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Även om situationen i Östeuropa i många 

avseenden förändrats under det senaste 

året, inte minst på grund av utvecklingen i 

Ukraina, så har Östgruppens verksamhet i 

princip fortsatt med samma huvudsakliga 

inriktning som tidigare. Jämte ett kontinuer-

ligt arbete för att stötta människorättsförsva-

rare i Östeuropa har vi fortsatt bilda opinion 

och sprida information i Sverige och EU om 

människorättssituationen i våra fokusländer. 

 

Under 2014 expanderade Östgruppens verk-

samhet väsentligt, tack vare att vi med nya 

medel från bland annat Sida kunde utöka 

vårt informationsarbete rörande Ryssland, 

och samtidigt göra detta ännu mer profess-

ionellt och systematiskt än tidigare. Samtidigt 

fortgår vårt Belarus-arbete med oförminskad 

styrka. Vi har därmed befäst och breddat vår 

ställning som en av Sveriges ledande aktörer 

i frågor som rör mänskliga rättigheter i Östeu-

ropa, med omfattande kompetens samlad 

hos både anställd personal och ideella med-

lemmar. 

Genom seminariearrangemang, nätbase-

rade informationsresurser, stödmanifesta-

tioner, debattartiklar och annan medverkan i 

svenska och internationella massmedier har 

vi fortsatt uppmärksamma förtrycket i Be-

larus. Vår roll som opinionsbildare är stark och 

vi har varit centralt involverade i de Belarus-

relaterade diskussioner som förts i Sverige 

under året, däribland kring EU:s Belaruspolitik 

och i anslutning till det ishockey-VM 2014 som 

arrangerades i Minsk under våren. Vi arran-

gerade också ett möte med Sveriges utri-

kesminister Margot Wallström för Belarus 

främste människorättsförsvarare, Ales Bjal-

jatski, som på vår inbjudan gjorde sitt första  

 

 

 

Sverigebesök efter att ha suttit fängslad i 

nästan tre år på uppenbart politiska grunder.  

I princip samtliga våra aktiviteter med kopp-

ling 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.  

På motsvarande sätt satsar vi nu alltså på att 

bli en ännu mer närvarande röst i samhälls-

debatten om utvecklingen i Ryssland, med 

ambitionen att kontinuerligt föra upp de 

mänskliga rättigheterna på dagordningen. Vi 

kan redan se ett antal positiva resultat i detta 

avseende till följd av vår kapacitetsökning 

under 2014. 

Samtidigt som vi verkat som självständig 

opinionsbildare har vi också fortsatt samar-

beta 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! 

På det interna planet var Östgruppens 10-

årsjubileum naturligtvis en av årets höjdpunk-

ter. Själva firandet på Orionteatern prägla-

des av såväl trivsel som tydligt människorätts-

tema, där vår hedersgäst var den ovan 

nämnde belarusiske människorättsförsvara-

ren Ales Bjaljatski.  

Vi kunde med stolthet se tillbaka på allt som 

vi gjort under våra första tio år, och därmed 

också med tillförsikt vända blicken framåt 

mot kommande utmaningar.  

Inledning 
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Det som en gång började med ett möte för 

ett tiotal ideellt engagerade östeuropaentu-

siaster har på tio år vuxit till en professionell 

verksamhet, med eget kansli och anställda 

jämte mer än 100 medlemmar. Och med en 

status som en av Sveriges mest kompetenta 

aktörer i frågor som rör demokrati och 

mänskliga rättigheter i Östeuropa. 

Östgruppens första tio år har gått snabbt, 

men vi har under denna period genomfört 

en mycket omfattande verksamhet, och 

uppnått resultat som visar att vi med vårt 

arbete påverkat beslut och diskussioner såväl 

inom Sverige som utomlands. 

Bland höjdpunkterna kan nämnas hur Öst-

gruppen 2006 avslöjade den svenska för-

svarsmaktens samarbete med misstänkta 

ryska krigsförbrytare, och hur vi 2013 medver-

kade till att Teliasoneras skandalaffärer i Ös-

teuropa uppmärksammades. Som en direkt 

följd av vårt arbete fördes Tjetjenien upp på 

dagordningen vid toppmötet mellan EU och 

Ryssland 2010. Och under ishockey-VM i 

Belarus 2014 tvingade vi president Aljak-

sandr Lukasjenka att 

prata mänskliga rät-

tigheter med internat-

ionella hockeyför-

bundet istället för att 

bara sola sig i mäster-

skapets PR-glans. 2008 

påverkade vi de be-

slut som ledde till att 

Sveriges demokratistöd 

till Ryssland utökades, 

en fråga som alltjämt är 

aktuell att driva vidare, i 

ljuset av den allt sämre 

människorättssituationen 

i Ryssland. 

 

 

Vi har genom åren många gånger fått höra 

från våra kollegor i Öst hur mycket de värde-

sätter vårt stöd till deras svåra arbete. Detta 

sporrar oss naturligtvis till fortsatt verksamhet 

där vi vill ge alla våra medlemmar möjlighet 

att medverka. Östgruppen har alltid sett det 

som en del av sitt uppdrag att vara en orga-

nisation som ger människor möjlighet att ka-

nalisera sitt engagemang.  

Tillsammans är vi en kraft att räkna med! Till-

sammans kan vi bidra till att främja situation-

en för demokrati och mänskliga rättigheter i 

Östeuropa! Tillsammans tar vi oss an de ut-

maningar som väntar under nästkommande 

tio år! 
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Belarus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING FÖR DIKTATORER 
I september – lagom till årets bokmässa i Gö-

teborg – utkom Bruksanvisning för diktatorer, 

skriven av Martin Uggla, på Ruin förlag. 

Boken beskriver bland annat hur det be-

larusiska förtrycket under Aljaksandr Luka-

sjenka har byggts upp, fungerar och an-

vänds. Den ger också en bild av hur Sveriges 

och EU:s relation med Belarus har utvecklats 

under de senaste tio åren.  

Bruksanvisning för diktatorer är den första 

svenskspråkiga bok om Belarus som publice-

rats på många år, och den har fått mycket 

positiva recen-sioner samt en lång rad 

positiva omdömen från svenska aktörer med 

Belarusverksamhet. Boken har också upp-

märksammats i oberoende belarusiska 

massmedier. 

 

ISHOCKEY-VM 

En av årets mest uppmärksammade händel-

ser i Belarus var ishockey-VM, som ägde rum 

9-25 maj. Östgruppen var tidigare drivande i 

en internationell kampanj för att frånta Be-

larus värdskapet för VM, mot bakgrund av 

den svåra människorättssituationen i landet 

och den uppenbara risken för att president 

Lukasjenka skulle utnyttja mästerskapet för 

sina politiska syften. När Belarus tilldelades 

ishockey-VM lovade man det internationella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ishockeyförbundet att tillfälligt avskaffa kra-

vet på visum för utländska besökare. En bil-

jett till någon av matcherna skulle räcka för 

att resa in i landet, hette det. Det visade sig 

dock inte stämma i praktiken. När Östgrup-

pens ordförande Martin Uggla anlände till 

Minsks flygplats stoppades han med förkla-

ringen att han betraktades som persona non 

grata. Martin tvingades övernatta i ett över-

vakat rum på flygplatsen och sattes nästa 

morgon på ett plan ut ur landet.  
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Fallet väckte stor massmedial uppmärksam-

het, såväl i Sverige och Belarus som på glo-

bal nivå. Ishockeyförbundet anklagade Lu-

kasjenka för löftesbrott och krävde en förkla-

ring. Frågan ställdes på sin spets när ytterli-

gare en av Östgruppens medarbetare, Pau-

lina Kluge, stoppades på flygplatsen några 

dagar senare. Den belarusiska regimen 

valde att släppa in Paulina, men hävdade 

att Martin vägrats inresa på grund av att det 

fanns brottsmisstankar mot honom. Det fram-

kom senare att de påstådda misstankarna 

rörde den nallebjörnsaktion som den svenska 

reklambyrån Studio Total genomförde i juli 

2012, och som varken Östgruppen eller Mar-

tin personligen var inblandade i överhuvud-

taget. 

 

 

 

Östgruppen spred i samband med VM in-

formation om konkreta människorättsbrott 

som kunde kopplas till arrangemanget, 

bland annat om det faktum att den arena 

där Tre Kronor spelade sina gruppspelsmat-

cher byggts med hjälp av tvångsarbetande 

studenter. 

 

 

KONTINUERLIG BEVAKNING AV  

MÄNNISKORÄTTSSITUATIONEN I BELARUS 

Under 2014 fortsatte Östgruppen följa och 

reagera på utvecklingen på människorätts-

området i Belarus. Vi uppmärksammade 

konkreta brott mot de mänskliga rättigheter-

na och spred information till såväl allmänhet 

som professionellt verksamma aktörer i Sve-

rige. Vi analyserade händelseutvecklingen 

och bildade opinion med utgångspunkt i 

denna analys. Huvudsakligen har detta skett 

genom publicistisk verksamhet, jämte med-

verkan i seminarier och intressentmöten, i 

såväl egen som andras regi. 

Generellt sett har repressionen i Belarus legat 

kvar på ungefär samma nivå som föregå-

ende år. I samband med ishockey-VM i maj 

märktes dock en eskalering av övergreppen. 

Ett drygt trettiotal demokratiaktivister fängs-

lades preventivt inför eller under mäster-

skapet, i syfte att förhindra eventuella pro-

testaktioner. 

På midsommardagen släpptes oväntat vår 

kollega och vän Ales Bjaljatski ur fängelset i 

Babrujsk. Ales – som leder människocentret 

Vjasna – hade då suttit fängslad i nästan tre 

år till följd av en uppenbart politiskt motive-

rad rättsprocess. Östgruppen har sedan 

Debattartikel i  

Aftonbladet  

Martin Ugglas stoppade Belarusbesök 

uppmärksammas av SVT   
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fängslandet genomfört en rad solidaritetsakt-

ioner med Ales. På en presskonferens efter 

frisläppandet tackade Ales alla dem som i 

och utanför Belarus visat sitt stöd till honom 

och protesterat mot fängslandet. Att Ales 

Bjaljatski frigavs var naturligtvis mycket gläd-

jande. Det var samtidigt i stort sett den enda 

positiva nyheten på människorättsområdet i 

Belarus under året.  

SVERIGES OCH EU:S BELARUSPOLITIK 

Under 2014 märktes allt tydligare tendenser 

till en förändrad Belaruspolitik från EU:s sida. 

Man har tagit flera steg i riktning mot en mju-

kare och mer pragmatisk hållning gentemot 

Lukasjenka-regimen. 

Den belarusiska demokratirörelsen ser myck-

et negativt på EU:s kursändring och fruktar 

att geopolitiska intressen – mot bakgrund av 

den pågående konflikten i Ukraina – kommer 

att leda till att EU:s intresse för människorätts-

situationen i Belarus prioriteras ner. 

Utvecklingen är oroande och Östgruppen 

bildade under året opinion för att förmå Sve-

rige och EU att hålla fast vid en mer princip-

fast och värdebaserad Belaruspolitik. Vi 

gjorde det bland annat tillsammans med 

Ales Bjaljatski genom att publicera en ge-

mensam debattartikel i SvD i samband 

med dennes besök i Stockholm i oktober. 

 

BELARUSBLOGGEN &  

FOKUS VITRYSSLAND 

Sedan 2009 driver Martin Uggla Belarus-

bloggen (vitryssland.wordpress.com). 

Den har fortsatt fungerat som ett viktigt 

redskap för informationsspridning och 

opinionsbildning om samhällsutveckl-

ingen i Belarus. Under 2014 publicera-

des 132 inlägg och antalet besök på 

bloggen låg ungefär i paritet med 

föregående år. 

Medan Belarusbloggen har en per-

sonlig och ofta värderande ton är 

Fokus Vitryssland – publicerad i form 

av en nättidskrift på adressen 

www.fokusvitryssland.se – mer renodlat ny-

hetsorienterad. Information om aktuella 

händelser med koppling till mänskliga rättig-

heter i Belarus sprids på så sätt till en svensk 

publik med intresse för landet. Totalt publice-

rades 77 artiklar under året. 

MASSMEDIEAKTIVITET 

Under året har Östgruppen publicerat tre 

debattartiklar och skickat ut 15 pressmed-

delanden rörande Belarus. 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 Fa-

cebook och Twitter, för att nå ut med Be-

larusrelaterad information.  

I oberoende belarusisk press har Östgruppens 

verksamhet precis som tidigare år haft stort 

genomslag. Flertalet av våra utspel och akti-

viteter har lett till reportage, intervjuer och 

omnämnanden i de mest centrala be-

larusiska nyhetsmedierna, till exempel Radio 

Svaboda, Chartyja 97, Nasja Niva, European 

Radio for Belarus, Belsat och Radio Racyja. 

 

 

 Debattartikel i SvD i samband med Bjaljatskis besök i 

Sverige 
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BELARUSDAGARNA 
Under fyra dagar (31 mars - 3 april) arrange-

rade Östgruppen för tredje året i följd ”Be-

larusdagarna” i Stockholm. Ambitionen med 

Belarusdagarna är att på olika sätt väcka 

intresse för, och sätta fokus på, människo-

rättssituationen i Belarus. Vi bjöd liksom tidi-

gare in belarusintresserad allmänhet, organi-

sationsrepresentanter, studenter, politiker 

och tjänstemän till en serie seminarie- och 

kulturarrangemang. Förutom ett heldagsse-

minarium på Kungliga myntkabinettet arran-

gerade vi tre kortare seminarier på ABF, Fres-

cati (Stockholms Universitet), och TCO. Vi höll 

dessutom i en invigning, med fotografi och 

livemusik, på Ugglan Boule & Bar samt en 

konsert och samtalskväll med filmvisning på 

Bar Brooklyn i Hornstull. 

Dagarna inleddes med seminariet på ABF-

huset, på temat: ” Vitryssland inför ishockey-

VM: sport i politikens tjänst?”, med anledning 

av det stundande världsmästerskapet i 

Minsk. Deltog gjorde Östgruppens ordfö-

rande Martin Uggla, Volha Karatj från be-

larusiska ”Nasj Dom”, journalisten och filma-

ren Malcolm Dixelius och Svenska Hockey-

förbundets ordförande Christer Englund. 

Uppslutningen var stor och det blev ett 

spännande samtal där olika meningar möt-

tes och debatterades.  

Dagen därpå höll vi i ett seminarium på 

Frescati: ”Mellan Kyiv och Moskva – 

mänskliga rättigheter, politiska fångar och 

den ukrainska revolutionens återverk-

ningar i Lukasjenkas Belarus”. Deltog 

gjorde Maryna Adamovitj, gift med ex-

presidentkandidaten och politiske fången 

Mykalaj Statkevitj, journalisten Andrzej 

Patjobut, som bland annat är belaruskor-

respondent för den polska dagstidningen 

Gazeta Wyborcza, samt Uladzimir Labko-

vitj, jurist på det belarusiska människo-

rättscentret Vjasna. Ett stort antal studen-

ter närvarade och många av dem kom fram 

efteråt och uttryckte sin uppskattning över 

seminariet. 

 

 

 

Senare samma kväll var det dags för det 

första kulturarrangemanget under denna 

omgång: ”Belarus Underground” – som 

också var de redan påbörjade Belarusda-

garnas officiella invigning. I Guldrummen på 

Ugglan Boule & Bar hängde vi fotografier av 

Siarhej Hudzilin i en tillfällig utställning. Hudzilin 

är en belarusisk fotograf på uppåtgående 

som bland annat arbetar för oberoende 

dagstidningen Nasja Niva.  Han tilldelades 

Belarus Press Photos utmärkelse för årets bild 

år 2011, ett fotografi som kom att pryda om-

slaget på den bok med årets samlade pris-

tagare som senare konfiskerades av säker-

hetstjänsten och fälldes för ”extremism” i ett 

absurt rättsärende. Utöver de utställda foto-

grafierna visade Siarhej Hudzilin själv ett bild-

spel och berättade personligt om sitt foto-

graferande för det femtiotal personer som 

närvarade. Efter samtalet klev kvällens andra 

huvudgäst, Zmitser Vajtsiusjkevitj upp på scen 

och gjorde ett bejublat framträdande. 

 

 

 

 

Zmitser Vajtsiusjkevitj ”Belarus Underground” 

på Belarusdagarna 2014 
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På eftermiddagen under Belarusdagarnas 

tredje dag presenterade Valjantsin Stefano-

vitj, vice ordförande i det belarusiska männi-

skorättscentret Vjasna, Sasha Koulajeva från 

den Internationella federationen för mänsk-

liga rättigheters (Fidh) huvudkontor i Paris, 

samt Anton Leppik från den Internationella 

konfederationen för fackliga organisationer 

(ITUC) en färsk rapport om tvångsarbete och 

systematiska kränkningar av arbetsrätten i 

Belarus på ett seminarium på TCO. 

Samma kväll visade vi Siarhej Hudzilins kort-

film ”Black list of arts” på Brooklyn Bar och 

samtalade med Hudzilin själv, Zmitser Vaj-

tsiusjkevitj och SR Kulturradions Fredrik Wad-

ström, som varit otaliga gånger i Belarus, om 

svartlistad kultur. Vajtsiusjkevitj, som själv 

länge har varit föremål för belarusiska myn-

digheters svartlistning av musiker och kultur-

arbetare, avslutade med att ge en konsert. 

Belarusdagarna avslutades med ett heldags-

seminarium på Kungliga Myntkabinettet un-

der namnet ”Vägskäl Belarus”. Ett femtiotal 

åhörare samlades för att ta del av samtal 

kring en rad olika aktuella frågor, bland an-

nat Belarus och det Östliga Partnerskapet, 

ungdomars engagemang, kvinnors ställning i 

lag och på arbetsmarknad, politiska fångar 

och förtryckets mekanik. Utöver redan 

nämnda gäster deltog även Rådet för be-

larusiska ungdomsorganisationers (RADA) 

generaldirektör Dzmitry Dabravolski och Mar-

tin Hagström, ambassadör på UD för det Öst-

liga partnerskapet.  

I samband med Belarusdagarnas öppna 

delar arrangerade vi även ett sido-event 

tillsammans med Forum Syd, som informe-

rade om deras nya stödprogram för civil-

samhällsprojekt med Belarusfokus.  

TT gjorde långa intervjuer med flera av gäs-

terna vi bjudit in till Belarusdagarna, vilket 

resulterade i en serie artiklar som publicera-

des senare under våren - inför och under 

ishockey-VM i Minsk. VLT, LO-TCO bistånds-

nämnd (som vi samarrangerade seminariet 

på TCO med) och Amnesty Press skrev artik-

lar som byggde på intervjuer med våra gäs-

ter och sådant som kommit fram under Be-

larusdagarnas olika arrangemang. 

ANDREJ SANNIKAU OCH ”DANGEROUS ACTS” 

Den 21-22 maj arrangerade vi två temakväl-

lar med film och samtal i Uppsala respektive 

Stockholm. Vi visade en färsk dokumentär-

film, som tätt följer Belarus Free Theater under 

en avgörande tid från hösten 2010 och 

framåt: ”Dangerous Acts - Starring the Un-

stable Elments of Belarus”. I Uppsala visade vi 

filmen på den anrika Slottsbiografen och i 

Stockholm på Bio Rios Salong 4. På båda 

visningarna deltog den före detta president-

kandidaten och politiske fången Andrej San-

nikau, som lever i exil i Warszawa sedan en 

tid tillbaka. Andrej Sannikau figurerar i filmen 

och är nära vän med Belarus Free Theaters 

konstnärliga ledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Sannikau i samtal med TV-reporter från TV4 på 

Skeppsbron 
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Sannikaus besök sammanföll med ishockey-

VM och han intervjuades med anledning av 

det av både TV4 och OmVärlden kring sin 

inställning till det pågående mästerskapet. 

På väg till ett annat möte stötte vi av en till-

fällighet på utrikesminister Carl Bildt, vilket 

resulterade i ett kortare samtal under vilket 

Bildt uttalade sitt fortsatta engagemang för 

Belarus. De båda känner varandra sedan 

lång tid tillbaka och några aktuella frågor 

hann därför avhandlas på detta informella 

vis. De twittrade på varsitt håll om mötet och 

belarusiska Chartyja97 publicerade en artikel 

om det. 

STUDIERESA TILL MINSK 

Den 17 maj 2014 åkte fyra Östgruppen-

medlemmar till Minsk för att träffa företrä-

dare för civilsamhället och på plats lära sig 

mer om situationen för mänskliga rättigheter i 

Belarus. Reseprogrammet blev både späckat 

och väldigt intressant.  

Gruppen träffade flera företrädare för den 

belarusiska människorättsrörelsen, däribland 

HBTQ-aktivister som i svår motvind kämpar för 

sina rättigheter, och hade också ett möte 

med en representant för en oppositionell 

gräsrotsrörelse. 

Eftersom resan ägde rum i samband med 

hockey-VM ingick ett besök på en av mäs-

terskapets matcher, varvid inramningen – 

med allestädes närvarande polisstyrkor – av 

gruppen upplevdes som mer intressant än 

den sportsliga bataljen. 

Belarus stod under denna period i svenska 

massmediers fokus, och en av gruppens del-

tagare – Inga Ollars – medverkade med en 

direktrapport från Minsk i Sveriges Radios Stu-

dio 1. 
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KONTINUERLIG BEVAKNING AV  

MÄNNISKORÄTTSSITUATIONEN I RYSSLAND 

Östgruppen har under 2014 bevakat männi-

skorättssituationen i Ryssland, där repression-

en mot oliktänkande blivit alltmer omfat-

tande. Vi har spridit information och bildat 

opinion om övergrepp, med särskilt fokus på 

den utsatta situationen för landets obero-

ende civilsamhälle. 

Ett av de allvarligaste problemen gäller den 

så kallade agentlagen, som innebär att alla 

ideella organisationer som verkar politiskt 

och tar emot finansiering från utlandet är 

skyldiga att registrera sig som ”utländsk 

agent”. Begreppet har en mycket negativ 

klang och associeras generellt till spionage 

och andra aktiviteter som är avsedda att 

skada Ryssland. Med hjälp av den aktuella 

lagen försöker därmed den ryska regimen 

misskreditera de organisationer som verkar 

för mänskliga rättigheter. 

I november medverkade Östgruppen i ett 

internationellt upprop – tillsammans med 147 

andra organisationer – till Rysslands president 

med uppmaning att avskaffa agentlagen. 

En månad senare skrev vi tillsammans med 

tre svenska människorättsorganisationer ett 

öppet brev till Rysslands justitieminister med 

krav om att den pågående rättsprocessen 

mot en av Rysslands främsta människorätts-

organisationer, Memorial, skulle avbrytas. 

 

 

 

 

 

 

 

Även mötesfriheten är inskränkt i dagens 

Ryssland. Östgruppen har under året fortsatt 

sprida information om detta, bland annat 

genom att uppmärksamma fallen med de så 

kallade Bolotnaja-fångarna, som greps för 

att ha medverkat i en regimkritisk demon-

stration 2012. Människorättssituationen i Norra 

Kaukasus är alltjämt svår, något som vi upp-

märksammade i en debattartikel i UNT i an-

slutning till vinter-OS i Sotji. Inför olympiaden 

medverkade vi också i diskussionen kring 

riskerna för att evenemanget skulle utnyttjas i 

propagandasyfte av den ryska regimen. 

Glädjande nog beslöt sig Sveriges idrottsmi-

nister Lena Adelsohn-Liljeroth för att markera 

mot människorättssituationen genom att inte 

närvara vid OS-invigningen, i enlighet med 

den uppmaning som vi riktat till henne inom 

ramen för kampanjen Olympic Shames. 

Vårt kanske viktigaste redskap för att konti-

nuerligt informera om dessa och andra in-

skränkningar i de mänskliga rättigheterna är 

nyhetssidan Fokus Ryssland, där under året 

85 artiklar publicerades. I mars startade vi 

också bloggen Ryska rättigheter där vi kom-

menterar och analyserar utvecklingen. Under 

året gjordes 47 inlägg där. 

Ryssland. 

 

 
De organisationer som gemensamt skrev 

ett öppet brev till Rysslands justitieminister  
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SVERIGES DEMOKRATISTÖD TILL RYSSLAND 

Den alarmerande utvecklingen på männi-

skorättsområdet i Ryssland har återigen ak-

tualiserat frågan om nivån på Sveriges de-

mokratistöd. Tillsammans med LO-TCO Bi-

ståndsnämnd, Forum Syd och Palmecentret 

publicerade vi i mars en debattartikel på DN 

Debatt om behovet att stötta den ryska de-

mokratirörelsen. 

 

 

 

 

 

Inför riksdagsvalet i september genomförde 

vi också en enkät bland Sveriges riksdagspar-

tier för att ta reda på deras inställning till det 

svenska demokratistödet. Resultatet visade 

att det finns en stark majoritet i riksdagen för 

en höjning av det aktuella stödet. Allra mest 

positiva till en sådan höjning var enligt enkä-

ten Miljöpartiet och Kristdemokraterna. 

MASSMEDIEAKTIVITET 

Under året har Östgruppen publicerat två 

debattartiklar och skickat ut 13 pressmed-

delanden rörande Ryssland. Vi har även på 

andra sätt agerat för att sprida information 

till svenska journalister. Vi har också i hög 

grad använt sociala medier, särskilt Fa-

cebook och Twitter, för att nå ut med Ryss-

landsrelaterad information.  

 

 

AKTIVITETER  

Tack vare utökade resurser för att arbeta 

med Ryssland under året så har vi kunnat 

göra många insatser inom ramarna för vårt 

informationsarbete. Vi har kunnat bjuda in 

ryska människorättsförsvarare vid flera till-

fällen under året för att ge dem utrymme att 

berätta om sitt arbete och situationen i Ryss-

land, men också genomfört diverse andra 

informationsaktiviteter här i Sverige. Några av 

höjdpunkterna står att läsa om nedan.  

 

BESÖK AV  

YOUTH HUMAN RIGHTS MOVEMENT  

I maj hade vi besök av Andej Jurov och Kon-

stantin Baranov från Youth Human Rights 

Movement för att delta i två seminarier om 

den rysk-ukrainska konflikten. Den 14/5 höll vi 

ett frukostseminarium under rubriken ”Vad 

händer i Ukraina?” Och den 15/5 ett kvälls-

seminarium på temat ”Ryssland i Ukrainakri-

sens spår” då vi fick tillfälle att diskutera hur 

krisen påverkat det inrikespolitiska läget i 

Ryssland genom allt hårdare lagförslag och 

ton i den offentliga retoriken.  Andrej och 

Konstantin höll även möten med bland an-

nat riksdagsledamöter, SIDA och UD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debattartikel i Dagens Nyheter  
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MANIFESTATION FÖR DE  

POLITISKA FÅNGARNA I RYSSLAND, 6 MAJ  

På tvåårsdagen av den stora demonstrat-

ionen på Bolotnjatorget i Moskva som föran-

ledde massarresteringar av oppositionella 

höll vi en manifestation utanför ryska ambas-

saden under parollen ”Frige de politiska 

fångarna!” Till demonstrationen kom ett 20-

tal personer och många spontana tal hölls 

bland de församlade. De två huvudtalarna 

var Valter Mutt (MP) samt Ali Esbati (V). De-

monstrationen samarrangerades med före-

ningen Ordfront. I anslutning till demonstrat-

ionen lämnade även Valter och Ali in ett 

officiellt brev till ambassaden.  

 

 

 

RYSSLANDSDAGARNA  

I oktober arrangerade Östgruppen för första 

gången Rysslandsdagar. Rysslandsdagarna 

hölls enligt Belarusdagarnas modell, med en 

heldag på Myntkabinettet, sidoevents och 

kulturkvällar. Inbjudna talare från Ryssland 

var journalisten Arkadij Babtjenko, människo-

rättsförsvararen Natalia Taubina och HBTQ-

aktivisten Maria Kozlovskaja. Till kulturkvällar-

na bjöd vi in sångaren för bandet Televizor, 

Michail Borzykin.  

Rysslandsdagarna inleddes med en föreläs-

ning på Stockholms Universitet med Arkadij 

Babtjenko. På kvällen arrangerade vi en rysk 

kulturkväll på Improvisationsteatern i två ak-

ter. Första delen bestod av en teaterföre-

ställning om Majakovskij av ett litet stock-

holmsbaserat teaterkollektiv. Akt två bestod 

av en konsert med Michail Borzykin (Televi-

zor). Kvällen blev otroligt häftig, och var 

mycket uppskattad bland de ca 60 försam-

lade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen efteråt höll vi alltså en seminariedag 

på Myntkabinettet med de inbjudna aktivis-

terna. Under det första seminariet diskutera-

des den ryska mediefriheten med journa-

listerna Arkadij Babtjenko och Stig Fredriks-

son. Nästföljande seminarium tog upp det 

ryska civilsamhällets allt svårare möjligheter 

att verka fritt. I det seminariet deltog Natalia 

Taubina från Public Verdict Foundation,   

Manifestationen ”Frige de politiska fångarna!” 

Konsert med Michail Borzykin 
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Maria Kozlovskaja från det ryska HBTQ-

nätverket och Martin Uggla, Östgruppen.  

Efter lunch var temat polisvåld och 

rätts(o)säkerhet med Natalia Taubina och 

Alexej Sachnin, efterföljt av ett seminarium 

om Ryssland-Ukriana-konflikten med Arkadij 

Babtjenko och Ingmar Oldberg. Dagen av-

slutades med ett panelsamtal om vart Ryss-

land är på väg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen därpå hölls två sidoevent. Ett 

första om HBTQ-rörelsen i Ryssland i 

samarbete med Civil Rights Defen-

ders där Maria Kozlovskaja deltog till-

sammans med Cecilia Rosing från 

CRD samt Ulrika Westerlund från RFSL. 

Detta följdes av ett Tjetjeniensemi-

narium med Svenska Freds som 

samarrangör med Madina Mago-

madova och Magomed Jalkharo 

från Tjetjeniens Mödrar som talare. Läs 

mer om detta seminarium under 

Norra Kaukasus-avsnittet. Dagen av-

slutades med filmvisning på Bio Rio. Vi 

visade dokumentären ”A Punk 

Prayer” om Pussy Riot som inleddes 

med ett samtal om rysk underground-

kultur mellan Borzykin, Eugene Wolyn-

ski och Kristina Hultman. Wolynski 

framförde även sin egen version av 

punkbönen som Pussy Riot framförde i 

Frälsarkatedralen i Moskva.   Dagarna 

var sammanfattningsvis mycket lyck-

ade!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelsamtal på Myntkabinettet  

Samtal mellan Kristina Hultman, 

Michail Borzykin och Eugene 

Wolynski 
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DE HEMLIGA SOLDATERNA, 3 DECEMBER  

I december var det så dags för 2014 års sista 

seminarium, med ordföranden för Sankt Pe-

tersburgs Soldatmödrar, Ella Poljakova. Ella 

talade på temat ”De hemliga soldaterna” 

om de ryska soldater som påstås befinna sig i 

Ukraina, samt soldaters rättigheter i allmän-

het i Ryssland. Ellas besök i Stockholm fick 

också mycket stor medial uppmärksamhet - 

flera av de stora tidningarna genomförde 

intervjuer med henne och budskapet fick 

därmed mycket stor spridning.  Intresset för 

att hålla egna möten med Ella var också 

mycket stort och vi höll välbesökta möten 

med bland annat UD, Amnesty och Riksda-

gens MR-grupp.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIG RYSSLANDSVERKSAMHET  

Under årsmötet i mars arrangerade vi en 

öppen föreläsning om fackföreningsrörelsen i 

Ryssland innan årsmötesförhandlingarna in-

leddes. Talare var Evy Gustavsson från Vård-

förbundet.   

I maj satte vi igång en fototävling som på-

gick över sommaren in i september. Temat 

för fototävlingen var mänskliga rättigheter i 

Ryssland. Vår förhoppning var att engagera 

både medlemmar och allmänhet på ett lite 

annorlunda sätt, med fina vinster i botten.  

I november reste Östgruppens Ryss-

landshandläggare till Tallinn för att 

delta i EU-RU Civilsamhällesforum där vi 

är medlemmar som enda svenska or-

ganisation. I forumet deltog ett hundra-

tal representanter från olika organisat-

ioner i såväl EU som Ryssland.    

 

Under hösten inledde vi skrivandet av en 

rapport om föreningsfriheten i Ryssland som 

beräknas vara klar i mars 2015.  Vi fick även 

utmärkelsen ”Rainbow Warrior 2014” för vårt 

arbete med att lyfta HBTQ-frågor i Ryssland! 

Utmärkelsen tilldelades oss av ILGCN (the 

International Lesbian and Gay Cultural 

Network). Vi är mycket stolta och glada över 

den utmärkelsen.  

Ella Poljakova, ordförande för Sankt 

Petersburgs Soldatmödrar 

Estlands president talar under EU_RU CSF 
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Belarus & Ryssland. 
 

 

  

BOKMÄSSAN - INTERNATIONELLA TORGET 

Liksom två föregående år hade Östgruppen 

en egen monter på Internationella torget på 

Bokmässan i Göteborg den 25-28 september. 

Vi inredde vår monter till en ”studiecell” för 

vår färska bok: ”Bruksanvisning för diktato-

rer”, skriven av Östgruppens ordförande Mar-

tin Uggla, som levererades varm direkt från 

tryckeriet till mässan. Officiella porträtt av 

Aljaksander Lukasjenka och Vladimir Putin i 

guldramar, med officiella flaggor, allt mot en 

grå fond utgjorde grundstommen i monterns 

långsida. Det räckte för att väcka reaktioner, 

och undantagsvis ganska starka sådana. De 

som till en början blev osäkra på vilka vi var 

och vår agenda fick dock snart syn på vår 

andra vägg som var klädd med porträtt på 

de politiska fångarna i Belarus. Vi fick många 

kommentarer och mycket beröm från besö-

kare och andra arrangörer för montern, och 

den bidrog tveklöst till att fler stannade upp 

och samtalade med oss än vad som annars 

skulle ha varit fallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östgruppen höll i tre seminarier på det Inter-

nationella torgets Lilla scen. Det första, ”Be-

larus: Europas första moderna diktatur?”, 

hade formen av ett samtal om ”Bruksanvis-

ning för diktatorer” med Martin Uggla. Sam-

talsledare var LO-TCO biståndsnämnds chef 

Kristina Henschen. Det andra seminariet,  

”Ryssland: Med oss eller emot oss?”, inleddes 

med en film från en pro-putindemonstration, 

där filmaren går runt bland deltagarna och 

vänligt frågar vad det egentligen står på 

deras plakat. Ingen kan ge några riktigt klara 

svar på hur budskapet skall förstås och det 

blir snart tydligt att det rör sig om en arrange-

rad tillställning som bara till det yttre liknar en 

traditionell demonstration. 

 

Därefter övergick vi till ett samtal med den 

ryske journalisten och författaren Arkadij Bab-

tjenko om situationen i Ryssland, om den 

statsdrivna nationalismen som sorterar förrä-

dare från patrioter. Slutligen höll vi i en dis-

kussion om informationskriget i Ukraina med 

Karin Olsson (Expressen) och Wolfgang Hans-

son (Aftonbladet) under namnet: ”Ukraina: 

journalistik i krigets tjänst?” Seminarierna var 

välbesökta med tidvis uppemot 50 åhörare 

på lilla scenens lilla läktare. 

 

Vi höll även i ett seminarium på Internation-

ella torgets stora scen: ”Varför är Putin så 

populär i Ryssland?” som drog en rekord-

publik på någonstans mellan 120 och 150 

personer. Kalle Kniivilä, aktuell med boken 

”Putins folk” och Aleksej Sachnin, politisk flyk-

ting från ryska Vänsterfronten, talade om 

Putin, Ryssland och ryssars relation till sina 

makthavare.  

 

Bild från Östgruppens monter på Bokmäs-

san i Göteborg  
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I vårt program ingick 

även ett samtal om situ-

ationen i Ryssland med 

den ryske fotografen 

Victoria Ivleva-York. Det 

var en uppföljning på ett 

framträdande hon gjorde 

på den lilla scenen och 

ett tiotal intresserade följ-

de med på ett eftersnack 

i vår monter. 

Vi sålde ganska många 

böcker och gav bort 

andra till nyckelpersoner 

och deltagare i våra se-

minariepaneler. Många 

stannade och bläddrade 

och läste i den. Vi lottade 

dessutom ut ett ex om 

dagen till dagens vinnare 

i vårt MR-quizz om Ryss-

land och Belarus. 

 

 

ALES BJALJATSKIS BESÖK 

I slutet av oktober gjorde Ales Bjaljatski sitt 

första Sverigebesök efter frigivningen i juni, 

på inbjudan från Östgruppen. Ales hade ett 

intensivt program som bland annat innehöll 

ett längre möte med utrikesminister Margot 

Wallström. Ales var själv tillfreds med sin resa 

men uppfattade samtidigt hur ett tudelat 

förhållningssätt håller på att ta form. Å ena 

sidan försäkrade bland annat Wallström att 

Sveriges hållning gentemot Belarus ligger 

fast. Samtidigt var det märkbart att en kurs-

omläggning till ett mer försiktigt förhållnings-

sätt gentemot den belarusiska regimen re-

dan tycktes vara ett faktum, i Sverige liksom 

på flera andra håll i EU-området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utrikesminister Margot Wallström 

 tillsammans med Ales Bjaljatski 

Bild från seminariet ”Varför är Putin så populär i Ryssland?” 
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Vi höll i två utåtriktade arrangemang med 

Ales medverkan, dels Östgruppens 10-

årsjubileum och dels ett frukostseminarium i 

samarbete med Civil Rights Defenders. Båda 

mycket välbesökta. Amnesty Press, Afton-

bladet, Ekot, DN och TT intervjuade Ales, vil-

ket resulterade i stor spridning i svenska me-

dier. 

 

 

MR-DAGARNA I UMEÅ  

Den 13-15 november deltog Östgruppen på 

MR-dagarna i Umeå Folkets Hus. Med oss 

hade vi Pavel Sapelka, som arbetar som jurist 

på människorättscentret Vjasna och leder ett 

projekt som granskar förhållanden på be-

larusiska fängelser och kriminalvårdsinrätt-

ningar. Vår andra gäst var Pavel Tjikov, ord-

förande i den ryska MR-organisationen 

Agora, som också kom till Umeå på vår in-

bjudan, för att delta i vårt seminarieprogram.  

Vi arrangerade 4 seminarier. Tre korta semi-

narier och ett längre. Under vårt första mini-

seminarium ”En extraordinär utmaning - att 

arbeta som jurist i ett rättslöst system, delade 

Pavel Sapelka med sig av sina erfarenheter 

från åren som praktiserande advokat i Be-

larus. Våren 2011, under det rättsliga efter-

spelet till presidentvalet i december 2010, 

drog det belarusiska advokatsamfundet in 

flera framstående oberoende advokaters 

licenser, i praktiken som straff för att de arbe-

tat som försvarare åt repressionens offer. Pa-

vel, som bland annat fungerat som försva-

rare åt ex-presidentkandidaten Andrej San-

nikau, var en av dem som på detta sätt åla-

des med yrkesförbud.  

Östgruppens följande 90-minuters-

seminarium, ”Human Rights Behind Bars?”, 

handlade om politiska rättsprocesser och 

mänskliga rättigheter för frihetsberövade i 

Ryssland och Belarus. Pavel Sapelka re-

dogjorde för huvuddragen i en färsk rapport 

som han tagit fram för människorättscentret 

Vjasnas räkning, och som ännu inte hade  

 

hunnit presenteras i Belarus. I den presente-

ras resultaten av ett års analytiskt och prak-

tiskt arbete inriktat på att utvärdera och 

identifiera förhållanden och problem i det 

belarusiska fängelsesystemet, och Pavel ta-

lade kort kring ett urval av dessa problema-

tiska förhållanden – intransparens, fångar 

som utnyttjas som arbetskraft, godtyckliga 

frihetsberövanden, stränga kommunikations- 

och besöksregleringar med mera. 

Pavel Tjikov talade bredare om den aktuella 

situationen i Ryssland, inte bara på landets 

statliga institutioner och fängelser, utan även 

mer allmänt. Han förklarade hur den ryska 

inblandningen i Ukrainakrisen kastar långa 

skuggor över hela det ryska samhället och 

att prognoserna för samhällsklimatet i Ryss-

land för tillfället är dystra. Om situationen i 

Donbass utvecklar sig till ett fullskaligt krig så 

kommer det att få än svårare konsekvenser 

för de krafter i landet som arbetar med 

mänskliga rättigheter och fri information, 

förklarade Tjikov. 

Vi arrangerade även ett miniseminarium om 

”agentlagen” i Ryssland med Tjikov. En upp-

datering av hur den i praktiken slagit mot 

civilsamhället. Han backade dock längre än 

så i sin redogörelse och talade om alla de 

restriktioner som införts för det ryska civilsam-

hället sedan millennieskiftet.  

Vi höll även ett kortare seminarium i samar-

bete med Forum Syd om belarusisk kultur och 

de utmaningar den står inför i skuggan av till 

exempel Ukrainakrisen. Medverkade gjorde 

Anna Tjistoserdova från den framåtblick-

ande kulturinstitutionen Gallery Ў, i Minsk och 

Gleb Labadzenka från Mova Nanova, 

en framgångsrik kursverksamhet i det hårt 

trängda belarusiska språket. 

I vår monter delade vi ut MR-quizz om mänsk-

liga rättigheter i Ryssland och Belarus, sålde 

böcker och talade med MR-dagarnas besö-

kare och andra utställare.  
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Norra Kaukasus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESÖK AV INTERNATIONAL  

CRISIS GROUP 

I april gästades vi av Varvara Pachomenko 

från International Crisis Group. Hon var inbju-

den för att berätta om läget för de mänsk-

liga rättigheterna i Norra Kaukasus. Vi arran-

gerade två seminarier med henne, dels ett 

som tog ett helhetsgrepp på de problem 

som plågar hela regionen. Där medverkade 

också journalisten Anna-Lena Laurén. Det 

andra seminariet var ett nedslag i den mest 

våldsdrabbade republiken idag – Dagestan. 

Titeln på det seminariet var ”Hotspot Dages-

tan”. Varvaras presentationer var välinitie-

rade och mycket uppskattade av 

de som besökte seminarierna.   

I samband med detta seminarium 

publicerade vi även en debattarti-

kel i UNT med rubriken ”Efter OS - 

Glöm inte Kaukasus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJETJENIENSEMINARIUM UNDER  

RYSSLANDSDAGARNA 

Under Rysslandsdagarna samarrangerade vi 

ett Tjetjenienseminarium tillsammans med 

Svenska Freds som fokuserade på de 

tjetjenska fall som tas upp i Europadomsto-

len. Deltog gjorde Madina Magomadova 

och Magomed Jalkharo från organisationen 

Tjetjeniens mödrar, samt en tjetjensk man 

som drivit sitt fall i Europadomstolen och vun-

nit. Deras berättelser var mycket gripande.  

  

Bild från Varvara Pachomenkos besök  

Bild från Tjetjenienseminariet  som  arrangerades 

i samarbete med Svenska Freds 
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Ukraina.  
 

 

 

  

 

 

Efter de dramatiska händelserna på Majdan 

och konflikten med Ryssland som följde på 

det har vi under året försökt lyfta Ukraina så 

mycket som möjligt trots otillräckliga resurser 

och ingen egentlig finansiering för att driva 

denna fråga. Under året har vi dock instiftat 

Ukraina som ett eget arbetsområde för styrel-

sen och genom ideell kraft har vi genomfört 

ett antal offentliga arrangemang.  

Den 23:e januari samarrangerade vi ett ABF-

seminarium om utvecklingen i Ukraina till-

sammans med Sällskapet, OSSE-nätverket 

och ABF. Den 8:e maj arrangerade vi ett 

café Östgruppen på temat ”Ukraina inför 

valet” med vår styrelseledamot och Ukrai-

naexpert Hanna Söderbaum. Caféet var 

väldigt välbesökt och många ställde intres-

santa frågor.  

Den 14:e maj genomförde vi ett Ukraina-

Rysslandsseminarium med den ryske männi-

skorättsaktivisten Andrej Jurov som i jobbet 

besökte Krim under annekteringen. Till en stor 

del fokuserade seminariet på utvecklingen i 

Östra Ukraina.  Den 26:e augusti samarrange-

rade vi ett seminarium om Ukraina på ABF 

med Kyiv Posts chefredaktör Katja Gorchins-

kaja.  

Den 9:e september arrangerade vi ett semi-

narium med den ukrainska genusforskaren 

Tamara Martsenyuk under rubriken ”Women 

on Maidan and Tahrir” om hur kvinnor besk-

revs och agerade under revolutionen.  

 

 

 

 

 

Läget i Ukraina berördes också under semi-

nariet ”de hemliga soldaterna” med Ella 

Poljakova i december, tidigare nämnt under 

Rysslandsavsnittet.   

Vi beslutade också att skriva en projektansö-

kan till Svenska Institutet med Ukrainafokus 

under våren 2015 för att kunna genomföra 

ett demokratiprojekt med kulturell inriktning.  

  
Seminariet ”Women on Maidan and Tahir”  

ABF-seminarium med Katja Gorchinskaja 
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Föreningsarbete.   
 

 

 

 

ÖSTGRUPPENS 10-ÅRSJUBILEUM 
Östgruppen firade sitt oförglömliga 10-

årsjubileum på Orionteatern den 24 oktober, 

och bjöd på georgisk mat, tårta (såklart!), 

fantastisk belarusisk musik och rörande sam-

tal. Engagerade människor – både med-

lemmar och andra intresserade – fyllde loka-

len och bidrog till att göra kvällen oförglöm-

lig. Efter inledande mat och mingel höll Mar-

tin och Sofia Uggla en presentation som gui-

dade åhörarna genom våra första 10 år och 

ett urval av de resultat vi hade uppnått så 

långt.  

 

Därpå följde ett öppet och rörande samtal 

med Ales Bjaljatski som utgjorde navet under 

kvällens program. Med sin karakteristiska hu-

mor och värme, som på något vis ingjuter 

allvar utan att vara allvarsamt, delade Ales 

med sig av sina erfarenheter från tiden som 

politisk fånge. Efter tårta och ytterligare 

mingel intog kvällens belarusiska stjärntrio 

scenen. Port Mone, som hör hemma på den 

alternativa scenen men ändå har ett brett 

tilltal, tycks ständigt nå nya höjder med sitt 

suggestiva dragspelsburna driv, och konser-

ten på Orionteatern var inget undantag. 

Publiken var tagen, liksom de tre bandmed-

lemmarna själva efter att ha lyssnat till Ales 

tidigare under kvällen. Hans berömmande 

ord efter konserten gjorde dem extra upp-

rymda, lät de oss förstå.  

 

 

 
 

 

 

 

ÅRSMÖTE 
Den 29 mars 2014 hade Östgruppen årsmöte 

i Solidaritetshuset i Stockholm. I samband 

med årsmötet lyssnade vi till en föreläsning 

av Evy Gustavsson från Vårdförbundet som 

berättade om sin erfarenhet av att driva 

fackliga projekt i Ryssland. Därefter åt årsmö-

tesdeltagarna en gemensam lunch. 

 

Vid de därpå följande årsmötesförhandling-

arna beviljades styrelsen ansvarsfrihet och 

Martin Uggla valdes till ordförande.  

Årsmötet antog ett andragångsbeslut om 

stadgeändringar angående firmatecknare, 

samt ett förstagångbeslut om att ändra års-

mötesdatum från sista mars till sista april. Vi-

dare beslutades om bibehållna medlemsav-

gifter för 2014: 200 kr för helbetalande och 

150 kr för pensionärer, studerande och ar-

betssökande. 

 

 

 

 

Årsmöte i Solidaritetshuset  
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STYRELSE  

Styrelsen som valdes vid årsmötet konstitue-

rade sig där ledamöterna fick ansvar för var 

sitt arbetsområde. Också några personer 

utanför styrelsen har haft ansvar för vissa ar-

betsområden.  
Styrelsen har under 2014 haft sju möten, samt 

ett kortare möte i samband med årsmötet. 

Mellan mötena har styrelsen fattat beslut via 

sin e-postlista. 

Den 31 augusti hade styrelsen och persona-

len en gemensam upptaktsdag på vårt 

kansli. Då diskuterades bland annat framtids-

visioner och prioriteringar i inriktningen på 

vårt arbete, dessutom utarbetades förslag till 

verksamhetsplan för 2015 och 2016 i tema-

tiska arbetsgrupper. Vi genomförde några 

samarbetsövningar, fikade och åt lunch till-

sammans också. Dagen avslutades med 

middag på en restaurang i närheten. 

Ansvaret för att koordinera styrelsens arbete 

och att förbereda möten har legat på 

kanslichef Sofia Uggla.  

CAFÉ ÖSTGRUPPEN  

Under året har vi fortsatt med det uppskat-

tade Café Östgruppen, som går ut på att 

medlemmarna ses och diskuterar en vald 

fråga med inbjuden expert över en fika. 

Oftast är det medlemmarna själva som före-

slår tema och gäst, och är med och genom 

för arrangemanget. Under året har vi arran-

gerat fyra Café Östgruppskvällar:  

 19/3 Café Östgruppen: Drömmar och 

verklighet i Kazakstan, med Henrik Hall-

gren från Forum Eurasien och Sanna Ta-

chmetova, medlem i Östgruppen.  

 8/5 Café Östgruppen: Ukraina inför va-

let, med Östgruppens styrelseledamot 

Hanna Söderbaum. 

 22/9 Café Östgruppen: Civilsamhället i 

Azerbajdzjan under attack, med Upp-

salaforskaren Sofie Bedford.  

 7/10 Café Östgruppen: Abchazien, med 

Kvinna till Kvinnas Julia Lapitski.   

VERKSAMHETSSTÖD 

För 2014 beviljades Östgruppen ett verksam-

hetsstöd från Folke Bernadotteakademin på 

220 000 kronor, vilket var en utökning från 

föregående års 200 000 kronor. Verksamhets-

stödet har liksom tidigare gett oss möjlighet 

att ha en organisationssamordnare anställd 

på cirka 35 %. Organisationssamordnarens 

roll är främst att fungera som en sammanhål-

lande länk i organisationen. Arbetsuppgifter-

na har bland annat bestått av att stödja och 

koordinera det ideella arbetet och styrelse-

arbetet, sköta kommunikation med med-

lemmar, andra organisationer och en intres-

serad allmänhet, samt att ansvara för viss 

löpande administration.  

Tjänsten har under året delats mellan Sofia 

Uggla och Maria Hamberg. Verksamhetsstö-

det har dessutom bekostat vissa medlemsak-

tiviteter som till exempel Café Östgruppen, 

bidrag till medlemsresan till Belarus och delar 

av Östgruppens 10-årsjubileumsfest. Stödet 

har också finansierat delar av personalens 

och styrelsens upptaktsdag, Östgruppens 

medlemsavgift till vår arbetsgivarorganisat-

ion Idea och teknisk hjälp samt inköp av fo-

tografier till hemsidan. I oktober lämnades en 

ny ansökan in till Folke Bernadotteakademin 

om verksamhetsstöd för år 2014, vilken se-

nare också den beviljades med 300 000 kro-

nor. 

Den 20 november deltog Martin Uggla i en 

podd-sändning i regi av Folke Bernadot-

teakademin för att uppmärksamma att 

Fredsmiljonen – ur vilket verksamhetsstödet 

beviljas – handlagts av Folke Bernadot-

teakademin i 10 år. Podden var en av tre 

sändningar och handlade om villkoren för 

ideellt arbete i Sverige och om utmaningen 

att fånga upp och kanalisera medlemsen-

gagemang i organisationer med allt mer 

professionaliserade kanslier. I samtalet med-

verkade förutom Östgruppen dessutom re-

presentanter från Svenska läkare mot kärn-

vapen och Kristna fredsrörelsen. 
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KANSLIET  

I samband med att vårt Rysslandsarbete 

expanderade vid årsskiftet utökades Öst-

gruppens personalstyrka från sex till åtta an-

ställda. Tre nya personer anställdes under 

året: Anh Helge, Kamilla Kvarntorp och To-

bias Ljungvall. Kamilla valde att avsluta sin 

anställning i förtid varpå Tobias anställdes i 

stället.  

Övergripande personalfrågor och nyanställ-

ningar har skötts av en särskild arbetsgivar-

grupp där två styrelseledamöterna samt 

kanslichef Sofia Uggla ingått. Löpande ären-

den har hanterats av Sofia Uggla. Östgrup-

pen är medlem i arbetsgivarorganisationen 

Idea och får därigenom ett stort stöd i ar-

betsgivarfrågor. Genom Idea är vi anslutna 

till Tjänstemannaavtalet mellan Unionen och 

Idea. 

Personalen har haft två personaldagar, i juni 

och december, förutom den upptakt som 

genomfördes tillsammans med styrelsen. Vi 

firade också gemensamt av Kamilla Kvarn-

torp då hon slutade hos oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid personaldagarna har vi diskuterat aktu-

ella frågor, utvärderat nuvarande verksam-

hetsperiod och planerat för den kommande, 

samt genomfört gemensamma aktiviteter. I 

december genomförde styrelsens persona-

lasvariga en skyddsrond och hade möte 

med personalen där bland annat arbetsmil-

jön diskuterades. Personalen har också haft 

möte med företrädare från Unionen. 

Östgruppens kansli fanns under året i två 

kontorsrum i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 

40 på Söder i Stockholm. I Solidaritetshuset 

finns också gemensamma utrymmen och 

service som vi delar med andra föreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanslichef:  
Sofia Uggla (75 %) 

 

Ekonom:  
Lisen Jones (70 %)  

 

Informationsansvarig: 
Martin Uggla (75%) 

 

Informationshandläggare:  
Kamilla Kvarntorp (70%, 1/3-18/7) 

 

Informationshandläggare:  
Tobias Ljungvall (100% fr.o.m. 25/8) 

 

Programansvarig Belarus: 
Paulina Kluge (100 %) 

 

Handläggare Belarus: 
Jon Fridholm (100 %) 

 

Programansvarig Ryssland: 
Anh Helge (85 %, fr.o.m. 8/1) 

Handläggare Ryssland/medlemssamordnare: 
Maria Hamberg (80 %) 

 

Kanslipersonal.  
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Östgruppens e-postlistor 

Antal personer,
anslutna till e-…

MEDLEMMAR 

Östgruppens medlemmar fortsätter ligga på 

en nivå runt 100 medlemmar, se diagrammet 

nedan.  Vid årsskiftet hade vi 97 medlemmar, 

varav 26 tillagda under år 2014. Trots att det i 

diagrammet visar på färre medlemmar i år, 

så har vi fler betalande medlemmar år 2014 

än någonsin, vilket låter motstridigt, men det 

beror på att medlemsantalet i enlighet med 

vedertagen praxis inkluderar personer som 

betalat under den senaste tvåårsperioden. 

 

Antalet anslutna till våra e-postlistor stiger 

konstant och antalet som gillar oss på Fa-

cebook har sett en rejäl höjning det senaste 

året. 289 personer var anslutna till vår externa 

e-postlista, varav 86 tillagda under 2014. Ca 

746 personer gillade oss vid årsskiftet på Fa-

cebook, vilket är en ökning med ca 300 st.   

Utöver kommunikationen via mail träffar vi 

även medlemmarna regelbundet vid våra 

medlemsmöten och seminarier. Våra med-

lemmar har under året bidragit till verksam-

heten genom att bland annat agera följe-

slagare åt utländska gäster, hjälpa till vid 

Rysslands- och Belarusdagarna, arrangera 

och föreslå Café-Östgruppenkvällar och ge-

nomfört en studieresa. Studieresan kan du 

läsa mer om under Belarus-avsnittet.  

 

 

Under året har vi hållt tre medlemsmöten 

utöver Café Östgruppen-kvällarna. Under 

medlemsmötena samlas vi och diskuterar 

nyheter inom föreningen, kommande verk-

samhet, tar in medlemmarnas idéer och för-

slag på förbättringar, lär känna varandra 

bättre och erbjuder vägar in i ett mer aktivt 

medlemskap. Vi brukar bjuda på fika under 

medlemsmötena, och i december bjöd vi på 

glögg, pepparkakor och borsjtj medan vi 

sammanfattade medlemsåret och så smått 

började planera för vårens verksamhet.  

Medlemssamordnaren är den som håller i 

mötena och på bästa sätt försöker stödja de 

medlemsinitiativ som kommer upp.   

Vi fortsätter även att ta fram vårt nyhetsbrev 

som publiceras ungefär varannan månad.  

HEMSIDAN 

Östgruppens hemsida är navet i våra digitala 

plattformar och på det hela taget så funge-

rar den väl för våra syften. Men det finns all-

tid saker som kan bli bättre och det pågår 

ett löpande arbete för att komma tillrätta 

med problem och utveckla sidan på olika 

sätt, allt utifrån den tid och de resurser som 

Östgruppen har till sitt förfogande för detta. 

Under året har inga större synliga förändring-

ar genomförts men under hösten inleddes ett 

större arbete kring innehåll och struktur. Re-

sultatet av den processen kommer inte att 

märkas förrän under 2015.  

 

 


