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INLEDNING

Östgruppens verksamhet har under 2019 fortsatt med samma
huvudsakliga inriktning som tidigare. Jämte ett kontinuerligt
arbete för att stötta människorättsförsvarare i Östeuropa har
vi bildat opinion och spridit information i Sverige och EU om
människorättssituationen i våra fokusländer.
Liksom föregående år har vi bedrivit ett omfattande informationsarbete kring situationen i Belarus och Ryssland. Därmed har
vi också upprätthållit vår ställning som en av Sveriges ledande
aktörer i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter i
Östeuropa, med omfattande kompetens samlad hos både anställd personal och ideella medlemmar.
Vi kan i detta sammanhang notera en positiv utveckling på senare år, där våra synpunkter och kunskaper allt oftare efterfrågats
av aktörer från olika sektorer, allt från politiker och tjänstemän
på hög nivå till journalister, akademiker och samhällsintresserad
allmänhet.
Genom seminariearrangemang, nätbaserade information, stödaktioner, debattartiklar och annan medverkan i svenska och internationella massmedier har vi fortsatt uppmärksamma förtrycket i Belarus. Vi har också lagt särskild energi på att bevaka det
svenska Belarusbiståndet, och då bland annat uppmärksammat
flera fall där svenska biståndsmedel finansierat insatser som involverat statliga aktörer med ansvar för allvarliga människorättsbrott.
Vårt engagemang i frågan och i därmed även i den offentliga debatten ledde för andra året i rad till en hedrande utnämning till en
av de viktigaste rösterna i den svenska biståndsdebatten 2019,
denna gång ännu högre än föregående år.
Liksom tidigare har Östgruppens roll som opinionsbildare och
sakkunnig i Belarusrelaterade frågor varit stark. Bland annat har
ovan nämnda fråga om Belarusbiståndet tagits upp i Sveriges
riksdag, och vi har beretts stort utrymme i olika sammanhang
där den svenska Belaruspolitiken diskuterats, inklusive på hög
politisk nivå.
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Många av våra aktiviteter med koppling till Belarus uppmärksammas också i oberoende belarusisk press, och möter allt som oftast stor uppskattning hos landets demokratirörelse.
På motsvarande sätt har vi under 2019 bevakat utvecklingen i Ryssland. Vi har fortsatt att uppmärksamma de ryska
människorättsförsvararnas utsatta situation, och den repression
som de utsätts för av landets myndigheter. Vi har stöttat politiska fångar i Ryssland via olika aktioner och aktiviteter, med särskilt fokus på demokratiaktivisten Konstantin Kotov, som vi till
exempel genomfört en vykortskampanj för.
Genom välbesökta seminariearrangemang har vi hjälpt företrädare för den ryska demokratirörelsen att nå ut med sitt budskap
till en svensk publik. Vårt arrangemang Rysslandsdagarna lockade som vanligt många åhörare till intressanta diskussioner och
samtal med medverkan av mycket namnkunniga ryska experter.
Utvecklingen i Ukraina har även under 2019 varit föremål för vårt
intresse.
För tredje gången arrangerade vi Ukrainadagar i Stockholm med
inbjudna gäster från den ukrainska människorättsrörelsen. Bland
de medverkande återfanns också den nyligen frisläppte politiske
fången Oleksandr Koltjenko. Evenemanget mötte stort intresse
och uppmärksammades också i svenska massmedier.
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!

Martin Uggla, ordförande, Östgruppen
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NÅGRA RESULTAT AV
ÖSTGRUPPENS ARBETE 2019:

• Vårt påverkansarbete fick svenska UD att
agera till stöd för mänskliga rättigheter i
Ryssland och Belarus.
• Genom vår medverkan i internationella
kampanjer fick offer för förtryck och repression i Ryssland och Belarus stöd och
solidaritet från omvärlden.
• Våra kollegor i Östeuropa fick stöd i sitt
viktiga människorättsarbete.
• Vårt engagemang i frågan om det svenska
Belarusbiståndet ledde till att vi för andra
året i rad utnämndes till en av den svenska
biståndsdebattens viktigaste röster.
• Ryska, belarusiska och ukrainska
människorättsförsvarare gjorde sig hörda
i Sverige genom seminarier och andra offentliga arrangemang.
• Vi befäste vår roll som en av Sveriges ledande aktörer i frågor som rör demokrati
och mänskliga rättigheter i Östeuropa.
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BELARUS

Människorättssituationen
stabilt dålig
I januari infördes en ny lagstiftning i Belarus under sken att den skulle förbättra
mötesfriheten. Detta genom att förenkla
ansökningsförfarandet och genom att
utöka antalet platser där man inte behöver tillstånd för att demonstrera. Samtidigt infördes höga avgifter – uppåt trettiotusen kronor – för den som ville samla
något betydande antal deltagare.

Belarus myndigheter vägrar att samarbeta med Marin liksom de också vägrade
att samarbeta med hennes företrädare
Miklos Haraszti.
I november genomfördes parlamentsval.
Valprocessen var riggad på sedvanligt
vis och underkändes av Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa.
Trots att många oppositionella försökte
ställa upp i valet släpptes inte en enda av
dem in i parlamentet.

I praktiken ledde det till att protestarrangörer ibland struntade i tillstånd
och i stället betalade böter i efterhand.
Efter de protester mot integration med
Ryssland som ägde rum i december har
myndigheterna å sin sida svarat med att
döma ut massböter, vars totala summa
mångfaldigt överstiger vad avgifterna
skulle ha kostat. Resultatet är att mötesfriheten inte blivit bättre.

Närmandet mellan Lukasjenkaregimen
och västländerna fortsatte ändå under
året med flera högnivåbesök. Den belarusiske diktatorn gästades av USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton,
EU:s utrikeschef Federica Mogherini, och
Sveriges utrikesminister Ann Linde. Den
österrikiske kanslern Sebastian Kurtz
fortsatte att försöka locka Lukasjenka till
Wien – ett besök som också blev av i november. Det var diktatorns första statsbesök i ett EU-land sedan 1990-talet.

En ovanlig framgång nåddes ändå av de
ihållande miljöprotesterna mot en batterifabrik i Brest. De lokala makthavarna
backade – efter order från president Lukasjenka – och fabrikens framtid är nu
osäker. Samtidigt inleddes en brottsutredning om korruption och ekonomisk
brottslighet kring den.

Samtidigt haltade det konkreta samarbetet mellan EU och Belarus. En överenskommelse om viseringar nåddes
visserligen, så att belarusier snart kan få
billigare Schengenvisum. Men försöken
att teckna mer djupgående samarbetsavtal står stilla. Tidigare har meningsskiljaktigheter om mänskliga rättigheter
stått i centrum, men nu rapporteras litauiskt motstånd mot det nya belarusiska
kärnkraftverket i Astravets i stället utgöra stötestenen.

FN:s människorättsråds nya specialrapportör för Belarus, Anaïs Marin, presenterade under sommaren sin första årsrapport. Där konstateras att repressionen i
Belarus är cyklisk, alltså varierar i omfattning. Att frihetsberövanden på senare tid
blivit mindre vanliga visade enligt Marin
inte på någon systematisk förbättring.
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Våra konsekventa och synliga ställningstaganden ledde till att Östgruppens ordförande för andra året i rad av tidningen
OmVärlden utsågs till en av biståndsvärldens tio viktigaste opinionsbildare.

Michail Zjamtjuzjny som av inhemska
människorättsförsvare erkänts som politisk fånge fortsatte att avtjäna sitt sexåriga fängelsestraff, under svåra förhållanden. Dödsstraffet fortsatte också att
tillämpas med flera utdömda och verkställda avrättningar under året.

Belarusdagarna

Fortsatt debatt i Sverige

I början av april ägde våra årliga Belarusdagar rum, som vanligt med spännande och kloka gäster. Bland dessa
märktes Valjantsin Stefanovitj från den
ledande belarusiska människorättsorganisationen Vjasna, Zinaida Michnjuk
som tagit över ordförandeskapet i oberoende Radioelektroniska fackförbundet
efter att hennes företrädare dömdes till
husarrest, Alena Masljukova som leder
miljöprotesterna mot pappersbruket i
Svetlahorsk, liksom den mångåriga miljöförsvararen Iryna Suchij.

I början av året välkomnade Östgruppen
det stärkta demokratifokus i biståndet
som skrevs in i det så kallade Januariavtalet mellan regeringspartierna och
Centern och Liberalerna. Vår uttalade
förhoppning var att detta skulle få konkret genomslag, särskilt när det gäller
auktoritärt styrda länder som Belarus.
Samtidigt fortsatte vi också att uppmärksamma svenska SIDA:s stöd till odemokratiska aktörer i landet. Dit hör Belarus
statliga universitet, som tidigare har relegerat studenter av politiska skäl och
som under våren förbjöd studenterna att
framföra offentlig kritik, samt det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet,
som ansvarar för den så kallade parasitskatten och andra inslag av tvångsarbete i den belarusiska ekonomin.
I samband med höstens riggade parlamentsval uppmärksammade vi det
fortsatta valfusket och ifrågasatte att
utrikesminister Ann Linde kort därefter
besökte Belarus – det första svenska besöket på så hög nivå sedan 1990-talet.

Östgruppens Tobias Ljungvall presenterade den nya rapportskriften Fryst läge,
om EU:s avbrutna sanktionspolitik mot
Lukasjenkaregimen.
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en Sveriges belarusier, och Sveriges författarförbund. Belarusdagarna är uppskattade
om än inte lika välbesökta som våra Rysslandsdagar.

Liksom tidigare år innehöll programmet också kulturinslag. Under invigningskvällen bjöd
poeten och trubaduren Andrej Chadanovitj
på sång och gitarrspel. Chadanovitj, som
även är poet, översättare och tidigare ordförande i belarusiska PEN-klubben, medverkade också i två samtal med Nadja Kandrusevitj kring den svenska barnboken om Bill och
Bolla som hon har översatt till belarusiska.

iöst.nu
Med nyhetssidan iöst.nu fortsatte vi att
rapportera om och kommentera händelseutvecklingen i Ryssland och Belarus.

Boken är banbrytande i Belarus eftersom
den tar upp funktionsnedsättningar hos
barn. Samtalen tog också upp kulturens demokratifrämjande roll. Deltog gjorde även
den svenska fotografen och Belarusvännen
Maria Söderberg.

Publiceringarna på sidan bygger på ett
urval och bearbetning av rapportering på
främst ryskspråkiga oberoende medias
webbsajter. På så vis tillgängliggör vi våra
frågor för en svensk publik.

Programmet var uppdelat på tre dagar och
fyra olika arenor i Stockholm: Solidaritetshuset på Södermalm, Myntkabinettet i Gamla
stan, samt Författarnas hus och ABF-huset på Norrmalm. Samarbetspartners kring
årets arrangemang var ABF, OSSE-nätverket,
Sällskapet för studier av Ryssland, Centraloch Östeuropa samt Centralasien, förening-

Viktiga ämnen under 2019 var de händelser som står att läsa om under avsnitten
Belarus och Ryssland. Under året publicerades närmare tvåhundra texter. Det totala
antalet sidvisningar var dygt tjugotretusen,
vilket är något fler än året innan. Vi hoppas
såklart att fler ska ta del av rapporteringen
på iöst.nu.
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After Work om
friheten på nätet

träde om man inte tilläts delta i valet av
ny generalsekreterare. Sannolikheten var
också stor att man passivt skulle låta sig
uteslutas på grund av de obetalda avgifterna, även om hotet att självmant träda
ur inte verkställdes.

Den 16 maj arrangerade Östgruppen en
AW, After Work, på Bar Cosmopolite om
internetfriheten i Ryssland och Ukraina.
Under kvällen diskuterades bland annat
hur de ryska myndigheternas allt mer
restriktiva internetlagar påverkar det fria
ordet, samt hur den ukrainska statsapparatens försök att stoppa ryska påverkanskampanjer påverkar de digitala rättigheterna i landet.

Ett avslutat medlemskap skulle kraftigt
försvaga Europakonventionens ställning
då Ryssland inte längre skulle behöva
svara inför den Europeiska domstolen för
de mänskliga rättigheterna. Institutionen
har sedan landets inträde 1996 varit central för att ge ryska medborgare som fått
sina mänskliga rättigheter kränkta någon
form av upprättelse.

Inbjudna experter på området var Damir Gajnutdinov, jurist knuten till människorättsorganisationen Agora i Ryssland samt
Vitalij Moroz, journalist vid Internews,
Ukraina. AW:n var mycket välbesökt och
panelsamtalet följdes av många intressanta frågor från publiken.

I den ryska människorättsrörelsen höjdes
därför röster för att Europarådets medlemmar skulle avstyra ett ryskt utträde genom
att på formella grunder, som man ansåg att
det fanns visst fog för, återge Ryssland rösträtten.

Ryskt besök med fokus på
Ryssland och Europarådet

I ett upprop förklarade namnkunniga ryska
människorättsförsvarare att ett utträde skulle gå ut över Rysslands befolkning medan
den regim som var det egentliga målet för
sanktionerna inte skulle lida något egentligt
nederlag. Tvärtom skulle ett utträde befria
dem från skyldigheten att respektera de rättigheter Europakonventionen skyddar.

I januari arrangerade vi ett besök i Sverige för en grupp ryska människorättsförsvarare med anledning av osäkerheten
kring Rysslands fortsatta medlemskap i
Europarådet. Efter annekteringen av Krim
2014 fråntogs Ryssland sin rösträtt i Europarådets parlamentariska församling
(PACE). Rysslands svar blev att inte längre aktivt delta i arbetet där. 2017 slutade
man därtill att betala sina årliga avgifter
till Europarådet.

Den ryska människorättsrörelsen var dock
delad. Östgruppen tog inte aktivt ställning i frågan men ansåg att det var viktigt att svenska parter ändå fick möjlighet
att ta in de argument som fanns hos de
människorättsförsvarare som av nämnda
skäl förespråkade en lindring av sanktionerna.

Situationen ställdes på sin spets under
våren 2019 då Ryssland hotade med ut9
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Rysslandsdagarna

Även andra strategiska frågor vad gäller
omvärldens möjligheter att utöva ett inflytande över människorättssituationen
i Ryssland diskuterades under besöket.
Möten med Riksdagens PACE-delegation,
UD, Sida, Human Rights Watch och Raoul
Wallenberg Academy arrangerades.

2019 års Rysslandsdagar hölls i Stockholm mellan den 22 och 24 oktober och
bjöd på både kulturella evenemang och
samtal om människorättssituationen i
landet. Dagarna inleddes med en filmvisning av den hyllade spelfilmen Ajka på
biocafé Tellus.

Vi anordnade även ett uppskattat rundabordssamtal på vårt kontor för en
rad inbjudna organisationer med intresse för strategiska rysslandsfrågor med
människorättsfokus.

Efter filmen, som skildrar den utsatthet som en ung kirgisisk gästarbetare i
Moskva får uppleva, så följde ett samtal
med den ryska människorättsförsvararen Svetlana Gannusjkina som vigt sitt
liv åt att hjälpa flyktingar och migranter i
Ryssland. Filmvisningen var mycket välbesökt och vi nådde en till stor del ny
publik som inte besökt våra evenemang
tidigare.

Stödet för en lindring av sanktionerna,
med hänvisning till de skäl som nämnts,
ökade under tiden som följde och i juni
antog Europarådets parlamentariska församling ett ändringsförslag som återgav
Ryssland rösträtten där. Rysslands medlemskap räddades därigenom men en
het debatt om det inträffade följde i spåren av beslutet.

Enligt tradition arrangerade vi även ett
heldagsseminarium på Grillska Huset
i Gamla Stan. Dagen inleddes med en
paneldiskussion om vart Ryssland är på
väg. I samtalet deltog Östgruppens Tobias Ljungvall som resonerade kring det
vägskäl Ryssland står inför, Amanda Valentin från Svenskt internationellt Liberalt
center (SILC) som talade om de lokalval
som nyligen hållits i Ryssland, samt Liza
Aleksandrova-Zorina som redogjorde för
de många protester som då pågick på
olika platser i Ryssland. Efter en fikapaus
följde ett panelsamtal om vad det kan
finnas för anledningar till att så många
ryska medborgare söker sig till Sverige
och Europa.

Många kritiska röster menade att det
var både orimligt och ett djupt svek mot
Ukraina.
De människorättsförsvarare som hade
tagit ställning för en uppluckring av sanktionerna fick mycket skäll från motståndarlägret. Samtidigt hade många förmodligen blivit lika desillusionerade och
besvikna vid motsatt resultat.
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I den panelen deltog människorättsförsvararen Svetlana Gannusjkina, flyktingaktivisten Philipp Galtsov samt advokaterna
Jens Sjölund och Daniel Carnestedt som
båda vid ett flertal tillfällen företrätt ryska
medborgare som sökt asyl i Sverige.

Dagen avslutades med en workshop om
konkreta möjligheter ledd av människorättsförsvararen Konstantin Baranov.
Rysslandsdagarnas publika program avslutades dagen därefter med ett samtal
med den ryska författaren Lev Rubinstein. Samtalet kretsade kring frågor om
framförallt yttrandefriheten i Ryssland
men även om den generella samhällsutveckling i Ryssland. Efter en mingelpaus
läste Lev ut utvalda verk i översättning av
Lars Kleberg.

Den tredje panelen för dagen inleddes
med en kort beskrivning av det allt mer
trängda läget för civilsamhället i Ryssland framfört av människorättsförsvararen Andrej Jurov.
Tillsammans med Östgruppensordförande Martin Uggla och de två riksdagsledamöterna Thomas Hammarberg (S)
och Håkan Svenneling (V) diskuterades
vidare möjligheter att stödja det ryska civilsamhället från svenskt håll, samt hur
en långsiktig och strategiskt hållbar plan
skulle kunna se ut.

Utöver seminarieprogrammet hölls även
ett flertal möten med representanter för
UD, Riksdagen, det svenska civilsamhället samt intervjuer med journalister. Andrej Jurov höll även en föreläsning på
Stockholms Universitet.
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BOKMÄSSAN
Bokmässan / Belarus
Till Bokmässan i Göteborg 26-29 september bjöd Östgruppen in den belarusiska journalisten Katsiaryna Andrejeva.
Andrejeva arbetar för TV-kanalen Belsat
som ger belarusier tillgång till oberoende
nyhetsskildring och vars verksamhet regimen länge försökt stoppa.

I Östgruppens monter fanns installationen ”RE4KTOR” – en piedestal av skrot
som pryddes av en flaska ”Energizer from
the Zone”. Samtidigt loopades svartvita filmklipp från saneringsarbetet efter
Tjernobylolyckan på en monitor.

Ett av teman för 2019 års Bokmässa
var mediemedvetenhet, vilket återspeglades i Östgruppens seminarieprogram.
Östgruppen arrangerade tre seminarier
med Andrejeva om TV-kanalen Belsat,
situationen för oberoende journalister i
Belarus samt om avsaknaden av pålitlig
information.

Monterbesökare erbjöds kyld RE4KTOR-dryck och bjöds in till samtal om
kärnkraftverksbygget i Belarus och den
nukleära incidenten i Njonoksa i Ryssland, som länge helt förnekades från
ryskt officiellt håll.
Det informationsvakuum som följde på
Tjernobylkatastrofen och förvärrade dess
konsekvenser har tyvärr tydliga paralleller även idag.

Det sistnämnda illustrerades genom
det nya kärnkraftverk som byggs i Belarusutan insyn i beslut eller arbete varpå
medborgare känner en oro kring byggets
säkerhet och dess eventuella konsekvenser. Andrejeva deltog även i ett ”TeaTalk”
(ett informellt samtal till en kopp te) där
hon berättade om den fria journalistikens
villkor i Belarus. Mest besökt var seminarierna om press-ofrihet i Belarus samt seminariet om kärnkraftverksbygget.
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Foto: Anders Matsson

ruption och pengatvätt på Bokmässans
poddscen. I vår monter använde vi vår
”Röstomat” för att illustrera de förfuskade
lokalval som just genomförts i Rysslanddär oppositionen trakasserades. Resultatet blev den våg av protestdemonstrationer som snabbt spred sig över landet.
Myndigheterna svarade med våldsamma
gripanden och fleråriga fängelsestraff för
en grupp unga aktivister.

Bokmässan / Ryssland
Till Bokmässan i Göteborg den 26-29
september bjöd Östgruppen in den ryska
författaren och demokratiaktivisten Alisa
Ganijeva, uppvuxen i Dagestan och bosatt i Moskva.Vi arrangerade två seminarier med Ganijeva. Ett behandlade de sociala och politiska problemen i Dagestan,
bland annat korruption, kvinnoförtryck
och religiösa motsättningar, och följdes
av ett ”TeaTalk”.

En av dem var Konstantin Kotov som
våra besökare kunde skriva vykort till. I
montern fanns också ett plakat med uppmaning till hans frisläppande vilket besökare kunde ta en solidaritetsbild med. I
”Röstomaten” avggav röster genom bollar. Bollarna leds om till det officiellt önskvärda resultatet och alternativet för den
oberoende oppositionen leddes ut till en
arrestliknande bur.

Det andra seminariet handlade om protestdemonstrationerna i Moskva sommaren 2019. Fokus var på bakomliggande
orsaker och vad de kan leda till samt om
det finns någon optimism inför framtiden.
Martin Uggla deltog i ett seminarium tillsammans med journalisten Anastasia
Kirilenko om fallet Sergej Magnitskij som
arrangerades av Ordfront. Martin Uggla
deltog även i ett fördjupande samtal kring
mordet på Magnitskij, Putin, maffia, kor-

För att gestalta modet och kraften i den
demokratiska rörelsen hade vi placerat
en hand med ett segertecken som stack
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Monterbesökare uppgav att de tyckte
att problematiken som Östgruppen lyfte illustrerades bra i montern. Besökare
fick möjlighet att utvärdera sitt besök
och en övervägande majoritet svarade
mycket bra eller bra.

upp ur bollhavet i buren. I montern fanns
även ett ”sant eller falskt-quiz” med frågor kopplade till situationen kring demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus
och Ryssland. Två vinnare utsågs och
belönades med Alisa Ganijevas bok ”The
Mountain and the Wall”.
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UKRAINA
Ukrainadagarna

Andra gäster från Ukraina var Abduresjit
Djepparov, koordinator på Krimkontaktgruppen för mänskliga rättigheter, Jevhenija Zakrevska, människorättsadvokat på
Advokaternas rådgivande panel, Natalija
Humenijuk, chef för den oberoende ukrainska TV-kanalen Hromadske, Anastasija
Stanko, krigsreporter och författare samt
Andreas Umland, professor i statsvetenskap och internationella relationer vid Institute for Euro-Atlantic Cooperation.

3-5 december arrangerade vi för tredje
året våra Ukrainadagar. De fokuserade på
att visa stöd för de 85 ukrainska politiska
fångarna och på männikorrättsituationen
i östra Ukraina och på Krim. Dessutom
pratade våra talare om Ukrainas framtid
och utvecklingen efter Majdanrevolutionen 2013-2014.

Bland deltagarna märktes särskilt den tidigare politiske fången Oleksandr Koltjenko som blev frisläppt tillsammans med
filmregissören Oleg Sentsov i en fångutväxling mellan Ryssland och Ukraina i
september 2019.

Därtill deltog Karina Sjyrokych som forskar vid Utrikespolitiska institutet, Alina
Zubkovych, doktorandforskare vid Center for Baltic and East European Studies
vid Södertörns Högskola och Björn Linderfalk som är vicechef för Utrikesdepartementets enhet för Östeuropa och Centralasien.
Den sista kvällen arrangerade vi också en
afton med Anna och Sofia Kisliak som
har flytt från kriget och kämpade för att
fortsätta med sin stora passion – musik. Publiken fick höra deras fioler med
pianoackompanjemang av Anastasija
Tolstonog.
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UKRAINA

Utöver seminarieprogrammet ordnade vi
också separata möten med Utrikesdepartementet. Våra gäster uppmärksammades även av Sveriges Radio.

Intresset för situationen i Ukraina var stort
och vi fick mycket beröm av besökarna
för arrangemanget. Vi höll till på Stadsmuseet i Stockholm, Medelhavsmuseet
och Teaterstudio Lederman.
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FÖRENINGSARBETE
Årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 29 april i Solidaritetshusets bibliotek. Ett 20tal personer närvarade. Årsmötet antog ett handlingsprogram för de kommande årens
verksamhet och beslutade om oförändrade medlemsavgifter. Årsmötet förättade också följande val:
• Ordförande: Martin Uggla (omval)
• Kassör: Kristina Jubel (omval)
• Ordinarie ledamöter: Lars-Erik Öller, Hanna Söderbaum, Nanna Holst, Inga Ollars
(samtliga omval) och Lana Willebrand (nyval, tidigare suppleant)
• Suppleanter: Anders Mattsson (omval) och Tariq Bacchus (nyval)
• Extern revisor: Anders Slättås, ordinarie, och Jenny Kindvall, suppleant, båda nyval
och båda från JA Revision AB
• Intern revisor: Linda Isaksson Lööw, ordinarie, och Åsa Elmerot, suppleant (båda
omval)
• Valberedning: Amanda Valentin och Jana Frolén (båda omval)
På grund av att vår ekonom var sjukskriven under en månads tid mitt under bokslutsarbetet blev inte detta klart i tid till årsmötet. Styrelsen utlyste därför ett extra årsmöte till
den 23 maj då den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelserna behandlades.
Årsmötet beviljade därefter den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
I anslutning till det ordinarie årsmötet gästades vi av de två framstående belarusiska författarna Alhierd Bacharevitj och Julia Tsimafejeva som bjöd oss på ett exklusivt
samtal om samhället, litteraturen och livet i Belarus.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft sju möten, samt ett kortare möte i samband med årsmötet. Mellan mötena har styrelsen fattat beslut via sin e-postlista.
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena och är också formell
arbetsgivare. Man fattar bland annat beslut om anställningar, budget, verksamhetsplan
och bidragsansökningar samt förbereder årsmötet. Under året har flera styrdokument
reviderats så som IT-säkerhetspolicyn och föreningens riskmatris. En ny rehabiliteringspolicy har antagits och en utökad satsning har gjorts på arbetsmiljöarbetet för
föreningens anställda.
Den 12-13 oktober hade styrelsen och personalen en gemensam upptaktshelg på Salnö Gård i Roslagen. Då arbetade vi bland annat med hoppingivande kommunikation
samt umgicks tillsammans.
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FÖRENINGSARBETE
Medlemmar
Vid årsskiftet 2019-2020 hade Östgruppen 95 medlemmar, att jämföra med 141 året
innan. Medlemmarna är av största vikt för Östgruppen och de hjälper ofta till vid våra
olika arrangemang och deltar aktivt i vår verksamhet. Under året hölls ett medlemsmöte.
Årets medlemsresa gick till Azerbajdzjan och bestod liksom tidigare av en blandning mellan kulturella upplevelser och möten med det civila samhället. Under en vecka i slutet av
mars besökte en liten grupp två städer och träffade sju företrädare för såväl den politiska
oppositionen som civilsamhället.

Vad gäller antalet anslutna till vår externa e-postlista så fortsätter det att öka, och antalet anslutna till den var vid årsskiftet 415. Östgruppens facebooksida hade vid årsskiftet 1548 följare, vilket innebär en ökning med 122 personer under 2019.
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Formgivning: Olga Fedorina, Östgruppen

Bara dagar innan vårt besök i landet så hade man genomfört en amnesti i vilken ett 50-tal
politiska fångar släppts, och vi träffade även ett par av dessa. Vi firade även Novruz, det
azeriska nyåret, med mat och dryck i överflöd.

FÖRENINGSARBETE
Kansli och personal
Östgruppen har 2019 haft 12 anställda medarbetare på såväl deltid
som heltid, fyra av dessa har delvis arbetat på distans. Tre långtidssjukskrivningar har fortsatt även 2019 men situationen har långsamt
förbättrats. Martin Uggla har fungerat som tillförordnad kanslichef under året även om ordinarie kanslichef Sofia Uggla stegvis har kommit
tillbaka i tjänst. Övriga personer som arbetat på Östgruppen är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jon Fridholm – programchef Belarus och Ryssland
Philipp Galtsov – Ukrainadagarna (from okt)
Maria Hamberg – handläggare Ryssland, Rysslandsdagarna
Louise Hilmersson – (mars-juli) information, bokmässan
Paulina Kluge – handläggare Belarus och Ryssland
Tobias Ljungvall – iöst.nu, handläggare Belarus och Ryssland
Elin Ovesson – handläggare Ryssland, bokmässan (from sept)
Jennifer Sjöö – ekonomi- och personalhandläggning
Natalie Sterman – ekonomiansvarig
Olga Fedorina – medlemsansvarig och kansliassistent

Övergripande personalfrågor och nyanställningar har skötts av en
särskild arbetsgivargrupp. Där ingick styrelsens personalansvariga ledamöter Nanna Holst och Tariq Bacchus, liksom tf kanslichef Martin
Uggla och sedermera Sofia Uggla samt personaladministratör Jennifer Sjöö. Östgruppen är medlem i arbetsgivarorganisationen Idea och
får därigenom ett stort stöd i arbetsgivarfrågor. 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. Vid personaldagarna har vi diskuterat aktuella frågor, utvärderat nuvarande
verksamhetsperiod och planerat för den kommande, samt genomfört
gemensamma sociala aktiviteter. Vi har också haft en IT-dag och en
städ- och röjdag.
Östgruppens kansli inryms i fyra kontorsrum i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Söder i Stockholm. I Solidaritetshuset finns också
gemensamma utrymmen och service som vi delar med andra föreningar. I april valdes Östgruppen in som medlem i Solidaritetshusets
ekonomiska förening.
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