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Grigorij arbetar mot Borås
När Grigorij Khoutsiev in-
såg att det inte lönade sig 
att göra låglönetextilier i 
Kaliningrad fick han ge-
nom Sidas Start Öst-pro-
gram kontakt med företa-
get Puvab i Borås. Sidan 6

Tamara kopplar ihop aktörer
Med en interaktiv och pe-
dagogisk hemsida vill Fo-
rum Syds Tamara Masko-
vic skapa kontakter mellan 
organisationer som arbetar 
med ungdomar i Sverige 
och Kosovo.  Sidan 8

Nena stärker serbkvinnor
Nena Rikalo har slutat sitt 
jobb för att ägna sig åt att 
arbeta för kvinnorna i de 
kosovoserbiska områdena 
av Kosovo. – Kvinnorna är 
de stora förlorarna i dagens 
situation, säger hon. Sidan 4
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De kosovoserbiska ungdomarna ger jär-
net i basketturneringen i byn Gracanica , 
strax utanför Pristina i Kosovo. På deras 
tröjor finns en karta över Serbien med ett 
hjärta som täcker Kosovo. När den ser-
biska regeringen försöker vrida klockan 

tillbaka och sabotera Kosovos självstän-
dighet används de hundratusen kosovo-
serberna i de isolerade enklaverna i Ko-
sovo som en bricka i spelet.

För Kosovos regering och det interna-
tionella samfundet är det viktigt att ko-

sovoserberna blir kvar. Men hur länge till 
vill ungdomarna stanna i den torftiga till-
varon i enklaverna? 

Den enda lösningen är en integration i 
det nya Kosovo, något som motarbetas av 
Belgrad. Sidan 4–5

kOSOVO START ÖST FORUm SYD

Högt spel med kosovoserber
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kompetensen samlas i landteam 
SIDAS OmORGANISATION

Det nya är att Sida samlar all expertis 
som arbetar med samarbetsländerna i 
samma landteam. De handläggare som 
tidigare fanns på ämnesavdelningarna, 
kommer nu att ingå i teamen. 

I det största teamet i Östeuropa ingår 
Makedonien, Kosovo och Albanien. 

Ett annat landteam på västra Balkan 
består av Serbien, Montenegro (som hål-
ler på att fasas ut) och Turkiet. Bosnien & 
Hercegovina blir ett eget landteam, i kraft 
av att det är det samarbetsland i Europa 
där Sida har störst program. Det är också 
det enda land som får en teamchef  i fält. 
De andra teamcheferna sitter tills vidare i 
Stockholm. 

Uppdelningen i landteam har vållat en 
del huvudbry. 

– Någon självklar tematisk koppling 
mellan länderna finns inte alltid, säger 
Ann-Charlotte Zackrisson, administrativ 
chef  på Europaavdelningen. Indelningen 
får ses som ett sätt att organisera arbetet 
operativt. 

Sida har bland annat valt 
att gruppera Turkiet med Ser-
bien i stället för med länderna 
från Svartahavsregionen efter-
som Turkiet är kandidatland 
till EU och har samma förmed-
lemskapsstöd som Västra Bal-
kan. 

Enheten för svartahavsregi-
onen delas upp i två team där 
Moldavien, Georgien samt Ar-
menien och Azerbajdzjan (som 
håller på att fasas ut) bildar ett 
team. Moldavien och Geor-
gien omfattas av EU:s grann-
skapssamarbete och närmar 
sig EU. Det gör även Ukraina 
men det landet är så stort att 
det blir ett eget landteam.

Sveriges utveckingssamarbete med 
Ryssland och Centralasien håller på att 
fasas ut. Dessa länder bildar tills vidare 
landteam med Vitryssland. Många av de 
svenska samarbetsparter som har arbetat 

i Ryssland är också aktiva i Vitryssland.
Huvudtanken med ormorganisationen 

är att skapa slagkraftiga landteam med 
fullt ansvar för teamchefen (country di-
rector).

Sidas omorganisation innebär att tre geografiska enheter på Europaavdelningen 
ersätts av sex landteam.

Det största av Europaavdelningens nya landteam 
kommer att bestå av kosovo, makedonien och Albanien.

EU-twinningen flyttar till Gotland
Sida har nu genomfört regeringens beslut om utlokalisering av statlig verksam
het till Gotland. Bland de 30 Sidatjänster som nu flyttat till Gotland finns tjänsten 
som kontaktpunkt för Eutwinningen.
I mitten av maj lämnade Ingrun Hatten-
bach över sitt uppdrag som nationell kon-
taktpunkt (NCP) för EU-twinningen på 
Sida till Robert Hall som tog med sig 
twinningportföljen på färjan till Gotland. 

Av de 30 tjänster som Sida fick i upp-
drag av regeringen att flytta till Gotland 
fick även Europaavdelningen ett utlokali-
seringsbeting. Det blev svårt att hitta de-
lar att flytta eftersom Europabiståndet är 
nära integrerat med övriga Sida. Därför 
beslöts att flytta twinning-funktionen till 
Gotland. 

Twinningen är ett av EU:s huvudin-
strument för att hjälpa till att bygga upp 
kapaciteten hos institutioner i länderna 
runt omkring unionen, såväl i de blivande 
medlemsländerna som i grannländerna, 
genom att koppla ihop dem med myndig-
heter i medlemsländerna. Sida har reger-
ingens uppdrag att sköta Sveriges delta-
gande i EU-twinningen. 

– Vi är lite som ett exportråd för det 
offentliga Sverige, säger Ingrun Hatten-
bach, som haft tjänsten som NCP i fyra 
år. Vi arbetar i skärningspunkten mellan 

biståndet och främjandeverksamheten. 
För Ingrun Hattenbach var det otänk-

bart att flytta med. Därför lämnar hon nu 
över till Robert Hall, tidigare handlägga-
re för Ukraina, som är den ende anställde 
på Sida som nappat på möjligheten att 
följa med till Gotland (resten av tjänster-
na är nyrekryterade). Han har sin familj 
på Gotland och veckopendlade tidigare 
mellan Visby och Stockholm. 

Förutom den nya Sidaenheten där oli-
ka servicefunktioner samsas, finns på Got-
land även Östersjöenheten med sina 20 
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Nya strategier 
för Östeuropa
R egeringen beslutade förra året 

om vilka länder vi skulle fortsätta 
ha utvecklingssamarbete med. Under 
tiden lades strategiarbetet på is. Sida 
skall i år lämna förslag till framtida 
utvecklingssamarbete för inte mindre 
än trettio länder.

I Östeuropa har vi redan lämnat 
förslag till utfasning i Tadzjikistan 
och Kirgizistan. Serbienstrategin har 
vi fått skjuta upp på grund av den po-
litiska situationen efter att Kosovo 
förklarade sig självständigt.

För Albanien, Ukraina och Ko-
sovo har vi nu haft så kallade land-
möten. En tendens är att vi går in 
rejält på miljöområdet, troligen i alla 
tre länderna. I Ukraina sker det i 
nära samarbete med EU. 

I Kosovo, med sin unga befolkning 
och låga utbildningsnivå, vill vi gå in 
med ett samlat stöd till undervis-
ningssektorn. Tillsammans med stöd 
till privata sektorn tror vi att det kan 
leda till mer jobb och mindre laddade 
relationer mellan folkgrupperna.

Stöd till undervisningssektorn har 
förut inte förekommit i vårt samar-
bete med länderna i forna Sovjet-
unionen och Jugoslavien. Deras ut-
bildningsnivå var hög och alla fick 
utbildning. Nu har detta positiva arv 
eroderats och länderna har allt svå-
rare att konkurrera i det moderna 
utbildnings- och tjänstesamhället. 

Så en nysatsning på utbildning 
kommer troligen att behövas i många 
av våra samarbetsländer i Östeuropa. 
Och särskilt i Kosovo, där den statli-
ga utbildningen för den albanska 
majoriteten praktiskt taget upphörde 
under Milosevic-tiden.

Klas Markensten 
Chef, Sidas 
Europaavdelning

LEDARE

av klas markensten

kompetensen samlas i landteam 

EU-twinningen flyttar till Gotland

tjänster. EU-twinningen har ingen 
självklar koppling till någon av dessa 
delar.

För Robert Hall ökar kraven nu när 
han sitter ensam på Gotland, men trots 
utlokaliseringen hoppas han kunna bi-
behålla det nära samarbetet med Sida 
i Stockholm och de myndigheter som 
deltar i twinningen.

EU-twinning, en pusselbit på Sida som nu 
hamnar på Gotland. Ingrun Hattenbach 
lämnar över till Robert Hall. 

Förra året ansökte Sverige om tolv EU-
twinningprojekt varav man lyckades ta 
hem hälften. Det innebär kontrakt för 
cirka 40 miljoner kronor, pengar från 
EU. Ett 40-tal svenska myndigheter är 
mest aktiva för att få twinningprojekt, 
däribland Domstolsverket, Sjöfarts-
verket och Skatteverket.  
www.sida.se/eutwinning

fakta • EU-TwINNING

Europaavdelningen döps om till Avdel-
ningen för reformsamarbete i Östra 
Europa. På lite längre sikt är målsätt-
ningen att öka fältbemanningen. Under 
2008 tillkommer två Sidatjänster i 
Östeuropa, en i minsk, Vitryssland och 

en i kiev, Ukraina. Östersjöenheten 
kommer att finnas kvar i Visby i samma 
form som nu. Tillsammans med de delar 
av Sida som har utlokaliserats till Got-
land har den flyttat till nya lokaler i 
Visby. 

fakta • EUROPAAVDELNINGEN
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Solen gassar över basket
planen i den kosovoserbiska 
byn Gracanica men spelarna 
i turneringen kämpar ändå 
intensivt om varje boll.
De serbiska ungdomarna är duktiga i 
basketboll och har proffsiga lagtröjor med 
en serbisk karta där Kosovo är täckt av ett 
hjärta. Men de spelar bara mot ett mål. 

– Det andra målet är trasigt och vi har 
inga möjligheter att laga det, konstaterar 
Igor Aritonovic, ledare för den organisa-
tion som arrangerar turneringen.

Resurserna är små i den serbiska en-
klaven, trots att många biståndsgivare sä-

Isoleringen drabbar kvinnorna hårdast
nena Rikalo är kvinnoledare i en serbisk enklav i kosovo. Hon vill att serbiska 
kvinnoorganisationer ska samarbeta med kosovoalbaner. Men motståndet är hårt.

kosovoserber spelar mot ett mål

Den kosovserbiska kvinnoorganisationen 
Ruka Ruci (Hand i Hand) har sitt kontor 
i en container i en kosovoserbisk enklav 
utanför staden Kosovo Polje/Fushë Ko-
sova. På den dammiga gatan utanför kon-

toret vandrar en skock gäss för att ta da-
gens första bad i byns damm. Nena Ri-
kalo tar emot med öppna armar och kra-
mar om de kosovoalbanska kvinnorna 
som kommit för att planera en kurs till-
sammans. 

För några månader sedan lämnade 
hon sitt arbete på kommunen för att på 
heltid kunna ägna sig åt jämställdhetsar-
betet. Det är den viktigaste uppgiften nu, 
menar hon. De kosovoserbiska kvinnorna 
är de stora förlorarna i dagens uppdelade 
Kosovo. 

– Många män har inget arbete men de 
går ut och träffar sina vänner, sitter på ka-
féer och pratar politik, berättar hon. Vi 
kvinnor är hemma och har allt ansvar för 
familjen och barnen. 

Männen dricker mycket, säger Nena. 
De har inget att göra och är spända och 
oroliga. Sedan slår de sina fruar. 

– En granne brukade komma hem full 
och jaga sin hustru för att slå henne. När 
jag tog upp det med honom svarade han 
att det var hans privatsak. Då sa jag att 
om han gjorde det en gång till skulle jag 
ringa polisen och se till att han kom i 
fängelse för resten av sitt liv.

Men våldet i hemmen är inget man är 
öppen om.

– Kvinnorna skäms för att tala om det, 
säger Nena. 

Även den försämrade hälsosituationen 
i de kosovoserbiska enklaverna drabbar 
kvinnorna hårdast. Det finns ingen klinik 
i Nenas by. Ibland kommer en läkare från 
Serbien men om någon behöver specia-
listvård måste man ta sig till Mitrovica, 
tio mil därifrån eller till någon storstad i 
Serbien. Att använda kosovoalbanska lä-
kare eller sjukhus tycks vara helt uteslutet. 

Utbildningen har blivit dyrare efter-

Nena Rikalo leder kvinnoorganisationen 
Ruka Ruci (Hand i hand) i en serbisk enklav 
som består av tre små byar. Hon är en av 
få kosovoserbiska kvinnor som vågar resa 
runt i hela landet, även till Pristina.

Många av de cirka 100 000 kosovoserberna i Kosovo lever isolerade i enklaver. För Kosovo och det internationella 
samfundet är det av yttersta vikt att de stannar kvar. Annars får Serbien ammunition för att sabotera den nya staten.
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Isoleringen drabbar kvinnorna hårdast
som kosovoserberna måste åka till Mitro-
vica eller Serbien för högre utbildning. 
Många familjer har inte råd att skicka 
alla sina barn på utbildning och när man 
tvingas välja väljer man i första hand poj-
karna. 

Nena Rikalo bor i byn sedan mars 
2004 då familjens hus i Kosovo Polje/
Fushë Kosova brändes ner av en kosovo-
albansk mobb. Huset är återuppbyggt 
men står tomt eftersom familjens son inte 
vågar flytta tillbaka. 

Inte heller Nenas vänner i Ruka Ruci 
vågar åka till Kosovo Polje/Fushë Koso-
va, ens för att handla. Ännu mindre till 
huvudstaden Pristina. Tror du att jag är 
galen? sade en väninna nyligen till Nena 
när hon bad henne följa med till staden. 
Nena själv åker dit varje dag.

– Nema problema, jag har inget att 
förlora, säger hon. 

Ruka Ruci ingår i Kosovo Women’s 
Network (KWN), en paraplyorganisation 
för kvinnoorganisationer i Kosovo. Hu-
vuddelen av dem är kosovoalbanska men 
Nena vill försöka få med fler kosovoser-

biska organisationer i nätverket. Att vara 
med där blir ett starkt stöd och innebär 
även kontakter med kosovoalbanska kvin-
nor. Men sådana kontakter är långt ifrån 
självklara.

– Vi är tolv medlemmar i vår organi-
sation, berättar Nena. Fyra av dem väg-

rar allt samarbete med kosovoalbaner! 
Den svenska organisationen Kvinna till Kvinna 
samarbetar med Ruka Ruci. Tillsammans med 
en kosovoalbansk kvinnoorganisation genomför 
Ruka Ruci nu med Sidafinansiering en utbildning 
för 15 kosovoserbiska kvinnoorganisationer för 
att stärka dem så att de kan gå med i Kosovo 

ger att de vill hjälpa kosovoserberna.
– Visst har det varit internationella be-

sökare här, säger Igor, men vi har aldrig 

fått något av dem.
Igor Aritonovic är född i Pristina och 

flydde med sin familj till Serbien krigsåret 
1999. Sedan återvände de, men inte till 
Pristina, utan till den närliggande enkla-
ven Gracanica.

Han är utbildad lärare men arbetar 
idag som ungdomsledare. Han är medve-
ten om det serbiska rävspelet att ”köpa” 
lojalitet av ett antal nyckelpersoner i den 
kosovoserbiska folkgruppen, t ex lärare. 
Men själv har han valt att inte låta sig 
bindas upp. 

– Jag skulle kunna arbeta som engelsk-
lärare och få 950 euro i lön från Serbien, 
berättar han – mer än tre gånger mer än 
en normal lärarlön i Serbien.

Kosovoserberna är beordrade att inte 

ha några kontakter med den ”illegala” 
staten Kosovo. Trycket mot dem är hårt, 
inte minst från det serbiska inrikesminis-
teriets agenter i enklaverna. Det finns ex-
empel på hur personer blivit offentligt 
utpekade och till och med misshandlade.

I Gracanica finns idag bara en grund-
skola för kosovoserberna. Om de vill fort-
sätta skolan måste de åka till Mitrovica i 
norra Kosovo eller till Belgrad. Det är 
dyrt och krångligt och Igor fruktar att 
följden blir att många ungdomar försvin-
ner – kanske för gott – när terminen bör-
jar efter sommaren. Det är därför han 
jobbar för att förbättra förhållandena för 
ungdomarna. 

– När allt kommer till kritan handlar 
det om att få mat i magen, konstaterar 
han.

Eller att kunna spela mot två mål.

Nena Rikalo planerar utbildningen för kosovoserviska organisationer tillsammans med  
den kosovoalbanska organisationen Gender Training and Research Center och kvinna till 
kvinnas representant i kosovo, malin Palm (t.v.).

Igor Aritonovic är utbildad lärare men 
jobbar hellre som ungdomsledare för att 
förbättra situationen för de kosovoserbiska 
ungdomarna i Gracanica.

kosovoserber spelar mot ett mål

Många av de cirka 100 000 kosovoserberna i Kosovo lever isolerade i enklaver. För Kosovo och det internationella 
samfundet är det av yttersta vikt att de stannar kvar. Annars får Serbien ammunition för att sabotera den nya staten.
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Samarbete ger jobb
START ÖST

Den gamla fabrikslokalen i Kaliningrad 
lyser av klara färger. Här på Yanta Inter-
national tillverkar ett 50-tal sömmerskor 
hela det svenska behovet av skyddskläder 
för högspänningselektriker och personal 
vid kärnkraftverk. 

Från Kaliningrad forslas plaggen till 
Sverige och moderföretaget Puvab i Bor-
ås. Produktionen i Kaliningrad är resultat 
av det Sidafinansierade Start Östpro-
grammet som de senaste 14 åren har 
hjälpt ett 150-tal svenska och ryska före-
tag att koppla ihop sig. 

Det var när platschefen för Yanta, Gri-
gorij Khoutsiev, insåg att låglöneproduk-
tion av billiga textilier inte längre var lön-
samt i Kaliningrad som Start Östsamar-
betet med Puvab och Sverige inleddes. 
Grigorij Khoutsiev besökte Borås. Man 

gjorde en produktionsplan och fick peng-
ar för utbildning och studieresor.

– Det här är ett bra exempel på samar-
bete, säger direktören för Puvab, Ulf  
Hansson. Vi har lyckats dra igång en pro-
duktion som är av världsklass när det gäl-
ler kvalitet. Vi betalar rimliga löner till en 
duktig personal. Nu är det bara den goda 
arbetsmiljön som saknas. 

Därför har man nu påbörjat bygget av 
nya moderna fabrikslokaler. När man 
flyttat dit ökas antalet anställda till 100 
och produktionen ska fördubblas.

Ulf  Hansson understryker att det inte 
handlar om en utflyttning av produktion 
från Sverige. Tidigare gjordes skyddsklä-
derna genom legotillverkning i Lettland.

Kanske hade hans företag varit i 
Kaliningrad även utan hjälp av Start Öst.

Men det hade inte gått lika fort.
– Start Öst är verkligen bra. Man får 

en plan och en struktur plus resurser som 
kan sättas in direkt, konstaterar han.

Sverige och EU samarbetar om Ukraina
Ukraina blir pilotland för Sveriges re-
formsamarbete med Östeuropa där Sida 
ska samarbeta nära med EU. Den nya 
svenska strategin anpassas till EU:s stöd.

– Vi försöker hitta nära samarbetsfor-
mer med EU-kommissionen och därmed 

bidra till att både vårt och EU:stöd blir så 
bra som möjligt, säger Mirja Petersson, 
enhetschef  på Europaavdelningen, som 
just deltagit i landmötet för Ukraina i Kiev. 

EU:s grannlandsstöd (ENPI) är inte 
projektinriktat utan går till statskassan för 

att sedan slussas ut 
till olika sektorer. 
Sektorbudgetstödet 
kompletteras ofta 
av twinninginsatser. 
Tidigare bestod 
EU-stödet av en 
lång rad projekt 
som krävde mycket 
administration. 

– Projektstödet 
var administrativt 
mycket tungt och 
eftersom kommissi-
onen inte fick spen-
dera mera på admi-
nistration så såg 
man sig tvungen att 
hitta ett nytt sätt att 

kanalisera stödet, säger Mirja Peterson.
Budgetstödet innebär att EU och 

Ukraina enas om policymål för de sekto-
rer dit stödet riktas. Sverige är mest in-
tresserat av att samarbeta i miljösektorn, 
där vi har komparativa fördelar och med 
möjligheter för svenska företag, myndig-
heter och konsulter att medverka.

Det nya nära samarbetet med EU 
innebär att Sverige hjälper till att förbe-
reda ENPI-stödet samtidigt som vi gör 
egna miljöinsatser.

– Vi föreslår till regeringen att gå vi 
ska in i miljösektorn djupare och bredare, 
centralt och lokalt – med institutionsut-
veckling, energieffektivisering, vatten och 
avlopp, avfallshantering och stöd till mil-
jöorganisationer, säger Mirja Peterson.

EU och Sverige ser positivt på Ukrai-
nas utveckling.

– Det händer mycket på olika nivåer i 
Ukraina även om de stora reformerna sak-
nas ännu, konstaterar Mirja Peterson. Det 
demokratiska klimatet utvecklas trots att 
den politiska situationen saknar stabilitet.

fördubblad produktion och anställda  
på svenskryska Yanta i kaliningrad.

EU och Sida i nära samarbete om Ukraina. På gruppbilden från  
kiev syns fr v Steven Bullock från EU-Bryssel, Ulrika Lindberg-
Labasauskas, Sveriges ambassad, kiev, Laura Garagnani, EU-
delegationen, kiev, Lars Eklund, Sida, Remi Duflot, EU-delegationen, 
kiev, mirja Peterson, Sida och marzia Pietrelli, EU-Bryssel.
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Fojo, det Kalmarbaserade institutet för 
fortbildning av journalister, planerar en 
Sidastödd kurs för journalister från norra 
Kaukasus i höst. Den regionen omfattas 
inte av den svenska regeringens beslut att 
avsluta finansieringen av journalistutbild-
ning i Ryssland. 

– Vi har länge velat arbeta med jour-
nalister från Tjetjenien, Dagestan och 
Kabardino-Balkarien som är helt bort-
glömda, säger Veronika Menjoun, som 
håller i kursen på Fojo. Ryska journalist-
förbundet hjälper oss att hitta journalister 
som är självständiga gentemot de lokala 
makthavarna. 

Fojos ryska kurser har pågått i tio år 
och nått över 3 000 ryska journalister och 
har alltid fått högt betyg. En deltagare 
sammanfattade kursen med att skriva: 
Det var som att andas in frisk luft! Vero-
nica Menjoun har inte gett upp hoppet 
att svenska regeringen ska ändra sitt be-
slut att inte längre stödja journalistutbild-
ning i Ryssland.

– Det vi hör av journalister som gått 
våra kurser är att mediasituationen är vär-

re än den var på Brezjnevs tid, 
säger hon.

Journalisterna i norra Kau-
kasus lever ett farligt liv. För 
några månader sedan mörda-
des två journalister från Dages-
tan på samma dag. Fojos kurs 
kommer därför att förläggas till 
södra Ryssland, på behörigt av-
stånd från det oroliga området. 

Sida har fått tio miljoner kro-
nor per år fram till 2010 av UD 
för att använda på MR-insatser 
i Ryssland. Merparten av insat-
serna är i norra Kaukasus. Stöd 
går även till organisationer i S:t 
Petersburg och Moskva som ar-
betar mot främlingsfientlighe-
ten. Dessutom används medlen 
till fortsatt stöd åt en mansorga-
nisation i S:t Petersburg som ar-
betar med mansroller, föräldra-
skap och våld i hemmet. Svens-
ka Helsingforskommittén har 
också fått medel för att stödja 
den ryska HBT-rörelsen.

Fler arbetstilllfällen  
på båda håll
Start Öst har lett till fler jobb i både Ryssland och 
Sverige. nu upphör programmet i och med att 
Sidastödet till Ryssland avslutas.

Sida har låtit göra en utvärdering av 
Start Öst-programmet under åren 2005–
07 som omfattade 28 projekt i Moskva-, 
S:t Petersburg- och Kaliningradregio-
nerna. Över hälften av de svenska och 
ryska parter som intervjuats anser att 
 affärsverksamheten är mycket lovande. 
Omsättningen har ökat, liksom antalet 
anställda. En majoritet av både svenska 
och ryska företag som deltagit i program-
met bedömde att Start Öst haft stor bety-
delse för verksamheten.

Det finns ingenting som tyder på att 
det skett en utflyttning av arbetstillfällen 

från Sverige i samband med projektet. 
Tvärtom, antalet anställda har ökat, sär-
skilt på den ryska sidan. Paradexemplet 
är företaget Minomin Russia som gör 
hårvårdsprodukter. Det har gått från 0 till 
160 anställda.

Syftet med Start Öst har varit att ska-
pa ekonomisk tillväxt och en hållbar före-
tagsverksamhet. Programmet upphör nu 
i och med att utvecklingssamarbetet med 
Ryssland fasas ut. Utvärderingen kan be-
ställas av Sidas handläggare, 
johan.hellstrand@.sida.se

Sida stödjer journalistkurs i kaukasus

Fojo fortsätter 
sin utbildning 
av journalister 
i Ryssland.

På Yanta International tillverkas hela 
Sveriges behov av avancerade 
skyddskläder. Produktionen är ett resultat 
av ett Start Öst-projekt.
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Följ processen!
HALLå DäR Tamara maskovic, hand-
läggare för Forum Syds Balkanpro-
gram. Ni har startat en webbsida där 
man kan följa er planering av en ung-
domssatsning i kosovo. Varför det?
– Sidan ska bli som en äktenskapsför-
medling. Vi presenterar organisationer 
i Kosovo och vill att svenska organisa-
tioner ska visa upp sig. Så hoppas vi att 
de själva tar kontakt.
Varför just kosovo?
– Kosovo är väldigt aktuellt och svenska 
regeringen prioriterar det. Vi har en 
modell för hur vi arbetar med vårt Bal-
kanprogram i andra länder som vi just 
utvärderat. Målet är att öka ungas del-
aktighet i samhället. Nu vill vi se om 
modellen är användbar i Kosovo. Vi 
skannar av det civila samhället i Kosovo 
för att se hur man kan stödja ungdomar. 
Det är inget färdigt koncept utan vi vill 
att det ska växa fram i samarbete med 
organisationerna.
Ni har också en pedagogisk ambition?
– Jo, vi vill visa upp hur utvecklingsar-
bete går till. På sidan kommer vi att 
lägga in allt material i samma stund 
som det finns tillgängligt. Vi visar pro-
cessen i realtid.
men tar ni inte en risk? Tänk om det 
inte blir något projekt? Sida kanske 
inte stödjer det.
– Det stämmer. Vi vet inte om det blir 
något av det. Men vi vill visa hur det 
går till. Det är något helt nytt.
Följ processen på hemsidan www.kosovo.
forumsyd.org  

Returadress: Östlövet c/o Nätverkstan Ekonomitjänst, 
Box �1120, 400 �2 Göteborg

På GåNG

På NYA jOBB

•  madeleine Hägg-Liljeström är ny 
Sidachef  i Chisinau, Moldavien. Hon 
kommer närmast från Sidas Policy- 
och metodavdelning, POM.

•  wenche Stribolt börjar i höst som 
 biståndssamordnare i Minsk, Vitryss- 
land. Hon kommer närmast från 
Hälso- och sjukvårdens Östeuropa-
kommitté, ÖEK.

4 1 1 1 8 6 3 0 0

Broschyr om svenskt-ryskt samarbete
I mitten av juni hölls en konferens i 
S:t Petersburg för ryska 
och svenska parter i det 
Sidafinansierade samar-
betet som nu avslutas. 
Inför Rysk-svenskt Fo-
rum, som konferensen 
kallades, gjorde Sida 
en broschyr med ar-
tiklar om ett tiotal  
projekt och en kata-
log över en stor del 
av de projekt som 
drivits under de 
drygt 15 åren av 
samarbete med 
syfte, resultat 
och kontakt-
adresser. 

Broschyren delades ut till deltagarna i 
konferensen. Om du inte tillhörde dem 

kan du beställa den genom att 
mejla till

mats.sund-
gren@sida.se

Glöm inte ange 
postadress. Broschy-

ren finns på svenska 
och ryska. Artiklarna 

finns även på Sidas 
hemsida: 

www.sida.se/ryssland
En engelsk version av 

broschyren finns som pdf-
fil på hemsidan under rub-

riken Sveriges samarbete 
med Ryssland avslutas.

Två representanter för ett nätverk för 
homo- bi och transsexuella (HBT) i Ryss-
land kommer till Europridefestivalen som 
i år äger rum i Stockholm i juli. Även från 
Kirgizistan och Västra Balkan 
kommer representanter för 
 organisationer som arbetar  
för HBT-personers rättigheter.

Det är Svenska Helsingfors-
kommittén, som med finansie-
ring från bland annat Sida, stödjer HBT-
organisationer i dessa länder och har bju-
dit in dem till Europride.

– Meningen är att de ska informera 
om situationen för HBT-personer i dessa 

länder men också nätverka med andra 
under festivalen, säger Peter Öholm på 
Svenska Helsingforskommittén.

Homofobin är stark i det gamla Öst-
europa även om det skett en 
liberalisering av lagstiftningen 
efter kommunistsystemets fall. 
I Ryssland har situatuionen 
förvärrats de senaste åren och 
det är vanligt med misshandel 

av HBT-personer.
I Moldaviens huvudstad Chisinau 

stoppades i mitten av maj i år en planerad 
HBT-manifestation av en våldsam mobb. 
Polisen ingrep inte.

Ryska HBT-aktivister till Europride 


