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Resultat från CIS verksamhet 2016/2017 

 

Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS, stödjer demokrati och mänskliga rättigheter i världen. I denna rapport 
försöker vi på ett enkelt sätt lyfta fram några resultat som CIS åstadkommit under 2016-2017. På det sättet vill vi 
synliggöra hur Centerrörelsen genom sin stiftelse ger stöd till individer, partier och organisationer som kämpar för 
demokrati och mänskliga rättigheter under svåra omständigheter. 

Nedan har vi samlat konkreta siffror tillsammans med citat från människor som varit med i CIS verksamhet under 
det senaste året. Vi hoppas att det kan ge er läsare en bild av hur pengarna använts och att de gett resultat.  

 

Trevlig läsning önskar vi på CIS!  

Generalsekreterare Catherine Isaksson 

Afrikahandläggare Malena Liedholm Ndounou 

Östeuropahandläggare Mia Immelbäck 

 

 

 

 

 

Resultaten som beskrivs nedan är hämtade från 
följande projekt: 

• Palestina: stöd till kvinnors deltagande och inflytande tillsammans med PWWSD – Palestinian Working 
Women´s Society for Development  

• Västafrika: stöd till ungas deltagande och inflytande tillsammans med IGD genom PYPA  -Program for 
Young Politicians in Africa - ett tvärpolitiskt utbildningsprogram för politiskt aktiva ungdomar från sju 
länder i Västafrika: Senegal, Elfenbenskusten, Togo, Mali, Niger, Burkina Faso och Benin. 

• Västra Balkan: stöd till ungas deltagande och inflytande tillsammans med Boris Divkovic Foundation 
genom RLPA – Regional Liberal Political Academy – ett utbildningsprogram för unga från sju liberala 
partier i 5 länder: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien och Kroatien  

• Bosnien-Hercegovina: stöd till systerpartiet Nasa Stranka  

• Burkina Faso: stöd till AAEPC som arbetar med att stärka lokal demokrati  

• Burkina Faso: stöd till ungdomars deltagande och inflytande tillsammans med IGD 

• Belarus: stöd till civilrättsorganisationen Our House  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Palestina: stöd till kvinnors deltagande och inflytande (PWWSD) 

 

 

Palestinian Working Women´s Society for Development (PWWSD) är en palestinsk civilrättsorganisation som 
arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska, sociala och politiska rättigheter både på västbanken och på 
Gazaremsan. Samarbetet mellan CIS och PWWSD startade 2016 och har fokus på att stärka kvinnors kapacitet 
och förbereda dem för politiskt deltagande och inflytande. Verksamheten inkluderar utbildningar, workshops 
och nätverkande. En annan viktig del i projektet är lobbyverksamheten riktad mot lokala beslutsfattare. 

Verksamheten har redan gett många resultat: 

• 90 % av alla kvinnor som deltagit i utbildningar och seminarier anser att deras kapacitet har stärkts. 

• Den förhöjda kapaciteten och det ökade självförtroendet bland kvinnorna har även stärkt deras 
motivation till politiskt deltagande. 76 kvinnor kandiderade för första gången till lokalvalet i Palestina 
i maj 2017, varav ett 50-tal blev valda. 

• I flera kommuner har kvinnor för första gången suttit vid samma bord som män och fört en dialog om 
politiska frågor.  

• Lokala beslutsfattare är mer positiva till kvinnors politiska rättigheter och har en ökad acceptans 
gentemot kvinnors politiska deltagande. 

• Skuggråd har etablerats som möjliggjort för ett nätverk av kvinnor att granska och följa lokalpolitikers 
arbete.  

• En jämställdhetsövervakare stöttar PWWSDs lobbyverksamhet genom månatliga rapporter om 
kvinnors situation i Palestina. 

• Kvinnor har fått möjlighet att träffas och tala om politik och andra frågor som berör dem, genom 
formella workshops såväl som informella möten, (olivskörd, kostnadsfria hälsoundersökningar, 
utställningar med produkter som kvinnorna säljer etc.) 

”Jag har förbättrat min vokabulär och känner nu till viktiga politiska termer som jag inte kände till innan. 
Jag har även lärt mig hur och på vilket sätt jag kan delta aktivt i politiken…” 

”Mitt deltagande i skuggrådet har stärkt mitt självförtroende och ökat min beslutsamhet att eftersträva en positiv 
förändring. Det har ökat min kunskap kring kommunalt arbete och vikten av kvinnors deltagande. Det har gett 

mig möjligheten att träffa lokala beslutsfattare. Jag har deltagit i marscher mot Palestinas klyvning, ockupationen 
och elavbrotten. Jag vill göra skillnad i min hemort Beit Hanoun som är drabbat av många problem…” 

 



Västafrika: stöd till ungas deltagande och inflytande (PYPA) 
 

 
 

Program for Young Politicians in Africa (PYPA) är ett tvärpolitiskt utbildningsprogram för unga som är aktiva i 
politiska partier. Alla deltagare är under 35 år och hälften är kvinnor. PYPA startade 2012 som ett samarbete 
mellan fyra svenska PAO (Kristdemokraternas, Socialdemokraternas och Miljöpartiets PAO utöver CIS). 
Programmet täcker nu 16 länder i flera olika regioner i Afrika. Tillsammans med vår burkinska partnerorganisation 
IGD ansvarar CIS för fransktalande Västafrika och implementerar PYPA i sju länder: Senegal, Elfenbenskusten, 
Togo, Benin, Mali, Niger och Burkina Faso. Varje år utbildas ca 42 deltagare i varje region. Alumni verksamhet är 
en viktig del för att följa deltagarna över längre tid.  

• 86% av deltagarna anser att deras inflytande i sina respektive partier har ökat tack vare PYPA. 

• En kvinna och två män bland 2016 års deltagare från Senegal valdes till parlamentsledamöter i juli 
2017. 

• Många deltagare rapporterar att deras åsikter och idéer nu efterfrågas inom partiet och att man tar 
dem på allvar. 

• De flesta rapporterar att de nu aktivt arbetar för att öka ungas inflytande. Många, både kvinnor och 
män, berättar också hur de särskilt arbetar för att stärka unga kvinnors deltagande och inflytande. 
 

”Chefen för vår ungdomssektion säger att PYPA gjort mig mer dynamisk. Nu vänder han sig ofta till mig när han 
vill ha strategiska åsikter.” 

”Jag leder olika workshops i partier och har blivit ombedd att utveckla en kampanjstrategi. " 

"Sedan PYPA är jag mitt i beslutsfattandet. De högst uppsatta i partiet ber nu om min åsikt.” 

 

 
 



 

Västra Balkan: stöd till ungas deltagande och inflytande (RLPA) 

 
 

Regional Liberal Political Academy (RLPA) är ett utbildningsprogram för unga politiskt aktiva liberaler från sju 
partier i fem länder på Västra Balkan: Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien och Kroatien. 
Tillsammans med vår partnerorganisation Boris Divkovic Foundation i Bosnien-Hercegovina anordnar CIS tre 
utbildningstillfällen per år för ca 25 deltagare mellan 18 och 30 år. Utbildningen, som är inspirerad av PYPA, 
erbjuder nya kunskaper, erfarenhetsutbyte och en större förståelse för vad regionen Västra Balkan behöver för 
att stärka liberalismen.  

• Samtliga deltagare anser att de har förhöjt sin kapacitet i många tematiska och praktiska områden. 

• Flera deltagare har efter RLPA tilldelats nya roller med större inflytande inom sina moderpartier.  

• Deltagarnas politiska ambitioner har höjts till följd av möten med EU institutioner och politiker i 
Bryssel. 

• Alla deltagare har planerat, implementerat och rapporterat egna miniprojekt. 

• Ett av miniprojekten har uppmärksammats av och kommer få utökad finansiering från OSCE. 

”Genom RLPA och den förhöjda kunskap jag fått anser jag att jag har en skyldighet att dela med mig av det jag 
lärt mig och göra skillnad för ungdomarnas skull, det är vi som är framtiden…framförallt med tanke på den 
nationalistiska och populistiska retoriken som sprids i mitt land”. 

”Denna utbildningsmetod som innebär att unga människor från regionen stiftar bekantskap och inspirerar 
varandra, utbyter erfarenheter, idéer och ger möjligheten att besöka varandras länder och kontext, är ett utmärkt 
sätt att öka ungdomars politiska inflytande och status inom sitt egna parti”. 

”RLPA var en unik möjlighet för oss deltagare att stifta bekantskap med liberala EU-parlamentariker som delade 
med sig av sin globala politiska erfarenhet.”  

 



 

Bosnien-Hercegovina: stöd till systerpartiet Nasa Stranka 

 

Nasa Stranka är ett liberalt parti i Bosnien-Hercegovina som särskiljer sig från landets övriga partier eftersom det 
är ett multietniskt parti med hög andel kvinnor och unga inte bara bland medlemmarna utan på beslutsfattande 
positioner i partiet. Samarbetet mellan CIS och Nasa Stranka startade 2010 och har fokuserat på att stärka 
partiets institutionella, organisatoriska, politiska och ideologiska kapacitet. Det goda partnerskapet har lett till att:   

• Nasa stranka har fördubblat sin politiska representation under den senaste programperioden, och 
finns nu i 19 kommuner tack vare den stärkta institutionella, organisatoriska och politiska 
kapaciteten. 

• Partiet har blivit medlem i ALDE. 

• Partiets juridiska enhet ”Law Factory”, som fullt ut finansieras av CIS, har stöttat politikerna i att 
formulera flera lagförslag till det federala parlamentet och bidragit med underlag för hundratals 
debattinlägg och motioner på lokalnivå. 

• En ny databas har förbättrat intern kommunikation, det institutionella minnet och ökat 
harmoniseringen mellan lokalavdelningar. 

• Ungdomar har ökat inflytande genom att representera 20% av alla deltagare i partiets strategiska 
möten på lokal och nationell nivå och även utgöra 21% av alla framröstade politiker.  

• Kvinnor har ökat inflytande genom att representera 40% av alla deltagare vid strategiska möten på 
lokal och nationell nivå och att utgöra 42 % av alla framröstade lokalpolitiker.  

• Samtliga kvinnliga deltagare inom utbildningsprogrammet Initiative 50% har höjt sin kapacitet, och 9 
av 30 stycken har röstats fram till olika politiska positioner. 

Nasa Strankas generalsekreterare: ”Partiet har under 2016 sett sitt bästa år hittills både vad gäller politisk 
identitet, kommunikation och övergripande strategi för framtiden, tack vare CIS och Centerpartiets både direkta 
och indirekta inflytande. Medlemskapet i ALDE är resultatet av partiets institutionella, organisatoriska och 
politiska förbättring genom åren, som inte hade varit möjligt utan CIS stöd.” 

 



Burkina Faso: stöd till lokal demokrati (AAEPC) 
 

   
AAEPC är en civilrättsorganisation som arbetar för att stärka lokal demokrati och utveckling på den burkinska 
landsbygden. CIS har stött AAEPCs verksamhet sedan 2010 tack vare finansiering från Forum Syd. Verksamheten 
har främst handlat om att utbilda lokalt förtroendevalda för att de ska kunna utöva sin roll bättre. De tre sista 
åren har dock den politiska situationen i landet (upplopp, avsättande av presidenten, terrorattacker och 
upplösning av kommunfullmäktigen) inte möjliggjort detta. Verksamheten har därför framförallt fokuserat på 
entreprenörskap och jämställdhet och den har gett många konkreta resultat: 

• Den stora majoriteten av de lokala entreprenörer (allt från torghandlare till hårfrisörskor och 
skräddare) som deltagit i AAEPCs utbildningar bidrar nu till lokal utveckling på olika sätt: de deltar 
i kommunfullmäktiges möten, de betalar mer skatt, och de anställer lokala ungdomar. 

• Alla de som deltagit i AAEPCs utbildningar anser nu att kvinnor och män har samma rättigheter 
och att både flickor och pojkar måste gå i skolan. Män har börjat delta i hushållssysslor och 
kvinnor har börjat ta del i beslutsfattande inom familjen. 

• De som sett forumteatern om miljöfrågor är nu övertygade om vikten av att ta hand om miljön 
och många har startat rengöringskampanjer och arbetar aktivt mot spridningen av plastpåsar och 
andra plastsopor. 

• De som lyssnat på radioprogrammen om medborgarnas rättigheter och skyldigheter förstår nu 
hur viktigt det är att betala lokalskatt och att kontrollera vad de folkvalda gör. 

"Förut betalade jag inte skatt eftersom jag trodde att de bara gynnade stadshusets anställda. Men tack vare 
workshopen förstår jag nu att hela kommunen vinner på det och sedan dess betalar jag skatt.".  

”Min fru säger att jag förändrats mycket sedan gender-workshopen, för nu tar jag hand om barnen medan hon 
lagar mat. Förut satt jag och tittade på, även om hon var trött. " 

"Innan workshopen trodde jag att det var fel för en man att hjälpa sin fru hemma. Jag trodde att det var kvinnans 
plikt att ta hand om hushållet, men workshopen visade mig att männen ska stödja kvinnorna med 
hushållssysslorna".  

"Innan workshopen tyckte jag inte om att se en flicka gå till skolan. En dag ska hon ju gifta sig och hennes man ska 
försörja henne. Men nu förstår jag att kvinnor har en nyckelroll att spela i utvecklingen av hennes familj och 
hennes by, och för att kunna göra det så måste hon utbildas. "  

 



 
Burkina Faso: stöd till ungdomars deltagande och inflytande 

 

 

IGD är en organisation i Burkina Faso som arbetar för att stärka demokratisk utveckling i Västafrika, bl.a. genom att 
främja och stötta ungdomars möjlighet till politiskt deltagande. IGDs arbete har framförallt varit viktigt under 
övergångsperioden i Burkina Faso mellan det folkliga uppror som ledde till presidentens avgång i slutet av 2014, 
valet av ny president i slutet av 2015 och den period som följde.  Projektet som CIS stöttat 2015-2016 syftade till 
att öka ungas deltagande i de politiska processerna under den politiska övergångsperioden. Aktiviteter inkluderade 
en analys av nuvarande policys för ungdomsfrågor, en TV-debatt mellan ungdomar från politiska partier, olika 
seminarier ledda av unga, debatt-tävlingar, och regelbundet påverkansarbete. Projektet har lett till att: 

• 90% av alla ungdomar som deltagit i aktiviteterna anser att deras kapacitet har stärkts. 

• Burkinska staten har accepterat ungdomars krav på ökat politiska deltagande genom att öppna upp för 
dialog kring utveckling och förbättringar av policys. 

• Burkinska beslutsfattare visat en mer positiv inställning till ungdomars krav på ökat deltagande i 
politiska processer.  

• De deltagande ungdomarnas intresse och engagemang för politik har ökat kraftigt.  

“Tack vare detta projekt har jag förstått hur viktigt det är att vara politiskt engagerad och jag har ökat mitt 
personliga engagemang. Idag involverar mitt parti mig i beslutsfattning och jag uppskattar verkligen att vara en 

del av det. Mitt deltagande i debatt-tävlingen hjälpte mig att bli mer dynamisk och stärkte min kapacitet att 
försvara mina åsikter.” 

”Jag har blivit befordrad i mitt parti tack vare min nya vision och tack vare de åsikter jag försvarar. Jag har lärt 
mig mycket om mänskliga rättigheter och demokrati som jag använder mig av i mitt partiarbete.” 

”Tack vare projektet känner jag att jag har mer inflytande nu, både i min CSO och på universitetet. Genom 
projektet har jag fått tillfälle att träffa riksdagsledamöter och andra högt uppsatta personer. Jag har gott 

självförtroende nu och kan delta i diskussioner och debatter.” 

 



 

Belarus: stöd till civilrättsorganisationen Our House  
 

  
 

Our House är en civilrättsorganisation som har ambitionen att en dag bli ett formellt liberalt politiskt parti 
när regimen inte längre omöjliggör det.  Det senaste året har CIS fokuserat på att upprätthålla Our House 
kärnverksamhet med fokus på jämställdhet, miljöfrågor och mänskliga rättigheter. CIS stöttar 
organisationens regionala och internationella nätverkande, påverkansarbete samt webbaserade 
aktiviteter för att stärka kapaciteten bland organisationens aktivister och sympatisörer.  
 
Detta har resulterat i: 

• ökat internationellt engagemang kring demokratiseringsprocessen i Belarus bland internationella 
tankesmedjor och politiker; 

• ökad uppmärksamhet kring Our House unika roll i den belarusiska oppositionen och deltagande i 
viktiga event, såsom till exempel CEDAW konferensen i Geneve 2016; 

• utvecklandet av flera positionpapers inom olika policyområden, och nyhetsbrev med månatliga 
uppdateringar om situationen i Belarus; 

• ökad transparens genom att lokala beslutsfattare i fler kommuner tvingats offentliggöra 
ekonomiska dokument för allmänheten som tidigare undanhållits;  

• webbaserade seminarier gällande olika demokratiseringsprocesser, som förhöjt kapaciteten bland 
aktivister och sympatisörer utan att exponera dem för potentiell bestraffning av myndigheter. 

Olga Karatch, ledare för Our House: ” Vi var beredda på en lång kamp. Vi hoppades på att vår lobbyverksamhet 
med krav på ökad transparens skulle resultera i att en kommun gör den lokala budgeten tillgänglig för 

allmänheten. Vår kampanj och vårt arbete har gett högre resultat än förväntat med över 60 exempel på 
dokument som kommuner lämnat ut enligt förfrågan från Our House aktivister.” 

”Det viktigaste med våra internationella och regionala nätverk är att det ger Our House mera inflytande i 
Belarus…vårt nätverkande ger resultat och stärker oss gentemot regimen” 

 

 



Exempel på Centerorganisationernas deltagande i CIS Verksamhet: 

• Centerpartiets delegationer vid ALDE kongresser bidragit till introduktion av Nasa Stranka till ALDE, och 
sedermera också till att de blev invalda som medlem 

• Flera riksdagsledamöter tagit emot studiebesök från Belarus och Palestina t.ex. Annika Qarlsson, Johan 
Hedin, Kerstin Lundgren 

• Fredrik Federley – mottagit deltagare från RLPA i Europaparlamentet både 2016 och 2017 

• Magnus Ek – föreläsare vid RLPA utbildning i Mostar   

• Sofia Jarl - seminarium med Our House ledare Olga Karatch under Almedalsveckan 

• Emma Fahlstedt – Föreläst vid LIBSEEN konferens i Sarajevo  

• Julie Tran – föreläsare vid PYPA utbildningar i Västafrika  

• Simon Palme- Föreläsare vid PYPA utbildning i Benin  

• CUF- värdar för deltagare från Nasa Stranka vid sin stämma   

• Anna Kläppe och Sofia Jarl – kommer att besöka PWWSD i Palestina i oktober 2017 

 

Tack vare CIS medlemskap i ELF – European Liberal network har följande varit möjligt:  

• Karin Carlesten varit i USA för att studera amerikansk politik och valrörelsen 

• Ola Spännar varit i USA för att studera kampanjmetoder 

•  Kristin Jacobsson och Gisela Chand deltagit i Transatlantic Lab, Washington 

• Fringe meeting om mångfald under ledning av Abir Al-Sahlani vid ALDE kongressen I Warszawa 
 

Medel har också blivit beviljade av ELF för Centerpartiets Europadagar 2018. 

 


