Internationellt bistånd till politiska partier
- spelar det någon roll?
11 februari 2015, kl. 13:00–16:00
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

PROGRAM:
13:00

Registrering, Kaffe och te

13:30

Inledning
Lars Heikensten, ordförande EBA

13:45

Vad vet vi om effekterna av internationellt stöd till politiska partier?
Prof. Lars Svåsand, Bergens universitet

14:15

Utvecklingen av politiska partier i nya demokratier
Prof. Staffan I.Lindberg och Valeriya Mechkova, V-Dem Institutet, Göteborg

14:45

Internationella lärdomar och tankar för framtiden
Panelsamtal utifrån EBA-rapporten, internationell praxis och aktuella analyser
samt erfarenheter av svenskt, norskt och holländskt bistånd. Deltagare: Lars
Svåsand; Jørn Holm-Hansen, NIBR; Fredrik Uggla, Stockholms universitet;
Helena Bjuremalm, IDEA; Jens Orback, Palmecentret, och Catherine
Isaksson, Centerpartiets Internationella Stiftelse.

15:55

Avslutning, Lars Heikensten

Medverkande:
Helena Bjuremalm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, chef
för IDEA:s program för demokrati och utveckling; bakgrund från Sida, bl.a. som ledande
ämnesföreträdare för demokratibistånd.
Lars Heikensten, ordförande EBA, vd Nobelstiftelsen, tidigare ledamot av den
Europeiska Revisionsrätten och bakgrund som chef och vice chef för Riksbanken.
Jørn Holm-Hansen, forskare vid Norwegian Institute for Urban and Regional Research
(NIBR),bl.a. med fokus på frågor som kopplar till utveckling och demokratisering; har
deltagit i två utvärderingar av norskt bistånd till politiska partier (år 2009 och 2014).
Catherine Isaksson, generalsekreterare Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS),
bakgrund från ideellt bistånd i Sydafrika, bl.a. som projektledare.
Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet; forskning med
focus på demokrati och demokratiseringsprocesser, forskningsledare för projektet
“Varieties of Democracy” (V-Dem).
Valeriya Mechcova, forskare vid V-Dem institutet, Göteborgs universitet.
Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, bakgrund som
politiker och journalist, f.d. statsråd med ansvar för bl.a. demokrati- och
jämställdhetsfrågor.
Lars Svåsand, professor i statsvetenskap/ jämförande politik, Universitetet i Bergen.
Forskning med fokus på politiska partier, val och demokratiseringsprocesser, särskilt i
södra Afrika.
Fredrik Uggla, professor i latinamerikastudier, Stockholms universitet, forskning med
fokus på valdeltagande, politiska partier och demokratiseringsprocesser; bakgrund från
Sida som handläggare av demokratibistånd, har deltagit i två utvärderingar av svenskt
bistånd via partianknutna organisationer/PAO (år 2000 och 2015).

