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en multidimensionella kris coronapande-
min orsakat är ännu svår att överblicka. 
En hälsokris som orsakat miljontals män-
niskors död och orsakat en vårdskuld 

som kommer få långtgående konsekvenser för 
global hälsa. En socioekonomisk kris som rullat till-
baka utvecklingen med flera årtionden, orsakat fat-
tigdom och arbetslöshet och minskat barns tillgång 
till utbildning. En redan pågående kris för demo-
kratin som förstärkts när auktoritära stater passat 
på att genomföra restriktioner och inskränkningar 
som inte syftar till att minska smittan utan har som 
mål att stärka den politiska kontrollen över med-
borgarna.

Den starkaste känslan vi bär med oss från året 
som gått är emellertid stolthet. Över våra samar-
betsorganisationer och deras viktiga arbete i en 
mycket svår tid, över den svenska arbetarrörelsen 
som i aktiv handling visat betydelsen av internatio-
nell solidaritet också när utmaningarna hopat sig 
på hemmaplan, och över alla Palmecentrets 
anställda som arbetat hårt för att inte ställa in – 
utan ställa om – verksamheten i fast förvissning om 
att vårt arbete behövs och gör skillnad.

Under parollen ”Frihet i fara!” har Palmecentret 
under året fokuserat på att lyfta demokratins 
kräftgång. I allt fler av våra samarbetsländer 
krymper civilsamhällets möjligheter att verka, 

demokratiska fri- och rättigheter inskränks och 
oppositionella fängslas. Det som tidigare var en 
illavarslande snålblåst har förstärkts till en orkan. 
Turkiet, Hongkong och Burma är bara tre exempel 
på länder där arbetarrörelsens systerorganisationer 
under året som gått utsatts för växande repression. 
Det här tillståndet kan inte tillåtas bli det ”nya 
normala”. Vi måste kraftsamla för att vända 
utvecklingen. Stärka den internationella solidarite-
ten och stötta motkrafterna. 

Palmecentret bygger sin verksamhet utifrån en 
bergfast tro på samarbete. Ett behov av hjälp kan 
plötsligt uppstå på samma sätt som det kan övergå, 
det lär vi oss alla i dessa tider. Förhoppningsvis kan 
den här krisen också lära oss att se andra kriser. 
Möta klimatförändringarna som hotar hela vår 
planets framtid. Att ställa om ter sig inte längre lika 
svårt och ouppnåeligt.

Själva kärnan i begreppet solidaritet är just 
insikten om vårt ömsesidiga beroende av varandra. 
Olof Palme talade ofta om den moderna världens 
ödesgemenskap; en insikt om att världens länder 
kommit att bli alltmer beroende av varandra.

De utmaningar vi står inför – klimatförändring-
ar, migration, pandemier – kan inte mötas med 
kulor eller murar.  Svaret är solidaritet och globalt 
samarbete. Bättre försäkring mot framtida kriser 
finns inte. 

2020 – ett år som utmanat oss alla
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27
180

30 länder

170

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER är den svenska arbetarrörelsens 
samarbetsorganisation för internationella frågor. I Olof Palmes anda verkar vi 
för demokrati, mänskliga rättigheter, social rättvisa och fred.

Genom ömsesidigt och jämlikt samarbete med fackföreningar, socialdemo-
kratiska systerpartier och civilsamhällesorganisationer i Europa, Afrika, Mellan-
östern, Asien och Latinamerika bidrar vi till folkligt inflytande, global rättvisa 
och gemensam säkerhet.

Genom kunskapsspridning, debatt, gemensamma aktioner och insamlingar 
tillsammans med våra medlemsorganisationer bidrar vi till att svensk arbetar-
rörelse är en rörelse som har ett globalt perspektiv och rakryggat står upp för 
internationell solidaritet.

lokala och internationella 
partnerorganisationer 55 anställda

medlems-
organisationer

2020 genomförde vi 
verksamhet för cirka 

miljoner 
kronor

Den svenska arbetarrörelsens 
sekellånga kamp för demokrati 

och rättvisa har därför också varit 
 historien om internationell solidaritet.

Olof Palme
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Året som gick
ST

ART
1 januari: 

Nya avtal med Sida träder  
i kraft. Tre nya strategier 
sjösätts, för den interna-
tionella verksamheten, 

kommunikation och 
organisationsutveckling.

30 januari: 
Världshälsoorganisationen 
utlyser ett internationellt 

hälsonödläge med 
anledning av det pågående 

utbrottet av covid-19. 

5 mars: 
Verksamhetsdag för 

Palmecentrets 
personal. 

16 mars: 
Palmecentrets kontor i 
Stockholm stänger och 

de anställda jobbar 
från och med nu 

hemifrån. 1 april: 
Viktor Orbán i Ungern 

utökar sin egen makt med 
pandemin som förevänd-

ning. Fler auktoritära ledare 
kommer att följa i hans spår 

på olika sätt.

Vår: 
Pandemins omfattning och 

konsekvenser sjunker in. 
Verksamhet ställs in, ställs 

om och skjuts upp. Partners 
kämpar för att överleva och 

anpassa sig till en ny 
verklighet.

13 maj: 
Palmecentrets digitala 
seminarieserie Global 

Solidaritet har premiär. 

27 maj: 
Palmecentrets represen-
tantskap går av stapeln i 
digital anda och en ny 
styrelse väljs. Marita 

Ulvskog blir omvald som 
ordförande.

10 juni: 
Vi lanserar rapporten 
Varning! Frihet i fara 

vid ett digitalt 
seminarium.

9 augusti: 
Oroligheter bryter ut i 

Belarus efter det riggade 
presidentvalet. Palmecen-
tret och Socialdemokra-

terna har länge arbetat för 
en demokratisk utveckling i 

landet. 

1 september: 
Internationella avdelningen 

får fem nya teamchefer 
efter en omstrukturering 
med nya regionala team 

plus ett metodteam inom 
avdelningen.8–10 september: 

Palmecentret genomför 
för första gången sina 
personaldagar digitalt. 

21 september: 
Palmecentret 
lanserar en ny 

hemsida.

24–27 september: 
Globala Torget 

genomförs som ett 
digitalt arrangemang 

från en studio i 
Social demokraternas 

hus.

Höst: 
Digitaliseringen har tagit 
fart på allvar och allt fler 

partners håller nu 
utbildningar och möten 

via Zoom och andra 
on lineverktyg.

3 november: 
Donald Trump förlorar 
valet i USA och vi får 

hopp om att det globala 
samarbetet kan få  

kraft igen.

21 november: 
Digitala Palmedagen 

spelas in på 
ABF-huset.

27 november: 
Palmecentrets startskott 
för att bli en miljöcerti-

fierad organisation enligt 
Svensk Miljöbas. 

30 november: 
Personal som arbetar i 

konfliktfyllda/repressiva 
kontexter påbörjar en 
utbildning i informa-

tionssäkerhet.

9 december: 
Palmecentret beviljas medel 

för utbyte av praktikanter 
mellan Sverige, Sydafrika 

och Palestina. Programmet 
kommer sedan att skjutas 

på framtiden.

SL

UT
21 december: 

Anna Sundström samman-
fattar utrikesåret tillsam-
mans med Ann Linde i en 
Palmecenterproduktion 

från Utrikesdepartementet.
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Sydafrika: 
Hushållsarbetare förändrar lagen. 

Sydafrika

Namibia

Madagaskar

Demokratiska 
Republiken
Kongo

Moçambique

Zimbabwe

Angola

eSwatini

Hongkong

Filippinerna

Burma
Indien

Turkiet

Västsahara

Tunisien Syrien

Palestina

Somalia

Irakiska Kurdistan

Albanien Nordmakedonien

Serbien

Bosnien och 
Hercegovina

Kosovo

Brasilien

Paraguay

Argentina
Chile

Colombia

Panama

Costa Rica

Dominikanska 
RepublikenMexiko

Moldavien

Belarus

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. 

Globalt

9% 

Latin-
amerika 

5% 

Hit går 
pengarna

(per region
i procent) 

Svensk arbetarrörelse gör avtryck i världen

Kampanjer bedrevs
för en rättvis och jämlik 

distribution av vaccin mot 
covid-19. Partner: Trust for 

Community Outreach 
and Education.

Två nya fackföreningar 
har bildats för anställda 
inom callcentersektorn i 
Albanien och Kosovo. 

Partners: förbunden för 
telefonister i Kosovo och 

Albanien (SOTK respektive 
SKOT).

Exempel 
på vad vårt

stöd bidragit 
till under 

2020

Minimilönen höjdes 
med 25 procent för 

hushållsarbetare i Mexiko.  
Partner: International 

Domestic Workers  
Federation.

Tack vare utbildningar 
inom partistödsprogram-

met i Latinamerika har 
många unga och kvinnliga 

deltagare valts till 
offentliga 

befattningar.

Länder vi 
arbetar i
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Sydafrika
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Vissa av Palmecentrets samarbeten är sekretessbelagda av hänsyn till de med verkandes säkerhet.

Afrika 

23% 

Balkan 

26% 

Asien 

20% 

MENA 

13% 

Öst-europa

5% 

Fler lokala föreningar 
för migranters rättigheter 
fick stöd och utbildning i 

Filippinerna.  
Partner: Center for 
Migrant Advocacy 

Philippines.

12 fackföreningar 
i Gaza gick samman och 
skapade en gemensam 
strategi för att påverka 
lagstiftning och policy 

vad gäller arbetares 
rättigheter och 

intressen.

2020 slöts ett historiskt 
nationellt avtal rörande 
arbetsmiljö, hälsa och 
säkerhet för arbetare 

inom lantbruk. Partner: 
General Agriculture and 

Plantation Workers 
Union of Zimbabwe.

Ny lag om 
arbetsrätt inom 
textilindustrin är 

på gång i 
Nordmakedonien.  

Partner: Glasen 
Tekstilec. 

Fler människorätts-
aktivister fick rättvisa 

rättegångar i den kurdiska 
regionen i Turkiet. 

Partner: Human Rights 
Association 
Diyarbakir. 
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Medlemsorganisationer

S studenter

MEDLEMS-
ORGANISATIONER INSAMLING

SAMARBETSORGANISATIONER

MEDLEMS-
ORGANISATIONERS

PROJEKT
EGNA PROJEKT PARTISTÖDSPROJEKT

MED S

Palmecentrets verksamhet finansieras huvudsakli-
gen av Sida och i mindre utsträckning av andra in-
stitutionella givare, som till exempel EU och Folke 
Bernadotteakademin.

Men verksamheten är helt beroende av bidrag 
från medlemsorganisationerna och enskilda 
personer. De insamlade medlen används i huvudsak 

till den egeninsats som Palmecentret måste lägga in 
i projekten för att kunna få resterande del finansie-
rad 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. Våra medlems-
organisationer betalar även en årlig medlemsavgift.

89%

5%
4%2

0,4%

Bidrag Sida

Bidrag andra myndigheter

Insamling

Medlemsintäkter

Övrigt

%

Så finansieras vår verksamhet

Merparten av pengarna vidareförmedlas, antingen 
direkt till våra partnerorganisationer ute i världen, 
eller via våra medlemsorganisationer i Sverige för 
genomförande av verksamhet i omkring 30 länder. 
I nära samarbete med Socialdemokraterna hand-
lägger Palmecentret det partiinriktade demokrati-
stödet.

Efter genomförd verksamhet redovisas pengarna 
tillbaka till Palmecentret som i sin tur redovisar till 
finansiärerna.

En väl fungerande administration är nödvändig 
för att det ska gå att bedriva en bra och seriös 
verksamhet. Till det behövs både personal och 
IT-system. För 2020 var kostnaderna för adminis-
tration och insamling 3,9 procent av omsättningen.
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Ökad insamling 2020
Palmecentret ökade sin totala insamling från drygt 
5,8 miljoner 2019 till 5,87 miljoner 2020, ett gläd-
jande resultat med tanke på pandemin. De ändra-
de förutsättningarna skyndade på satsningar på 
digital insamling, något som visade sig vara ett 
framgångsrecept. Gåvor från enskilda personer 
har bidragit stort till den ökade insamlingen och 
överträffat årets mål. Dessa ökade från 208 544 
kronor 2019, till 347 593 kronor 2020. Intäkter 
från månadsgivare har ökat för första gången på 
flera år och landade på över två miljoner kronor. 
Även gåvor från medlemsorganisationerna ökade.

Vad gäller medlemsorganisationernas bidrag i 
form av fadderskap och egeninsatser i projekt utan 
administration (PuA), innebar 2020 ett försämrat 
resultat. 2020 var det första året på en ny program-
period, vilket innebar att flera samarbeten hade 
avslutats 2019, och nu skulle nya inledas. Men 

pandemin satte stopp för planerade insamlings-
aktiviteter och besök hos medlemsorganisationer-
na. Samtidigt var många medlemsorganisationer 
upptagna med att fokusera på konsekvenserna av 
coronakrisen bland sina egna medlemmar. 

Gåva via autogiro   2 053 688 kr
(månadsgivare)

Gåva från organisation    225 940 kr

Gåva från person      347 593 kr

Hyllningsgåva        11 840 kr

Lönegåva      383 980 kr

Minnesgåva        38 340 kr

Försäljning S-fonden         2 933 kr

Facebookgåva       86 638 kr

Kampanj       347 277 kr

Faddergåvor    1 026 350 kr

PuA-gåvor    1 347 100 kr

Totalt    5 871 679 kr

Insamling för Belarus 
Sedan det riggade presidentvalet i Belarus i 
augusti 2020 har över 30 000 personer gripits i 
samband med fredliga demonstrationer. Trots 
den brutala repressionen från regimens sida 
fortsatte den politiska oppositionen, fackfören-
ingar och andra civilsamhällesorganisationer 
att kräva demokrati och fria val.

I solidaritet med proteströrelsen startade 
Palmecentret en insamling för Belarus. Insam-
lingen fick bra gensvar bland medlemsorganisa-
tionerna. Bland annat bidrog GS-facket med en 
krona per medlem, och många socialdemokra-
tiska distrikt och arbetarekommuner skänkte tio 
kronor per medlem.

Sammanlagt samlade den svenska arbetar-
rörelsen in 189 172 kronor till demokratiförsva-
rarna i Belarus. Tack vare stödet har bland 
annat gripna och skadade aktivister kunnat 
betala böter, få juridisk hjälp och vård. 

FOTO: ALYAXANDRA PILIPOVICH-SUSHCHYTS
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Ett annorlunda år
2020 blev inte som någon hade räknat med, och begreppet omställning för-
knippas inte längre bara med klimat och hållbar utveckling, utan även med 
distans och digitalisering. Fyra medarbetare på Palmecentret berättar om sina 
omställningar. 

När covid-19 kom tvingades 
världen snabbt ställa om. Den 
redan pågående omställningen 
för klimatet går långsammare – 
kanske kan covid visa vägen för 
vad som är möjligt. På Palmecen-
tret blev 2020 året när vi ställde 
om både för pandemin och för 
klimatet. Cajsa Unnbom, 
klimat- och miljörådgivare:

Du har utbildat personal och medlemsorganisa-
tioner på temat rättvis klimatomställning 
under året. Hur har det varit? 
– Jag ser en tydlig vilja att komma i gång och bidra till 
det här stora skiftet. Arbetarrörelsen har ju klarat av 
stora strukturskiften förut! Men som rörelse har vi ett 
arv i form av det industriella, mansdominerade 
perspektivet. Då stod miljön mot jobben, om miljön 
alls diskuterades. Idag vet vi att miljön är grunden för 
vår försörjning och välfärd – och för vår överlevnad. 

2020 påbörjade vi en process för att miljöcerti-
fiera oss som organisation. Hur går det till? 
– Vi sätter upp tydliga mål för vårt klimat- och 
miljöarbete på de ställen som gör mest skillnad för just 
oss. Sedan gäller det att involvera hela personalen, 
hålla koll på hur det går och höja ribban år för år. Vi är 
ute och påverkar för klimat och miljö och utbildar 
andra, och för att vara trovärdiga i det behöver vi 
förstås ta ansvar själva också. 

Vad var det viktigaste Palmecentret gjorde 
under 2020 för en rättvis klimatomställning?
–་Att vi gjorde rättvis omställning till en politisk 
prioritering! Under året gick vi med i flera klimat- och 
miljönätverk och inledde också ett större samarbete 
med Solidar, den internationella paraplyorganisationen 
för organisationer i civilsamhället, kring hur vi kan 
driva på för rättvis omställning tillsammans. 

FO
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”Arbetarrörelsen har klarat 
stora skiften förr!”Palmecentret utgår från idén 

om att arbete tillsammans i 
breda, strategiska allianser är 
en förutsättning för att uppnå 
hållbar förändring. Ett exempel 
på lyckat alliansbygge under 
2020 kommer från Balkan, där 
ett 60-tal aktörer från fem 
länder gick samman i ett 
gemensamt upprop för 

arbetares och andra utsatta gruppers rätt till skydd 
mot pandemins konsekvenser. Emira Mesanovic, 
programhandläggare för västra Balkan:

Varifrån kom det här initiativet?
– På Balkan har Palmecentret skapat speciella forum 
för partier, civilsamhällesorganisationer och fackfören-
ingar att mötas, lära och utbyta erfarenheter. Initiativet 
till en gemensam deklaration kom från två partners 
som i ett tidigt skede såg hur allvarlig pandemins 
konsekvenser blev för arbetare.

Hur gick det till att samordna så många 
aktörer?
– Samtalet började på ett av våra digitala forum under 
2020. Sen blev det en snöbollseffekt. De flesta som 
fick höra talas om deklarationen ville vara med. 
Organisationer i varje land fick sätta ihop sina 
prioriteringar. Flera svenska medlemsorganisationer 
skrev också under deklarationen, som en symbol för 
solidaritet. Allt skedde på några få intensiva dagar!

Hur togs deklarationen emot?
– Media gav jättebra respons i flera länder. När det 
kommer till uppmaningarna till regeringarna så jobbar 
vi med lobby och påverkan nu. Jag tror vi kommer få se 
resultat under 2021.

Varför var det viktigt att göra det här?
– När pandemin kom märkte vi hur viktigt det är att 
dela erfarenheter och kunskap mellan oss i regionen, 
men samtidigt trycka på att här sitter vi alla i samma 
båt, det är nödvändigt att både agera lokalt och i 
solidaritet med andra länder.
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”Vi sitter alla i samma båt!”
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Pandemin tvingade Palmecen-
trets samarbetsorganisationer 
över hela världen att på kort 
tid anpassa sig till en ny och 
svår situation. Thoko Matshe 
bor och arbetar för Palmecen-
tret i Sydafrika:

Hur har pandemin påverkat Sydafrika och dess 
folk?
– Den har gett förödande konsekvenser. Fattigdomen 
har ökat överallt. Många barn som inte fått gå i skolan 
är förlorade för samhället nu, de kommer inte komma 
tillbaka. Den mentala ohälsan kommer vi få hantera 
över lång tid framöver. 

Hur har våra partnerorganisationer och deras 
medlemmar påverkats?
– Under våren ställdes nästan alla aktiviteter in. Många 
engagerade sig i stället i att hjälpa till att distribuera 
matpaket från regeringen, eller att arbeta med analys 
och ställningstagande kring hur viruset bör hanteras. I 
juni hade många kommit i gång med att ställa om, och 
digital verksamhet blev norm. 

Vilka svårigheter i omställningen stötte ni på?
– Ojämlikheten i vårt samhälle blev så uppenbar med 
digitaliseringen. Så många människor har inte tillgång 
vare sig till internet eller en dator. Men vi var uppfin-
ningsrika och hittade nya sätt att nå ut. Organisatio-
nerna som arbetar mot våld mot kvinnor till exempel, 
de nådde ut i byarna med hjälp av megafoner!

Vår partnerorganisation ETU har gjort ett 
viktigt bidrag, berätta!
– ETU har spelat en viktig roll i utformandet av 
nationella riktlinjer för smitthantering för riskgrupper, 
och de har deltagit i framtagandet av riktlinjer om 
förebyggande åtgärder, som spridits på landets alla 
sjukhus. ETU har också stöttat ANC och regeringen i 
processer för snabbare hantering av social hjälp, och 
för förbättrad kommunikation med medborgarna. 

Har pandemin bidragit till något positivt?
– Vi har blivit mer uppfinningsrika och bättre på att 
tänka utanför boxen! 
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”Vi har blivit mer  
uppfinningsrika!” 2020 skulle bli det tredje året 

som Globala Torget med 
Palmecentret som samordnare 
skulle inta Bokmässan i 
Göteborg med sitt myller av 
ett 50-tal organisationers 
montrar och scenprogram för 
att sprida kunskap och skapa 
engagemang för internationella 
utvecklingsfrågor. Men så blev 

det inte. Patrik Desthon, projektledare för Globala 
Torget:

Hur gick det att komma i gång med omställ-
ningen?
– När vi började förstå att covid-19 var här för att 
stanna en längre tid så började vi arbeta efter tre 
scenarier: 1) allt hinner bli som vanligt igen 2) vi 
digitaliserar 3) vi ställer in. Fokus låg hela tiden på att vi 
skulle lösa det här!

Hur blev det till slut?
– Den 24 september öppnade vi det digitala Globala 
Torget. Vi sände live på Bokmässan Play, YouTube, 
Facebook, MyOnvent och globalatorget.se från en 
studio i Socialdemokraternas Hus. Vi hade också 
hubbar i Göteborg och i Johannesburg. Det blev 60 
programpunkter under den digitala festivalens fyra 
dagar. Efter en månad hade 25 000 tittare sett 
programmen!

Vad var det svåraste?
– Rent praktiskt var det att omfördela budgeten och 
förstå vilka delar som behövde nya resurser. Kommuni-
kationen med vårt stora nätverk var utmanande i en tid 
då mycket ny information behövde nå ut. 

Klarade vi utmaningen att genomföra ett 
digitalt Globala Torget?
– Ja! Produktionen fungerade mer eller mindre 
smärtfritt, trots många gäster som deltog både fysiskt 
och via länk från alla världens hörn. Publiken deltog 
och engagerade sig. Faktum är att det i snitt var fler 
som deltog och de stannade längre än de gjorde vid 
våra fysiska program året innan, så vi kan nog anse det 
som ett lyckat evenemang. Men såklart saknade vi 
mässmontrarna – och människorna.
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”Vi löser det här!”
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75 procent av världens människor levde under 2020 i 
ett land där demokratin minskade. Bara 3,4 procent 
lever i ett land där civilsamhällets organisationer kan 
verka fritt. Pandemin, och den ekonomiska och sociala 
krisen i dess kölvatten, har lett till stora förluster för 
demokratins försvarare. I flera länder har auktoritära 
ledare utnyttjat pandemirestriktioner i eget intresse. 
Hot, våld, diskriminering och förföljelse har ökat.

När möjligheterna till fysiska möten 
försvann samtidigt som ledare i land efter 
land utnyttjade situationen med undantags-

tillstånd och attacker mot press- och yttrandefriheten, 
bestämde sig SocDem Asia för att hitta nya sätt att nå 
ut på. Ett lyckat sådant blev SocDem Asia Podcast. 
Genom podden kan SocDem Asia, som är en allians av 
progressiva och socialdemokratiska partier, tankesme d-
jor och nätverk i Asien, fortsätta att analysera och 
identifiera strategier mot den negativa utvecklingen. 
Flera svenska socialdemokrater har deltagit i podden. 

Varför styrs allt fler länder av auktoritära 
ledare? Varför går demokratin i världen 
bakåt? Vilka är motkrafterna och hur kan vi 

stödja dem? Om det handlar rapporten ”Varning! 
Frihet i fara” som Palmecentret lanserade 2020. I 
rapporten lyfter journalisten Mats Wingborg oroande 
exempel från bland annat Brasilien, Filippinerna och 
Turkiet. Rapporten lanserades i juni vid ett digitalt 
seminarium, och har därefter använts som underlag för 
det opinionsbildande arbetet inom kampanjen med 
samma namn som rapporten.

Demokrati och 
mänskliga  rättigheter

Fem politiska prioriteringar
Från och med 2020 arbetar Palmecentret efter en ny internationell strategi, 
som definierar fem politiska prioriteringar som utgångspunkt för allt interna-
tionellt samarbete. I Sverige utgår vårt opinionsbildande och kunskaps-
spridande arbete från samma fokusområden.

255 miljoner heltidsarbeten beräknas ha gått förlorade 
under 2020 till följd av pandemin. En stor andel av de 
drabbade arbetarna saknar tillgång till sociala skyddsnät 
och står plötsligt utan inkomst och trygghet. Situatio-
nen för fackligt aktiva runt om i världen fortsätter att 
försämras. I flera av de länder där Palmecentret finns 
har fackligt aktiva hotats, fängslats och till och med 
mördats för sitt engagemang under 2020.

Under 2020 ratificerade Namibia och 
Mexiko ILO:s konvention 189 om hushålls-
arbetares rättigheter. Namibia har under året 

också, som tredje land i världen, ratificerat ILO:s 
konvention 190 om avskaffandet av våld och trakasse-
rier på arbetet. Sydafrika har påbörjat processen. 
Framgångarna ligger till stor del i det påtrycknings-
arbete som Palmecentrets partner International 
Domestic Workers Federation (IDWF) bedrivit.
Vår somaliska partner FESTU:s arbete under 2020 
resulterade i början av 2021 i att även Somalia 
ratificerade konvention 190. Vår globala folkbildnings-
partner IFWEA påverkar för en ratificering av konven-
tionen genom studiecirklar i åtta länder.

När vidden av pandemins konsekvenser för 
arbetare över hela världen klarnade, tog 
Palmecentret initiativ till insamlingskampan-

jen Gränslös solidaritet. Tillsammans med flera 
medlemsorganisationer spred vi budskapet, främst 
genom sociala medier, om vikten av praktisk interna-
tionell och gränslös solidaritet, i en tid av nedstäng-
ningar och massarbetslöshet. Insamlingen fick stort 
genomslag bland både privatpersoner och medlems-
organisationer. Totalt samlade vi in 325 280 kr. 

Jämlikhet och 
arbetares  rättigheter

146 
projekt

85 
projekt
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Rättvis klimatomställning
79 miljoner människor är på flykt. Antalet väpnade 
konflikter ökar, och de blir alltmer komplexa och långdrag-
na. Dubbelt så många lever i närheten av en konflikthärd 
idag jämfört med 2007. Fredsbyggande och humanitära 
insatser har under 2020 begränsats av pandemin. Risken för 
ett kärnvapenkrig är större än på decennier. Nio stater 
besitter kärnvapen många gånger kraftfullare än de som föll 
över Hiroshima och Nagasaki. 

Med finansiering från Folke Bernadotteakademin 
driver Palmecentret ett program om fred och 
dialog i Somalia, Burma, Turkiet, Palestina och 

Zimbabwe. Efter programmets andra år har de deltagande 
organisationerna ökat sin förståelse och sitt intresse för att 
lära mer om konflikthantering och dialogfrämjande verksam-
het. Med utgångspunkt i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet, har kvinnliga medlare i Palestina fått utbildning. 
I Turkiet ligger fokus på att skapa breda allianser i civilsamhäl-
let för att sätta press på regeringen att återuppta fredssamta-
len med PKK.

Under året har Palmecentret fortsatt att vara en 
stark röst i debatten om kärnvapen. Som medlem-
mar i Nätverket för kärnvapennedrustning 

arrangerade vi två seminarier om att Sverige inte avser skriva 
under FN-konventionen för förbud mot kärnvapen (TPNW). Vi 
driver på regeringen i frågan, bland annat genom en debatt-
artikel tillsammans med de socialdemokratiska sidoorganisa-
tionerna, och genom en mallmotion som vi uppmuntrar 
nyckelpersoner och andra inom S att använda sig av inför 
kongressen. Vi har under året också gjort gemensamma 
debattinlägg med andra organisationer i civilsamhället.

Fred och dialog

Den tidigare positiva utvecklingen för jämställdheten i världen 
hade vänt redan före pandemin. Med pandemin har trenden 
förvärrats ytterligare. I alla länder med långvariga nedstängning-
ar har våld mot kvinnor ökat. Över hela världen är kvinnor 2020 
fortsatt ekonomiskt beroende av sina män, och 70 procent av 
världens fattigaste är kvinnor. Situationen för hbtq-personer 
förvärras överallt där auktoritära ledare vinner mark.

Att en tjej i Palestina uttrycker sina känslor är inte 
socialt accepterat, och gör hon det så att hennes bror 
hör så är det en skam. På Palmecentrets partnerorgani-

sation Old City Youth Association (OCYA) i Jerusalem har en 
stor förändring skett. Idag deltar tjejerna jämte sina bröder i 
ungdomsorganisationens samtalsgrupper. Där pratar de om hur 
de påverkas av att inte få bestämma själva vilka kläder de ska ha, 
vad de ska studera eller ens vem de ska gifta sig med. OCYA 

deltar även i ett nätverk tillsammans med 14 andra ungdoms- 
och kvinnoorganisationer. 2020 startade nätverket en kampanj i 
östra Jerusalem mot våld mot kvinnor.

I maj 2020 arrangerade Palmecentret tillsammans 
med ABF Stockholm ett digitalt seminarium där 
generalsekreterare Anna Sundström samtalade med 

vår tidigare utrikesminister Margot Wallström om hur 
coronakrisen globalt sett slår mot kvinnor. Samtalet handlade 
om hur ekonomiska åtgärder och internationellt bistånd kan ta 
särskild hänsyn till kvinnors utsatthet, och om hur vår svenska 
feministiska utrikespolitik kan agera föredömligt i frågan. Semi-
nariet blev ett av dem med störst publik under året, med en 
räckvidd på 7600 personer och drygt 200 personer som följde 
livesändningen.

Jämställdhet

Om klimatpolitiken inte skärps så har vi drygt sex år kvar tills 
planetens koldioxidbudget är förbrukad. På sikt står den 
mänskliga civilisationen på spel. Många platser på jorden 
kommer att bli obeboeliga. Ojämlikhet, konflikter och 
lidande kommer att öka. Sett ur arbetarrörelsens perspektiv 
innebär det att vi behöver en grön omställning för att uppnå 
jämlikhet, – och jämlikhet för att lyckas med den gröna 
omställningen. 

I Sydafrika hittade miljöorganisationen Environme-
ntal Monitoring Group (EMG) ett nytt sätt att nå ut 
och kommunicera om svåra frågor på ett enkelt sätt. 

Man gjorde en serietidning om kopplingar mellan covid-19, 
kapitalism och klimatförändringar – och de stora ojämlik-
heterna i Sydafrika som förvärrats ytterligare under pågående 
pandemi. Genom en fallstudie avslöjade också EMG under året 
hur det lokala styret i Kapstaden systematiskt försummat 
tillgången till rent vatten i stadsdelar där arbetarklass, fattiga 
och svarta lever. Studien ledde till ett upprop för att få 
beslutsfattare att garantera alla invånare rent vatten.  

Under 2020 drev Palmecentret frågan om en 
internationell lag mot ekocidbrott, det vill säga 
miljöförstöring i stor skala. Olof Palme pratade 

redan för 50 år sedan om idén att kunna hålla stater och 
företag ansvariga för miljöbrott. Tillsammans med föreningen 
End Ecocide Sweden arrangerade vi under året flera semi narier 
på temat, bland annat på Global Green Deals Forum som 
arrangerades av Friedrich-Ebert-Stiftung. Tillsammans med LO 
debatterade vi i SvD. Att svensk arbetar rörelse med eldsjälar 
inom både LO och S i spetsen har tagit ställning för en 
ekocidlagstiftning har gett frågan vind i seglen. 

19 
projekt

32 
projekt

90 
projekt
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Kommunikation och opinion 2020
almecentret hade redan under en längre 
tid kommunicerat kring den negativa ut-
vecklingen i världen vad gäller demokrati, 
nationalism, högerpopulism och minskande 

utrymme för folkliga rörelser. 2020 blev året när vi 
paketerade våra budskap i ett kampanjtema som 
fick namnet ”Varning! Frihet i fara”. Kampanjen vi-
sade sig ligga helt rätt i tiden, när coronapandemin 
spred sig och flera auktoritära ledare världen över 
utnyttjade situationen för att minska demokratiska 
utrymmen än mer. Även situationen vad gäller 
demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus och 
Hongkong kom att få stort fokus under året. En vik-
tig del av kampanjen har handlat om att lyfta fram 
de motkrafter till den negativa utvecklingen som 
Palmecentret stödjer runtom i världen. 

Verksamheten har förstås nästan uteslutande 
bedrivits i digital form, och har bidragit till flera 
positiva resultat. Vår digitala räckvidd har ökat i 
nästan alla kanaler, och en nysatsning på Instagram 
har hjälpt oss att nå också en yngre målgrupp. 
Under året har en ny hemsida lanserats, och nyhets-
brevet har utvecklats. Vi har satsat mer på rörligt 
innehåll för sociala medier i form av videoartiklar.

Så snart det stod klart att våra fysiska seminarier 
skulle komma att behöva ställas in för ett bra tag 

framöver, utvecklade vi den digitala seminariese-
rien Studio Solidaritet, där vi i egen regi eller i 
samarbete med ABF Stockholm sände samtal på 
Facebook. Vårens samtal fokuserade först och 
främst på olika aspekter av de konsekvenser som 
pandemin för med sig, framför allt för människor 
som lever utanför de områden vi är vana att få 
mest rapportering från.  

Det globala samarbetet är viktigare än någonsin, 
något vi bland annat lyft genom debattartiklar till 
försvar för ett fortsatt starkt bistånd, men också 
genom vårt arrangemang av FN:s 75-årsjubileum 
tillsammans med Stockholms FN-förening, där 
gäster som Jan Eliasson och Margot Wallström 
diskuterade FN:s förutsättningar för ett gott 
internationellt samarbete.

Även vårt årligen återkommande och största 
egna arrangemang, Palmedagen, blev till slut ett 
helt digitalt arrangemang, som sändes på Facebook 
från en scen på ABF-huset i Stockholm. Under en 
heldag kunde tittarna följa samtal om bland annat 
den negativa demokratiutvecklingen, ekocid, 
situationen i Belarus och valet i USA. Arrange-
manget blev under omständigheterna lyckat, 
sändningen har haft mer än 1000 längre visningar.

P

2020 genomfördes Globala Torget för första gången digitalt. Förutom i rollen som samordnare av hela 
Globala Torget så medverkade Palmecentret med tre seminarier: om vår rapport Varning! Frihet i fara, om 
rättvis klimatomställning tillsammans med Union to Union, och om Sveriges roll i kampen mot apartheid i 
Sydafrika. Våra seminarier har haft 539 längre visningar. Foto: Lisa Jansson/Global Reporting.

Ann Linde medverkade vid digitala 
Palmedagen 2020. Foto: Palmecentret.
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GLOBAL GLOBAL 
SOLIDARITETSOLIDARITET

20202020

EN TIDNING FRÅN OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER 

HOTEN MOT DEMOKRATIN 
Motkrafterna som inte låter sig tystas

SYDAFRIKA: 
Politikern som 
vandrar i verkligheten

KLIMATET: 
Det finns inga jobb 
på en död planet

Vår tidning Global Solidaritet skickades ut som bilaga med 
Aktuellt i Politiken och nådde omkring 90 000 medlemmar i 
Socialdemokraterna. Årets tidning fokuserade på motkraf-
terna till den antidemokratiska utvecklingen i världen.

Under året spred vi inspirationsbroschyren Klimatpolitik för 
en rättvis omställning bland våra medlemsorganisationer. 
Med broschyren vill vi visa på den möjlighet som en rättvis 
omställning innebär för svensk arbetarrörelse, och inspirera 
till nya samarbeten.

2020 lanserade vi en uppdaterad version av vår webbplats. 
Designen är modernare, tillgängligare och mer funktionell för 
användarna. I slutet av året lanserades nya sidor specifikt för 
medlemsorganisationernas projektaktiva, under namnet MO 
Academy.

Kännedom – kunskap – engagemang

Målet för Palmecentrets kommunikationsarbete är att öka 
engagemanget för internationell solidaritet inom den svenska 
arbetarrörelsen – och i slutändan att bidra till reell förändring.

Vårt arbete tar avstamp i en engagemangstrappa där 
människor får:

KÄNNEDOM om Palmecentrets roll i 
svenskt utvecklings samarbete

KUNSKAP om globala förhållanden och andra 
människors verklighet, som leder till

Intresse för att stödja Palmecentret och vilja 
till ENGAGEMANG i utvecklingssamarbete 
eller opinionsbildning kring globala frågor.

Ökat genomslag i sociala medier

fler följare 
på Facebook

fler omnämnanden av 
Palmecentret i sociala medier

fler interaktioner i våra 
inlägg på Facebook

2019–2020:

fler interaktioner i 
våra inlägg på Twitter

25%

32%

50%

113%
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Ojämlikheten ökade mer i världen under 2020 än 
någonsin tidigare uppmätt. I Afrika där många av 
världens fattigaste länder finns, har nedstängningar till 
följd av pandemin på många platser lett till konse-
kvenser lika allvarliga som pandemin själv. Miljontals 
människor har förlorat sina inkomster i länder där 
sociala skyddsnät saknas. Tillgången till vatten och mat 
har försvårats av begränsningar i rörelsefriheten. Våld 
mot kvinnor har ökat. Sjukvården har inte mäktat med 
att möta alla människor som behöver vård och i 
Zimbabwe har människor själva behövt ta med sig 
mediciner, syrgas och sjukvårdsmateriel till sjukhusen. 

Palmecentrets partnerorganisationer i södra Afrika 
tvingades till en stor omställning till följd av pande-
min. Mycket verksamhet kunde digitaliseras, men 

samtidigt synliggjordes den stora klyfta som finns 
mellan de som har och inte har tillgång till internet. 
Parallellt fick därför andra innovativa lösningar tas till 
för att nå ut till människor. 

Partners som arbetar med stöd till våldsutsatta 
kvinnor ställde om till en mer uppsökande verksamhet 
på grund av restriktionerna. Många har tack vare det 
nått ut till kvinnor som inte hade sökt upp dem 
annars. I flera länder har även den offentliga debatten 
om våld mot kvinnor tagit fart.

Precis som i resten av världen står mångas hopp till 
vaccinerna. Men dessa har hittills fördelats ojämlikt, 
och flera partnerorganisationer har därför bedrivit 
påverkansarbete för en globalt rättvis tillgång till 
vaccin.

Afrika 2020 

I Zimbabwe är sexuella trakasserier mot kvinnliga politiker ett stort 
problem, och många betraktar politiskt aktiva kvinnor som ”lösaktiga” 
som har sig själva att skylla.

– Sexuella trakasserier inom politiken är en smutsig hemlighet som alla 
känner till men ingen pratar om. De flesta drabbade anmäler inte för att 
de vet att det bara skulle slå tillbaka mot dem själva, säger Sakhile 
Sifelani-Ngoma, chef för Women in Politics Support Unit, WiPSU.

Den nya konstitutionen från 2013 förbjuder könsrelaterat våld och 
diskriminering av kvinnor – men efterlevnaden är extremt låg.

– Vårt jobb är att göra pappersrättigheter till verkliga rättigheter. 
Samarbetet med Palmecentret stärker WiPSU:s möjligheter att vara en 
plattform för att föra fram kvinnors krav och bidra till verklig förändring.

FOTO: WIPSU



16 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020    VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 • 17  

Progressivt samarbete i fem länder
I fem länder i södra Afrika stödjer Palmecentret 
socialdemokratiska och gröna partier via program-
met Policy and Organisational Support Programme 
(POSP). Med stödet stärker partierna sin intern-
demokrati, samverkar mer med det civila samhället 
och bygger nya allianser. Under 2020 utbildade 
Education and Training Unit (ETU) över 3000 
deltagare i programmet i bland annat politisk 
dialog, policyutveckling och ledarskap. Tack vare 
utbildningarna och möjligheten att lära känna de 
andra partierna, så har samarbete och dialog dem 
emellan ökat, både inom och mellan länderna.

PALMECENTRET I AFRIKA 
Länder: 
Angola, Demokratiska Republiken Kongo, eSwatini, Madagaskar, 
Moçambique, Namibia, Sydafrika, Zimbabwe 

Antal partnerorganisationer: 36

Aktiva medlemsorganisationer: 
ABF, ABF Borlänge-Nedansiljan, ABF Gävleborg, ABF Jönköping, 
ABF Malmö, ABF Skaraborg, IF Metall Blekinge, LO, Kommunal-
arbetarförbundet, Kommunalarbetarförbundet avdelning Mitt, 
Medelfors Folkhögskola, S-Kvinnor, S-Kvinnor Stockholms län, 
Socialdemokraterna i Umeå, Unga Örnar Boråskretsen, Unga 
Örnar Väst. 

Andra samarbetsorganisationer: Akademikerförbundet SSR, Olof 
Palmes Minnesfond, TCO.

Lyckad feministisk allians
I Zimbabwes nya konstitution från 2013 vigdes 60 
platser i parlamentet åt kvinnor. Detta har lett till att 
andelen kvinnor på övriga 210 platser i stället minskat 
under de senaste valen. Under 2020 gick kvinnliga 
politiker från gräsrötter till nationella departement, 
och över hela den politiska skalan, samman i en lyck-
ad allians där de med en gemensam röst motsatte sig 
förslaget om att förlänga kvotsystemet. Målet måste 
vara 50 procents representation menar de. Alliansen 
kom till tack vare Women in Politics Support Unit 
(WiPSU), som med stöd av Palmecentret arbetar för 
fler kvinnliga folkvalda på alla nivåer i samhället.

Säkrare anställningar för 
 lantarbetare 
Lantarbetare i Zimbabwe utnyttjas ofta av arbets-
givaren, arbetsvillkoren är usla och anställningarna 
tillfälliga. Lantarbetarnas fackliga organisation 
General Agriculture and Plantation Workers 
Union of Zimbabwe (GAPWUZ) kämpar för rätt-
visa löner, bättre villkor och mer jämställdhet inom 
branschen. Tack vare GAPWUZ:s påverkansarbete 
gav regeringen under 2020 grönt ljus för att inklu-
dera regleringar i kollektivavtalen för sektorerna 
jordbruk, timmer, trädgård och sockerrör, som ger 
arbetarna säkrare och tryggare anställningsvillkor.

Nu möts människor med olika tro
I Namibia har de olika religiösa samfunden haft 
stora svårigheter att samarbeta. Men numera sitter 
medlemmar från alla samfund tillsammans och dis-
kuterar gemensamma frågor och utmaningar kring 
sin roll i samhället som trosfolk. Det här är ett resul-
tat av civilsamhällesorganisationen Forum for the 
Future’s (FFF) samarbete med ABF Gävleborg. 
FFF bidrar till att stärka demokratin genom att vara 
en plattform där människor med olika bakgrund, 
tro och klass kan mötas, diskutera gemensamma 
frågor och påverka i beslut som rör deras liv.

För lantarbetare i Zimbabwe gör medlemskap i facket stor 
skillnad. Foto: Charmaine Chitate.

Vid ett dialogmöte i Namibia möttes människor från judiska, 
buddhistiska, muslimska, bahá’ístiska samt olika kristna 
samfund. Foto: Forum for the Future’s.
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Europa 2020

Under hösten stod Belarus i centrum för den politiska 
utvecklingen i Östeuropa då landet dominerades av 
protester mot det riggade presidentvalet i augusti och 
den påföljande repressionen från regimens sida. Över 
30 000 personer har gripits i samband med fredliga 
demonstrationer och tusentals dömts i summariska 
rättegångar. Palmecentrets samarbetspartners deltog i 
protesterna och i det breda motståndet mot regimen.

På Balkan har närmandet till EU fortsatt vara den 
drivande frågan i den politiska utvecklingen, men ju 
längre processen tar, desto mer svalnar folks förhopp-
ningar om ett medlemskap inom överskådlig framtid. 
Konservativa krafter använder besvikelsen på EU för 
att driva på en nationalistisk politik som ökar spän-
ningarna mellan grannländerna. 

Såsom i resten av världen påverkades hela Europa 
av coronapandemin med hårda påfrestningar på 
ekonomi och sjukvård. Bosnien och Hercegovina och 
Nordmakedonien tillhör de tio värst drabbade 
länderna i världen räknat i dödsfall per capita. Många 
länder tillämpade hårda restriktioner med utegångs-
förbud och stängda samhällen. 

Palmecentrets partners på Balkan anpassade sig till 
de nya villkoren och flyttade mycket av verksamheten 
online. Men mobiliseringen av medborgare för att 
aktivt delta i dialog med beslutsfattare var svår att 
genomföra. De flesta organisationerna fokuserade i 
stället på att granska hur myndigheter hanterade 
pandemin och de extra resurser som staten delade ut 
för att mildra de ekonomiska effekterna.    

Julia Mickiewicz är förbundssekreterare för ABF i 
Belarus. I oktober 2020 dömdes hon till fängelse 
för att ha deltagit i protesterna mot diktatorn 
Lukasjenka. 

Under mer än 20 år har Belarus styrts av 
Lukasjenkas regim. ABF Belarus framväxt har fyllt 
en viktig funktion för att bryta människors rädsla 
och våga ta små steg mot organiserat motstånd. 
Julia berättar:

– I början var många ovana att göra saker själva, 
men med tiden blev våra studiecirklar alltmer 
populära. Människor har lärt sig språk, filosofi, 
hantverk. Vi har skapat en säker plats baserad på 
demokratiska värderingar. Alla är välkomna, delar 
kunskap och har något att bidra med. 

Tiden i fängelset skrämde inte Julia – tvärtom är 
hennes engagemang starkare än någonsin.

FOTO: DAVID ISAKSSON/
GLOBAL REPORTING
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Oljebolag tvingas betala ut full lön 
Till följd av den ekonomiska krisen i spåren av pan-
demin bestämde sig oljebolaget Albpetrol i Alba-
nien under våren 2020 att sänka arbetarnas löner 
med 60 procent. Först efter stora protester utanför 
företagets kontor och en namninsamling till pre-
miärministern gick ledningen på Albpetrol med på 
att förhandla med facket. Med stöd från Centre for 
Labour Rights vann oljearbetarnas fackförening 
tvisten mot arbetsgivaren som tvingades betala ut 
full lön. Centre for Labour Rights bistår fackfören-
ingar med rådgivning, stöd och juridisk hjälp.

PALMECENTRET I EUROPA 
Länder: 
Albanien, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Moldavien, 
Nordmakedonien, Serbien 

Antal partnerorganisationer: 32

Aktiva medlemsorganisationer: 
ABF, ABF Gästrikebygden, ABF Jönköping, ABF Kronoberg, ABF 
Södra Småland, ABF Östergötland, Birkagården Folkh ögskola, 
Fastighetsanställdas förbund, Handelsanställdas förbund, Handels 
Gävleborg, HBT-S, Hyresgästföreningen Aros-Gävle, IF Metall avd 
40, LO-distriktet Västsverige, Malmö Folkhögskola, Runö Folk-
högskola, S-kvinnor Göteborg, S-kvinnor Norrbotten, S-kvinnor 
Sörmland, S-kvinnor Östergötland, Socialdemokraterna i Blekinge, 
Socialdemokraterna i Gävleborg, Socialdemokraterna i Jämtlands 
partidistrikt, Socialdemokraterna i Jönköping, Socialdemokraterna 
i Södra Älvsborgs partidistrikt, Socialdemokraterna i Västmanlands 
partidistrikt, Socialdemokraterna i Örebro län, Socialdemokraterna i 
Östergötlands partidistrikt, Upplands-Bro arbetarekommun, Sunderby 
Folkhögskola, Viskadalen Folkhögskola, Västerås Folkhögskola.

Landsbygdskvinnor går samman  
mot våld
Organisationen Vive Zene ger psykosocialt stöd till 
offer för krig, våld och tortyr i Bosnien och Hercego-
vina. I många år har Vive Zene också arbetat för att 
stärka landsbygdskvinnors inflytande, bland annat 
genom att driva ett nätverk för kvinnogrupper på 
landsbygden. 2020 formaliserades nätverket och man 
utsåg en styrelse. I kommunen Bratunac etablerades 
under året en samverkansgrupp mellan nätverket och 
kommunen, i syfte att erbjuda skydd för kvinnor som 
utsatts för våld. Flera kvinnor har fått hjälp, och nät-
verket har fått uppmärksamhet i media för sitt arbete.

Digital utbildning når fler
Serbiens fackliga centralorganisation SSSV ut-
bildar med stöd av LO Region Västsverige sina 
medlemmar kring arbetstagares rättigheter. Med 
pandemin tvingades utbildningsprogrammet att 
ställa om och bli digitalt, något som visade sig vara 
positivt. Fler människor kunde delta i de digitala 
utbildningarna, projektet växte och gav bättre 
resultat än året innan. SSSV har också anordnat 
konferenser och möten på Zoom där bland annat 
representanter från LO och serbiska lokala fackför-
eningar kunnat träffas. Tack vare digitaliseringen 
har resurser kunnat användas till annat än resor 
och möteslokaler. 

Namninsamling mot sänkta löner. Foto: Center for Labour Rights.

Medborgare får lokalt inflytande
I Bosnien och Hercegovina togs under 2020 två 
medborgarinitiativ upp till behandling på kom-
munnivå, presenterade av lokala aktivistgrupper. 
Grupperna har fått stöd och kunskap i organise-
ring, kommunikation och påverkansarbete av den 
feministiska organisationen Crvena, som arbetar 
med att mobilisera det civila samhället, och ABF. 
Medborgarinitiativen handlar om att stoppa utför-
säljningen av en park i Sarajevo, och om att skydda 
naturresurser i samband med bygget av ett vatten-
kraftverk i Kruscica, som skulle hindrat människor i 
närområdet att få tillgång till vatten.

Mevlida Mehanovic, Zumra Hodzic, Behara Osmanovic och 
Sabina Zekic delar ut broschyrer om våld mot kvinnor. 
Foto: Mima Dahic.
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Mellanöstern & Nordafrika 2020 

Covid-19-pandemin har lämnat djupa spår i hela 
MENA-regionen. Vissa länder befann sig i en delvis 
positiv utveckling, som snabbt avstannade under våren 
2020. I flera länder har nya lagar stiftats som försvårar 
civilsamhällesorganisationers verksamhet. Fattigdo-
men har ökat markant till följd av det försämrade 
ekonomiska läget i samtliga länder i regionen. 

I Somalia var ekonomin på väg att förbättras i 
början av året, och landet hade kvalificerats för 
skuldlättnader, något pandemin satte stopp för. I 
Turkiet ger en ny lag möjlighet för regeringen att 
tvångsförvalta civilsamhällesorganisationer och 
beslagta deras tillgångar. Turkiet har också gett 
militärt stöd till Azerbajdzjan när Nagorno- Karabach 
konflikten eskalerade under hösten. 

I november bröts vapenvilan mellan Polisario och 
Marocko, när marockanska styrkor gick in i den så 
kallade buffertzonen där ingen sidas styrkor får 
befinna sig enligt avtalet signerat av bägge sidor. 
Förföljelser av aktivister har intensifierats och Västsa-
haras regering har kallat FN att ingripa. I Syrien är 
kriget inne på sitt tionde år, och mer än hälften av 
befolkningen är på flykt. 

Palmecentret fortsätter att stärka de demokratiska 
krafterna i regionen, i samarbeten, både med socialde-
mokratiska systerpartier och civilsamhällesorganisa-
tioner. Fokus är att öka ungas och kvinnors deltagande 
och möjligheter att göra sina röster hörda och kräva 
sina rättigheter.

I mer än 30 år har advokaten Eren Keskin försvarat och 
varit en skarp röst för etniska minoriteter, våldsutsatta 
kvinnor och hbtq-personer. Hon har trakasserats, 
mordhotats och utsatts för attentat. Åtal har väckts mot 
henne mer än 140 gånger. Eren Keskin är också grundaren 
av Palmecentrets partnerorganisation Association of 
Legal Aid against sexual violence, som får stöd av 
Marieborgs Folkhögskola.

Under 2020 var organisationen en del av det kraftfulla 
motståndet mot president Erdogans planer på att 
annullera Turkiets ratificering av Istanbulkonventionen 
om våld mot kvinnor. Motståndet gav till en början goda 
resultat och satte planen om annullering på paus, men i 
början av 2021 förverkligade Erdogan sin plan, och 
visade upp ytterligare ett exempel på hur den auktori-
tära utvecklingen i många länder går hand i hand med en 
backlash för kvinnors rättigheter.

FOTO: ANNIKA TORSTENSSON
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Centralorganisationen blir  
nyckelaktör 
Sedan svensksomaliern Mohamed Hussein Roble 
utsågs till premiärminister i Somalia 2020 har den 
fackliga centralorganisationen Federation of Soma-
li Trade Unions (FESTU) flyttat fram positionerna 
rejält. FESTU betraktas nu som en viktig nyckel-
aktör och rådgivare till regeringen. Förutsättning-
arna att bedriva opinions- och påverkansarbete för 
arbetares rättigheter på en högre nivå har därmed 
ökat avsevärt. Under året har regeringen fått större 
förståelse för vikten av social dialog, rätten till kol-
lektiva förhandlingar och värdet av arbetares röster 
i debatten. LO stödjer FESTU.

PALMECENTRET I MENA 
Länder: 
Irakiska Kurdistan, Palestina, Somalia, Syrien, Tunisien, Turkiet, 
Västsahara

Antal partnerorganisationer: 34

Aktiva medlemsorganisationer: 
ABF, ABF Botkyrka-Salem, ABF Södertälje-Nykvarn, IF Metall, LO, 
LO Gotland, Marieborgs Folkhögskola, S-kvinnor Stockholm, 
S-Kvinnor Dalarna, S-kvinnor Västerbotten, SSU, SSU Gävleborg, 
Socialdemokraterna i Göteborg, Socialdemokraterna i Örebro 
län, Socialdemokraterna i Uppsala län, Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet, Unga Örnar, Verdandi Örebro

Andra samarbetsorganisationer: Akademikerförbundet SSR, 
Anna Lindhs Minnesfond

Elektriker vann kollektivavtal
Sedan 2018 har en konflikt pågått mellan arbets-
givaren på ett elföretag på Västbanken, Palestina, 
och de anställda elektrikernas fackförening. Led-
ningen ville göra nedskärningar, och bland annat 
införa ett lönesystem som skulle sänka lönerna för 
de flesta anställda. Tack vare juridisk rådgivning 
från stödorganisationen Democracy and Workers’ 
Rights Center (DWRC) kunde elektrikerna begära 
arbetsministeriets ingripande, vilket ledde till ett 
stopp på ledningens planer. 2020 tecknade parterna 
ett femårigt kollektivavtal där nya lönevillkor endast 
gäller nyanställda, och dessutom gavs arbetarna en 
fördubblad bonus vid Eid.

Fler kvinnor och unga i ledarposition
I Tunisien är 26 procent av parlamentsledamöter-
na kvinnor. Bland unga är tilltron till det politiska 
systemet mycket lågt. Palmecentret stödjer det soci-
aldemokratiska partiet Ettakatol med målet att fler 
kvinnor och unga ska engagera sig i politiken. Ut-
bildningar har hållits i interndemokrati, ledarskap, 
påverkansarbete och hur man kan motarbeta våld 
mot politiskt aktiva kvinnor. Under 2020 gjordes 
stora framsteg. Hela 90 procent uppger att de efter 
utbildningarna deltar mer i partiets beslutsfattande 
organ. Många har avancerat till olika typer av ledar-
positioner, till exempel blivit samordnare eller valts 
in i partiets nationella råd.

Fackföreningen och företagets ledning vid undertecknandet 
av ett kollektivavtal. Foto: South Electricity Company 
Workers’ Union.

Större räckvidd 
med digital tid-
skrift
Foundation Ismail Besikci 
ger ut en av få tidskrifter i 
Turkiet om kurdisk histo-
ria, ett ämne som censure-
ras av den turkiska staten. I 
spåren av pandemin har de 
startat en digital tidskrift, 
och gjort alla tidigare utgå-
vor av tidskriften tillgäng-

liga via sin webbplats. Tack vare detta har antalet 
prenumeranter ökat, tidningen har fått fler läsare 
utanför landet, och intäkterna ökar vilket gör att 
magasinet på sikt kan bli självfinansierande. Under 
året har de även deltagit i upprop mot lagstiftning-
en som krymper civilsamhällesorganisationernas 
demokratiska utrymme. Ismail Besikci stöds av S-
kvinnor Västerbotten.
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Asien 2020 

2020 innebar ett stort bakslag för många länder i 
Asien vad gäller social, politisk, ekonomisk och 
demokratisk utveckling. 

I Filippinerna kunde den auktoritära och populis-
tiska presidenten Duterte fortsätta att angripa och 
bryta ner den redan splittrade vänstern, framför allt 
genom en ny antiterrorlag. Den som kritiserar reger-
ingen kan arresteras och utan rättegång stämplas som 
terrorist.

Höstens val i Burma blev en framgång för Aung San 
Suu Kyi och hennes parti NLD. Militären hävdade att 
det var valfusk, ett påstående som efter årsskiftet 
skulle komma att leda fram till en statskupp.

Pandemin har inneburit svåra konsekvenser för 
folken i Burma och Filippinerna. Massarbetslöshet har 

lett till att hunger och svält nått rekordnivåer. Corona-
restriktioner har använts som förevändning för att 
avskeda fackligt aktiva, och begränsad rörelsefrihet har 
försvårat för proteströrelserna. Makthavare missbrukar 
även andra lagar för att misskreditera försvarare av 
mänskliga rättigheter. Partnerorganisationer i båda 
länder vittnar om hur det demokratiska utrymmet 
fortsatte att krympa under 2020. 

Pandemin innebar till en början ett långt avbrott i 
den fackliga utbildningsverksamheten. Arbetarna som 
deltog i utbildningarna behövde fokusera på att få mat 
på bordet, och facken styrde om och ägnade sig åt 
nödhjälp i den mån de kunde. Mot slutet av året kunde 
en del av utbildningsverksamheten återupptas i digital 
version.

Det är farligt att vara oppositionell – eller bara fattig – i president 
Rodrigo Dutertes Filippinerna. Med ”kriget mot drogerna” som 
förevändning har det utomrättsliga avrättandet av allt från småtjuvar 
till journalister och aktivister fortsatt under året. I maj nekades 
landets största mediabolag ABS-CBN förlängd licens. ABS-CBN har 
rapporterat om dödandet och vägrat sända reklam från regeringen.

– Den politiska förföljelsen av ABS-CBN skickar ett kyligt 
meddelande till filippinska medieföretag och journalister: respektera 
makten eller så stängs du av, säger senator Risa Hontiveros, senator 
för oppositionella och socialdemokratiska Akbayan.

Nu mobiliserar Akbayan alla krafter mot den auktoritära regimen, 
med målet att vinna valet 2022. Till sina socialdemokratiska 
systerpartier hälsar Risa Hontiveros:

– Fortsatt internationell närvaro och påtryckningar är avgörande för 
oss. Tala om vår situation, det får oss att känna att vi inte är ensamma.

FOTO: YLVA SÄFVELIN
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PALMECENTRET I ASIEN
Länder: 
Utöver programländerna Burma och Filippinerna samarbetar 
Palmecentret genom ett globalt projekt med hushållsarbetare i 
bland annat Hongkong och Indien.

Antal partnerorganisationer: 26

Aktiva medlemsorganisationer: 
ABF, Folkets Hus och Parker, IF Metall, Kommunalarbetareförbun-
det, Kommunal Västra Svealand, Livsmedelsarbetarförbundet, LO, 
Seko, S-studenter, Sunderby Folkhögskola

Andra samarbetsorganisationer: Akademikerförbundet SSR

Säkrade inkomster för bussförare 
Jeepney- och bussförare i Filippinerna tjänar mer ju 
fler resenärer de kan klämma in i sina fordon. Under 
pandemin har de behövt halvera antalet resenärer, 
och de har därför förlorat stora inkomster. Det filip-
pinska transportarbetarfacket NCTU, som stöds av 
Kommunal, anslöt sig under 2020 till nätverket Move 
As One Coalition, som består av individer och orga-
nisationer som kämpar för en säkrare och humanare 
kollektivtrafik i Filippinerna. Tack vare NCTU:s stöd 
till nätverket har ett så kallat serviceavtal inom trans-
portsektorn nu blivit lag i landet. Serviceavtalet säk-
rar inkomsten för förarna under pandemin, vilket gör 
dem mer benägna att följa restriktionerna. 

... och för fabriksarbetare
Vid två tillfällen under 2020 gjordes stora nedstäng-
ningar i Burma till följd av pandemin, bland annat av 
industrin. Många tusentals fabriksarbetare, som re-
dan innan hade svårt att leva på sina löner, kastades 
ner i djup fattigdom och otrygghet. Men en samman-
slutning av fackföreningar lyckades påverka lokala 
myndigheter att införa ett bidrag till fabriksarbetarna 
motsvarande 40 procent av deras lön för de dagar 
fabrikerna stod stängda. Fackföreningarna har under 
året även gjort ett viktigt arbete med att hjälpa arbe-
tare att få tillgång till de övriga – få och svaga – men 
trots allt sociala skyddsnät som finns att tillgå.

Arnulfo Abril kör jeepney i Manilla. Foto: Björn Lindh.
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Under 2020 har demokratin utmanats i flera latiname-
rikanska länder, med strängare auktoritärt styre och 
konfrontationer mellan polis, militär och civila. I några 
fall har dock den allvarliga utvecklingen delvis kunnat 
brytas med till exempel omval i Bolivia och folkom-
röstning om konstitutionen i Chile.

Latinamerika fortsätter att vara den mest ojämlika 
regionen i världen. De enorma sociala klyftorna anses 
vara en av orsakerna till att Latinamerika tillsammans 
med Europa är den kontinent som drabbats hårdast av 
pandemin. Att auktoritära ledare som till exempel 
 Bolsonaro i Brasilien kallade covid-19 för en ”mild 
influensa” bidrog till spridning av desinformation.   

Många arbetare har förlorat sina jobb i pandemins 

spår och hela fackföreningsrörelsen i Latinamerika har 
på grund av det mist många medlemmar som inte 
längre har råd att betala medlemsavgifterna. 

Palmecentret stödjer fackföreningsrörelsen i 
Latinamerika genom Trade Union Confederation of the 
Americas. Under året ersattes mycket av ordinarie 
verksamhet med att lösa akuta kortsiktiga situationer 
och kartlägga pandemins påverkan på arbetares 
rättigheter.

Inom partistödet kunde trots pandemin drygt 300 
personer från åtta länder delta i seminarier och 
utbildningar. Fler progressiva partier arbetar närmare 
varandra, och många unga kvinnor har tack vare 
programmet rekryterats eller valts till viktiga positioner. 

Det har sitt pris att ta strid mot makthavare med 
kopplingar till paramilitärer och narkotikakarteller. 
Carlos Caicedo är guvernör i provinsen Magdalena i 
Colombia för det progressiva partiet Fuerza Ciudadana. 
För att kunna sköta sitt uppdrag krävs livvakt och 
armerade bilar. 

– Vi tar strid mot en korrupt politisk klass som 
berikat sig genom att lägga beslag på offentliga medel 
och genom narkotikahandel, berättar Carlos Caicedo.

Fuerza Ciudadana får stöd från Palmecentret och 
Socialdemokraterna, bland annat för att få in fler 
ungdomar och kvinnor i partiet, och för att stärka dem 
som motvikt till korruption och auktoritära tendenser.

– Vi tror att den erfarenhet som svenska socialdemo-
krater har av att skapa ett välfärdssamhälle är till stor 
nytta för oss, säger Carlos Caicedo.

Partier går samman i historisk allians
Att träffa likasinnade partier skapar möjligheter till 
dialog som kan leda till närmare samarbeten. I Colom-
bia har de tre progressiva partierna knappt haft något 
samarbete alls under åren, utan har sett varandra som 
motståndare. Men efter att ha deltagit i en politisk aka-
demi som Palmecentret organiserade, inledde man ett 
samarbete som resulterade i en gemensam agenda för 
att skydda genomförandet av fredsavtalet. Under 2020 
togs samarbetet vidare, och partierna har nu gått sam-
man i en historisk allians av progressiva krafter, för att 
tillsammans vinna valet 2022, med ambitionen att  
förändra Colombia.  

PALMECENTRET I LATINAMERIKA
Länder: 
Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska 
Republiken, Mexiko, Paraguay

Antal partnerorganisationer: 15
Aktiva medlemsorganisationer: LO, Kommunalarbetare-
förbundet

Latinamerika 2020 

FOTO: PRESSBILD
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under året
Verksamhetsåret 2020 innebar första året på nya 
avtal med Sida, såväl för den internationella verk-
samheten som för kommunikationsverksamheten. 
Det var det år då implementeringen påbörjades av 
de tre strategierna för den internationella verksam-
heten, kommunikation och insamling samt organi-
sationsutveckling, som styrelsen fattat beslut om 
föregående år. 

Men året 2020 präglades helt av den verklighet 
som skapas av den globala covid-19-pandemin, och 
den omställning som den krävt. Alla länder där Pal-
mecentret har verksamhet har drabbats av olika 
former av nedstängningar. Läget i många länder är 
mycket allvarligt. Miljontals människor har på kort 
tid kastats tillbaka i fattigdom, och utvecklingen 
har på många håll rullats tillbaka flera årtionden. 
Som vid alla kriser är det de mest utsatta som 
drabbas hårdast.

För Palmecentrets partnerorganisationer 
innebar situationen inledningsvis att fokus fick 
flyttas från planerad verksamhet till att helt enkelt 
överleva och anpassa sig till en ny verklighet. 
Planerade verksamheter där människor skulle ha 
träffats fysiskt ställdes in. Resor inom länder 
försvårades och resor utrikes i alla riktningar har i 
stort sett legat nere.

Partnerorganisationers kapacitet att ställa om 
till en digital verksamhet varierade stort, beroende 
på hur resursstarka de är men också på IT-infra-
strukturen, som skiljer sig mellan och inom länder. 
Omställningen har varit svår för många. Digital 
verksamhet stänger ute stora grupper som inte har 

tillgång till datorer, eller som bor i områden med 
dålig täckning eller till och med saknar elektricitet. 
När till exempel styrelseledamöter saknar tillgång 
till teknik riskerar det att försvaga de demokratiska 
strukturerna.

Samtidigt har vi sett hur digitaliseringen på 
andra håll haft positiva konsekvenser som till 
exempel möjliggörandet att ha fler deltagare på 
möten och evenemang, och nå ut bredare när 
resurser kunnat styras om från resande till digital 
utveckling. Sammantaget bedömer vi att förmågan 
att hantera det aktuella pandemiläget hos våra 
partners är god.

Mer oroande är det långsiktiga perspektivet. 
Den globala trenden av minskande demokrati fick 
på sina håll ytterligare vind i seglen av pandemin 
då auktoritära ledare på flera håll utnyttjade 
pandemirestriktioner i eget intresse. Ökande 
förtryck och kontroll av demokratiska organisatio-
ner innebar även att en större del av vår verksam-
het nu omfattas av sekretess, vilket försvårar vårt 
arbete med att informera medlemsorganisationer 
och givare om den verksamhet vi bedriver. Vi ser 
även hur allt fler auktoritära regimer vill ha 
kontroll på penningflödet till civilsamhällesorgani-
sationer, vilket försvårat för Palmecentret att föra 
över medel till flera av de länder vi verkar i. 

Även Palmecentrets medlemsorganisationer och 
den egna personalen har under 2020 fått finna sig i 
en radikal omställning av verksamhet och arbets-
sätt. På Stockholmskontoret har ända sedan 
pandemins omfattning stod klar gällt en rekom-
mendation om att personalen ska arbeta hemifrån. 

Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret) 
är en ideell organisation med huvudsyfte att verka 
i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättig-
heter och fred. Palmecentret är ett samarbetsorgan i 
internationella frågor för den svenska arbetarrörelsen 
och har som uppgift att stödja sina 27 medlemsorga-
nisationers internationella verksamhet. 

Palmecentret bildades 1992 och bedriver 
tillsammans med medlemsorganisationerna 
utvecklingsprojekt runt om i världen. Palmecen-
trets styrelse utses av medlemsorganisationerna 
vid det årliga representantskapsmötet. 

Palmecentrets internationella projekt bedrivs 
dels i egen regi, dels via dess medlemsorganisatio-
ner i Sverige, vilka tillsammans med lokala samar-
betsorganisationer i projektländerna planerar, 
genomför och redovisar verksamheten. Större 
delen av projektverksamheten finansieras av 
medel från Sida och EU, men även andra bidragsgi-
vare förekommer. Den egeninsats som Palmecen-
tret måste erlägga i flertalet Sidafinansierade 
projekt finansieras genom insamlingsverksamhet.
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Seminarier och andra former av fysiska möten har 
ställts in, liksom både inrikes resor för att delta på 
aktiviteter med medlemsorganisationerna, och 
utrikes resor för kontakt med partners.

Vi lyckades på kort tid finna oss i situationen, 
flytta över interna och externa möten till Teams 
och Zoom, digitalisera vår seminarieverksamhet, 
styra om mer resurser till närvaro på sociala medier 
– och trots svårigheter att kommunicera med vissa 
partners har vi sammantaget lyckats upprätthålla 
vår verksamhet. 

Arbetet med kommunikation, opinion och 
insamling i Sverige har kretsat kring kampanjtemat 
”Varning! Frihet i fara” där vi ger plats för och visar 
på behovet av att stödja den negativa demokratiut-
vecklingens motkrafter. Vi har även lyft hur våra 
partners drabbats av pandemi och krympande 
demokratiskt utrymme, bland annat låg ett stort 
fokus på solidaritet med proteströrelsen i Belarus.

När det stod klart att även hösten skulle präglas 
av pandemin reviderades kommunikationsbudge-
ten, vilket Sida godkände. En stor nedskärning 
gjordes vad gäller de så kallade infobidragen, 
medlemsorganisationernas möjlighet att få finan-
siering för att kommunicera kring sin internatio-
nella verksamhet. Detta då få organisationer hade 
möjlighet att prioritera den typen av verksamhet 
under pandemiåret. Våra två årliga stora evene-
mang, Globala torget på Bokmässan och Palmeda-
gen, genomfördes som helt digitala produktioner 
med goda resultat. Trots svårigheterna att nå våra 
målgrupper lyckades Palmecentret upprätthålla 
insamlingsverksamheten, och till och med öka 
insamlingen något under året. 

I början av hösten genomfördes en omstrukture-
ring av den internationella avdelningen. Den 
delades upp i fyra regionala team och ett team för 
metodutveckling. De regionala teamen är Afrika, 
Asien och Latinamerika, Mellanöstern och Nordaf-
rika, samt Europa. Varje team har en chef, under 
chefen för den internationella avdelningen. Den 
regionaliseringen följs nu upp med ett balanse-
ringsarbete av roller och ansvarsområden mellan 
huvud- och lokalkontor.

En förstudie genomfördes med syfte att under-
söka förutsättningarna att inleda verksamhet i 
Demokratiska republiken Kongo. Den förstudien 
ledde till en ansökan till Sida som sedermera fick 
bifall. Arbetet i den Demokratiska republiken 
Kongo påbörjas därmed under 2021. Ytterligare en 
förstudie gällande Etiopien har påbörjats och 
kommer slutföras under våren 2021. 

Med en ny internationell strategi på plats flyttar 
Palmecentret fram positionerna vad gäller miljö 
och klimatfrågan, då rättvis klimatomställning från 
och med i år är en av våra fem politiska priorite-
ringar. En metodrådgivare på temat anställdes 
under året, och satsningar har gjorts på att utbilda 
både personal och medlemsorganisationer i rättvis 
omställning, samt producera material för opinions-
bildning. Vi har anslutit oss till flera klimatnätverk 
och inlett ett klimatsamarbete med Solidar. Under 
året har Palmecentret även påbörjat ett arbete med 
att implementera miljöledningssystem med målet 
att bli en certifierad organisation enligt Svensk 
Miljöbas. 

Under 2020 inledde vi implementeringen av 
våra nya riktlinjer för planering, uppföljning, 
utvärdering och lärande (PMEL). Syftet med 
riktlinjerna är att all programverksamhet systema-
tiskt ska arbeta med PMEL på ett gemensamt sätt. 
Ambitionen sattes på prov redan detta första år, då 
vi på grund av pandemin tvingades digitalisera 
många av våra planerings-, uppföljnings, utvärde-
rings- och lärandeaktiviteter.

Under året sjösattes en satsning för att stärka 
upp vårt arbete med säkerhet, mot bakgrund av att 
en del av verksamheten genomförs i komplicerade 
och riskfyllda kontexter. Det första steget handlade 
om internt riktade åtgärder för att stärka Palme-
centrets informationssäkerhet. Bland annat fick 
personalen utbildning, och rutiner, riktlinjer och 
uppförandekod har uppdaterats. Ett av målen är en 
ökad säkerhetmedvetenhet över lag.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsåret 
Även början av 2021 präglades av covid-19, och 
den fortsatta anpassningen som pandemin kräver.

Det militära maktövertagandet i Burma krävde 
åtgärder för att anpassa vår verksamhet i landet 
efter nya förutsättningar. Då Palmecentret har en 
person på plats som har kunnat svara mot svensk 
medias behov att få direktrapportering inifrån 
landet har det inneburit en ökad synlighet i media 
för Palmecentret.

De demokratiska spelreglerna är under militär-
juntan helt satta ur spel och civilsamhället såväl 
som oppositionen har fråntagits handlingsutrym-
me. Palmecentret kommer fortsatt arbeta för att 
främja den positiva demokratiska utveckling som 
Burma hade före militärkuppen. 
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Palmecentret redovisar för verksamhetsåret 2020 ett 
positivt resultat på 912 tkr (-2 612 tkr) före finansiel-
la poster och efter finansiella på 925 tkr (- 2 478).

Resultatet fördelar sig på verksamheten i 
Solidaritetsfonden med 960 tkr (-1 382 tkr) och 
med -235 tkr (-1 096 tkr) på övrig verksamhet i 
Palmecentret. Nytt för i år är att vi sätter av   200 
tkr till en verksamhets- och investeringsfond.  
Avsättningen avser framtida kompetensutveckling 
för personalen.

Det positiva resultatet i Solidaritetsfonden beror 
främst på att insamlade medel och fadderintäkter 
överstiger kostnader för egeninsatser och direkta 
insatser. Detta förklaras av regeringens beslut att 
delvis slopa egeninsatsen för verksamhetsåret. 

Trots skakig finansmarknad under verksamhets-
året har vi fortfarande en stabil utveckling av 
marknadsvärdet jämfört med det bokförda värdet. 
Utvecklingen av våra placeringar beskrivs i not 11. 
Solidaritetsfondens verksamhet i siffror framgår av 
not 8. 

Underskottet på övrig verksamhet i Palmecentret 
är något större än det som budgeterats.

Anställda
Palmecentrets kansli ligger på Sveavägen i Stock-
holm. Under året har Palmecentret i medeltal haft 
45 (42) personer anställda. Därtill kommer 7 (6) 
lokalt anställda personer i ett antal projektländer 
(Albanien, Burma, Chile, Filippinerna, Kosovo, 
Palestina, Serbien, Sydafrika, Zimbabwe). Totalt 
antal anställda på Palmecentret under åretuppgår 
således till 52 (48) personer.  

Samtliga anställda på huvudkontoret omfattas 
av kollektivavtal. De lokalt anställda omfattas av så 
kollektivavtalsliknande villkor som möjligt. Värt att 
nämna är att i statistiken över lokalt anställda 
noteras enbart personer med anställningsavtal, 
ytterligare 5 personer i våra projektländer är 
kontrakterade via konsultavtal. Anledningen till 
detta är bland annat att lokal lagstiftning i vissa fall 
begränsar att vi anställer personer.

Framtida utveckling  
Förhoppningen är att pandemin snart ska vara över 
och verksamheten ska kunna genomföras i mer nor-
mala former. Men den snabba utvecklingen av arbete 
via digitala kanaler innebär en utveckling av verksam-
hetsformerna, och även i framtiden kommer en stor 
del av det som tidigare varit fysiska möten att fortgå 
digitalt.  

Palmecentret ska under strategiperioden 
2020–2025 fortsätta att stödja demokratiska 
organisationer i de länder där vi verkar. Vi ska 
fortsätta arbeta för att svensk arbetarrörelse ska ses 
som en motkraft mot antidemokratiska krafter i 
världen, och vi ska fortsätta bedriva ett aktivt 
insamlingsarbete inom arbetarrörelsen. 

Hur väl vi lyckas med dessa ambitioner beror på 
hur väl vi lyckas förhålla oss till och hantera om-
världstrender samt hur väl vi förvaltar våra organisa-
toriska, personella och finansiella resurser. Organisa-
tionsutvecklingsstrategin syftar till att styra och staka 
ut riktningen för detta med målsättningen att Palme-
centret ska vara en kompetent, effektiv och långsiktigt 
hållbar folkrörelseorganisation. Som ett led i arbetet 
ser vi ett behov av att öka vår lokala närvaro för att 
kunna ge det nödvändiga stödet till både våra interna-
tionella partners och till våra svenska medlems-
organisationer, vilket tydliggör behovet av en stärkt 
regional och decentraliserad organisationsstruktur. Vi 
ser över hur människan, platsen/kontoret och tekni-
ken i samspel ska möjliggöra effektivare och än mer 
inkluderande arbetssätt, och hur det värderingsstyrda 
chefs- och medarbetarskapet ska utvecklas vidare.

Under året kommer vi se över arbetssättet kring 
våra kapitalplaceringar. Vi vill vara mer aktiva i 
arbetet av vår placeringsportfölj och kommer bland 
annat ta hjälp av en extern rådgivare. Syftet med 
detta är att säkerställa våra definierade avkast-
nings- och konsolideringsmål.

Att öka synligheten och stärka Palmecentrets röst 
i debatten är en viktig prioritering för generalsekre-
teraren och har även slagits fast av styrelsen i 
kommunikationsstrategin för verksamhetsperioden 
2020–2025. Under 2021 initieras en satsning med 
syfte att stärka organisationens förmåga att både 
arbeta strategiskt och långsiktigt med målsättningen 
att utveckla mer av studieverksamhet och idédebatt.

Övrig information 
På vår hemsida www.palmecenter.se finns det mer 
att läsa om vår verksamhet.

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Intäkter 166 578 173 490 157 088 141 518 136 086

Verksamhetsresultat 912 -2 612    -2 070    -1 243    -2 767

Resultat efter finansiella poster 925 -2 478     - 366    -989    -2 304

Balansomslutning 79 689 62 155   53 659     63 322    71 728

Resultat och ställning
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Resultaträkning
 Not 2020 2019

Föreningens intäkter   

Bidrag från Sida och EU 2 156 236 163 215

Insamlade medel/gåvor till Solidaritetsfonden  5 935 5 798

Medlemsavgifter  3 700 3 704

Övriga verksamhetsintäkter  589 773 

   

Summa föreningens intäkter  166 461 173 490 

   

Verksamhetskostnader   

Kostnader för biståndsprogrammet 3, 4, 5 -159 116 -169 852

Insamlingskostnader  -1 160 -1 143

Administrationskostnader  -5 273 -5 106 

Verksamhetsresultat  912 -2 612 

   

Resultat från finansiella investeringar   

Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 -4 

   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 16 138

Resultat efter finansiella poster  13 134 

   

Årets resultat  925 -2 478 

   

Specifikation av årets resultat   

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  925 -2 478

Varav Solidaritetsfondens resultat  1 008 -1 382

Verksamhets- och investeringsfond  200 0

Kvarstående belopp för året OPC  -283 -1 096
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Balansräkning
 Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar   

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 9  

Balanserade utgifter för programvara  449 0 

Materiella anläggningstillgångar 10  

Inventarier  316 448

   

Summa anläggningstillgångar  766 448

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar  0 728

Skattefordran  570 570

Övriga kortfristiga fordringar  247 92

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  599 1 183 

  1 416 2 574

   

Kortfristiga placeringar 11 25 565 25 459

   

Kassa och bank  52 059 33 674

    

Summa omsättningstillgångar  79 041 61 707

   

Summa tillgångar  79 806 62 155

Eget kapital och skulder 7  

Eget kapital   

Solidaritetsfonden  15 143 14 135

Verksamhets- och investeringsfond  200 0

Balanserat kapital  11 624 11 907 

Summa eget kapital  26 967 26 042

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  1 210 1 618

Skuld till Sida 12 0 208

Övriga kortfristiga skulder  25 952 18 373

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 25 676 15 913 

Summa skulder  52 839 36 113 

   

Summa eget kapital och skulder  79 806 62 155 

   

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Olof Palmes Internationella Centers årsredovisning upprättas med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år. 

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan 
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en 
tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i 
utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om till-gången eller 
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att 
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
I insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från framför allt 
privatpersoner och organisationer. Till insamlade medel räknas även 
testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt 
intäkter från insamlade medel med gåvobevis. Gåvor redovisas som 
huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas enligt 
huvudregeln till verkligt värde. I de fall föreningen lämnat en 
ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersätt-
ningen.

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har 
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för 
att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa 
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår 
som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig 
till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen 
fått eller kommer att få. 

Verksamhetskostnader 
Som verksamhetskostnader klassificeras sådana kostnader som har 
direkt samband med att uppfylla organisationens syfte och stadgar. I 
denna post ingår kostnader för kommunikation och programverk-
samhet samt kostnader för utbildning, kompetensutveckling, 
kvalitetssäkring, erfarenhetsutbyte med mera inom biståndsarbetet. 
Av verksamhetskostnader har särredovisning skett av utbetalda 
anslag till biståndsprojekt, utbetalda anslag från Solidaritetsfonden 
samt insamlingskostnader för Solidaritetsfonden enligt nedan. 

Administrationskostnader 
Administrationskostnader är sådana kostnader som är nödvändiga 
för att administrera själva organisationen. Viss allmän administration 
krävs för att säkerställa en god intern kontroll och en god kvalitet på 
organisationens rapportering, personalhantering etc. Hit räknas 
således kostnader för administrativ personal, hyra, styrelsesamman-
träden och liknande kostnader. I de fall medarbetare arbetar både 
med verksamhetsrelaterade uppgifter och med områdesadministra-
tiva uppgifter har kostnaderna för dessa personer fördelats mellan 
verksamhetskostnader och administrativa kostnader i relation till 
beräknad nedlagd tid inom respektive område. 

Kostnader för bistånd och kommunikationsprogrammen 
Avser utbetalda anslag till biståndsprojekt där ansökta bidrag från 
Sida har vidareförmedlats till medlemsorganisationer efter ansökan 
till Olof Palmes Internationella Center. Dessutom ingår direkta 
kostnader nedlagda i biståndsprojekt vilka drivits av Olof Palmes 
Internationella Center. 

Leasing 
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s 
leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över 
leasingperioden.  
 
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter 
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestäm-
da redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.  

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet 
eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelag-
stiftningen. 

Balansräkningen 

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde 
om inget annat anges nedan. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Bidrag som avser 
förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens 
anskaffningsvärde. En anläggningstillgång som har betydande 
komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas vara väsentlig, 
redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje kompo-
nents nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Datautrustning 3 år
Anpassad programvara 5 år
Övriga inventarier 5 år
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Finansiella tillgångar 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 
11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter 
det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar 
enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta. Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en 
värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid 
värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivnings-
prövning. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs.  

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag  
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/
stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen 
redovisas detta belopp som en skuld.

Avsättningar  
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är 
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på 
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till 
belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar 
värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att behöva erläggas. 

Not 2 Bidrag från Sida och EU
  2020 2019
Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande*:   
Bidrag från Sida  155 585 152 436
Bidrag från EU  184 4 422
Övriga erhållna bidrag till verksamheten  8 011 8 165
Bidrag överförda från tidigare år  17 927 16 519
Bidrag överförda till nästkommande år  -25 472 -18 327  
  
Summa  156 236 163 215  
  
* Varav administrationsbidrag 10 442 957 (8 843 293) kr samt   
22 492 438 (22 806 154) kr avseende projektledning.     
  

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
  2020 2019
Antal anställda    
OPC Huvudkontor Sverige   45 42
Lokalkontor Albanien  1 1
Lokalkontor Serbien/Bosnien (ett kontor i Belgrad)  2 2
Lokalkontor Kosovo  1 1
Lokalkontor Palestina  1 1
Lokalkontor Sydafrika  2 1  
  
Totalt  52 48  
   
Av huvudkontorets 45 anställda var 27 kvinnor och 18 män. Av de 7 lokalanställda var 5 kvinnor och 2 män. I medelantalet anställda för 2020 
ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp. Personer som är anlitade på konsult basis ingår inte i 
antalet anställda.

Löner och andra ersättningar:   
Styrelse och generalsekreterare *  932 911
Övriga anställda  20 651 19 199  
  
Totala löner och ersättningar  21 583 20 109  
 
* Något arvode till styrelsen har inte utgått 2020 (0).    
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Not 4 Operationella leasingavtal – leasegivare
  2020 2019
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas    
avseende leasingavtal:    
Förfaller till betalning inom ett år  134 150
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem 5 år  268 150  
 
Under perioden erhållna leasingavgifter  402 300  
 
Organisationen hyr ut en del av kontorslokalerna till en närstående organisation.  
    

Not 5 Operationella leasingavtal – leasetagare   

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende leasingavtal:   
Förfaller till betalning inom ett år  3 859 3 528 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år  7 596 3 652 
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter  11 455 7 180  
  
Summan av räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter  3 944 3 850  
 
Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda lokaler, kontorsservice och kopiatorer. 

Avtalet om hyra av lokalerna för kansliet löper på tre år där 2023 är sista året. Avtal om leasing av kopiatorer löper på fyra år där 2022 är sista 
året. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp.

    
Sociala kostnader  6 214 6 320  
 
Pensionskostnader    
Generalsekreterare  305 284
Övriga anställda  1 512 1374  
  
Totalt  1 817 1 658  
 
Särskild löneskatt på pensionspremier  441 318  
  
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   
Antal styrelseledamöter på balansdagen     

Kvinnor  6 6
Män  5 5 
Totalt  11 11 

Antal generalsekreterare och andra ledande befattningshavare   
Kvinnor  2 2
Män  4 5
Totalt  6 7 

Avtal om avgångsvederlag
Enligt avtal gäller att generalsekreteraren har en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida, vid egen uppsägning 
6 månader. För övriga i ledningsgruppen gäller en uppsägningstid om 3-6 månader beroende på anställningstid. Vid egen uppsägning 3 månader.
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Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelningar  136 233
Realisationsresultat vid försäljningar  -94 0
Ränteintäkter bank  0 1
Ränteintäkter placeringar  0 131
Valutadifferenser  -27 -228
    
Summa  15 138

Not 7 Eget kapital        
 Solidaritetsfonden  Verksamhets- och Balanserat Totalt eget
  investeringsfond  kapital OPC   kapital
    
Ingående balans 14 135 0 11 907 26 042
Årets resultat S-fonden 960 200 0 1 160
Kvarstående belopp för året  
OPC (exkl S-fonden)   -235 -235  
    
Utgående balans 15 095 200 11 672 26 967

Not 8 Solidaritetsfondens verksamhet i siffror
  2020 2019
Intäkter Solidaritetsfonden  3 498 2 873
Fadderintäkter Solidaritetsfonden  2 373 2 943
Avkastning kapital  64 225
Egeninsats Sidaprojekt  -3 582 -6 280
Direkta insatser  -60 0
Övriga kostnader  -1 086 -1 143
Avsättning till verksamhets- och investeringsfond  -200 0
Solidaritetsfondens resultat  1 008 -1 382

Övrig information angående Solidaritetsfonden:   
Förutom den direkta avkastningen på kapital som framgår av redovisningen finns även ett underliggande ökat marknadsvärde.  
Se skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärde i not 10.

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
  2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden  0 0
Årets inköp  449 0
Försäljningar och utrangeringar  - 0
    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  449 0
    
Ingående avskrivningar  0 0
Försäljningar och utrangeringar  - 0
Årets avskrivningar  0 0
    
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
    
Utgående restvärde enligt plan  449 0
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar   
    
Ingående anskaffningsvärden  3 346 2 991
Årets inköp  79 355
Försäljningar och utrangeringar  - 0
    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 425 3 346
    
Ingående avskrivningar  -2 898 -2 477
Försäljningar och utrangeringar  - 0
Årets avskrivningar  -211 -421
    
Utgående ackumulerade avskrivningar  -3 109 -2 898
    
Utgående restvärde enligt plan  316 448
 

 

Not 11 Kortfristiga placeringar    
  2020 2019
Bokfört värde  25 565 25 459
    
Marknadsvärde  35 591 33 967 
    
Skillnad bokfört värde-marknadsvärde  10 026 8 508
    
Nektar  5 140 5 140
Swedbank Transition Sweden A  4 000 4 000
Swedbank Specialinlåning  4 072 3 710
Obligationslån företag  4 353 4 608
Folksam kapitalförsäkring  8 000 8 000
    
Summa bokfört värde  25 565 25 458 
    
    

Not 12 Skuld till Sida   
  2020 2019
Återbetalning av anslag avseende tidigare år  0 208
Ränteskuld  0 0
 
Summa  0 208
    
    
 
 
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2020 2019 

Semesterlöner  2 321 1 849
Upplupna sociala avgifter  1 304 1 124
Förutbetalda anslag  19 657 10 500
Övriga poster  2 395 2 440
 
Summa  25 677 15 913
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Olof Palmes Internationella Center för räkenskaps-
året 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av centrets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2020 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 
ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till centret enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Till representantskapsmötet för Olof Palmes Internationella Center, org.nr 802013-1333

Styrelsens och generalsekreterarens under-
skrifter, digitalt signerade 20 april 2021:
Marita Ulvskog, SAP, Ordförande
Anna Sundström, Generalsekreterare
Oscar Ernerot, LO
Maria Nyberg, Handelsanställdas förbund
Martin Gunnarsson, IF Metall
Niklas Skeppar, ABF
Gabriella Lavecchia, Seko
Tajma Sisic,  SSU
Kenneth G Forslund, SAP
Nina Unesi, S-kvinnor
Hans Josefsson, Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet
Leif Isaksson, LO

Tilläggsupplysningar
Palmecentrets styrelse har haft följande sam-
mansättning sedan representantskapet 27 maj 
2020:

Ordförande
Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter
Berit Müllerström, LO (t.o.m. december 2020)
Lisa Bengtsson, LO (adjungerad från dec. 2020)
Oscar Ernerot, LO
Martin Gunnarsson, IF Metall
Maria Nyberg, Handelsanställdas förbund
Gabriella Lavecchia, Seko
Niklas Skeppar, ABF
Kenneth G Forslund, Socialdemokraterna

Tajma Sisic, SSU
Hans Josefsson, Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet
Nina Unesi, S-kvinnor

Styrelsesuppleanter
Leif Isaksson, LO
Åsa Törnlund, LO
Anders Jonsson, Kommunalarbetareförbundet
Mats Erikson, LO
Johan Pelling, Hyresgästföreningen
Hanna Kharazmi Holmer, ABF
Johan Hassel, Socialdemokraterna
Irma Görtz, Socialdemokraterna
Henrik Svensson, S-studenter
Christian Kaddik, Unga Örnar
Mia Sundelin, HBT-Socialdemokrater

Ordinarie revisorer 
Ella Niia, Socialdemokraterna  
 
Micaela Karlström, auktoriserad revisor,  
Moore Allegretto AB

Revisorssuppleanter
Lars Gäfvert, LO   
Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor,  
Moore Allegretto AB

Valberedning
Roger Hällhag, Socialdemokraterna
Ewa Lantz, ABF
Loa Brynjulfsdottir, LO
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelsen (men innefattar inte årsre-
dovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi 
har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansva-
rar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av centrets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera centret, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dess-
utom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felak-
tighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av 
centrets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrel-
sens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om centrets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
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väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen återger de underliggande transaktioner-
na och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen ger en rättvisande bild av centrets resultat 
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Olof 
Palmes Internationella Center för räkenskapsåret 
2020.

Vi tillstyrker att representantskapsmötet beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar res-
pektive Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till centret enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot centret.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot centret.

Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för centrets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsun-
derlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Vår revisionsberättelse har lämnats och 
signerats digitalt 23 april 2021:
Micaela Karlström, Auktoriserad revisor, 
Moore Allegretto AB
Ella Niia, SAP
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Styrelse 2020 

Berit Müllerström, LO
Vice ordförande (t.o.m. dec 2020)

Marita Ulvskog, Socialdemo-
kraterna, Styrelseordförande 

Lisa Bengtsson, LO, Vice ordf. 
(adjungerad från dec 2020)

Oscar Ernerot, LO
Styrelseledamot

Kenneth G Forslund, Socialde-
mokraterna, Styrelseledamot

Tajma Sisic, SSU
Styrelseledamot

Nina Unesi, S-kvinnor
Styrelseledamot      

Gabriella Lavecchia, Seko
Styrelseledamot

Niklas Skeppar, ABF
Styrelseledamot

Martin Gunnarsson, IF Metall
Styrelseledamot

Hans Josefsson, Socialdemokrater 
för Tro och Solidaritet, Styr.led.

Maria Nyberg, Handelsanställdas 
förbund, Styrelseledamot

Styrelsesuppleanter
Leif Isaksson, LO
Åsa Törnlund, LO
Anders Jonsson, Kommunalarbetareförbundet
Mats Erikson, LO
Johan Pelling, Hyresgästföreningen
Hanna Kharazmi Holmer, ABF
Johan Hassel, Socialdemokraterna
Irma Görtz, Socialdemokraterna
Henrik Svensson, S-studenter
Christian Kaddik, Unga Örnar
Mia Sundelin, HBT-Socialdemokrater
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ALBANIEN 
Albanian Post-Telecom Workers Union (SPPTSH) 
Centre for Labour Rights 
Civil Society Development Center Dürres 
Epoka e Re/ New Epoch 
Gender Alliance for Development Centre 
Qemal Stafa Foundation 
Qendresa Qytetare - Civic Resistance 
Together for Life 
Vlora Youth Center 
Youth Roma and Egyptian Movement 
 
BALKAN 
CEE Network for Gender Issues 
 
BOSNIEN-HERCEGOVINA 
ABF Busovaca 
Agora Centre 
Artsinteza 
Center for Civic Cooperation 
Center to support organisations 
Crvena - Association for Culture and Art 
Forum of the Left Initiative 
STBIH 
Trade Union of Administration of Republika Srpska 
Tuzla Community Foundation 
Vive Zene 
 
ESWATINI 
International Research Academy for Labour 
Education (IRALE) 
Swaziland Action Group Against Abuse 
Trade Union Congress of Swaziland 
 
FILIPPINERNA 
Center for Migrant Advocacy Philippines Inc 
Labour Education And Research Network Inc 
NCTU 
SIAD Initiatives in Mindanao-Convergence for Asset 
Reform and Regional Development 
 
KOSOVO 
Aktiv 
Center for Policies and Advocacy 
Communication for Social Development 
Democracy for Development 
EC Ma Ndryshe 
Iniciativa Kosovare per Stabilitet-IKS 
Kosova Democratic Institute  
Musine Kokalari 
ODA 
Peer Educators Network 
Qendra Multimedia 
Syri i Vizionit 
Trade Union Health Federation of Kosovo  
Youth Association for Human Rights 
 
LATINAMERIKA 
Instituto Igualdad 
Confederación Sindical de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Américas 
 
MAKEDONIEN 
Association for local democracy Community Center 
of Struga Municipality 
Association Multikultura 

Citizens association of textile, leather and shoe 
workers Loud Textile Worker   
Foundation NGO Info-centre Skopje 
Progres Institute for Social Democracy  
Trade Union of Industry, Energy and Mining of 
Macedonia  
Youth Cultural Center – Bitola 
 
NAMIBIA 
Forum for the Future 
Labour Resource and Research Institute 
Metal and Allied Namibian Workers Union 
Namibian Women’s Association  
Pots of Hope 
Sister Namibia 
Women’s Leadership Centre 
 
PALESTINA 
Al Marfa  Counselling Center 
Al-Mortaqa Organization for Women 
Civitas Institute 
Democracy and Workers’ Rights Center in Palestine 
Fatah 
Fatah Youth Movement 
Filastiniyat 
Health Development Information and Policy 
Institute 
International Center of Bethlehem 
Marda Association for Development 
Old City Association Jerusalem 
Palestinian Peace Coalition 
Palestinian Youth Union 
Qalqiliya Culture Forum 
Social and Economic Policies Monitor - Al Marsad 
Taawon for Conflict Resolution 
The Palestinian Youth Association for Leadership 
and Rights Activation  
 
SERBIEN 
Autonomous Trade Union of Employees in 
Agriculture, Food, Tobacco industry and Water 
management of Serbia 
Becej Youth Association 
CA Sretenje 
Center for Democracy Foundation 
Center for Dignified Work 
Centre for Modern Skills 
Coalition for Oversight of Public Finances 
Confederation of Autonomous Trade Unions of 
Novi Sad and Municipalities 
CSO Radnik 
Democratic Dialogue Network / Mreza za 
demokratski dijalog 
Ignorant Schoolmaster 
Institute for Urban Politics 
Juzne Vesti (Southern News) 
Kontekst 
LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans 
and Turkey 
Prodrinje Anti-Corruption Team 
Public Policy Research Centre 
Roma Centre for Democracy 
Savez Samostalnih sindikata Kragujevac 
Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) / 
Confederation of Autonomous Trade Unions of 
Serbia 

SSS Vojvodine - Savez Samostalnih Sidikata 
Vojvodine 
Toplica Center for Democracy and Human Rights 
Uzice Center for Human Rights and Democracy 
Zajecar Initiative 
Zrenjanin Social Forum 
 
SOMALIA 
Federation of Somali Trade Unions 
 
SYDAFRIKA 
Consortium for Refugees and Migrants in South Africa 
Domestic Violence Unit  
Dutywa Women Support Centre 
Education and Training Unit 
Environmental Monitoring Group  
Heal the Hood Association 
Ikhwezi Womens Support Center 
Ilitha Labantu 
International Federation of Workers Education 
Associations 
Labour Research Service 
SOS - Soundz of the South 
South African Liaison Office 
Trust for Community Outreach and Education 
Zimbabwe Institute 
 
SYRIEN 
Syrian Women´s Network  
Mobaderoon 
 
TUNISIEN 
Ettakatol/Democratic Forum for Labour and 
Liberties 
 
TURKIET 
Association of Legal Aid against Sexual violence  
Hrant Dink Foundation 
Human Rights Association of Diyarbakir 
Ismail Besikci Foundation 
Truth, Justice and Memory Center  
Zero Discrimination Association 
 
VÄSTSAHARA 
School of Olof Palme in Western Sahara 
 
ZIMBABWE 
Association of Womens Clubs 
General Agriculture and Plantation Workers Union 
of Zimbabwe 
Labour and  Economic Development Research 
Institute Zimbabwe 
Masakhaneni Project Trust 
Media Institute of Southern Africa-Zimbabwe Chapter
Patsime Trust 
Savanna Trust 
Whispers 
WiPSU Women in Politics Support Unit 
Women and AIDS Support Network 
Yamurai - Yamurai for people living positively with 
HIV/AIDS 
Zimbabwe Congress of Trade Unions  

Våra samarbetsorganisationer
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Stöd människors kamp för demokrati, social 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

www.palmecenter.se

Ditt stöd behövs!

Olof Palmes Internationella Center
Box 836 / Sveavägen 68, 101 36 Stockholm

Telefon: 08-677 57 70
E-post: info@palmecenter.se


