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30 länder
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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

2021 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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et var vad vi sa på Palmedagen i november, 
och syftade då på att pandemin var på väg 
att plana ut och att inga munskydd längre 
skulle behövas. Med ett slut på pandemin 

skulle den inte längre kunna utnyttjas som före-
vändning av makthavare som vill sätta munkavle på 
demokratiska organisationer i civilsamhället. 

Men tyvärr ser vi att den auktoritära utvecklingen i 
världen fortsätter. Till det kan vi lägga Putins brutala 
invasion av Ukraina. Den berör oss alla; hela världen 
och var och ens säkerhet är under attack. Under förra 
året lade vi mycket kraft på att stötta kamrater i 
Belarus och i Burma, och sprida deras budskap här i 
Sverige. I Belarus lider människor under samma slags 
förtryck som vi har sett växa fram i Ryssland. I Burma 
gjorde en statskupp slut på en redan bristfällig 
demokrati, med ett massivt förtryck som följd. Och i 
dag är det särskilt mot Ukraina vi riktar vårt fokus.

Det ligger i Palmecentrets själ, att oförtrutet 
fortsätta vara ett stöd till världens modiga motkraf-
ter, som verkar med sina egna liv som insats. Därför 
fortsätter vi att kommunicera ”Varning! Frihet i Fara” 
och varnar för en fortsatt auktoritär utveckling med 

konkreta exempel på starka motkrafter, som ljus i 
mörkret. 

Men vi lyfter också blicken. För precis 40 år sedan, 
när det kalla kriget hotade att övergå i ett förödande 
kärnvapenkrig, etablerade en internationell kommission 
under ledning av Olof Palme begreppet ”gemensam 
säkerhet”. Vi har återtagit det begreppet. Tillsammans 
med flera internationella aktörer har vi jobbat fram 
förslag på hur vi gemensamt bör ta oss an de utmaning-
ar vi står inför. Både när det gäller massförstörelseva-
pen, klimatförstörelsen och andra globala hot.

Putin hotar att använda de ryska kärnvapnen, och 
den doktrin som säger att kärnvapen fungerar 
avskräckande har visat sig inte stämma. Kärnvapnen 
avskräckte inte från krig, men avskräcker de som vill 
bistå Ukraina. Därför fortsätter vi att stå fast vid att 
Sverige bör ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud. 

Ett stort tack till medlemsorganisationer och 
enskilda som under året stöttat Palmecentrets 
verksamhet på alla olika sätt. Ni är Palmecentret. Utan 
er skulle våra partners i världen gå miste om det stöd 
de behöver, för att föra kampen vidare.

”Nu är det slut på munkavlarnas tid”
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Anna Sundström 
Generalsekreterare 

Marita Ulvskog 
Ordförande
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9% 
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Länder vi arbetar i
(ljusmarkerade)

Den internationella verksamhet som Palmecentret bedriver tillsammans 
med medlemsbasen inom arbetarrörelsen spelar en fundamental roll för den 
 konkreta, internationella solidariteten. De gåvor vi tar emot är avgörande för 
verksamheten – för varje krona vi får skjuter Sida till nio.

Svensk arbetarrörelse gör avtryck i världen

Palmecentrets verksamhet  finansieras 
huvudsakligen av Sida.

Vi har även finansiering från andra 
institutionella givare, som tex EU och 
Folke Bernadotteakademin. 

Insamling från enskilda personer 
 kommer huvudsakligen från månads-
givare och  allmänna gåvor. 

Våra medlemsorganisationer betalar 
en årlig medlemsavgift. 

Merparten av pengarna vidareför-
medlas, antingen direkt till våra 
partnerorganisationer ute i världen, 
eller via våra medlemsorganisationer 
i Sverige. På uppdrag av Socialdemo-
kraterna handlägger Palmecentret 
också Socialdemokraternas del av 
det partiinriktade demokratistödet. 

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 be-
driva en bra och seriös verksamhet. 
För 2021 var kostnaderna för adminis-
tration och insamling 3,2 procent av 
omsättningen. 

MEDLEMS-
ORGANISATIONER

INSAMLING

PARTNERORGANISATIONER

MEDLEMS-
ORGANISATIONERS

PROJEKT
EGNA PROJEKT

PARTISTÖDSPROJEKT
MED S

83,7%

5,2%

2,1% 8,9%

Så fördelas pengarna 
(per region i procent)
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Demonstranter stormar den 
amerikanska kongressen.

Vaccin mot covid 19 börjar rullas ut. 
Rika länder köper upp det mesta.

FN:s kärnvapenförbud träder i kraft.

Vi inleder verksamhet i Demokra-
tiska Republiken Kongo.

Workshop med medlemsorganisa-
tioner kring kommande 
redovisningsperiod.

Oscar Ernerot, internationell 
sekreterare på LO, presenterar LO:s 
nya internationella strategi för oss.

Regional Palmedag i Östergötland.

Militären tar makten i Burma. 

Vår insamling för Burma genererar 
över 60 000 kronor.

En workshop i konfliktkänslighet för 
Palestina hålls där verktyget do no 
harm introduceras.

Personalen genomgår miljöutbild-
ning, som ett led i att bli en 
miljöcertifierad organisation.

Personalworkshop kring reflektion 
och lärande.

Globala Torget gästar Umeå Littfest.

Regional Palmedag i Västerbotten.

Israel flygbombar Gaza och skapar 
extrem förödelse under 11 dagar. 

Vår insamling för Gaza genererar 
drygt 40 000 kronor.

Palmecentrets representantskap. 
Marita Ulvskog omväljs till 
ordförande.

Lansering av initiativet Common 
Security.

Palmecentret miljöcertifieras enligt 
Svensk Miljöbas.

Sydafrikas expresident Jacob Zuma 
döms till fängelse, vilket leder till 
våldsamma protester.

Vår nya kommunikationschef Anna 
Wickman tillträder.

LO:s systerorganisation Hongkong 
Congress of Trade Unions tvingas 
upplösa sig till följd av våldsam 
repression. 

En succesiv återgång till kontoret i 
Stockholm påbörjas. 

Globala Torget genomförs på 
Bokmässan och Världskultur museet, 
och streamas på Facebook.

Den fackliga ledaren och ordförande 
för Industrial Worker’s Federation of 
Myanmar gästar oss och IF Metall.

Vi lanserar uppföljningsrapporten 
för Frihet i Fara: Civila samhället 
under attack.

Klimattoppmötet i Glasgow 
uppmanar rika länder att fördubbla 
sitt stöd till fattigare länders 
klimatanpassning. 

Palmedagen 2021, ”Vi bygger 
världen”, arrangeras i hybridform i 
ABF-huset. 

Personalvecka i Stockholm. 

Filippinerna drabbas hårt av 
supertyfonen Rai och minst 400 
människor mister livet.

Ryssland kräver av Natoländerna att 
inga nya länder ska få ansluta sig till 
Nato. Spänningarna mellan Ryssland 
och Ukraina ökar.

Under S-kongressen håller vi i ett 
seminarium kring vårt internatio-
nella arbete.

Vi deltar på Mänskliga Rättighets-
dagarna i Göteborg.

Nya biståndsministern gästar Studio 
Solidaritet.

JANUARI FEBRUARI MARS MAJ

JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

ÅRET SOM GICK
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S studenter

Vi är Palmecentret
Palmecentret samlar genom sina 27 medlemsorganisationer folkrörelser som arbetar 
socialt, fackligt och politiskt. Deras engagemang i Palmecentrets verksamhet runt om 
i världen spelar en avgörande roll för den konkreta, internationella solidariteten. Den 
gör skillnad för människor i 30 länder. Under 2021 hade 80 internationella projekt nå-
gon form av samarbete med Palmecentrets medlemsorganisationer. 

Tack för ert engagemang! Tillsammans gör vi skillnad, i en tid när det behövs mer än 
någonsin.

Driver egna projekt: 
ABF förbundet och ABF Gästrikebygden-Gävle, 
Hälsingland, Östergötland, Gävleborg, Botkyrka-Salem 
och Skaraborg. Folkhögskolor: Sunderby, Medlefors och 
Arbetarrörelsens, i Göteborg och Viskadalen. LO-
distrikten i Gotland och Västsverige. SSU Gävleborg, 
Socialdemokraterna i Göteborg, Unga Örnar Väst, 
Hyresgästföreningen Gävle och Seko.

Driver projekt utan administration (PUA):
S-Kvinnor förbundet och S-Kvinnor i Dalarna, Stock-
holms stad, Stockholms län, Västerbotten, Norrbotten 
och Sörmland. ABF Södertälje-Nykvarn, Jönköpings län, 
Kronoberg, Södra Småland, Borlänge-Nedansiljan, 
Skåne och Malmö. Folkhögskolor: Marieborgs, 
Birkagårdens, Runö, Västerås, Sunderby och Malmö. 
SSU Gävleborg, Socialdemokrater för tro och solidaritet, 
S-studenter, HBT-Socialdemokrater, Verdandi Örebro, 
Folkets Hus och Parker, LO, IF Metall, Livs,  Kommunal, 
Fastighets och Handels.

Engagerade genom fadderskap:
IF Metall Västra Skaraborg och Blekinge. Socialdemokra-
terna i Östergötland och Umeå. Kommunal förbundet 
och Kommunal Västra Svealand och Mitt. Anna Lindhs 
och Olof Palmes Minnesfonder. SSR och Livs.

TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
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För att genomföra bra projektverksamhet behövs kun-
skap. Palmecentret erbjuder kontinuerligt kurser för 
projektaktiva i medlemsorganisationerna, som ofta 
blir viktiga tillfällen för erfarenhetsutbyte. Till följd av 
pandemin genomfördes utbildningarna digitalt också 
under 2021. Frida Perjus är metodrådgivare för kapa-
citetsutveckling av medlemsorganisationer och lokala 
samarbetsorganisationer på Palmecentret: 

Har vi blivit bättre detta andra pandemiår på digital 
pedagogik?
– Vi har sedan tidigare behövt bli bättre på att digitali-
sera utbildningar, och det här gav oss en spark i baken! Vi 
använder oss numera av till exempel Mural, som är ett 
verktyg för att kunna arbeta interaktivt. Jag har insett att 
det går att vara kreativ och få till interaktion digitalt!
 
Vad har utmaningarna varit?
– Det har tagit tid att lära sig dessa verktyg. Alla har 
inte tillgång till bra internetuppkoppling och dato-

rer. Man förlorar mycket av 
nätverkandet när man inte 
ses fysiskt. Många intressanta 
samtal sker ju annars mellan 
mötena, på kafferasten eller 
under lunchen. 

Har digitala utbildningar  
någon fördel?
– När det gäller utbildning 

för våra internationella partners så är det definitivt 
en fördel att vi når ut till så många fler deltagare. Vad 
gäller medlemsorganisationerna så når vi ett större 
antal medlemsorganisationer. 

Varför är mötet mellan medlemsorganisationer så 
viktigt?
– För att lära av varandra, bygga nätverk och stärka 
det internationella solidaritetsarbetet. De projektak-
tiva är experter inom olika områden och kan utbyta 
kunskap och erfarenhet. Våra medlemsorganisationer 
efterfrågar ofta mer tid för just erfarenhetsutbyten. 

Kunskap som leder 
till förändring

Utöver projektsamarbeten erbjuder Palmecentret sina medlemsorganisationer möjligheten att söka medel för att genomföra mindre kommunikationsprojekt. 
Exempel från 2021: S-kvinnor i Österlen arrangerade en fredsfestival som bland annat resulterade i att en nordisk samverkansgrupp för fred bildades (1).
Umeå arbetarkommun och Unga Örnar (2) producerade filmer om projekten de stödjer i Zimbabwe och Namibia. 
Socialdemokraterna i Skåne och ABF (3), Verdandi Örebro (4) och S-studenter genomförde evenemang for att inspirera till engagemang for internationell solidaritet. 

Under 2021 anordnade Palmecentret tre digitala utbild-
ningar för projektaktiva inom medlemsorganisationerna. 
Utvärderingar visar på nöjda deltagare i alla kurser:
•  En redovisningsworkshop med erfarenhetsutbyte om 

vad som är viktigt när man skriver en redovisning av 
projekten. 

•  En workshop med erfarenhetsutbyte om digitala 
verktyg i projektsamarbetet. Genomfördes i samarbete 
med Malmös Folkhögskola.

•  Den årliga projektledarutbildningen. Här får projektak-
tiva kunskap som behövs för att leda, följa upp och 
redovisa projekt inom Palmecentrets internationella 
program. 

Utbildningar för medlems-
organisationer 2021

Frida Perjus.

TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
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Insamling
Palmecentret ökade sin totala insamling från drygt 
5,87 miljoner 2020 till 13,89 miljoner kronor 2021, ett 
stort lyft tack vare en betydande testamentsgåva. 
Räknar man bort den sjönk den totala insamlingen 
något, mest till följd av ett par avslutade projektsam-
arbeten. 

Pandemin försvårade även under 2021 möjlighe-
terna att träffa medlemsorganisationerna ute i landet, 
och den digitala insamlingen fortsatte därför att spela 
en viktig roll. Gåvor från enskilda personer landade på 
176 556 kronor, ett gott resultat, om än något lägre än 
2020, som hade en topp när pandemin bröt ut. 

Insamlingskampanjer för Burma och Palestina har 
varit framgångsrika. Tillsammans med fortsatt stöd till 
Belarus-insamlingen uppgick kampanjgåvorna till 228 
156 kronor. 

Intäkter av fadderskap har gjort stora framsteg 

under året, och ökade med 30 procent, eller drygt 
400 000 kronor, till 1 470 061 kronor. Flera nya 
faddersamarbeten har inletts. Intäkterna från månads-
givare minskade med cirka 25 000 kronor, men ligger 
fortfarande på mer än 2 000 000 kr totalt, en nivå 
som vi nådde för första gången förra året. 

Gåva via autogiro   2 024 894 kr
(månadsgivare)

Gåva från organisation     213 275 kr

Gåva från person      176 556 kr

Hyllningsgåva        31 223 kr

Lönegåva      356 233 kr

Minnesgåva        19 756 kr

Testamentsgåva  8 297 862 kr  

Försäljning S-fonden         4 100 kr

Facebookgåva        51 644 kr

Kampanj       228 156 kr

Faddergåvor    1 629 488 kr

PuA-gåvor     1 021 157 kr

Ränteintäkter/utdelning 2 180 460 kr

Summa intäkter            16 234 804 kr

Tematiskt fadderskap
Att faddra ett projekt har länge varit ett enkelt 
sätt för medlemsorganisationer att engagera sig i 
ett specifikt solidaritetsprojekt i något land. Un-
der 2021 bestämde sig Palmecentret för att skruva 
på möjligheterna, och vi gjorde det för första 
gången möjligt att stödja det internationella soli-
daritetsarbetet genom tematiskt fadderskap. Det 
innebär att man i ett och samma fadderskap kan 
stödja flera organisationers arbete inom ett visst 
tema. 

– Flera organisationer och avdelningar inom 
arbetarrörelsen har uttryckt att de vill bidra till 
arbetet kring ett visst tema, så då vill vi tillmö-
tesgå det. Vi tror på större engagemang när fler får 
kontakter i andra länder som arbetar med samma 
hjärtefråga som en själv, säger Roshan Rydell, 
insamlingsansvarig på Palmecentret.

Först ut är Handelsanställdas förbund som 
uppmanar sina avdelningar att faddra Palmecen-

trets arbete för en rättvis klimatomställning i 
Filippinerna. Satsningen lanserades i slutet av 2021, 
men flera avdelningar har redan hunnit ansluta. 

TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
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Ett uppskattat partnerskap – och 
högklassig digital pedagogik
Samarbetet mellan Palmecentret, ABF och Internatio-
nella federationen för arbetares utbildning (IFWEA) är 
ett exempel på ett gott partnerskap som dessutom 
haft vind i seglen under pandemin. Genom Palmecen-
tret ger ABF kärnstöd till IFWEA, men ABF är samtidigt 
en medlemsorganisation i IFWEA och en av dess grun-
dare. Saliem Patel arbetar med utbildning vid IFWEA:s 
sekretariat i Kapstaden. Han uppskattar den goda rela-
tionen med ABF:

– ABF är del av en kärna av medlemmar som vi 
verkligen kan lita på. Vi har öppna kanaler och kan 
komma överens om prioriteringarna. Dessutom har vi 
båda attityden att vi lär oss genom att pröva. 

De båda organisationerna arbetar nära, bland annat 
med den stora ungdomsutbildningen Youth Globaliza-
tion Awareness Programme (YGAP), som arrangeras 
under två veckor varje år. Yngre personer aktiva inom 
arbetarrörelsen från hela världen samlas för att skapa 
global dialog och solidaritet samt få fördjupade 
kunskaper om internationellt arbete.

– YGAP är lite av flaggskeppet i samarbetet mellan 
våra organisationer, säger Linnea Wennberg, interna-
tionell sekreterare på ABF.

– När det inte är pandemi ses vi varje år genom 
YGAP och vi har kontinuerlig kontakt däremellan. Det 
gör att vi känner varandra väldigt väl. 

Utöver YGAP arbetar IFWEA med studiecirklar och 
onlineplattformen Online Labour Academy (OLA). 
Den startade redan 2012 och IFWEA:s kunskap om 

digital pedagogik har varit enormt betydelsefull under 
pandemin. Från att OLA betraktades med skepsis har 
intresset nu ökat lavinartat. Under 2021 har IFWEA 
kunnat etablera kontakt med fler organisationer från 
olika länder.

– De dras till oss genom de kurser vi erbjuder. Nu 
pratar vi om hur vi ska kunna bibehålla intresset, 
berättar Saliem Patel.

Från 2021 lyfter Linnéa Wennberg fram studiecirk-
lar i åtta länder kopplade till ILO:s konvention 190 om 
våld och trakasserier på arbetsplatsen.

– Deltagarna får information om konventionen för 
att sedan kunna stärka civilsamhället att driva på för 
ratificering. Det är ett jätteintressant arbete som har 
kunnat fortsätta trots pandemin.

Palmecentrets kärnstöd till IFWEA genom ABF 
innebär att hela organisationen får stöd, inte bara ett 
enskilt projekt. Saliem Patel säger att det ger stabilitet 
i och med att medlen går att planera över en längre 
period. ABF får å sin sida en helhetsbild av IFWEA:s 
arbete.

– Vi har lärt känna hela personalstyrkan och läst 
om allt arbete, både internt och externt. Våra samtal 
kretsar snarare kring de stora frågorna än enskilda 
projekt. Det skapar större ägandeskap hos projekt-
partnern och innebär att vi möts i samma ögonhöjd. 
Men det krävs bra dialog och samarbete, säger Linnéa 
Wennberg.

Saliem Patel på IFWEA och Linnéa Wennberg på ABF är nöjda med sitt samarbete.

TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
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Demokrati på tillbakagång
Situationen i världen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter är fortsatt 
allvarlig. Inte på 50 år har så många länder tagits över av auktoritära ledare som 
nu. 87,3 procent av jordens befolkning lever idag i samhällen med minskande 
demokratiskt utrymme. I de auktoritära ledarnas kölvatten vittnar minoritetsgrup-
per om förvärrad diskriminering och förföljelse. Hot, våld och trakasserier ökar 
mot fackföreningar och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. 

Många regimer har utnyttjat pandemin för egna intressen, på bekostnad av 
grundläggande fri- och rättigheter. Bara mellan 2020 och 2021 har antalet länder 
där demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt ökat från 56 till 64.

Källor: Freedom house, Economist Intelligence, ITUC, V-Dem

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Hbtqi-rörelsen har gjort enorma framsteg på Balkan, 
från en total osynlighet för 20 år sedan. Men dagens 
ökande polarisering och högerextrema aktivitet är ett 
bakslag även för hbtqi-världen. Hatretorik, förföljelse 
och trakasserier ökar. ERA är en paraplyorganisation 
för hbtqi-organisationer över hela Balkan och i Turkiet. 
Tillsammans med Palmecentret och HBT-S bygger ERA 

allianser med fackförbund och socialdemokratiska 
hbtqi-vänliga partier. Under 2021 deltog mer än 1000 
 representanter i dialoger och nya samarbeten. Fler hbtqi-
personer har engagerat sig fackligt och partipolitiskt för 
sina rättigheter. Alla deltagande partier i samarbetet har 
uttryckt en ökad vilja att stödja hbtqi-rörelsens krav.

ERA – LGBTI Equal Rights Association och HBT-Socialdemokrater
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Tidigt på morgonen den 1 februari 2021, bara timmar 
innan det nyvalda parlamentet skulle ha sitt första 
möte, arresterades flera av Burmas folkvalda ledare. 
Ännu en gång hade militären kört över folket och tagit 
makten i Burma. 

– Första tecknet på att något inte stämde den 
morgonen var att varken telefon eller internet 
fungerade, berättar Michael Hauer, chef för Palme-
centrets arbete i Asien och vid tidpunkten bosatt i 
Rangoon med sin familj.

Efter ett par dagars tyst 
chock började människor 
protestera. Tusentals unga 
kvinnliga textilarbetare gav sig 
ut på gatorna för att visa sin 
avsky. Demonstrationen blev 
startskottet på den massiva 
demonstrationsvåg vi sett 
skölja över Burma sedan dess. 

– Känslan var att vi befann 
oss i händelsernas centrum, 

och att militären skulle ge vika för motståndsrörelsen, 
säger Michael Hauer. 

Men när folket inte reagerade på militärens kommu-
nikéer tog regimen till brutalt våld. Snart förbjöds 
fackförbund och oberoende media. Ett år efter kuppen 
har runt 1 600 människor dödats av militären. 12 500 
personer har fängslats eller förts bort.

Palmecentret samarbetar sedan många år med det 
civila samhället i Burma. Våra partnerorganisationer 
var i ett tidigt skede delaktiga i att organisera mot-
ståndet.

– Flera av våra partners uppfattas som ett hot av 
juntan, och de har förbjudits. Därför var det viktigaste 
för oss att prioritera säkerheten, berättar Michael.

För Palmecentret ställde den nya situationen krav 
på helt förändrade arbetssätt. Militären kontrollerade 

nästan alla kommunikationsvägar, och banksektorn 
kollapsade. Michael och hans familj flyttades till 
Bangkok. 

– Det svåraste har varit att anpassa verksamheten 
till en situation i förfall. Rutiner som etablerades en 
vecka kunde vara helt utdaterade nästa. Självklart 
begicks det misstag, men över lag tycker jag att vi som 
team hanterade situationen bra. 

– Jag är mest stolt över hur våra partners agerat. 
Under hela den här krisen har de varit drivande inom 
motståndsrörelsen och aktivt bidragit till förutsätt-
ningar för ett nytt demokratiskt Burma.  

Palmecentrets partners centrala i Burmas 
 demokratirörelse

Genom Palmecentret sammanförs svenska och 
internationella organisationer, politiker och fack-
föreningar för att tillsammans hitta nya lösningar 
och bygga allianser. Kunskap behövs för att förändra 
samhället – med folkbildning i centrum utbildar vi 

demokratikämpar världen över. Ord har makt – med 
opinionsbildning och debatt arbetar vi för ökad mo-
bilisering mot auktoritära krafter.

Protest mot militärkuppen i Burma, 14 februari 2021.

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SÅ ARBETAR VI

125 projekt har demokrati eller mänskliga rättigheter i fokus
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Sociala problem och spänningar mellan olika natio-
naliteter intensifierades i Bosnien och Hercegovina 
under 2021. I kommunen Busovača ökade arbets-
lösheten till följd av covid-19. ABF Busovača är 
den enda organisationen i kommunen som samlar 
människor av olika nationalitet. Målet är att över-
brygga motsättningar och öka medborgarnas infly-
tande i samhället. I samarbetsprojektet med Birka-

gårdens folkhögskola deltar framför allt arbetslösa 
ungdomar och kvinnor. Under året gjorde de ett 
stort framsteg när de lyckades påverka kommu-
nens budget och lovades medel för sin verksamhet, 
och mer till kultur och unga. De har också startat 
ett lyckat samarbete med skolor och beslutsfattare 
i lokalt miljöarbete, bland annat sophantering.

ABF Busovača och Birkagårdens folkhögskola

Kommunikation i Sverige
Folkrörelser, fackföreningar och ideella organisationer över hela 
världen vittnar om hur deras medlemmar och ledare hotas, förföljs 
och fängslas. Det senaste decenniet är det civilsamhället som fått 
utstå den värsta försämringen i den globala demokratiska tillba-
kagången. En viktig del av Palmecentrets arbete i Sverige fortsatte 
2021 att fokusera på det här genom ”Varning – Frihet i Fara”, som ett 
kommunikativt koncept. 

I oktober 2021 lanserade vi rapporten ”Civila samhället under 
attack”, där vi zoomar in på hur det civila samhället förtrycks i sju av 
våra verksamhetsländer. Rapporten spreds digitalt tillsammans med 
en rad artiklar. Temat har återkommit i alla evenemang som 
Palmecentret medverkat vid under året.

I Albanien samarbetar Palmecentret med nätverket 
POP, som samlar en rad organisationer i det civila 
samhället. POP har lyckats med vad få andra aktörer 
i Albanien kan erbjuda; en plattform där medborgare 
och makthavare kan mötas.

Inför valet i april 2021 hade POP under en lång tid 
arrangerat möten och forum med politikernärvaro där 
medborgare fått komma till tals och uttrycka sina 
åsikter och behov.

Flera parlamentskandidater lovade därefter 
offentligt att prioritera de önskemål som de fått ta 
del av ifall de skulle bli valda. Det har även borgmäs-
tare i 12 kommuner gjort, genom att skriva under så 
kallade samhällskontrakt med POP. Under 2021 
tillgodosåg kommunerna hälften av önskemålen i 
kontrakten.

Nätverket POP (Perballja e Ofertave Politike) och Palmecentret

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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Hårt slag mot jämställdheten
Covid-19-pandemin har inneburit ett mycket hårt slag mot utveck-
lingen för jämställda samhällen världen över. Enligt Global Gender 
Gap Report 2021 går utvecklingen åt fel håll i 55 länder. Fler kvinnor 
än män arbetar i de av pandemin tungt drabbade sektorerna vård och 
detaljhandel. Till det obetalda hemarbetet adderades lärarrollen när 
barnen stannade hemma i de flesta länder. Våld i hemmet och våld 
mot kvinnor och barn har ökat dramatiskt under pandemin. Fattig-
domen i världen ökar, vilket också drabbar kvinnor mest. Jämställdhet 
och demokrati är tätt sammanlänkade. I många länder där den demo-
kratiska utvecklingen går åt fel håll stiftas lagar som inskränker rättig-
heter som kvinnorörelser kämpat i decennier för att vinna.

I en tid av krig och covid är det ett lyckat resultat i sig 
att upprätthålla verksamheten. Mellan Palmeskolan i 
Västsahara och S-kvinnor har samarbetet till och med 
gjort framsteg under 2021. Med digitala möten har fler 
kunnat delta mer från båda håll.

Extremreligiösa grupper har under året intensifierat 

sin antifeministiska budskapsspridning. Det har lett till 
ett ökat intresse bland kvinnor för Palmeskolan. Fler 
vänder sig dit för att få kunskap om sina rättigheter och 
utbildning i demokrati och politik. Palmeskolan har också 
kommit att bli en viktig aktör i lägren, och tillfrågas för 
sin expertis i utveckling av lagstiftning som rör jämställdhet.

School of Olof Palme och S-kvinnor Dalarna och Stockholm

Källor: World Economic Forum, UN Women, Sida

JÄMSTÄLLDHET
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PYALARA och Palmecentret  
Att Palestina ratificerade FN:s konvention om avskaffande av 
alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW) 2014 var 
kontroversiellt och ledde till en splittring i det palestinska 
samhället. Under pandemin eskalerade våldet mot kvinnor i 
hemmet, och ungdomsorganisationen The Palestinian Youth 
Association for Leadership and Rights Activation (PYALARA) 
såg ett stort behov av dialog för att överbrygga skillnader i 
samhällets syn på kvinnors rättigheter. Med Palmecentrets 
stöd kunde de arrangera en serie dialogsamtal, där unga fick 
möta politiska och religiösa ledare. Samtalen gav goda resul-
tat och ledde till att inflytelserika personer tog ställning för 
FN-konventionen, vilket i sin tur bidrar till att förändra den 
allmänna attityden vad gäller kvinnors rättigheter.

Genom Palmecentret skapas samarbeten mellan 
kvinnor organiserade inom svensk arbetarrörelse 
och deras globala jämlikar. Jämställdhet är ett glo-
balt projekt. Genom att verka för reformer för ökad 
jämställdhet vill vi öka kvinnors deltagande i samhäl-
let, deras makt och inflytande i ekonomin och få fler 
kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Med vårt stöd stärks kvinnor att organisera sig 
politiskt och söka sig till ledarpositioner – för att 
framtidens ledare i mycket större utsträckning än 
idag måste vara kvinnor. Jämställdhet och icke-
diskriminering är perspektiv som integreras i alla 
Palmecentrets samarbetsprojekt.

Våld i nära relationer ökade stort i Eswatini under pandemins ned-
stängningar av samhället, och rapporter kom om att allt fler kvinnor 
till och med dödats av sina partners. Tillsammans med andra kvin-
noorganisationer drev SWAGAA på för att bilda opinion kring detta. 
Bland annat lämnade de in ett upprop till premiärministern med 
krav om att utlysa nationellt nödläge på grund av de många morden. 
SWAGAA har även genomfört utbildningar med traditionella ledare 
där målet var att lära och resonera tillsammans om sin roll och vad de 
kan göra för att minska våldet. Ledarna lovade att återvända till sina 
samhällen och ta tag i frågor som tonårsgraviditet, drogmissbruk och 
könsbaserat våld. SSR har faddrat SWAGAA sedan 2016.

Swaziland Action Group Against Abuse och SSR

I Zimbabwe stödjer LO genom Palmecentret sin sys-
terorganisation ZCTU. Ett bärande element i samar-
betet är jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen men 
också inom organisationen. Under 2021 gjordes ett 
stort framsteg på området när en nationell strategi 
antogs för att motverka sexuellt och könsbaserat 
våld. Strategin är ett resultat av ett samarbete mel-

lan ZCTU, arbetsgivare, civilsamhällesaktörer, ILO 
och Zimbabwes jämställdhetskommission. Efter att 
arbetsgivarorganisationen EMCOZ uppmärksammat 
ZCTU:s arbete och expertis kring trakasserier mot 
kvinnor i arbetslivet bjöd de in till samarbete som 
ledde till att ZCTU närvarat vid EMCOZ utbildningar 
för att lyfta det fackliga perspektivet.

Zimbabwe Congress of Trade Unions och LO

JÄMSTÄLLDHET

SÅ ARBETAR VI

74 projekt har jämställdhet som specifikt fokus
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Ikhwezi betyder lyskraft eller ljus på xhosa, berättar 
Linda Brukwe som leder Ikhwezi Women’s Support 
Centre, i Cathcart på landsbygden i östra Sydafrika. 
De arbetar med att ge stöd till kvinnor och barn som 
utsatts för våld och övergrepp.

– Två av tre kvinnor i området är utsatta för någon 
form av våld… eller, jag tror att det egentligen är 
nästan alla. Vi måste stoppa det!

Enligt Linda Brukwe är patriarkala strukturer inom 
xhosakulturen en bidragande faktor, liksom arbetslös-
het och fattigdom. Under pandemin har hon sett en 
dramatisk ökning av våldet mot kvinnor när människor 
varit hänvisade till hemmet, männen har förlorat jobb 
och alkoholmissbruket blivit än mer utbrett.

Ikhwezi stöds genom Palmecentret av S-kvinnor (på 
förbundsnivå) sedan 2016. Förbundssekreterare Nina 
Ünesi har själv besökt organisationen.

– Ikhwezi har etablerat sig så starkt att det har 

blivit självklart för omgivningen att vända sig till dem. 
Ikhwezi är som spindeln i nätet som håller samman 
det sociala nätverket och samarbetar med kommun-
politiker, socialtjänst, sjukvård och polis.

Stödet från Palmecentret har gjort det möjligt för 
Ikhwezi att utbilda de här aktörerna i attityd och 
arbetssätt. På polisstationen i Cathcart har Ikhwezi 
inrättat ett särskilt rum så att våldsdrabbade kvinnor 
kan göra anmälan i avskildhet. Ikhwezi håller kontakt 
med kvinnan och följer henne till tingsrätten. 

– Rättsfallen ges mer prioritet nu och hårdare 
straff utdöms. Fortfarande finns många utmaningar 
men vi kvinnor tas på allvar på ett annat sätt än 
tidigare, säger Linda Brukwe.

Samarbetet med S-kvinnor har stärkt Ikhwezi 
organisatoriskt och gett nya insikter.

– Många tror att det som händer här är unikt. Men 
genom det här partnerskapet lär vi oss av varandra.

Ikhwezi Women’s Support Centre och S-kvinnor  
lär av varandra

S-kvinnor hälsade på sin partner 2019 – sen kom pandemin som omöjliggjorde fler besök. Trots – och delvis på grund av – pandemin, har våldsutsatta kvinnor 
under 2021 fortsatt att kontakta Ikhwezi Women’s Support Centre.

JÄMSTÄLLDHET
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Allt fler väpnade konflikter
Världen är återigen en alltmer orolig plats, globalt och i vårt närom-
råde. Antalet väpnade konflikter i världen mer än fördubblades mel-
lan 2010 och 2020. Minskande demokratiskt utrymme och eskale-
rande fattigdom i spåren av covid-19-pandemin har gjort det svårare 
att uppnå fred. I slutet av 2020 befann sig 82 miljoner människor på 
flykt, den högsta siffran sedan andra världskriget. Sannolikheten att 
en stat använder kärnvapen är större än på många decennier. Om-
kring 2 000 kärnvapen i världen hålls i högsta beredskap. Nio stater i 
världen sitter på kärnvapen många gånger kraftfullare än de som föll 
över Hiroshima och Nagasaki.

FRED OCH DIALOG

I Turkiet finns otaliga exempel på hur brott mot grav-
friden använts som metod i en lågintensiv krigsföring. 
Gravar har skändats, kyrkogårdar vandaliserats och 
kroppar grävts upp. Efter deltagande i Palmecentrets 
fredsprogram valde organisationen Association of Le-
gal Aid Against Sexual Violence att starta Initiativet 
respekt för de döda. Turkar, kurder, armenier, greker, 

transpersoner och feminister har ställt sig bakom ini-
tiativet. Advokater, journalister, politiker, människo-
rättsaktivister och anhöriga har deltagit i dialogsamtal 
och webinarier. Ett konkret resultat är att kvarlevor av 
kurdiska krigare som dödats av turkisk militär under 
90-talet och som grävdes upp 2017, hittats och begravts 
på nytt.

Association of Legal Aid Against Sexual Violence

Källor: UNHCR, Sipri, Uppsala Universitet
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På Socialdemokraternas kongress 2021 blev FN:s kärnvapenförbud 
en av ”de hetaste” frågorna enligt DN, och skrivningen om en 
svensk anslutning till förbudet skärptes till slut i partiprogrammet. 
Det här är en viktig delseger för Palmecentret, som tillsammans 
med socialdemokratiska sidoorganisationer arbetat hårt för att 
regeringen ska underteckna förbudet. Under året har Palmecen-
tret haft en samordnande roll i påverkansarbetet, och vi har drivit 
frågan genom utspel, seminarier och debattartiklar, bland annat 
en i Aftonbladet som skrevs under av 100 tongivande socialde-
mokrater. Vår årliga Sifo-undersökning visade att 87,8 procent av 
socialdemokratiska väljare ställer sig bakom ett undertecknande. 
Kampanjen drevs både brett genom sociala medier, och riktat ge-
nom rundabordssamtal och personliga kontakter med S-kongres-
sens ledamöter.

Palmecentret stödjer civilsamhällesorganisationer 
i konfliktområden. Tillsammans använder vi oss av 
metoder som analys, dialog och medling. Vi skapar 
gränsöverskridande samarbeten – för att vi tror på 
dialogens kraft i arbetet för fredliga samhällen. Vi 
engagerar den svenska arbetarrörelsen – för vår 
gemensamma tro på dialog och nedrustning som 

enda väg mot hållbar demokrati och mänskliga rättig-
heter. Vårt arbete för fred och dialog bygger alltid 
på inkludering och ömsesidighet i linje med Palme-
kommissionens slutsatser om gemensam säkerhet. 
Konflikt och konfliktkänslighet är perspektiv som inte-
greras i alla Palmecentrets samarbetsprojekt.

För många palestinska kvinnor är våld närvarande 
på alla nivåer; i den egna relationen, i lokalsam-
hället och i konflikten med Israel. Palmecentrets 
partnerorganisation Ta’awon startade ett projekt 
för att öka kvinnors deltagande i att förebygga 
och medla vid konflikter. En ”medlingsenhet” 
bildades och 42 personer i Hebron utbildades i 
konfliktanalys och medling. Alla deltagare sa i 
utvärderingen att de har fått kunskap som kom-
mer att hjälpa dem både i privata relationer och 
i sitt samhällsengagemang. Muna Abu Sharar har 
blivit medlare genom projektet: ”Jag har fått 
bättre självförtroende och jag vet att jag nu kan 
lösa konflikter på nya och okonventionella sätt. 
Många kvinnor ringer mig och ber om hjälp!”

Ta’awon

Kommunikation i Sverige

FRED OCH DIALOG
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GLOBAL SOLIDARITET

2021

EN TIDNING FRÅN OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER 

KÄRNVAPENHOTET ”Givetvis ska vi fortsätta i Olof Palmes fotspår”

VÄRLDEN: 
Fler aktiva hotas, förföljs och fängslas 
BELARUS: 
”Folk accepterar inte tortyren längre”

Vår tidning Global Solidaritet skickades till runt 
75 000 medlemmar i Socialdemokraterna inför 
kongressen. 

SÅ ARBETAR VI

29 projekt har fred och dialog som specifikt fokus
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Palmecentret tog under 2021 initiativ till ”Com-
mon Security 2022” – en internationell kommission 
som våren 2022 presenterade en rapport om hur 
vi utifrån begreppet gemensam säkerhet kan ta oss 
an de globala hoten mot planetens överlevnad. 
Begreppet etablerades 1982 av en kommission som 
leddes av Olof Palme. Initiativet görs i samarbete 
med den fackliga världsorganisationen ITUC och 
med den internationella fredsorganisationen Inter-
national Peace Bureau. Björn Lindh på Palmecentret 
projektleder initiativet.

Vad är anledningen till att ni plockat fram Palme
kommissionen och en 40 år gammal rapport?
Vi måste komma ihåg att Palmekommissionen 
arbetade i en tid när spänningen mellan de två 

stormakterna hotade att 
övergå i ett kärnvapenkrig. 
Den grundläggande slutsat-
sen i Palmekommissionens 
rapport är att en nation 
inte kan öka sin egen säker-
het med fler och kraftigare 
atombomber, eftersom ett 
kärnvapenkrig leder till öm-

sesidig förintelse. Därför måste man ha en dialog 
med sin motståndare om hur man gemensamt ökar 
sin säkerhet.

Den grundidén är i högsta grad giltig i dagens 
värld. Inte bara när det gäller massförstörelsevap-
nen, utan till exempel när vi bekämpar klimatför-
störingen. Om inte alla gemensamt deltar förstör vi 
vår planet.

Vad har du jobbat med under året?
Vi genomförde ett antal digitala seminarier som 
gav värdefull input till rapporten. Jag försöker hålla 
ihop processen kring rapporten, vi har haft många 
möten och diskussioner med kommissionen och i 
styrgruppen kring innehållet och vilka förslag vi ska 
lägga fram.

Hur har det varit att arbeta med projektet? 
När vi inledde arbetet var känslan att det här med 
fred, säkerhet och kärnvapen var ”gårdagens fråga”. 
Men med Rysslands invasion av Ukraina föränd-
rades allt. Förhoppningsvis kan det här initiativet 
hjälpa oss att lyfta blicken och orka börja tänka på 
vad som ska komma sedan.

Gemensam säkerhet räddar världen

Björn Lindh.

FRED OCH DIALOG
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Pandemin katastrof för arbetare
Världsfackens årliga mätning Global Rights Index 
visar på en mycket allvarlig utveckling under 2021, 
som förstärkts av covid-19-pandemin. I 74 procent av 
länderna hindras arbetstagare från att gå med i fack-
et. I 68 länder har protesterande arbetstagare gripits 
och fackligt aktiva har dödats i sex länder. Bland de 
värst drabbade länderna återfinns Belarus, Colombia, 
Filippinerna, Burma, Turkiet och Zimbabwe.

Jämfört med före pandemin lever nu ytterligare 
108 miljoner arbetare i fattigdom. En stor del av 
världens arbetare saknar anställningsavtal, trygghet 
och rättigheter på sina arbetsplatser. I låginkomst-
länder jobbar betydligt fler kvinnor än män i den 
informella ekonomin där de står utanför sociala 
trygghetssystem som sjukförsäkringar och pension.

JÄMLIKHET OCH ARBETARES RÄTTIGHETER

Center for Migrant Advocacy 
och Anna Lindhs Minnesfond
Filippinernas viktigaste ”exportvara” är enligt reger-
ingen de miljontals kvinnor som jobbar utomlands 
med hushållsarbete. Ändå gör regeringen mycket lite 
för att skydda dem från att utnyttjas. När Marites 
García lämnade sina söner i hemlandet för en tjänst 
hos en familj i Saudiarabien låstes hon in och tvinga-
des arbeta utan lön under hot och misshandel. Hon 
fick till slut hjälp av Palmecentrets partner CMA, som 
stödjer migrantarbetare genom rådgivning, rättshjälp 
och akutstöd. Under 2021 arbetade CMA för att ska-
pa möjligheter för återvändande kvinnor att försörja 
sig på hemmaplan på ett ekologiskt hållbart sätt. 
CMA har bildat lokalgrupper runtom i landet, något 
som myndigheterna visat stor uppskattning för.

Källor: Sida, ILO, ITUC
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JÄMLIKHET OCH ARBETARES RÄTTIGHETER

När Eswatinis enväldige kung våren 2021 tog bort möj-
ligheten att lämna in medborgarförslag till parlamen-
tet ledde det till protester som slogs ner brutalt av 
polisen. Ett 70-tal människor dödades. Eswatinis tex-
tilarbetarfack, ATUSWA, tillhörde initiativtagarna till 
flera demokratiupprop som skickades till parlamentet.

ATUSWA är anslutet till TUCOSWA (Trade Union 
Congress of Swaziland), som får stöd av Palmecentret 
tillsammans med LO. Wander Mkhonza, ATUSWA:s 
generalsekreterare, berättar att fackföreningarna i 
praktiken fungerar som opposition i Eswatini efter-
som politiska partier är förbjudna – sedan 1973. Men 
även facken har svårt att verka. I november anord-
nade ATUSWA ett möte med strejkande arbetare när 
polisen utan förvarning dök upp och kastade tårgas på 
deltagarna.

– Folk sprang ut i panik sökandes efter syre, berät-
tar Wander.

Pandemin användes under året som ytterligare 
ursäkt att begränsa demokratin. Men att hålla digitala 
möten har inte varit lätt. Internet stängs godtyckligt 
ner av regimen. Många fackliga medlemmar äger 
inga datorer, har ingen egen uppkoppling och har låg 
digital kunskap.

Wander Mkhonza, som själv arbetat i en textilfa-
brik, vittnar om arbetsvillkoren:

– Produktionsmål som inte nås tvingar arbetare till 
obetald övertid. En symaskin som går sönder leder till 

reducerade arbetstimmar. Anslutning till ett fackför-
bund innebär risk att avskedas. 

Men fackföreningsrörelsens kamp spelar roll. 
ATUSWA:s medlemsantal ökar ständigt. Under året 
har TUCOSWA tillsammans med LO tagit fram 
ett nytt studiecirkelmaterial. Och på kongressen, 
som kunde genomföras mot alla odds, antogs en 
jämställdhets policy. Fler kvinnor har tagit plats på 
beslutande poster, och mer medel ska öronmärkas för 
kvinnors och ungas fackliga deltagande.

Palmecentret kämpar globalt för minskade klyftor, 
stärkt välfärd och social rättvisa. Världens resurser 
måste fördelas mer jämlikt. Genom Palmecentret får 
människor i osäkra anställningar stöd att organisera 
sig fackligt, även i länder där fackliga organisationer 
motarbetas eller är förbjudna. Att skapa jämlikhet 

och rättvisa kräver politiska reformer. Därför verkar 
vi för en närmare samverkan mellan civilsamhälles-
organisationer, fackföreningar och våra socialdemo-
kratiska systerpartier – världen över.

Fackföreningsrörelsen som utmanar kungen

I Nordmakedonien kränks textilarbetarnas rättighe-
ter systematiskt. Svartarbete och korttidskontrakt är 
vanligt. Arbetare som organiserar sig riskerar att tystas 
eller få sin tjänst avslutad. Palmecentret och Handels 
i Gävle samarbetar med organisationen Glasen Teksti-
lec som på olika vis stöttar anställda i textilsektorn. 
Genom projektet fick 8 359 arbetare under 2021 direkt 

eller indirekt juridiskt stöd. På tre år har Glasen Teksti-
lecs arbete bidragit till att antalet anmälningar till den 
statliga yrkesinspektionen vad gäller kränkningar av 
anställningsrättigheter ökat med 300 procent. Palme-
centrets och Handels stöd till organisationen har bi-
dragit till att den idag är en av få aktörer i landet som 
arbetare har förtroende för att vända sig till för hjälp.

Glasen Textilec och Handels Gävle

SÅ ARBETAR VI

76 projekt har jämlikhet och arbetares rättigheter i fokus
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RÄTTVIS KLIMATOMSTÄLLNING

När Liz Frank, ledare för Women’s Leadership Center 
(WLC) i Namibia, läste i tidningen i början av 2021 att det 
kanadensiska företaget ReconAfrica planerade oljeborr-
ning i regionen Kavango, insåg hon att det skulle drabba 
flera byar där WLC tillsammans med Palmecentret arbe-
tar med kvinnogrupper från urfolket san.

– Det var självklart för oss att mobilisera mot det här. 
Om de hittar gas eller olja kommer det bli en katastrof. 
Hela Okavangodeltat kommer att förgiftas och vatten-
bristen bli total. Fiske och turism kommer försvinna och 
djur utrotas. Marken kommer inte gå att odla, berättar 
Liz. 

Tack vare samarbetet med Palmecentret kunde WLC 
med kort varsel arrangera en tvådagars workshop för 
san-folkets ledare, och motståndet tog fart.

De flesta deltagarna var kvinnliga ledare och syftet 
var att utbilda dem i urfolkens rättigheter enligt FN:s 
deklaration, hur de kan driva påverkansarbete mot 

exploatering av naturresurser samt sprida kunskap i 
området. 

ReconAfrica har inte levt upp till kraven som finns för 
att få tillstånd från lokalbefolkningen. Tvärtom har det 
avslöjats att de har mörkat negativa aspekter, och 
exempel finns på lokala ledare som tystats.

WLC:s mobilisering mot oljeborrningen i sanfolkets 
område har gett fantastiska resultat. 

– Vi lyckades mobilisera 190 organisationer i ett 
gemensamt upprop om att tillfälligt stoppa projektet! 
berättar Liz.

Uppropet publicerades i en av de största dagstidning-
arna, och flera internationella kändisar anslöt sig 
därefter till kampanjen, bland andra Prins Harry och 
Leonardo diCaprio.

– Som organisation har vi lärt oss så mycket av det 
här. Det vi startade upp med stöd av Palmecentret har 
växt till en världsomfattande kampanj!

Namibiska feminister försvarar miljön 
och urfolks rättigheter
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RÄTTVIS KLIMATOMSTÄLLNING

På randen till ekologisk kollaps
2021 slog FN:s klimatpanel fast en gång för alla att 
de klimatförändringar vi genomlever saknar mot-
stycke i vår historia, och att huvudorsaken är ut-
släpp från fossila bränslen. Både klimatet och livet i 
naturen står på randen till kollaps, vilket hotar hela 
vår existens och all framtida utveckling. 

Den globala upphettningen innebär redan idag 
brutala konsekvenser för hundratals miljoner 

människor. Det är de rikaste länderna, företagen 
och grupperna som har orsakat krisen, medan de 
som lever i social och ekonomisk utsatthet 
drabbas hårdast.

Ett viktigt avsnitt i Parisavtalet handlar om att 
omställningen till ett fossilfritt samhälle måste 
vara rättvis – Just Transition. Det innebär att 
hänsyn ska tas till ekonomiskt utsatta grupper. 

Hur kan allianser för rättvis omställning stärkas? Hur kan vi, genom 
internationellt samarbete, driva på för rättvis omställning i låg- och 
medelinkomstländer? Det är frågor som Palmecentret och Solidar 
ställer sig i studien “A Just Transition for the Global South: Learning 
from alliances and movements in the Philippines and South Africa”. 

Syftet med studien är att undersöka vad en rättvis grön omställ-
ning behöver innehålla för att vara relevant i de länder där vi verkar. 
Röster från fackförbund, civilsamhällesorganisationer och politiska 
partier som Palmecentret samarbetar med i Filippinerna och 
Sydafrika får komma till tals, likväl som andra aktivister och 
representanter från den internationella arbetarrörelsen. 

Palmecentret verkar för att utveckla och stärka arbe-
tarrörelsens roll i omställningen mot global hållbar 
utveckling. Med stöd från oss utvecklar civilsam-
hällesorganisationer, fackföreningar och politiska 
partier runt om i världen verktyg och utbildning 
för att själva kunna ställa om. Med hjälp av opinion 

och kommunikation sätter Palmecentret rättvis 
 klimatomställning på agendan, både i Sverige och 
internationellt. Alla Palmecentrets samarbets projekt 
måste analyseras ur ett miljö- och klimatperspektiv.

I juni 2021 fick Palmecentret sitt första miljödiplom 
och blev därmed certifierad enligt Svensk Miljöbas. 
Det innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar för 
att minska vår negativa inverkan på miljö och klimat.

Vår miljöutredning visar att våra två mest bety-
dande miljöaspekter är positiva; det arbete vi gör för 
att integrera klimat-och miljöperspektivet i den 

internationella verksamheten, samt det arbete vi gör 
för att bidra till en rättvis omställning. 

Vår mest negativa påverkan på miljön utgörs av 
utsläppen i samband med resor. Därför tog vi fram 
nya riktlinjer för hållbara resor och möten under 2021, 
som ska bidra till ett minskat och mer effektivt 
resande. 

Palmecentret miljöcertifieras

Studie om rättvis omställning

Källor: IPCC, Parisavtalet

Learning from alliances and movements in the Philippines and South Africa

A Just 
Transition for the 
Global South

SÅ ARBETAR VI

16 projekt har rättvis klimatomställning i fokus
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Svenskt partistöd enar Colombias 
opposition
Colombia är ett av få länder i Latinamerika som aldrig 
haft en vänsterorienterad regering vid makten. Konflikten 
mellan FARC, landets regering och paramilitära grupper 
har pågått i över 50 år, misslyckade fredsprocesser har 
avlöst varandra samtidigt som ledare som utmanat status 
quo många gånger tystats eller till och med mördats. 

För fyra år sedan tog Iván Duque från högerpartiet 
Centro Democrático över presidentposten efter 
fredspristagaren Santos. Fredsprocessen efter det 
historiska fredsavtalet 2016 har under Duques 
mandatperiod mer eller mindre legat i träda och 
befolkningens förtroende för regeringen är rekordlågt. 

I maj 2022 är det dags för Colombias befolkning att 
rösta fram en ny regering. Socialdemokraternas 
partistöd genom Palmecentret fokuserade under 2021 
därför på att bidra till en enad opposition med 
möjlighet att vinna valet. Palmecentrets program i 
Latinamerika (PAOLA) har bidragit till att partier från 
vänster och mitten närmat sig varandra för att kunna 
bilda ett alternativt styre. Och det för första gången i 
landets historia. 

– Palmecentret har haft en fundamental roll i att få 
oppositionen i Colombia att öppna upp för samar-
bete, säger PAOLA:s samordnare för Colombia, 
Carolina Corcho Mejía. 

Närmandet mellan vänsterkoalitionen Pacto 
Histórico och delar av Coalición Esperanza, där 
mitten- och liberala partier ingår, har skett mycket 
tack vare en akademi som arrangerades av Palmecen-
tret 2021, där representanter från Pacto Histórico och 
Partido Verde medverkade. Efter akademin uppma-
nade flera senatorer till enighet inför valet. 

– Vi lyckades skapa en akademi och involvera 
viktiga politiker. Där förstärktes alliansen Pacto 
Histórico och man kom överens med Partido Verde 
om hur man skulle stötta varandra inför kommande 
val, berättar Carolina. 

Det var i augusti förra året som akademin, som gick 
under namnet “Regeringskoalitioner och agendan för 
en demokratisk transition för Colombia”, hölls i 
kuststaden Santa Marta i norra Colombia. Inbjudna var 
också koalitionssamarbeten från Chile, Uruguay och 

Colombia Carolina Corcho Mejía är PAOLA:s samordnare för Colombia.

PARTISTÖD
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På uppdrag av Socialdemokraterna förmedlar 
Palmecentret det Partiinriktade Demokratistödet 
(PAO). Syftet är att stödja och stärka socialdemo-
kratiska systerpartier runt om i världen så att de 
kan påverka sina samhällen till att bli mer demo-
kratiska, inkluderande och jämställda. 

Ett viktigt fokus inom stödet är arbetet för 
kvinnors och ungas engagemang i samhället i 

allmänhet och i partipolitiken i synnerhet. Även 
utveckling av interndemokratin i de socialdemo-
kratiska systerpartierna är prioriterat. 

Samarbetet sker genom utbildning och konfe-
renser för att få till erfarenhetsutbyte, politikut-
veckling och alliansbyggande. Palmecentret är  
även engagerat i regionala och globala nätverk av 
progressiva och socialdemokratiska partier.

Spanien, som delade med sig av erfarenheten av att 
skapa majoritetsstyren mellan vänster- och mitten-
partier. 

– Colombia har aldrig någonsin haft en alternativ 
regering, så erfarenheterna från andra delar av 
Latinamerika och Europa var väldigt viktiga, säger 
Carolina. 

Under akademin diskuterades också åtta poli-
cydokument som tagits fram med finansiering av 
Palmecentret. Dokumenten handlade om reformer 
inom bland annat skatter, sjukvård, utbildning och 
säkerhet och godkändes på akademin som den 
politik som Pacto Histórico går till val på. 

– Viktigt att poängtera är att arbetet vi har gjort 
med Palmecentret varit riktat till partitoppen. Vi 
pratar inte om seminarier som anordnats för lokala 
partiföreningar, utan det här är ett arbete direkt med 
de styrande ledarna och den som kan komma att bli 
Colombias nästa president, säger Carolina Corcho 
Mejía, som själv spås bli hälsominister i en regering 
ledd av Gustavo Petro. 

Något som skapade stor diskussion under akade-
min var om Pacto Histórico skulle använda sig av 
öppna eller stängda listor i valet till senaten. Man 
beslöt sig slutligen om att ha stängda listor med ett 
av huvudargumenten att det skulle säkra antalet 
kvinnliga representanter. Listan, som var den enda 
varvade listan med jämn könsfördelning, blev sedan 
den lista som fick flest röster i valet i mars och i 
senaten ökade den kvinnliga representationen från 
22 till 30 procent. 

Carolina påpekar också att en viktig del av framgång-
en med PAOLA är att man lyckats involvera civilsamhäl-
let. Kvinnoorganisationer, organisationer från bonderö-
relser med flera har på så vis varit delaktiga i processen 
med att utveckla politiken inför valet. 

Att Colombias befolkning är sugna på något annat 
än de högerregeringar som styrt landet i decennier är 
tydligt. Det visar också den spridning som resultaten 
av akademin fick på sociala medier, med tiotusentals 
delningar. 

– 73 procent av befolkningen lever just nu i 
fattigdom eller riskerar att hamna i den. Colombia 
behöver reformeras i grunden inom många områden, 
den demokratiska processen är ett av dessa, säger 
Carolina Corcho Mejía. 

Gustavo Petro, presidentkandidat för Pacto Histórico (Historiska alliansen) 
där flera vänsterpartier ingår.

Martha Peralta, nyvald senator.

PARTISTÖD
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2021 var Globala Torget för första gången officiell 
partner till Bokmässans övergripande tema, som i år 
var demokrati, där Globala Torget fick ta speciellt 
ansvar för det globala perspektivet. 

Även 2021 års upplaga av Globala Torget fick 
konsekvenser till följd av covid-19. Evenemanget 
spelades in på Svenska Mässan och Världskulturmu-
seet i Göteborg, inför en begränsad publik på plats 
och sändes ut över Facebook och Youtube. Ett 70-tal 
scenprogram genomfördes av knappt 40 deltagande 
organisationer. 

Dessutom genomfördes ett skolprogram på 
demokratitemat och två middagar där gästerna var 
specialinbjudna för att skapa fördjupade tvärfack-
liga samtal mellan civilsamhället, politiker, journalis-
ter och forskare. 

Palmecentret arrangerade tre egna seminarier på 
Globala torget på Världskulturmuseet, och två 
seminarier inne på Bokmässan, bland annat om 
Turkiet, gemensam säkerhet och om civilsamhällets 
utsatthet i auktoritära stater och demokratibiståndet.

Globala Torget 2021

I år fick Palmecentret äran att medverka på 
Bokmässans största scen. Lian Sakhong, 
minister i Burmas skuggregering, författaren 
Helena Thorfinn och statsvetaren Sarah 
Schulman samtalar om situationen i Burma. 
Samtalet sändes på SVT Forum och UR Play.

KOMMUNIKATION

EVENEMANG
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PALESTINA: Tillsammans med sex andra svenska or-
ganisationer gjorde vi ett uttalande om vikten av att 

skydda civila i samband med 
attackerna i Gaza i maj. Under 
året har vi haft tre debattin-
lägg i svensk media för fred i 
Palestina, och arrangerat sju 
seminarier i samarbete med 
bland annat Socialdemokrater 
för Tro och Solidaritet och 
ABF. Palestina var också temat 
för den regionala Palmedagen 
i Östergötland, likaså i som-
marens givarbrev. Årets mest 
lästa artikel på webben hade 
rubriken ”Fyra saker du kan 
göra för Palestina”.

BURMA: Efter statskuppen i februari arbetade vi inten-
sivt med att få ut vår teamchef för Asien i svensk me-
dia, något vi lyckades väl med. Vi startade en insamling 
till vilken bland andra SSR och Folkets Hus och Parker 
bidrog generöst. Föreningen Södersossarna genom-
förde en insamlingskväll. Vi har haft luppen på Burma 
i sju seminarier, ett av dem tillsammans med IF Metall 
under ett besök av ledaren för Burmas industrifack.

BELARUS: Vi deltog i protester som ledde till att 
hockey-VM flyttades från Belarus till Lettland. I sam-
band med Belarus frihetsdag gjorde vi ett upprop för 
frisläppandet av politiska fångar, bland annat det soci-
aldemokratiska partiets ledare Ihar Barysau. 

I juli tvingades stora delar av det organiserade 
civila samhället att gå under jord efter att regimen 
förklarat 200 organisationer som olagliga. Dagen kom 
att kallas för Black Friday i Belarus. När den kommer-
siella Black Friday inföll i Sverige passade vi på att 
göra vår egen Black Friday-kampanj, ett grepp som 
uppmärksammades i tidningen Resumé.

I november genomfördes den årliga Palmedagen, denna gång i 
hybrid form genom en digital sändning men även med  publik 
på plats i ABF-huset i Stockholm. Under parollen ”Vi bygger 
världen” fokuserade dagen på den demokratiska till baka-
gången. Samtalen tog avstamp i det historiska engagemanget 
för internationell solidaritet, rörde sig vidare via dagens natio-
nalistiska utveckling, till framtidsfrågor kring hur arbetarrörel-
sen kan ta större plats på den internationella arenan.

2021 genomförde vi förutom den traditionella Palme-
dagen även två mindre regionala Palmedagar i Östergötland 
och Västerbotten tillsammans med S, SSU, S-studenter, ABF 
och LO på lokal nivå.

Palmedagen

KOMMUNIKATION

I Sverige arbetar Palmecentret för att öka kunskapen och engagemanget för den inter-
nationella solidariteten. Vi knyter ihop kunskapsspridande aktiviteter med debatt och 
påverkansarbete, ofta relaterat till utvecklingen i något av våra fokusländer. 
Några exempel på vad vi gjorde 2021:

ETT NYHETSBREV TILL DIG SOM STÖDJER PALMECENTRET • JUNI 2021

I konfl iktens skugga
Å ena sidan kan vi inte föreställa oss traumat, 

skräcken och kaoset när bomberna faller. Å andra 

sidan kan vi inte föreställa oss hur livet samtidigt 

fortgår som vanligt, och på sina håll är ganska likt 

ditt och mitt liv. Gaza, ett outhärdligt fängelse å 

ena sidan, men med sin outgrundligt vackra medel-

havskust där människor samlas för glädje och 

återhämtning.

Den här gången pågick konfl ikten i elva skräckfyllda 

majdagar. Palmecentrets samarbetsorganisation 

Filastiniyat fi ck sitt kontor bombat. Tack och lov 

befann sig ingen i byggnaden just då. Filastiniyat 

utbildar kvinnliga journalister i Gaza att stå upp för 

yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Två veckor 

efter bomben träffas Filastiniyats journalister vid 

havet för att fi nna ro, samtala, äta – och leka.

OLOF PALMES
INTERNATIONELLA CENTER

Ett stort tack till dig som stödjer Palmecentret. Ditt stöd gör det 

möjligt för människor i 30 länder att fortsätta orka försvara 

demokrati och mänskliga rättigheter.

Palmecentret och Union to Union arrangerande bland annat ett 
gemensamt samtal på tema rättvis klimatomställning vid Mänskliga 
rättighetsdagarna i Göteborg.

MR-dagarna
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2021 präglades, precis som föregå-
ende år, till stor del av covid-19-pandemin. Detta har 
framför allt inneburit ett fortsatt fokus på digitala 
möten och seminarier samt en adaptiv inställning 
inom projektverksamheten för att möta partnerorga-
nisationers behov i komplicerade kontexter. 

I en turbulent omvärld har vi sett ökad repression 
och angrepp mot demokratin i flera av våra verksam-
hetsländer. Den dramatiska händelseutvecklingen i 
Burma efter statskuppen den 1 februari 2021 domine-
rade inledningen av verksamhetsåret. Flera av Palme-
centrets partners i landet stod under direkt hot från 
juntan, och den folkliga proteströrelsen möttes med 
ett besinningslöst övervåld från militären. Våldet och 
repressionen fortsatte även i Belarus, där stora delar 
av det organiserade civila samhället tvingades gå 
under jord i juli 2021 efter att regimen förklarat 200 
organisationer som olagliga. I Palestina förvärrades 
läget återigen under sommaren 2021 i och med kriget  
i Gaza då över 150 personer dödades, därav många 
kvinnor och barn. Denna utveckling innebär att 
Palmecentret har varit tvungen att anpassa arbetssätt 
och verksamhet.  

Auktoritära ledare och regimer har i många fall 
utnyttjat pandemin för att inskränka det demokratiska 
utrymmet ytterligare och slå ner på civilsamhället, 
något som Palmecentret uppmärksammade i en ny 
rapport på temat Frihet i Fara. De förödande konse-
kvenserna av pandemin, i kombination med ett allt 
trängre utrymme för det civila samhället att verka i, 
har lett till en djup och långtgående kris i många länder.

Det positiva i allt detta är att pandemins första år 
lärde oss att på olika sätt anpassa verksamheten och 

stödet till våra partners. Generellt sett kan vi därför 
säga att Palmecentret kunnat hantera motgångarna 
väl, och stor del av den planerade verksamheten har 
genomförts.

Under slutet av 2021 påbörjades arbetet med att ta 
fram ansökan för partistödsverksamheten. Denna 
process pågår fram till juni 2022. Palmecentret har 
även startat upp verksamhet i ett nytt land under 
2021, i Demokratiska Republiken Kongo. 

Arbetet med att förstärka integreringen av miljö 
och klimat-perspektivet i den internationella projekt-
verksamheten samt att pusha för en rättvis omställ-
ning har tagit stora steg framåt under 2021. Bland 
annat har fadderverksamhet för temat rättvis omställ-
ning lanserats för Handelsanställdas förbund och ett 
arbete för att skapa en nationell allians för rättvis 
omställning i Sverige har inletts. Även internt har miljö 
och hållbarhetsfrågor prioriterats. I början av året 
implementerades ett miljöledningssystem och i juni 
2021 blev Palmecentret en miljöcertifierad organisa-
tion enligt Svensk Miljöbas. 

Kommunikationsavdelningen fick en ny chef i 
augusti då Anna Wickman påbörjade sin tjänst. Under 
Annas ledning har processer inletts för att arbeta mer 
med omvärldsanalys, förstärka arbetet kring insamling 
och att stärka Palmecentrets varumärke och profil. 
Under året genomfördes flera insamlingsaktiviteter 
kopplade till de akuta händelser vi såg i flera av de 
länder där våra partners verkar. Samarbetet med 
Palmecentrets medlemsorganisationer gjorde att 
insamlingarna fick stor spridning och goda resultat.

Även den digitala seminarieverksamheten fortsatte 
under året, med goda resultat. I och med att restrik-
tionerna lättade något under hösten kunde Globala 

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 arbetar rörelsen 
och har som uppgift att stödja sina 27 medlemsorga-
nisationers internationella verksamhet. Palmecentret 
bildades 1992 och bedriver tillsammans med med-
lemsorganisationerna utvecklingsprojekt runt om i 
världen. Palmecentrets styrelse utses av medlemsor-
ganisationerna vid det årliga representantskapsmötet. 

Palmecentrets internationella projekt bedrivs dels i 
egen regi, dels via dess medlemsorganisationer i 
Sverige, vilka tillsammans med lokala samarbetsor-
ganisationer i projektländerna planerar, genomför 
och redovisar verksamheten. Större delen av 
projektverksamheten finansieras av medel från Sida 
och EU, men även andra bidragsgivare förekommer. 
Den egeninsats som Palmecentret måste erlägga i 
flertalet Sidafinansierade projekt finansieras genom 
insamlingsverksamhet.
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Torget genomföras som ett hybridevent, dels digitalt 
och dels på plats på såväl bokmässan som på Världs-
kulturmuseet i Göteborg. Ett gediget program med 
över 80 seminarier, skolprogram och temamiddagar 
ägde rum under fyra dagar. 

Under 2021 sjösattes projektet Gemensam Säker-
het 2022, tillsammans med International Peace Bureau 
och International Trade Union Confederation. Projek-
tet kommer att utmynna i en gemensam rapport i 
april 2022, då det gått 40 år sedan Palmekommissio-
nen lanserade sin rapport där begreppet gemensam 
säkerhet etablerades.  Grundtanken med gemensam 
säkerhet är högaktuell med tanke på de ökande 
spänningar vi ser i världen idag och som lett till 
upprustning och hot om kärnvapenkrig. Samtidigt 
behöver konceptet aktualiseras och utvecklas för att 
vara relevant i vår tid där nya säkerhetshot, bland 
annat klimatförändringarna, växer i styrka. Ett flertal 
seminarier och rundabordssamtal på olika teman 
genomfördes under 2021, med medverkan från en rad 
internationella experter. 

Arbetet med projektet kring gemensam säkerhet är 
del av en långsiktig satsning för att stärka Palmecen-
trets förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt 
med målsättningen att utveckla mer av studieverk-
samhet och idédebatt. Utöver detta har ett samarbete 
med LO och Tiden inletts kring utvecklad idédebatt 
om den globala demokratiska tillbakagången. Likaså 
har vi initierat ett samarbete med AiP kring omvärlds-
analys, skrivkurs och medieträning. 

Det fortsatt kritiska läget med anledning av 
pandemin under 2021 gjorde att all personal i Stock-
holm fortsatte att arbeta hemifrån. Under hösten 
påbörjades en succesiv återgång till kontoret. I en 
personalenkät som genomfördes i april svarade över 
hälften av personalen i Sverige att de även i fortsätt-
ningen, efter pandemin, vill arbeta delvis hemifrån. 
Framtidens arbetssätt och utformandet av ett kontor 
med möjligheter till hybridmöten har diskuterats 
tillsammans med fackliga representanter, skyddsom-
bud och personal i allmänhet. Pandemin och det akuta 
världsläget bidrog till ett förstärkt fokus på krisbered-
skap och risk- och säkerhetsanalyser inom organisatio-
nen, och med samordnade insatser från såväl HR och 
IT som metodrådgivare finns nu processer på plats.

Trots pandemin lyckades Palmecentret samla 
nästan hela personalstyrkan i Stockholm för personal-
dagar i november 2021. Det var första gången sedan 
2019 som dagarna kunde genomföras på plats, vilket 
naturligtvis gav motivation och inspiration till att 
fortsätta det viktiga arbete som centret gör.

Ekonomiavdelningen påbörjade en organisations-
förändring under året för att anpassa verksamheten 

till strukturen på internationella avdelningen som 
implementerades under hösten 2020. Den nya 
strukturen kommer att underlätta den pågående 
regionaliseringen och balanseringen av utvecklings-
samarbetet.

I enlighet med ett styrelsebeslut från 2020 har 
Palmecentret inlett ett samarbete med Bantorget 
Finans AB kring förvaltning av Palmecentrets och 
Solidaritetsfondens placeringar. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sitt anfallskrig 
mot Ukraina, som i skrivande stund ännu pågår. Putins 
orättfärdiga, folkrättsvidriga krig har drivit miljontals 
människor på flykt, dödat och skadat tusentals oskyl-
diga, splittrat familjer och förstört hela städer. 

Palmecentret var snabbt ute och fördömde 
invasionen och så väl generalsekreteraren som 
programhandläggare för Östeuropa har synts i olika 
media samt tillsammans med personalen deltagit på 
demonstrationer mot kriget och för solidaritet med 
det ukrainska folket. Organisationen startade i ett 
tidigt skede en insamling för Ukraina, som delats av 
medlemsorganisationer och enskilda personer och 
som drog in nästan två miljoner kronor de första 
veckorna. Utbetalningar har gjorts till organisationer 
och nätverk som använt pengarna till nödhjälp så som 
mediciner, sjukhusutrustning, mat och möjlighet att 
skapa trygga platser. De insamlade medlen går även 
till traumasupport och möjlighet att fly från Ukraina 
för de i våra nätverk som behöver det. 

Resultat och ställning
Palmecentret redovisar för verksamhetsåret 2021 ett 
positivt resultat på 8 906 tkr (912 tkr) före finansiella 
poster och efter finansiella poster på 10 390 tkr (925).

Resultatet fördelar sig på verksamheten i Solidari-
tetsfonden med 667 tkr (1007 tkr) och med -429 tkr 
(-283 tkr) på övrig verksamhet i Palmecentret. Årets 
avsättning till verksamhets- och investeringsfonden är 
på 10 151 tkr (200 tkr).  Avsättningen möjliggörs av 
flera saker, främst av en stor testamentsgåva men även 
bra avkastning på våra placeringar har en positiv inverkan. 

Det positiva resultatet i Solidaritetsfonden förkla-
ras främst av lägre kostnader för egeninsatsen än 
förväntat. Likt föregående år förklaras det i sin tur av 
regeringens beslut att delvis slopa egeninsatsen för 
verksamhetsåret. Avkastning av kapital har också 
påverkat resultatet positivt. Testamentsgåvan räknas 
som en intäkt för Solidaritetsfondens insamling men 
då medlen enligt testamentet enbart får användas till 
specifik verksamhet sätts hela beloppet över i 
verksamhets- och investeringsfonden. Utöver testa-
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mentsgåvan har även medel avsatts för att täcka delar 
av egeninsatsen fram till 2024. Solidaritetsfondens 
verksamhet i siffror framgår av not 8.

Utvecklingen på finansmarknaden har under 
verksamhetsåret varit mycket gynnsam och vi ser fort-
satt en stabil utveckling av marknadsvärdet på våra 
placeringar jämfört med det bokförda värdet. Under 
året har vi även sålt placeringar med god avkastning.

Utvecklingen av våra placeringar framgår av not 11. 
Underskottet på övrig verksamhet i Palmecentret 

är i linje med vad som har budgeterats för verksam-
hetsåret.

Anställda
Palmecentrets kansli ligger på Sveavägen i Stockholm. 
Under året har Palmecentret i medeltal haft 47 (45) 
personer anställda. Därtill kommer 7 (7) lokalt anställ-
da personer i ett antal projektländer (bl.a  Albanien, 
Chile, Filippinerna, Kosovo, Palestina, Serbien, Syd-
afrika). Under året har även ett kontor i Demokratiska 
Republiken Kongo öppnats. Totalt antal anställda på 
Palmecentret under åretuppgår således till 54 (52) 
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 6 
(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.

Finansiella instrument och placeringspolicy
Palmecentrets styrelse utser enligt stadgan en kommitté 
som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att förvalta 
Solidaritetsfondens och Palmecentrets kapital. Kommit-
tén väljs på ett år och rapporterar till styrelsen minst en 
gång per år. Kommittén består av Palmecentrets general-
sekreterare, ekonomichef, styrelsens arbetsutskott samt 
representant från Bantorget Förvaltning AB. Målen för 
kapitalförvaltningen är att trygga kontinuerlig tillväxt av 
kapitalet och Palmecentret arbetar därför mot två mål, 
dels en årlig direktavkastning på nominell 3% av mark-
nadsvärdet på det förvaltade kapitalet dels en årlig 

totalavkastning (direktavkastning plus värdeökning) 
om nominell 5% av marknadsvärdet på det förvaltade 
kapitalet. Palmecentrets och Solidaritetsfondens 
tillgångar får placeras i räntebärande värdepapper, 
aktiefonder och alternativa placeringar med begrän-
sad risk. Placeringar ska ske på ett hållbart sätt som 
överensstämmer med de värderingar som kommer till 
uttryck i Palmecentrets stadgar. Placeringar skall göras 
i överensstämmelse med Palmecentrets miljö- och 
klimatpolicy samt andan i avsnittet om hållbarhet i 
Bantorget Finans AB:s och LO:s placeringspolicy.

Hållbarhetsupplysningar
Totalt har Palmecentret 54 anställda. Majoriteten av 
dem, 47 personer, är anställda på huvudkontoret i 
Stockholm. För två år sedan påbörjade Palmecentret 
en balanseringsprocess för att säkerställa att de per-
sonella resurserna används på ett effektivt sätt. Målet 
är att nå en organisationsstruktur som skapar kontinu-
itet och bidrar till effektivitet och god förståelse för 
de länder där Palmecentret bedriver utvecklingsverk-
samhet. De lokalt anställdas villkor regleras av interna 
riktlinjer och av lokal lagstiftning. Under 2021 arbe-
tade 7 personer på våra olika lokalkontor. Anställda 
på huvudkontoret omfattas av kollektiv avtal mellan 
Fremia och Handelsanställdas förbund eller Fremia 
och Akademikerförbundet.

Framtida utveckling samt väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer
Palmecentret ser med oro på omvärldsutvecklingen 
och effekten den får på organisation och verksamhet. 
Auktoritära ledare och regeringar med auktoritära 
tendenser blir allt vanligare, med Rysslands invasi-
onskrig i Ukraina som det yttersta exemplet. Som en 
direkt följd av detta har utrymmet för progressiva 
rörelser och organisationer att verka minskat. En del 
av våra partnerorganisationer har tvingats lägga ner 
sin verksamhet eller har haft stora problem med att 
genomföra den. I tillägg innebär sanktionsregler att 
bankerna ökar sin kontroll och försvårar pengaöver-
föringar till samarbetspartners. Trots detta fortsätter 
våra partners sitt arbete. Deras mod och outtröttliga 
engagemang spelar en avgörande roll i vår gemen-
samma kamp för progressiva samhällen med lika 

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Intäkter 180 164 166 578 173 490 157 088 141 518

Verksamhetsresultat 8 906 912    -2 612 -2 070    -1 243

Resultat efter finansiella poster 10 389 925     - 2 478    -366    -989

Balansomslutning 108 586 79 806   62 155     53 659    63 322
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Resultaträkning
 Not 2021 2020

Föreningens intäkter   

Erhållna bidrag 2 160 144 156 236

Insamlade medel/gåvor till Solidaritetsfonden  16 116 5 935

Medlemsavgifter  3 725 3 700

Övriga verksamhetsintäkter 3 180 589 

   

Summa föreningens intäkter  180 164 166 461 

   

Föreningens kostnader   

Kostnader för biståndsprogrammet 3, 4, 5 -164 355 -159 115

Insamlingskostnader  -1 188 -1 160

Administrationskostnader  -5 714 -5 273 

Summa föreningens kostnader  171 258 165 548

Rörelseresultat  8 906 913 

   

Finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 484 15

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 -2 

Summa finansiella poster  1 483 13 

 

Resultat efter finansiella poster 7,8 10 390 926 

   

Årets resultat  10 390 926

rättigheter för alla. Detta gör att Palmecentret står 
tryggt i våra politiska prioriteringar och att vårt sätt 
att  arbeta är rätt väg framåt. Fokus för vårt interna-
tionella utvecklingssamarbete ligger därför fortsatt 
på att vidareutveckla vårt kärnstöd, främja allians-
byggande och utveckla vårt regionala förhållningssätt 
för att bygga rörelsen starkare.

Det nationella institutionella stödet har sedan 
avräkningarna 2015 varit finansiellt och strategiskt 
stabilt. Men kostnaden för att ta emot människor som 
flyr från Ukraina för att överleva kommer med stor 
sannolikhet påverka möjligheten till finansiering 
framöver. De förväntade avräkningarna betyder 
mindre pengar till världens fattiga. Beroende på 
resultatet i riksdagsvalet 2022 kan det strategiska 
stödet till civilsamhället och deras internationella 

verksamhet också förändras. I ljuset av denna utveck-
ling har Palmecentret som ambition att öka vår 
synlighet och driva på för att nå målet ”en procent av 
BNP till bistånd”. För att vara framgångsrika i detta 
krävs ytterligare engagemang och samarbete med våra 
medlemsorganisationer. För att kunna behålla den 
nuvarande storleken på vår verksamhet är ökad 
insamling fortfarande nyckeln.

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

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Balansräkning
 Not 20211231 20201231

Tillgångar   

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 9 360 449 

Summa immateriella anläggningstillgångar  360 449

Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner och inventarier 10 382 316

Summa materiella anläggningstillgångar  382 316

   

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga fordringar  11  8 000  0

Summa finansiella anläggningstillgångar   8 000  0

Summa anläggningstillgångar   8 742  765

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  35 0

Skattefordran  570 570

Övriga kortfristiga fordringar  1 743 247

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  308 599 

Summa kortfristiga fordningar  2 656 1 416

Kortfristiga placeringar   

Kortfristiga placeringar 12 20 419 25 565

Summa kortfristiga placeringar  20 419 25 565

   

Kassa och bank 

Kassa och bank  76 770 52 059 

Summa kassa och bank  76 770 52 059

   

Summa omsättningstillgångar  99 845 79 040

Summa tillgångar  108 587 79 805
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 Not 20211231 20201231

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital  13  37 358  26 968
Eget kapital vid räkenskapsårets slut   37 358  26 968

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   1 467  1 210
Skuld till Sida  14  1 125  0
Övriga kortfristiga skulder   39 377  25 952
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15  29 260  25 675
Summa kortfristiga skulder   71 229  52 837
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   108 587  79 805

Kassaflödesanalys  Not
Tkr   2021  2020
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat   8 906  912
Avskrivningar   304  211
Erhållen ränta och resultat av valutahantering   1 439  0
Erhållna utdelningar   44  136
Erlagd ränta och resultat av valutahantering   0  -125
Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring av verksamhetskapital   10 693  1 134

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar   -1 240  1 158
Ökning/minskning av övriga kortfristiga placeringar   5 146  -106
Ökning/minskning av leverantörsskulder   257 - 408
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder   18 133  17 135
Kassaflöde från den löpande verksamheten   32 990  18 913

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   0  -449
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -279  -79
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar  11  -8 000  0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar   0  0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   8 279  528

Årets kassaflöde   24 710  18 385
Likvida medel vid årets början   52 059  33 674
Likvida medel vid årets slut   76 770  52 059
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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

ÅRSREDOVISNING 2021
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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 Erhållna bidrag
  2021 2020  
Bidrag från Sida  163 521 155 585
Bidrag från EU  184 184
Övriga erhållna bidrag till verksamheten  9 937 8 011
Bidrag överförda från tidigare år  25 362 17 927
Bidrag överförda till nästkommande år  -38 859 -25 472  
  
Summa  160 145 156 236  
  
Varav administrationsbidrag   11 722 685  10 442 957  
Varav projektledning   23 914 701  22 492 438  
  

Not 3 Operativa leasingavtal – leasegivare     
  2021 2020
Förfaller till betalning inom ett år   134  134
Förfaller till betalning senare n ett men inom fem 5 år   134  268
Under perioden intäktsförda leasingavgifter   268  402
Under perioden erhållna leasingavgifter   134  134

Organisationen hyr ut en del av kontorslokalerna till en närstående organisation.

Not 4 Operationella leasingavtal – leasegivare
  2021 2020
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende leasingavtal:    
Förfaller till betalning inom ett år  4 121 3 859
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år  4 145 7 596  
  8 266 11 455

Summan av räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter  3 942 3 944  
 
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.

ÅRSREDOVISNING 2021
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Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Antal anställda  2021 2020  
  
OPC Huvudkontor Sverige   47 45
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  
Medelantalet anställda  54 52  
   
Av huvudkontorets 47 anställda var 29 kvinnor och 18 män. Av de 7 lokalanställda var 5 kvinnor och 2 män. I medelantalet anställda för 2021 
ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp. Personer som är anlitade på konsult basis ingår inte i 
antalet anställda.

  2021 2020  
Löner och andra ersättningar: 
Styrelse och generalsekreterare *  932 932
Övriga anställda  22 590 20 651  
Totala löner och ersättningar  23 522 21 583  
 
* Något arvode till styrelsen har inte utgått 2021 (0).    
    
Sociala kostnader  7 468 6 214  
 
Pensionskostnader    
Generalsekreterare  300 305
Övriga anställda  1 583 1 512  
Totalt  1 884 1 817  
 
Särskild löneskatt på pensionspremier  457 441  
  
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 4
Totalt  6 6 

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.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  2021 2020
Utdelningar  44 136
Realisationsresultat vid försäljningar  1 403 -94
Ränteintäkter bank  0 0
Ränteintäkter placeringar  0 0
Valutadifferenser  37 -27
    
Summa  1 484 15
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Not 7 Specifikation av årets resultat      
  2021 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen
Solidaritetsfondens resultat  668 1 008
Verksamhets- och investeringsfond  10 151 200
Kvarstående belopp för året  -429 -283
  10 390 925

Not 8 Solidaritetsfondens verksamhet i siffror
  2021 2020
Intäkter Solidaritetsfonden  11 407 3 498
Fadderintäkter Solidaritetsfonden  2 528 2 373
Avkastning kapital  2 180 64
Egeninsats Sidaprojekt  -3 512 -3 582
Direkta insatser  -189 -60
Övriga kostnader  -1 596 -1 086
Avsättning till verksamhets- och investeringsfond  -10 151 -200
Solidaritetsfondens resultat  667 1 007

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 11 och 12.

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
  20211231 20201231
Ingående anskaffningsvärden   0
Årets inköp  449 449
Försäljningar och utrangeringar   0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  449 449
    
Ingående avskrivningar   0
Försäljningar och utrangeringar   0
Årets avskrivningar  -90 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar  90 0
    
Utgående redovisat restvärde  359 449

Not 10 Materiella anläggningstillgångar   
  20211231 20201231  
Ingående anskaffningsvärden  3 425 3 346
Årets inköp  279 79
Försäljningar och utrangeringar  -1 232   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 472 3 424
    
Ingående avskrivningar  -3 109 -2 898
Försäljningar och utrangeringar  1 232 0
Årets avskrivningar  -214 -211  
Utgående ackumulerade avskrivningar  2 091 3 109
    
Utgående redovisat värde  381 316
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Not 11 Övriga långfristiga fordringar    
  2021 2020
Bokfört värde  8 000 0 
Marknadsvärde  11 413 0 
Skillnad bokfört värde-marknadsvärde  3 413 0
    
Kapitalförsäkring Folksam  8 000 0
Utgående redovisat värde  8 000 0
(Omklassificering från kortfristiga fordringar)

Not 12 Kortfristiga placeringar    
  2021 2020
Bokfört värde  20 419  25 565 
Marknadsvärde  27 152  35 591 
Skillnad bokfört värde – marknadsvärde  6 733  10 026
    
Nektar  0 5 140
Swedbank Transition Sweden A  12 617 4 000
Swedbank Specialinlåning  4 567 4 072
Obligationslån företag  2 235 4 353
Aktier  1 000 0
Folksam kapitalförsäkring  0 8 000
    
Summa bokfört värde  20 419 25 565

Not 13 Förändring Eget kapital
       
 Solidaritetsfonden  Verksamhets och Balanserat Totalt eget
  investeringsfond  kapital OPC   kapital
Ingående balans 15 144 200 11 624 26 968
Årets avsättning verksamhets-
och investeringsfond  10 151  10 151
Årets resultat S-fonden 668   668
Kvarstående belopp för året OPC    -429 -429 
     
Utgående balans 15 812 10 351 11 195 37 358
    
   
Not 14 Skuld till Sida   
  2021 2020
Återbetalning av anslag avseende tidigare år  1 125 0
Ränteskuld  0 0 
Summa  1 125 0
    
   
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2021 2020 
Semesterlöner  2 726 2 321
Upplupna sociala avgifter  1 467 1 304
Förutbetalda anslag  22 939 19 657
Övriga poster  2 129 2 395
 
Summa  29 261 25 677
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Styrelsen och generalsekreteraren, digitalt signerat.

Stockholm, det datum som framgår av den elektroniska underskriften.

Marita Ulvskog      Anna Sundström
Ordförande      Generalsekreterare

Niklas Skeppar      Gabriella Lavecchia

Kenneth G Forslund     Nina Ünesi

Hélène Sevastik      Oscar Ernerot

Martin Gunnarsson     Mats Erikson

Leif Isaksson      Åsa Törnlund

Revisorspåteckning, digitalt signerat.

Vår revisionsberättelse har lämnats.

Micaela Karlström     Ella Niia
Auktoriserad revisor
MOORE Allegretto i Stockholm AB
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Revisionsberättelse
Till representantskapsmötet för Olof Palmes Internationella Center, org.nr 802013-1333 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Olof 
Palmes Internationella Center för räkenskapsåret 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av centrets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Re-
visorernas ansvar enligt dessa standarder 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.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra infor-
mationen. Den andra informationen består av verk-
samhetsberättelsen (men innefattar inte årsredovis-
ningen 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 årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nöd-

vändig 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 tillämp-
ligt, 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 verksamheten 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 revisions-
berättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet 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. Dessutom:

-  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 revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina ut-
talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, efter-
som oegentligheter kan innefatta agerande i mas-
kopi, 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 granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

-  utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
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principer som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upp-
lysningar.

-  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Jag drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om centrets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
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, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna 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, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrol-
len 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 enlighet med årsre-
dovisningslagen och om årsredovisningen ger en rätt-
visande 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 2021.
Vi tillstyrker att representantskapsmötet beviljar sty-
relsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i av-
snittet Den auktoriserade revisorns ansvar respektive 
Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till centret enligt god revisorssed i Sve-
rige. 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 inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelseledamot 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 revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der 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, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm det datum som framgår av vår elektroniska 
underskrift

_________________________________ 
Ella Niia, Medlemsrevisor

_________________________________
Micaela Karlström Auktoriserad revisor 
MOORE Allegretto i Stockholm AB
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Styrelse 2021 

Karin Lindehoff, Handels, 
Styrelseledamot (adjungerad 
from 2021-10-13)

Marita Ulvskog, Socialdemo-
kraterna, Styrelseordförande 

Lisa Bengtsson, LO, 
Styrelseledamot

Oscar Ernerot, LO,
Styrelseledamot

Kenneth G Forslund, Social-
demokraterna, Styrelseledamot

Tajma Sisic, SSU, Styrelse-
ledamot (tom 2021-08-25)

Christopher Lindvall, SSU,
Styrelseledamot, (adjungerad 
from 2021-10-13)     

Gabriella Lavecchia, Seko,
Styrelseledamot

Niklas Skeppar, ABF,
Styrelseledamot

Martin Gunnarsson, IF Metall,
Styrelseledamot

Hélène Sevastik, Socialdemo-
krater för tro och solidaritet, 
Styrelseledamot

Maria Nyberg, Handels, 
Styrelseledamot  
(tom 2021-10-13)

Styrelsesuppleanter
Leif Isaksson, LO   
Åsa Törnlund, LO   
Mats Erikson, LO     
Anders Jonsson, Kommunal  
Johan Pelling, Hyresgästföreningen  
Hanna Kharazmi Holmer, ABF  
Irma Görtz, Socialdemokraterna  
Johan Hassel, Socialdemokraterna  
Henrik Svensson, S-studenter    
Christian Kaddik, Unga Örnar   
Mia Sundelin, HBT-Socialdemokrater
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Nina Ünesi, S-kvinnor,
Styrelseledamot      
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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
Shoqata LIBURNETIK
Sindikata Kombetare E Operatoreve Telefonike Skot
Vlora Youth Center
Youth Roma and Egyptian Movement
 
BALKAN 
CEE Network for Gender Issues 
 
BOSNIENHERCEGOVINA 
ABF Busovaca
Agora Centre
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 
 
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
Democracy Plus
Kosova Democratic Institute 
Musine Kokalari
Peer Educators Network
Qendra Multimedia
Syri i Vizionit
Youth Association for Human Rights 
 
LATINAMERIKA 
Instituto Igualdad 
Confederación Sindical de Trabajadores y
    Trabajadoras de las Américas 
 
NORDMAKEDONIEN 
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

HTO – Housing and Tenants Organization
IDEA- Foundation for Debate and Education IDEA
    Southeast Europe, Skopje
 
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
Marda Association for Development
Old City Association Jerusalem
Palestinian Peace Coalition
Palestinian Youth Union
Social and Economic Policies Monitor - Al Marsad
Taawon for Conflict Resolution
The Palestinian Youth Association for Leadership
    and Rights Activation  
 
SERBIEN 
A11 Initiative for Economic and Social Rights
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 Kragujevac
Confederation of Autonomous Trade Unions 
    of Novi Sad and Municipalities
Confederation of Autonomous Trade Unions 
    of Serbia (Youth Section)
Confederation of Autonomous Trade Unions 
    of Vojvodina
CSO Radnik
Democratic Dialogue Network / Mreza za
    demokratski dijalog
Ignorant Schoolmaster
Initiative for Development and Cooperation
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
Sloga Trade Union
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
Labour Research Service
SOS - Soundz of the South
South African Liaison Office
Trust for Community Outreach and Education 
 
SYRIEN 
Syrian Women´s Network  
Mobaderoon 
 
TUNISIEN 
Ettakatol/Democratic Forum for Labour 
    and Liberties 
 
TURKIET 
Association of Legal Aid against Sexual violence 
Birlesik Metal
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
Zimbabwe Institute  

GLOBALT
International Domestic Workers Federation
International Federation of Workers 
    Education Associations

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


