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Kulturarvet  
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Det självständiga Kosovos 
rykte skadas om det serbiska 
kulturarvet förfaller. Svenska 
Kulturarv utan Gränser får 
mer att göra. Sid 3

Sida lämnar –
företag kommer
Sida fasar ut sitt projekt-
stöd. Nu är det dags för 
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ande marknad. Sid 8

Britta påverkar
genom allianser
Vi har större inflytande än 
vår storlek berättigar, säger 
Britta Olofsson, som påver-
kar EU: s stöd till Västra 
Balkan. Sid 2
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Här har vi inget att dölja! En valkommitté i en liten by i Kaukasus hälsar internationella valobservatörer välkommna. Men internationella 
observatörer blir ofta brickor i spelet mellan makhavarna och oppositionen.

•  Val är inte att leka med i östra Europa. 
Ofta leder det till oroligheter och ibland 
till regeringsskifte. Anklagelser om valfusk 
kan mobilisera frustrerade grupper som 

har tröttnat på korruption och svikna löf-
ten. Därmed har också internationella 
valobservatörer fått en viktig och kontro-
versiell roll, efterfrågade av vissa och 

fruktade av andra. Deras bedömningar 
kan bli brickor i ett politiskt spel med 
höga insatser. Läs vad som hände i Geor-
gien nyligen. Sidan 4–5

Val som vapenVal som vapen

•

EU KOSOVO KALININGRAD
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Britta bearbetar Bryssel 
EU:s stöd till östra och sydöstra Europa sköts av kommissionen –  EU:s 
regering. inte desto mindre har Sverige flera möjligheter att påverka.

Britta Olofsson från Sidas Europaavdel-
ning, deltar som sakkunnig i Sveriges de-
legation när EU:s stöd till Västra Balkan 
och Turkiet genom det nya stödprogram-
met IPA (se faktaruta), diskuteras i Bryssel 
cirka sex gånger årligen. 

Har Sida och Sverige något inflytande?
– Vi har faktiskt större inflytande än 

vad vår storlek ger oss, menar hon, efter-
som vi är aktiva i diskussionerna. Dessut-
om har vi inga egenintressen så det lätt 
för kommissionen att ta till sig våra syn-
punkter.

Men det avgörande är att ingå allianser.
– Genom att gå samman med andra 

länder har våra förslag för det mesta gått 
igenom, berättar hon.

Det är huvudsakligen med Storbritan-
nien och Holland som Sverige samordnar 
sig. Men påverkansprocessen är långsam 
och tungrodd. Om Sverige har kritik mot 
årets handlingsplan kan det i allra bästa 
fall påverka nästa års handlingsprogram.

Den effektivaste bearbetningen sker 
nog i våra fältkontors dagliga kontakter 
med EU:s delegationer i samarbetslän-
derna, tror Britta Olofsson.

– Vi försöker få vårt fält att vara mera 
aktivt i kontakten med delegationerna 
och att samordna sig med andra givare. 

Vad är det då för frågor som Sverige 
och Sida för fram?

– Givarsamordning, ländernas ägar-
skap och resultat. Och miljö och gender. 
Det är de svenska paradfrågorna.

Hur kommer det nya målet* för Sidas 
verksamhet på Balkan och i östra Europa 
att påverka arbetet mot EU?

Inte mycket, menar Britta Olofsson. 
EU-anpassning har varit en huvudfråga 
för Sida ända sedan EU lovade framtida 
medlemskap för Västra Balkan.

– Det nya målet bekräftar det sätt vi 
arbetar på. Vi kommer att göra ännu mer 
av det vi redan gör. Men vi måste bli bätt-
re på att visa resultaten av det.

Det nya målet för Sveriges reformsamarbete med östra Europa innebär att Sidas 
Europaavdelning i samarbete med UD arbetar nära EU och dess nya stödprogram mot 
närområdet. Britta Olofsson från Sidas Europaavdelning arbetar med att påverka det nya 
stödprogrammet för Västra Balkan och Turkiet, IPA.

EU-parlamentet beslutade nyligen om ett 
anslag för skyddandet av kulturarvet i 
Kosovo, efter förslag från den svenske 
EU-parlamentarikern Göran Färm. För 
att genomföra stödet har KuG tagit initi-
ativ till att skapa en europeisk nätverksor-
ganisation, ”Solidarity with Kosovo’s Cultural 
Heritage”, med systerorganisationer i flera 
europeiska länder. 

– Det kommer att innebära mycket 
mera arbete för alla i nätverket, säger Per-
Arne Ströberg, KuG: s generalsekretera-
re. Det finns många byggnader att restau-
rera tillsammans med kosovariska myn-
digheter och institutioner.

Kulturarvet angeläget 
efter självst ändigheten 
Den svenska organisationen Kultur  arv utan Gränser, KuG, ser fram 
mot ännu mer arbete i det självstän diga Kosovo.

IPA (Instrument for Pre-accession 
Assistance) är ett nytt instrument för 
stöd till länder som EU givit medlems-
perspektiv . IPA ersätter tidigare instru-
ment som Phare, SAPARD, ISPA och 
CARDS och vänder sig till samtliga 
länder som är kandidater eller potenti-
ella EU-kandidater. Det innebär län-
derna på Västra Balkan (inklusive det 
nyligen självständiga Kosovo) samt 
Turkiet. IPA har en flexibel utformning 
med olika komponenter för att bättre 
kunna ge stöd som är anpassat till 
behov och mottagarkapacitet i varje 
individuellt land. IPAs budget är 11,5 
miljarder euro under perioden  
2007–2013.

faKta •  IPA

* Sedan årsskiftet är det nya målet för det tidigare 
östbiståndet, som nu kallas Reformsamarbete med 
östra Europa ”Stärkt demokrati, rättvis och hållbar 
utveckling samt närmande till EU och dess värde-
grunder”
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I höstas började KuG, med Sidafinan-
siering, restaurera Pristinas badhus – 
hammam – på uppdrag av stadens myn-
digheter, som anslagit två miljoner kronor 
av egna medel. Hamamen är en av de 
äldsta ottomanska byggnaderna i Pristina 
men har fått förfalla sedan 1989.

Men KuG arbetar självklart även med 
det kosovoserbiska kulturarvet som är ett 
viktigt argument för Serbiens motstånd 
mot Kosovos självständighet. KuG har 
mycket erfarenhet av samarbete med den 
serbiska sidan.

Den serbisk-ortodoxe biskopen Teo-
dosije, serbisk representant för återupp-

byggnadsarbetet, har betonat hur viktigt 
det är att rekonstruera de heliga byggna-
derna för att få serbiska flyktingar att 
återvända.

Per-Arne Ströberg tvivlar inte på att 
det självständiga Kosovo kommer att vår-
da sitt kulturarv.

– Kosovoalbanerna vet att det slår till-
baka på dem själva om de låter minorite-
ternas kultur förfalla. Det är också den 
syn vi försökt överföra till myndigheterna 
och det är en viktig del av försoningsarbe-
tet som måste till mellan Kosovo och  
Serbien

Sida görs om –
EUROPA intakt
S idas nye generaldirektör, Anders 

Nordström, har presenterat en 
skiss på hur Sida skall organisera sig 
för att möta nya utmaningar, bland 
annat vårt ökade fokus på resultat.

Huvudprincipen är att arbetet skall 
ske i landteam med s.k. country direc-
tors som chefer. Där skall strategier 
göras och genomföras, och landche-
ferna skall ha de pengar och personal-
resurser som behövs för att genomföra 
strategierna. Det innebär att persona-
len på Sidas nuvarande s.k. ämnesav-
delningar som tidigare svarat inför sin 
avdelningschef  nu skall rapportera till 
landchefen i sitt landteam.

Poängen med detta är att minska 
transaktionskostnaderna och göra 
ansvaret entydigt. Många landchefer 
kommer att sitta i fält och en ökning 
av personalen i fält förutses. 

Ökat fokus på resultat innebär 
också att Sida skall förenkla bered-
ning av insatser och program och i 
stället satsa mer resurser på genom-
förande och uppföljning. 

Sidas högsta ledning kommer att 
bestå av generaldirektören och tre 
chefer för ”pelarna” Policy, Opera-
tions och Management. Operations 
delas upp i fyra delar: Långsiktigt 
programsamarbete, Konflikt/post-
konfliktsamarbete, Reformsamarbete 
i Östeuropa och Samarbetet med  
aktörer.

Vad innebär omorganisationen för 
Sida i Östeuropa och Centralasien? 
Verksamheten förutses bli organise-
rad i en särskild avdelning och där-
med inte splittras upp. Vi får förhopp-
ningsvis mer personal i fält och mer 
fokus på det vi skall åstadkomma i 
länderna. Betoningen på genomför-
ande och på förenklade arbetssätt tror 
jag kommer att 
passa oss ut-
märkt.

Klas Markensten 
Chef, Sidas 
Europaavdelning

LEDARE

av klas markensten

KOSOVO

Prizren är Kosovos vackraste stad. Här leder KuG restaureringen av det serbisk-ortodoxa 
biskopssätet och ett antal serbiska hus för att möjliggöra för serber att flytta tillbaka.

Kulturarvet angeläget 
efter självst ändigheten 
Den svenska organisationen Kultur  arv utan Gränser, KuG, ser fram 
mot ännu mer arbete i det självstän diga Kosovo.

Det finns många ortodoxa kloster i Kosovo. 
Ett av de största är Decan där munkarna 
upprätthåller närvaron. 
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Stanna 
hela 
natten!
– ni måste bli kvar tills rösträkningen 
är slut så att de inte hittar på något 
fuffens!
Hon var valövervakare för en georgisk or-
ganisation och påtagligt uppjagad när 
hon kom fram till mig. Vi stod utanför 
den nedgångna skola som var vallokal i 
den lilla staden Lentekhi långt upp i de 
kaukasiska bergen. Jag var där som valob-
servatör för OSSE:s organisation för val-
observation, ODIHR, i team med en 
pensionerad tysk överstelöjtnant som 
drabbats av en grym influensa under Ge-
orgiens kallaste vinter på mannaminne. 
Vi var på den mest avlägsna posteringen i 
landet och kommunen hade särskilt bett 
att få internationella observatörer för för-
sta gången.

Jag lovade den georgiska observatören 
att vi skulle hålla ut i det längsta men 
hoppades innerst inne att rösträkningen 

inte skulle ta hela 
natten. Kylan i 
vallokalen var 
svåruthärdlig.

Jag behövde 
inte oroa mig. 
Kvinnorna som räknade röster var flinka 
och snart meddelades det preliminära re-
sultatet. En lättnandens suck drogs av 
dem som bevakade valet från oppositio-
nen. Den sittande presidenten Mikheil 
Saakashvili var klar förlorare här vilket 
togs som intäkt för att allt hade gått nå-
gotsånär rätt till.

Men sen blev det problem. Två repre-
sentanter för Saakashvilis parti i den lo-
kala valkommissionen hade i ilska över 
valresultatet gått hem utan att skriva på 

protokollet. Utan alla fjortons signaturer 
kunde inte ordföranden lämna över röst-
sedlarna till distriktets valkommission.

Men stämningen var ändå god i det 
lilla rum där den lokala valkommissionen 
(alla kvinnor) hade samlats. De hade varit 
på plats sedan sju på morgonen och var 
trötta och hungriga och försökte hålla 
värmen vid den lilla kaminen.

De berättade om valkampanjens alla 
farsartade turer med extra mat-, el- och 
gaskuponger där siffran fem (Saakashvilis 
nummer i valet) var markerad för att ing-
en skulle missa vem som var den gode gi-
varen.

Ordföranden skickade ut folk för att 
leta rätt på de två avvikarna och strax ef-
ter tolv kom de skamset blängande till-
baka för att skriva under.

Så var det klart och vi gick i samlad 
tropp genom den bistra natten rakt över 
torget för att lämna kuvertet med röster-
na. Då kom hon fram till mig igen, den 
georgiska observatören. Nu var hon bara 
glad.

– Det här var det öppnaste och heder-
ligaste val jag varit med om, sa hon. Och 
det är tack vare er!

När jag en timme senare kröp ner i 
min iskalla säng ringde hennes ord i mina 
öron och värmde mig.

Mats Sundgren
redaktör och valobservatör

Röstsammanräkningen gick snabbt och smidigt i Lentekhi. Valet där blev en klar seger för 
oppositionens kandidat.

Den sittande presidenten Mikheil Saakashvili och hans femma 
dominerade det offentliga rummet i Georgiens huvudstad Tbilisi och 
hela landet under valkampanjen inför presidentvalet i januari. 
Saakashvili tillsammans med barn, Saakashvili med gamla. Bara 
tomteluvan saknades...

GEORGIEN
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Starka reaktioner 
efter omtvistat val
internationell valobservation används som ”vapen” i 
Östeuropa där val ofta utlöser missnöje. president-
valet i Georgien nyligen var inget undantag.

Äntligen kunde de sista medlemmarna i den 
lokala valkommissionen i Lentekhi sätta 
sina signaturer under röstprotokollet.

Sverige ser internationell valobservation 
som en viktig del av arbetet för demo-
krati och mänskliga rättigheter och en 
del av det svenska utvecklingssamarbe-
tet. 2007 deltog Sverige i 15 insatser 
med 120 observatörer till en kostnad av 
åtta miljoner kronor. Två tredjedelar av 
uppdragen var till länder i forna Sovjet-
unionen och Västra Balkan. Regeringen 
fattar beslut om varje enskild observa-
tionsinsats efter att landet gjort en 
officiell inbjudan. Insatserna handläggs 
av Sida som rekryterar, utbildar och 
avrapporterar. Sida har en valresursbas 
på 190 personer.

faKta •  INTERNATIONELL 
VALOBSERVATION

De internationella observatörernas press-
konferens på valdagen ”stals” av den ame-
rikanske kongressmannen Alcee Hastings, 
som var särskild samordnare för OSSE:s 
valobservatörer. Inför ögonen på snopna 
valobservatörer med en mera kritisk be-
dömning tog han kommandot och kallade 
valet ”en triumfartad framgång för demo-
kratin”. 

Tanken var att ett gott betyg skulle ta 
luften ur oppositionens protester mot hur 
den sittande presidenten Mikheil Saa-
kashvili hade utnyttjat statsapparaten i 
sin valkampanj.

Saakashvili hade själv använt protester 
mot ett val när han i spetsen för uppreta-
de folkmassor marscherade in i parla-
mentet i Tbilisi och körde ut den gamle 
presidenten i det som fick namnet Rosor-
nas revolution 2004. 

Hastings positiva omdöme dominera-
de i medierna och väckte starka reaktio-
ner både bland valobservatörer och geor-
gier.

– När Hastings kastade sig om halsen 
på Saakashvili i tv kändes det som om 
hela vårt uppdrag kördes över av USA, 
säger Inge-Maj Lönnqvist, svensk lång-
tidsobservatör. Vi blev ett alibi för något 
vi inte kunde stå för.

Hon fick känna av ilskan mot de inter-
nationella observatörerna när hon dagen 
efter valet kördes ut ur den affär i Tbilisi 
där hon brukade handla. Hon gick dock 
tillbaka och överlämnade en georgisk 
översättning av ODIHR:s* preliminära 
rapport som var tydligt kritisk mot hur va-
let gått till. Då blev hon förlåten.

President Saakashvilis valkampanj be-
skrevs av en observatör som ett ”smörgås-
bord” av exempel på hur en sittande presi-
dent använder statsapparaten för sin kam-
panj. De 350 traktorer som visades upp 
och distribuerades över landet mitt under 
kampanjen uppfattades t.ex. som valfläsk.

Saakashvili vann med 54 procent, 
jämfört med de 96 han fick efter Rosor-
nas revolution. Hur mycket han skulle ha 
fått utan sina ”julklappar” vet ingen. Men 
oppositionen var blek och utan alternativ. 
Nu kunde Saakashvili återta president-
posten och börja planera för det parla-
mentsval som ska hållas i maj.

Oppositionen försökte spela på miss-
nöjet och kräva omval. När OSSE/
ODIHR:s slutliga bedömning av valet 
kom i mars var den inte sen att på nytt 
kalla ut folk på gatorna.

– I ljuset av OSSE:s slutsatser är Mik-
heil Saakashvili en olaglig president inte 
bara för det georgiska folket utan för hela 
det internationella samfundet, dundrade 
oppositionsledaren.

Spelar då internationella valobserva-
törer någon roll? I en studie av ett presi-
dentval i Armenien 2003 visar den ame-
rikanska forskaren Susan Hyde att den 
sittande presidenten (den ”ende som an-
sågs ha resurser att manipulera valet”) 
fick ett påtagligt bättre resultat i valkret-
sar där det inte fanns observatörer. Hyde 
menar att de internationella observatö-
rernas närvaro i en valkrets pressade ner 
valfusket med cirka sex procent. Men hon 
skriver också att internationell närvaro 
även kan leda till nya former av fusk som 
inte kan upptäckas av valövervakarna.

* OSSE: s avdelning för valobservation 



� ÖSTLÖVET  april 2008

RYSSLAND

”Vi har sett glöden  
i deras ögon”
för femton år sedan inleddes det svensk-ryska 
samarbetet på det sociala området med stöd av 
Sida. nästan alla projekt har nu avslutats, eftersom 
regeringen beslutat att Sidafinansieringen ska 
upphöra. nyligen träffades ett 70-tal svenska 
projektdeltagare för att sammanfatta resultaten. 

Samarbetet har omfattat insatser för barn 
med funktionshinder och barn på institu-
tion, stöd till sociala reformer, utveckling 
av primärhälsovården, utbildning av soci-
alarbetare samt stöd till funktionshin-
drade i arbetslivet. 

Vad har man åstadkommit, hur kan 
resultaten mätas och vilken hjälp kan pro-
jekten få i framtiden?

Elsa Håstad, Sidas Europaavdelning, 
gav några exempel:

– Många institutionsplatser för barn 

har stängts, synen på missbrukare har 
förändrats och flera arbetsplatser har an-
passats till funktionshindrade. Barn med 
utvecklingsstörning som tidigare sågs som 
”obildbara” får nu tillgång till utbildning, 
och vi märker en positiv attitydförändring 
gentemot utsatta barn och familjer. 

Även kunskapsöverföring av metoder 
inom socialt arbete har haft framgång. 
Ett exempel är närverksmodellen, som 
används för att stödja utsatta barn och 
undvika att de omhändertas. Modellen, 
som först prövades i Moskva, har i dag 
spridits till 11 ryska regioner. 

Ungdomsmottagningar har öppnats 
som ett resultat av Sidastödda projekt. 
Mottagningarna har utvecklat utbild-
ningsprogram i samlevnadsfrågor.

Lisbeth Wiklund från Luleå socialför-
valtning berättade om förebyggande in-
satser i Murmansk, bland annat utbild-
ningen av tio ryska läkare i 12-stegspro-
grammet mot missbruk.

– Resultaten var fantastiska, konstate-
rar hon. I dag har behandlingen utveck-
lats med hjälp av Anonyma alkoholister, 
framför allt i Murmansk men även i an-
dra områden.

Flera verksamheter fungerar i dag som 
exempel för nya lagförslag på det sociala 
området.

Ett exempel är det svenska bidraget till 
att förändra sjukvården i S:t Petersburg. 
Stödet har bland annat påverkat de om-

fattande federala satsningar inom pri-
märvården som beslutades i Ryssland för 
några år sedan.

Bengt Börjeson från Ersta Sköndals 
högskola i Stockholm berättade hur man 
i ett projekt arbetat med förändringar av 
attityder hos familjer med funktionshin-
drade barn.

– Det har varit viktigt att visa hur man 
ska betona de positiva resurserna hos 
barn i stället för att fokusera på brister, sa 
Bengt Börjeson, och lyfte fram utveck-
lingen av en mer sofistikerad, och mindre 
medicinskt inriktad, diagnostisering av 
barn.

Det är inte helt lätt att bedöma resulta-
ten av verksamheten, konstaterade delta-
garna, särskilt som projekten till stor del 
handlat om att få till stånd en attitydför-
ändring.

– Jag har sett entusiasmen och glöden 
i ögonen hos ryska kollegor som fått ny 
insikt i den sociala problematiken. Men 
hur ska jag redovisa det? var en av många 
frågor. 

Stefaan De Maecker på Sidas Öster-
sjöenhet berättade om vilken hjälp grann-
landssamarbetet med Ryssland kan få:

– Östersjöenheten arbetar långsiktigt 
med rådgivning, kontaktförmedling och 
samordning. Det kan handla om stöd till 
förstudier, seminarier och konferenser, 
berättade han.

Karin Liljequist, Citat/Journalistgruppen

På institutet för tidigt ingripande (EII) i S:t 
Petersburg bedrivs med svenskt stöd en 
nydanande verksamhet för att träna 
socialarbetare och föräldrar att stimulera 
utvecklingsstörda barn. Sådan verksamhet 
var tidigare okänd i Ryssland och 
metoderna har fått stor spridning

Läs om seminarier!
Sida anordnade under 2007 tre se-
minarier  för  svenska  aktörer  i  ut-
vecklingssamarbetet med ryssland, 
ett om arbetet med sexuell och  re-
produktiv  hälsa  (tillsammans  med 
rfSU), ett om mänskliga rättigheter 
och demokrati och ett om den soci-
ala sektorn. Seminarierna ägde rum 
med  anledning  av  avslutningen  av 
det  Sidafinansierade  svensk-ryska 
projektsamarbetet.

Sammanfattningar  från  seminari-
erna finns på Sidas hemsida: www.
sida.se,  under  Nyheter och medie-
service och vidare till fördjupad infor-
mation. Där  finns en  flik som heter 
Samarbetet med Ryssland avslutas.
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Det är avloppet från en och en halv mil-
jon människor som successivt ska tas om 
hand under Neva-projektets tillkomst, av-
lopp som idag rinner ut i floden Neva och 
sedan i Finska viken. 

Sida ska vara med i Neva-projektet, på 
samma sätt som i de 27 andra stora re-
ningsverksbyggen runt Östersjön där det 
har funnits ”hot-spots” – stora orenade 
utsläpp. Det svenska stödet ska användas 
till konsultinsatser och utrustning för att 
förbättra reningen av fosfor.

– Vår insats kan tyckas liten men den 
är mycket viktig eftersom ökningen i re-
ningseffekt blir stor, säger Lars Eklund, 

handläggare på Sida. Fosfor är den para-
meter som idag har störst betydelse för 
övergödningen av Östersjön.  

I svenska tätorter ligger avloppsrening-
en på 90-95 procent. I S: t Petersburg är 
målet 90 procent, ett frivilligt ryskt åta-
gande som går utöver vad som krävs i in-
ternationella överenskommelser. Det är 
en följd av utbytet inte minst med de 
nordiska länderna, menar Lars Eklund.

Ryssarna tycker det är viktigt hur de 
uppfattas av omvärlden. Det påverkar tu-
rism och investeringar. Det kostar för 
mycket att hela tiden anklagas för att 
smutsa ner. Nu när man har bättre eko-

nomiska möjligheterna så gör man också 
investeringar för miljön.

Det är dags att nyansera bilden av 
Ryssland, säger Lars Eklund.

– För tio år sedan fanns inte mycket 
förståelse i Ryssland för nödvändigheten 
av att kraftigt få ner utsläppen i Öster-
sjön. Då handlade det mest om att trans-
portera bort avloppsvattnet från närom-
rådet. Var det tog vägen brydde man sig 
inte om. Nu är man beredd att ta sitt an-
svar för det gemensamma. Det visar hur 
viktigt det är med internationellt utbyte!

RYSSLAND

Dags att ta hand  
om Östersjöns  
sista ”hot-spot”
nu är det klart för den sista stora utbyggnaden av 
avloppsreningen i S:t petersburg. när neva-
projektet är klart om fem år så renar femmiljoner-
staden sitt avloppsvatten lika bra som svenska 
städer. Sida gör en strategiskt viktig insats för 
fosforreningen.

Den totala kostnaden för projektet är 
700–800 miljoner euro. Huvuddelen av 
pengarna är ryska, både statliga och 
från S:t Petersburgs stad. Sida står för 
�9 miljoner kronor som ska användas 
till konsultinsatser och utrustning för att 
förbättra reningen av fosfor.

faKta • NEVAPROJEKTET

S:t Petersburg är föregångare i Ryssland, 
tack vare va-bolaget Vodokanal och dess 
chef Felix Karmazinov.

En ”kollektor” ska ledas under Nevafloden och fördela avloppsvattnet mellan S: t 
Petersburgs tre reningsverk. Samtidigt samlar den upp avloppet från �00 utsläpp som idag 
går rakt ut i floden. Bilden är från bygget av ett annat reningsverk i staden.
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Sida ut – IKEA in
HALLå DÄR Manne Wängborg, 
svensk generalkonsul i Kaliningrad. 
Grattis till att konsulatet får vara 
kvar trots att UD föreslagit nedlägg-
ning!  
– Tack! Inget av UD: s förslag väckte så 
starka reaktioner som Kaliningrad. Men 
näringslivets energiska lobbyverksamhet 
var utslagsgivande. Nu flyttar kanske en 
svensk företagarförening in i våra lokaler 
och hyran minskar. Vi får mindre plats men 
verksamheten förblir intakt.  

Samtidigt avslutar Sida sin verksam-
het i Kaliningrad. Hur ser du på det?
Det är förstås smärtsamt att presidera över 
utfasningen. Men när vi hade möte med Si-
das ryska projektledare var det knappast 
något gravöl. De såg med förtröstan på 
framtiden. Ryssland, och inte minst Kalinin-
grad, växer så det knakar vilket också påver-
kar den offentliga sektorn. Kontakterna 
med Sverige i stort blir inte mindre utan 
ökar.

När Sida fasar ut kommer svenska 
företag in?
Ja, bland annat IKEA är på väg hit, trots att 
det bara finns en miljon människor här och 
inte den lokala marknad på runt tre miljo-
ner som IKEA brukar kräva i Ryssland. 
IKEA är ett lokomotiv som drar med sig en 
massa andra företag. Det ställer ju större 
krav på infrastrukturen vilket är ett av skä-
len till att man äntligen beslutat att bygga 
det nya reningsverket, med svenskt stöd.

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

Redaktör: Mats Sundgren, 08-�98 55 58, mats.sundgren@sida.se  
Text & bild där ej annat anges: Mats Sundgren 
Produktion: Edita Communication, Tryck: Edita Communication, 2008

Returadress: Östlövet c/o Nätverkstan Ekonomitjänst, 
Box 31120, �00 32 Göteborg

På GåNG

På NYA JOBB

• Ylva Söhrman-Nath är ny Sidahand-
läggare i Chisinau, Moldavien. 

• Sofia Zitouni vikarierar som handläg-
gare för Sida i Sarajevo, Bosnien & Her-
cegovina. 

• Gunnel Unge vikarierar som handläg-
gare för Sida i Pristina, Kosovo. 

• Lisa Hellström vikarierar som hand-
läggare för Sida i Tbilisi, Georgien.

• Kristian Lindvall är ny handläggare för 
Centralasien på Sidas Europaavdelning. 

• Malin Lundén är ny handläggare för 
Moldavien. 

• Kerstin Gyllhammar är ny handläg-
gare för Georgien.

7 maj arrangerar Sida Östersjöenheten 
”Svensk Östersjödag” som är tänkt att 
vara ett årligt återkommande arrange-
mang för intresserade svenska Östersjöak-
törer. 

I år står miljön i och runt Östersjön i 
fokus. Bland annat ställs frågan hur en 
internationell strategi kan genomföras på 
lokal nivå. Exempel ges på grannlands-
samarbete för en bättre miljö. Gäster 
kommer bland annat från Polen och 
HELCOM.

Östersjöenheten presenterar även sitt 
läruppdrag som innebär att man ska sam-

la in erfarenheterna från tidigare EU-
projekt och sprida dem vidare.

Östersjödagen äger rum på Sida,  
Valhallavägen 199, Stockholm.

Mer information finns på www.sida 
se/ostersjoenheten

Östersjödag på Sida

Under 2008 avslutas det Sidafinansierade 
samarbetet mellan Sverige och Ryssland. 
Syftet har varit att stödja Rysslands över-
gång från planekonomi till marknadseko-
nomi. De viktigaste delarna av samarbetet 
har varit ekonomisk utveckling och mänsk-
liga rättigheter, social sektor och miljö.

Som en länk mellan de 15 årens sam-
arbete och det framtida grannlandssam-
arbetet, anordnas en konferens i Sankt 
Petersburg 10-11 juni, kallad Svensk-ryskt 
forum. Det blir ett forum som blickar 
framåt, där ryska och svenska parter ska 
inspireras till att sprida sina erfarenheter 
och fortsätta samverka. 

Till forumet väntas bland andra guver-

nören i S: t Peters-
burg, Valentina 
Matvienko och 
Sveriges bistånds-
minister Gunilla 
Carlsson. Samti-
digt med forumet pågår en ”mässa” där 
alla som deltagit i det Sidafinansierade 
samarbetet får möjlighet att informera 
om sina projekt. Förhoppningen är att 
detta ska leda till kontakter och stimulera 
till samarbete. 

Läs mer på: www.sida.se/Nyheter och medie- 
service, Fördjupad information, Samarbete med 
Ryssland avslutas

Svensk-ryskt forum blickar framåt
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