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KAZAKSTAN RYSSLAND UKRAINA

Gennady filmar kvinnor 
som kör lastbil
Svensk jämställdhet fasci-
nerar ryssarna. TV-journa-
listen Gennady Litvienko 
är nyfi ken på svenska kvin-
nor som kör tunga lastbilar.
 Sidan 6.

Natalia vill öppna makten
Natalia Dniprienko är in-
formationschef  för reger-
ingen i Kiev. Nu arbetar 
hon för att få den slutna 
makten att öppna sig för 
dialog med medborgarna.
 Sidan 8.

Aigul in i parlamentet
Det är svårt för kvinnor 
i Centralasien att nå de 
politiska församlingarna. 
Men i valet i Kazakstan 
nyligen gick kvinnorna 
framåt tack vare ett projekt 
stött av Sverige. Sidan 5.
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Farväl  Centralasien!

Fem länder i Östeuropa och Centralasien 
får silkessnöret när regeringen rensar i 
den vildvuxna svenska biståndsrabatten. 

Tre av dem – Montenegro, Armenien 
och Azerbajdzjan – var väntade. Men att 
hela Centralasien försvinner väcker för-

våning. Samtidigt ökar stödet till Ukraina, 
Moldavien och Georgien. Nu blir Östeu-
ropa Sidas största arbetsfält efter Afrika.
 Sidan 2–3.

Europa prioriteras i regeringens landkoncentration – men fem länder försvinner.
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Detta gäller för Europa 
och Centralasien. 
Anslag 2008 1 219 mkr.
Västra Balkan
Kvar:
Albanien Bistånd i år 92 mkr. Ny strategi 
arbetas fram snarast.

Bosnien & Hercegovina Bistånd i år 218 
mkr.

Kosovo Bistånd i år 72 mkr. Nuvarande 
strategi förlängs tills läget klarnar. Sverige 
berett ”till omfattande insatser”.

Makedonien Bistånd i år 95 mkr.

Serbien Bistånd i år 149 mkr. Ny strategi 
arbetas fram snarast.

Avs lutas:
Kroatien Bistånd i år 46 mkr. Håller på att 
fasas ut enligt tidigare beslut. Sidas närvaro 
i landet upphör vid årsskiftet. Några projekt 
fort sätter ytterligare en tid.

Montenegro Bistånd i år 36 mkr. Utfasning 
på två–fyra år. Motivering: Sverige har 
ingen representation i landet och EU-
närmandet har gått snabbt sedan själv-
ständigheten för drygt ett år sedan.

Östra Europa
Kvar:
Georgien Bistånd i år 74 mkr. Skall öka.

Moldavien Bistånd i år 100 mkr. Skall öka.

Ukraina Bistånd i år 110 mkr. Regeringen 
avser öka samarbetet.

Vitryssland Bistånd i år 45 mkr. Fortsatt 
samarbete enligt regeringens strategi 
2007–10. Ingår i en grupp länder med 
särskilt svåra demokratiska förhållanden. 

Turkiet Bistånd i år 30 mkr. Skall öka. 

Avs lutas:
Armenien Bistånd i år 20 mkr. Utfasning 
på två–fyra år.

Azerbajdzjan Bistånd i år 5 mkr. Utfasning 
på två–fyra år.

Kirgizistan Bistånd i år 47 mkr. Utfasning 
på två–fyra år. Motivering: Sverige har 
ingen representation i landet. Sverige 
lämnar hela regionen.

Ryssland Utbetalningar i år 242 mkr. 
Håller på att fasas ut enligt tidigare beslut.
Tadzjikistan Bistånd i år 82 mkr. Utfasning 
på två–fyra år. Motivering: Sverige bidrar 
inte med ett mervärde. Sverige lämnar hela 
regionen.

TADZJIKISTAN

Sveriges röst försvinner

Tadzjikistan fick 
Centralasien blev förlorare när regeringen minska
Att biståndet till Tadzjikistan, ett av värl-
dens fattigaste länder, tas bort är den 
största överraskningen för regionen Öst-
europa och Centralasien. Sida har sedan 
2004 kontor i huvudstaden Dusjanbe och 
Sida är drivande i den internationella 
samordningen av biståndet till landet. 

Sidas Europaavdelning hade laddat 
med argument för fortsatt stöd till Tadzji-
kistan och även inom delar av UD fanns 
det stöd för landet. Trots det fi ck Tadzji-
kistan stryka på foten i den slutliga be-
dömningen.

– Även om Tadzjikistan är extremt fat-
tigt är den sammanvägda bedömningen 
att det svenska mervärdet är begränsat. 
Ur effektivitetsskäl lämnar vi därför en hel 
region, säger Hans Lundquist på UD:s en-
het för styrning och metoder i utveck-
lingssamarbetet.

Även Kirgizistan, det andra central-
asiatiska land där Sverige har bistånd, för-
svinner. Där har Sida, för att spara resur-
ser, låtit det schweiziska biståndsorganet 
administrera de svenska insatserna.

Istället avser regeringen att fortsätta 

sitt engagemang för Centralasien genom 
EU, som nyligen antagit en Central-
asienstrategi med syfte att driva den poli-
tiska dialogen och främja reformer.

I Östeuropa försvinner fem länder de 
närmaste åren, utöver Ryssland och Kro-
atien som redan håller på att fasas ut. För-
utom Tadzjikistan och Kirgizistan är det 
Montenegro på Balkan samt Armenien 
och Azerbajdzjan i södra Kaukasus. Det 
sammanlagda biståndet till dessa länder 
uppgick i år till knappt 200 miljoner kro-
nor per år.

– Det handlar inte om besparingar, 
 säger Birger Karlsson på UD:s Öst-
europaenhet, utan de medel som blir dis-
ponibla ska gå till länder som vi fortsätter 
arbeta med i Europa. 

Det svenska utvecklingssamarbetet de-
las i årets budget in i två politikområden; 
ett för Afrika, Asien och Latinamerika 
och ett nytt politikområde som gäller Öst-
europa. Även detta ”Reformsamarbete i 
Östeuropa” räknas som bistånd men med 
ett annat mål än det övriga biståndet, 
nämligen: ”Stärkt demokrati, rättvis och 

hållbar utveckling samt när-
mande till den Europeiska 
Unionen och dess värdegrun-
der.”

För många kan det förefalla 
märkligt att Europa nu blir den 
kontinent som, tillsammans 
med Afrika, prioriteras i det 
svenska biståndet. Men Birger 
Karlsson på UD betonar att 
det inte innebär att medel förs 
över från fattiga länder i Asien 
och Latinamerika till Europa.

Tadzijikistan – svår övergång från gammalt till nytt.

Det som är mest synd är inte pengarna 
som försvinner utan Sveriges röst i Tad-
zjikistan.

Det säger Maria Mellbing, tillförord-
nad chef  för Sidas kontor i Tadzjikistans 
huvudstad Dusjanbe. Hon ägnade veckan 
efter beskedet åt att förklara för ministrar, 
tjänstemän och andra biståndsgivare att 

Sverige ska avsluta biståndet till landet. 
– Det var knepigt att förklara att bak-

grunden till landfokuseringen är givar-
trängseln i många fattiga länder, särskilt 
som Tadzjikistan är fattigare än många 
av dem som blir kvar, säger Maria Mell-
bing.Tadzjikistan försvann som svenskt bistånds -

land i regeringens sista förhandlingsomgång.
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LEDARE

av KLAS MARKENSTEN

Östeuropa 
prioriterat!
R egeringen har slutfört processen 

med fokusering på färre länder. 
Slutresultatet är att två regioner prio-
riteras: Afrika och Östeuropa.

Det innebär att i dessa regioner 
kommer vi att arbeta med relativt 
många länder: nio i Östeuropa och 
15 i Afrika (mot sex i Asien och tre i 
Latinamerika). Det innebär också 
mer pengar, framför allt till Östeuro-
pa. Vi skall öka i länder som Ukraina 
och Georgien. 

Och vi skall tolka målet för det 
nya politikområdet Reformsamarbe-
te i Östeuropa: ”stärkt demokrati, 
rättvis och hållbar utveckling samt 
närmande till Europeiska unionen 
och dess värdegrunder”.

Med det målet som utgångspunkt 
skall vi göra klart strategiarbetet för 
samarbetet med Serbien och Alba-
nien. Och en ny strategi skall göras 
nästa år för Ukraina. Och för Ko-
sovo, när situationen klarnar.

Fokuseringen innebär att vi skall 
dra oss ur några länder. Ryssland var 
redan bestämt. Montenegro, Arme-
nien och Azerbajdzjan har vi inga 
större problem med att lämna. Det 
som smärtar mig mest personligen är 
Tadzjikistan, och Kirgizistan. Tadzji-
kistan är ett av världens absolut fatti-
gaste länder som långsamt är på väg. 
Och där Sverige kunde göra skillnad. 
I Kirgizistan genomförde vi exem-
plarisk givarsamordning enligt Pa-
risagendan i samarbete med Schweiz, 
vilket paradoxalt nog gjorde det lätt-
tare att ta bort det landet.

Men bortsett från att alla har sina 
favoritländer välkomnar Sida att vi 
fokuserar på färre länder, där vi kan 
förstärka dialog och påverkan. Min 
personliga åsikt 
är att det fortfa-
rande är för 
många länder 
kvar.

Klas Markensten
Chef, Sidas 
Europaavdelning

r

Regeringens beslut om minskning av an-
talet biståndsländer har sitt ursprung i 
en beställning från riksdagen 2003. Till 
detta kommer EU:s uppförandekod för 
med lemmarna att inrikta sitt bistånd på 
färre länder för att minska givarträng-
seln. Sida har bidragit med underlag för 
beslutet. Under processen har bistånds-
ministern haft möten med bistånds-
branschen men beslutet har helt och 
hållet varit regeringens. 

FAKTA • LANDFOKUSERING

k stryka på foten
skar antalet biståndsländer. 

Tillvaron är hård för de flesta i det fattiga Tadzjikistan. Sedan landet blev självständigt 1991 
har det genomlidit ett inbördeskrig då många flyktingar sökte skydd i grannlandet Afghanistan.

– I Dusjanbe fi nns inte någon trängsel 
bland givarna, konstaterar hon. Av bila-
terala givare fi nns bara vi, Schweiz och 
Storbritannien från Europa. Dessutom 
genomför andra givare också landfokuse-
ring så det fi nns risk att fl er länder läm-
nar. Då ökar Rysslands, Kinas och Irans 
infl ytande och trycket på regeringen när 
det gäller mänskliga rättigheter minskar.

– Stöder man landet betraktas man 
som deras vän och de lyssnar på oss, men 
drar man sig ur blir rösten svagare för att 
till slut försvinna helt, säger hon.

De andra givarna blev förvånade och 
bestörta över Sveriges beslut.

– De kunde förstå argumenten för 
landkoncentrationen men inte varför vi 
valt att lämna just Tadzjikistan. Regionen 
betraktas som viktig, inte minst för närhe-
ten till Afghanistan.

Men givarna försäkrade samtidigt att 
de skulle bidra till att Sveriges utfasning 
går smidigt och inte lämnar för stort tom-
rum efter sig.

Strax efter beskedet träffades de tio 
svenskarna i Dusjanbe för att bilda en 
svensk-tadzjikisk vänskapsförening. Målet 
är att kontakterna mellan länderna ska 
fortleva även när biståndet avslutats.
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Volvo har gjort en miljardinve
förutsättningarna där var sär

Sidaprojektet Grow Kaluga har bidragit till 
att skapa förutsättningar för en miljardin-
vestering av Volvo i den ryska staden 
Kaluga. Regionens arbete med att för-
bättra förutsättningarna för näringslivet 
har lett till en rad utländska etableringar 
av vilka Volvos är den största. Både poli-
tiker och Volvos ledning lyfter fram Sida-
projektet som en viktig förutsättning för 
investeringarna.

Volvo Lastvagnar har just påbörjat 
byggandet av en fabrik i Kalu-
gas företagspark som, när den 
står färdig 2009, skall produ-
cera 10 000 lastbilar per år 
för den starkt växande ryska 
marknaden. 

För Volvoledningen har 
den välutvecklade industri-
parken och öppenheten hos 
länsförvaltningen varit beve-
kelsegrunder för etablering i 
Kaluga. 

– Vid den här typen av eta-
bleringar är riskbedömningen 
viktig, säger Jan Ohlsson, chef  
för Volvo Trucks europeiska 
produktionssystem.

– Vi har valt att etablera 

oss på en plats där vi kan minimera pro-
blemen. Vi valde mellan sex orter innan 
vi bestämde oss för Kaluga. 

Sedan 1994 har Sida stött utbildning i 
modern företagsledning för ryskt närings-
liv. Utbildningen sker genom fem man-
agementinstitut i Ryssland, bland annat 
ett i Kaluga regionen. Projektet har på 
svensk sida letts av Institutet för företags-
ekonomiskt lärande, IFL. 

4 000 ryska företagare har genomgått 
utbildningen varav 200 i 
Kalugas län. Inom projektet 
togs planerna fram för att 
försöka stimulera investe-
ringar genom att förbättra 
förutsättningarna för nä-
ringslivsutveckling i Kaluga.

Regionen Kaluga ligger i 
centrala Ryssland ca 20 mil 
sydväst om Moskva. Områ-
det har inga naturresurser 
men en fördel av det geogra-
fi ska läget nära  Moskva. 

Med hjälp från Sverige 
via Linköpings universitet, 
Mjärdevi Science Park och 
IFL har Kaluga utvecklat en 
industripark enligt svensk 

modell. Konceptet inne-
bär att myndigheter, nä-
ringsliv och högskolor 
ges förutsättningar att 
samarbeta för utveckling 
av näringslivet. Myndig-
heterna har genomfört 
åtgärder för att förenkla 
och stimulera företags-
etableringar. Runt staden 
Kaluga har man skapat 
infrastruk tur för större 
industrietableringar. 

– Grow Kaluga har va-
rit avgörande för indu-
striparkskonceptet i Ka-
luga, konstaterar Nikolaj 
Lubimov, regional mi-
nister för ekonomisk ut-
veckling. Sidas projekt 
har skapat viktiga nät-
verk mellan Sverige och 
Ryssland och adminis-
trationens kunskaper om 
svenska förhållanden har 
ökat  väsentligt.

Johan Hellstrand

Handläggare för Ryssland på Sida

RYSSLAND

Sidaprojekt ger 
investeringar
Svensk modell lockade Volvo till miljardetablering.

Sida + närings livet
Dags för en ny syn på  samarbetet mellan Sida och svenskt näringsliv. 

Vi valde mellan sex 
orter innan vi 
bestämde oss för 
Kaluga, säger Jan 
Ohlsson, chef för Volvo 
lastbilars europeiska 
produktionssystem.

Borta är den tid då Sida uppfattades som 
negativt till svenskt näringsliv. Idag är det 
andra tongångar som gäller: alla vinner 
på närmare samarbete: näringslivet, Sida 
och de fattiga människorna.

Men det handlar inte om bindning av 
biståndet. Biståndsminister Gunilla Carls-
son har klart deklarerat att biståndet ska 
vara helt obundet.

Nu har Sida tagit fram ett handlings-
program för ett närmare samarbete med 
svenska företag.

– Vi måste se de svenska företagen 
som medaktörer med samma långsiktiga 
mål som Sida, säger Johan Åkerblom, 
som arbetar med att förverkliga hand-
lingsplanen. Sidas affärsidé är att hjälpa 
fattiga människor. Näringslivet behöver 

Sant!Sant!=Sant!

Alla parter, även de fattiga, vinner på 
bättre samarbete mellan Sida och svenskt 
närings liv, säger Johan Åkerblom.
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rdinvestering för att bygga sin andra lastbilsfabrik i Ryssland. Man valde staden Kaluga för att 
ar särskilt bra tack vare ett Sidafinansierat projekt.
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Det svenska näringslivets ”andel” av 
svenskt bistånd har minskat de senaste 
decennierna. Det beror på avbindningen, 
men också på att en större del av upp-

handlingen idag görs i samarbetsländerna 
och på att det svenska biståndet mer 
inriktas på demokrati och social utveck-
ling än på infrastruktur.

FAKTA • NÄRINGSLIV OCH BISTÅND

. 
väl fungerande marknader och kunder. 
Där förenas vi i vår målsättning!

I det moderna biståndet är det viktigt 
att det ”globala kapitalet” samverkar, 
 menar han. Biståndet är mycket litet i 
sammanhanget. Det gäller för Sida att 
öka effekten av det genom att samarbeta 
med näringslivet med dess kunnande, 
kompetens och nätverk.

Sida ska stödja svenska företag, inte 
minst genom att fömedla information 
och hjälpa till att skapa kontakter.

Det avgörande är hur Sida skriver 
sina samarbetsstrategier, menar Johan 
Åkerblom.
– Om strategierna riktas in på de om-
råden där svenskt näringsliv är starkt, så 
kan vi förstärka effekten av våra insatser 
genom att bidra till goda handelsförbin-
delser och sunda investeringar.

Sidas sam verkan med Sveriges näringsliv fi nns 
på www.sida.se/Publikationer Sök på artikel-
nummer 38433

KAZAKSTAN

Kvinnor klev 
fram i valet
Valet i Kazakstan i augusti blev en fram-
gång för kvinnorna. 19 kvinnor valdes in 
i parlamentet, vilket ökade andelen kvin-
nor från 9 till 13 procent. Även i de lokala 
valen hade kvinnorna framgångar. Av 
deltagarna i ett Sidafi nansierat projekt 
för att hjälpa kvinnor att skapa nätverk 
och få en starkare roll i politiken lyckades 
fem komma in i de regionala och lokala 
församlingarna.

– Det är segt att få in fl er kvinnor i 
 politiken i Centralasien. Den här fram-
gången är resultat av ett långsiktigt arbe-
te, säger pro jektledaren Bonnie Bern-
ström från konsulten Språngbrädan. Vi 
har arbetat fl era år i södra  Kazakstan och 
nu inför valet fi ck vi viceguvernören att 
lägga ett gott ord för kvinnorna.

Trycket att öka den kvinnliga repre-
sentationen i de politiska församlingarna 
är starkt i Kazakstan nu, berättar Bonnie 
Bernström. Regeringen har antagit en 
nationell handlingsplan där målsättning-
en är att få in 30 procent kvinnor i parla-
mentet.

– Presidenten vill få Kazakstan att 
framstå som ett civiliserat land – och det 
gäller även jämställdhet!

Men korruptionen är utbredd och 
gynnar män som är mer beredda att an-
vända sig av pengar för att bli valda.

– Kvinnor är generellt mindre kor-
rupta än män, därför måste de vara 
 smartare, säger Bonnie Bernström. Man 

kan bekämpa 
ett korrupt 
system med 
 nät verk, kun-
skap och med-
vetenhet. Och 
argumenta-
tions- och 
kampanjtek-
nik, vilket är 
just det vi lär 
ut i projektet.
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M Aigul Solovieva 
är en av de kvin-
nor som valdes 
in i Kazakstans 
parlament i 
augusti. Hon är 
företagare och 
leder kurser för 
att stärka 
kvinnors själv-
förtroende.

Sant!t!=
t!
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BALKAN

Mediestöd bidrog till förändrin
Det internationella stödet till fria medier spelade en viktig roll för att hjälpa 
folket på Balkan att avskaffa de auktoritära regimerna.

Detta konstateras i en utvärdering av tio 
års mediestöd till Balkan som beställts av 
fl era givare, bland andra Sida. Stödet 
gjorde det möjligt för alternativa politiska 
röster att göra sig hörda. 

Stödet var kontroversiellt framför allt 
under Milosevic-styret i Serbien då radio-
stationen B92 (ett av de medieföretag som 
fi ck bistånd av Sverige) brändes ner fl era 
gånger. Och att några fi ck bistånd och 
andra inte väckte också ont blod.

Stödet har också fått kritik för att det 
inte pågick längre än det gjorde. Men 
 Peter Öholm på Svenska Helsingfors-
kommittén (SHK), som för Sidas räkning 
fördelade pengarna, betonar att en del av 
mediestödet inte var menat att vara lång-
siktigt.

– Det som skedde just i stunden var 
oerhört viktigt, säger han. Syftet var att 
hålla oberoende informationskällor vid 
liv. Punkt slut! 

Utvärderingen, som är gjord av hol-
ländska Press Now konstaterar också att de 
alternativa politiska medier som fi ck stöd 
så småningom tvingades inse att det inte 
var lätt att hävda sig på den växande 
mediemarknaden.

Omställningen till en demokratisk si-
tuation har gjort de oberoende mediernas 
roll oklarare och en del har slagits ut. 
Men många har ställt om sig och blivit 
mer kommersiella. B92 är ett av de före-
tag som klarat sig bra. 

En del av stödet gick till reformering 
av lagstiftning och regelverk för att garan-

tera en laglig bas för oberoende media 
och yttrandefrihet. Den processen har va-
rit lyckad eftersom regeringar och parla-
ment på Balkan har sett det som ett nöd-
vändigt steg mot europeisk integration. 

Den största delen av mediestödet gick 
till utbildning. Resultatet blev ibland be-
gränsat, särskilt när utbildningen inte 
omfattade chefer och redaktörer. 

Idag går SHK: s stöd inte lika mycket 

Oberoende radiostation på Balkan. De privata medierna spelade en viktig roll under 
demokratiseringen.

Mellan 1995–2005 fördelade Svenska 
Helsingforskommittén (SHK) 96 miljoner 
kronor från Sida och cirka åtta miljoner 
kronor från EU till media på Balkan. 
Efter 2005 utgår stödet i betydligt mindre 
skala. 

Sida har även stött en organisation som 
gett krediter till medieföretag. Stödet har 
utvärderats och fått gott betyg, liksom ett 
projekt, Media on the web, som syftar till 
att få små obe -roende medier att publi-
cera sig på nätet.

FAKTA • SVENSKT MEDIESTÖD TILL BALKAN

Utan stöd utifrån skulle många tidningar 
på Balkan inte ha överlevt de svåra åren. 

Bilden är från Kosovo.
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ringarna Kan kvinnor 
köra lastbil?
Svensk jämställdhet exotisk för ryska TV-tittare.
– Men vad gör kvinnorna när de står 
där framför en lastbil som har fått punk-
tering?

Frågan kommer djupt från reportern 
Gennady Shlyakovs hjärta. Han tycks 
inte i sin vildaste fantasi kunna tänka sig 
situationen.

Men Reidun Eklöw, chef  för Sveriges 
kvinnliga bilkårister, lugnar honom:

– Våra kvinnor kan faktiskt byta 
däck, säger hon. Det är inga problem!

Hon berättar att det fi nns 6 500 
kvinnliga bilkårister i Sverige. De går en 
fyraveckors grundutbildning för att lära 
sig köra lastbil och arbetar sedan frivil-
ligt 400 timmar om året. 

Gennady Shlyakov har mött ytterli-
gare en bild av jämställdhet från Sveri-
ge. Han tackar nej till kaffe och skyndar 
vidare med sin tolk och sin fotograf  från 
SVT. Nu ska han till Kallhäll och fi lma 
en kvinnlig lastbilschaufför.

– I Ryssland kan man tänka sig en 
kvinna bakom ratten i en personbil men 
i en stor lastbil – aldrig!, säger han. Och 
att kvinnor ägnar sig åt detta på sin fri-
tid! Det här är mycket intressant för 
mina  tittare.

Han är chef-
redaktör på en 
TV-station i Sotji 
vid Svarta havet 
där hans reporta-
ge om jämställd-
het i Sverige ska 
visas och sedan 
följas av en studio-
debatt.

Han är en av sex ryska journalister 
som under en vecka har fi lmat olika as-
pekter av jäm ställdhet i Sverige. De har 
träffat politiker, folk från näringslivet och 
kvinnor inom mansdominerade yrken. 
Sammanlagt kan de nå ut till 50 miljo-
ner tittare med sina program.

Besöket är en del av projektet ”Gen-
der and media in Russia” som fi nansie-
ras av Sida och drivs av Stiftelsen Kvin-
noforum. Samarbetspartners är, förutom 
de ryska journalisterna, SVT och TV4.

– Det har varit spännande att se hur 
jämställdhet i Sverige uppfattas ur ett 
ryskt perspektiv, säger projektledaren 
Mina Jhowry på Kvinnoforum. Vissa 
saker som är självklara för oss väcker 
stor nyfi kenhet hos dem.

Men det är inte reklamfi lmer för 
 Sverige som de ryska journalisterna ska 
göra.

– Vi vill att de ska få en nyanserad 
bild av jämställdheten i Sverige, säger 
Mina Jhowry. En journalist gör till ex-
empel inslag om våld mot kvinnor. Det 
är ett sätt att uppmärksamma att pro-
blemet fi nns överallt.

De sex journalisterna fi ck komma till 
Sverige efter en tävling om förslag till 
kortfi lmer om jämställdhet. Inom ra-
men för projektet har de även diskuterat 
hur man ska tillämpa ett genderper-
spektiv inom media; vilka som får uttala 
sig, hur kvinnor och män framställs i 
TV-rutan, om de fi lmas uppifrån eller 
nerifrån et c.

Kvinnoforum planerar att föra erfa-
renheterna från projektet vidare till an-
dra länder.

Gennady Shlyakov 
(t h) från rysk TV 
intervjuar med 
hjälp av tolk Kvinn-
liga bilkårens chef 
Reidun Eklöw om 
det märkliga i att 
svenska kvinnor 
kör tunga lastbilar. 
Det vore otänkbart 
i Ryssland!

som tidigare till enskilda medier utan till 
utbildning och till mediernas självsane-
ring.

De senaste åren har det byggts upp ett 
unikt system för självsanering som aldrig 
tidigare funnits på Balkan, säger Peter 
Öholm.

En annan positiv utveckling är det 
nära samarbetet mellan journalister från 
de olika länderna.

– Journalister har verkligen varit mo-
diga och jobbat över gränserna, framför 
allt de som undersöker den organiserade 
brottsligheten som har förgreningar över 
hela Balkan.

Dessutom har kvaliteten i medierna 
ökat påtagligt, säger Peter Öholm.

– Visserligen görs det massor med då-
lig radio, TV och press – men jämfört 
med för tio eller fem år sedan så är det 
verkligen skillnad!

Kvinnoforum arbetar för att förbättra 
villkoren för flickor, kvinnor, pojkar 
och män ur ett genderperspektiv. 
De driver med Sidafinansiering flera 
projekt i Ryssland, bland annat arbetar 
de i samverkan med myn dig heter för 
att ta hand om återvändande offer för 
människo handeln. 

FAKTA • KVINNOFORUM
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Hon öppnar Ukraina
HALLÅ DÄR Natalia Dniprienko, infor-
mationschef på regeringskansliet i 
Kiev. Du är i Sverige för att studera 
hur myndigheterna kommunicerar 
med journalister och enskilda organi-
sationer. Varför det?
– I Sovjetunionen fanns ingen dialog mel-
lan de styrande och samhället. Ukraina har 
varit självständigt i 16 år men bara demo-
kratiskt i västerländsk mening i tre. Politiker 
och tjänstemän vet inte hur man gör. Det är 
detta vi ska lära dem med svensk hjälp. 

Hur bär ni er åt konkret?
– Vi arbetar just nu med en ny webbsida 
och ett kommunikationscenter i regerings-
kansliet. Vi har bland annat studerat Infor-
mation Rosenbad, det svenska regerings-
kansliets informationstjänst. Och så skriver 
vi en handbok som ska användas av infor-
matörer på myndigheter över hela landet.

Har tjänstemän och politiker ändrat 
sin attityd till journalister?
– De fl esta är rädda för att prata med jour-
nalister. Genom vårt nya kommunikations-
center vill vi komma ifrån att bara dela ut 
press meddelanden. Istället ska tjänstemän 
på olika nivåer möta journalister och andra 
re p re sentanter för samhället och svara på 
frågor. 

Hur har ni tänkt att centret ska se ut?
– Vår inredningsarkitekt är med i Sverige. 
Han ska samla tips om hur man kan skapa 
en öppen miljö. Vi tänker göra väggarna av 
glas och vi ska ha ett runt bord med mikro-
foner så att många kan prata. Medierna 
kommer att sända härifrån och på så sätt 
sprida den nya attityden ut i regionerna. 

Projektet att lära de ukrainska myndigheterna 
att föra en dialog med journalister och allmän-
het stöds av Sida. Svensk part är Global 
 Reporting.

Östlövet ges ut av Europaavdelningen på Sida. 
Ansvarig utgivare: Klas Markensten.

Redaktör: Mats Sundgren, 08-698 55 58, mats.sundgren@sida.se 
Text & bild där ej annat anges: Mats Sundgren 
Produktion: Edita Communication AB. Tryck: Edita Communication AB, 2007

Returadress: Östlövet c/o Nätverkstan Ekonomitjänst,
Box 31120, 400 32 Göteborg

I  KORTHET

Följ vad som händer med Sveriges bistånd 
till östra Europa och Centralasien. Prenume-
rera på Öst lövet – det är gratis! Mejla din 
postadress till ostlovet@ sida.se eller gå in 
på www.sida.se/ost och prenumerera där. 
 Nu finns Östlövet också på nätet. 
Gå in på www.sida.se/Publikationer och 
skriv Östlövet. 

Östlövet – ständigt aktuell

PÅ NYA JOBB

•  Daniel Asplund, biståndsråd i Skopje, 
Makedonien. Han kommer från Sidas 
avdelning för Naturresurser och miljö.

•  Eva Lithman, Sidas chef  i Dusjanbe, 
Tadzjikistan. Hon har varit chef  för 
 Sidas utvärderingsenhet.

•  Ulrika  Lindberg-Labasauskas, tidigare
   bistånds råd i Skopje, nu samma i Kiev.

•  Kristina Salomonsson, f.d. biståndsråd 
i Kiev, nu handläggare för Ukraina.

•  Britta Holmberg, från Socialhögskolan, 
handläggare för Ryssland.

•  Henrik, Norberg, tillbaka från pappa-
ledighet, handläggare för Tadzjikistan. 

•  Jonas Bergström, f.d Sidachef  i  Kroa-
tien, nu handläggare för Makedonien.

Mycket frågor på Öppet Hus
– Jag hade ingen aaaning om vad Sida 
gör i Bosnien & Hercego-
vina utbrast Adela Pezo 
när hon  besökte ”Europa-
bordet” vid Sidas öppna 
hus ny ligen. Adela, som 
kom till Sverige som fl yk-
ting från Bosnien, pluggar 
internationell migration 
och etni ska relationer.

– Det är så mycket jag 
behöver lära mig, konstate-

rade hon efter att ha pratat med Sidas 
Bosnienhandläggare.

Öppet hus på Sida 
lockade tusen besökare 
under några timmar. 
Ryssland och det 
 svenska utvecklings -
samarbetet intresserade 
många. De fi ck veta att 
Sidas stöd till samar-
betsprojekt med landet 
nu snabbt minskar.

Adela Pezo fick svar på sina 
frågor av Eva Belfrage på Sida.

Ryska miljöaktivister får pris 
Den ryska miljöorganisationen Ecozasjita 
(Ekoförsvar) från Kaliningrad har utsetts 
till årets vinnare av Swedish Baltic Sea 
Water Award. Organisationen fi ck priset 
för sina insatser för att öka kunskaperna 
om Östersjöns miljö. Sida stödjer via 
Svenska Naturskyddsföreningen Ecoza-
sjita och utgivningen av dess tidning 
Ecodefence Magazine. Ecozasjita får sitt pris av biståndsminister 

Gunilla Carlsson under Världsvattenveckan.


