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INLEDNING 

År 2012 har varit ett mycket aktivt och intensivt år 

för Östgruppen. Jämte ett kontinuerligt arbete för att 

stötta människorättsförsvarare i öst har vi ökat våra 

insatser för att bilda opinion och sprida information i 

Sverige och EU om människorättssituationen i våra 

fokusländer. 

Med hjälp av ett större Sida-bidrag till 

informationsspridande verksamhet rörande 

mänskliga rättigheter i Belarus (Vitryssland) har vi 

etablerat Östgruppen som en ledande aktör i Sverige 

på detta område. Genom professionellt än tidigare, 

med ett välfungerande kansli och breddad kompetens 

bland föreningens medarbetare. Resultatet är en 

tydlig effektivitetshöjning.  

 ”Är som vanligt imponerad över Östgruppens    

   arbete för MR i Belarus.” 

    Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister 

Genom seminariearrangemang, nätbaserade 

informationsresurser, stödmanifestationer, 

debattartiklar och annan medverkan i svenska och 

internationella massmedier har vi fortsatt 

uppmärksamma förtrycket i Belarus. Vår roll som 

opinionsbildare har stärkts och vi har varit centralt 

involverade i flera av de Belarusrelaterade 

diskussioner som förts i Sverige under året, däribland 

kring Telia Soneras verksamhet i Östeuropa och 

Centralasien och den diplomatiska konflikt som 

blossade upp mellan Sverige och Belarus den gångna 

sommaren. 

I princip samtliga våra aktiviteter med koppling till 

Belarus uppmärksammas i oberoende belarusisk 

press, och möter allt som oftast stor uppskattning hos 

landets demokratirörelse, något som vittnar om hur  

 

viktigt omvärldens moraliska och politiska stöd är för 

dem som kämpar för en demokratisk utveckling. Vår 

”Aktion Nalle” som vi genomförde i november slog 

därvidlag rekord, en sökning på Google på aktionen 

på belarusiska och ryska ger över 100 000 träffar! 

 ”Östgruppens och Vjasnas mångåriga samarbete   

   har varit mycket viktigt för oss. Vi uppfattar     

   problemen på liknande vis och delar åsikt om    

   hur de bör tacklas. Vi ser faktiskt Östgruppen 

  som de belarusiska människorättsförsvararnas

  ’röst’, inte bara i Sverige utan i hela EU” 

    Tatsiana Reviaka, människorättscentret Vjasna 

Vid sidan av arbetet med Belarus fortsatte arbetet 

med övriga verksamhetsområden. Utvecklingen i 

Ryssland har varit alarmerande efter Vladimir Putins 

återkomst till presidentposten våren 2012, 

Östgruppen har arbetat aktivt för att informera om 

detta, bland annat genom den nystartade bloggen 

Tystade röster, som fyllt ett tomrum i det svenska 

informationsflödet om situationen för det ryska 

civilsamhället. Vi har också fortsatt sprida ljus över 

människorättsproblemen i Tjetjenien genom ett 

informationsprojekt finansierat av Folke 

Bernadotteakademin.  

  

 ”Det Rysk-Tjetjenska vänskapsförbundets stundtals 

intensiva samarbete med Östgruppen har fört oss till 

Sverige flera gånger. Östgruppen har bland annat 

hjälpt oss att sprida fakta – i synnerhet kring det som 

sker i Norra Kaukasus, men också om situationen i 

Ryssland generellt. Att ha så engagerade vänner och 

kollegor betyder väldigt mycket.” 

   Oksana Tjelysjeva, Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet 
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Medan östgruppen geografiska huvudfokus i första 

hand legat på Belarus, kompletterat med verksamhet 

gällande Ryssland (inklusive Tjetjenien), har vi 

tematiskt fortsatt att jobba mycket med frågor 

relaterade till förenings- och mötesfrihet.  

Samtidigt som vi stärkt vår status som självständig 

opinionsbildare har vi också fortsatt samarbeta med 

andra aktörer i Sverige och Europa för att öka vår 

genomslagskraft och nå större målgrupper. På 

kommande sidor redogör vi mer detaljerat för vårt 

arbete och vad vi uppnått. Precis som tidigare har 

många aktiviteter kunnat genomföras tack vare våra 

ideellt engagerade medlemmar. Ett stort tack till er! 

 

 

  

 



 

3 

 

 

 

Ett prioriterat tematiskt ämnesområde för Östgruppen är 

arbetet för mötes- och föreningsfrihet. Arbetet i sig 

berör främst våra geografiska ämnesområden Belarus 

och Ryssland, men vi arbetar också med det på ett 

mer övergripande globalt plan.  

Med huvudfinansiering av Sida via Forum Syd, 

genomförde Östgruppen en informationskampanj om 

förenings-och mötesfriheten i Ryssland och Belarus. 

Också Amnesty och Vera Sagers stiftelse har stöttat 

projektet ekonomiskt.  

Projektet berör alltså de geografiska ämnesområdena 

Belarus och Ryssland och de olika aktiviteterna 

presenteras under respektive rubrik separat nedan. Några 

aktiviteter har varit gränsöverskridande och presenteras 

här.   

 

SÅ TYSTAS DE KRITISKA RÖSTERNA 

I slutet av 2011 gav Östgruppen ut skriften ”Så tystas 

de kritiska rösterna – en rapport om civilsamhällets 

ökade utsatthet, globalt, i Ryssland och i Belarus”. Vi 

fortsatte att sprida skriften under 2012, såväl vid våra 

utåtriktade evenemang som vid möten på 

Utrikesdepartementet, Sida och riksdagen. Vid slutet 

av året var i princip hela upplagan slut. 

 

 

 

 

Vi har också berättat om innehållet vid möten och 

seminarier, till exempel vid Belarusdagarna och ett 

separat medlemsmöte om just förenings- och 

mötesfriheten.  

 

TYSTADE RÖSTER – BLOGGEN 

 I maj lanserades ”Tystade röster – en blogg från 

Östgruppen om mötes och föreningsfrihet i Ryssland 

och Belarus”. Tanken med bloggen är att kombinera 

bakgrundsinformation med aktuella uppdateringar. 

Bakgrundsmaterialet består till stor del av innehållet i 

nyss nämnda ”Så tystas de kritiska rösterna”.  

Fram till årsskiftet publicerades ett 40-tal inlägg på 

bloggen. Lanseringen uppmärksammades bland 

annat av SvD:s ledarredaktion. 

Flera gånger har inlägg på Tystade röster varit de 

första som spridit information i Sverige om till 

exempel kränkningar av mötesfriheten i Ryssland. 

Ett bevis och gott betyg på detta är att journalister 

vidareförmedlat många av våra inlägg på Twitter. I 

november hade UNT också en ledare som till stora 

delar direkt bestod av information från Tystade 

röster. 

ÖVRIGT 

Inför 2013 har vi beviljats medel för en fortsättning 

av projektet. Vi kommer därför att fortsätta att sprida 

information via bland annat Tystade Röster och 

arbeta vidare med de organisationer och personer 

som visat intresse för frågan.  

FÖRENINGS- OCH MÖTESFRIHET 

 



 

 

VISUMFRIHET 

Östgruppen är medlem i ” Coalition for the European 

Continent Undivided by Visa Barriers”. Det är en 

koalition av ett trettiotal ideella organisationer som 

tillsammans arbetar för ett visumfritt Europa.   

Den 2 juli deltog Malin Fagerberg Wikström och 

Maria Hamberg i koalitionens konferens där det 

framtida gemensamma arbetet planerades i 

Warszawa. 

  

EU:s visumregler är bland annat ett hinder för 

belarusier som vill vidga sina vyer genom att resa 

till ett EU-land. Ett Schengenvisum är dyrt och den 

byråkratiska proceduren utgör också ett hinder. 

Följden blir att EU själv bidrar till den isolering av 

landet som man säger sig vilja motverka. 

Östgruppen har därför särskilt drivit kravet på 

visumfrihet för belarusier, alternativt att EU gör 

visumen kostnadsfria. Det var också en av fem 

punkter i det förslag på ny Belaruspolitik för EU 

som vi presenterade i en debattartikel i Sydsvenskan 

under hösten. 

   

 

Visumkonferensen i Warszawa. 
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BELARUS (VITRYSSLAND) 

BEVAKNING AV 

MÄNNISKORÄTTSSITUATIONEN I 

BELARUS 

Under 2012 fortsatte Östgruppen följa och reagera på 

utvecklingen på människorättsområdet i Belarus. Vi 

uppmärksammade konkreta brott mot de mänskliga 

rättigheterna och spred information till såväl 

allmänhet som professionellt verksamma aktörer i 

Sverige. Vi analyserade händelseutvecklingen och 

bildade opinion med utgångspunkt i denna analys.  

Generellt sett har repressionen i Belarus legat kvar på 

ungefär samma nivå som föregående år. Inga 

avgörande förändringar har noterats. Precis som 

tidigare drabbas de mest framträdande 

regimkritikerna av hård förföljelse, dels för att bevara 

kontrollen och bestraffa dem som vågar ifrågasätta 

förtrycket, dels för att avskräcka en bredare krets 

människor från samhällsengagemang.  

En central uppgift under 2012 har varit att förmedla 

att det systematiska förtrycket består, även om det 

inte alltid tar sig lika brutala former som under 

presidentvalet i december 2010. Det har känts särskilt 

viktigt i ljuset av nya diskussioner om huruvida EU 

borde återgå till en mjukare och mer pragmatisk 

hållning gentemot Lukasjenka-regimen. 

Vi har alltså deltagit aktivt som opinionsbildare i 

samband med att Sveriges och EU:s Belaruspolitik 

diskuterats. I januari publicerade vi tillsammans med 

Vjasnas vice ordförande Valjantsin Stefanovitj en 

debattartikel på Newsmill (”Förföljelsen av 

oberoende aktörer i Vitryssland ökar”) där vi 

uppmärksammade den fortsatt svåra situationen för 

det belarusiska civilsamhället.  

Inför parlamentsvalet i september uppmanade vi i en 

annan debattartikel utrikesminister Carl Bildt att 

tydligt fördöma grova människorättsbrott som 

regelbundet äger rum i Belarus (”Bildt måste reagera 

på de nya övergreppen”). Ett par veckor senare 

presenterade vi i en artikel i Sydsvenskan (”Isolera 

regimen men inte folket i Vitryssland”) fem förslag 

på hur en effektiv Belaruspolitik skulle kunna 

utformas. 

Utöver publicistisk verksamhet har vi bildat opinion 

kring Belaruspolitiken via medverkan i seminarier 

och intressentmöten, i såväl egen som andras  regi 

(bland annat Utrikespolitiska institutet, LSU och 

OSSE-nätverket). Östgruppen är idag utan tvekan en 

av Sveriges mest etablerade organisationer på 

området, och våra synpunkter tas därför emot med 

intresse av både massmedier och andra aktörer med 

Belarus på sin agenda. 
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ALES BJALJATSKI  

Belarus främste människorättsförsvarare Ales 

Bjaljatski greps den 4 augusti 2011 och dömdes 

sedermera till fängelse i fyra och ett halvt år, jämte 

konfiskering av alla privat egendom. Formellt 

anklagades Bjaljatski för skatteflykt, i praktiken 

handlade det dock om en politiskt motiverad 

rättsprocess till följd av hand mångåriga och effektiva 

människorättsarbete.  

Östgruppen har under 2012 regelbundet 

uppmärksammat Ales Bjaljatskis situation. Vi har 

gjort det genom att arrangera två stödmanifestationen,  

utanför Belarus ambassad i Stockholm den 31 januari 

och en annan den 4 augusti, då han hade suttit 

fängslad i ett år. Bjaljatskis fall har också tagits upp 

inom ramen för ett flertal offentliga evenemang som 

vi arrangerat själva eller på annat sätt medverkat i, 

som till exempel Belarusdagarna, Bok- och 

biblioteksmässan samt MR-dagarna. Vid 

Litteraturresans aktion ”Tolv timmar för det fria ordet 

i Belarus” på Norrmalmstorg i Stockholm den 19 

december medverkade Östgruppens ordeförande 

Martin Uggla även detta år med läsning ur Bjaljatskis 

publicerade texter, bland annat från antologin 

Brännpunkter Öst, som Östgruppen gav ut år 2008. 

 

 

I samband med Ales Bjaljatskis 50-årsdag den 25 

september deltog Östgruppen i en 

gratulationskampanj. Fotografier på 

människorättsförsvarare från hela världen som 

uttryckte solidaritet med Ales samlades i ett särskilt 

presentalbum som överlämnades till Ales i fängelset. 

Vi skrev även en artikel om Ales till svenska 

Amnestys medlemsutskick ”Insats”. Artikeln 

fungerade som bakgrundsinformation i den svenska 

delen av Amnestys internationella kampanj ”Skriv 

för frihet”, som uppmanade till att skriva vykort till 

politiska fångar. I Sverige var Ales en av de fem 

politiska fångar som kampanjen kom att fokuseras 

kring. Totalt skrev över 100 000 personer över hela 

världen vykort till Ales inom ramen för kampanjen. 
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Sofia Uggla håller tal på en manifestation till stöd för Ales Bjaljatski. 

TELIA SONERA 

Östgruppen uppmärksammade redan under 2011 Telia 

Soneras tveksamma agerande i Belarus. Via sitt belarusiska 

intressebolag (samägt med staten) har man ägnat sig åt 

blockering av hemsidor och utlämnande av kunduppgifter 

som hjälpt landets säkerhetstjänst att spåra protesterande 

demonstranter efter presidentvalet 2010. 

Under våren 2012 tog sig SVT:s grävande journalister på 

Uppdrag Granskning an fallet och gjorde ett reportage som 

väckte mycket stor uppmärksamhet i såväl Sverige som 

utomlands, inte minst i Belarus. Vi bidrog med expertis och 

kompletterande information under SVT:s research-fas, och 

hade på så vis en viktig roll i det arbete som låg bakom det 

slutligen publicerade tevereportaget. 

Uppdrag Gransknings avslöjande ledde till en omfattande 

diskussion i svenska massmedier om huruvida Telia 

Soneras verksamhet var förenlig med bolagets egna 

riktlinjer, och vilka etiska krav som svenska staten i form av 

största delägare kunde ställa. Östgruppen medverkade flitigt 

i denna debatt genom framträdanden både i etermedia och 

tryckt press. Vi publicerade också debattartiklar på temat, 

dels i Sydsvenskan (”Telia bör ställa krav på totalitära 

stater”), dels i SvD (”Telia Sonera i Vitryssland – en 

smutsig historia från början”). 
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ISHOCKEY-VM 2014 

Enligt ett beslut av det internationella 

ishockeyförbundet ska 2014 års världsmästerskap 

hållas i Belarus. Värdskapet för VM-turneringen är 

ett stort prestigeprojekt för president Lukasjenka – 

som gärna utnyttjar just idrottsevenemang i politiska 

syften. Mot denna bakgrund har Östgruppen 

engagerat sig i frågan och anslutit sig till dem som 

kräver att Belarus fråntas arrangemanget. 

I en debattartikel på Newsmill (”Så blir ishockey-VM 

en del av det vitryska förtrycket”) argumenterade vi 

för denna ståndpunkt och i samband med det 

lanserade vi också kampanjen ”Don’t Play with the 

Dictator” (kampanjhemsida: minsk2014.no) 

tillsammans med människorättsorganisationer fran 

flera andra europeiska länder. Såväl Sveriges Radio 

som SVT intresserade sig för kampanjen, vilket ledde 

till upprepad medverkan för Östgruppen i svenska 

massmedier.  

 

 

Det massmediala intresset var som störst i anslutning 

till det ishockey-VM som hölls i maj 2012, eftersom 

internationella ishockeyförbundet då hade möjlighet 

att riva upp sitt tidigare beslut. Istället valde man att 

låta planerna ligga fast. För Östgruppens del innebär 

det att kampanjen fortsätter och förmodligen kommer 

att få ny fart inför 2013 års VM, som avgörs i 

Sverige. 

 

TYSTADE STATYER 

Den 18 mars medverkade Östgruppen i en 

internationell aktion för Belarus. Den svenska 

aktionen hölls i centrala Stockholm och arrangerades 

av Östgruppen och Info Belarus. Statyer runt om i 

världen försågs med munkavle under parollen “Stå 

upp för demokrati i Belarus”. Aktionen syftade bland  

annat till att uppmärksamma bristen på demokrati i 

Belarus. Sammanlagt deltog cirka 20 personer och 

bilderna fick bra respons på Facebook. 
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GOSEDJUR 

I Minsk arrangerades under vintern två 

demonstrationer utförda av gosedjur. Mötesfriheten i 

landet är så starkt inskränkt att demonstrationer är 

mycket svåra att genomföra, detta var ett sätt att 

försöka kringgå myndigheternas restriktioner. 

Budskapet från gosedjuren var bland annat att 

mötesfriheten i landet skulle respekteras. Gosedjuren 

greps snabbt och deras ”husse” dömdes till fängelse.  

För att uppmärksamma detta arrangerade Östgruppen 

snabbt en stödorganisation i Sverige, genomförd av 

”Östgruppens gosedjursavdelning”. Manifestationen 

fick stor uppmärksamhet i belarusisk oberoende 

media och på svenska sociala medier.  

 

 

 

Den 10 november arrangerade Östgruppen ”Aktion 

Nalle”. Under aktionen på Sergels torg i Stockholm 

samlade vi in cirka 175 nallar som vi paketerade och 

skickad till de belarusiska tjänstemän som svartlistats 

för inresa till EU på grund av sina 

människorättsbrott. Nallarna hade med sig budskap 

på belarusiska med uppmaningar om respektera 

mötes- och föreningsfriheten i landet. Totalt deltog 

ett 30-tal aktivister i aktionen. 

Aktionen uppmärksammades mycket stort i främst 

oberoende belarusisk media men också i 

grannländerna runt omkring, i så väl teve, radio som 

tidningar, i många medier som toppnyhet. Aldrig 

tidigare har Östgruppens arbete uppmärksammats så 

brett som då. I Sverige uppmärksammades den bland 

annat av SVT:s ”Agenda”. 
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NALLEBJÖRNAR OCH DIPLOMATISK 

KONFLIKT 

En av årets mest uppmärksammade händelser i 

Belarus var annars den nallebjörnsaktion som den 

svenska reklambyrån Studio Total genomförde den 4 

juli. 800 fallskärmsförsedda nallebjörnar med 

budskap om respekt för mänskliga rättigheter 

släpptes ut från ett flygplan som i smyg tagit sig in på 

belarusiskt territorium. Den belarusiska regimen 

förnekade först att händelsen överhuvudtaget ägt 

rum, men tvingades sedan under tryck från bildbevis 

och vittnesmål erkänna att den för det inhemska 

luftförsvarets så pinsamma historien var sann.  

Östgruppen var inte på något sätt involverad i 

aktionen. Men när den till slut fick stor 

uppmärksamhet iockså i Sverige efter en inledande 

period där många svenska massmedier förhöll sig 

tvekande till om den verkligen genomförts – tog vi 

aktivt del i de diskussioner som följde. Inte minst tog 

vi del i debatten om eventuella orsakssamband 

mellan aktionen och den utvisning av Sveriges 

ambassadör i Belarus, Stefan Eriksson, som tog fart 

en månad senare. 

Vår uppfattning (som huvudsakligen stöddes av de 

flesta med insikt i Belarus-frågor) var att utvisningen 

av ambassadören i första hand berodde på Sveriges  

 

principfasta och kritiska politik gentemot den 

belarusiska regimen, jämte det omfattande stöd som 

Sverige ger till landets demokratirörelse. Många 

massmedier gav dock hellre versionen att 

nallebjörnarna låg bakomden diplomatiska 

konflikten. Martin Uggla skrev flera artiklar i ämnet 

på Belarusbloggen. De fick ett stort antal läsare och 

en av dem återpublicerades i något redigerad version 

på mediesajten Ajour. 

Inställningen till nallebjörnsaktionen skiftade bland 

svenska aktörer med verksamhet i Belarus. Från 

Östgruppens sida såg vi positivt på aktionen, 

eftersom den dels bidrog till att väcka enorm 

uppmärksamhet kring den belarusiska 

människorättssituationen runt om i världen, dels av 

de flesta inom dfen belarusiska demokratirörelsen 

betraktades som en stark solidaritetsyttring. Också i 

belarusiska oberoende kretsar förekommer det dock 

delade meningar om aktionen. En del av dem som 

trots allt ser ett orsakssamband mellan nallarna och 

utvisningen av Sveriges ambassadör ifrågasätter 

nyttan av aktionen eftersom Stefan Erikssons närvaro 

i Belarus var mycket uppskattad.  Generellt är dock 

de flesta positiva till aktionen som sådan.  
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BELARUSDAGARNA 2012 

Den 24-26 april höll Östgruppen en serie seminarier 

inom ramen för våra ”Belarusdagar”.  Den 

belarusiska demokratirörelsen företräddes av Andrej 

Bastunets (BAZj), Jelena Tonkatjova (Lawtrend), 

Jury Tjavusau (Asambleja), Natalja Radzina 

(Chartyja 97), Nikolaj Kvantaliani (RADA), 

Valjantsin Stefanovitj och Andrej Paluda (Vjasna). 

Även EU-minister Birgitta Ohlsson och Jesper Roine 

(SITE) medverkade vid ett seminarium om EU och 

Belarus i Kungliga myntkabinettets hörsal.  

  

Bland övriga teman som togs upp under seminarierna 

fanns det oberoende civilsamhällets utsatta situation, 

dödsstraffet, yttrandefrihet i media och på nätet samt 

de politiska fångarna. Tre av seminarierna 

samarrangerades med andra organisationer – 

Amnesty, LSU respektive Civil Rights Defenders. 

Arrangemangen var välbesökta och gav även tydlig 

resonans i media. Natalja Radzina intervjuades bland 

annat av TV4 medan exempelvis  DN och 

SvD publicerade flera artiklar med utgångspunkt i 

vad som framkommit under seminarier och intervjuer 

med våra belarusiska gäster.  

 

 

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 

Östgruppen deltog med egen monter på 

”Internationella Torget” under Bokmässan i 

Göteborg den 2730 september. I montern samlade vi 

informationsmaterial, böcker och rapporter om 

mänskliga rättigheter inom våra geografisk 

fokusområden. Vi diskuterade med, och delade ut 

böcker och rapporter till intresserade 

monterbesökare. I montern satte vi även upp en 

skrivarstudio med vykort, brevlåda, information om 

och adresser till de politiska fångarna i Belarus. Även 

förtryckta vykort adresserade till president 

Lukasjenka med krav på att de politiska fångarna 

friges fanns att skriva under och lägga på lådan.  

Amanda Lövkvist, Andrej Jurov och Martin Uggla 

på bokmässan i Göteborg. 

 

EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson håller 

tal på Belarusdagarna. 
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MR- DAGARNA 

MR-dagarna (12-13 november) hölls i år i Göteborg 

– i samma lokaler som Bokmässans internationella 

Torg. Vi samarrangerade vårt deltagande med 

Litteraturresan Belarus (Maria Söderberg) och 

skapade tillsammans en scen av våra sammanslagna 

monterplatsen som vi döpte till ”Extrascenen”.  

Genom att koordinera MR-dagarna med ett besök 

som Internationella Juristkommissionens svenska 

sektion planerade under hösten, kunde vi dessutom 

bjuda in fem belarusiska människorättsförsvarare till 

vårt scenprogram: Andrej Bandarenka (Plattform), 

Raisa Michajlouskaja (Centrum för mänskliga 

rättigheter), Ihar Rynkevitj (Rättshjälp åt folket), 

Iryna Dzejavitsyna och Jelena Tonkatjova 

(Lawtrend).  

Gemensamt arrangerade vi 27 halvtimmesseminarier 

på vår monterscen. Tolv av dessa stod Östgruppen 

och våra fem gäster för. Under dessa seminarier tog 

vi bland annat upp de politiska fångarnas situation 

och de repressalier som drabbar de advokater som 

försvarar dem. Andrej Bandarenka berättade 

dessutom om sina egna erfarenheter från åren som 

politisk fånge och vi visade en nyproducerad film om  

dödsstraffet. Martin talade bland annat om Telia 

Soneras affärer i Belarus och Hockey-VM i Minsk.  

Vi höll även ett välbesökt seminarium i en av de 

större salarna tillsammans med Litteraturresan 

Belarus om yttrandefrihet, föreningsfrihet och 

fängelseförhållanden i Belarus: ”Där varje ord 

räknas”.     

ÖVRIG SEMINARIEVERKSAMHET 

I slutet av januari arrangerade Östgruppen två 

välbesökta seminarier med Vjasnas vice ordförande 

Valjantsin Stefanovitj och Olga Smoljanko från 

Lawtrend. De var delvis riktade till olika målgrupper 

och fokus låg på den nya lagstiftning som medfört 

ytterligare inskränkningar i föreningsfriheten, liksom 

på Ales Bjaljatski och människorättssituationen 

överlag. Under det första seminariet – på Sensus 

Medborgarplatsen – redogjorde Anna Ekberg (UD) 

även för Sveriges och EU:s Belaruspolitik. Besöket 

fick bra genomslag i media bland annat i en 

dubbelsidig artikel i SvD:s Europasektion.  

Den 17 september genomförde Östgruppen i 

samarbete med Kulturhuset ett kvällsarrangemang 

under rubriken ”Vitryssland bortom rubrikerna”. 

Ambitionen var att erbjuda alla intresserade ett 

fördjupat samtal om den aktuella situationen i 

Belarus, och titeln anspelade på den gångna 

sommarens något grunda medierapportering kring 

Studio Totals nallebjörnsaktion och den diplomatiska 

krisen. Vi visade dokumentärfilmen ”Belarusian 

Dream” och höll en paneldiskussion med Julia 

Slutskaja från Solidarity with Belarus Information 

Office (som står bakom filmen), Maria Söderberg 

(Litteraturresan Belarus) och Martin Uggla. 

Kulturhusets Studio 3 var i stort sett ful
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Morgonen därpå anordnade vi i samarbete med Civil 

Rights Defenders ett frukostseminarium med Julia 

Slutskaja: ”Jakt på regimkritiker trappas upp”. Trots 

att seminariet utannonserades med relativt kort varsel 

fyllde åhörarna Civil Rights Defenders lokaler till 

brädden. Mediebevakningen kring Slutskajas besök 

resulterade bland annat i nyhetsinslag på både SVT 

och TV4 samt artiklar i till exempel Metro (via TT 

som intervjuade henne). 

 

MASSMEDIEAKTIVITET 

Under året har Östgruppen skickat ut 39 

pressmeddelanden rörande Belarus, och även på  

ndra sätt agerat för att sprida information till svenska 

journalister, vilket resulterat i många 

massmedieinslag.  

Vi har också i mycket högre grad än tidigare använt 

sociala medier, särskilt Facebook och Twitter, för att 

nå ut med Belarusrelaterad information. 

 

 

I oberoende belarusisk press har Östgruppens 

verksamhet precis som tidigare år haft stort 

genomslag. Flertalet av våra utspel och aktiviteter har 

lett till reportage, intervjuer och omnämnanden i de 

mest centrala belarusiska nyhetsmedierna, t.ex. Radio 

Svaboda, Chartyja 97, Nasja Niva, European Radio 

for Belarus, Belsat och Radio Racyja. 

BELARUSISKA HÄNDELSER MED 

SVERIGEKOPPLING 

Utöver historierna med Telia Sonera och 

nallebjörnsaktionen har vi också bevakat andra 

skeenden i Belarus med  koppling till Sverige. Vi 

uppmärksammade att ett svenskt företag avskedat en 

belarusisk medarbetare, Julia Stsiapanava, på grund 

av hennes demokratiengagemang. Vi kritiserade 

också att sångerskan Loreen medverkade i årets 

upplaga av den belarusiska musikfestivalen 

Slavjanskij Bazar, som i många avseenden är 

återkommande propagandajippo för regimen.   

Panelsamtal på Kulturhuset i Stockholm vid visningen av  “Belarusian Dream”. 
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BELARUSBLOGGEN OCH FOKUS 

VITRYSSLAND 

Sedan 2009 driver Martin Uggla Belarusbloggen 

(vitryssland.wordpress.com). Bloggen har fortsatt 

fungerat som ett viktigt redskap för 

informationsspridning och opinionsbildning om 

samhällsutvecklingen i Belarus. Under 2012 

publicerades 127 inlägg och antalet besök på bloggen 

har vuxit kontinuerligt. 

Medan Belarusbloggen har en personlig och ofta 

värderande ton är den nya informationssatsningen 

Fokus Vitryssland – publicerad i form av en 

nättidskrift på adressen fokusvitryssland.se – mer  

 

 

renodlat nyhetsorienterad. Information om aktuella 

händelser med koppling till mänskliga rättigheter i 

Belarus sprids på så sätt till en svensk publik med 

intresse för landet. 

Fokus Vitryssland har efter ett års verksamhet 

etablerat sig som en nyhetskälla som bland annat 

svenska journalister utnyttjar för att få information. 

Totalt publicerades 138 artiklar under året. 
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RYSSLAND 
SVERIGES RYSSLANDSPOLITIK 

Vi har fortsatt driva Östgruppens krav på en 

värdebaserad svensk Rysslandspolitik, där frågan om 

de mänskliga rättigheterna ges högre prioritet än 

tidigare. Ämnet aktualiserades i samband med det 

ryska presidentvalet i mars, där Vladimir Putin åter 

blev president efter ett val präglat av manipulation 

och fusk. Vi uppmanade utrikesminister Carl Bildt 

att tydligt och offentligt reagera på valfusket. I 

samband med valet publicerade vi också en 

debattartikel i GP tillsammans med Miljöpartiets 

utrikestalesperson Valter Mutt (”Bildt gör som Putin 

vill”) där vi kritiserade undfallenheten i Sveriges 

politik gentemot Ryssland. 

I januari gjorde Martin Uggla i samarbete med 

Amnesty en presentation av den ryska 

människorättssituationen för riksdagens MR-grupp. 

Fokus låg bland annat på den alltmer inskränkta 

mötes- och föreningsfriheten i landet. 

BALLONGPROMENAD 

För att uppmärksamma de pågående protesterna i 

Ryssland och den alltmer inskränkta mötesfriheten 

arrangerade Östgruppen den 12 juni en promenad för  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mötesfrihet i Ryssland. Med vita ballonger i 

händerna promenerade vi längs Drottninggatan i 

Stockholm för att visa vårt stöd till den ryska 

demokratirörelsen, som också de genomfört flera 

promenader för mötesfrihet i bland annat Moskva. 

  

DEMOKRATISTÖD 

Östgruppen har under året fortsatt att ta upp frågan 

om ett stärkt svenskt demokratistöd till Ryssland. 

Stödet skars för några år sedan ned från som mest 

110 miljoner kronor till 10 miljoner. Idag ligger det 

på cirka 35 miljoner. 

Den 27 oktober hade vi en debattartikel på SvD:s 

Brännpunkt om utvecklingen i Ryssland och 

demokratistödet under rubriken ”Fel att Sverige har 

strypt ryskt bistånd”. Artikeln skrevs under av 

Östgruppen och  Svenska freds gemensamt. Ämnet 

följdes senare upp av en fråga i riksdagen från 

Valter Mutt (MP) till biståndsminister Gunilla 

Carlsson, vilket vi bland annat uppmärksammade 

med ett pressmeddelande. 

CAUSE OM FÖRENINGSFRIHET 

I slutet av året skapade vi ett upprop på Internet, en 

så kallad ”cause”. Kraven i uppropet var följande: 

höj demokratibiståndet, kritisera brotten mot 

föreningsfrihet i Ryssland och kämpa för att ökad 

uppmärksamhet inom EU. 

ÖVRIGT 

Förutom ovanstående arbete har vi alltså framförallt 

drivit vårt Rysslandsarbete via bloggen ”Tystade 

röster”, se ovan under rubriken ”Förenings- och 

mötesfrihet”.  Styrelsen har också valt att i sin 

verksamhetsplan för 20132014 prioritera upp arbetet 

med Ryssland inom föreningen och satsa på att 

stärka resurserna för detta arbete.  
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I månadsskiftet februari-mars besökte Stanislav 

Dmitrijevskij från Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet 

Sverige på inbjudan av Östgruppen. Besöket ägde 

rum inom ramen för ett projekt som finansierats av 

Folke Bernadotteakademin med rubriken Tjetjenien i 

skuggan av det ryska presidentvalet. Vi arrangerade 

två seminarier med Dmitrijevskij som huvudtalare, 

det ena i samarbete med Civil Rights Defenders. I  

 

 

 

fokus för seminarierna stod frågan om en möjlig 

lagföring av officerare som misstänktes för 

krigsförbrytelse i Tjetjenien, inklusive Vladimir Putin 

som vid den aktuella tidpunkten ännu inte hade 

återvalts till president. 

 

Stanislav Dmitrijevskij bjöds också in till ett möte 

med UD:s Rysslandshandläggare, där han bland 

annat förmedlade sin syn på den politiska 

situationen i landet. 

 

TJETJENIEN OCH KAUKASUS 

 

Stanislav Dmitrijevskij, Robert Hårdh och Amanda Lövkvist på ett seminarium om Tjetjenien. 
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SEMINARIUM OM GEORGIEN 

I slutet på oktober arrangerade vi ett seminarium på 

ABF om det georgiska parlamentsvalet och 

efterföljande regimskiftet med Henrik Hallgren 

(Forum Eurasien) och Hans-Gunnar Adén (UD). 

Moderator var Maria Hamberg från Östgruppen. Det 

blev ett uppskattat seminarium och en mycket bra 

dialog mellan de båda.  

MISSTÄNKT RYSK KRIGSFÖRBRYTARE 

TILL SVERIGE PÅ NYTT! 

Östgruppen har länge bevakat det militära samarbetet 

mellan Sverige och Ryssland, bland annat i ljuset av att 

många höga officerare inom den ryska försvarsmakten 

sannolikt gjort sig skyldigs till krigsförbrytelser inom 

ramen för kriget i Tjetjenien. 2007 gjorde vi i samarbete 

med Svenska Helsingforskommittén en polisanmälan 

mot en rysk general med misstänkt inblandning i brott 

mot folkrätten. I juni 2012 besökte Rysslands 

dåvarande generalstabschef Nikolaj Makarov Sverige 

för att bland annat träffa försvarsminister Karin 

Enström. Eftersom Makarov tidigare varit vice 

befälhavare för Moskvas militärområde och 

därigenom kunde misstänkas för inblandning i 

krigsförbrytelser i Tjetjenien, uppmärksammade och 

kritiserade vi besöket. Vårt arbete resulterade i att  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frågan lyftes i riksdagens frågestund. Dessutom blev 

den stort uppmärksammad i svenska massmedier, 

exempelvis TV4 och Aftonbladet, där vi också fick 

möjlighet att framföra våra synpunkter. 

   

NY ANSÖKAN TILL FBA 

Under hösten skickade vi in en ansökan till Folke 

Bernadotteakademien om att driva ett mindre 

informationsprojekt om Tjetjenien under våren 

2013, något vi även fick beviljat.  
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ÅRSMÖTE 

Den 31 mars 2012 hade Östgruppen årsmöte i Hälsans 

hus i Stockholm. Årsmötet inleddes med ett 

uppskattat föredrag av frilansjournalisten och 

Rysslandskännaren Torgny Hinnemo med rubriken 

”Vad tycker ryssarna egentligen?”. Därefter åt 

årsmötesdeltagarna en gemensam lunch på restaurang 

Hermans. 

Vid de därpå följande årsmötesförhandlingarna 

beviljades styrelsen ansvarsfrihet och val av styrelse 

förättades.  

 

 

STYRELSE  

Styrelsen konstituerade sig där ledamöterna fick 

ansvar för var sitt arbetsområde. Också några 

personer utanför styrelsen har haft ansvar för vissa 

arbetsområden. Martin Uggla valdes till ordförande 

samt officiell talesperson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den  9 september hade styrelsen och personalen en 

gemensam upptaktsdag på vårt nya kansli. 

Förmiddagen ägnades åt ”lära-känna-lekar” och att 

tillsammans diskuterade utmaningar och former för 

det interna arbetet inom föreningen. Under 

eftermiddagen diskuterades föreningens 

verksamhetsplaner. 

 

Ansvaret för att koordinera styrelsens arbete och att 

förbereda möten har legat på kanslichef Sofia Uggla.  

ALLMÄNT FÖRENINGSARBETE 
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KAFÈ ÖSTGRUPPEN 

För att knyta samman styrelsen, personalen och de 

ideella medlemmarna nu när föreningen växter tog 

styrelsen under vårterminen initiativ till arrangerandet 

av ”Kafé Östgruppen”. Syftet var att under lättsamma 

former samlas, fika och prata över ett i förväg givet 

tema. En särskilt inbjuden gäst eller någon från 

föreningen inledde samtalet och därefter hölls en 

öppen diskussion.  

Fyra separata kafékvällar hölls:  

 12/2 Mänskliga rättigheter på RuTube med 

inledning av Konstantin Barnov (Youth 

Human Rights Movement) och Amanda 

Lövkvist (Östgruppen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20/3: Litteratur som drivkraft för förändring, 

med inledning av Dmitri Plax (författare mm) 

och Maria Söderberg (Belarus 

Litteraturresan).  

 10/4: Vitrysk ekonomi, med inledning av 

Jesper Roine (SITE, Handelshögskolan). 

 15/5: Demokratirörelsen i Ukraina, med 

inledning av Hanna Söderbaum (Östgruppen).  
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NYHETSBREV 

I september lanserade Östgruppen ett nyhetsbrev till 

medlemmar och andra intresserade. Där ges en 

kortfattad översikt av vad som är på gång inom 

föreningen. Till exempel presenteras kommande 

evenemang så väl som reslutaten av redan 

genomförda, pressklipp samt inlägg som vi gjort i 

debatten i form av debattartiklar eller blogginlägg.  

Nyhetsbrevet publiceras digitalt och utkommer 

ungefär varannan månad. 

HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER 

Östgruppens hemsida ostgruppen.se har fortsatt att 

vara navet i föreningens informationsspridning. 

Denna har dock under året kompletterats med en mer 

intensiv närvaro i sociala nätverk på Internet än 

tidigare. Östgruppen lanserade sin nya sida på 

Facebook i början av året och började samtidigt 

använda sig av Twitter.  

EKONOMI 

I början av verksamhetsåret sköttes föreningens 

ekonomi gemensamt av Martin Uggla och Sofia 

Uggla samt ekonomiskt ansvarig i styrelsen. 

Bokföringen gjordes av redovisningsbyrån Globla 

Redovisning. Från och med april fick vi dock 

möjligheten  att anställa Lisen Jones som ekonom på 

halvtid för föreningen. Lisen har därefter skött all 

ekonomihantering inom Östgruppen. I och med att 

föreingens ekonomi vuxit så kraftigt har det funnits 

stora behov av att strukturera ekonomihanteringen på 

ett annat sätt än tidigare. Lisen har under året, 

förutom att sköta det löpande arbetet, utarbetat en ny 

kontoplan, en ny budgetmall, en ny mall för 

årsredovisning etc.  

INSAMLING 

Linda Isaksson Lööw har varit ansvarig för 

föreningens insamlingsarbete. I huvudsak har medel 

samlats in för att täcka den egeninsats på 16 000 

kronor som Östgruppen måste stå för själv inom det 

projektbidrag vi beviljats av Forum Syd.  

Den största insatsen för att samla in pengar gjordes 

med den h(öst)insamling vi gjorde till stöd för 

förenings- och mötesfrihet i Ryssland och Belarus. 

Totalt samlades 4310 kr i gåvor från olika givare.  

 

 

 

VERKSAMHETSSTÖD 

För 2012 beviljades Östgruppen ett verksamhetsstöd 

från Folke Bernadotteakademin på 200 000 kronor, 

vilket var en ökning från föregående års 150 000 

kronor. Verksamhetsstödet har liksom tidigare gett 

oss möjlighet att en organisationssamordnare 

anställd på cirka 40 %. Organisationssamordnarens 

roll är främst att fungera som en sammanhållande 

länk i organisationen. Arbetsuppgifterna har bland 

annat bestått av att stödja och koordinera det ideella 
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arbetet, sköta kommunikation med medlemmar, 

andra organisationer och en intresserad allmänhet, 

samt att ansvara för stora delar av den löpande 

administrationen. Tjänsten har under året till stora 

delar inkluderats i kanslichefens uppgifter och 

därmed skötts av Sofia Uggla. Vissa delar utfördes 

under våren av Malin Fagerberg Wikström. 

Verksamhetsstödet har dessutom bland annat gett 

föreningen möjlighet att bekosta teknisk hjälp i 

framtagandet av den nya hemsidan.  

I oktober lämnades en ny ansökan in till Folke 

Bernadotteakademin om verksamhetsstöd för år 

2013, vilken senare också den beviljades med 200 

000 kronor. 

MEDLEMMAR 

Östgruppen har under 2012 återigen ökat sitt 

medlemsantal. Den sista december 2012 hade 

föreningen 79 betalande medlemmar, att jämföra 

med 69 ett år innan.  

 

 

Av dessa vad 24 helt nya. Om man i antalet 

betalande medlemmar räknar in de som betalat sin 

medlemsavgift också året före – ett sätt att räkna som 

är brukligt inom de flesta föreningar då det är lätt 

hänt att missa att betala sin medlemsavgift i tid – 

hade Östgruppen vid den sista december 2012 99 

medlemmar.  

Kommunikation med medlemmarna sker liksom 

tidigare bland annat via vår interna e-postlista. Vi har 

utöver detta också en parallell extern e-postlista till 

vilken vi ansluter medlemmar som önskar färre 

utskick, samt personer som inte är medlemmar men 

vill ha information från Östgruppen.  

Vid årets slut var var 222 personer anslutna till de 

båda e-postlistorna (75 respektive 147), vilket var en 

ökning med 53 personer i jämförelse med föregående 

år. Förutom den allmänna e-postlistan har 

kommunikationen inom föreningen skett på separata 

e-postlistor för de olika arbetsgrupperna.  
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PRAKTIKANTER  

Sedan Östgruppen fick ett kansli som kan ge 

handledning har vi numera möjlighet att ta emot 

praktikanter. Under vårterminen, från december 

2011 till och med slutet av mars 2012 praktiserade 

Fred Uggla hos oss. Fred arbetade med IT-support 

och hjälpte oss att få tekniken på det då nystartade 

kontoret att fungera. Bland annat har han byggt 

upp en gemensam server och skapat webbsidan 

”Fokus Vitryssland”. 

Under höstterminen, från 1 oktober till och med 

18 januari 2013 praktiserade Maria Hellborg hos 

oss. Maria arbetade bland annat med att arrangera 

ett studiebesök för belarusiska människorätts-

försvarare samt med att bygga ut länksamlingen i 

”Belarusportalen”. Hon utförde också en stor 

mängd olika administrativa sysslor samt deltog i 

utåtriktade evenemang som föreläsningar och 

MR-dagarna i Göteborg. 

 

 

 

 

PERSONAL  

Följande personer har varit anställda på 

Östgruppen: 

 

 Jon Fridholm, handläggare inom 

Belarusprogrammet (75  % fast anställning i 

grunden, utökat med föräldravikariat på 25 % 

1/1-31/8 och 20 % 1/9 -30/10.) 

 

  Paulina Kluge, handläggare inom 

Belarusprogrammet (75% fast anställning i 

grunden, utökat med föräldravikariat på 5 % 

1/1-30/10.) 

 

  Lisen Jones, ekonom.(Fast anställd på 50 % 

from 1/4.) 

 

  Malin Fagerberg Wikström, kansliassistent. 

(Visstidsanställning på 50 % tom 30/6.) 

 

  Martin Uggla, programchef . (Fast anställd 

på 75% föräldraledig på 25 % 1/1-30/10.) 

 

   Sofia Uggla, kanslichef. (Fast anställd på 75 

% föräldraledig på 25% 1/1 – 31/8.)

Jon Fridholm, Lisen Jones, Sofia Uggla och Paulina Kluge skickar 

en hälsning till Ales Bjaljatski på hans 50-årsdag.  



 

 

 


