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Inledning
År 2013 har varit ännu ett aktivt
och intensivt år för Östgruppen.
Jämte ett kontinuerligt arbete för
att stötta människorättsförsvarare
i öst har vi fortsatt bilda opinion
och sprida information i Sverige
och EU om människorättssituationen i våra fokusländer.
Sedan ett par år tillbaka ger ett
större Sida-bidrag oss möjlighet
att arbeta professionellt med informationsspridande verksamhet
rörande mänskliga rättigheter i
Belarus (Vitryssland). Östgruppen
är en ledande aktör i Sverige på
detta område, med omfattande
kompetens samlad både hos anställd personal och ideella medlemmar.
Genom seminariearrangemang,
nätbaserade informationsresurser, stödmanifestatioiner, debattartiklar och annan medverkan
i svenska och internationella
massmedier har vi således fortsatt
uppmärksamma förtrycket i Belarus. Vår roll som opinionsbildare
är stark och vi har varit centralt
involverade i de Belarusrelaterade diskussioner som förts i
Sverige under året, däribland
kring EU:s Belaruspolitik och förläggandet av ishockey-VM 2014
till Minsk.
I princip samtliga våra aktiviteter
med koppling till Belarus uppmärksammas i oberoende belarusisk press, och möter allt som
oftast stor uppskattning hos landets demokratirörelse, något som
vittnar om hur viktigt omvärldens
moraliska och politiska stöd är för
dem som kämpar för en demokratisk utveckling.
Under året som gått har vi också
gjort en satsning på att bredda vår

verksamhet, med särskild prioritering på Ryssland. Vi har fortsatt
uppmärksamma den alarmerande
utvecklingen efter Vladimir Putins
återkomst till presidentposten våren 2012, med särskilt fokus på det
civila samhällets utsatthet. Vi har
också genomfört ett informationsprojekt om Tjetenien, med finansiering från Folke Bernadotteakademin
Vi har också med framgång ägnat
tid och kraft på att uppbringa ökad
finansiering till vår Rysslandsverksamhet. Strax före årsskiftet stod
det så klart att Sida framöver kommer att stötta även denna verksamhet, något som borgar för ett ännu
mer professionellt och systematiskt
infromationsarbete om människorättssituationen i Ryssland under de
kommande åren.

samhet gällande Ryssland (inklusive
Tjetjenien), har vi tematiskt fortsatt
att jobba mycket med frågor relaterade till förenings- och mötesfrihet.
Samtidigt som vi verkat som självständig opinionsbildare har vi också
fortsatt samarbeta med andra aktörer i Sverige och Europa för att öka
vår genomslagskraft och nå större
målgrupper. På kommande sidor
redogör vi mer detaljerat för vårt
arbete och vad vi uppnått. Precis
som tidigare har många aktiviteter
kunnat genomföras tack vare våra
ideellt engagerade medlemmar. Ett
stort tack till er alla!

Medan Östgruppens geografiska
huvudfokus i första hand legat på
Belarus, kompletterat med verk-












Några resultat av Östgruppens arbete 2013
Vi har påverkat Sveriges och EU:s Belaruspolitik genom aktiv opinionsbildning!
Vi har genom vårt kampanjarbete om ishockey-VM 2014 bidragit
till att uppmärksamma den svåra människorättssituationen i Belarus!
Våra solidaritetsaktioner har uppmärksammats flitigt i belarusiska
oberoende medier och därmed visat belarusierna att de har stöd i
Sverige!
Vi uppmärksammade den drastiskt försämrade situationen för det
ryska civilsamhället genom opinionsbildning i Sverige!
Vi har genom Facebookkampanjen Love is Legal stöttat HBTpersoners rättigheter i Ryssland!
Vi har spridit kunskap om människorättssituationen i Tjetjenien!
Vi har stärkt Östgruppens kapacitet och kompetens vilket borgar
för ett fortsatt effektivt människorättsarbete!
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Förenings–
&
mötesfrihet

Vår prioritet
Ett prioriterat tematiskt
ämnesområde för Östgruppen är arbetet för
mötes- och föreningsfrihet. Arbetet berör främst
våra geografiska ämnesområden Belarus och
Ryssland och de olika aktiviteterna presenteras under respektive rubrik separat i verksamhetsberättelsen. Några aktivite-

ter har varit gränsöverskridande och presenteras här.

stiftelse har stöttat projektet ekonomiskt.

Med huvudfinansiering av
Sida via Forum Syd, genomförde Östgruppen en
informationskampanj om
förenings- och mötesfriheten i Ryssland och Belarus. Också Vera Sagers

Bloggen “Tystade Röster”
FLERA GÅNGER HAR
INLÄGG PÅ TYSTADE
RÖSTER VARIT DE
FÖRSTA SOM SPRIDIT
INFORMATION I
SVERIGE OM
KRÄNKNINGAR AV
MÖTESFRIHETEN I

RYSSLAND.

Sedan förra året driver vi
”Tystade röster – en blogg
från Östgruppen om mötes och föreningsfrihet i
Ryssland och Belarus”.
Tanken med bloggen är
att ge aktuella uppdateringar om utvecklingen
inom området. Fram till
årsskiftet publicerades ca
25 inlägg. Aktiviteten var
som högst på våren då
det ryska civila samhället
utsattes för ett hårdnande
förtryck. Hundratals oberoende organisationer
utsattes för omfattande
kontroller i samband med
en nyinstiftad lag om registrering av ”utländska
agenter”. Lagen gör gällande att alla organisationer som sysslar med
politisk verksamhet och
som tar emot finansiering

från utlandet ska registrera sig som utländska
agenter. Det ryska civila
samhället har i princip
samfällt vägrat att underkasta sig lagen men har
samtidigt berövats möjligheten att finansiera sin
verksamhet vilket lett till
omfattande svårigheter
för dem att bedriva sin
verksamhet.

Flera gånger har inlägg på
Tystade röster varit de
första som spridit information i Sverige om till exempel kränkningar av mötesfriheten i Ryssland. Ett
bevis och gott betyg på
detta är att journalister
vidareförmedlat många av
våra inlägg på Twitter.

Tystade röster, en blogg om föreningsfrihet I både Ryssland och
Belarus
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Kontinuerlig bevakning av människorättssituationen i
Belarus
Under 2013 fortsatte Östgruppen att följa och reagera på utvecklingen på
människorättsområdet i
Belarus. Vi uppmärksammade konkreta brott mot
de mänskliga rättigheterna och spred information
till såväl allmänhet som
professionellt verksamma
aktörer i Sverige. Vi analyserade händelseutvecklingen och bildade opinion
med utgångspunkt i
denna analys.
Generellt sett har repressionen i Belarus legat kvar
på ungefär samma nivå
som föregående år. Inga
avgörande förändringar
har noterats. Precis som
tidigare drabbas de mest
framträdande regimkritikerna av hård förföljelse,

dels för att bevara kontrollen och bestraffa dem
som vågar ifrågasätta förtrycket, dels för att avskräcka en bredare krets
människor från samhällsengagemang.
En central uppgift under
2013 har varit att förmedla våra belarusiska
kollegors bestämda uppfattning att det systematiska förtrycket består,
även om det inte alltid tar
sig lika brutala former
som under presidentvalet
i december 2010. Det har
känts särskilt viktigt i ljuset av nya diskussioner
om huruvida EU borde
återgå till en mjukare och
mer pragmatisk hållning
gentemot Lukasjenkaregimen.

Utöver publicistisk verksamhet har vi bildat opinion
kring Belaruspolitiken via
medverkan i seminarier och
intressentmöten, i såväl
egen som andras regi. Östgruppen är idag utan tvekan
en av Sveriges mest etablerade organisationer på området, och våra synpunkter
tas därför emot med intresse av både massmedier
och andra aktörer med Belarus på sin agenda.

Arktisturné med belarusiska poeter
Östgruppen deltog under
sommaren i en turné norr
om polcirkeln, anordnad
av Litteraturresan Belarus.
Resan varade i en vecka
och bestod i ett antal möten och framträdanden
med fokus på belarusisk
och samisk kultur. Med på
turnen fanns poeter, musiker och författare från
både Belarus, Sapmi och
Sverige. Temakvällar och
seminarier om språk,
identitet och det fria ordet hölls i städer längs
vägen, i syfte att bygga
broar mellan de representerade kulturerna.

Under resans gång blev
det tydligt hur många likheter det finns i den samiska och den belarusiska
historien. Hur språk och
identitet på båda håll har
utsatts för liknande påfrestningar i form av brutala nationaliseringskampanjer av olika slag
och hur den egna kulturella identitetens uttryck
varit och fortfarande är
skambelagda av olika skäl.
Turnén bidrog med viktiga
insikter om hur man kan
gå vidare och möta åtminstone några av de utmaningar som återstår.

Fotostund under Arktisturnén.

Belarus
EN CENTRAL
UPPGIFT UNDER
2013 HAR VARIT
ATT FÖRMEDLA
VÅRA
BELARUSISKA
KOLLEGORS
BESTÄMDA
UPPFATTNING
ATT DET
SYSTEMATISKA
FÖRTRYCKET
BESTÅR.
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Belarus
”LUKASJENKA
FICK TYST PÅ
BILDT”

EU:s Belaruspolitik
Den belarusiska regimens
brutala attack mot demokratirörelsen i samband
med presidentvalet 2010
ledde till att EU omprövade sin Belaruspolitik.
Sanktioner i form av visumstopp och frysta tillgångar återinfördes
gentemot statstjänstemän som ansågs bära ansvar för grova människorättsbrott. Dessutom riktades liknande sanktioner
mot några näringslivsaktörer som stödjer regimen
finansiellt.

EU kritiserade också vid
upprepade tillfällen i
skarpa ordalag den belarusiska regimen och

ställde konkreta krav på
respekt för de mänskliga
rättigheterna. Sverige
hörde till de drivande
medlemsstaterna i detta
sammanhang, inte minst
genom utrikesminister
Carl Bildt.
Efter den diplomatiska
konflikten mellan Sverige
och Belarus sommaren
2012 sänktes dock såväl
Sveriges som EU:s tonläge
påtagligt. I en debattartikel på SvD Brännpunkt
under rubriken
”Lukasjenka fick tyst på
Bildt” kritiserade vi detta
och efterlyste en ökad
vilja bland EU:s medlemsländer att solidariskt

backa upp enskilda stater
som hamnar i bilateral
konflikt med Lukasjenkaregimen.
Under hösten deltog vi i
ett internationellt initiativ
där vi tillsammans med
övriga medverkande skrev
ett öppet brev till utrikesministrarna i EU:s medlemsstater. Vi uppmanade
där EU att upprätthålla en
principfast linje i sin Belaruspolitik, och dessutom
utöka antalet personer
och företag som är föremål för EU:s sanktioner.

Ales Bjaljatski
SVD Brännpunkt , 28 februari
2013

Ales Bjaljatski, belarusisk människorättsaktivist, sitter alltjämt
fängslad.

Vår vän och kollega Ales
Bjaljatski – ordförande för
människorättsorganisationen Vjasna –
dömdes i november 2011
till fyra och ett halvt års
fängelse på grund av sitt
arbete för mänskliga
rättigheter i Belarus, och

sitter alltså alltjämt fängslad.
Vi har under året fortsatt
uppmärksamma hans situation här i Sverige, bland
annat i samband med årets
upplaga av Belarusdagarna
och på bokmässan i Göteborg.

Bjaljatski och de övriga
politiska fångarna är
också ett regelbundet
återkommande tema i
det informations- och
opinionsbildningsmaterial som vi kontinuerligt
producerar.

Manifestation mot dödsstraff

Zmitser Vajtsiusjkevitj sjöng en
specialskriven låt mot dödsstraffet I
Belarus under manifestationen.

Den 20 oktober 2013
samordnade Östgruppen
tillsammans med Litteraturresan/Belarus och Amnesty en manifestation
mot dödsstraffet i Belarus. Vi samlades på
Medborgarplatsen där
Maria Söderberg inledde
manifestationen med att
hälsa alla välkomna och

presentera de inbjudna
talarna. Thomas Hammarberg talade om MR och
dödsstraffet och Zmitser
Vajtsiusjkevitj (belarusisk
sångare) sjöng några låtar
(varav en specialgjord
mot dödsstraffet). I anslutning till manifestationen, där omkring 15 perso-

ner deltog, gick vi till Kulturskolans scen i Medborgarhuset och lyssnade på
Zmitser Vajtsiuskevitj som
sjöng ytterligare några
låtar och Dzimitry
Strotsau (belarusisk poet)
som läste dikter.
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Belarus

Ishockey-VM I Belarus
Östgruppen var en av initiativtagarna till den internationella människorättskampanjen ”Don’t Play
with the Dictator”, där vi
uppmanade det internationella ishockeyförbundet (IIHF) att flytta
hockey-VM 2014 från Belarus till ett annat land.
Inför världmästerskapet
2013 – som arrangerades
i Sverige, och där det internationella förbundet
slutgiltigt skulle ta ställning – intensifierades
kampanjen. Vi bildade
opinion på flera sätt, och
medverkade bland annat i
en hearing i ämnet i Europaparlamentet i Bryssel.
Vi mobiliserade också
stöd till kampanjen från
svenska riksdagsledamöter och EUparlamentariker. Dessutom medverkade vi i ett
upprop riktat direkt till
IIHF, samt i ett öppet brev
riktat till ishockey-VM:s
huvudponsorer.

När IIHF samlades till kongress i Stockholm i maj
genomförde vi en aktion i
anslutning till kongresslokalerna på Clarion Hotel.
De nationella hockeyförbundens delegater försågs med en informationsbroschyr om människorättssituationen i Belarus jämte en uppmaning
att flytta världsmästerskapet. Vi passade också
på att föra fram våra åsikter i direkt samtal med
IIHF:s ordförande René
Fasel.
Tillsammans med den
polske EUparlamentarikern Marek
Migalski arrangerade vi
också en manifestation
med god uppslutning på
Raoul Wallenbergs torg i
Stockholm. Appelltal varvades med gatuteater i
form av en fiktiv ishockeymatch med Aljaksandr
Lukasjenka i huvudrollen.
Vår kampanj uppmärksammades i såväl svensk
som internationell press,

T.v. Lukasjenka (?) spelar hockey i Stockholm. T.h. Östgruppen demonstrerar utanför Clarion Hotell under parollen “Don’t play with the dictator”

och väckte dessutom stort
intresse i belarusiska oberoende massmedier. Visserligen ändrade inte IIHF
sitt beslut att förlägga VM
till Belarus, men kampanjen bidrog ändå till att
föra upp den svåra människorättssituationen i Belarus på agendan. Den
ledde dessutom till en
viktig offentlig diskussion
om idrottsrörelsens ansvar att ta hänsyn till de
mänskliga rättigheterna.

ÖSTGRUPPEN VAR
EN AV INITIATIVTAGARNA TILL
DEN
INTERNATIONELLA
MÄNNISKORÄTTSKAMPANJEN ”DONT
PLAY WITH THE
DICTATOR”.
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Belarus
I EN
DEBATTARTIKEL
PÅ SVT DEBATT
UPPMANADE VI
SVT:S CHEF EVA
HAMILTON ATT
VERKA FÖR ATT
BELARUSISK
STATS-TV
FRÅNTAS SITT
MEDLEMSKAP I
EBU.

Belarusiska statstelevisionens medlemskap i EBU
Inför Eurovision Song
Contest uppmärksammade vi det faktum att
den belarusiska statstelevisionen – ett av regimens
viktigaste propagandaredskap – inte respekterar
de etiska riktlinjer som
EBU (Europeiska TV- och
radiounionen) antagit för
sina medlemmar. I en debattartikel på SVT Debatt
uppmanade vi SVT:s chef
Eva Hamilton att verka för
att belarusisk stats-TV
fråntas sitt medlemskap i
EBU. I förlängningen
skulle det få konsekvenser
för Belarus deltagande i
ESC, eftersom det formellt
är de TV-bolag som är
medlemmar i EBU som
representerar sina länder
i tävlingen.

Frågan uppmärksammades stort i oberoende belarusiska massmedier, och
togs bland annat upp av
inhemska journalister när
en av EBU:s främsta företrädare besökte Belarus
senare under året. Också i
Sverige följdes frågan upp
massmedialt, och ansvariga på SVT ombads förklara sitt agerande.
Det pågår nu en process
internt inom EBU om vilka
krav som bör ställas på
medlemmarna när det
gäller pressfrihet och
andra mänskliga rättigheter. Östgruppen fortsätter
att bevaka utvecklingen.

Våga, tycka, tala
I november lanserade
Östgruppen ”Våga, tycka,
tala” – en interaktiv karta
om mötesfrihet i Belarus.
Genom en internetbaserad interaktiv presentation visas på ett konkret
sätt hur mötesfriheten
regelbundet kränks i Belarus. Ambitionen är att
ge ett begrepp om de annars nästan ofattbara problem som aktivister i Belarus kontinuerligt drabbas av.
I ”Våga, tycka, tala” får
man bland annat se hur

det går till när kravallpoliser löser upp demonstrationståg, hur det är att
sitta i ett belarusiskt fängelse och samtidigt ta del
av hur den belarusiska
regimen sprider propaganda om människorättskränkningar i väst.
Besökaren får också pröva
sina nyvunna kunskaper i
en kan tyckas smått absurd frågesport.

SVT Debatt, 20 mars 2013
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Belarusdagarna
Östgruppens årliga Belarusdagar hölls den 19-22 mars.
Under dessa dagar arrangerade vi sammanlagt fem
seminarier, varav tre i samarbete med Amnesty, rksdagens Vitrysslandsnätverk
respektive Anna Lindhs
Minnesfond. Under öppningsseminariet ”Status
Quo Belarus” gav Tatsiana
Revjaka från Människorättscentret Vjasna och Zjanna
Litvina, som är ordförande i
det oberoende Belarusiska
Journalistförbundet, en introducerande lägesbeskrivning om den aktuella MRsituationen i Belarus. Övriga
seminarier fokuserades på
mer specifika frågor: civilsamhällets kamp för överlevnad, villkoren för journalister och oberoende medier, förhållanden i belarusiska fängelser och de
politiska fångarnas situation. Övriga medverkande
från Belarus var Franak
Vjatjorka som är journalist
och författare m.m., Julija
Slutskaja från Solidarity

with Belarus Information
Office och Andrej Bandarenka från Platforma
Innovation. Därtill var Thomas Hammarberg, f.d.
kommissionär för de
mänskliga rättigheterna vid
Europarådet, Maja Åberg
från Amnesty och Sveriges
f.d. ambassadör i Minsk,
Stefan Eriksson involverade
på olika sätt i dessa seminarier. Vi höll till i Medelhavsmuseet, i Riksdagens
andrakammarsal samt i det
Kungliga Myntkabinettets
hörsal.
Under Belarusdagarna anordnade vi dessutom ett
par kvällsarrangemang,
dels en konsert på Kägelbanan med Ljavon Volski, där
musik med den belarusiske
rockikonen mixades med
personliga erfarenheter på
temat censur, och dels en
förhandsvisning av spelfilmen ”Viva Belarus!” på Bio
Rio med efterföljande samtal. På Volskis konsertkväll
bidrog alla belarusiska gäster på olika sätt i samtalet

Stefan Eriksson, Andrej Bandarenka och Tatisana Revjaka på Belarusagarna

om censur. I samtalet efter
filmvisningen deltog manusförfattare Franak
Vjatjorka, huvudrollsinnehavaren Dzmitry ”Vincent”
Papko och mannen bakom
filmmusiken, Ljavon Volski.
Belarusdagarna fick ett
tydligt genomslag i riksmedia med inslag i Kulturnyheterna på både SR och
SVT, i Aktuellt, och via artiklar i TT. Amnesty Press
gjorde dessutom ett längre
reportage om arrangemanget.

BELARUSDAGARNA FICK
ETT TYDLIGT
GENOMSLAG I
RIKSMEDIA MED
INSLAG I
KULTURNYHETERNA PÅ
BÅDE SR OCH
SVT, I
AKTUELLT, OCH
VIA ARTIKLAR I
TT.

Thomas Hammarberg

Den belarusiske rockikonen Ljavon Volski spelar på Belarusdagarna
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Belarus
FÅNGAR I
BELARUS
BESTRAFFAS MED
FYSISK OCH
SOCIAL ISOLERING,
INDRAGEN RÄTT
ATT TA EMOT
FÖRSÄNDELSER
FRÅN ANHÖRIGA
OCH PLACERING I
CELLER MED
TUBERKULOSSJUKA
MEDFÅNGAR.

Min son är politisk fånge!
Onsdagen den 15 maj arrangerade Östgruppen ett
seminarium med Valjantsina Alinevitj och Maryna Lobava på Sensus
Medborgarplatsen, under
rubriken: ”Min son är polisk fånge”. Maryna och
Valjantsina berättade om
bakgrunden till sina söners— Ihar Alinevitj respektive Eduard Lobau—
gripanden, om rättsprocesserna som följde och
om deras aktuella situation. Valjantsina presenterade dessutom den då
nyutgivna boken ”Jag reser till Magadan”, i vilken
Ihar Alinevitjs anteckningar från tiden i KGB:s häkte
har samlats, efter att
spektakulärt ha smugglats
ut ur fängelset. Vi fick
även lära oss något om de
vardagliga bestraffningsmetoder som används för
att förmå politiska fångar

att erkänna sin skuld och
skriva under förödmjukande nådeansökningar.
Till spektrat av sådana
straffåtgärder hör till exempel fysisk eller social
isolering, indragen rätt att
ta emot materiella försändelser från anhöriga och
placering i cell med tuberkulossjuka eller mord-

dömda medfångar. Alla
blev märkbart berörda av
seminariet. Bland besökarna fanns bland annat
representanter för utländska beskickningar i
Sverige.

Maryna Lobava och Valjantsina Alinevitj berättar om deras söners
öde under seminariet “Min son är politisk fånge”

Belarusbloggen och Fokus Vitryssland
Sedan 2009 driver Martin
Uggla Belarusbloggen
(vitryssland.wordpress.co
m). Bloggen har fortsatt
fungerat som ett viktigt
redskap för informationsspridning och opinionsbildning om samhällsutvecklingen i Belarus. Under 2013 publicerades
127 inlägg och antalet
besök på bloggen låg ungefär i paritet med före-

gående år.
Medan Belarusbloggen
har en personlig och ofta
värderande ton är Fokus
Vitryssland – publicerad i
form av en nättidskrift på
adressen
www.fokusvitryssland.se
– mer renodlat nyhetsorienterad. Information om
aktuella händelser med
koppling till mänskliga
rättigheter i Belarus sprids

på så sätt till en svensk
publik med intresse för
landet.
Fokus Vitryssland har
efter ett års verksamhet
etablerat sig som en nyhetskälla som bland annat
svenska journalister utnyttjar för att få information. Totalt publicerades
138 artiklar under året.
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Bokmässan I Göteborg
Östgruppen fanns på plats
med egen monter på Bokmässans Internationella
Torg i Göteborg den 2629 september, för andra
året i följd. Vi höll i ett
seminarium på Internationella Torgets stora
scen: ”Politiska fångar i
Europas hjärta” där Martin Uggla talade om människorätts-försvararen
Ales Bjaljatskis och Maria
Söderberg om den före
detta presidentkandidaten Mikalaj Statkevitjs
öden. Även andra politiska fångars situation
berördes. Som samtalsledare fungerade Kristina
Henschen från Sida. Lena
Tankatjova och Aljaksej

Kazljuk från ”Lawtrend”
presenterade dessutom
sin rapport på plats på
Bokmässan, dels på Internationella Torgets lilla
scen och dels i Svenska
Institutets monter i Mässans huvudhall. Vi talade
såklart också kontinuerligt
om mänskliga rättigheter
med intresserade besökare i vår monter. Lena
och Aljaksej deltog själva
aktivt i informationsarbetet under den tid de
befann sig i Göteborg. De
löpande aktiviteterna bestod huvudsakligen av en
fotokampanj mot dödsstraffet i Belarus och
”Love is legal” - en facebook-kampanj till stöd

för ryska hbtq-grupper.
Inom ramen för den senare byggde vi en liten
”manikyrstudio”, där alla
som ville kunde måla sina
naglar i regnbågens färger. Intresset för Östgruppens verksamhet var relativt högt och i synnerhet
Love is legal-kampanjen
drog till sig en hel del
uppmärksamhet.

&

Ryssland

Jonas Gardell ställde upp I vår
kampanj för homosexuellas rättigheter I Ryssland

ÖSTGRUPPEN
PÅ
BOKMÄSSAN
I GÖTEBORG!

Östgruppens team tillsammans med våra belarusiska gäster på bokmässan.
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Belarus
&

Ryssland
SAY NO TO
HOMOPHOBIA
AND THE
RUSSIAN GAYPROPAGANDA
BILL!

Love is legal
På Bokmässans första dag
lanserade Östgruppen
”Love is legal” - en stödkampanj på Facebook för
ryska hbtq-personer. Den
går i korthet ut på att
publicera bilder av personer med en kampanjskylt i
handen på Love is legals
facebook-sida. På skylten
står det ”Say NO to homophobia and the Russian gay-propaganda bill”
vid sidan av en grafisk
bearbetning av Emma
Green Tregaros instagrammade naglar i regnbågens färger, som blev
brett uppmärksammade
under friidrotts-VM i Moskva. De som ville lät sig
fotas i vår enkla studio
och ombads samtidigt att
gå in på sidan för att
”tagga” sig själva i den
publicerade bilden. Vi
gjorde även proaktiva insatser på mässan för att få

med kända namn i kampanjen. Bland de som
valde att medverka finns
Jonas Gardell, Petter, Leif
GW Persson, Noor ElRefai, Maria Sveland, Leif
Mannerström, Patrik Sjöberg, Stig Fredriksson, Sofi
Oksanen, Jörn Donner,
Ebba Witt Brattström,
Janne Schaffer, Lena Andersson och Alexandra
Pascalidou .
Kampanjen återupptogs i
Stockholm efter Bokmässan i samband med ”Live
and let love” på Stockholms Stadion – ett solidaritetsprojekt som gick
ut på att filma en stor
samling körsångare som
under regnbågsflagg
stämde upp i den ryska
nationalsången, för publicering på sociala medier.
Love is legal var även ett

bärande element på MRdagarna i Kulturhuset.

Nour El Refai ställde upp I vår kampanj för homosexuellas rättigheter I
Ryssland

Internationell bokrelease

Bokrelease av rapporten “Afterwords—Square 2010 through the eyes
of Belarusian Human Rights Defenders, på Salong 4

Den 24 september Den
arrangerade Östgruppen
en bokrelease på Salong
4, som är en del av Bio
Rio. Lena Tankatjova och
Aljaksej Kazljuk från belarusiska människorättsorganisationen Lawtrend
presenterade sin rapport
”Afterword – Square 2010
through the eyes of Belarusian Human Rights
Defenders”. Rapporten är
unik med sin omfattande
dokumentation av det
rättsliga efterspelet till
demonstrationerna mot
valfusket den 19 decem-

ber 2010. I det panelsamtal som följde deltog även
Sveriges före detta belarusambassadör, Stefan
Eriksson – själv vittne till
säkerhetsstyrkornas brutala ingripande den kvällen och närvarande vid
flera av rättegångarna
mot demonstrationens
huvudaktörer följande
vår. Kvällen avslutades
med en spelning av
kletzmertrion Tzeitel.
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Belarus

Mänskliga Rättighetsdagarna
Östgruppen fanns på plats
med egen monter när MR
-dagarna hölls i Kulturhuset i Stockholm den 14-16
november. Förutom att
följa upp Love is legalkampanjen erbjöd vi
bland annat deltagande i
ett MR-quizz på temat
”Vad vet du om föreningsfriheten i Belarus?” – med
frågor som med humor
och allvar gav inblick i de
absurda förhållanden som
råder för civila samhällets
företrädare i Belarus. Frågorna igår i den interaktiva kartan ”Våga, Tycka,
Tala” om föreningsfrihet
som Östgruppen då lanserat, och quizzen var samtidigt ett sätt att sprida information om kartan.
Konstantin Baranov från
Youth Human Rights Movement i Voronezj
(Ryssland) var Östgruppens speciellt för arrangemanget inbjudne gäst,
och han deltog i de två

seminarier vi arrangerade.
Först ut var ett seminarium som vi satte samman tillsammans med
Civil Rights Defenders
(CRD), om situationen för
hbtq-grupper efter införandet av de nya ryska
anti-gay lagarna: ”Satesanctioned Homophobia
in Russia”. Konstantin och
Cecilia Rosing från CRD
gav åhörarna en aktuell
lägesuppdatering. I ett
längre seminarium, ”No
one else’s business?”,
redde vi ut grunderna
kring hur regimerna i
Ryssland och Belarus använder lagstiftning för att
minimera civilsamhällets
handlingsutrymme, och
diskuterade även förhållandet mellan denna typ
av repressiv lagstiftning
och internationell rätt.
Förutom Konstantin Baranov deltog Europarådets
f.d. kommissionär för de

Till vänster: Cecilia Rosing och Konstantin Baranov under seminariet “Statesanctioned homophobia in Russia “ Till höger: Östgruppens monter.

mänskliga rättigheterna,
Thomas Hammarberg,
och Martin Uggla i Panelen.

&

Ryssland
UNDER MRDAGARNA HÖLL VI
ETT MR-QUIZZ PÅ
TEMAT “VAD VET
DU OM
MÖTESFRIHETEN I
BELARUS?” I VÅR
MONTER.
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Ryssland
SEMINARIET VAR
SYNNERLIGEN
VÄLBESÖKT OCH
SALEN BLEV
ÖVERFULL MED
ETT 70-TAL
ÅHÖRARE

Sofia Uggla, Anastasia Nikitina och
Dmitrij Makarov på Östgruppens
seminarium om föreningsfriheten I
Ryssland

Rysslandsseminarier
I januari hade Östgruppen
besök av människorättsförsvararen och juristen
Pavel Tjikov, ordförande
för den ryska människorättsorganisationen
Agora. Vi arrangerade tre
seminarier samt möten på
UD, Sida och med Caroline Szyber (KD) på riksdagen åt honom.
Det mest lyckade seminariet höll vi tillsammans
med Amnesty på ABFhuset med Pavel, Martin
Uggla och Maja Åberg
från Amnesty som talare.
Det var en bra publik med
många bra frågor. Samma
dag hade vi en temakväll
där Pavels föreläsning
följdes av fika, prat och
medlemsmöte. Kvällen
dessförinnan samarrangerade vi en föreläsning i
Uppsala tillsammans med
Utrikespolitiska Förening-

DN och SvD gjorde separata intervjuer och en
handfull andra journalister deltog på ABFseminariet. DN-intervjun
följdes upp av radions
Kulturnytt.
I oktober hade vi två
andra ryska människorättsförsvarare— Anastasia Nikitina och Dmitrij
Makarov från den ryska
organisationen Youth Human Rights Movement—
på besök. Också deras
program innehöll möten
på Sida, UD och riksdagen (Valter Mutt, MP)
samt med Silc och Civil
Rights Defenders.

Osse-nätverket, Palmecentret, ”Sällskapet” och
ABF. I panelen satt förutom Dmitrij, Kalle Kniivilä
(journalist på Sydsvenskan) och Elsa Håstad
(Sida) medan Sofia Uggla
modererade. Det var synnerligen välbesökt och
salen blev överfull med
ett 70-tal åhörare.
Dmitirij och Anastasia
blev under besöket också
intervjuade av Aftonbladet.

Den 24/10 arrangerade vi
ett seminarium i ABFhuset tillsammans med

Sveriges demokratistöd till Ryssland
I april publicerade vi en
debattartikel i Sidas tidning Omvärlden om det
svenska demokratibiståndet till Ryssland, en fråga
som vi har drivit under
flera år. Vi uppmanade i

Välbesökt Rysslandsseminarium på
ABF

en och Uppsala Forum för
Fred, Demokrati och Rättvisa.

artikeln partierna i Sveriges
riksdag att lägga pågående
käbbel om biståndsdefinitioner åt sidan för att i stället
kunna enas om stödinsatser
till den ryska demokratirörelsen.

Fokus Ryssland
I september lanserade vi
den nya webbtidningen
”Fokus Ryssland”,
www.fokusryssland.se, en
systersida till internetsidan ”Fokus Vitryssland”

som vi redan drivit i två
år. Syftet är att sprida
kortfattad information om
mänskliga rättigheter i
Ryssland för en svensk
publik. Fram till årsskiftet

publicerades där ca 25
inlägg med varierande
teman.
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Free the Arctic 30
Den 19 september greps
30 Greenpeace-aktivister
– däribland en svensk
medborgare – av rysk militär i samband med att de
genomförde en legitim
protestaktion mot rysk
oljeutvinning i Arktis. Östgruppen medverkade i
svenska Greenpeaces
kampanj för aktivisternas
frigivning genom att Mar-

tin Uggla ställde upp som
”aktivistambassadör” vid
en manifestation utanför
Rysslands ambassad i
Stockholm. Vi gjorde
också i samband med
detta ett stöduttalande till
aktivisterna och uppmanade samtidigt Ryssland
att respektera aktivisternas rätt till mötesfrihet.
SVT Aktuellt uppmärksammade manifestation-

en med ett långt reportage.

Ryssland

EU-Russia Civil Society Forum
Under våren blev Östgruppen som första
svensk organisation medlem i EU-Russia Civil Society Forum, en samarbetsorganisation för det ryska
och europeiska civila samhället. I oktober representerade Sofia Uggla Östgruppen på det årliga

möte som forumet höll
under tre dagar i Haag.
Mötet var ganska tumultartat och stora åsiktsskillnader kom i dagen om
dels vad formuet skulle
fokusera på för frågor och
dels inom det ryska civila
samhället. Det gav dock
bra möjligheter till att

knyta kontakter med
ryska organisationer och
få en inblick i hur diskussionerna går.

söka bidrag från Sida för
att sprida information om
mänskliga rättigheter i
Ryssland. Bidraget beviljades i slutet av året och
innebär en mycket kraftig
expansion av både vårt
Rysslandsarbete och av
Östgruppens arbete i
stort. Det förberedande
arbetet med att sjösätta
projektet påbörjades i

december. Två nya tjänster utlystes, en programansamordnare och en
handläggare.

Nytt Sidaanslag
Styrelsen valde att i sin
verksamhetsplan för
2013och 2014 att prioritera upp arbetet med
Ryssland inom föreningen
och satsa på att stärka
resurserna för detta arbete. Med stöd av en extra satsning från Folke
Bernadotteakademin
kunde vi under året lägga
personalresurser på att

STYRELSEN VALDE
ATT PRIORITERA
UPP ARBETET MED
RYSSLAND OCH I
SLUTET AV 2013
BEVILJADES
ÖSTGRUPPEN ETT
BIDRAG FRÅN SIDA
FÖR ATT SPRIDA
INFORMATION I
SVERIGE OM
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER I
RYSSLAND.
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Norra
Kaukasus
ÖSTGRUPPEN
BESÖKTES AV DEN
TJETJENSKA
JOURNALISTEN
OCH
MÄNNISKORÄTTS–
FÖRSVARAREN
RAISA
BORSJTJIGOVA.

Tjetjenienseminarier
I början av maj anordnade
Östgruppen två seminarier på temat Tjetjenien
då vi bjöd in journalisten
och kvinnorättsaktivisten
Raisa Borsjtjigova för att
berätta om den dagsaktuella situationen i republiken. Till det första seminariet som hölls på kvällstid i Solidaritetshuset
hade vi även bjudit in
konstnärinnan Alla Dudajeva som visade upp
tjetjensk konst. Under
kvällen gavs även möjlighet till mingel med de
inbjudna gästerna då vi
bjöd på vin och tilltugg.
Förutom att berätta om
den nuvarande MRsitautionen i tjetjenien så
visade även Raisa
Borsjtjigova bilder på hur
Groznyj ser ut idag, något
som var mycket upskattat.

Under det andra seminariet som hölls på Sensus så deltog förutom
Raisa Borsjtjigova även
forskaren och Kaukasusexperten Svante Cornell. Bägge seminarierna
var välbesökta med mycket blandad publik. I samband med Raisas besök
hade Östgruppen även
ordnat ett besöksprogram
åt henne med olika myndigheter och politiker och
hon blev även intervjuad

av Sveriges Radio P3. Projektet finansierades genom bidrag från Folke
Bernadotteakademin. Inför våren 2014 har vi författat en liknande ansökan till FBA om att arrangera seminarier med bredare fokus på de mänskliga rättigheterna i hela
Norra Kaukasus.

Raisa Borsjtjigova
Raisa Borsjtjigova intervjuas av Sveriges Radio P3.

Café Östgruppen: Tjetjenien
Inom ramen för Café Östgruppen visade vi filmen
”Barzakh”, en prisbelönt
dokumentär som följer en
tjetjensk kvinnas kamp för

att återfinna sin försvunne son. Efter filmen
diskuterade vi hur vi
bättre kan belysa det
oförändrade läget i Tjetje-

Olympic Shames
Östgruppen deltog i den
internationella kampanjen
”Olympic Shames” som
syftade till att uppmana
europeiska politiker att
bojkotta OS i Sotji på
grund av människorättssituationen i området. Kampanjen får så här i efter-

hand anses vara relatitvt
lyckad, då många politiker
valde att åtminstone bojkotta
OS-invigningen .

nien och övriga Norra
Kaukasus.
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Café Östgruppen
Under 2013 fortsatte vi
alltså med konceptet
Café Östgruppen som
fortsätter vara ett av de
främsta forum vi kan erbjuda för medlemmar att
få utlopp för sitt engagemang. Utöver den
tjetjenska filmvisningen så
har vi hunnit med att hålla
fyra ytterligare medlemskvällar/café Östgruppen.
- Ett medlemsmöte med
Aleksej Sachnin, politisk
flykting från Ryssland som
tillsammans med Maria
Dobrochotova visade ett
bildspel om Bolotnajafallet och hur rättegångarna mot de anklagde i fallet fortskrider.

- Ett Café Östgruppen om
Belarus historia där vi gästades av professor Kristian Gerner och diskuterade vilka delar av landets
historia som lyfts fram i
dagens Belarus och vilka
delar som används av
olika grupper.

na på kirgiziska tilltugg
och vin.

- En filmvisning av dokumentären ”Frihetens
bittra smak” om Anna Politkovskajas arbete och
öde.
- Ett Café Östgruppen om
Kirgizistan med vår praktikant Nazgul Asylbekova
och Axel Östlund från
OSSE-kontoret i Bisjkek.
Nazgul bjöd de 35 gäster-

Café Östgruppen: Historiens roll i det
nutida Belarus

Medlemmar
Östgruppens medlemmar
ligger kvar på en stadig
nivå vid hundrastrecket.
Den sista december 2013
hade Östgruppen 99 medlemmar, lika många som
år 2012.
Kommunikationen med
våra medlemmar sker
främst via våra epostlistor. Vi har en intern
e-postlista för medlemmar och en extern som
alla som vill får skriva upp
sig på. Antalet anslutna
till vår externa e-postlista
uppgick till 201 i slutet av

Föreningsarbete

2013, att jämföra med
147 år 2012.
Under året har vi även
infört en e-postlista som
vi kallar aktivlistan för att
avlasta den interna epostlistan. På den listan
kan man exempelvis diskutera idéer på verksamhet och praktiska detaljer
vid arrangemang. Till den
listan har vi i dagsläget 19
anslutna. Vi har även ett
nyhetsbrev som vi publicerar ungefär varannan
månad.

Utöver kommuikationen
via internet träffar vi även
medlemmarna regelbundet vid våra medlemsmöten och seminarier. Våra
medlemmar har under
året bidragit till verksamheten genom att bjuda
utländska gäster på lunch,
hjälpa till vid MR-dagarna
och arrangera CafeÖstgruppenkvällar m.m.
Under året har vi hållit två
medlemsmöten utöver
Café Östgruppenkvällarna.

ANTALET SOM
SKRIVIT UPP SIG PÅ
VÅR EXTERNA
EPOSTLISTA HAR
ÖKAT KRAFTIGT
UNDER ÅRET OCH
ANTALET
MEDLEMMAR
LIGGER KVAR PÅ
SAMMA NIVÅ SOM
2012.
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STORT TACK
TILL VASILIJ
OCH NAZGUL,
VÅRA
PRAKTIKANT
ER UNDER
ÅRET!

Personal
Följande personer har under året varit anställda på
Östgruppen:

Jon Fridholm, handläggare inom Belarusprogrammet (100 %).

Paulina Kluge, programansvarig inom
Belarusprogrammet
(60 % 1/1 – 1/5 därefter 80 %).

Lisen Jones, ekonom
(60 %).

Maria Hamberg,
medlemssamordnare
(25-75 % from 1/3).

Martin Uggla, informationsansvarig (75



%).
Sofia Uggla, kanslichef (75 %).

Personalansvariga inom
föreningen har Adina
Trunk och Nanna Holst
varit, i samarbete med
Sofia Uggla. Denna arbetsgivargrupp har handlagt löpande personalärenden samt nyanställningar. Adina Trunk var
med på en kurs om styrelsens ansvar som gavs av
vår arbetsgivarorganisation Idea.

Östgruppens personal äter julbord på Kafé
Koloni.

Personalen har haft två
personaldagar förutom
den upptakt som genomfördes tillsammans med
styrelsen.

Östgruppens kansli finns i
två kontorsrum på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Söder i Stockholm. I Solidaritetshuset
finns också gemensamma
utrymmen och service
som vi delar med andra
föreningar.

På väg ut till Drottningholm på personaldag.

Praktikanter
Östgruppen har under
året haft två praktikanter
på kansliet. Vasilij
Potashev, som under våren praktiserade parallellt
med språkstudier på
Stockholms Universitet,
och Nazgul Asylbekova
som var hos oss tre månader på heltid under hös-

ten. Vasilij och Nazgul
hjälpte bland annat till
under och inför utländska
besök, vid seminarier och
i genomförandet av våra
kampanjer. De bidrog
dessutom på olika sätt till
Östgruppens informations
- och medlemsarbete och
ansvarade för delar av

föreningens dagliga administration.
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Årsmöte
Den 16 mars 2013 hade
Östgruppen årsmöte i Hälsans hus i Stockholm. I
samband med årsmötet
tittade vi på filmen
”Justice for Sergey” – en
film om Sergej Magnitskij.
Därefter åt årsmötesdeltagarna en gemensam
lunch på restaurang Hermans.
Vid de därpå följande årsmötesförhandlingarna
beviljades styrelsen ansvarsfrihet och Martin
Uggla omvaldes till ordförande.

Den ryska advokaten Sergej Magnitskij
som 2009 avled under oklara omständigheter i ryskt fängelse efter att ha
avslöjat skattefusk inom de ryska myndigheterna.

Årsmötet tog ett förstagångsbeslut om stadgeändringar angående firmatecknare. Vidare beslutades om höjda medlemsavgifter för 2014: 200 kr
för helbetalande och 150
kr för pensionärer, studerande och arbetssökande.

Östgruppen håller Årsmöte på Hälsans hus I Stockholm.

I SAMBAND MED
ÅRSMÖTET
TITTADE VI PÅ
FILMEN
“JUSTICE FOR
SERGEY” - EN
FILM OM SERGEJ
MAGNITSKIJ
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Styrelse
Östgruppens styrelse valdes vid årsmötet och
konstituerade sig senare
och ledamöterna fick ansvar för var sitt arbetsområde. Också några personer utanför styrelsen har
haft ansvar för vissa arbetsområden. Konstitueringen såg ut som följer:
Ordförande (övergripande
ansvar samt officiell talesperson): Martin Uggla

VI HOPPAS ATT
GÅVOIGVANDET
SKA ÖKA OCH
ATT
INTÄKTERNA
BLIR FLER TACK
VARE
INFÖRANDET AV
AUTOGIRO.

Styrelsen har under 2013
haft fem möten, samt ett
kortare möte i samband
med årsmötet. Mellan
mötena har styrelsen
fattat beslut via sin epostlista.

Den 31 augusti hade styrelsen och personalen en
gemensam upptaktsdag
på vårt kansli. Då diskuterades bland annat hur vi
ska utveckla och förbättra
Östgruppens arbetssätt
och arbetsmetoder samt
utarbetades nya verksamhetsplaner för 2014 och
2015.
Ansvaret för att koordinera styrelsens arbete
och att förbereda möten
har legat på kanslichef
Sofia Uggla.

Ekonomi
Under året har ett nytt
medlemsprogram installerats för att kunna erbjuda
medlemmar att börja betala årsavgiften via autogiro. Autogirofunktionen
testades under året för
att kunna börja användas
i början av år 2014 i samband med att medlemsavgiften för 2014 ska betalas. En fördel för medlemmarna är att årsavgiften
kan delas upp på tolv månader. Förhoppningen är
också att intäkterna genom detta ska bli mer förutsägbara och utskick av

påminnelser ska minska.
Man kan också erbjuda
medlemmar att ge gåvor
regelbundet via autogiro.
I framtiden hoppas vi att
gåvogivandet härigenom
ska öka.
Under året har vi också
anslutit oss till iZettle, ett
program som kan laddas
ner i mobiltelefonen och
sedan användas för att på
plats vid t ex MR-dagarna
kunna erbjuda betalning
med kreditkort för t. ex.
material eller medlemskap.
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Verksamhetsstöd
För 2013 beviljades Östgruppen ett verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin på
200 000 kronor. Verksamhetsstödet har liksom tidigare gett oss möjlighet att
en organisationssamordnare anställd på cirka 35
%. Organisationssamordnarens roll är främst att
fungera som en sammanhållande länk i organisationen. Arbetsuppgifterna har bland annat bestått av att stödja och koordinera det ideella arbetet, sköta kommunikation
med medlemmar, andra
organisationer och en intresserad allmänhet, samt
att ansvara för den löpande administrationen.
Tjänsten har under året
delats mellan Sofia Uggla,
Lisen Jones och Maria
Hamberg.

hjälp av verksamhetsstödet också möjlighet att
tillfälligt utöka anställningen med ca 10 % för
att satsa på att bredda
våra finansiering. Detta
ledde i slutet av året till
att vi beviljades ett större
bidrag från Sida för att
arbeta med information
om mänskliga rättigheter i
Ryssland på samma sätt
som vi hittills arbetat med
Belarus.
Verksamhetsstödet har
dessutom bekostat vissa
medlemsaktiviteter som
Café Östgruppen och teknisk hjälp till hemsidan.
I oktober lämnades en ny
ansökan in till Folke Bernadotteakademin om
verksamhetsstöd för år
2014, vilken senare också
den beviljades med
220 000 kronor.

Under 2013 gavs vi med

Hemsidan och sociala medier
Navet i Östgruppens informationsspridning har
fortsatt varit hemsida och
sociala medier, främst
Facebook och Twitter. I
november lanserade vi en
ny hemsida som är både
snyggare och mer
funktionell än föregångaren. Den är dessutom

byggd för att ge mer flexibla möjligheter att utveckla och omforma sidan
utan detaljerade kunskaper i webbdesign.

Föreningsarbete

FÖR 2013
BEVILJADES
ETT
VERKSAMHET
SSTÖD FRÅN
FOLKE
BERNADOTTEAKADEMIN PÅ
200 000
KRONOR.
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I media

I OBEROENDE
BELARUSISK
PRESS HAR
ÖSTGRUPPENS
VERKSAMHET
PRÉCIS SOM
TIDIAGRE ÅR
HAFT STORT
GENOMSLAG

Massmedieaktivitet
Under året har Östgruppen publicerat fem debattartiklar och skickat ut
25 pressmeddelanden
rörande Belarus, samt en
debattartikel och nio
pressmeddelanden rörande Ryssland.
Vi har även på andra sätt
agerat för att sprida information till svenska
journalister, vilket resulterat i många massmedieinslag. Vi har också i hög
grad använt sociala medier, särskilt Facebook
och Twitter, för att nå ut
med information.
I oberoende belarusisk
press har Östgruppens
verksamhet precis som
tidigare år haft stort genomslag. 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,
European Radio for Belarus, Belsat och Radio
Racyja.
Östgruppen har under
året medverkat aktivt i
svenska massmedier, såväl i tryckt press och nätpublikationer som i etermedia.
I november medverkade
till exempel Martin i SVT
Aktuellt i ett reportage
om Greenpeaces frihetsberövade Arktis-aktivister
i Ryssland. Reportaget
gjordes i samband med en
Greenpeace-aktion utanför Rysslands ambassad i
Stockholm, där Martin var
dagens
“aktivistambassadör”.
I oktober var Martin med i
P1-morgon och diskuterade med en företrädare
från Ericsson om svenska
företags ansvar för illegal

avlyssning av georgiska
medborgare.
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Östgruppen för demokrati
och mänskliga rättigheter
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Telefon: 08-56 26 71 20
E-post: info@ostgruppen.se

Tänk dig att bli förföljd och riskera fängelse för att du har en annan politisk åsikt
än den styrande regeringen. Föreställ dig ett samhällsklimat där du inte har rätt
att vara med och påverka utvecklingen i ditt eget hemland. Så ser det tyvärr ut i
flera länder i Östeuropa. Men trots hot och trakasserier finns det människor som
arbetar för en demokratisk utveckling.
Östgruppen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar
för att stödja dessa modiga människor. Vi samarbetar med organisationer i regionen och arbetar med informationsspridning samt opinionsbildning i Sverige.
Östgruppen bildades 2005 och inom organisationen finns bred kompetens i frågor
som rör mänskliga rättigheter och arbete i frivilligorganisationer. Lär dig mer om
Östgruppens korta men spännande historia genom att ta del av vår tidigare verksamhet.
Vi vill främja en utveckling där medborgare i Östeuropa aktivt kan påverka den
demokratiska utvecklingen, bland annat genom att engagera sig i frivilligorganisationer. Vårt mål är också att öka det svenska engagemanget för mänskliga
rättigheter och demokrati i Östeuropa.

Besök Östgruppen på webben!
www.ostgruppen.se

www.facebook.com/ostgruppen
www.fokusryssland.se
www.fokusvitryssland.se
www.vitryssland.wordpress.com

