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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Östgruppen för demokrati och
mänskliga rättigheter

Inledning
År 2011 har varit ett omvälvande år för
Östgruppen. Liksom tidigare har vi fortsatt
att stötta människorättsförsvarare i öst,
bland annat genom att skapa opinion och
engagemang för människorättsfrågor i våra
fokusländer. Samtidigt har föreningen fått
ökade ekonomiska resurser vilket tagit vårt
arbete till en ny nivå.
I oktober beviljades vi ett större Sidabidrag för informationsspridning om
mänskliga rättigheter i Belarus (Vitryssland). Förutom att Östgruppen stärkts som
en av Sveriges främsta opinionsbildare när
det gäller Belarus, har bidraget också möjliggjort finansiering av fler tjänster. För
första gången sedan grundandet 2005 har
vi fått egna kontorslokaler. Föreningen har
i och med detta förstärkts med ett kansli
som kan backa upp styrelsens och övriga
medlemmars ideella arbete. Det har på
flera sätt höjt föreningens kompetens och
effektivitet.
Genom debattartiklar, seminarier, sociala
medier och manifestationer har vi uppmärksammat det ökade förtrycket i Belarus. Att stödet utifrån är viktigt för den

belarusiska demokratirörelsen har vi märkt
genom att i princip samtliga våra aktiviteter uppmärksammas i oberoende belarusisk
press. Ett videoklipp från en av manifestationerna har exempelvis setts mer än 10 000
gånger. Det visar att det vi gör är viktigt.

Östgruppens handklappsmanifestation i Stockholm.

Vid sidan av arbetet med Belarus fortsatte
arbetet med övriga verksamhetsområden.
Brist på respekt för mänskliga rättigheter i
Ryssland, i synnerhet Tjetjenien, uppmärksammades särskilt inför Putins Sverigebesök och parlaments- och presidentvalen i
Ryssland. Vi har varit en blåslampa på
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regeringen när det gäller den svenska
Rysslandspolitiken.
Vi har under året fortsatt vårt arbete för att
uppmärksamma förenings- och mötesfriheten, främst i Belarus och Ryssland, men i
år också ur ett globalt perspektiv. Vår rapport ”Så tystas det kritiska rösterna” ger en
skrämmande bild av utvecklingen under
2000-talet. Att fler organisationer och politiker behöver engagera sig är något vi
starkt förespråkar. Rapporten är den första
i sitt slag på svenska och den mottogs
mycket väl, bland annat uppmärksammades den i teve.
Östgruppen har också fortsatt att driva frågan om förenklade visumregler för EU:s
östra partnerskapsländer. Bland annat arrangerade vi en fotoutställning och en välbesökt paneldebatt i riksdagen i samarbete
med Polska ambassaden och Stefan Batory
Foundation.
Inom samtliga verksamhetsområden har vi
samarbetat med andra aktörer både i Sverige och i Europa. Det har ökat vår genomslagskraft och möjlighet att nå nya målgrupper. På kommande sidor redogör vi
mer detaljerat för arbetet i våra olika arbetsgrupper. En mycket stor del av årets
aktiviteter har genomförts på ideell grund

av engagerade medlemmar. Ett stort tack
till er alla.

Några resultat av Östgruppens
arbete 2011:
 Vi producerade den första rapporten
om förenings- och mötesfrihet på
svenska!
 Vi har påverkat Sveriges Belaruspolitik
genom aktiv opinionsbildning!
 Vi medverkade till att mänskliga rättigheter hamnade i medialt fokus under
Vladimir Putins besök i Stockholm!
 Carl Bildt och andra politiker fick ökad
kunskap om krigsförbrytelser i Tjetjenien genom vårt informationsmaterial!
 Vi har lyft frågan om visumfrihet för
EU:s östra partnerskapsländer i Sveriges riksdag!
 Våra solidaritetsaktioner har uppmärksammats flitigt i belarusiska oberoende
medier och därmed visat belarusierna
att de har stöd i Sverige!
 Vi har stärkt Östgruppens kapacitet
vilket borgar för ett än mer framgångsrikt verksamhetsår 2012!
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Belarus
Presidentvalets efterspel
Den 19 januari, en månad efter presidentvalet i december 2010, sam-arrangerade vi
med Silc och Info Belarus en solidaritetsmanifestation
på
Norrmalmstorg.
Intresset var stort
och det blev en
lång
talarlista,
inklusive
EUminister Birgitta
Ohlsson
(FP),
Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson
Urban Ahlin och
Birgitta Olsson talar på demfyra ledande beonstrationen den 19 januari.
larusiska oppositionspolitiker. Cirka 150 personer närvarade
och demonstrationen uppmärksammades i
flera massmedier, bland annat i SvD och
BLT.

Martin Uggla medverkade i två seminarier
med anledning av valet, dels på Uppsala
universitets Institut för Rysslandsstudier
(UCRS), dels i ABF-huset med ABF
Stockholm och Palmecentret som arrangörer.
Vi publicerade också flera debattartiklar
med anknytning till valet och utvecklingen
i Belarus. I en artikel i UNT med rubriken
”Lukasjenka inte en legitim ledare” presenterade vi fem förslag på en effektiv Belaruspolitik för Sverige och EU. Det handlade om att prioritera de mänskliga rättigheterna i relationen med Belarus, ge demokratirörelsen legitimitet, påverka Ryssland,
reformera det svenska Belarusbiståndet
och sänka visumavgiften för belarusier
som vill besöka EU.

I Sydsvenskan publicerade vi en artikel om
relationen mellan EU och Belarus, med
utgångspunkt i hemliga dokument som
offentliggjorts av Wikileaks (”Även EU
har förlorat i Vitryssland”). DokumenEn ny maniten avslöjade att
festation
EU:s Belaruspolihölls den 19
tik i stor utsträckapril, också
ning styrts av reden
på
lationen till RyssNorrmalmland snarare än av
storg. Talare
hänsyn till mänskvar Amanda
liga rättigheter i
Lövkvist
Belarus.
Polens
från
Östoch Sveriges inigruppen,
tiativ Östliga partMartin Uggla talar på Sergels torg den 19 maj.
Ytterligare
nerskapet,
vars
en demonstratofficiella syfte är att
ion hölls den 19 maj på Sergels Torg.
främja EU:s integration med dess östliga
Medverkade gjorde representanter från fem
grannländer handlar exempelvis lika
riksdagspartier jämte Östgruppen, Info
mycket om att locka bort Belarus och de
Belarus och Amnesty Sverige.
andra partnerländerna från Ryssland. Detta
genom erbjudanden om ekonomiskt
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gynnsamma samarbeten, något som aldrig
redovisats offentligt.
Under
våren
gick vi med i
IKK, Internationella kommittén för kontroll
av människorättssituationen
i
Belarus.
Kommittén
utgörs av ett tjugotal frivilligorganisationer, de flesta med
hemvist i Ryssland, Ukraina och andra
OSS-länder, och har bland annat som syfte
att regelbundet rapportera om utvecklingen
i Belarus, delvis via en särskilt utsänd observatörsgrupp som regelbundet besöker
landet.
På årsdagen av valet – den 19 december
2011 – medverkade vi tillsammans med 18
andra organisationer från olika länder i ett
gemensamt uttalande mot bakgrund av den
fortsatt allvarliga människorättssituationen
i Belarus.
Vi är alla Ales
I samband med
presidentvalet
2010
kom
alarmerande
rapporter
om
ökat förtryck av
oliktänkande i
Belarus. Läget
förvärrades
sedan
ytterligare
under
2011. Ett av de
tydligaste bevisen på att pressen på just

människorättsförsvarare ökat är förföljelsen av människorättscentret Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski.
I april utfärdade riksåklagaren en officiell
varning till Bjaljatski för potentiellt brott
mot paragraf 193 i Belarus brottsbalk, en
lag som förbjuder all verksamhet inom
ramen för organisationer som inte är registrerade och därmed inte heller godkända
av belarusiska myndigheter. Eftersom
Vjasna förbjöds år 2003 hotades Bjaljatski
– som fortsatt sitt engagemang – av fängelse i upp till två år. Paragraf 193 står i
direkt strid med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och har
kritiserats skarpt av människorättsorganisationer. Lagens syfte är uppenbarligen att
skrämma regimkritiker till tystnad.
När varningen utfärdades skrev vi ett öppet
brev till riksåklagaren och president Lukasjenka där vi uppmanade dem att upphäva
densamma och att sluta trakasserierna av
Ales Bjaljatski och andra människorättsförsvarare.
I början av augusti greps Ales Bjaljatski av
polis, formellt anklagad för skattebrott.
Den 24 november dömdes han till fyra och
ett halvt års fängelse jämte konfiskering av
egendom. Liksom många andra internationella organisationer och bedömare anser
Östgruppen att domen är uppenbart politiskt motiverad.
Inom Belarusarbetet intog engagemanget
för Ales Bjaljatskis frigivande en stor roll
under året.
Östgruppen har på olika sätt försökt väcka
uppmärksamhet kring Bjaljatskis fall, genom bland annat pressmeddelanden, direkt
politikerpåverkan, manifestationer och
medverkan i massmedier.
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Den 5 september arrangerade vi en stödmanifestation för Ales Bjaljatski utanför
den belarusiska ambassaden i Stockholm.
Samtidigt genomfördes liknande manifestationer i flera olika länder. Förutom appelltal hade vi med oss ett brev till Belarus
ambassadör. Denne vägrade dock ta emot
brevet, varför vi fick lämna det i ambassadens brevlåda.

I samband med att domen mot Bjaljatski
föll arrangerade vi spontant en ny demonstration utanför ambassaden, denna gång
tillsammans med Civil Rights Defenders.
Inte heller denna gång ville ambassadpersonalen ta emot vårt gemensamma protestbrev.
Den 19 december arrangerade Maria Söderberg/Litteraturresan
ett
litteraturmaraton på Medborgarplatsen i Stockholm.
Belarusiska texter lästes högt under tolv
timmar. Martin medverkade genom att läsa
ett avsnitt ur Ales Bjaljatskis kapitel i antologin Brännpunkter Öst, som Östgruppen
gav ut år 2008.
Handklappsdemonstrationer
Sommaren 2011 testade den belarusiska
demokratirörelsen en ny strategi: varje
onsdag gick människor ut på gator och torg
och markerade sitt missnöje mot regimen

Manifestation till stöd för Ales Bjaljatski utanför den
belarusiska ambassaden.

Vi deltog också i ett internationellt upprop
där vi krävde ett omedelbart och villkorslöst frisläppande av Ales Bjaljatski. Via
organisationen MR-huset ställde vi oss
bakom ett gemensamt uttalande om situationen i Belarus (inklusive fängslandet av
Ales Bjaljatski) till FN:s MR-råd. Företrädare för det oberoende civilsamhället i
Belarus initierade också en namninsamling
med krav på att Ales Bjaljatski ska släppas
fri, vilket vi naturligtvis skrev under.
Under den årliga bokmässan i Göteborg
framträdde Martin Uggla med ett föredrag
som bland annat tog upp Bjaljatskis situation. Föredraget uppmärksammades i Amnesty Press.

genom att stillsamt promenera och klappa i händerna. Också en del av dessa protestyttringar
slogs ned brutalt av polisen. Vi i Östgruppen ville visa vårt stöd med dessa modiga
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människor och genomförde två ”handklappspromenader” i centrala Stockholm.
Vi skickade en filmlänk till ett antal belarusiska medier som lade upp klippet på
sina sidor. Totalt fick klippet över 10 000
visningar!
I samband med handklappsrörelsen publicerade vi en debattartikel i Sydsvenskan
med rubriken ”Vitryska regimen darrar”
där vi uppmanade Sverige och EU att inta
en principfast hållning gentemot den belarusiska regimen och inte kompromissa
kring respekten för de mänskliga rättigheterna.

Temakvällar om Belarus
Vi har arrangerat tre temakvällar om Belarus under året, med våra egna medlemmar jämte andra aktivt Belarusintresserade
som främsta målgrupp. Den 31 januari
redogjorde Martin Uggla för utvecklingen i
Belarus efter presidentvalet. Dessutom
genomfördes en mini-workshop där föreningens Belarusarbete diskuterades och
planerades.
Den 19 maj gästades Östgruppen av den
belarusiska historikern Andrej Katljartjuk
som höll ett uppskattat föredrag om utvecklingen i Belarus, sett ur ett historiskt
perspektiv.

Teliasonera

Under året har Östgruppen vid upprepade
tillfällen uppmärksammat Teliasoneras
tveksamma agerande i Belarus. Teliasoneras intressebolag i just Belarus – mobiloperatören Best – samägs med bland annat den
belarusiska staten. Bolaget har i flera olika
sammanhang bistått regimen i förtrycket
mot oliktänkande. Best har dels blockerat
oppositionella hemsidor för sina kunder,
dels lämnat ut kunduppgifter som hjälpt
säkerhetstjänsten att spåra protesterande
demonstranter efter presidentvalet i december 2010. I debattartiklar (på SvD.se)
har Östgruppen uppmanat Teliasonera att
arbeta aktivt och medvetet för att bolagets
verksamhet ska präglas av respekt för de
mänskliga rättigheterna. Det har bland annat bidragit till att andra organisationer och
medier har uppmärksammat problematiken. Teliasonera har därmed också tvingats
bemöta kritiken offentligt.

Den 7 september
föreläste
Jesper
Roine från Handelshögskolan om
belarusisk
ekonomi. Också detta
föredrag rönte stor
uppskattning och
följdes av en aktiv
frågestund.

Jesper Roine

Massmedieaktivitet
Under året har Östgruppen skickat ut 16
pressmeddelanden rörande Belarus, och
även på andra sätt agerat för att sprida information till svenska journalister, vilket
resulterat i många massmedieinslag.
I oberoende belarusisk press har Östgruppens verksamhet fått stor genomslagskraft.
Flertalet av våra utspel och aktiviteter har
lett till reportage, intervjuer och omnämnanden i de mest centrala belarusiska nyhetsmedierna, t.ex. Radio Svaboda,
Chartyja 97, Nasja Niva och Radio Racyja.
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Belarusbloggen
Sedan 2009 driver Östgruppens ordförande
Martin Uggla Belarusbloggen. Bloggen har
fortsatt fungerat som ett viktigt redskap för
informationsspridning och opinionsbildning om samhällsutvecklingen i Belarus.
Under 2011 publicerades ungefär 75 inlägg
och antalet besök på bloggen har vuxit
kontinuerligt.
Projektbidrag från Forum Syd
Östgruppen beviljades 2010 ett projektbidragfrån Sida/Forum Syd. Projektet stödjer
mänskliga rättigheter och demokrati i Belarus. Den egenavgift som erfordras för
projektet samlades bland annat in genom
vår 193-kampanj.

Projektet pågick under hela 2011 och avlöpte liksom tidigare mycket väl. Som projektledare fungerade Martin Uggla på 25%
i åtta månader. Flera medlemmar har också
arbetat ideellt inom projektet, som därmed
utgjorde en stor och viktig del av Östgruppens Belarusarbete.
Projektbidrag från Sida
Under året lades mycket arbete ner på att
planera och formulera en större projektbidragsansökan till Sida för informationsspridning om mänskliga rättigheter i Belarus. Ansökan beviljades sedermera, vilket medfört en kraftig expansion av Östgruppens Belarusarbete.
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Ryssland och Tjetjenien
Sveriges Rysslandspolitik i fokus
Östgruppen har under året flitigt debatterat
Sveriges Rysslandspolitik. Det har exempelvis skett i flera pressmeddelanden och
debattartiklar i bland annat Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten
och på Newsmill.
I april 2011 besökte Rysslands premiärminister Vladimir Putin Sverige. Svenska UD
var inför mötet mycket hemlighetsfullt om
dess syfte. Östgruppen kritiserade detta i
en debattartikel på Newsmill och uppmanade samtidigt statsminister Fredrik Reinfeldt att ta upp frågan om respekt för
mänskliga rättigheter i sina kommande
samtal med Putin. Vi ifrågasatte också det
lämpliga i att överhuvudtaget bjuda in Putin till Sverige, mot bakgrund av välgrundade misstankar om att han bar ansvar för
grova människorättsbrott i Ryssland.
Ett par dagar innan Putin kom till Sverige
skrev Martin Uggla tillsammans med tre
framstående ryska människorättsförsvarare
– Tanja Loksjina (Human Rights Watch),
Ljudmila Aleksejeva (Ryska Helsingforskommittén) och Svetlana Gannusjkina – ett
öppet brev till Fredrik
Reinfeldt, som också
publicerades i form av
en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken
”Förhindra övergrepp i
Tjetjenien”. I brevet
lyftes centrala människorättsproblem i Ryssland fram, jämte en
uppmaning till statsministern att tala klarspråk
om dessa med Putin.

Samma dag som Putin kom till Sverige
presenterade Martin tillsammans med Oksana Tjelysjeva från Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet en omfattande rysk människorättsrapport i en debattartikel i Svenska
Dagbladet (”Reinfeldt bjuder in misstänkt
krigsförbrytare”). En av de centrala slutsatserna var att Putin misstänks ha gjort sig
skyldig till krigsförbrytelser inom ramen
för Tjetjenienkonflikten. Artikeln var huvudnyhet på SvD.se under större delen av
dagen och uppmärksammades även i Ryssland.
Vid den officiella presskonferensen efter
mötet med Putin berörde Reinfeldt endast
kortfattat och mycket generellt de mänskliga rättigheterna, något
som Östgruppen
noterade i ett
pressmeddelande.
I

december
publicerade
Martin
Uggla tillsammans
med
Svenska
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freds ordförande Anna Ek en debattartikel i
Göteborgs-Posten, där Sveriges regering
uppmanades att ompröva sin Rysslandspolitik. Artikeln pekade på att Vladimir Putins troliga återkomst till presidentposten
kommer att göra det svårare att åtala honom för de folkrättsbrott som han misstänks för. Ett av artikelns budskap gick ut
på att Sveriges regering bör verka för en
lagföring av Putin om man vill leva upp till
sitt uttalade engagemang för mänskliga
rättigheter.
Efter parlamentsvalet i Ryssland publicerade vi en debattartikel på Newsmill där
den svenska regeringens försiktiga reaktioner mot det uppenbara valfusket i Ryssland kritiserades. I sin kommentar till valet
avstod Fredrik Reinfeldt från kritik och
sade bara att han hoppades på en ”fortsatt
positiv utveckling av relationerna mellan
Ryssland och Europa”. I detta sammanhang noterade Östgruppen också att Carl
Bildt året innan riktat skarp kritik mot den
belarusiska regimen efter rapporter om
omfattande valfusk under presidentvalet i
Belarus, men nu var mycket mer passiv.
Strategi 31
Under 2011 fortsatte vi vårt engagemang
för mötesfrihet i Ryssland inom ramen för
”Strategi 31-kampanjen”. Strategi 31 är en
rysk medborgarrörelse som går ut på att
demonstrera den 31 i alla månader med så
många dagar, med hänvisning till paragraf
31 i Rysslands grundlag, där just mötesfriheten garanteras. Vi genomförde under året
två stödmanifestationer utanför Rysslands
ambassad i Stockholm, i samarbete med
Silc respektive Amnesty Sverige. Den 31
januari medverkade – utöver Östgruppens
Martin Uggla och Silcs generalsekreterare
Martin Ängeby – representanter från det
ryska oppositionspartiet Jabloko samt

Folkpartiets utrikespolitiske talesman Fredrik Malm. Såväl DN som SvD uppmärksammade evenemanget. Den 31 oktober
hade vi också rysk medverkan, av Oksana
Tjelysjeva från Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet, tillika internationell samordnare
av den ryska 31-kampanjen. Dessutom
medverkade då Amnestys generalsekreterare Lise Bergh och riksdagsledamoten
Caroline Szyber (KD). Den sistnämnda
manifestationen uppmärksammades i ett
reportage i TV4, där såväl Tjelysjeva som
Martin Uggla intervjuades.
Den 31 mars publicerade Östgruppen tillsammans med Amnesty Sverige en debattartikel i Sydsvenskan med rubriken
”Reagera mot ryska övergrepp”, där Sveriges regering uppmanades markera tydligt
mot de övergrepp som ryska demonstranter
regelbundet utsätts för.

31-demonstration utanför Rysslands ambassad i Stockholm 31
oktober. Foto: Josefine Nilsman/Amnesty Press

Multimediamaterial om krigsförbrytelser i Tjetjenien
Med finansiering från Folke Bernadotteakademien producerade Östgruppen under 2011 ett interaktivt informationsmaterial om krigsförbrytelser i Tjetjenien.
Det överlämnades sedan till bland annat
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utrikesminister Carl Bildt och tjänstemän
på UD, samt till ledamöter i riksdagens
utrikesutskott.
Informationsmaterialet bygger på fakta om
väldokumenterade krigsförbrytelser som
begåtts i Tjetjenien. Tack vare ett omfattande arbete av ryska människorättsförsvarare är det möjligt att peka ut flera militära
befälhavare som är misstänkta krigsförbrytare och därför bör lagföras. En av dem är
Vladimir Putin.
Den folkrättsliga sedvanerätten säger att en
befälhavare som vet, eller borde veta, att
trupper under hans befäl begår krigsförbrytelser har en plikt att få dessa förbrytelser
att upphöra och att bestraffa dem som begått förbrytelserna. Eftersom Vladimir Putin under sin period som president samtidigt var militär överbefälhavare med effektiv kontroll över de väpnade styrkor som
verkade i Tjetjenien berörs också han av
folkrättens regelverk om befälsansvar.

Informationsmaterialet – som också gjordes tillgängligt på internet – rymmer även ett
filmklipp om just Vladimir Putins rättsliga
ansvar för krigsförbrytelser i Tjetjenien.
Detta filmklipp har lagts ut separat på
Youtube.

Östgruppens Youtubeklipp om Putin.

Gemensamt uttalande till stöd för ryska
MR-försvarare
I juli 2011 publicerade Östgruppen tillsammans med bland annat Civil Rights
Defenders ett gemensamt uttalande med
anledning av den djupt oroande situationen
för människorättsförsvarare i Ryssland.
Bland de drabbade återfanns Stanislav
Dmitrijevskij från det Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet, som trakasserades av
myndigheterna på grund av att han tidigare
publicerat en omfattande analys av misstänkta krigsförbrytelser i Tjetjenien. Hans
kollega Olga Sadovskaja från organisationen Kommittén mot tortyr mottog vid
samma tid anonyma dödshot.
Svenskt demokratibistånd till Ryssland
Vi har fortsatt bevaka och försöka påverka
utvecklingen när det gäller det svenska
demokratibiståndet till Ryssland, bland
annat genom samtal med politiker och
andra beslutsfattare samt via medverkan i
massmedia. Redan 2010 beslutade regeringen att höja nivån på det svenska demokratibiståndet, under 2011 resulterade det
bland annat i att Sida åter skickade personal till Ryssland för att administrera detsamma. Östgruppens uppfattning är att det
behövs ytterligare höjda anslag till det
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svenska Rysslandsbiståndet, men vi ser i
alla fall att vårt arbete har gett visst resultat.
Workshop och filmkväll
Den 24 september höll vi en intern miniworkshop för att analysera och planera vårt
Tjetjenienarbete med hjälp av LFA, Logical Framework Approach.
Rysslandsgruppen arrangerade också en
intern filmkväll den 9 november.
Ny ansökan från FBA
Under hösten gjorde vi en ansökan om

projektbidrag från Folke Bernadotteakademien till seminariearrangemang på temat
”Tjetjenien i skuggan av det ryska presidentvalet”. Ansökan beviljades och projektet genomfördes sedan i februari och
mars 2012.
Massmedieaktivititet
Under året har Östgruppen skickat ut 17
pressmeddelanden rörande Ryssland och
Tjetjenien, och även på andra sätt agerat
för att sprida information till svenska journalister, vilket resulterat i många massmedieinslag.
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Föreningsfrihet
Med huvudfinansiering av Sida via Forum
Syd, genomförde Östgruppen en informationskampanj om förenings- och mötesfrihetens betydelse globalt, med särskilt fokus på Ryssland och Belarus. Också Amnesty och Vera Sagers Stiftelse har stöttat
projektet ekonomiskt.
”Så tystas de kritiska rösterna”
Innan projektet startades fanns mycket
bristfällig
information på området. Östgruppen
producerade
därför en ny
rapport
med
titeln ”Så tystas de kritiska
rösterna”.
Den sextiosidiga rapporten ger en
aktuell bild
av utvecklingen under 2000talet. I land efter
land inskränks de oberoende organisationernas möjligheter att verka fritt.
Detta sker ofta i tysthet, med hjälp av administrativa regleringar, allt för att undvika
de svarta tidningsrubriker många av världens makthavare är rädda för. Östgruppens
jämförande granskning visar att det rör sig
om en tydlig, global trend. De tekniker
som många av världens makthavare använder för att inskränka föreningarnas rättigheter presenteras med hjälp av konkreta
exempel från i första hand Ryssland och
Belarus.

Seminarier
Inom ramen för projektet arrangerades fyra
seminarier. Den 31 oktober anordnade vi
ett frukostseminarium i samarbete med
Amnesty dit Oksana Tjelysjeva från Rysktjetjenska vänskapsförbundet var inbjuden
som talare. Under Tjelysjevas besök ordnade vi, som redan nämnts, en manifestation för den ryska demokratirörelsen strategi 31. Tjelysjeva hade också möten med
Civil Rights Defenders och svenska Penklubben. TV4 närvarade vid båda evenemangen och intervjuade såväl Oksana
Tjelysjeva som Martin Uggla. Besöket
uppmärksammades också i en intervju med
Tjelysjeva i Amnesty Press.
Övriga tre seminarier arrangerades i samband med lanseringen av rapporten i slutet
av november. Ett av dem ordnade vi tillsammans med Forum Syd och det riktade
sig framför allt till representanter från
svenska frivilligorganisationer. Föreläsare
var Dmitrij Makarov, rysk expert på föreningsfrihet från Youth Human Rights Movement, Sveriges demokratiambassadör
Maria Leissner och rapportens författare
Sofia Uggla. Dmitrij Makarov föreläste
också på Stockholms universitet, något vi
arrangerade i samarbete med Utrikespolitiska föreningen. Dmitrij deltog också vid
Östgruppens inflyttningsfest i Solidaritetshuset. Med konkreta exempel berättade
han för deltagarna hur inskränkningar av
förenings- och mötesfriheten påverkar arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.
Många av deltagarna har efteråt hört av sig
med positiva kommentarer om rapporten
och ämnets relevans. Särskilt positivt var
att demokratiminsiter Maria Leissner visade intresse för att arbeta vidare med frågan på departementsnivå. Dessutom har
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Maria Leissner förläser på Östgruppens
och Forum syds seminarium.

Forum Syd meddelat att de är intresserade
av att engagera sig i frågan. Förslag på att
ordna ett seminarium och lägga in föreningsfriheten som en av frågorna till alla
organisationer i ansökningshandlingar har
bland annat nämnts.

Medial uppmärksamhet
Under året har vi organiserat sex manifestationer som berört ämnet, vilket är betydligt fler än vad vi hade räknat med. Dessa
har också utgjort en del av vårt Belarusoch Rysslandsarbete, varför de finns mer
noggrant beskrivna ovan. Två Strategi 31manifestationer, två handklappspromenader och två manifestationer till stöd för den
fängslade människorättsförsvararen Ales
Bjaljatski. Informationsspridningen via
nätet (främst Facebook och Youtube) har
visat sig vara särskilt effektiv. Intresset
från media har varit stort. Förutom TV4
har Svenska Dagbladet, UNT, Sydsvenskan, Amnesty Press och Tro & Politik
uppmärksammat Östgruppens arbete för
förenings- och mötesfrihet. I samband med
rapportlanseringen hade Östgruppen en
debattartikel i UNT med rubriken ”Förtryck i det fördolda”.
Inför 2012 har vi beviljats medel för en
fortsättning av projektet. Vi kommer därför
att fortsätta att sprida rapporten och arbeta
vidare med de organisationer och personer
som
visat
intresse
för
frågan.
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Visumfrihet
Sedan senhösten 2010 tillhör Östgruppen en sammanslutning av
europeiska organisationer som
tillsammans verkar för ett visumfritt Europa – ”Coalition for the
European continent undivided by
visa barriers”. Koalitionen bildades
vid ett möte i Warszawa i slutet av november, där Östgruppen representerades av
Hanna Söderbaum.
Utställning och seminarium i riksdagen
Under våren 2011 inleddes ett samarbete
mellan Östgruppen och den polska organisationen Stefan Batory Foundation, kring
en utställning på tema visumpolitik. Stefan
Batory Foundation hade låtit genomföra
intervjuer och deltagande observationer i
och kring ett antal EU-medlemmars konsulat i ett urval av Östra partnerskapets länder. Utställningen presenterar fakta från
dessa undersökningar tillsammans med
illustrerande fotografier av den välkände
polske pressfotografen Jan Brykczyński.
Östgruppen tog på sig att arrangera en
utställning i Stockholm, medarrangörer var
de polska och ungerska ambassaderna i
Stockholm samt riksdagens utrikespolitiska
klubb.
Utställningen hölls i riksdagen mellan den
17 och 21 oktober. Seminariet, som fick
rubriken ”EU visa policies and Eastern
Partnership countries: prospects and barriers for visa-liberalization”, hölls i riksdagens andrakammarsal. Omkring 50 åhörare
från främst diplomatkår, riksdag och universitet närvarade. Christian Holm (M),
inledningstalade tillsammans med de
polska och ungerska ambassadörerna,
Adam Hałaciński och Gábor Szentiványi. I

den
påföljande
paneldiskussionen
deltog Olga Stuzjinskaja (Office for a Demokratic Belarus), Joanna
Fomina (Stefan Batory Foundation), Rafał
Sadowski (Centre for Eastern Studies),
May Ann Ramsay (Europeiska kommissionens representation i Sverige) och Jakub
Swięnćicki (Utrikespolitiska institutet).
Seminariet modererades av Jon Fridholm
från Östgruppen.
Efter seminariet hölls en kort ceremoni
under vilken utställningen invigdes av den
polske ambassadören Adam Hałaciński
och Joanna Fomina från Stefan Batory
Foundation.

Invigning av visumutställningen i riksdagen.
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Öppet brev
Den 16 september, inför toppmötet om
Östra Partnerskapet i Warszawa, skickade
koalitionen ut ett öppet brev till ledamöter
av Europaparlamentet, tjänstemän på
Europeiska Kommissionen och andra institutioner med relevans för visumfrågan. I
brevet krävde koalitionen ett förnyat engagemang för en visumliberalisering gentemot Östra partnerskapets länder samt att
EU fullföljer tidigare åtaganden med koppling till viseringspolitik. Östgruppen var en
av undertecknarna till brevet.

Debattartikel på Newsmill
Den 15 januari publicerade Hanna Söderbaum och Martin Uggla en debattartikel på
Newsmill med rubriken ”Avskaffa visumavgiften för vitryssar som vill besöka EU”.
Frågan hade då fått ny aktualitet i samband
med utvecklingen efter det belarusiska
presidentvalet i december 2010.
Under året har Visumgruppen hållit planeringsmöten och diskuterat ett antal möjliga
framtida projekt och samarbeten. Ansvarig
för gruppen har Hanna Söderbaum varit.
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Allmänt föreningsarbete
Årsmöte och styrelse
Den 27 mars 2011 höll Östgruppen årsmöte i Stockholm. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och Martin Uggla utsågs till
ordföranade.

Medlemmarna fick diskutera och ge förslag på hur Östgruppen skulle kunna samla
in pengar. Det resulterade bland annat i att
vi under året införskaffade tre insamlingsbössor. Totalt fick vi 12 529 kronor i gåvor
från privata givare.

I och med att Jon Fridholm fått fast anställning på Östgruppen lämnade han sitt
styrelseuppdrag i oktober 2011. Sofia
Uggla utsågs under hösten till kanslichef
för Östgruppen i december. Martin Uggla
har fortsatt att fungera som ordförande
samtidigt som han är fast anställd som programchef inom föreningen.

”Gisk”
Under sommaren genomförde revisionsbyrån Ernst & Young en omfattande
”Granskning av intern styrning och kontroll” (Gisk) av Östgruppen på uppdrag av
Sida. Den var sammanfattningsvis mycket
positiv och de förbättringsförslag som
framlades hade alla att göra med vår planerade expansion. Samtliga förslag har senare genomförts av styrelsen.

Styrelse- och medlemsmöten
Den 12 januari och 13 februari höll föreningen, som under tidigare år, kombinerade styrelse- och medlemsmöten. På mötet den 27 mars föreslogs dock att styrelsemöten och medlemsmöten i fortsättning
skall hållas åtskiljda från varandra. Efter
det hölls ytterligare 2 medlemsmöten och 4
styrelsemöten.

Ny hemsida, ny logga mm
I december lanserade en ny version av
Östgruppens hemsida, www.ostgruppen.se.
Arbetet har letts av Jon Fridholm i samarbete med andra ideellt engagerade medlemmar. Tekniskt har utformandet gjorts
av Marcus Fridholm. Den stora fördelen
med den nya hemsidan är att den är mer
lätthanterlig och enklare att uppdatera.

Mellan mötena har styrelsen fattat beslut
via sin e-postlista.

Under hösten antog styrelsen en ny logga
för Östgruppen. Också loggan togs fram av
Jon Fridholm.

Ekonomi
Östgruppens ekonomi har under större delen av året skötts av föreningens kassör. I
och att med ekonomin ökat i omfattning
lades dock bokföringen från december ut
på redovisningsbyrån Global redovisning. I
övrigt sköts ekonomin gemensamt av Martin Uggla, Sofia Uggla samt föreningens
kassör.
Insamling
I anslutning till årsmötet 2011 höll Linda
Isaksson Lööw en workshop om insamling.
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I slutet av december utökade föreningen
sin närvaro på sociala medier som Facebook och Twitter. Den aktiva användningen av dessa nya sidor tog dock fart
först under 2012. I och med att vi nu har en
större personalstyrka kommer vi att ha
större möjlighet att synas mer på Internet

än tidigare.
I december deltog Malin
Fagerberg Wikström och Jon
Fridholm i kursen "Hur gör
vi vårt informationsarbete
framgångs-rikt?” på Forum
Syd

I oktober lämnades en ny ansökan in till
Folke Bernadotteakademin om verksamhetsstöd för år 2012, vilken senare beviljades med 200 000 kronor, det vill säga
50 000 kronor mer än föregående år.
Medlemmar
Antalet medlemmar ligger i
stort sett kvar på föregående
års nivå. Den sista december
2011 hade Östgruppen 69
betalande medlemmar. Motsvarande siffra året innan var 70
medlemmar. Kommunikation med med-

Medlemsutvecklingen i
Östgruppen

169
136

94
70

69
67
Verksamhetsstöd
57
57
45
43
42
För 2011 beviljades Öst33
32
21
gruppen ett verksamhetsstöd
18
från Folke Bernadotteakademin på 150 000 kronor.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Betalande medlemmar
Anslutna till e-postlistor
Verksamhetsstödet har gett
oss möjlighet att fortsätta ha
lemmarna sker liksom tidigare främst via
en organisationssamordnare anställd på 40
vår interna e-postlista. Vi har utöver detta
%. Organisationssamordnarens roll är
också en parallell extern e-postlista till
främst att fungera som en sammanhållande
vilken vi ansluter medlemmar som önskar
länk i organisationen. Arbetsuppgifterna
färre utskick, samt personer som inte är
har bland annat bestått av att stödja och
medlemmar men vill ha information om
koordinera det ideella arbetet, sköta komÖstgruppen.
munikation med medlemmar, andra organisationer och en intresserad allmänhet,
samt att ansvara för stora delar av den löpande administrationen.

Verksamhetsstödet har dessutom gett föreningen möjlighet att bekosta teknisk hjälp i
framtagandet av den nya hemsidan.
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Vid årets slut var var 169 personer anslutna
till de båda e-postlistorna (71 respektive
98), vilket var en ökning med 33 personer i
jämförelse med föregående år.
Förutom den allmänna e-postlistan har kommunikationen
inom föreningen skett på separata e-postlistor för de olika
arbetsgrupperna.
Ett eget kansli
Det nya Sidabidraget gav Östgruppen möjlighet att i november flytta in i två kontorsrum
på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Söder i Stockholm. Den första tiden gick
mycket kraft åt att utrusta det
nya kontoret. Vi startade från
noll och har nu ett välfungerande kontor med fem arbetsplatser och ett mötesbord.
Många av möblerna fick vi till
skänks från Kristdemokraterna,
andra köpte vi begagnade och
några nya. Datorer, telefoner och
annan teknisk utrustning inhandlade vi
nytt.
Vår praktikant Fred Uggla har fungerat
som IT-support och hjälpt oss att få tekniken att fungera. Bland annat har han ordnat
en gemensam server åt kontoret, som också
styrelsemedlemmar och andra kan koppla
upp sig mot utifrån.
I Solidaritetshuset finns också gemensamma utrymmen och service som vi delar
med andra föreningar.
Den 22 november hade vi inflyttningsfest i
våra nya lokaler. Drygt trettio personer
anslöt till festen och där fanns förutom
våra egna medlemmar representanter från

flera av våra samarbetsorganisationer, som
Amnesty och Forum Syd, en riksdagsledamot och en representant från UD. In-

Foton från Östgruppens inflyttningsfest.

flyttningsfesten
inleddes
med ett föredrag av den ryske föreningsfrihetsexperten Dmitrij Makarov.
Personal
Fram till 30 juni 2011 vikarierade Jon
Fridholm som organisationssamordnade
(40 %) för Sofia Uggla som var föräldraledigledig.
Sofia Uggla arbetade som organisationssamordnare på 40 % från juli till och med
oktober. Mellan 1 februari 15 juni samt 15
augusti och 31 oktober var hon också anställd på 25 % som projektledare för föreningsfrihetsprojektet.
Martin Uggla var under året anställd på
25 % som projektledare för föreningens
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Forum Syd-finansierade Belarusprojekt
från 1 april till 30 juni och 1 augusti till 31
oktober Dessutom var han anställd på 25 %
mellan februari och april som projektledare
för Tjetjenienprojektet.
Den 1 november utökades tjänstegraderna
rejält i och med det nya Sida-bidrag vi beviljades i oktober. Under november och
december arbetade följande personer på
Östgruppens kansli:









Sofia Uggla (75 %) - Kanslichef och
projektledare för föreningsfrihetsprojektet. (Fast anställd)
Martin Uggla (75 %) – Programchef.
(Fast anställd)
Jon Fridholm (50 %) - Ansvarig för
informations- och seminarieverksamhet. (Fast anställd)
Malin Fagerberg Wikström (50 %) –
arbetar med information och löpnade
administration. (Visstidsanställd tom
juni 2012)
Paulina Kluge (50 %) - Programhandläggare och biträdande kanslichef.
(Fast anställd)

I början av december inledde Fred Uggla
en tre månader lång praktik på kansliet,
finansierad av Arbetsförmedlingen. Fred
arbetade med IT och bild.
Den 1 november startade vi vårt nya Sidoprojekt med att arrangera en personaldag
för de anställda i föreningen. Dagen hölls
hemma hos Sofia och Martin i Almunge

och gav oss en god start på det nya projektet.
Personalansvariga inom föreningen har
Amanda Lövkvist och Nanna Holst varit, i
samarbete med Sofia Uggla. Denna personalgrupp har under året bedrivit ett intensivt arbete dels i samband med expansionen av föreningen och nyanställningar
och dels i form av en kvalitetshöjning av
föreningens personalhantering.
Under sommaren utlyste Östgruppen två
nya tjänster, vilka båda hade många sökanden. Amanda och Sofia genomförde därpå
fem anställningsintervjuer. Personalgruppen har under året haft två separata möten
och en omfattande kommunikation sinsemellan under tiden.
Amanda och Sofia har gått en grundkurs i
arbetsrätt och Sofia har också gått en kurs i
Tjänstemannaavtalets grundvillkor. Båda
anordnade av vår arbetsgivarorganisation
Idea. Idea har också hjälpt oss löpande
under hösten med personlig rådgivning så
att vi ska hantera personalärenden korrekt.
Intentionen från styrelsen och personalgruppen har uttalat varit att Östgruppen ska
vara en så god arbetsgivare som möjligt.
I enlighet med detta tecknade Östgruppen i
oktober kollektivavtal och anslöt sig till det
Tjänstemannaavtal som slutits mellan Idea
och Unionen. Med kollektivavtalet har
bland annat följt förpliktelser som tecknandet av ett flertal försäkringar och inbetalande av tjänstemannapension, ITP.
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