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Centralasiengrupperna är en ideell volontärdriven organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår
målsättning är att främja ett demokratiskt
Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att
mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås.
Detta gör vi bland annat genom långsiktigt utvecklingssamarbete, utbyten, utbildningar och påverkansarbete. Centralasiengruppernas fokus är regionen Centralasien, huvudsakligen i bemärkelse de fem
postsovjetiska republikerna Kazakstan,
Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och
Uzbekistan. Hittills har vi framför allt arbetat i Kirgizistan och Tadzjikistan men
har också flera projekt i Sverige och samarbeten i andra länder.
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Återblick från
året som gått
Kära medlem,
Vi lämnar ett innehållsrikt och utvecklande år bakom oss – året då Centralasiengrupperna som rörelse firade fem år. Om
vi tittar i backspegeln är det otroligt att se
allt det som hänt sedan uppstarten 2009.
Vad som började som en opretentiös rekogniseringsresa, fortsatte som ett löst vänskapsnätverk mellan Sverige och Kirgizistan och sedan övergick till en liten förening
med ett fåtal projekt i södra Kirgizistan,
är idag en etablerad organisation med
långsiktig verksamhet i Centralasien. Vi är
mycket glada för denna fantastiska utveckling, som aldrig varit möjligt utan alla engagerade medlemmar och aktivister!
2014 har inneburit flera viktiga milstolpar,
däribland vårt första permanenta kontor i
Sverige, nya centralasiatiska partners och
verksamhetsområden (kultur och genus)
och genomförande av de första större projekten i Tadzjikistan, Kazakstan och Uzbekistan. Vi har storsatsat på att bli en svensk
och europeisk röst för mänskliga rättighe-

ter i regionen, exempelvis genom att lansera den årliga traditionen “Centralasiendagarna” och intensifierat påverkansarbetet
gentemot beslutsfattare.
Centralasiengrupperna är en aktör som behövs i det post-sovjetiska Centralasien. Det
finns tyvärr en stor brist på andra internationella aktörer med en långsiktig ambition
att stötta gräsrötter utifrån deras egna problembilder och samhällsanalys. Vårt val att
aktivt arbeta nära lokala (och oftast små)
organisationer, aktivistnätverk och marginaliserade samhällsgrupper, ofta inom tematiskt ”känsliga” ämnen som feminism, minoriteters rättigheter och HBTIQ, gör att vi
sticker ut i sammanhanget och bidrar till att
fylla ett vakuum.
Insatser för de mest sårbara grupperna i
Centralasien behövs särskilt idag när maktbalanserna i regionen är i förändring och
flera länder rör sig mot mer slutna och odemokratiska styrelseskick. Kirgizistan – det
land som vi verkat längst i – börjar allt mer
likna sina auktoritära grannländer vad gäl-

ler demokratiska fri- och rättigheter, från
att på 1990-talet kallats ”Centralasiens demokratiska oas”. Ökad förföljelse av redan
utsatta samhällsgrupper, diskriminerande
och homofobiska lagförslag, växande etno-nationalism och våldsamma gränsdispyter börjar sorgligt nog tillhöra vardagen.
Landet har även tagit steg i en riktning som
försvårar internationellt utvecklingssamarbete med inhemska organisationer.
Denna negativa utveckling hindrar dock
inte vår utökade närvaro i området; trots
att vissa förändringar i arbetssätt kan komma att bli nödvändiga, kommer vi även
fortsättningsvis att kämpa för ett demokratiskt Centralasien där mänskliga rättigheter
respekteras, utanförskap bryts och social
rättvisa uppnås.
Malmö den 17 april 2015

Gustaf Sörnmo
Grundare och ordförande
Centralasiengrupperna
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� 1,2,3,4,5
STYRELSENS ARBETE

LEDNING 2014

1

Centralasiengruppernas styrelse har
under 2014 haft totalt 5 protokollförda styrelsemöten på olika orter
i Sverige. Utöver dessa möten har
styrelsen haft en strategidag i Göteborg i juli då långsiktiga visioner
och planer utvecklades. Styrelsen
har även träffats i mindre konstellationer under årets gång för att utvärdera pågående projekt och initiera
nya satsningar. Samtliga ledamöter
har besökt Centralasiengruppernas
projekt i Centralasien åtminstone en
gång under året.
Under året har styrelsen prioriterat
arbete med långsiktiga hållbarhetsfrågor; metodutveckling inom våra
tematiska verksamhetsområden; utvärdering och kvalitetssäkring; samt
externa och interna kommunikationsstrategier. I praktiken har detta
bl.a. inneburit en uppdaterad hemsida och nytt grafiskt material, utökat
arbete med sociala medier, en levande kunskapsbank med lärdomar
från våra projekt/verksamheter och
en mindre projektberoende ekonomi tack vare månadsgivare och
sponsorer. Styrelsen har också valt
att byta bank till JAK Medlemsbank,
som ett naturligt steg i det aktiva arbetet med Centralasiengruppernas
etiska policy.

ÅRSMÖTE
2 � Styrelsen diskuterar
verksamhetsplan och
framtida satsningar under
sommarens visionshelg i
Göteborgs skärgård.
3 � En av alla
nätverksträffar och
planeringsmöten som
Centralasiengrupperna
organiserade 2014,
här med Bishkek
Feminist Collective SQ.
5 � Barnkonventionen
och olika pedagogiska
verktyg i arbetet
med barn och
unga avhandlades
under en helveckas
utbildning i Ankara som
Centralasiengrupperna
var med och
arrangerade.

Årsmötet ägde rum den 25 januari
2014 på Östra Förstadsgatan 23B
i Malmö. Vid detta tillfälle valdes
även Aida Akhmedova och Nurzaada Avazbek kyzy in i styrelsen
som ledamöter, men båda valde att
avgå under juni månad.

MEDLEMMAR
Den 31 december 2014 hade Centralasiengrupperna 107 medlemmar.

Under verksamhetsåret 2014 har
Centralasiengruppernas styrelse utgjorts av följande personer:
Gustaf Sörnmo, styrelseordförande
Filippa Almlund, vice styrelseordförande
Necmettin Meletli, kassör
Ingegerd Gréen, sekreterare
Firmatecknare har varit organisationens ordförande Gustaf Sörnmo
och vice ordförande Filippa Almlund.
Revisor har varit Katja Dirsell.
Valberedningen har bestått av Karin Gréen.
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VAD VI HAR
GJORT I SVERIGE
� 8
Organisation
och kontor
Centralasiengruppernas organisatoriska struktur har under året förgrenats, expanderat och utkristalliserat sig till en alltmer tydlig form.
Vår målsättning är att bibehålla en
platt, decentraliserad form men som
möjliggör nya satsningar, initiativ
och samarbeten.
Förutom styrelsen och kontorsteamet i Malmö finns det idag olika
geografiskt och tematiskt orienterade arbetsgrupper i Malmö, Lund
och Göteborg. Dessa fokuserar bl.a.
på kulturfrågor och feminism/hbtq
från ett centralasiatiskt perspektiv.
Utöver arbetsgrupperna i Sverige
jobbar vi mycket nära vår kirgizistanska systerorganisation Novi
Ritm inom en rad områden.

I februari öppnade vi upp dörrarna
till vårt första egna kontor i Malmö. Kontoret är beläget i gallerian
MittMöllan på Claesgatan 8 i Malmö, och delas med vänorganisationen Tamam Malmö. På kontoret
har våra anställda, EVS-volontärer
och praktikanter suttit deltid sedan
inflytten. Kontorsteamet har under
året bestått av Gustaf Sörnmo, Filippa Almlund, Bermet Zhumakadyr
kyzy, Regina Saribzhanova, Mica
Öinert, Aida Akhmedova och Nurzaada Avazbek kyzy, som haft arbetsuppgifter som att skriva ansökningar, organisera diverse lokala
arrangemang, projektledning och
-utvärdering, administration och
ekonomi/bokföring.
I december beslutade styrelsen att
byta kontorslokaler; fr.o.m. den 1
mars 2015 finns Centralasiengruppernas huvudkontor på Västanforsgatan 21 i Malmö.

8
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� 6,7
Verksamhet i Sverige
På huvudkontoret i Malmö har vi
haft ryskakafé en gång i veckan under vår- och hösttermin. Kaféet ger
tillfälle för personer med intresse av
det ryska språket – på alltifrån nybörjarnivå till avancerad ryska – att
öva i en informell sättning. Vi har
även haft ett antal workshops i ickevåld, normkritik, konfliktingripande,
civilkurage med mera; både i samband med internationella utbyten
men också för en lokal publik i Skåne.
Ett av årets främsta satsningar har
varit att mer aktivt jobba med informationsarbete och opinionsbildning
i Sverige för en bred publik. Detta
har huvudsakligen skett genom föredrag och seminarium på skolor,
universitet och bibliotek.

Några exempel på föredrag som
anordnats i Sverige under årets
gång:

9

7 � Aktivister från
Kirgizistan och
Tadzjikistan tränar
ickevåld och feministiska
mötestekniker med Per
Herngren under vårens
utbyte i Malmö.
8 � Hur kan en
arbeta med ett

rättighetsperspektiv
inom ungdomsarbete?
Utbyte av erfarenheter
och metoder med
partners från Centralasien.
9 � Många antidemokratiska lagförslag
har under 2014 kommit
upp i Kirgizistans

parlament och dessvärre
verka flera av dem
kommer bli verklighet.
Här medverkar vi i
hbtq-organisationen
Labrys kampanj mot
en homofobisk lag
som introduceras
i början av året.

• “Youth and peace activism in
Kyrgyzstan” med Nurzaada Avazbek kyzy, 1/4 i Göteborg.
• “Human Rights in Kyrgyzstan
and Tajikistan” med Lola Matmusaeva från Novi Ritm, 8/4 i Lund.
• “Post-Soviet Kyrgyzstan in transition to WHAT? – perspectives
of feminist youth and teenagers”
med Saadat Baigazieva och Dariya
Kasmamytova, aktivister i Bishkek
Feminist Collective SQ, 5/11 i Malmö.
• “Human Rights violations in
Central Asia: Persecution of Government Critics” med Bermet
Zhumakadyr kyzy, 10/12 i Malmö.

13

� 9,11
Påverkansarbete
Centralasiengrupperna har också i
ökande utsträckning inriktat sig på
politiskt påverkansarbete. Vi vill
vara en aktör som representerar
och synliggör gräsrötters, civilsamhällets och marginaliserades röster
i Centralasien gentemot svenska/europeiska beslutsfattare och politiker,
för att lyfta perspektiv som sällan
inkluderas på högre politiska nivåer. Exempelvis har i vi kölvattnet på
nya antidemokratiska och homofobiska lagförslag i Kirgizistan främjat
möten mellan Sveriges ambassadör
i Centralasien och lokala demokratioch likabehandlingsorganisationer
samt uppmärksammat utvecklingarna på bred front. Vi har anslutit oss
till den Bishkek-baserade hbtq-organisationen Labrys kampanj mot
lagförslaget att kriminalisera sk.

”propaganda för icke-traditionella
sexuella livsstilar bland minderåriga” – en lag som om den godkänns
skulle få katastrofala följder för landets hbtq-personer och hbtq-rörelse. Läs mer om lagen på www.fria.
nu/artikel/115852.
Vi medverkade också i den nationella kampanjen Asylrätt 2014 vars
syfte var att stärka asylrätten i Sverige, och att ge skydd till dem som
behöver det, i enlighet med de internationella konventioner Sverige
skrivit på och åtagit sig att följa.

� 10,12
Centralasien
dagarna 2014
Årets största händelse i Sverige
ägde rum den 23-24 maj då Centralasiengrupperna
arrangerade

den öppna konferensen Centralasiendagarna för första gången.
Arrangemanget bestod av samtal,
föreläsningar och en konsert i Malmö samt filmvisning i Lund. Målsättningen med konferensen var belysa
Centralasien utifrån olika freds- och
säkerhetsrelaterade perspektiv; geopolitik, human security, genus, religion mm.
Några punkter på schemat för
Centralasiendagarna var:
• “Hur är det att arbeta som journalist i Uzbekistan?” med Matlyuba Azamatova, journalist från
Uzbekistan och Cecilia Uddenfeldt
Wort, journalist.
• “Religion som identitetsfaktor
och säkerhetsrisk i Centralasien”
med Henrik Ohlsson, medgrundare
till Forum Eurasien.
• ”Hur arbetar civilsamhället i
Kirgizistan med genusfrågor?”
med Gustaf Sörnmo, grundare och
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ordförande i Centralasiengrupperna.
• ”Tvångssteriliseringar i Uzbekistan” med Matlyuba Azamatova.
Dokumentärfilmen Shadow of the
Holy Book , som handlar om multinationella företag verksamma i
Turkmenistan, visades på biograf
Kino i Lund.

Organisationsnätverk
i Europa
En satsning som vi påbörjade under
2014 är att bygga upp ett nätverk
bland organisationer i Europa som
har erfarenhet av att arbeta i Centralasien med liknande tematiska
områden som Centralasiengrupperna. Då denna typ av europeiskt
organisationsnätverk inte existerar i
nuläget, och vi ser ett stort behov
av det, har vi tagit på oss rollen att

konsolidera ett sådant nätverk. Än
så länge är nätverket mycket ungt
och informellt till sin struktur, och
består av ett fåtal små och mellanstora organisationer i Sverige, Polen, Danmark och Tyskland.

Internutbildningar
Styrelsen och kontorsteamet har
under året tagit del av flera utbildningar som avsett stärka organisatorisk kapacitet, främja specifika
kunskaper och utveckla nya metoder för utbildning, kvalitetssäkring
och utvärdering. Bland annat har vi
medverkat på SIDA-kurser i Härnösand om exempelvis Human Rights
Based Approach och Result-Based
Management. Vi har även deltagit
på kurser i Tyskland och Rumänien
om hållbarhet från ett socialt och
ekologiskt perspektiv.

Synlighet i media
Centralasiengrupperna har figurerat i ett flertal medier under året,
både bevakning i samband med
våra arrangemang i Sverige och i
egenskap av expert kring utvecklingar i Centralasien. Exempelvis
har vi synts i Fria tidningen, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, City
Malmö och P4 Radio Malmöhus.
Vi har också blivit medlem i Globalportalen vilket givit oss möjlighet att
synliggöra våra hjärtefrågor för en
nationell och internationell publik.
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Kirgizistan
� 14,18,19,20,21
Utvecklingssamarbete
med Novi Ritm
Centralasiengrupperna har sedan
2012 spelat en aktiv roll i etablering
och utveckling av ungdomsorganisationen Novi Ritm i staden Osj i södra
Kirgizistan. Samarbetet har fortsatt
och intensifierats under 2014 – i
form av gemensamma utbildningar,
organisations- och metodutveckling,
ledarutbyten samt finansiellt stöd till
kärnverksamheten. Lokalanställda
under året har varit Lola Matmusaeva och Aida Akhmedova som verksamhetssamordnare och Gulsaadat
Baialieva som ekonom/administratör. Vi har också haft sammanlagt
fyra heltidsvolontärer från Centralasiengrupperna på plats i södra Kirgizistan.
14

VAD VI HAR GJORT
I CENTRALASIen

14 � Det heliga berget
Suleiyman-Too ligger
ett stenkast från vårt
kontor och aktivitetshus i
Osj och erbjuder utöver
möjligheter till motion
och kontemplation,
en fantastisk utsikt
över staden och, när
smoggen inte är alltför
för tjock, den enorma
Ferganadalen.

15 � Dildora
Khamidova, talare
ifrån UN Women,
tittar på en video om
kvinnors rättigheter
med deltagare på Youth
UNITE kampanjen.
19 � Tjejerna visar stolt
upp sina resultat ifrån
kollageworkshoppen om
våld mot kvinnor och ett
jämlikt samhälle.

Novi Ritm driver ett unikt aktivitetshus i Osj som fungerar som social
mötesplats och kontaktyta för unga
människor som vill umgås under informella former och arbeta tillsammans för att skapa ett bättre och mer
demokratiskt lokalsamhälle. I huset
möts alla på lika villkor, oavsett kön,
ålder och etnicitet, för att delta och
arrangera diverse aktiviteter. Aktiviteterna drivs primärt av arbetsgrupper/ungdomsinitiativ, vars mål är att
förändra lokalsamhällen i en mer demokratisk, jämlik och inkluderande
riktning; det förekommer också mer
renodlade fritidsaktiviteter.

Huset fungerar alltså som en plattform där unga Osj-bor kan utveckla
idéer, kunskap och färdigheter, för
att sedan gemensamt ta nästa steg
och omsätta engagemang i aktivism
och långsiktigt förändringsarbete
inom olika samhällsfrågor.
Novi Ritm har bl.a. drivit följande
grupper och ungdomsinitiativ i huset under 2014:
Tjejgruppen
Gruppen har startats upp av ett
gäng tjejer och unga kvinnor som
träffas en gång i veckan för att
diskutera hur det är att vara tjej/
kvinna i Kirgizistan samt identifiera
strategier och utveckla projekt för
att förändra könsstereotyper i landet, med målsättningen att på sikt
uppnå större jämställdhet mellan
könen. Genom regelbundna sammankomster, samtalsgrupper och
utbildningar lär sig tjejgruppen mer
om kvinnors rättigheter, olika genusfrågor och normkritiska förhållningssätt. Tjejgruppen var drivande
inom kampanjen Youth UNiTE (se
nedan) och ämnar framöver att hålla utbildningar i sina kärnfrågor på
bredare front, t.ex. på skolor på
landsbygden.
Filmklubb
Under filmklubben träffas ungdomar och tittar på film tillsammans.
Filmerna har ofta bildande syfte
och diskuteras efteråt. Filmvisningarna ger således inte bara ny kunskap, utan skapar också ett rum för
att ge uttryck för den egna förståelsen, olika upplevelser och tankar
rörande sociala problem.
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Kids Club
Ungdomar som har intresse av att
arbeta med barn träffas en gång
i veckan för att jobba med “Kids
Club”. Hit kommer barn från närområdet för att lära sig grundläggande engelska, leka olika lekar
och träffa volontärerna. Barngruppen är heterogen, med både kirgizer och uzbeker, tjejer och killar, vilket skapar ett tillfälle för att
lära sig mer om samarbete och
konflikthantering inom barngruppen, samtidigt som ungdomsledarna får utveckla sina färdigheter
inom planering och pedagogik.
På huset finns också ett engelskt
språkkafé, en bokcirkel, en nystartad ekologigrupp, yoga, kulturturistguider och flera veckovisa
”hängtillfällen”. Alla aktiviteter på
huset är gratis och öppna för alla
unga Osj-bor med undantag för tjej-

gruppen som är separatistisk. Utöver detta har Novi Ritm utbildningar
på huset och universitet, skolor och
andra arenor i Osj med omnejd.
Samarbetet mellan Centralasiengrupperna och Novi Ritm, som
innefattar aktivitetshuset och samtliga verksamheter där, har huvudsakligen finansierats av Folke Bernadotte Academy och ForumSyd.

� 15,16,17
Youth UNiTE
kampanjen
I början av december organiserade
Novi Ritm och Centralasiengrupperna Youth UNiTE i Osj, en tredagarskampanj som hölls inom ramen
för ”UNiTE to End Violence Against
Women” som är FN:s 16 dagar

långa kampanj för att uppmärksamma våld mot kvinnor. Kampanjens
fokus låg inte enbart på våld mot
kvinnor utan även ojämlikhet mellan könen och könsroller i allmänhet
diskuterades genom publika seminarier och workshops.
Talarna innefattade bl.a. personer
som arbetar på UN Women, anställda på ett skyddat boende för
kvinnor som flytt våld i hemmet samt
en akademiker från universitet i Osj.
Ämnet våld mot kvinnor diskuterades också utifrån ett juridiskt och
religiöst perspektiv. De workshops
som genomfördes var bl.a. självförsvar för tjejer och ett gruppsamtal
om maskuliniteter. Kampanjen togs
emot mycket positivt och lockade
såväl ungdomar som personer från
andra åldersgrupper.

20

Utbildningar
och läger
Under våren höll Centralasiengrupperna ett flertal utbildningar på skolor och ungdomscenter i de mindre
städerna/byarna Aravan, Nookat,
Kara-suu, Suzak och Uzgen i de södra delarna av Kirgizistan. Utbildningarna är en fortsättning på vårt tidigare projekt ”volontärklubbsprojektet”
som pågått sedan 2012 med teman
som mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och konflikthantering.
Centralasiengrupperna medverkade
också på två av de kirgizistanska
ungdomslägren JashtarCamp under
året. Lägren ägde rum i Osj samt
vid sjön Issyk-kul, där vi höll presentationer om våra ungdomsverksamheter i Centralasien.

Organisationsnätverk
och partners
I Kirgizistan har vi under året vidgat vårt organisationsnätverk i de
södra delarna och samarbetat med
bl.a. UNICEF, UN Women, OSCE
samt en mängd olika lokala aktörer.
Vi har också påbörjat ett närmare
samarbete med de två Bisjkek-baserade organisationerna Bishkek
Feminist Collective SQ och Girl Activists of Kyrgyzstan, som vi känt sen
tidigare men som vi genomfört vårt
första större projekt tillsammans
med under 2014, med flera större
satsningar nästkommande år. Vi har
också regelbunden kontakt med
flera hbtq-organisationer i Bisjkek.

Kartläggning
kulturarv i Osj
I samarbete med Ann Moreau,
världsarvssamordare i Kalmar län,
har Centralasiengrupperna genomfört en kartläggning av hur Osj stad
arbetar med turism kopplat till det
UNESCO-certifierade heliga berget Suleiyman-Too. I nuläget är det
oklart vad kartläggningen kommer
utmynna i.
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� 24,25
Tadzjikistan
I Tadzjikistan har vi fortsatt vårt
samarbete med ungdomsorganisationen Molodezh 21 veka i
form av ett samorganiserat sommarläger på landsbygden utanför
Dusjanbe i juli. Vi har under året
eftersträvat att bredda vårt kontaktnät i landet för att hitta ytterligare partners som är mer aktiva
inom områdena kvinnors rättigheter och kultur. Under 2015 kommer
vi därför genomföra en förstudie i
norra Tadzjikistan samt Gorno Badakhshan-regionen för att komma
i kontakt med gräsrotsorganisationer verksamma inom dessa fält.
22 � En spontan
workshop om
improvisationsmusik
med nomadmusikerna i
gruppen Turan i Almaty
med traditionella
stränginstrument, flöjter,
horn och slagverk.
23 � I samarbete
med den legendariska
Ilkhomteatern i
Tasjkent, Uzbekistan,
arrangerade vi ett

experimentellt jam för
musiker och intresserad
publik. Genom blandning
av slump, regler och
samspel skapades ett
egensinnigt stycke musik
som nästa år kommer
ges ut på skiva.
24 � Ayim och Meerim,
två ungdomsledare
från vänorganisationen
Novi Ritm, var med
och organiserade

sommarlägret
i Tadzjikistan.
Vid hemkomst
delade de med sig
av lärdomarna från
projektet inom sina
arbetsgrupper, vilket
bidrar till långsiktighet
och horisontellt lärande.
25 � Samarbetsövningar
med ungdomar under
sommarlägret.

� 22
Uzbekistan
Centralasiengruppernas första projekt i Uzbekistan ägde rum i maj
månad då vi organiserade en konsert och en workshop om improvisationsmusik på Ilkhom Theater i
Tasjkent. Förhoppningen är utökat
samarbete under nästa år med kulturutbyte och gästspel i Sverige.

� 23
Kazakstan
Även i Kazakstan genomförde vi
2014 vårt första projekt; en workshop på Kazakh Museum of Folk
Instruments i Almaty. För närvarande finns inga planer på initiera projekt eller samarbeten i landet.
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UTBYTE
OCH UTBILDNING

� 26,29
Europeisk
Volontärtjänstgöring (EVS)

Centralasiengrupperna hade under
året totalt 8 EVS-volontärer – 4 personer i Sverige och 4 i Kirgizistan –
via EU:s ungdomsprogram Youth in
Action. Volontärerna har jobbat med
en mängd olika arbetsuppgifter, t.ex.
att arrangera studiecirklar, hålla föredrag, anordna workshops, projektoch organisationsutveckling, utvär-

deringar och administration. Ytterst
få EVS-utbyten genomförs mellan
Europa och Centralasien i nuläget
och Centralasiengrupperna är mer
eller mindre ensamma om att vara
samordnade organisation för utbyten mellan regionerna.
Därför siktar vi på att framöver expandera denna del av vår verksamhet för att ge fler ungdomar från
Centralasien möjlighet att arbeta
idellt inom det svenska civilsamhället
med sociala frågor. Vi kommer också
skicka personer från Sverige till våra
projekt i Kirgizistan och Tadzjikistan.

� 27,28
Ledarutbyte
i Malmö, april 2014
I början av april välkomnade Centralasiengrupperna i Malmö sex
organisationsföreträdare från våra
två huvudsakliga samarbetspartners i Tadzjikistan (Molodezh 21
veka) och Kirgizistan (Novi Ritm).
Under en veckas tid diskuterade
gruppen gemensamma satsningar,
framtida samarbeten och arbetade
med organisationsutveckling. Under
vistelsen fick deltagarna även besö-

26 � Våra EVSvolontärer från
Kirgizistan, Bermet
och Regina, njuter av
sommarens sista dagar
vid Kallbadhuset i Malmö.
28 � Sightseeing
på Möllan under
ledarutbytet i april.

29 � Våra EVSvolontärer Johan
Blomqvist och Jessica
Bragd som jobbar med
Novi Ritm, och hjälper
organisationen med
att kapacitetsbyggning,
planering, implementering
och utvärdering av det
gemensamma projektet.
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ka lokala organisationer som Ungdom mot rasism och Tamam, samt
delta i utbildningar i normkritisk pedagogik inom ungdomsarbete och
träning i ickevåld och demokratiska
mötestekniker med Per Herngren.

25

Sommarläger i Tadzjikistan och utbyte
i södra Kirgizistan,
juli 2014

Till följd av ledarutbytet i Malmö
tidigare under våren beslutade de
medverkande parterna att arrangera ett projekt i Tadzjikistan och
Kirgizistan. Projektet vände sig till
ideella ledare i alla tre organisationerna och bestod av ett sommarläger för barn utanför Dusjanbe samt
en utbildning i Osj. Detta blev ett
tillfälle att besöka varandras verksamhet, att tillsammans utföra utbildningsaktiviteter och på så sätt
lära av varandra, skapa förståelse
och erfarenhet för att kunna utveckla sin verksamhet framåt. Projektet
utgjorde också en unik möjlighet för
unga personer från de två länderna
att mötas. Under 2013–2014 har
gränskonflikter mellan Kirgizistan
och Tadzjikistan förekommit, vilket
skapat fördomar och splittringar
även bland de kirgizer och tadzjiker som inte bor nära gränserna. Utbytet bidrog till att skapa förståelse,
nya relationer och vänskapsband
som sträcker sig över nationsgränserna bland deltagarna.

� 30,33
Utbildningsläger om
Barnkonventionen i
Ankara, oktober 2014
Tillsammans med organisationen
IFALL organiserade Centralasiengrupperna ett veckolångt utbildningsläger i Ankara i oktober. Utöver unga ledare från Novi Ritm
kom deltagare från den turkiska
organisationen Faal och svenska
organisationen Tamam. Utbildning-
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ens tonvikt låg på att öka kunskaper och pedagogiska färdigheter
hos ungdomsledare som arbetar
med barn eller ungdomar i sin lokala kontext. Deltagarna fick möjlighet att bekanta sig med verktyg
för att arbeta proaktivt med ämnen
som icke-diskriminering, konflikthantering och Barnkonventionen i
sina respektive verksamheter. Hela
veckan var praktiskt orienterad där
teori omsattes i praktik, genom övningar och träning. I slutet av veckan gavs möjlighet att diskutera de
egna verksamheterna för att underlätta implementering av lärdomar
på hemmaplan.

� 31,32
Besök från två
feministiska organisationer i Malmö,
november 2014
Som ett led i vårt nya partnerskap
med de två feministiska organisationerna Bishkek Feminist Collective SQ
och Girl Activists of Kyrgyzstan, anordnade vi en veckas vistelse i Malmö och Göteborg för två aktivister.
Vistelsen innefattade bl.a. två publika
föredrag och studiebesök hos de lokala organisationerna Dotterbolaget,
Femtastic, Kontrapunkt och RFSU.
Vistelsen gav upphov till många intressant nya idéer på samarbeten
som inkluderar lokala partners.
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33
32

Övriga utbyten
och utbildningar
Ett kortare besök hos Novi Ritm i
Osj gjordes av två styrelseledamöter i april månad, och innefattade
en kurs i dramapedagogik och ut-

värdering av våra gemensamma
verksamheter. Styrelsen har också
haft kortare internutbildningar med
utsända volontärer och ledning i
Novi Ritm i januari och oktober.

30 � Ungdomsledare
från Kirgizistan, Turkiet
och Sverige efter avslutad
utbildning i Ankara.
31,32 � Välbesökt
föredrag när Bishkek
Feminist Collective SQ
för första gången kom
till Sverige för att prata
om den feministiska
rörelsen i Centralasien.
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Centralasiatisk
kulturplattform

� 34,36
Ved i Centralasien

Bristen på kulturellt och konstnärligt utbyte mellan Sverige/Europa
och post-sovjetiska Centralasien är
ett dystert faktum som vi länge velat åtgärda. Under året skapades
embryot till en centralasiatisk kulturplattform genom utökat nätverkande bland kulturaktörer i regionerna och även vissa pilotsatsningar.
Vi ser fram emot att arbeta aktivt
och brett med detta verksamhetsområde framöver – baserat på
samarbeten med alltifrån skådespelare, folkmusiker och filmskapare till
serietecknare och möbelsnickare.

Kulturplattformen sjösattes i maj
med en tre veckor lång turné/musikresa för Malmöbandet Ved, organiserad av Centralasiengrupperna
med projektledare Gustaf Sörnmo
(som också spelade med i bandet
under resan). Ved spelar instrumentell psykedelisk rockmusik med flera
beröringspunkter till de nomadiska
och sufiska folkmusiktraditioner som
återfinns i Centralasien.
Musikresan gick genom Kazakstan,
Kirgizistan, Uzbekistan och Tadzjikistan och innefattade konserter, improvisationsworkshops, jamsessions och

studiebesök. Bandet hade spelningar
på bl.a. Guns & Roses Pub i Almaty,
Husta Live Festival i Bisjkek, Suleiyman-Too-torget i Osj, Ilkhom Rock
Fest, Tasjkent och Dushanbe Ethno-jazz Festival i Dusjanbe. Utöver
detta samarbetade bandet med folkmusiker från olika traditioner/länder,
studenter på musikskolan i Osj samt
popstjärnan Gulzada. Resan dokumenterades på video och kommer
under 2015 ges ut som film samt skiva. Projektet möjliggjordes med stöd
från Musikverket och Malmö stad.

� 35,37,38,39 Forma
I samarbete med formgivaren och
möbeldesignern Petter Thörne har
vi drivit projektet “Forma” som
syftar att undersöka potentialen i
hantverksbaserat kreativt skapande
tillsammans med nyanlända invandrareungdomar i Skåne. Vi har under
året haft ett dussintal workshops i
bl.a. smide, glasblåsning, linoleumtryck och drakbygge, samt byggt
större konstinstallationer och medverkat i olika evenemang som Sjönevadsfesten. Projektet fortsätter
under 2015 och det finns långtgående planer på att exportera konceptet till partners i Centralasien.
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KULTURPROJEKT

34

39

38

35

36

34 � Högt upp i
Fanbergen, Tadzjikistan,
ligger den turkosa
glaciärsjön Iskanderkul.
Ved passade på att
stanna till där några
dagar under sin
Centralasienturné
för vila, bad och
musicerande i naturen.
35 � Gruppen Forma
har utforskat en mängd
olika hantverkstekniker
under året, här
experimenteras det med
linoleumtryck.
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VI VILL TACKA

Agniezska Slomian

Garaget Malmö

Mica Öinert

Aida Akhmedova

Girl Activists of Kyrgyzstan

Mikael Ingemansson

Alexandra Cruz Andersson

Gulzada Ryskulova

Molodezh 21 veka

Anna Björling

Gurminj Museum

Necmettin Meletli

Ann Moreau

of Musical Instruments

Nikita Makarenko

Asylrätt 2014

IFALL

Novi Ritm

Avazbek Shermatov

Ilkhom Theater

Olga Ten

Avtandil Nurkulov

Ingegerd Green

Olya Zemtsova

Benedetta Crippa

Instytut Wschodnich Inicjatyw

Oskar Klarén

Bermet Zhumakadyr kyzy

Jibek Abdyrahmanova

Per Herngren

Bishkek Feminist Collective SQ

Jessica Bragd

Petter Thörne

Cecilia Uddenfeldt Wort

Johan Blomqvist

Raziya Ormonova

CBT Arslanbob

Jonas Wadensjö

Rebecca Palmer

Dildora Khamidova

Kazakh Museum

Regina Ikigai

Dinara Serikova

of Folk Instruments

Saidbek Kalandarov med familj

Dotterbolaget

Kajsa Åkesson

Samo group

Femtastic

Kontrapunkt

School of Music in Osh

Forum Eurasien

Katja Dirsell

Skjulet Göteborg

Folk Ethnographic

Kirill Kuzmin

Sumsarbek Mamyraliev

Ensemble Turan

Leif Sörnmo

Svenska Aralsjösällskapet

Folkuniversitetet Malmö

Little Finger

Tamam

Gabriel Farrell

Lola Matmusaeva

Tobias Müller

Genusvetenskapliga

Martin Holm

UN Women Kyrgyzstan

fakulteten på LU

Mats Wahlberg & co

Ved
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Ekonomisk berättelse
Information om verksamheten
Information lämnas i separat förvaltningsberättelse.
RESULTATRÄKNING
Bidrag

2014-01-01
/2014-12-31

2013-01-01
/2013-12-31

1 505 316
1 505 316

502 153
502 153

BALANSRÄKNING

2014-12-31

2013-12-31

4 320

0

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Rörelsens kostnader

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Utvecklingsprojekt

-254 118

-221 370

Utbyten

-182 897

-40 280

Kassa och bank

492 860

744 653

Utlandsvolontärer

-285 229

-125 161

Summa omsättningstillgångar

497 180

744 653

-78 111

0

SUMMA TILLGÅNGAR

497 180

744 653

-519 720

0

-18 978

-16 453

-1 339 053
166 263

-403 264
98 889

234 596

135 707

166 270
400 866
400 866

98 889
234 596
234 596

Information – och påverkansarbete
Kulturprojekt
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

7

0

Resultat efter finansiella poster

166 270

98 889

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 214
78 100

0
510 057

Resultat före skatt

166 270

98 889

Summa kortfristiga skulder

96 314

510 057

497 180

744 653

Årets resultat

166 270

98 889
Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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