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Var en motkraft!
Jag vill uppmana er alla, förbund som distrikt,
avdelning eller förening, att anta uppmaningen om
gemensam mobilisering till stöd för den globala
motkraft som vi alla är en del av.
Ställ frågan på nästa styrelse- eller medlemsmöte – hur skulle det vara om vi stöttade en
systerorganisation i ett annat land?
I den här partnerkatalogen kan ni läsa om de
organisationer som är i behov av en svensk partner
för den nuvarande programperioden 2020–2024.
Ert stöd kan vara avgörande för deras möjlighet att
bidra till demokrati och rättvisa, ta chansen och
var med i vårt arbete!

FOTO: YLVA SÄFVELIN

D

e senaste femtio åren har världen blivit
en bättre plats att leva på. Fler har tagit
sig ur fattigdomen, de allra flesta barn
går i skolan och fler har tillgång till sjukvård. Samtidigt växer oroskänslan; det står inte
rätt till i världen. Vi lever i en tid av ökade sociala
motsättningar och växande klyftor. Allt fler länder
styrs av auktoritära och odemokratiska ledare.
Behovet av demokratiska och folkliga motkrafter
är större i dag än någonsin tidigare i den moderna
historien.
Olof Palmes Internationella Center är tillsammans med er, den svenska arbetarrörelsen och våra
fler än 150 samarbetsorganisationer världen över
en del av en sådan global motkraft.
Men vi behöver bli fler. Vi behöver bli starkare.
Därför är ert fortsatta stöd och ert enträgna arbete
så viktigt. Vi är beroende av ert politiska och
finansiella stöd. Och av era solidariska insatser och
relationer med systerrörelser världen över. Vi
behöver er i vår verksamhet och i vårt arbete, för
utan er, våra medlemsorganisationer, och era
enskilda bidrag för en bättre, mer rättvis, jämlikare
och friare värld kan vi inte uppnå förändring.

Anna Sundström
Generalsekreterare

Vad kan ni bidra med och vad får ni tillbaka?

S

vensk arbetarrörelse har stor erfarenhet av
att bygga stabila organisationer. Vi är också
duktiga på att utbilda våra medlemmar, att
folkbilda. Det är erfarenheter som är till stor
nytta i länder där man nu bygger sina organisationer. Satsningar på att göra våra organisationer
mer jämställda har gett oss insikter som är av stort
värde för partners i andra delar av världen som
arbetar för att öka jämställdheten. Vi är också duktiga på att opinionsbilda och driva frågor i politiska
instanser, erfarenheter som är viktiga för kamrater
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som driver på för demokrati och rättvisa.
Att arbeta konkret med internationell solidaritet
bidrar till ökat engagemang i den egna organisationen. Många av de som i dag är aktiva inom arbetarrörelsen har anslutit sig tack vare ett intresse för
internationella frågor. Så var det för Stefan Löfven,
och för många aktiva på gräsrotsnivå. Genom att
ställa upp för kamrater i världen som lever under
svåra förhållanden och är i behov av stöd visar ni
att ni är en organisation som bryr er om världen.

Projektsamarbete eller
tematiskt fadderskap?

D

et finns två huvudsakliga sätt att vara
med i solidaritetsarbetet: 1) genom att
stötta en enskild partnerorganisation
eller 2) genom att faddra ett tematiskt
område i en viss region.
Väljer ni att stötta en särskild partnerorganisation är flexibiliteten stor kring hur mycket
engagemang och ansvar ni vill ta för projektets
genomförande. Ni bidrar med den tioprocentiga egeninsatsen som Sida kräver och vi
kommer tillsammans med partnern överens om
er roll och samarbetets omfattning.
Den andra formen av stöd kallas tematiskt
fadderskap. Den lämpar sig för er som vill vara
en del av vårt solidaritetsarbete och brinner för
en särskild region eller fråga men som inte vill
eller kan matchas ihop med en enskild partner.
Ni bidrar ekonomiskt efter förmåga till egeninsatserna för de projekt som ingår i ert valda
tematiska område. Genom att faddra tematiskt
får ni således möjlighet att följa flertalet
organisationers arbete i den valda regionen
eller frågan. Ni får regelbunden återkoppling
kring vad ert stöd bidragit till men förväntas
inte ha en aktiv roll i verksamhetens genomförande. Ni har däremot goda möjligheter att
bygga relationer med många partnerorganisationer och kan till exempel bjuda in representanter till en årskonferens eller medlemsutbildning. I det här dokumentet föreslår vi två
tematiska områden som ni kan välja mellan
men vi kan även utforma ett tema kring just er
hjärtefråga.
Se filmen om engagemanget och vad det
betytt för LO-distriktet Gotland: Länk till
Youtube

Hur gör man?

N

är ni väljer att engagera er, oavsett
om ni väljer ett projektsamarbete eller
tematiskt fadderskap, är ni med och
bidrar till den tioprocentiga egeninsatsen av projektens budgetar. Sida står sedan
för de resterande nittio procenten. Den insats ni
ger mångdubblas således!
Egeninsatsen beror på projektets storlek och
är från cirka 15 000 kronor per år och uppåt. På
grund av coronapandemi har Sida beslutat att
slopa kravet på egeninsatsavgifterna för 2020
och 2021. Men då projekten vi har med våra
partners sträcker sig till och med 2024 och då
Palmecentret har övriga kostnader för att driva
projektverksamheten är det viktigt att vi redan i
år hjälps åt för att säkerställa långsiktigheten i
vårt internationella solidaritetsarbete.
1. Bläddra i katalogen och låt er inspireras. Välj ett projekt eller ett tematiskt
fadderskap.
I katalogen hittar ni organisationer som gör att
människor kan gå samman och förändra, som
ger kvinnor ökad kunskap om sina rättigheter
och projekt som ökar kontakterna mellan politiker, fackföreningsaktiva och civilsamhällesaktörer, för att nämna några.
2. Kontakta Palmecentret för att få mer
information om den organisation eller
engagemangsform som ni är intresserade av. Vi besöker er gärna på ett styrelseeller medlemsmöte för att diskutera hur ett
samarbete kan passa just er organisation och era
förutsättningar.
3. Om ni bestämmer er för ett samarbetsprojekt med en enskild organisation
skriver vi ett partneravtal.
4. Tillsammans genomför vi informationsinsatser i Sverige som berättar om
det internationella solidaritetsarbetet
och ökar kunskapen hos era medlemmar.
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Vår verksamhet i:

SERBIEN

Željko Lemić och hans kamrater i den serbiska fackföreningen får stöd från LO-distriktet i Västsverige. FOTO: JELENA RANKOVI

Som det största landet sprunget ur forna Jugoslavien spelar Serbien en nyckelroll för
utvecklingen på Västra Balkan. Landets skakiga väg mot demokrati präglas av starka
spänningar både internt och med grannländer. Palmecentret stödjer organisationer som
arbetar för ökat medbestämmande och inflytande i den politiska processen.
Serbien spelar en nyckelroll för utvecklingen på
Västra Balkan och landet balanserar sina intressen
mellan EU och Ryssland. Det styrande partiet har
på senare år tagit ett allt mer auktoritärt grepp om
landet med hjälp av korruption och begränsningar
av både rättsväsendets oberoende och pressens
möjlighet att agera fritt. Trots en relativt god ekonomisk tillväxt är arbetslösheten hög och arbetsvillkoren dåliga.
Palmecentrets verksamhet fokuserar på
facklig organisering, försvar av socio-ekonomiska
rättigheter samt ökat folkligt medbestämmande i
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politiska beslut. Våra partnerorganisationer kämpar för att försvara demokratin genom att bevaka
politikers arbete och utkräva transparens i beslutsfattande på alla nivåer. Vi stöttar fackförbund för
att få till en bättre dialog med regering och arbetsgivare för att garantera en balans mellan behovet
av reformer och arbetarnas rättigheter med fokus
på att främja anständiga arbetsvillkor.
Stödjer projekt i Serbien:
ABF förbundet, Runö Folkhögskola, S-Kvinnor,
Sunderby Folkhögskola, HBT-S, LO Väst och
Viskadalens Folkhögskola.

Partnerorganisationer i Serbien
Autonomous Trade Union of
Employees in Agriculture,
Food, Tobacco Industry and
Water Management (SSPPDIV)
Serbien har sålt ut en stor del av sitt tidigare statligt
ägda jordbruksland. Fackförbundet SSPPDIV arbetar
därför hårt för att försvara sina medlemmars rättig
heter gentemot nya arbetsgivare. Men dialogen
mellan arbetsmarknadens parter är än så länge
svag. SSPPDIV letar därför efter en partner som
kan bidra med best-practice för starkare fackligt
inflytande: organisera medlemmar, utbilda fackliga
ledare, etablera kvinno- och ungdomssektioner och
stärka den sociala dialogen. Branschen de verkar
inom öppnar upp för påverkan inom intressanta
frågor så som jämställdhet, klimat och miljö.

Center for Democracy
Foundation (CDF)
Det har tagit CDF över 25 år att bli en erkänd
aktör inom arbetsrättsliga frågor. Idag har de en
unik position i Serbien tack vare sin goda dialog
med arbetsmarknadens alla parter: de två största
fackförbunden, arbetsgivarorganisationerna
och staten. Bland annat lyckades denna fackliga
resursorganisation driva igenom sina förslag om
fri rörelsefrihet för arbetstagare, sysselsättning
och socialpolitik i den serbiska regeringens handlingsplan för EU-medlemskap. Men än så länge är
Serbiens politiker mer lyhörda för arbetsgivarna
medan arbetarna får det allt sämre.
Jämte sitt medlemskap i UN Global Compact and
Foundation for European Progressive Studies (FEPS),
vill CDF därför etablera ett starkt internationellt
nätverk av fackliga resursorganisationer som
befäster arbetstagarnas plats på agendan.

Fackligt anslutna arbetare vid vapenfabrik demonstrerar för
Confederation of Autonomous Trade Unions, Kragujevac.

Confederation of Autonomous
Trade Unions, Kragujevac
Kragujevac är en medelstor industristad i Serbien
som drabbats hårt av privatiseringarna sedan Jugoslaviens upplösning. Det lokala facket utmärker
sig genom ett starkt ledarskap som inte böjer sig
för politiska påtryckningar. De var särskilt synliga
i nationella media under undantagstillståndet som
rådde i Serbien våren 2020, då de kämpade för
hälsa och säkerhet på arbetsplatserna.
Nu satsar de på att utveckla organisationens
ideologiska profil och politiska påverkan. De vill
lära sig mer om facklig-politisk samverkan av en
svensk medlemsorganisation. Vi kan förvänta oss
imponerade resultat, eftersom de i sitt tidigare
projekt med Palmecentret lyckades öka kvinnors
deltagande i flertalet beslutsfattande organ.

Vi kan förvänta oss imponerade
resultat, eftersom de i sitt tidigare
projekt med Palmecentret lyckades öka
kvinnors deltagande i flertalet beslutsfattande organ.
PARTNERKATALOG 2020–2024 • 7

Vår verksamhet i:

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

Handelsanställda kvinnor från fackförbundet STBIH stöds av den deras svenska motsvarighet, Handelsanställdas förbund.
FOTO: IRFAN REDZOVIC

Bosnien och Hercegovina fortsätter vara ett splittrat land med en komplicerad författning och politiska oenigheter som försvårar en hållbar utveckling. Palmecentrets samarbetspartners vill bidra till förändringar, och stödjer därför kvinnor och ungdomar som vill
påverka sin vardag, politik och arbetsliv.
Bosnien-Hercegovina har inte lyckats leva upp
till det hopp som uppstod vid krigets slut i mitten
på nittiotalet. Ekonomiska reformer och privatiseringar har lett till hög arbetslöshet som gör att
unga människor lämnar landet. Det politiska styret
är uppdelat vilket bäddar för korruption och hämmar landets utveckling. Politikerna fortsätter att
underblåsa de etniska motsättningarna och knyter
band till auktoritära stater, vilket går stick i stäv
med det reformarbete som krävs för att påbörja
förhandlingar om ett framtida EU-medlemskap.
Dessutom når luftföroreningarna i städerna hälsoskadliga nivåer under vintermånaderna. Många
invånare, särskilt den högutbildade arbetskraften,
känner hopplöshet och väljer istället att flytta till
grannländerna i EU.
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Palmecentrets partnerorganisationer riktar in
sig på unga, kvinnor, arbetare och andra grupper
som ofta saknar politiskt inflytande. Med hjälp av
folkbildning, facklig organisering och lokal
aktivism engagerar de sig tillsammans för att forma
sitt samhälle och sin egen framtid i landet.
Stödjer projekt i Bosnien och Hercegovina:
ABF förbundet, ABF Jönköping och Kronoberg,
Birkagårdens Folkhögskola, Fastighetsanställdas
förbund, Handelsanställdas förbund, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, Västerås Folkhögskola och Socialdemokraterna Jönköpings och
Östergötlands partidistrikt, S-kvinnor Norrbotten
och Sörmland.

Partnerorganisationer i Bosnien och Hercegovina
Trade Union of Administration,
Republika Srpska
Facket för offentligt anställda i Republika Srpska
(självstyrande del i Bosnien och Hercegovina) är en
av få progressiva fackföreningar som aktivt arbetar
för att förändra odemokratiska och korrupta strukturer inom rörelsen. De organiserar och samarbetar
brett för att stärka unga och kvinnors inflytande
inom de lokala samhällsinstitutionerna där de jobbar. Undantagstillståndet 2020 stoppade dem inte
från att ansluta flertalet arbetsplatser till kollek
tivavtal och ta fram förslag om en förbättrad lag
för offentligt anställda i nära samarbete med sina
medlemmar. Nu är facket mitt uppe i ansatsen att
utveckla sin organisation runtom i Republika Srpska och behöver därför stöd från ett svenskt fackförbund. Samarbetet kan med fördel bland annat
fokusera på medlemsvärvning och hur man stärker
den fackliga utbildningsverksamheten.

Ungdomskommittén inom Trade Union of Administration, Republika
Srpska i planeringsmöte för en nationell kampanj för mänskliga rättigheter.

Nu är facket mitt uppe i ansatsen
att utveckla sin organisation runtom i Republika Srpska och behöver därför stöd från ett svenskt fackförbund.
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Vår verksamhet i:

ALBANIEN

Organisationen Center for Labor Rights demonstrerar för kvinnors rättigheter på internationella kvinnodagen i år.

Sedan 90-talet har Albanien genomgått dramatiska förändringar: från en brutal diktatur
till en öppen demokrati med ambitionen att gå med i EU. Palmecentret stödjer fackförbund och civilsamhällesorganisationer som arbetar för en stabil demokratisk framtid för
landet.
Albanien är ett av Europas fattigaste länder, och
har sedan kommunismens fall kämpat med sin
demokratiska utveckling. Det finns idag en god demokratisk lagstiftning och relevanta institutioner,
men korruption och bristande transparens fortsätter att utgöra stora problem.
Övergången från planekonomi till marknads
ekonomi har satt arbetsmarknaden i gungning, och
arbetslösheten är mycket hög.
Palmecentrets arbete i Albanien fokuserar på tre
områden: facklig organisering, försvar av socioekonomiska rättigheter och ökat folkligt medbestämmande i politiska beslut. Vi stödjer organisationer
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som arbetar för att försvara och tillvarata de
anställdas rättigheter genom att bygga allianser
mellan fackförbund och progressiva politiska
rörelser och partier. Våra partnerorganisationer
arbetar för ökat inflytande i politiska processer
både på lokal och nationell nivå.
Stödjer projekt i Albanien:
Malmö Folkhögskola och Socialdemokraterna
Västmanlands partidistrikt.

Partnerorganisationer i Albanien

Fackförbundet SPPT-AL:s medlemmar demonstrerar för bättre arbetstider inom telekommunikationsbranschen.

The Albanian Post-Telecom
Workers Union (SPPT-AL)
Informations- och kommunikationsbranschen är
Albaniens femte största och anställer 36 000 personer, varav 30 000 jobbar i callcenters. Väldigt
få av dem är fackligt anslutna. SPPT-AL grundade
sin första fackklubb i Albaniens statliga post- och
telekombolag, men organiserar idag brett i den
privata sektorn. Deras mål är att tredubbla antalet
medlemmar till slutet på 2022 och vill därför lära
sig organiseringstekniker av en svensk medlems
organisation. Dessutom behöver de anpassa sig
bättre till hur ny teknologi påverkar arbete, sysselsättning och arbetares rättigheter i branschen.

Deras mål är att tredubbla antalet
medlemmar till slutet av 2022
och vill därför lära sig organiserings
tekniker av en svensk medlems
organisation.
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Vår verksamhet i:

NAMIBIA

”Det som äntligen börjar hända nu är helt avgörande, nämligen att även männen börjar lyssna. De vet att vi står enade och de
har respekt för oss”, säger Maria Garises från organisationen Women’s Leadership Centre. FOTO: ANDREAS KARLSSON

Trots att Namibia har rika mineraltillgångar och numera räknas som ett medelinkomstland är resurserna mycket ojämnt fördelade. Fattigdomen har minskat betydligt sedan
självständigheten men regeringspartiet SWAPO har misslyckats med att komma tillrätta
med den höga arbetslösheten och bostadsbristen som särskilt drabbar unga människor.
Enligt en rapport som presenterades hösten 2018
bor närmare en miljon av landets 2,5 miljoner
invånare i skjul på mark som tillhör någon annan.
Brister i skolväsendet och tillgången till hälsovård
är ytterligare problem som landet brottas med.
Namibia har i grunden bra lagar när det gäller
arbetarnas rättigheter, men det saknas implementering och övervakning av dessa lagar på alla
nivåer. Fackföreningar har på grund av brist på
finansiering, kapacitet och utbildning, svårt att i
tillräcklig utsträckning göra sin röst hörd som
vakthund för arbetarnas rättigheter. Facken har
också svårt att rekrytera nya medlemmar, främst
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inom den växande informella sektorn.
Palmecentrets verksamhet i Namibia syftar till
att stärka civilsamhälles- och fackliga organisationer för att på ett mer strategiskt sätt mobilisera
kvinnor, arbetare och andra marginaliserade
grupper.
Stödjer projekt i Namibia:
ABF Gävleborg, If Metall Blekinge, Akademikerförbundet SSR och Unga Örnar Väst.

Partnerorganisationer i Namibia

Women’s Leadership Centre i Namibia arbetar med att stärka den mest utsatta gruppen i samhället: flickor och kvinnor i
minoritetsgruppen san.

Womens Leadership Centre (WLC)
WLC är en feministisk organisation som informerar
och utbildar om kvinnors rättigheter generellt men
också arbetar specifikt med att stärka kvinnor inom
ursprungsbefolkningen San och att motverka diskriminerande kulturella strukturer. Målsättningarna
är att unga Sankvinnor – oavsett sexuell läggning
– ska kunna göra sina röster hörda, uttrycka sin
kulturella identitet med stolthet och trygghet samt
påverka utvecklingen i lokalsamhället och i hemmet vad gäller sexuell- och reproduktiv hälsa, frihet
från könsbaserat våld och skydd av miljön. Genom
deltagande i projektets aktiviteter har unga Sankvinnor fått större självförtroende och lärt sig om

sina rättigheter och har vid flera tillfällen tagit upp
frågor med relevanta myndigheter. De har också
lyckats få stöd från representanter i regeringspartiets kvinnoförbund som ett resultat av projektet.
WLC har även organiserat landets första lesbiska
festival.
WLC skulle ha glädje av att samarbeta med en
svensk organisation för att utbyta erfarenheter vad
gäller att nå målgrupper, olika metoder för utbildning och lärande samt organisationsutveckling. De
är också mycket intresserade av att komma i
kontakt med och byta erfarenheter med den
svenska ursprungsbefolkningen sami.
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Vår verksamhet i:

SYDAFRIKA

Organisationen Ilitha Labantu stöds av Medlefors folkhögskola i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor och barn i utsatta
områden, och för att stödja offren.

Efter demokratins införande 1994 har stora framgångar gjorts i Sydafrika. Den tidigare
apartheidregimen har ersatts av demokratiska institutioner, ett oberoende domstols
väsende, ett livskraftigt civilsamhälle, fria medier samt självständiga institutioner.

Däremot kvarstår många utmaningar och Sydafrika anses idag vara ett av världens mest ojämlika
länder. Trots relativt framgångsrika satsningar på
att höja levnadsstandarden förblir de ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheterna några av landets allra största utmaningar. Därutöver är våldet
fortsatt utbrett och den informella sektorn stor.
Palmecentrets verksamhet i Sydafrika syftar till
att stärka civilsamhälles- och fackliga organisationer för att på ett mer strategiskt sätt mobilisera
kvinnor, arbetare och andra marginaliserade
grupper. Samtidigt syftar verksamheten till att
stärka de politiska partiernas interndemokrati och
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politikutveckling som genom konsultation med det
civila samhället ger politiken starkare legitimitet.
Stödjer projekt i Sydafrika:
ABF Malmö, Skaraborg, Jönköping och Skåne,
Medlefors folkhögskola, S-kvinnor, S-kvinnor
Stockholms län och Akademikerförbundet SSR.

Partnerorganisationer i Sydafrika
Education and Training Unit
(ETU)

South African Liaison
Organisation (SALO)

ETU har varit en partner till Palmecentret sedan
tidigt 1990-tal då de grundades i syfte att stödja tidigare befrielserörelser, framförallt Socialdemokraternas systerparti ANC i Sydafrika, i att omvandlas
till politiska partier och ställa upp i demokratiska
val.
Idag är ETU specialiserade på utbildningar inom
demokratiutveckling, mobilisering och deltagande
på lokal nivå. Genom utbildningar, workshops och
forum för dialog får både medborgare och beslutsfattare i detta projekt möjlighet att öka sina
kunskaper om samhällsstyrning och medborgarinflytande. Medborgarna får en möjlighet att direkt
interagera med beslutsfattarna i syfte att förbättra
dialogen och öka möjligheterna att påverka beslut
som rör de utmaningar som fattiga lokalsamhällen
står inför. Detta har bidragit till konkreta åtgärder
som direkt bidrar till att förbättra medborgarnas
levnadsvillkor och försörjning. Exempelvis har
projektet lett till att vägarna till byn Brackenhill
rustats upp och väglyktor installerats, vilket gör att
byn nu kan nås av nödfordon och andra samhällsviktiga funktioner. I staden Ray Nkonyeni har
samarbetet mellan polis, socialtjänst och lokalsamhället förbättrats i kampen mot ungdomars narkotikamissbruk, som ett direkt resultat av projektet.
En svensk organisation skulle i detta projekt
kunna bidra med svenska erfarenheter från politisk
styrning och medborgardialog vid de workshops
som genomförs på olika orter i Sydafrika. Framför
allt är partidistrikt, arbetarekommuner eller någon
av socialdemokraternas sidoorganisationer lämpliga partners.

SALO är en sydafrikansk civilsamhällsorganisation
som bedriver djuplodande forskning och analyser
om olika konflikter i södra Afrika. En stor del av
deras arbete handlar också om att organisera möten med relevanta organisationer och politiker på
olika nivåer för att erbjuda en plattform för dialog
och erfarenhetsutbyte för att genom samarbete och
samförstånd påverka den politiska utvecklingen för
demokrati och mänskliga rättigheter, främst vad
gäller Zimbabwe och eSwatini. SALO har knutit
strategiska allianser med många organisationer i
Zimbabwe vilket har lett till ökad kontakt mellan
aktörer inom det civila samhället i Sydafrika och
Zimbabwe. SALO:s expertis gör att de ofta blir
anlitade och tillfrågade i olika sammanhang. Exempelvis blev de inbjudna av ANC: s kommitté för internationella relationer för att ge sin syn på frågor
som rör Zimbabwe. Detta har haft konkret påverkan för ANC:s ställningstagande och engagemang
gentemot Zimbabwes regeringsparti ZANU PF.
En svensk organisation skulle i detta projekt
kunna dela med sig av sina erfarenheter vad gäller
kommunikation och olika dialogformer, främst vad
gäller fred- och konflikt.

Domestic Violence Unit
Domestic Violence Unit arbetar med utsatta kvinnor
och barn på landsbygden i området runt Cala i östra
Kapprovinsen. Organisationen är på gräsrotsnivå
och startades ursprungligen av kvinnorna själva
på grund av de problem de såg i sin egen vardag,
särskilt vad gäller våld mot kvinnor. Förutom att
erbjuda stöd och terapi till utsatta kvinnor och barn
arbetar man med informationskampanjer och utbildningar för allmänheten för att öka kunskapen
om könsbaserat våld, jämställdhet och hiv och aids.
Domestic Violence Unit är välkända och respektera-

de i sitt område och det värde som de många kvinnorna på individnivå upplever när de kommer till
organisationen för att få hjälp och stöd är omätbart.
Utöver detta arbetar organisationen med att skapa
kontakter med sociala myndigheter, den lokala polisen och det rättsliga systemet för att säkerställa att
utsatta kvinnor verkligen får den hjälp de har rätt till.
Domestic Violence Unit behöver stöd i att
utveckla och stärka sin organisation, exempelvis
vad gäller administrativa och finansiella färdigheter
men också utbildning för styrelseledamöter om
deras uppdrag.
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Vår verksamhet i:

ZIMBABWE

Patsime Trust är teatergrupp som besöker olika arbetsplatser i och nära huvudstaden Harare, för att spela och bjuda in till
diskussion om känsliga frågor som till exempel sexuella trakasserier, könssjukdomar eller korruption. Organisationen får idag
stöd av Unga Örnar Borås och ABF Borlänge-Nedansiljan. FOTO: CHARMAINE CHITATE

Zimbabwe har sedan självständigheten 1980 styrts av samma parti, ZANU PF. 2017 avgick
tidigare presidenten Mugabe efter krav från militären och folkliga protester. Konstitutionen från 2013 är progressiv men ännu inte fullt ut genomförd, en del av lagarna kommer
från apartheidtiden.
Korruptionen är stor och straffriheten för politiska
eliten omfattande. Landet rankas som världens
fjärde mest drabbade av matosäkerhet. Den kraftiga inflationen och förvärrade socio-ekonomiska
utvecklingen gör att majoriteten av befolkningen är
utsatt för stor press. ITUC rankar dessutom landet
som ett världens tio värsta när det kommer till arbetares rättigheter. Våldet är alltjämt utbrett, oftast
utbryter våldspiraler i samband med val.
Stödet via Palmecentret går till ett dussintal
organisationer, där många är inom arbetarrörelsen
eller arbetar gentemot den. Andra arbetar för att
förbättra samtalsklimatet eller förutsättningarna
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på olika forum; i parlament och kommunfullmäktige, i den sociala dialogen eller i lokalsamhället.
Stödjer projekt i Zimbabwe:
ABF Borlänge-Nedansiljan, Akademikerförbundet SSR, Kommunalarbetarförbundet, Kommunalarbetarförbundet – Avdelning Mitt, LO-TCO,
Socialdemokraterna i Umeå och Unga Örnar
Boråskretsen.

Partnerorganisationer i Zimbabwe
Labour and Economic
Development Research
Institute of Zimbabwe
(LEDRIZ)
LEDRIZ är en facklig tankesmedja som arbetar
nära den fackliga centralorganisationen ZCTU,
vilken också stöds av Palmecentret genom LO och
TCO. LEDRIZ främsta verksamhet består i att stötta
fack med forskning, rapporter och utbildningar i
deras arbete att stärka arbetares rättigheter. Med
LEDRIZ som resursbas kan fackföreningsrörelsen
således arbeta mer strategiskt med att tillgodose
medlemmarnas behov av rättsskydd, försäkringar
och pensionslösningar. LEDRIZ har även en viktig
roll att spela i Zimbabwes trepartssamtal, och som
teknisk partner i den sociala dialogen har de även
möjlighet att rådgöra med statliga institutioner och
departement och redogöra för makroekonomiska
konsekvenser av politiska reformer.
Ett utbyte med LEDRIZ kan handla om att dela
med sig av erfarenheter från facklig aktivism, specifikt när det gäller försäkringar och pensioner. De är
också intresserade av att öka sin kunskap om hur
andra fackliga rörelser skyddar medlemmars individuella bidrag och rättigheter från extern påverkan.

Media Institute of Southern
Africa (MISA)
MISA arbetar med att stödja utvecklandet av ett
öppnare och mer demokratiskt medielandskap
samt för journalisters rätt och möjlighet att verka.
Det innefattar kampanjer kring yttrandefrihet, tillgång till information och behovet av fria, självständiga och varierande aktörer inom media. De har
också en hjälptelefon för journalister som trakasseras eller utsätts för övergrepp i tjänsten.
En del av arbetet sker gentemot civil- och
lokalsamhället där MISA stöttar kvinnoorganisationer, hyresgästföreningar och bönder med utbildningar i social media och digital säkerhet men
också utvecklar och följer deras förmåga att ställa
offentliga institutioner till svars gentemot medborgarna.
Ett utbyte här skulle kunna handla om hur man
uppmuntrar och stöttar aktivism, informationsspridning och kunskapsöverföring på lokal nivå,
eller samtal kring verktyg för detsamma på digitala
plattformar.

Workshop på landsbygden av Masakhaneni Projects Trust.

Masakhaneni Projects Trust
Organisationen är verksam i regionen Matabeleland (sydvästra Zimbabwe) där de anordnar fredskommittéer för att bidra till dialog som ett sätt att
lösa sociala spänningar och minska människorättskränkningar i lokalsamhället. Unga människor
tillåts genom aktiviteterna ha en trygg plats för reflektion och samhällsengagemang. Detta är särskilt
viktigt efter valet 2018 då fredliga demonstrationer
möttes av dödligt våld från polis och militär följt av
ett lamslaget juridiskt system som inte lyckats ställa
de skyldiga till svars.
Masakhaneni stöttar utvecklandet av dialogforum, genusgrupper och ledarskapsutbildningar för
att dämpa konfliktskapande tendenser i hoppet om
att positiva exempel kan spridas till andra delar av
landet. De är också en del i den nationella fredsoch försoningskommissionen som avser att behandla även övergrepp som ligger längre bak i
tiden, såsom folkmordet på ndebeles i början på
80-talet, eftersom det i mycket hög grad fortsatt
definierar konfliktlinjerna i samhället.
Ett utbyte här kan röra sig om erfarenheter kring
freds- och försoningsarbete, men det kan också
röra sig om lokalt folkbildningsarbete kring
specifika frågor.
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Partnerorganisationer i Zimbabwe
Women and AIDS Support
Network (WASN)

Uppsättning av teaterorganisationen Savanna Trust.

Savanna Trust

Savanna Trust är en teaterorganisation av kulturaktivister som arbetar med att skapa plattformar
för dialog genom forumteater och lokala teatergrupper. Syftet är att ge människor en möjlighet att
närma sig sina lokala beslutsfattare och lyfta sina
egna perspektiv genom teater. Teaterverksamheten
resulterade under 2019 bland annat i 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 läkare, och att
systemet skapade utrymme för korruption.
Savanna Trust samarbetar också med fackliga
organisationer för specifika uppsättningar som
lyfter frågor facken vill ha som en del i fackliga
utbildningar eller folkbildningsinsatser på arbetsplatserna. De gör radioteater kring socio-ekonomiska, politiska och kulturella frågor, en del av
pjäserna görs på olika språk eftersom engelska för
många i landet är ett andraspråk.
Ett utbyte skulle kunna handla om erfarenheter
kring kulturaktivism och hur man fostrar och
underlättar ansvarsutkrävande från lokalsamhället, på kommunal eller regional nivå. Ett utvecklingsområde som Savanna Trust själva nämner som
prioriterat är att stärka sin digitala närvaro.
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WASN genomförde sin första kampanj 1996 för
ökad tillgång till kvinnliga kondomer i Zimbabwe.
Organisationen är numera en viktig aktör för att
sprida information om sexuell- och reproduktiv
hälsa i både städer och på landsbygd. WASN lägger
en stor del av sitt arbete på HIV/AIDS prevention
och kämpar för att smittade kvinnor och flickor
inte ska diskrimineras på grund av sin sjukdom.
Kvinnor och flickor drabbas ofta dubbelt så hårt av
AIDS- pandemin till följd av den stora ojämställdheten i landet. Därför har WASN även utformat
kampanjer för att nå unga män och pojkar för att
belysa deras möjligheter till att bidra till ökad jämställdhet.
Praktiskt har WASN en mobil klinik som reser
runt i landet och informerar om kvinnors rättigheter och hälsa samt erbjuder vård och psykosocialt
stöd till utsatta kvinnor och flickor. Särskilda
utbildningsmoduler har även tagits fram som
erbjuds till andra civilsamhällsorganisationer och
på platser där de har verksamhet kontinuerligt
finns det lokala koordinatörer som stöttar nätverken på en mer daglig basis.
WASN efterfrågar utbyte för nätverkande och delande av idéer, verktyg och metoder för att utveckla
sitt lokala sociala arbete.

Yamurai Support Group
Yamurai arbetar likt organisationen WASN med
sexuell och reproduktiv hälsa men koncentrerar
sina insatser till en förort i staden Gweru i Zimbabwe. Stödet riktar sig till kvinnor och flickor som
drabbats av HIV/AIDS samt föräldralösa barn som
förlorat sina föräldrar till sjukdomen, samt andra
kroniska sjukdomar. Genom utbildningar, workshops och informationskampanjer stärker man
kvinnornas möjligheter att kräva sina rättigheter
och få den vård de är berättigade till. Det handlar
också om att minska stigmat kring infektionen.
Organisationen samarbetar med kommunen, lokala vårdcentralen och provinsiella hälsovårdsmyndigheten och är en allt mer erkänd aktör i frågorna
och i området.
Ett utbyte kan handla om lokal påverkan och
nätverkande, men också folkbildningsinsatser för
nätverkets medlemmar inom teman som rör
självhushåll eller inkomstgenerering.

Partnerorganisationer i Zimbabwe

Deltagare i en av Wipsus utbildningar och konsultativa forum i provinsen Mashonaland West där kvinnliga lokalpolitiker och
parlamentariker möts. Kvinnan som gör ett inlägg är lokalpolitiker från Zvimba Rural District Council.

Women in Politics Support Unit (WiPSU)
WiPSU arbetar för fler kvinnliga folkvalda på alla
nivåer, med att stärka de kvinnor som har nått en
position och att försöka få de politiska partierna
och plattformarna att vara mindre diskriminerande. Att vara kvinnlig politiker i Zimbabwe är
svårt och inte sällan farligt. Hela 20 procent av de
kvinnor som ställde upp som kandidater för första
gången i det senaste valet utsattes för sexuella trakasserier, enligt en granskning som WiPSU gjort.
De flesta av de drabbade kvinnorna vill inte gå till
sitt parti och rapportera eller anmäla till polisen för
att de tror att det skulle slå tillbaka mot dem själva.
En anledning till att kvinnor inte vågar anmäla är
att politiskt aktiva kvinnor i Zimbabwe av vissa ses
som ”lösaktiga” som har sig själva att skylla. En annan är att det ofta är framstående personer inom
partierna som står för övergreppen och att anmäla
dem skulle vara politiskt självmord.
WiPSU granskade sju politiska partier och

upptäckte allvarliga problem i samtliga. Flera
partier har bett WiPSU om stöd i att sätta upp
strukturer och bygga upp en bättre partikultur. Den
konstitution som antogs i landet 2013 – och som
flera av Palmecentrets partners var med och
påverkade – gav hopp om stora steg i riktning mot
ökad demokrati, jämställdhet och respekt för
mänskliga rättigheter. Den förbjuder könsrelaterat
våld och diskriminering av kvinnor men efterlevs
inte på alla nivåer.
– Vårt jobb är att göra pappersrättigheter till
verkliga rättigheter, säger Sakhile Sifelani-Ngoma
som är chef för WiPSU.
Ett utbyte med WiPSU skulle kunna handla om
att stärka organisationen i sitt arbete på digitala
plattformar, men också inspireras av exempel från
Sverige i hur politiska organisationer tar fram och
presenterar politiska förslag samt hur de förankras
internt i organisationen.
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Vår verksamhet i:

ESWATINI

Kvinnor på landsbygden i eSwatini i traditionella dräkter. FOTO: NEEDPIX

Kvinnor och arbetare är de främsta målgrupperna för Palmecentrets tre samarbetsprojekt i eSwatini (tidigare Swaziland). Landet anses vara en av de tio värsta länderna i världen för arbetstagarnas rättigheter enligt en rapport från internationella fackliga samorganisationen (IFS). SADC:s Gender Protocol Barometer pekar ut könsrelaterat våld som
eSwatinis absolut största utmaning.
eSwatini är Afrikas enda kvarvarande absoluta
monarki, där kungen har i det närmaste oinskränkt
makt. Trots att konstitutionen i landet medger
föreningsfrihet är politiska partier i praktiken
förbjudna och uteslutna från att tävla om politisk
makt. Både parlamentet och rättsväsendet utsätts
för starka påtryckningar från kungahuset. De som
kämpar för politiska och mänskliga rättigheter i
landet förföljs och politisk pluralism ses som ett
främmande koncept sponsrat av västvärlden. Landets kulturella normer och socioekonomiska och
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politiska system gör att fattiga, kvinnor och människor med funktionsnedsättningar är marginaliserade och diskriminerade.
Stödjer projekt i eSwatini:
LO och Akademikerförbundet SSR.

Partnerorganisationer i eSwatini
International Research Academy for Labour and Education (IRALE)
IRALE är en facklig tankesmedja som är verksam i
eSwatini, ett litet kungadöme i södra Afrika som tidigare hette Swaziland. Genom strategiska samarbeten, utbildningsverksamhet och forskning strävar
man efter en progressiv, arbetarvänlig utveckling
av landets arbetsmarknad. De arbetar nära fackförbund som är kopplade till centralorganisationen
Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA)
med bland annat underlag till avtalsförhandlingar
och med att koppla fackliga frågor till andra sociala
och politiska utmaningar på en samhällelig nivå.
IRALE stöttar även TUCOSWA med utbildningar
och att stärka sina interna processer med ökad demokrati och bredare representation av till exempel
unga och kvinnor.
IRALE behöver en svensk samarbetspartner som
de kan utbyta erfarenheter med vad gäller fackliga
frågor, organisationsutveckling och olika metoder
för utbildning och lärande.

IRALE behöver en svensk samarbetspartner som de kan utbyta
erfarenheter med vad gäller fackliga
frågor, organisationsutveckling och
olika metoder för utbildning och
lärande.
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Vår verksamhet i:

BURMA/MYANMAR

Frihetsaktivist i Mae Sot i Thailand, en gränsstad till Burma där flera av Palmecentrets partners under många år organiserade
sitt arbete i exil.

Burma var länge en av världens mest slutna militärdiktaturer. I november 2015 hölls fria
val för första gången på över 20 år. Det demokratiska partiet NLD vann med stor majoritet. Men militärens makt är fortfarande stor och brotten mot mänskliga rättigheter är
utbredda.
Inbördeskrig brinner fortfarande i flera delar av
landet och hundratusentals människor har tvingats
på flykt. De senaste årens förändringar har gjort att
flera av Palmecentrets partners har kunnat flytta
hem från exilen och att andra har kunnat börja
verka mera öppet.
Palmecentret och våra medlemsorganisationer
och partners utbildar och stärker de som arbetar
för en genuint demokratisk utveckling i landet:
kvinnor, unga, arbetare och företrädare från olika
etniska grupper.
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Stödjer projekt i Burma/Myanmar:
SSU, S-studenter, S-kvinnor, Livs, Akademikersossarna, ABF Stockholm, Sunderby folkhögskola, S-kvinnor i Hallsberg och Akademiker
förbundet SSR.

Partnerorganisationer i Burma/Myanmar
Burmese Women’s Union (BWU)

Organiserade kvinnor i Burmese Women’s Union (BWU).

Humanity Institute
Projektet riktar sig främst till arbetare inom de
många, främst kinesiskägda industrierna, i delstaterna Kachin och i norra Shan i nordöstra Burma
där ett inbördeskrig försvårar människors livssituation.
De kinesiska företagen i området har ofta en stor
negativ påverkan på befolkningen och miljön.
Landkonfiskering driver människor i händerna på
människosmugglare och tvingar dem in i industrier
med mycket dåliga eller till och med slavliknande
arbetsförhållanden. Humanity Institute försöker
hjälpa och organisera befolkningen för att kollektivt utkräva sina rättigheter och organisera sig
fackligt. Man erbjuder även juridisk hjälp till
människor som åtalas under landets repressiva
lagar även om organisationen själv ofta blir förföljd
av myndigheter och drabbas hårt av korruption
inom rättsväsendet.

Projektet riktar sig främst till kvinnor från olika etniska minoritetsgrupper, kvinnor från konfliktdrabbade områden, kvinnorättsaktivister och kvinnliga
politiker. Genom gruppdiskussioner, seminarier
där kvinnor får utbyta erfarenheter med varandra,
olika typer av kampanjer och påverkansarbete syftar projektet till att ökad jämställdhet och att tillgodose kvinnors rättigheter.
Kvinnor från etniska minoriteter är extra utsatta
i Burma. De utsätts för systematiskt sexuellt våld av
militär som åtnjuter straffrihet enligt grundlagen.
Men de utsätts också för våld i hemmet, hälsoproblem på grund av industriers föroreningar, förtryckande patriarkala strukturer, fattigdom och
diskriminering inom arbetslivet.
BWU skapar därför utrymme för kvinnor att få
utbildning och stöd att kunna påverka sina samhällen och därigenom sina egna liv. BWU arbetar
aktivt med att få upp kvinnornas frågor på den
politiska agendan, att kvinnor ska få plats i fredsförhandlingarna samt för att förändra förtryckande
patriarkala samhällsstrukturer.

Unga kvinnor deltar i workshop i ledarskap och administration.
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Vår verksamhet i:

FILIPPINERNA

Kvinnor i manifestation för bättre arbetsförhållanden för migrantarbetare. FOTO: ILO

De mänskliga rättigheterna är hårt angripna i Dutertes Filippinerna, som i sitt ”krig mot
drogerna” fått omvärldens blick på sig. Facklig organisering och att stärka deltagandet i
demokratin är Palmecentrets fokus i Filippinerna sedan 25 år.

Oro och instabilitet präglar det filippinska samhället sedan president Dutertes tillträde 2016. Under
en politisk täckmantel av tillslag mot kriminalitet,
droger och korruption attackeras fackföreningar,
oppositionella, fri media och organisationer som
arbetar för mänskliga rättigheter. Den kraftigt
negativa utvecklingen i landet har fått omvärlden
att reagera och både den internationella brottmålsdomstolen (ICC) och FN:s råd för mänskliga
rättigheter granskar nu situationen för mänskliga
rättigheter i landet.
I Filippinerna finns en lång historia av förtryck
och hinder av fackligt arbete. Palmecentret har ett
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långt engagemang i landet, och arbetar främst med
facklig organisering och demokratifrämjande
insatser.
Stödjer projekt i Filippinerna:
Kommunal, SEKO, Livs och ABF.

Partnerorganisationer i Filippinerna
SIM-CARRD

Kvinnlig migrantarbetare inom hushållssektorn. FOTO: ILO

Center for Migrant Advocacy
(CMA)
Flera miljoner kvinnor från Filippinerna jobbar
utomlands med hushållsarbete eller inom sjukvården. Den filippinska regeringen har till och med
kallat kvinnorna ”landets viktigaste exportvara”
och gör mycket lite för att skydda dem från att utnyttjas. Arbetsdagarna är långa och många gånger
utsätts kvinnorna för övergrepp av arbetsgivaren.
Migrantcentret i den Filippinska huvudstaden
Manila arbetar med att förbättra de ekonomiska
och sociala förhållandena för kvinnor som arbetar
utomlands. De bidrar med rättshjälp och akutstöd,
men också med informationsspridning och politiskt
påverkansarbete. De är duktiga på att via digitala
studiecirklar engagera och utbilda kvinnor som kan
agera kontaktombud för sina medsystrar.
Det här projektet passar för er som är intresserade
av jämställdhetsfrågor och politiskt påverkansarbete och vill få inspiration till hur ni kan engagera
era egna medlemmar.

Den frodiga Filippinska ön Mindanao brukar
beskrivas som ”landets fruktkorg”; här ses fruktodlingar och fruktstånd med bananer, guava, jackfruit, mango, papaya och ananas överallt.
De cirka 20 miljoner människor som bor här är
dock landets fattigaste. Majoriteten av befolkningen på ön är kristna men det finns en betydande
minoritet (cirka en tredjedel) muslimer. Organisationen SIM-CARRD arbetar med rättvis fördelning
av samhällets tillgångar, med miljöpåverkan och
hållbart jordbruk samt fredsbyggande. Mindanao
har nämligen drabbats av motsättningar mellan
muslimerna, som kräver självständighet, och den
filippinska centralmakten.
Projektet kombinerar social rättvisa och omställning till grönt jordbruk, och Palmecentret tror det
skulle passa för en svensk fadder med erfarenhet
inom branschen ”grön sektor”.
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Vår verksamhet i:

PALESTINA

Palmecentrets partner Al-Marfas personal framför muren. Al-Marfa driver mottagningar i Palestina där framförallt barn och
kvinnor kan träffa psykologer för att bearbeta stress och trauman.

Israels långvariga militära ockupation och politisk instabilitet orsakad av brist på demokratiska val gör situationen svår i Palestina. Palmecentret arbetar för att stärka ungdomars,
kvinnors och arbetares förmåga att själva förbättra sin situation – för fred, jämlikhet och
demokrati.
Befolkningen i Palestina kämpar under israelisk
ockupation, skyhög arbetslöshet, utbredd korruption och fattigdom. På Gazaremsan lever drygt två
miljoner människor i det många kallar världens
största utomhusfängelse där kraftiga begränsningar
av import och export slagit sönder ekonomin. Nästan hälften av den arbetsföra befolkningen är arbetslösa, och människors livsmöjligheter och rättigheter
begränsas ytterligare av det islamistiska Hamasstyret. På Västbanken är den palestinska befolkningen
hårt pressad av de runt 600 000 israeliska bosättarna som med skydd av den israeliska militären bidrar
till ytterligare splittring av land och befolkning.
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Palmecentret samarbetar med ett 15-tal palestinska organisationer för ett långsiktigt fredsbyggande. Våra fokusområden är att stärka ungdomar,
kvinnor och arbetares egen förmåga att förbättra
sin situation och sina samhällen. Som del av den
svenska arbetarrörelsen har vi en stolt tradition av
att stå upp för folkrätten.
Stödjer projekt i Palestina:
ABF Botkyrka Salem, Socialdemokraterna Göteborg, LO Gotland, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, Verdandi Örebro, Anna Lindhs Minnesfond och Akademikerförbundet SSR.

Partnerorganisationer i Palestina
Health, Development, Information and Policy Institute (HDIP)

Old City Youth Association, som engagerar omkring 100
ungdomar, stöds av ABF Botkyrka-Salem. Föreningen
genomför fritidsaktiviteter och föreläsningar om droger,
sociala media och andra ämnen som engagerar ungdomar.

Palestinian Youth Association
for Leadership and Rights
Activation (PYALARA)

HDIP är i grunden en palestinsk hälsoorganisation
men med ett starkt arbete för gräsrotsorganisering.
Målgruppen i vårt projekt är unga kvinnor i områden som är särskilt utsatta – både av den israeliska
ockupationen och av traditionella och konservativa
värderingar. De stödjer dessa kvinnors representation och deltagande organisering för ekonomisk
självständighet och påverkansmöjligheter i hemmet, lokalsamhället och i det palestinska samhället i stort. I Tulkarem på Västbanken lyckades de
genom upplysningskampanjer få bort förekomsten
av barnäktenskap. Familjer ska stödja sina döttrar i
att satsa på utbildning och arbete och inte gifta sig i
för tidig ålder.

Denna ungdomsorganisation driver en kampanj för
att sänka valbarhetsåldern i Palestina och främja
ungdomars deltagande i beslutsfattande på både
Västbanken och Gaza. Ungefär 1 500 palestinska
ungdomar är mål för PYALARA:s verksamhet. Genom folkbildningsmetoder och aktivism engagerar
sig ungdomar i samhällsfrågor, lokalt och nationellt.
Palestina är på många sätt ett patriarkalt
samhälle där äldre män går före ungdomar och
kvinnor. Genom att organisera ungdomarna och
utbilda dem i politisk påverkan och deltagande har
de själv kunnat påverka normerna i samhället,
lokalt och på nationell nivå. Ungdomar har således
kunnat delta i politiska processer och där föra in
deras perspektiv och intressen.

Al Marsad – Social and
Economic Policies Monitor

The Democracy and Workers’
Rights Center (DWRC)

Ta’awon for Conflict Resolution

DWRC försvarar palestinska arbetares rättigheter
och kämpar för demokrati och social rättvisa. Projektet riktar sig till förtroendevalda från demokratiska och oberoende fackföreningar på Västbanken
och Gaza. De stödjer fackföreningsrörelsen med
utbildningar, rättshjälp och för att påverka arbetsmarknadspolitik och rätten till organisering.
De har bland annat en särskild inriktning på att
stödja och bygga facklig organisering av kvinnodominerade branscher. På Gazaremsan har de organiserat barnskötare och anställda på skönhetssalonger för att dessa ska förmå bekämpa trakasserier och
kräva den lön de har rätt till.

Al Marsad är en tankesmedja som forskar och försöker påverka kring frågor om sociala och ekonomiska rättigheter med fokus på arbetsmarknadspolitik och fackliga rättigheter. Ett av de främsta målen är att få regering och myndigheter att inkludera
civilsamhällets perspektiv och erfarenheter när
policy och lagar tas fram. Al Marshad anses vara en
viktig partner till Palmecentrets Mellanösternprogram då deras arbete i form av forskning, rapporter
och påverkansarbete kan gynna de andra organisationerna i programmet.

Ta’awon är en gräsrotsorganisation som sedan
2002 arbetar med fredliga konfliktlösningar. Under
de senaste åren har Ta’awon framför allt arbetat
för att förbättra dialogen mellan beslutsfattare och
medborgare. Projektet syftar till att stärka banden
mellan lokala folkligt baserade organisationer och
lokala beslutsfattare på Västbanken. Genom utbildningar, kampanjer och lobbying ska unga och
kvinnor få verktyg för att utöva sina medborgerliga
rättigheter och aktivt medverka i demokratiska
processer. De är också inblandade i ett intressant
projekt där medlare ska motverka hedersrelaterade
konflikter.
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Vår verksamhet i:

SYRIEN

Syrian Women’s Network kräver att kvinnor ges större inflytande i den nationella dialogen för fred och försoning.

År av inbördeskrig har lagt Syrien i spillror, men hoppet om fred lever. Palmecentret
stödjer syriska aktivister och grupper i arbetet för fred och för att bygga upp ett demokratiskt land när kriget en dag är över.

Kriget i Syrien är nu inne på sitt nionde år. Det som
började som fredliga demonstrationer har resulterat i nästan en halv miljon döda människor, och
miljoner av människor har tvingats på flykt – både
till närliggande länder och ut i världen. Fredsförhandlingarna mellan regeringen, oppositionen och
representanter från civila samhället har varit svåra.
Mänskliga rättigheter kränks systematiskt och
gjorde det även innan inbördeskriget. Läget i Syrien har beskrivits som en av de värsta humanitära
kriserna i vår tid.
Stödet från Palmecentret går till att stärka
kvinnor och sätta kvinnors deltagande på dagord-
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ningen i fredsprocessen men även till att stärka
organisationer och nätverk i demokrati, mänskliga
rättigheter och jämställdhet. Vårt stöd har bland
annat resulterat i att syriska flyktingar
Stödjer projekt i Syrien:
ABF.

Partnerorganisationer i Syrien

Det övergripande målet är att öka
kvinnors inflytande i den dialog
för fred och demokratisering som hittills varit mansdominerad.

En demonstration anordnad av Syrian Women’s Network.

Syrian Women’s Network
(SWN)
SWN arbetar med att sätta kvinnors deltagande
på dagordningen i fredsprocessen. Nätverket bildades 2013 och samlar 25 organisationer och 250
medlemmar i och utanför Syrien. Det övergripande
målet är att öka kvinnors inflytande i den dialog för
fred och demokratisering som hittills varit mansdominerad. Flera medlemmar har suttit med runt
förhandlingsbordet i Geneve. SWN har medverkat
i kommitteen som samlar regeringen, oppositionen
och civila samhället i författandet av en ny konstitution. Nätverket är i behov av att stärka sin kapacitet och kompetens inom digital kommunikation
och sociala medier och fortsätta bredda sig lokalt,
regionalt och internationellt bland annat genom
kommunikativa verktyg.
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Tematiskt fadderskap
Kvinnlig frigörelse
i Palestina

K

vinnorna i Palestina behöver vårt stöd.
De senaste årens utveckling i Israel
och Palestina har stukat hoppet om
fred och värdighet rejält. I den alltmer desperata situationen drabbas kvinnorna
hårt. En tuffare storpolitisk situation lämnar
kvinnorna längre från förhandlingsbordet.
Misströstan drabbar också kvinnorna när det
konservativa mörkret griper kring. Ni som partidistrikt, arbetarekommun eller facklig avdelning kan nu ge ett riktat stöd till dessa kvinnor.
Palmecentret stödjer kvinnoorganisationer
där kvinnorna själva organiserar sig för att
förändra både den omedelbara omgivningen
och politiken på lokal, regional och nationell
nivå. Vi arbetar för att kvinnor i arbetslivet ska
organisera sig och kräva sina rättigheter på
arbetsplatsen men också i de fackliga strukturerna. Genom att kombinera specifika kvinnorättsorganisationer med fackföreningar och
andra arbetarrörelseorganisationer, skapar vi
utbyte av erfarenheter och kunskap. Kvinnoorganisationerna kan så nå kvinnor i arbetslivet,
och fackföreningarna lär sig vikten av att stärka
kvinnor och göra sig av med patriarkala
element.
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Demokrati och
medborgarinflytande
i södra Afrika

S

ydafrika, Zimbabwe och Namibia lider
fortfarande efter arvet av kolonialism
och apartheid. Det finns ett glapp mellan
de etablerade politikerna och myndigheterna å ena sidan, och medborgarna och organisationer inom civila samhället å andra sidan.
De gamla befrielserörelserna ANC, Zanu PF och
SWAPO, som nu är regeringspartier, har inte
lyckats leverera de reformer som krävs för att
göra livet lättare för den svarta majoriteten av
befolkningen. De sociala framsteg som faktiskt
sker, överskuggas ständigt av korruptionsskandaler, våldsamma strejker, kravaller, våldtäkter
och xenofobiska attacker.
Vikten av ett engagerat civilsamhälle är alltid
fundamental i ett demokratiskt samhälle men
blir viktigare än någonsin i länder som fortfarande befinner sig i en övergångsfas. Palmecentrets samarbetsorganisationer vill bidra till att
återknyta den politiska elitens kontakt med
verkligheten så att medborgarnas perspektiv i
ökad utsträckning finns representerad i politiska
beslut. Här är kvinnorättsorganisationer speciellt viktiga, då kvinnor är en särskild utsatt
grupp både vad gäller det utbredda sexuella
våldet i regionen men även gällande representation och inflytande i beslutande organ.
Våra samarbetsorganisationer behöver stöd i
att utveckla sin förmåga att skapa ett jämlikt och
hållbart samhälle. Genom att stödja Palmecentret finansiellt, bidrar ni till att vi kan fortsätta
att stärka organisationer inom det civila samhället i södra Afrika. Detta gör vi bland annat
genom organisationsutveckling och kapacitetsstärkande insatser så att samarbetsorganisationerna ökar sin förmåga att mobilisera sina
medlemmar och påverka politiska företrädare på
olika nivåer.
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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.
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/stod-oss/

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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