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Palmecentret behövs mer
än någonsin

D

Auktoritära ledare med nationalistiska agendor
försvårar det internationella samarbetet för
nedrustning och klimatomställning.
Samhällsklimatet hårdnar. Presidenten för den
mäktigaste supermakten häver ur sig rasistiska och
sexistiska kommentarer, angriper fria medier och
relativiserar vetenskap och fakta. Runt om i
världen finns ledare som följer hans exempel.
Detta får konsekvenser i en värld som sedan
dessa rader skrivits drabbats hårt av en global
pandemi. En farsot som sprider sig över världen
och som gör behovet av internationellt samarbete
större än någonsin.
Just därför behövs också Palmecentret mer än
någonsin.
En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att
påverka världen i rätt riktning är att det inom den
svenska arbetarrörelsen fortsätter att finnas en
stark uppslutning för internationell solidaritet.
På hemsidan läser vi också om Socialdemokraterna i Örebro län, som var det partidistrikt som
värvade flest månadsgivare till Palmecentret under
2019. De vann den så kallade Solidaritetstävlingen
– en aktivitet som visade att lusten och engagemanget att förändra världen i högsta grad lever
inom rörelsen.

FOTO: YLVA SÄFVELIN

FOTO: LARS HAGBERG

en dag som vi skriver det här läser vi en
artikel på Palmecentrets hemsida om Samira Zair från Syrian Women’s Network
och den verksamhet som de med stöd
från Palmecentret genomför för att stärka kvinnor i
det krigshärjade Syrien.
En annan artikel berättar om lantarbetarfacket i
Sydafrika, som får stöd från en av Palmecentrets
samarbetsorganisationer för att skapa drägliga
arbets- och levnadsvillkor för lantarbetare. Vi läser
också ett uttalande till stöd för Lee Cheuk-yan,
generalsekreterare för LO:s systerorganisation
Hong Kong Confederation of Trade Unions. Lee
Cheuk-yan greps av myndigheterna anklagad för
att ha deltagit i en olaglig demonstration.
Det är tre exempel som konkret visar vad Olof
Palmes Internationella Center gör och åstadkommer. Vi bedriver en verksamhet som för varje dag
blir allt viktigare, i en värld som i flera avseenden
går åt fel håll.
Auktoritära och repressiva ledare och regimer
stärker sin makt i många av världens länder. På
global nivå går den demokratiska utvecklingen
bakåt. Rörelser och partier som står upp för
demokrati, mänskliga rättigheter, rättvisa i samhället och på arbetsplatserna får allt svårare att verka.

Anna Sundström
Generalsekreterare
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Marita Ulvskog
Ordförande

Verksamheten i korthet
Olof Palmes Internationella Center är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationella frågor.
Tillsammans med våra svenska medlemsorganisationer och
våra lokala och internationella partnerorganisationer, når vi
ut till hundratusentals människor runt om i världen.

27
170

medlemsorganisationer

30

länder

lokala och internationella
partnerorganisationer

Genom att stödja och arbeta tillsammans med fackföreningar, socialdemokratiska systerpartier och civilsamhällesorganisationer bidrar vi till internationellt arbete för
demokrati, mänskliga rättigheter och fred.
I Sverige deltar vi i debatten och påverkar inom frågor som
är viktiga för oss. Vi sprider kunskap om internationella
frågor och samlar in medel för att finansiera vår inter
nationella verksamhet.
Palmecentrets huvudkontor ligger i Stockholm.

55

anställda

2019 genomförde vi
verksamhet för cirka

170

miljoner
kronor
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Att arbeta i Olof Palmes anda
FOTO: KEYSTONE PICTURES, USA / TT

U

nder Olof Palmes tid som statsminister
var Sverige ett av de jämlikaste länderna
i världen och bilden av Sverige som ett
litet land med en stor röst i globala frågor
etablerades på allvar. Palme stod alltid upp mot
förtryck och orättvisor – hur långt bort från Sverige
det än gällde. Oavsett vilka länder eller ledare det
handlade om, så sa han rakryggat ifrån.
Att säga ifrån mot orättvisor och stå upp för sina
egna och andras rättigheter utan att riskera
repressalier kräver att man lever i ett fritt och
tryggt samhälle. Ett samhälle där civilsamhällets
organisationer, fackföreningar och partier tillåts
verka i frihet, där man utbildar sina medborgare
och där social rättvisa är en självklarhet.
Det är med det som utgångspunkt som Palmecentret förvaltar arvet från Olof Palme. Att arbeta i
hans anda innebär att vi ser på våra kärnfrågor
demokrati, mänskliga rättigheter och fred ur ett
rättviseperspektiv.
Vårt uppdrag i den internationella verksamheten är att stödja demokratiska organisationer som
går samman i breda strategiska allianser för att
uppnå en progressiv samhällsutveckling.
Vårt uppdrag i Sverige är att bidra till att svensk
arbetarrörelse i ännu högre grad är en rörelse som
har ett globalt perspektiv och rakryggat står upp
för internationell solidaritet.
Ordet rakryggat beskriver vad vi menar att
arbetet i Olof Palmes anda ska präglas av. Att utgå
från ett globalt perspektiv, envist bekämpa förtryck
och orättvisor och stå upp för det som är rätt och
riktigt, även när det kan ses som kontroversiellt.

Olof Palme samlar in pengar till solidaritetsfonden 1975.

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

Olof Palme

Vårt uppdrag
Palmecentrets grundläggande uppdrag är definierat i den så kallade ändamåls
paragrafen i stadgarna:

Olof Palmes Internationella Center verkar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Centret är ett samarbetsorgan i internationella frågor för
den svenska arbetarrörelsen. Dess uppgift är att stödja medlemsorganisationernas
internationella verksamhet och därmed stärka den globala arbetarrörelsen.
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Svensk arbetarrörelse gör avtryck i världen
Vi är stolta över att kunna säga att den internationella verksamhet som Palmecentret bedriver
tillsammans med medlemsbasen inom arbetarrörelsen spelar en avgörande roll för den
konkreta, internationella solidariteten. Den gör skillnad för människor runt om i världen.
Här är några exempel på resultat från Palmecentrets samarbeten under 2019.

Filippinerna:

Sydafrika:

Zimbabwe:

Palestina:

Syrien/Turkiet:

Burma/Thailand:

Albanien:

Serbien:

Allt fler kvinnor förtroendevalda. Under
2019 valdes 25 textilarbeterskor att företräda
sina kollegor inom textilarbetarfacket PIGLAS.
Fabrikerna som kvinnorna arbetar på ligger i
frihandelszoner där repressionen mot fackligt
aktiva är massiv.

Lagändring gör det möjligt för fler kvinnor
att rösta och kandidera. Många kvinnor saknar
ID-handling. Tack vare ett tillägg i vallagen räcker
det nu att identifiera sig med tex en telefonräkning. Tillägget är ett resultat av påtryckningar från
Women In Politics Support Unit.

313 syriska flyktingar fick livsviktig
kunskap. ABF stödjer flera lokala organisationer som arbetar för att integrera flyktingar i det
turkiska samhället. Under 2019 fick 65 barn lära
sig turkiska, och 248 vuxna, varav 71 kvinnor,
deltog i studiecirklar i engelska och mänskliga
rättigheter.

Första oberoende fackförening för
callcenter-anställda bildades av Post-Telekom Union. Allt fler europeiska företag lägger
ut sina kundtjänster till länder med lägre löner.
Här jobbar mest unga på tillfälliga kontrakt och
det har varit svårt att organisera folk fackligt.

Hushållsarbetare förändrar lagen. 2019 föll
en dom i Högsta domstolen som sa att det är i
strid med grundlagen att exkludera hushållsarbetare från lagen om kompensation för arbetsmiljöskador. Det är en stor vinst för hushållsarbetarfacket SADSAWU som har drivit frågan i många år.

Nationell strategi mot ungdomsarbetslöshet genererade 3000 jobb. Strategin är ett
resultat av ett samarbete mellan flera regeringsdepartement och civilsamhällesorganisationer.
Palestinian Youth Union koordinerade samarbetet. 33 procent av de unga i Palestina är arbetslösa.

7600 arbetare fick tre miljoner kronor i
kompensation. Burmesiska arbetare på båda
sidor om den thailändska gränsen som fått sina
rättigheter kränkta fick juridisk hjälp och
kunskap om sina rättigheter genom Yaung Chi
Oo Workers’ Association.

Ny lag ger bemanningspersonal samma
villkor som andra anställda. Tack vare tuffa
krav från facken har Serbien fått sin första lag
om uthyrning av arbetstagare. Bemanningsföretag har fått starkt fäste i landet de senaste
femton åren.
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Palmecentrets värld
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Palmecentret utgår från människors rättigheter och varje samhälles egna förutsättningar och former för organisering och deltagande för att nå förändring.
Demokratiska föreningar, folkrörelser och partier är kraftfulla verktyg för
människor att både påverka och styra samhället.
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Demokratiska partier och flerpartisystem är förutsättningar för en
parlamentarisk demokrati. Partier är kraftfulla verktyg för att både
påverka och styra samhällen. Vi stödjer socialdemokratiska systerpartier i deras idéutveckling och interndemokrati.
Särskilt fokuserar vi på ungas, kvinnors och
marginaliserade gruppers deltagande.
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Costa Rica

Medlemsorganisationer
MEDLEMSORGANISATIONER

INSAMLING

S studenter

MEDLEMSORGANISATIONERS
PROJEKT

EGNA PROJEKT

PARTISTÖDSPROJEKT
MED S

SAMARBETSORGANISATIONER

Finansiering

Palmecentret finansieras genom ett antal olika källor. Merparten av pengarna
vidareförmedlas till medlemsorganisationer och samarbetspartners för
genomförande av verksamhet. Efter genomförd verksamhet redovisas
pengarna tillbaka till Palmecentret som i sin tur redovisar till finansiärerna.

Belarus
Bosnien och
Hercegovina Moldavien
Serbien
Kosovo
Albanien
Nordmakedonien
Turkiet
Syrien
Tunisien
Irakiska Kurdistan
Palestina
Västsahara

Dominikanska
Republiken

Indien

Burma

Filippinerna

Panama

Somalia

Colombia
Demokratiska
Republiken
Kongo
Brasilien

Angola

Moçambique
Madagaskar

Namibia

Chile

Hongkong

Paraguay
Argentina

Zimbabwe
eSwatini
Sydafrika

Vissa av Palmecentrets samarbeten är sekretessbelagda av hänsyn till de medverkandes säkerhet.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 • 9

FOTO: KULT
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Elsie Sawls i Sydafrika har deltagit i studiecirklar där hon lärt sig
att odla ekologiskt och starta eget. Cirklarna arrangeras av Trust
for Community Outreach and Education med stöd av Palmecentret, och har bidragit till mindre fattigdom och mer självständighet. Några av deltagarna driver nu ett soppkök tillsammans.

I föreningen KULT:s villa utanför Sarajevo mobiliseras BosnienHercegovinas ungdomsrörelse. Med stöd av Palmecentret
utbildar föreningen vuxna som arbetar med ungdomsfrågor
såväl som unga som vill göra skillnad. KULT deltar även i
politiska processer och skrev 2019 på ett samarbetsavtal med
regeringen om ungas utveckling och arbetet med unga.

Palmecentret 2019
2019 var sista året på föregående strategiperiod vilket innebar att Palmecentrets arbete fokuserade på
att ta verksamhet i mål samtidigt som vi blickade
framåt mot en ny strategiperiod.
Under året antog styrelsen tre strategidokument
som pekar ut riktningen för vår verksamhet de
kommande fem åren. Den internationella strategin
slår fast inriktningen och prioriterade områden för
hela den internationella verksamheten. Kommunikationsstrategin visar hur vi ska nå ut med vårt
budskap och stärka den svenska arbetarrörelsens
engagemang för internationell solidaritet.
Dessutom fick Palmecentret för första gången en
strategi för organisationsutveckling. Den ger oss en
riktning för hur vi utvecklar vår organisation för att
klara framtidens utmaningar. Som en följd av det
genomfördes en förstärkning av generalsekreterarens stab, och posten som biträdande generalsekreterare inrättades.

Förberedelser för en ny strategiperiod
Under hela året pågick arbetet med att förbereda
för den kommande femårsperiodens stöd till det
civila samhället. Vi arbetade aktivt för att skapa
förutsättningar för nya samarbeten. Information
om möjligheten att ansöka om projektmedel från
Palmecentret spreds till relevanta och potentiellt
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intresserade organisationer i många länder.
Här i Sverige förde vi en dialog med våra
medlemsorganisationer om inriktningen på de
kommande årens internationella solidaritetsarbete. Därefter följde ett omfattande arbete att
hantera inkomna projektförslag. I slutet av året
kom så besked från Sida, som jämfört med förra
perioden innebär en ökning på drygt sex procent
av anslaget för de kommande fem åren.

Förändrat partistöd

Verksamheten till stöd för demokratiutveckling
genom politiska partier började 2019 genomföras
i en ny organisation. Sju regionala och två globala
program inleddes under året. Inom ramen för detta
återupptog Palmecentret partistödsverksamhet i
Latinamerika efter flera års frånvaro i regionen.
Tillsammans med systerpartier i Brasilien, Paraguay och Colombia påbörjades utbildningar för politiker att bättre möta den djupa demokratiska kris
som regionen genomlever.
Också här hemma förändrade vi organisationen
kring partistödet. Tillsammans med Socialdemokraterna startade vi fem grupper med representanter från partidistrikten och sidoorganisationerna,
som följer verksamheten i respektive region.

FOTO: AXEL KRONHOLM
FOTO:ROSHAN RYDELL

De rohingyer som finns kvar i Rakhine-staten i Burma lever
segregerade i ghetton och utan tillgång till högre utbildning.
Khin Mar Nwe, 19 år, studerar på en av få eftergymnasiala
utbildningar för rohingyer, som drivs av Peace and Development Institute (PDI), som Palmecentret stödjer. PDI:s motto är
att utbilda en ny generation fredsbyggare som bidrar till att
normalisera relationerna mellan folkgrupperna.

Socialdemokraterna i Örebro län lyckades värva flest nya
månadsgivare till Palmecentret under 2019, och vann
därmed Solidaritetstävlingen. Nu väntar en spännande resa
till Sydafrika som pris, där tre medlemmar kommer att få
besöka några av de solidaritetsprojekt som svensk
arbetarrörelse bedriver genom Palmecentret.

Fred och nedrustning

I det sammanhanget tog vi inför EU-valrörelsen
2019 fram boken Ödesvalet – En orosanmälan om ett
brunt Europa, författad av Lars Jederlund. Boken är
en kartläggning av ytterhögern i Europa och visar
på konsekvenser för Europa och dess medborgare
om den extrema högern ytterligare flyttar fram
sina positioner.
Årets stora evenemang var Palmedagarna, som
följde direkt på Progressive Alliance Convention,
där socialdemokratiska och progressiva partier
från hela världen samlades. Palmedagarnas
omkring 260 deltagare fick ta del av ett brett
program med talare och paneldeltagare på hög
nivå.
För andra gången ansvarade Palmecentret för
Globala Torget på Bokmässan i Göteborg. Under
Palmecentrets ledning har Globala Torget växt och
fått fler deltagande organisationer och fler programpunkter.
Insamlingen ökade med över 600 000 kronor,
eller 12 procent. Till vår glädje ser vi att allt fler
medlemsorganisationer engagerar sig i vår verksamhet.

Under året rullade vi igång en satsning på arbetar
rörelsen som internationell aktör för fred och
förebyggande av konflikter. Med finansiering från
Folke Bernadotteakademin startade vi ett program
som syftar till att stärka partnerorganisationers förmåga att bidra till fredsarbete och konfliktlösning.
Programmet genomförs i Burma, Palestina, Zimbabwe, Turkiet och Somalia.
Ett annat mål med programmet är att återuppliva
den svenska arbetarrörelsens fredsengagemang och
höja dess kunskap i området. Bland annat genomfördes en fredskonferens där både partnerorganisationer och medlemsorganisationer deltog.
Parallellt med det har vi på hemmaplan även
bedrivit ett opinionsbildande arbete för att Sverige
ska underteckna FN:s kärnvapenförbud. Vi driver
på i frågan i samverkan med de socialdemokratiska
sidoorganisationerna.

Samling för demokrati

Det blir allt viktigare för Palmecentret att varna för
den globala utvecklingen där auktoritära ledare
och rörelser stärker sitt inflytande, och samtidigt
lyfta fram de motkrafter som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter och internationellt
samarbete.
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Södra Afrika
För södra Afrika har 2019 kantats av politisk
instabilitet, ekonomisk kris och naturkatastrofer.
Men det har också funnits ljusglimtar i mörkret.
Under året har arbetet mot den politiska korruptionen ökat i regionen. Flerpartisystemet har
stärkts i flera länder efter att regeringspartier
tappat stöd och nya oppositionspartier utmanat gamla strukturer.
Under 2019 vaknade Me Too-rörelsen till liv i
Sydafrika och jämställdhet och arbetet mot
könsbaserat våld har äntligen fått högre prioritet. I Zimbabwe ökade oroligheterna som

skapats av stigande inflation, tredubblade
bensinpriser och brist på varor som mat, el och
rent vatten.
I södra Afrika arbetar Palmecentret med att
stärka civilsamhällesorganisationer och fackföreningar så att de på ett mer strategiskt och
gemensamt sätt kan mobilisera kvinnor, arbetare och andra marginaliserade grupper. Vår
verksamhet i regionen syftar också till att stärka
de politiska partiernas interndemokrati och
deras samverkan med det civila samhället.

PALMECENTRET I SÖDRA AFRIKA

Länder:
Angola, Demokratiska Republiken Kongo,
eSwatini, Madagaskar, Moçambique, Namibia,
Sydafrika, Zimbabwe
Antal partnerorganisationer: 34
Aktiva medlemsorganisationer:
ABF, ABF Gävleborg, ABF Malmö, ABF Skaraborg, Akademikerförbundet SSR, IF Metall
Bergslagen, IF Metall Mälardalen, LO, S-Kvinnor, Socialdemokraterna i Umeå, Kommunalarbetarförbundet, Kommunalarbetarförbundet avdelning Mitt, Unga Örnar Boråskretsen
och Unga Örnar Väst
12 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Heather Mlingo och Charlene Mangweni
(bakom) är skådespelare i teatergruppen
Savanna Trust i Zimbabwe. Gruppen har
vunnit priser för sina föreställningar
som berör teman som annars är svåra
att prata om. Bilden är från en föreställning om flickors rättigheter.
Foto: Savanna Trust.

Exempel 2019
NAMIBIA

Labour Resource and Research Institute
(LaRRI) och Akademikerförbundet SSR

Thomas Mokweng, lokalpolitiker för ANC, har nära kontakt
med invånarna. Foto: Björn Lindh.

LaRRI är ett fackligt forskningsinstitut i Namibia
som stödjer fackförbund i att kräva anständiga arbetsförhållanden. Tack vare deras arbete har Namibia infört nationell minimilön och anställningsavtal
för hushållsarbetare, samt till att en oberoende
fackförening för hushållsarbetare har bildats.
Denna fackförening höll sin första kongress 2019
och valde ett ledarskap som utbildades av LaRRI.
Ledarna för hushållsarbetarna ingår nu i viktiga
beslutsorgan genom arbetsministeriet.

SYDAFRIKA

Partistöd till African National Congress (ANC)
2019 genomfördes en stor workshop med partistyrelsen för ANC. Workshopen fokuserade på ANC:s
målbild, vad partiet inte lyckats med sedan de kom
till makten 1994 samt vilka interna utmaningar
partiet står inför. Resultatet blev en omfattande
handlingsplan. En av punkterna i den innebär att
alla representanter för ANC, inklusive ledare, måste
genomgå interna studier innan de kan ta på sig en
roll inom partiet. Utbildningarna har tagits fram
tillsammans med Palmecentret och vår partner
organisation Education and Training Unit for
Democracy and Development (ETU).
Workshop med LO 2019. Foto: TUCOSWA.

ZIMBABWE

Savanna Trust

Savanna Trust är en teaterorganisation som arbetar
med att skapa plattformar för dialog genom forumteater. Syftet är att ge människor en möjlighet att
närma sig sina lokala beslutsfattare och lyfta sina
egna perspektiv genom teater.
Teaterverksamheten resulterade under 2019 i
bland annat att kvinnor i Chitungwiza, en förort till
Harare, öppet kunde påtala hur tillgången till
hälsovård försämrats till följd av privatiseringar.
Kvinnorna vittnade om att det blivit för dyrt för
dem att gå till doktorn, och att systemet skapade
utrymme för korruption.

ESWATINI

Trade Union Confederation of Swaziland
(TUCOSWA) och LO
I eSwatini ses kvinnor som andra klassens medborgare och det könsrelaterade våldet är utbrett. LO:s
utbildningar för vår samarbetspartner TUCOSWA
har lett till en bättre förståelse för vikten av jämställdhet.
De fackförbund som ingår i TUCOSWA beslutade
under 2019 att inrätta kommittéer i syfte att främja
jämställdhet och öka kvinnors deltagande och
möjligheter att bli fackliga ledare. LO:s utbildningsprogram har gett ringar på vattnet, då deltagare nu
självständigt har börjat genomföra studiecirklar
inom sina egna fackförbund.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 • 13

Asien
Filippinerna och Burma präglas av en negativ
utveckling vad gäller demokrati och mänskliga
rättigheter. I Filippinerna vittnar fackföreningsrörelsen om ökat förtryck mot fackligt aktiva.
De senaste åren har fler än 40 fackligt aktiva
mördats och våldet mot aktivister fortsätter
med straffrihet för förövarna.
I Burma fortsätter övergreppen mot den
muslimska minoritetsgruppen rohingya. Under
2019 har konflikter i delstaterna Shan- och Arkanstaten intensifierats. Militären – som fortfarande

har avgörande makt i landet – har gjort sig skyldig
till både tortyr och avrättningar. Den bristfälliga
fredsprocessen har stått still under året.
Palmecentret stödjer organisationer i dessa
länder som arbetar för att stärka arbetarrörelsen,
sprida kunskap om mänskliga rättigheter och
facklig organisering och för att öka kvinnors och
ungas deltagande och inflytande. I Burma går
stöd också till arbete för att synliggöra militärens
övergrepp och krav om att dessa lagförs.

PALMECENTRET I ASIEN

Länder:
Burma, Filippinerna, Hongkong, Indien
Antal partnerorganisationer: 28
Aktiva medlemsorganisationer:
Sunderby Folkhögskola, SSU, Livsmedels
arbetarförbundet, Akademikerförbundet SSR,
Seko, Seko Väst, ABF Gästrikebygden,
Kommunalarbetareförbundet, LO-distriktet i
Mellansverige, S-kvinnor, Socialdemokraternas
partidistrikt i Stockholms län, Socialdemo
kraternas partidistrikt i Göteborgsområdet
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29-åriga Aye Aye Soe i Burma arbetar i en textilfabrik
som syr kläder åt amerikanska och tyska företag. När
hon kom i kontakt med Yaung Chi Oo Workers
Association (YCOWA) för två år sedan fick hon lära
sig om arbetares rättigheter. Nu försöker hon
organisera arbetarna på sin egen fabrik, men
motarbetas ständigt av fabriksledningen.
Foto: Axel Kronholm.

Exempel 2019
BURMA

Human Rights Defenders and P
 romoters (HRDP)
och Sunderby Folkhögskola

Textilarbetare i industrizonen Shwe Pyi Tar demonstrerar för
höjd minimilön. Foto: Axel Kronholm.

BURMA

Farmer and Labor Activists Group (FLAG) och
Livsmedelsarbetareförbundet

HRDP har under 2019 utbildat mer än tusen personer, både gräsrötter och beslutsfattare, i mänskliga
rättigheter. Runt en tredjedel av deltagarna har sedan blivit lokala människorättsförsvarare som rapporterar in övergrepp mot mänskliga rättigheter till
HRDP, vars jurister hjälper till att ta fallen vidare.
Tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer trycker HRDP på för lagförändringar i Burma.
Till frågorna som drivits under 2019 hör lagstiftning mot trafficking samt en reformering av den
nationella kommissionen för mänskliga rättigheter,
som anses ha stora brister.

FLAG samlar sju organisationer som företräder
arbetares och jordbrukares rättigheter. Under 2019
nåddes stora framgångar när man säkerställde att
den officiella minimilönen tillämpades, anställningsavtal upprättades och följdes i de fabriker
som finns i FLAG:s målområde.
Under året har FLAG och dess nätverk utbildat
fler än 2 200 personer, majoriteten kvinnor, i
fackliga rättigheter och organisering. De har även
stöttat fackföreningar i totalt 23 fabriksstrejker där
arbetsgivaren brutit mot arbetstagarnas rättigheter.
Detta har gynnat drygt 17 000 arbetare.
Nu ska ”jeepney”-bussarna bytas ut. Foto: Björn Lindh.

REGIONALT PARTISTÖD

FILIPPINERNA

SocDem Asia är en allians av progressiva och socialdemokratiska partier, tankesmedjor och nätverk i
Asien. Alliansen arbetar för att stärka den regionala
samordningen, öka samarbetet och för att främja
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.
I många länder i Asien är demokratin på tillbakagång. Därför anordnade Palmecentret och
SocDem Asia i slutet av 2019 en konferens för att
diskutera det politiska klimatet och utforska
möjliga samarbeten och gemensamma initiativ.
Socialdemokratiska politiker och forskare från åtta
länder deltog. Under konferensen utarbetades en
gemensam resolution, som kommer att tas vidare
under 2020.

Under 2019 lyckades transportfacket NCTU med
bedriften att få staden Cebu att utlova alternativ
försörjning till de många minibussförare som förlorar sina jobb när kollektivtrafiken nu moderniseras.
Framgången beror bland annat på att allt fler valt
att organisera sig i NCTU och medlemsantalet har
ökat under året.
Minibussförarna kör så kallade ”jeepnys”, som
står för mycket av kollektivtrafiken i många
filippinska städer. Jeeparna, som lämnades kvar av
den amerikanska armén efter andra världskriget, står
för enorma föroreningar. När dessa ”minibussar” nu
äntligen ska bytas ut lämnas förarna alltså inte i
sticket.

SocDem Asia och Socialdemokraterna

National Confederation of Transport Unions
(NCTU) och Kommunalarbetareförbundet
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Mellanöstern & Nordafrika
Det gångna året i Mellanöstern och Nord
afrika utmärktes av flera dystra händelser. En
fredlig lösning på Israel-Palestinakonflikten tycks
längre bort än på många år. I Turkiet har staten
blivit allt mer auktoritär mot oliktänkande.
Landets militära invasion av nordöstra Syrien
och den syriska statens eskalering av det militära
trycket i Idlibprovinsen har präglat inbördeskrigets nionde år. Sedan slutet av 2019 är nästan en
halv miljon människor på flykt undan Idlib.
Men det finns hopp. För första gången på
många år vann det största oppositionspartiet
CHP lokalvalen i Istanbul med stöd av det

progressiva vänsterpartiet HDP. Samarbetet är
delvis ett resultat av Palmecentrets partistöd
som varit inriktat på att utveckla relationen
mellan de två partierna.
I Mellanöstern och Nordafrika arbetar
Palmecentret för att stärka de demokratiska
krafterna i regionen, med särskilt fokus på
Syrien, Turkiet och Palestina. I samarbeten, både
med socialdemokratiska systerpartier och
civilsamhällesorganisationer, ligger ett stort
fokus på att öka ungas och kvinnors deltagande
och möjligheter att göra sina röster hörda och
kräva sina rättigheter.

PALMECENTRET I MENA

Länder:
Turkiet, Palestina, Syrien, Somalia, Tunisien,
Västsahara, irakiska Kurdistan
Antal partnerorganisationer: 34
Aktiva medlemsorganisationer:
ABF, ABF Botkyrka-Salem, ABF Södra Småland,
Akademikerförbundet SSR, Anna Lindhs
Minnesfond, LO, LO Gotland, Marieborgs
Folkhögskola, S-kvinnor Stockholm, S-Kvinnor
Dalarna, SSU, SSU Göteborg, Socialdemokraterna i Örebro län, Socialdemokraterna i
Uppsala län, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, Unga Örnar
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Nidah Muharad Jawda (i grön sjal) arbetar på en
förskola i Rafah på södra Gazaremsan. Tack vare
sitt engagemang och utbildningen hon fick
genom Democracy and Workers’ Rights Center
(DWRC) valdes hon 2019 till vice ordförande i
Gazas fackförbund för förskolepersonal.
Foto: DWRC.

Exempel 2019
REGIONALT PARTISTÖD

MENA Regional Academy for Young Politicians

Utbildning i mänskliga rättigheter i Diyarbakir 2019. Foto: HRA.

TURKIET

Human Rights Association (HRA) i Diyarbakir
och Akademikerförbundet SSR

Tillsammans med European Forum genomför Palmecentret regionala ledarskapsutbildningar för socialdemokratiska systerpartier. Utbildningarna syftar till att
stärka unga progressiva politiker i Mellanöstern och
Nordafrika.
I oktober 2019 genomfördes den första akademin i
Amman, med deltagare från Jordanien, Libanon,
Palestina, Tunisien, Västsahara och irakiska Kurdistan. Under tre dagar fick deltagarna lära sig mer om
ideologi, ledarskap, debatteknik, sociala medier samt
interndemokrati och politikutveckling. Under
dagarna delade de erfarenheter och skapade ett
informellt nätverk av unga politiker i regionen.

Genom att utbilda människorättsförsvarare och
rapportera om brott mot mänskliga rättigheter
som sker i turkiska Kurdistan, har HRA i Diyarbakir
uppmärksammat och skapat opinion kring det som
händer i området.
Under 2019 ökade antalet utbildningar för
människorättsförsvarare och HRA i Diyarbakir tog
emot 200 anmälningar om brott mot mänskliga
rättigheter. Detta visar att folket har stort förtroende för organisationen och att de utgör en viktig
motkraft i ett land där den turkiska staten blivit
alltmer auktoritär mot oppositionen och oliktänkande.
Alise Mofrej (nr 2) och Bassa Kodmani (nr 4) från SWN under
fredsförhandlingar i Genève. Foto: SWN.

PALESTINA

Democracy and Workers’ Rights Center
(DWRC)
DWRC är en stödorganisation till palestinska fackföreningar. På Gazaremsan har DWRC stöttat organiseringen av arbetare i den kvinnodominerade
förskolesektorn. Under 2019 skapades ett samarbete mellan facket för förskolepersonal och den
fackliga federationen PGFTU:s kvinnoavdelning
för att dokumentera och följa upp kränkningar på
arbetsplatser.
DWRC utbildade de förtroendevalda barnskötarna i att identifiera och dokumentera kränkningar av rättigheter och hur man kan arbeta för bättre
arbetsvillkor.

SYRIEN

Syrian Women’s Network (SWN)
SWN arbetar med stöd från Palmecentret för syriska
kvinnors rättigheter. Nätverket gör ett viktigt arbete
för att öka andelen kvinnor i fredsprocessen. Under
2019 deltog flera medlemmar vid förhandlingar i
Genève.
SWN medverkade också i en kommitté som
samlar regeringen, oppositionen och civila samhället
i författandet av en ny konstitution. Under året har
SWN hållit i utbildningar om konstitutionen ur ett
jämställdhetsperspektiv. Manliga deltagare vittnade
efteråt om att de fått större förståelse för vikten av
att arbeta för ett jämställt Syrien.
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Balkan
Det utlovade medlemskapet i EU är fortsatt den
styrande frågan på Balkan. Ett glädjande
framsteg togs i mars 2020 när Albanien och
Nordmakedonien fick grönt ljus att påbörja
förhandlingar om medlemskap. Serbien och
Montenegro har tidigare inlett formella förhandlingar, medan Bosnien-Hercegovina och
Kosovo fortsätter på väntelistan. Men fullt
medlemskap för länderna är sannolikt fortfarande avlägset.
Arbetslösheten på Balkan är hög, särskilt
bland ungdomar, och de välutbildade lämnar
regionen. Bristen på politiska alternativ har

skapat en grogrund för nationalistiska partier
som talar mer om nationen och traditionella
värderingar och mindre om regional integration
och utveckling.
Palmecentret har jobbat länge på västra
Balkan och är en erkänd och väl etablerad aktör.
Vårt stöd går främst till fackförbund och civilsamhällesorganisationers arbete med att
mobilisera medborgarna för ett ökat deltagande
i demokratiska processer. Vi arbetar både genom
stöd till enskilda projekt samt till allianser
mellan våra partners.

PALMECENTRET PÅ BALKAN

Länder:
Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo,
Nordmakedonien, Serbien
Antal partnerorganisationer: 71
Aktiva medlemsorganisationer:
ABF Fyrbodal, ABF Göteborg, Birkagårdens
Folkhögskola, Fastighetsanställdas förbund,
Hyresgästföreningen Aros-Gävle, IF Metall
Göteborg, IF Metall Östergötland, Kommunal
Stockholm, Kommunal Öst, LO-distriktet i
Västsverige, Socialdemokraterna i Jämtlands
partidistrikt, Socialdemokraterna i Jönköping,
Socialdemokraterna i Södra Älvsborgs parti
distrikt, Socialdemokraterna i Västmanlands
partidistrikt, Upplands-Bro arbetarekommun,
Viskadalens Folkhögskola, Västerås Folkhögskola
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Stödet från Palmecentret och Handelsavdelningen går till organisationen Glasen Tekstilec.
Grundare av organisationen är Kristina Ampeva,
som själv fått sparken från en textilindustri efter
att ha kritiserat arbetsförhållandena. Nu arbetar
hon nära nog dygnet runt för att stödja andra
kvinnor i samma situation.
Foto: Tanja Rantasha.

Exempel 2019
KOSOVO

Democracy for Development

Politikutbildning i Nordmakedonien. Foto: Elvedina
Omerhodžic.ć

Med inspiration från den svenska föräldraledighetslagen har en allians av Palmecentrets partners
i Kosovo drivit en kampanj för att reformera lagstiftningen gällande föräldraledighet. Tidigare har
endast mammor kunnat vara lediga i samband med
barnafödsel men i förslagen till ny lag finns även
möjlighet för pappor att vara lediga. Alliansen har
också drivit en kampanj för att uppmärksamma
pappornas roll för barnen och även de ekonomiska
fördelarna för samhället när fler kvinnor arbetar.

REGIONALT PARTISTÖD

Under 2019 deltog 25 unga politiker från sex olika
länder i utbildningen ProgWeB om ideologi och
policyutveckling. Mellan utbildningstillfällena
arbetade deltagarna över partigränser med gemensamma projekt för att lösa politiska utmaningar i
sina hemländer, som till exempel brist på utbildad
arbetskraft och sexuella trakasserier på universiteten. Utifrån projekten skrevs politiska förslag för
att lobba mot politiker i sina hemländer.
Ett av projekten utmynnade i en utställning med
bilder och berättelser från unga aktivister i Serbien,
som uppmärksammades av serbisk television.
Sedan Memet Šaciri flydde till Serbien från Kosovo 1999 är
återvinningen hans sätt att försörja familjen. Foto: A11.

NORDMAKEDONIEN

Glasen Tekstilec och Handels Gävleborg
Trots att det står Made in Europe på kläderna, är
villkoren i textilindustrin i Nordmakedonien liknande de som finns i Asien. Låga löner och otrygga
anställningar dominerar och de som försöker organisera sig får sparken.
Med stöd av Handels i Gävleborg arbetar
organisationen Glasen Tekstilec med utbildning av
textilarbetarna. Glasen Tekstilecs arbete har
uppmärksammats i landet och fått regeringen att
inleda en dialog med dem och textilföretagen om
hur man ska kunna förbättra arbetsvillkoren.

SERBIEN

A11-Initiative for Economic and Social Rights
A11 kämpar för att förbättra situationen för arbetare i den informella sektorn. Genom ett aktivt
engagemang i de romska samhällena – till exempel
genom att reparera lådcyklar som används för
transport av återvinning – har de lagt fram förslag
för romers inkludering på Serbiens formella arbetsmarknad.
Med uppbackning av Palmecentrets fackliga
partnerorganisationer har A11 lämnat in förslag till
FN:s granskning av mänskliga rättigheter i Serbien.
2019 publicerade FN-kommittén sin rapport, som
visade sig innehålla flera av A11:s anmärkningar.
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Östeuropa
Under 2019 fortsatte den negativa politiska utvecklingen i Östeuropa. Auktoritära
regimer gick hårt åt människorättsförsvarare
och oppositionella. Utrymmet för demokratiska
krafter att verka minskade än mer.
I Moskva nekades ett antal representanter för
oppositionen att ställa upp i lokala val, vilket
ledde till fredliga protester som bemöttes med
brutalt våld från myndigheternas sida. Flera
oppositionella anhölls och ställdes inför rätta.
Belarus styrs enväldigt och medier kontrolleras hårt. Oppositionen fortsatte under 2019 att

oförtröttligt föra fram sin kritik av regimen och
ställa upp i de val som anordnas, trots att man är
medveten om att det inte kommer att genomföras någon vedertagen valrörelse eller rättvis
rösträkning.
Palmecentret arbetar sedan länge i Östeuropa med att bygga kontaktnät och utbyten
mellan systerpartier, fackföreningar och civilsamhällesorganisationer. Vårt engagemang syftar
till att stödja demokratiska krafter och ökat
samhällsengagemang, särskilt hos ungdomar och
kvinnor.

PALMECENTRET I ÖSTEUROPA
Länder:
Belarus, Moldavien

Antal partnerorganisationer: 5
Aktiva medlemsorganisationer:
ABF Gästrikebygden, S-kvinnor Göteborg,
S-kvinnor i Östergötland, Socialdemokraterna i Blekinge, Socialdemokraterna i
Gävleborg, Socialdemokraterna i Jönköping, Socialdemokraterna i Örebro län.

Ett tomt valmöte i Minsk 2019
visar oppositionens hopplösa
situation. Intresset för valen är lågt
då de flesta vet att allt är uppgjort
på förhand, berättar partiledaren
Ihar Barysau. Foto: Ihar Barysaus
Facebook.

MOLDAVIEN

BELARUS

Under året har Palmecentret stöttat Demokratiska
partiet, främst genom utbildningar i form av politiska
akademier som riktar sig till ungdomar och kvinnor
inom partiet. Ett speciellt fokus för utbildningarna
har varit interndemokrati och jämställdhet. S-kvinnor
bidrar genom medverkan vid utbildningar och som
mentorstöd.
2019 hölls den första ungdomsakademin, där
deltagarna fick lära sig mer om ideologi, PR och
kampanjarbete. Utvärderingen visade att de unga
tyckte att den del som handlade om kampanjarbete via
sociala medier var särskilt värdefull och intressant.

Trots den svåra politiska situationen lyckades det
socialdemokratiska partiet BSDP 2019 samla in över
10 000 namnunderskrifter mot ett lagförslag som
skulle kriminalisera arbetslöshet. Motståndet från
fackföreningar, oppositionspartier och andra delar
av civilsamhället tvingade Lukasjenko att dra tillbaka
lagförslaget.
Palmecentret stödjer kampen för demokrati och
mänskliga rättigheter i Belarus. Ihar Barysau, partiledare för BDSP, värdesätter den solidaritet som svenska
Socialdemokraterna och Palmecentret visat den
belarusiska oppositionen. Vid ett flertal tillfällen har
BSDP bjudits in till Sverige för delta på partikongresser
och seminarier. Ihar menar att internationella kontakter är avgörande för Belarus framtid, och att kunskapen
om vad som sker i landet måste spridas.

Demokratiska partiet och S-kvinnor i
Östergötland
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Latinamerika
I Latinamerika har förtroendet för demokratin
minskat de senaste tio åren. Korruptionsskandaler, orättvisor och auktoritära tendenser fick
tålamodet att brista 2019, och hundratusentals
människor samlades i protester på gatorna i
Bogotá, Santiago, La Paz, Quito och Caracas.
Fackföreningsrörelsen och progressiva partier
har fått det svårare att verka i takt med att allt
fler konservativa regeringar driver en politik som
går på tvären mot fackliga krav och jämlikhetsreformer. I Bolsonaros Brasilien kände sig till och
med vår samarbetspartner Trade Union Confederation of the Americas till slut tvungen att

flytta huvudkontoret från São Paulo till Montevideo.
Därför kraftsamlar Palmecentret, tillsammans
med sina systerpartier i Colombia, Paraguay och
Brasilien, och inledde 2019 ett nytt program för
att utbilda politiker i att bättre kunna möta
demokratins utmaningar och återvinna väljarnas
förtroende.
Palmecentret har också fortsatt sitt arbete för
att stödja fackföreningsrörelsen i regionen, så
att de bättre kan driva frågor kring social
trygghet och sociala trygghetssystem.

PALMECENTRET
I LATINAMERIKA

Länder:
Argentina, Brasilien, Chile, Colombia,
Costa Rica, Dominikanska Republiken,
Mexiko, Panama, Paraguay
Antal partnerorganisationer: 23
Aktiva medlemsorganisationer:
LO, Kommunalarbetarförbundet

MEXIKO (GLOBALT PROGRAM)
Sindicato Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras del Hogar (Sinactraho)

I Mexiko har hushållsarbetarfacket Sinactraho bidragit till förbättringar i hushållsarbetares villkor och
rättigheter. Facket har varit med i att utforma ett nytt
socialförsäkringsprogram för hushållsarbetare. För
första gången ska socialförsäkringar för hushållsarbetare bli obligatoriskt. Flera lagförändringar har också
genomförts, som stärker hushållsarbetares rättigheter
i det mexikanska samhället, och i december 2019
ratificerade president Andrés Manuel López Obrador
ILO-konventionen 189 om hushållsarbetares rätt till
anständiga jobb.

REGIONALT PARTISTÖD
2019 startades ett nytt partipolitiskt samarbetsprojekt som bygger på politiska akademier med syfte
att utbilda politiker, stärka unga och kvinnors inflytande, samt bygga strategiska allianser. Projektet vänder sig till socialdemokratiska systerpartier
i Brasilien, Paraguay och Colombia.
Den första akademin, som genomfördes i Paraguay,
blev startskottet för ett närmare samarbete för partier
na från Colombia, som resulterade i en gemensam
agenda för att försvara fredsöverenskommelsen och
initiativ till en politisk allians för konfliktens offer.
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Globala exempel

Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Union, som är medlemmar i IDWF, demonstrerar mot sexuellt våld på arbetsplatser.
Foto: IDWF.

Seger för hushållsarbetare
när ILO antog ny konvention
En stor seger för International Domestic Workers
Federation (IDWF) och deras medlemmar uppnåddes i juni 2019 när ILO antog sin senaste konvention, 190, mot våld och trakasserier i arbetslivet.
IDWF har länge drivit på för denna konvention
eftersom våld och övergrepp är vardag för många
hushållsarbetare över hela världen.
Konventionen har ett stort fokus på könsbaserat
våld, den skyddar även arbetare i den informella
sektorn och arbetare som utsätts för våld i hemmet.
Tillsammans med ILO-konventionen 189 om
hushållsarbetares arbetsvillkor utgör den nya
konventionen ett kraftfullt verktyg i försvaret av
hushållsarbetares rättigheter.
Tillsammans med Kommunal stödjer Palmecentret IDWF på global nivå samt dess medlemmar i
Mexiko, Hongkong, Indien, Sydafrika och Namibia.
Under 2019 nådde stödet nästan 22 000 personer,
och har bidragit till att flytta fram hushållsarbetares positioner och stärka deras rättigheter både
nationellt och globalt.
Nu fortsätter arbetet med att påverka regeringar
och politiska partier i de olika länderna för att
ratificera konventionen och inkludera den i den
nationella lagstiftningen.
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Världens unga socialdemo
krater ska bli bättre på
folkbildning
International Union for Socialist Youth (IUSY)
samlar 159 socialdemokratiska ungdomsorganisationer över hela världen, däribland SSU.
Genom sitt stöd till IUSY är Palmecentret med
och bygger en plattform för unga i internationell
politik. IUSY spelar en viktig roll för att forma
och utbilda morgondagens ledare. Under 2019
tog de bland annat fram ett verktyg som medlemsorganisationerna kan använda för att
utveckla och förbättra sitt jämställdhetsarbete.
Man gjorde även en satsning på att utbilda
medlemmarna kring hur man kan arbeta med
folkbildning.
IUSY behövs också för att samla unga socialdemokrater från hela världen kring gemensamma frågor, där de kan utmana och påverka
dagens, ofta seniora, makthavare. Sedan 2019
genomförs delar av Palmecentrets program med
SSU/IUSY tillsammans med Centerpartiets och
Liberalernas ungdomsorganisationer. Detta
bidrar till dialog över de ideologiska gränserna.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Hand i hand för hållbar
utveckling

Belarusier knackade dörr
i Solna

Under 2019 anslöt sig Palmecentret till Trade
Union Development Cooperation Network
(TUDCN) som är initierat av ITUC. Nätverket samlar fackliga aktörer och stödorganisationer över
hela världen med koppling till ITUC, internationellt
utvecklingssamarbete och hållbar utveckling.
Den globala fackföreningsrörelsen är en mycket
viktig aktör i det världsomspännande arbetet för att
till år 2030 nå upp till FN:s globala mål för hållbar
utveckling, Agenda 2030. Särskilt relevant är mål 8
om anständiga arbetsvillkor och så det faktum att
den klimatomställning som världen står inför
måste gå hand i hand med respekt för arbetstagares rättigheter.
För framsteg inom Agenda 2030 krävs nya
samarbeten och allianser. TUDCN arbetar för att få
in mer fackliga perspektiv i det internationella
utvecklingssamarbetet. De utbildar sina medlemmar kring hållbar utveckling och har en samordnande funktion inom det fackliga biståndet.
För Palmecentret innebär medlemskapet en
möjlighet att bygga nya allianser, fördjupa vår
kunskap och ta ett steg vidare inom bland annat
arbetet för en rättvis klimatomställning.

Medlemmar från socialdemokratiska systerpartier
i Mellanöstern, Balkan och Belarus besökte Sverige
vid flera tillfällen under 2019 genom det globala
utbildningsprogrammet Palme Academy som
Palmecentret driver i samarbete med Socialdemokraterna.
Det var under en utbildning i valobservation och
konsten att genomföra en valrörelse som deltagarna
fick göra praktik i den svenska EU-valrörelsen
genom bland annat dörrknackning i Solna och på
valdagen skarpa kontroller vid vallokaler i Stockholm.
Ett annat utbildningstillfälle passade man på att
genomföra i samband med Socialdemokraternas
partikongress i april 2019. Deltagarna fick lära sig
mer om varför och hur man arrangerar partikongresser, för att sedan observera kongressförhandlingarna på plats i Örebro.
Med Palme Academy vill Palmecentret och Socialdemokraterna ge utrymme till utbyte av erfarenheter
och kunskap inom ämnen som ideologi, interndemokrati, politisk utveckling, valkapacitet och
uppsökande. Palme Academy bidrar också till att
bygga globala nätverk om hur man framgångsrikt
kan driva demokratiska och progressiva partier.
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Seminarium om situationen i Turkiet våren 2019.

Kommunikation och
opinionsbildning

A

tt stå upp mot högerpopulism och den
våg av auktoritära och odemokratiska
tendenser som sköljer över vår värld har
blivit allt viktigare inom Palmecentrets
arbete med kommunikation och opinionsbildning
i Sverige.
Inför valet till Europaparlamentet 2019 tog vi
därför fram boken Ödesvalet – En orosanmälan om
ett brunt Europa, skriven av Lars Jederlund. Boken
är en kartläggning av ytterhögern i Europa och
visar på konsekvenser om den extrema högern
ytterligare flyttar fram sina positioner.
Boken fick ett bra genomslag, den sålde över
1 000 exemplar och omnämndes i många tidningar.
Tillsammans med ABF genomförde vi flera seminarier kring bokens tema i bland annat Stockholm,
Göteborg, Malmö och Borlänge. Ett studiematerial
togs också fram utifrån boken.

För en värld fri från kärnvapen
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bildningsfråga för Palmecentret. Vi vill slå vakt om
arbetarrörelsens långa historia och tradition av att
tydligt ta ställning mot kärnvapen.
Det centrala budskap vi drivit är en uppmaning
till regeringen att underteckna FN:s förbud mot
kärnvapen. Vårt budskap stöds av 78 procent av
svenskarna, enligt en undersökning vi lät Sifo göra.
Under 2019 har vi fungerat som en plattform för
arbetarrörelsens engagemang i frågan. Själva och
tillsammans med andra publicerades fem debattartiklar på temat i våra större morgon- och kvällstidningar. Under året lanserade vi också sajten
stoppabomberna.nu. Sajten är ett verktyg för hela
arbetarrörelsen att sprida kunskap om vikten av
nedrustning.

Seminarieverksamhet

Palmecentret fortsatte under 2019 att arrangera ett
stort antal seminarier. Sammanlagt nådde vi drygt
2 630 personer genom 44 seminarier:

Under 2019 lanserades sajten stoppabomberna.nu

• Med Elizabeth Tang från Hongkong, general-		
sekreterare för vår partner IDWF. Hon besökte
oss mitt under kulmen av protesterna i Hong-		
kong som präglade sommaren 2019. Seminariet
genererade stort genomslag i media.

bättra kvaliteten på innehåll, och tänka mer strategiskt kring publiceringar och utspel.
Antal besökare på hemsidan och antal följare på
Facebook och Twitter ökar stadigt. För Facebook
var målet för året att öka antalet följare med 15
procent. Ett mål vi lyckades uppnå. Vårt nyhetsbrev
• Med gäster från Turkiet i samband med att 		 når en växande publik. Under året gjordes en
president Erdogan och hans parti AKP tvångsavförstudie och upphandling för att inleda arbetet
satt demokratiskt valda borgmästare. Detta
med förnyelse av hemsidan.
debatterade vi också genom flera debattinlägg 		
Under året har vi också tagit fram en kort film
och kommentarer i media.
som ska inspirera medlemsorganisationerna att
engagera sig i utvecklingsprojekten. Filmen utgick
• Med årets Palmepristagare Daniel Ellsberg.
från LO Gotland och deras projekt i Palestina.
Vår tidning Global Solidaritet skickades ut som
• Med Balàzs Bàbel från ungerska metallfacket 		 bilaga till Aktuellt i Politiken våren 2019. Den
som vi arrangerade tillsammans med LO. Bland
nådde uppemot 80 000 medlemmar i Socialdemo	annat Aftonbladets ledarsida skrev om semina-		 kraterna.
riet.
Palmecentret finansierar även informationsinsatser som våra medlemsorganisationer gör kring
sitt internationella arbete. Under 2019 beviljades10
Utveckling av våra verktyg
för kommunikation
ansökningar. Exempel på insatser som gjordes var
kurshelger, konferenser, temadagar och filmproUnder året fortsatte kommunikationsavdelningen
arbetet med att ta ett tydligare grepp om våra egna duktion.
och sociala kanaler. Vi fortsatte arbetet för att förVERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 • 25

Dona Hariri och Louise Lindfors samtalar på Globala Torget 2019.

Globala Torget på Bokmässan

F

ör artonde året i rad arrangerades Globala
Torget (tidigare Internationella torget) på
Bokmässan i Göteborg i september. Och för
andra året i rad hade Palmecentret uppdraget av Sida att samordna Globala Torget, som detta
år hade närmare 20 000 besökare under mässans
fyra dagar.
Globala Torget är en arena för att sprida kunskap om och skapa engagemang för utvecklingsfrågor för den breda allmänheten. Ingen annanstans i
Sverige når så många svenska bistånds- och
människorättsorganisationer en så stor publik
samtidigt. Palmecentret stärker sitt varumärke
genom att leda denna plats, där 47 organisationer
hade montrar och arrangemang 2019.
Förutom montrarna fanns det på Globala Torget
två klassiska scener, en poddscen och ett mindre
samtalsrum kallat TeaTalk. Scenerna hade 180
scenprogram vilket nästan var en fördubbling från
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föregående år. I år låg fokus lite extra på jämställdhet, mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt
barnperspektivet.
Förutom den övergripande samordningen av
hela Globala Torget, så hade Palmecentret även en
egen närvaro på mässan, med monter och som
arrangör av eller deltagande i fem seminarier. Alla
hade fler besökare än genomsnittet.
De två seminarier där vi stod som huvudarrangör avhandlade ämnena tillbakagång för jämställdhet, med Lena Ag och Marita Ulvskog i panelen,
och kärnvapenfrågan, med Pierre Schori. Vår
generalsekreterare Anna Sundström modererade
dessa och flera andra seminarier.
Utöver programmen på Bokmässan arrangerade
vi även scenprogram på arabiska, turkiska och
persiska på Folkets Hus Hammarkullen och på
Folkets Hus Järntorget.

Knessetledamoten Tamar Zandberg från Israel och Stefan Löfven i
bakgrunden.

Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström i samtal
med Jan Eliasson.

Progressive Alliance Convention
och Palmedagarna 2019

E

n imponerande samling människor från
hela världen, som tillsammans visade att
det finns hopp och konkreta lösningar på de
globala utmaningarna. Ungefär så kan man
sammanfatta Progressive Alliance Convention och
Palmedagarna: tre dagar i november som fyllde
Folkets Hus i Stockholm.
2019 valde Palmecentret och Socialdemokraterna att förlägga dessa två evenemang till samma
plats och tidsmässigt följande på varandra. Detta
möjliggjorde möten mellan representanter från
svensk arbetarrörelse och ledande profiler inom
internationell socialdemokrati.
Progressive Alliance är ett världsomspännande
nätverk för socialdemokratiska partier och progressiva rörelser. Till mötet i Stockholm kom delegationer
från omkring 70 länder. Exempel på internationella
deltagare var Portugals premiärminister António
Costa och ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow.
Flera av de partier som deltog på Progressive
Alliance har verksamhet tillsammans med Palmecentret, som har i uppdrag att hantera Socialdemokraternas stöd till systerpartier runt om i världen.

Progressive Alliance-dagen följdes av två Palme
dagar där representanter från en bred svensk
arbetarrörelse kom samman för att diskutera
internationella frågor, kompetensutveckla sig och
bygga allianser. Gäster från 13 länder deltog också.
Tre frågor dominerade på olika sätt flertalet av
de panelsamtal och seminarier som ägde rum
under både Progressive Alliance och Palmedagarna:
• Utmaningarna med växande högernationalism 		
och fler auktoritära ledare.
• Vikten för socialdemokratin att lyckas nå de
många unga som är en del av en växande
proteströrelse.
• Klimatfrågan och en rättvis omställningspolitik.
I ett fullspäckat program trängdes representanter
från vår regering med ledande företrädare från
våra medlemsorganisationer och från akademin,
bland dem statsminister Stefan Löfvén, utrikesminister Ann Linde och LO:s ordförande Karl-Petter
Thorwaldsson, för att ge sina svar på hur vi som
rörelse ska tackla dessa utmaningar.
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Insamling

F

ör att kunna bedriva verksamhet ute i
världen är Palmecentret helt beroende av
bidrag från medlemsorganisationerna och
enskilda personer. De insamlade medlen
används i huvudsak till den egeninsats som Palme
centret måste lägga in i projekten för att kunna
få resterande del finansierad av Sida. En mindre
andel används för insatser som Sidas medel inte får
användas till.
Insamling från enskilda personer kommer
huvudsakligen från månadsgivare och allmänna
gåvor. ”Solidaritetstävlingen” var en större insamlingskampanj som genomfördes under 2019. De
socialdemokratiska distrikten tävlade om vem som
kunde värva flest månadsgivare i förhållande till
sitt medlemsantal. Distriktet i Örebro län vann med
35 nya månadsgivare. Sammanlagt gav satsningen
drygt 270 nya månadsgivare till Palmecentret.
Medlemsorganisationernas ekonomiska bidrag
till Palmecentret ökade 2019. Till insamling från
medlemsorganisationerna räknas förutom gåvor
även de egeninsatser som görs i projekt där de inte
ansvarar för administration av projektet – kallat
projekt utan administration eller faddring av projekt.
Fadderverksamheten har fortsatt att ge goda

resultat. Totalt hade 29 projekt en fadderorganisation vid årets utgång, jämfört med 22 projekt i
slutet av 2018. Även antalet medlemsorganisationer som engagerade sig i projekt utan administration ökade under 2019 från 17 till 19 stycken. Flera
medlemsorganisationer driver dessutom fler än ett
projekt. Under 2019 uppgick fadderintäkter och
intäkter för projekt utan administration till drygt
2,9 miljoner kronor, en ökning med strax över
500 000 kronor från föregående år.
Totalt uppgick insamlingen under 2019 till
5,8 miljoner kronor, en ökning på 12 procent.

Insamling 2019
Fadderprojekt och projekt
utan administration
Månadsgivare
Lönegåva
Gåva från organisation
Hyllnings- och minnesgåva
Gåva från person
Gåvoshop
Facebookgåva

			
Insamling i siffror
2018
2019
Fadderprojekt och projekt utan administration

2 431 007 kr

2 942 789 kr

Månadsgivare

1 810 819 kr

1 968 200 kr

372 395 kr

354 880 kr

Temainsamlingar

32 162 kr

- kr

Gåva från organisation

90 660 kr

133 382 kr

Hyllnings- och minnesgåva

76 944 kr

78 189 kr

130 532 kr

201 047 kr

25 148 kr

38 872 kr

211 082 kr

85 041 kr

5 180 749 kr

5 802 400 kr

Lönegåva

Gåva från person
Gåvoshop
Facebookgåva
TOTALT
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Verksamheten i siffror
Palmecentret redovisar ett resultat på – 2 612 tkr
(-2 070 tkr 2018) före finansiella poster för verksamhetsåret 2019. Efter finansiella poster uppgår
resultatet till – 2 478 tkr (- 366 tkr 2018).
Resultatet påverkar Solidaritetsfondens egna
kapital med -1 382 tkr (-688 tkr 2018) och Palmecentrets egna kapital med -1 096 tkr (322 tkr 2018).

Det negativa resultatet i Solidaritetsfonden
beror främst på att insamlade medel och fadderintäkter understiger kostnader för egeninsatser och
direkta insatser. Dock uppväger fortfarande
marknadsvärdet av kapitalet till viss del detta
negativa resultat.

Flerårsöversikt (tkr)			
2019

2018

2017

2016

173 490

157 089

141 518

136 086

Verksamhetsresultat

-2 612

-2 070

-1 243

-2 767

Resultat efter finansiella poster

-2 478

- 366

- 989

-2 304

Balansomslutning

62 155

53 659

63 322

71 728

Intäkter

Intäkter 2019

0,1%

Palmecentrets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, gåvor och bidrag. De totala intäkterna för 2019
uppgick till 173,5 miljoner (exklusive 16,5 miljoner
överförda från 2018). Knappt 90 procent av intäkterna
kommer från Sida medan insamling och medlemsavgifter
står för drygt fem procent. Resterande fem procent är
anslag från andra myndigheter. Palmecentret är strategisk partnerorganisation till Sida och en stor del av Sidafinansieringen kommer från det femåriga avtal som sluts
inom ramen för detta samarbete.

4%
7% 2%

Bidrag Sida
Bidrag andra myndigheter
Insamling och gåvor S-fond
Medlemsintäkter
Övrigt

87%

Så fördelades pengarna per region:
Östeuropa

Globalt

7%

2%
Balkan

25%
MENA

16%
Sydostasien

22%

Latinamerika

5%
Södra Afrika

23%
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Styrelse och revisorer 2019

Marita Ulvskog,
Socialdemokraterna
Styrelseordförande

Berit Müllerström, LO
vice ordförande

Leif Isaksson, LO
Styrelseledamot

Anna Jensen Naatikka, IF Metall
Styrelseledamot

Maria Nyberg,
Handelsanställdas förbund
Styrelseledamot

Gabriella Lavecchia, Seko
Styrelseledamot

Niklas Skeppar, ABF
Styrelseledamot

Kenneth G Forslund,
Socialdemokraterna
Styrelseledamot

Eleonore Eriksson, SSU
Styrelseledamot

Hans Josefsson, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Styrelseledamot

Nina Unesi, S-kvinnor
Styrelseledamot

Styrelsesuppleanter
Oscar Ernerot, LO			
Åsa Törnlund, LO				
Anders Jonsson, Kommunalarbetareförbundet
Per-Håkan Waern, Elektrikerförbundet 		
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
*Monika Arvidsson, LO
*satt i styrelsen fram till oktober 2019 då hon
ersattes av Oscar Ernerot
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Ordinarie revisorer
Ella Niia, Socialdemokraterna
Mikaela Karlström, auktoriserad revisor
Revisorssuppleanter
Lars Gäfvert, LO
Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor
Valberedning
Roger Hällhag, Socialdemokraterna
Eva Lantz, ABF
Mats Eriksson, LO
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Ditt stöd behövs!
Stöd människors kamp för demokrati, rättvisa, mänskliga
rättigheter och fred i Olof Palmes anda världen över.
Palmecentrets verksamhet är beroende av frivilliga bidrag.
Swisha en gåva: 123 240 60 72.
Bli månadsgivare: Med din gåva på autogiro varje månad
slipper du tänka på saken och vi får säkrade inkomster.
www.palmecenter.se/manadsgivare
Delta i vår internationella projektverksamhet: du är
tillsammans med din organisation välkommen att delta och
bidra på den nivå som passar er. Läs mer om olika sätt att
engagera sig i vår verksamhet på www.palmecenter.se

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

www.palmecenter.se
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