organisa
tioner i Latinamerika för att utbilda politiker i
att bättre kunna möta demokratins utmaning
ar. Väljarnas förtroende måste återvinnas,
säger Martin Sandgren, samordnare för
Palmecentrets nya Latinamerikaprogram. 
Programmet leds av den chilenska tanke
smedjan och utbildningsorganisationen
Instituto de Igualdad, i samarbete med syster
partierna i Brasilien, Paraguay och Colombia.
Genom programmet samlas politiker och
experter från systerpartier och organisationer i
de deltagande länderna vid ett par större
utbildningstillfällen per år.
– Redan första akademin i Paraguay förra
året visade hur viktigt det var att bara träffas och
lära känna varandra över partigränserna. Det
blev starten för flera konkreta samarbeten. q

Unga arbetare i kolgruvan i Jharkhand, Indien.

”Alla måste med nu. Och det är bråttom. Vi måste få till föränd
ring både i politiken och på arbetsplatserna för att minska kol
dioxidutsläppen.”
ORDEN KOMMER FRÅN Sharon Burrows,
ordförande i Världsfacket – ITUC. Hon leder
en organisation som med sina 207 miljoner
medlemmar har enorm potential att bidra i
den omställning som måste till för att stävja
den globala uppvärmningen. Och ITUC:s
engagemang i frågan märks:
– Vi för en dialog med industrier och
fackföreningar och är med när världens ledare
diskuterar klimatfrågan. I Paris ledde vårt
arbete fram till att FN antog en rättvis klimat
omställning.
Att omställningen måste vara rättvis är
både nyckeln till framgång och en förutsätt
ning för att få med både arbetarrörelsen och
de fattiga länderna på tåget.
”Just Transition” som drivs av de interna
tionella, fackliga organisationerna handlar
om att klimatomställningen måste gå hand i
hand med respekt för arbetstagares rättighe
ter och undvika att utsatta grupper på
arbetsmarknaden hamnar i kläm.
Omställningen mot en fossilfri ekonomi
kommer att innebära att miljontals jobb
försvinner. Inom industrier som transport,
cement, kemi och stål måste en enorm
omställning ske.
– Det finns en stor rädsla bland våra
medlemmar att förlora sina jobb. De som
förlorar sina jobb måste få möjlighet att
omskola sig och få bidrag till dess att de hittar
nya jobb, säger Sharon Burrows.
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Men med klimatomställningen kommer
också stora möjligheter till nya jobb. ILO har
beräknat att det kan skapas upp till 24
miljoner klimatvänliga jobb under de kom
mande åren. Målet med en rättvis klimatom
ställning är just att det måste skapas stora
mängder nya klimatvänliga arbetstillfällen
med trygga och anständiga arbetsvillkor.
JUST TRANSITION HANDLAR också om
att fattiga länder måste få stöd att möta klimatförändringarna. För det är de rika länderna som
släpper ut mest koldioxid – och de fattigaste
länderna som drabbas värst. Flera fackliga
organisationer runt om i världen bedriver idag
biståndsprojekt där ett klimatengagerande
arbete sammanförs med påverkansarbete för
nya sorters försörjningsmöjligheter. Behovet av
ett ökat fackligt utvecklingssamarbete för en
rättvis klimatomställning är akut.
Därför höjer Palmecentret under de
kommande åren ambitionsnivån i frågan:
– Vi har många lokala partnerorganisationer
som har en bred folklig förankring i sina länder.
Genom dem har vi möjligheten att vara en
plattform för att tillsammans utveckla arbetar
rörelsens roll i omställningen mot hållbar
utveckling, och visa på hur nära miljö, klimat
och social rättvisa hänger ihop, säger Mikael
Leyi, internationell chef på Palmecentret. q
Ania Janerud

NOTISER
OPINION
Trumps ”fredsplan”
går mot folkrätten
Palmecentret ställer sig kritisk till
den ”fredsplan” för Israel och
Palestina som Trump lanserade i
januari.
– Den så kallade fredsplanen är
ensidig. Till exempel gör den olagliga
bosättningar till israeliskt territori
um, samtidigt som palestinierna
föreslås få en stat med osamman
hängande områden. Den typen av
förslag underminerar folkrätten,
säger generalsekreterare Anna
Sundström.
Tillsammans med en rad andra
organisationer uppmanar Palmecen
tret Sverige, EU och hela det interna
tionella samfundet att tydligt ta
avstånd från USA:s plan och istället
arbeta för en alternativ lösning,
baserad på mänskliga rättigheter,
internationell rätt och självbestäm
mande för båda folken.
Palmecentret stödjer fackförening
ar, ungdomsorganisationer och
andra aktörer som arbetar för
varaktig fred i Palestina.

Lär dig mer! Ny sajt
om kärnvapenfrågan

Gå på bio! Kontroversiell
politikers kamp för fred

Kärnvapen är en av vår tids största hot
mot mänskligheten. Inte sedan kalla
krigets frostigaste dagar har läget varit
så kritiskt som det är nu. Allt fler länder
med auktoritära ledare hotar med
kärnvapen.
På stoppabomberna.nu kan du lära
dig mer om kärnvapenfrågan. Med
sajten vill Palmecentret tillsammans
med de socialdemokratiska sidoorgani
sationerna hålla engagemanget i frågan
levande i den svenska arbetarrörelsen.

Kommunist och landsförrädare är några
av de epitet som tillskrivits Dov Khenin,
som under 13 år representerat det
judisk-arabiska partiet Hadash i det
israeliska parlamentet. Den 15–17 april
är det premiär för dokumentärfilmen
om honom på Folkets Bios biografer
över hela landet. Familjen Robert Weils
Stiftelse och Palmecentret har medfinan
sierat filmen och Sverigelanseringen
görs tillsammans Folkets Bio och Folkets
Hus och Parker.

Skriv under kärn
vapenförbudet!
År 2019 meddelade regeringen
att man inte undertecknar FN:s
kärnvapenförbud, trots att Sverige
röstade för förbudet 2017. Ett olyck
ligt avsteg från socialdemokratisk
tradition av freds- och nedrustnings
politik tycker Palmecentret. Också en
stor majoritet av svenska folket, hela
78 procent, anser att Sverige ska skri
va under kärnvapenförbudet, enligt
en Sifo-undersökning som Palmecen
tret lät göra hösten 2019.
Sverige kan komma att ompröva
sitt ställningstagande om den inter
nationella konferens som ska hållas i
vår för en översyn av icke-spridnings
avtalet inte leder till något positivt
resultat.

Lindiwe Mabuza var en av dem som tog initiativ till ANC-galan 1985. I år kommer hon till Bok
mässan med en nyskriven bok om Sveriges stöd till Sydafrika under befrielsekampen.

Sydafrika intar Bokmässan
När Bokmässan i Göteborg genomförs den 26–29 september i år är det med Sydafrika
som tema. För Palmecentret är det ett tema som ligger varmt om hjärtat. Olof Palme
var den globala solidaritetsrörelsens främste ansikte i kampen mot apartheid.
Sveriges stöd till ANC utgjorde under några år runt hälften av partiets hela budget.
– Relationen Sydafrika-Sverige är kanske det enskilt bästa exemplet på vad global
solidaritet kan åstadkomma, säger Patrik Desthon, Palmecentrets projektledare för
Globala Torget, och lovar att detta kommer prägla årets torg.
2020 blir det tredje året som Palmecentret samordnar Globala Torget på Bokmässan.
Under förra årets mässa besökte drygt 20 000 människor Globala torget.
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ENGAGEMANG
Bli en motkraft du också!
Nu har du och din S-förening eller fackliga avdelning chansen att bidra konkret
i kampen för mer demokrati, fred och rättvisa i världen. Palmecentret efterlyser
svenska samarbetsorganisationer till projekt i bland annat Namibia, Palestina,
Syrien och Zimbabwe.

HALLÅ DÄR…
... Ewelina Edenbrink och Mia Sundelin från HBT-S! Ni har nyligen växlat
upp ert internationella arbete via
Palmecentret. Vill ni berätta om det?
– Det stämmer! Sedan årsskiftet ingår vi i
ett samarbetsprojekt med en organisation som
heter ERA – LGBTI Equal Rights Association for
Western Balkans and Turkey. De samordnar
initiativ i civilsamhället för HBTQ+rättigheter
i Turkiet och på Balkan, berättar Ewelina
Edenbrink, organisationsutvecklare på
HBT-Socialdemokrater.
Mia Sundelin, internationell ledare på
HBT-S, träffade ERA första gången på Euro
pride i Madrid 2017:
– Jag visste ju att läget var illa, men att
träffas och få höra om hur allvarligt läget är
blev ändå ett rejält uppvaknande.
Mia och Ewelina är eniga om att processen
kring uppstarten av projektet har varit både
rolig och lärorik men också smidig, trots att
det är HBT-S första samarbetsprojekt med
Palmecentret.
– Formen ”Projekt utan administration”
känns helt rätt. Palmecentret sköter det
administrativa, medan vi får ägna oss åt det vi
är bra på; verksamhet, politikutveckling och
påverkansarbete, säger Ewelina.
Mia Sundelin menar att det finns flera
dimensioner i samarbetet.
– Vi är bra på det politiska; att se helheten
och koppla på jämlikhetsperspektivet.
Projektet kommer förhoppningsvis att leda till
att HBTQ+rörelsen stärks både där och här!
Ingenting kommer gratis men hoppet om
något bättre lever.

Samarbeta med Palmecentret
Projekt utan administration är en av de
samarbetsformer som Palmecentret erbjuder.
Samarbetsformen innebär att Palmecentret
administrerar projektet, medan samarbets
organisationen bidrar med ekonomiskt stöd
och sin kunskap och erfarenhet av till exempel
fackligt samhällsarbete eller partipolitisk
organisering. Andra sätt att engagera sig är till
exempel genom fadderskap av projekt eller
driva helt egna projekt.
Läs mer på palmecenter.se

Du och din organisation behövs – idag
mer än någonsin. Vi behöver motkraf
ter som kan stå upp för rättvisa och mot
antidemokratiska vindar.
Inför perioden 2020–2024 står flera
av Palmecentrets lokala partnerorgani
sationer utan samarbetsorganisation i
Sverige. En förutsättning för att projek
ten som Palmecentret driver med dessa
organisationer ska kunna fortsätta, är
att en partner från den svenska arbetar
rörelsen kliver in och bidrar.
En organisation som söker partner är

Syrian Women’s Network (SWN).
Palmecentrets stöd möjliggör SWN:s
arbete för att stärka syriska kvinnors
rättigheter, både i Syrien och länder
där de lever som flyktingar.
– Situationen för kvinnor i Syrien är
otroligt svår. Att ha en organisation
bakom sig som står upp för rättvisa,
demokrati och mänskliga rättigheter är
ovärderligt, säger Samira Zair från SWN.
För mer information, kontakta
roshan.rydell@palmecenter.se

Nu drar vi till Sydafrika!
Socialdemokraterna i Örebro län har
värvat flest månadsgivare till Palmecen
tret. De vann Solidaritetstävlingen som
pågick under förra året.
– Det här är ett resultat av det långa
och starka internationella engagemang
som Örebro läns partidistrikt har, säger
Matilda Ernkrans, stolt ordförande i det
vinnande distriktet.
Tack vare vinsten får nu några av
hennes partikamrater resa till Sydafrika
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för att på plats följa hur arbetarrörelsen
genom Palmecentret bedriver solidari
tetsprojekt.
Möjligheten att genomföra dessa
projekt är helt beroende av frivilliga
bidrag från personer och organisationer
i den svenska arbetarrörelsen. Solidari
tetstävlingen är avslutad – men fortsätt
värva – vi behöver fler partimedlemmar
som regelbundna givare!

Palmecentrets verksamhet är beroende av
frivilliga bidrag. Swisha din gåva till:
123 240 60 72. Tack för ditt stöd!

