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Styrelsen för Raoul Wallenberg Academy får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
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ÅRSRAPPORT
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFO RM ATIO N O M VERKSAM HETEN
Raoul Wallenberg Academy är en ideell insamlingsstiftelse utan vinstintresse som står under
Länsstyrelsens övervakning.

M ISSION
Akademins mission är att stödja unga att hitta modet att göra skillnad.
Vi vill ha fler Raoul Wallenberg!

VÄRDEGRUND
Verksamheten tar utgångspunkt i och genomsyras av stiftelsens värderingar:
MEDMÄNSKLIGHET
Var empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad
CIVILKURAGE
Modet att följa sin inre kompass
EMPOWERMENT
Att få andra att växa och kraft att handla
SAMVERKAN
Bygger broar, tillsammans når vi längre

VISIO N
Ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad!
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VERKSAM HET
Stiftelsens verksamhet vilar på tre hörnstenar:

L ED AR SK APSUTB IL D NI NGAR för gymnasieungdomar i det goda
ledarskapet.

PRO JEK T som stödjer unga att stå upp för mänskliga rättigheter och
träna sitt civilkurage och sin empati.

R AO UL W AL LE NB E R GS D AG den 27 augusti, en nationell dag för
medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde då bland
annat Raoul Wallenbergpriset delas ut.
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MEDARBETARE OCH STYRELSE
Akademin har fem anställda och ca 110 volontärer.

MEDARBETARE OCH
STYRELSE

Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter:
Cecilia Nordström (ordförande, invald den 19 mars,
ersätter Kerstin Brunnberg)
Sven Hagströmer (vice ordförande)
Martin Rogberg
Carl Svernlöv
Olle Wästberg
Cecilia Åhlberg
Michael Wernstedt (Verkställande ledamot)
Under året höll styrelsen sex protokollförda möten.
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RESULTAT
Årets vinst uppgick till 1 818 tkr. Resultatet innehåller
intäkter på 1 560 tkr som erhölls i slutet på året men
härrör sig till verksamhet under kommande år.
Rensat för dessa poster är resultatet 258 tkr.
Akademin är en icke vinstdrivande stiftelse och
resultatet används till att stärka det egna kapitalet och
möjliggöra långsiktighet och uthållighet i
verksamheterna mellan verksamhetsåren.

SAMARBETEN

Akademin samarbetar med ett stort antal privata, offentliga och ideella aktörer vilka är en
förutsättning för verksamheten. Under 2014 har akademin haft nära samarbeten med
Ashoka, Stiftelsen Friends, Fryshuset, Sveriges elevkårer, Raoul Wallenberg
Differencemakers och Forum för levande historia. Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från
stiftelser och fonder varav de viktigaste varit våra huvudfinansiärer: Allmänna arvsfonden,
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Millenium (Catharina och Sven Hagströmer), Postkodlotteriet och Kristina och Åke Bonnier.
Därutöver har vi även fått projektfinansiering från Regeringskansliet och Stockholms stad
samt från donationer från flera privatpersoner och stiftelser.

Utöver finansiärerna har akademin följande företagssamarbeten som har stöttat akademin
pro bono: 7A, Baker & McKenzie advokatbyrå, Le Bureau och Stakston AB.

Inom ramen för ledarskapsutbildningarna har akademin samarbetat med IPF, MGruppen
och SelfLeaders.
I skolprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” har vi samarbetat med 25 kommuner i
Sverige varav särskilt kan nämnas Grästorp, Helsingborg, Jönköping, Lidingö, Linköping,
Malmö, Stockholm, Uppsala, Örebro och Örnsköldsvik.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

2014 har akademin för första gången genomfört det nationella projektet ”Varje människa
kan göra skillnad” (kubprojektet) tillsammans med Friends. Här får elever i utvalda skolor,
med hjälp av en 3*3*3 meter stor kub, illustrera hur de kan stå upp för den mänskliga
rättighet som de fått ansvar för.
Totalt deltog cirka 1 800 elever i 11 kommuner från Umeå i norr och Malmö i söder i
projektet under våren 2014. Efterfrågan på kuberna är stor och under 2014/15 deltar 29
skolor från 21 kommuner med fysiska kuber. För att kunna nå fler lanserades också digitala
kuber i november på www.kuberna.nu. 67 klasser deltar med digitala kuber och totalt deltar
över 5 500 elever i projektet innevarande läsår.

Precis som under föregående år har vi hållit ett uppskattat ledarskapsprogram i samarbete
med Sveriges elevkårer. Nytt för i år är att kursen varit uppdelad på två delar à tre dagar i
juni och september. Deltagarna fick sedan genomföra ett projekt som de redovisade på en
återträff i februari. Nytt var även att vi höjt ambitionsnivån vad gäller social mångfald bland
deltagarna genom att öronmärka en tredjedel av platserna för deltagare med utomnordisk
bakgrund och en tredjedel för deltagare från områden med hög arbetslöshet.
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För att ge fler elever möjlighet att ta del av våra ledarskapsutbildningar så började vi 2013
en train-the-trainer utbildning för pedagoger. Under 2014 har vi hållit den andra train-thetrainerkursen och totalt har nu kring 50 pedagoger genomgått utbildningen.
Pedagogerna, som ofta redan är lärare och ungdomsledare, har dels applicerat kunskaperna
direkt i sina egna klasser och grupper och dels utbildat i akademins regi på volontärbasis. På
så sätt har kortare ledarskapskurser hållits på skolor vid sex tillfällen under 2014.
I juni flyttade akademin till Fryshuset där vi i dagsläget har kontor.

För första gången deltog akademin i år i Almedalen med en kub där vi samlade in tips på
sätt att göra skillnad i vardagen som sedan inkluderas i projektet 100 sätt att #göraskillnad
(se nedan).
Den 9 juli 2014 tilldelades Raoul Wallenberg USAs högsta civila utmärkelse, den
Amerikanska kongressens guldmedalj.
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Den 4 augusti sommarpratade Raoul Wallenbergs halvsyster och en av akademins grundare
Nina Lagergren i Sommar i P1.
Den 27 augusti genomfördes Raoul Wallenbergs dag. Dagen var finalen på kubprojektet
och då alla 18 kuber som ingått i projektet ställdes ut centralt i Stockholm. Alla skolor som
deltog, från Umeå i norr till Malmö i söder, skickade elever och lärare för att visa upp sin
kub. Mellan kl.17-19 genomfördes ett scenprogram på Raoul Wallenbergs torg där Raoul
Wallenbergpriset delades ut till en person som ”arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst
genom kunskapshöjande insatser för barn och unga om främlingsfientlighet, intolerans och
alla människors lika värde”. Årets pris gick till Emir Selimi, grundare och ledare för
organisationen Unga Romer. Pristagaren intervjuades bl.a. i SVT:s morgonsoffa och i DN.
Totalt skrevs det ungefär 130 artiklar om Raoul Wallenbergs dag.

För att positionera Raoul Wallenbergs dag som en nationell dag för agerande då vi gör
medmänsklig skillnad lanserades projektet 100 sätt att #göraskillnad den 27 augusti. Listan,
som finns på www.goraskillnad.nu innehåller 100 saker som alla kan göra i sin vardag för att
träna upp sitt civilkurage och sin medmänsklighet. I samband med projektet släpptes en
blogg med syfte att samla initiativ, människor och organisationer som arbetar i Raouls anda.
Reaktionerna på projektet har varit väldigt positiva. Till exempel publicerade DN listan i sin
helhet på sin websida. Under hösten har akademin även blivit intervjuade i Sveriges radio
vid två tillfällen och deltagit i Nyhetsmorgon med anledning av listan. Mellan 500-1 000
personer besöker listan varje vecka och många har kontaktat oss för att arbeta vidare med
listan på olika sätt.
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Akademins alumninätverk Raoul Wallenberg Differencemakers har under året genomfört
uppskattade och välbesökta frukostföreläsningar varje månad med Clarence Crafood, Stefan
Einhorn, Birgitta Ohlsson, Johan Wendt, Simon Flato, Josefin Bengtsson, Fatime
Nedzipovska, Fredrik Forss och Gustav Borgefalk samt Alexandra Brundin Urisman.
Dessutom har månadscoachningar genomförts varje månad i samarbete med Selfleaders
och World Values Day.
Nytt för i år är att Raoul Wallenberg Academy finns på Twitter och på Instagram.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I januari fick akademin stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för att bland
annat erbjuda skolmaterial till Raoul Wallenbergs dag.
Den 17 januari, 70 år efter att Raoul blev tagen av Röda armen genomförde akademin en
manifestation på Raoul Wallenbergs torg där cirka 250 personer deltog, samt en kampanj
på sociala medier under hashtagen tänd ett #ljusförRaoul/light a #candleforRaoul. I
samband med 70 årsdagen deltog akademin även vid seminarier och manifestationer i Israel
och i Budapest.

Den 7-8 februari hade vi alumniåterträff i samma hus som Raoul Wallenbergs gamla kontor
på Strandvägen 7A.
I februari fick akademin stöd av Marcus Storch för projektet Ungt kurage som kommer
uppmärksamma unga som gör skillnad.
De två Raoul Wallenbergpristagarna Siavosh Darakti och Emir Selimi har tillsammans startat
organisationen Gränslöst mänskligt. Den 26 februari anordnade de en fredens ring runt
synagogan i Stockholm, där 3 000 personer deltog, däribland statsminister Stefan Löfven.
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Den 14 mars var det en ceremoni i riksdagen där Raoul Wallenbergs familj överlämnade
kongressens guldmedalj till riksdagen där den nu ställs ut i rummet Den goda gärningen.
Ceremonin sammanföll med att det var öppet hus i riksdagen som besöktes av 5 000
personer. Det var därför fullt både i kammaren och på läktaren vid ceremonin.
I mars genomfördes ett seminarium för över 200 gymnasieungdomar där bl.a. Michael
Wernstedt och Friends grundare, Sara Damber, talade om olika sätt att göra skillnad.

FRAM TIDA UTVECKLING
Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under 2015. Till Raoul Wallenbergs dag
kommer vi ta fram ett skolmaterial som kommer erbjudas till alla Sveriges gymnasieskolor. Vi
kommer också ta fram en verktygslåda till kommuner så att de i egen regi ska kunna
uppmärksamma dagen. Inom utbildningsverksamheten planerar vi att genomföra en
pilotutbildning i Ungern och vi kommer också utveckla verksamheten för att bättre hjälpa
lärare att stödja unga att hitta modet att göra skillnad.
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2014-01-01

2013-01-01

– 2014-12-31

- 2013-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Erhållna donationer/bidrag
Ränteintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

6 286 476
2 625
6 289 101

1 983 214
3 516
1 986 730

Rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

-2 271 186
-2 192 014
-4 463 200
1 825 901

-1 703 406
-672 888
-2 376 294
-389 564

Finansiella poster
Övriga finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

-1 074
1 824 827

0
-389 564

Resultat före skatt

1 824 827

-389 564

-6 494

0

1 818 333

-389 564

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

3 884
3 215
7 099

0
35 446
35 446

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 727 950
2 735 049

1 005 032
1 040 478

SUMMA TILLGÅNGAR

2 735 049

1 040 478

258 816
1 818 333
2 077 149
2 077 149

648 380
-389 564
258 816
258 816

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

100 414
6 494
187 810
363 182
657 900

19 950
0
755 108
6 604
781 662

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 735 049

1 040 478

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Detta innebär
att bidragsmedel intäktsförs i den period då motsvarande kostnader uppstår.

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

2014

2013

3
1
4

1
1
2

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
1 594 825
Sociala kostnader och pensionskostnader
594 488
(varav pensionskostnader)
(90 000
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader
2 189 313

Not 3 Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
648 380
-389 564
258 816

499 981
166 267
25 162)
666 248

Årets
resultat
-389 564
389 564
1 818 333
1 818 333

m
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Stockholm den 30 april 2015
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VAD VILL RAOUL WALLENBERG ACADEMY UPPNÅ?
Med ett starkt ledarskap och ett orubbligt civilkurage räddade Raoul Wallenberg
tiotusentals medmänniskor undan förintelsen. Han visade att en enda människa kan
göra stor skillnad. Precis som på Raouls tid står vi idag inför stora utmaningar med
främlingsfientlighet och utanförskap. Det ledarskap han representerar är viktigare än
någonsin.

Raoul Wallenberg Academy stöder unga att hitta modet att göra skillnad. Genom Raoul
Wallenbergs gärning inspirerar vi unga att agera för alla människors lika värde. Det gör vi
genom att erbjuda verktyg, kunskap och långsiktiga projekt. Vi tror på ett samhälle där varje
människa gör medmänsklig skillnad.

VISION
E tt m edm än skligt sa m hälle d är
varje m än nisk a g ör sk illna d .

LÅNG SIKTIGT MÅL
Unga i 30 län de r ha r m odet
a tt a ge ra i R aou l W allen be rgs a nd a.
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VÅR VERKSAM HET HAR TRE HÖ RNSTENAR:

u PROJEKT
Våra projekt syftar till att stödja unga att stå upp för mänskliga rättigheter och att erbjuda
verktyg för att träna sitt civilkurage.

u UTBILDNINGAR
Vi behöver fler människor som är grundade i sina värderingar och som har modet att följa
sin inre kompass. Med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ger vi
gymnasieungdomar utbildning i ledarskap som skapar skillnad.

u RAOUL W ALLENBERGS DAG OCH RAOUL W ALLENBERGS PRIS
En nationell dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Under
dagen delas Raoul Wallenbergs pris ut för att uppmärksamma personer som i Raoul
Wallenbergs anda arbetar mot främlingsfientlighet och intolerans, för alla människors lika
värde.
Vår målsättning är att arbeta med aktiviteter som med små insatser ger stor effekt, och där
vi får andra att arbeta tillsammans med oss. Akademins projekt är utformade för att kunna
leva vidare och utvecklas utan aktiv ledning från oss. Detsamma gäller våra utbildningar.
Genom att utbilda pedagoger, som i sin tur utbildar elever, får vi stor spridning på våra
verktyg.

I VILKET ORGANISATORISKT SAM M ANHANG VERKAR VI?
Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt obunden insamlingsstiftelse. Vår
verksamhet bygger på samverkan med andra aktörer som delar vår vision om ett
medmänskligt samhälle.
I våra projekt och utbildningar samarbetar vi till exempel med Ashoka, Friends, Forum för
levande historia, Fryshuset, IPF, Mgruppen, Robert F. Kennedy Center, Svenska kommittén
mot antisemitism, Selfleaders, Sveriges Elevkårer och Teskedsordern
Elever som har gått vår ledarskapsutbildning har tillsammans med andra unga möjlighet att
vara med i föreningen Raoul Wallenberg Differencemakers, som vi också har ett nära
samarbete med. Differencemakers medlemmar stödjer varandra att gå från ord till handling
och göra skillnad. Här får unga möjligheter att tillsammans driva idéer och projekt i Raoul
Wallenbergs anda.
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VILKA STRATEGIER HAR VI FÖ R ATT UPPNÅ VÅRA M ÅL?
Raoul Wallenberg Academys vision är ”Ett medmänskligt samhälle där varje människa gör
skillnad.” All verksamhet utformas för att ta oss närmare visionen.
Raoul Wallenberg Academy är idag en relativt liten organisation med begränsade resurser.
Vi måste därför arbeta på ett sätt som ger stor effekt för varje insats. Det gör vi genom att
skapa strukturer som når en betydande del av målgruppen. En stor del av verksamheten
drivs i samarbete med andra organisationer för att uppnå bästa resultat.

HUR?
Vi stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att hjälpa dem att:

u VETA
Bli medvetna om sina och andras värderingar för att agera efter sin inre kompass.
Få självförtroende och mod genom att synliggöra och utnyttja sina och andras styrkor.
Få inspiration från Raoul Wallenbergs gärning.
Få insikt om och verktyg för att själva påverka och göra skillnad.
Växa genom nätverk.

u TRÄNA
Få träna civilkurage och medmänsklighet genom handlingar i vardagen, t.ex. med hjälp av
listan ”100 sätt att göra skillnad”.

u GÖRA
Starta eller engagera sig i initiativ för ökad medmänsklighet.

u INSPIRERA
Inspirera flera att göra skillnad i Raoul Wallenbergs anda.
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VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE
HAR VI FÖ R ATT UPPNÅ VÅRA M ÅL?
Raoul Wallenberg Academy grundades 2001 och drevs på ideell basis fram till hösten 2012,
då Michael Wernstedt anställdes som verksamhetsansvarig. Idag har kansliet fem anställda
som arbetar med verksamhetsutveckling, utbildningar, skolprojekt och Raoul Wallenbergs
dag. Dessutom har akademin tre volontärer som arbetar på kansliet på ideell basis. Tack
vare en liten och effektiv organisation kan vi hålla nere kostnader och fokusera på arbete
som gör skillnad och som skapar mervärde. Vår administration svarar för 16% av våra totala
kostnader under 2014 och 2015.

Utbildningsansvarig
Lisa Gawell

Styrelse
Cecilia Nordström, ordförande
Sven Hagströmer,
vice ordförande
Michael Wernstedt,
verkställande ledamot
Olle Wästberg
Cecilia Åhlberg
Carl Svernlöv
Martin Rogberg

Verkställande ledamot

Projektledare RWs dag och
skolprojekt
Alicia Donat
Natalie Verständig, assistent

Michael Wernstedt

Ekonomi, administration
och projektstöd
Åsa Bard

Som ett komplement till styrelse och kansli finns vårt advisory council, vars medlemmar har
stor expertis och specialistkunskaper som vi får ta del av.
Anna Belfrage

Senior advisor Kreab

Micael Bindefeldt

Grundare Micael Bindefeldt AB

Mark Brzezinski

USA:s ambassadör i Sverige

Ingrid Carlberg

Författare

Dilsa Demirbag-Sten

Verksamhetsansvarig Berättarministeriet

Anna Ekström

Generaldirektör Skolverket

Eskil Franck

F.d. intendent Forum för levande historia

Bengt Jangfeldt

Författare

Kira von Knorring Nordmarker

Vice VD IPF

Birgitta Ohlsson

Riksdagsledamot

Göran Persson

F.v. statsminister

Lena Posner-Körösi

Ordförande Judiska församlingen

Mona Sahlin

Nationell samordnare mot extremism

Willy Silberstein

Ordförande Svenska kommittén mot antisemitism

Erik Ullenhag

Riksdagsledamot

Robert Weil

Grundare Proventus

Ann Westerberg

Programansvarig Mgruppen
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För att nå ut med verksamheten tar vi också hjälp av volontärer. Alla våra föreläsare i skolor
arbetar ideellt och under Raoul Wallenbergs dag tar vi hjälp av frivilliga som vill bidra med
sin tid.
Utöver de personella resurserna har vi etablerade samarbeten med andra organisationer
som delar vår vision. Samarbeten med andra är grunden i verksamheten och ett verktyg för
att nå våra mål. Alla samarbetspartners är utvalda för att bidra med sin särskilda kompetens
och kapacitet.
För att nå hög kvalitet i vårt arbete har vi skapat ett nätverk av pro-bono partners som bidrar
med tid, expertis och resurser inom olika områden:

u

Juridik

Baker & McKenzie

u

Revision, ekonomisk rådgivning

KPMG

Marknadsföringsstrategi

Le Bureau

u

Kommunikation

Stakston AB & Ann-Sofie Halling

u

IT

Softhouse

u

Lokaler, evenemang

7A

u

Som insamlingsstiftelse är vi beroende av finansiering från externa parter. Mer än hälften av
akademins intäkter kommer från privata stiftelser och finansiärer, och en stor del (ca 45%)
från stat och kommun. För att lättare kunna samla in pengar från privatpersoner har vi ansökt
om ett 90-konto hos svensk insamlingskontroll. Vi arbetar dessutom aktivt med att ta fram
strategier för att bli mer självförsörjande.

HUR VET VI ATT VI GÖR FRAM STEG?
u

Går det att mäta medmänsklighet och civilkurage?

Raoul Wallenberg Academy vill stödja unga att hitta modet att göra skillnad, med Raoul
Wallenberg som förebild. Det vet vi också att vi gör, men hur visar vi det? Genom att koppla
mål till varje aktivitet, projekt och utbildning som vi genomför, kan vi se att verksamheten är
på rätt väg.
För varje mål identifieras indikatorer som visar att dessa uppfylls. Indikatorerna är både
kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa indikatorer mäter vi genom enkäter till deltagare före
och efter genomförda projekt och utbildningar. De kvantitativa indikatorerna visar faktiska
siffor, till exempel på hur många ungdomar som har deltagit i vår verksamhet, hur många av
dem som engagerar sig i ett initiativ för ökad medmänsklighet och hur många som
använder listan ”100 sätt att göra skillnad”.
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VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
VERKSAMHETEN 2001 – 2013
Under åren 2001-2013 bedrevs akademins verksamhet av styrelsen tillsammans med
partners och leverantörer. Kärnan i verksamheten var då ledarskapsutbildningen, som har
visat sig vara ett starkt verktyg i vägen mot målet.
En långtidsutvärdering utfördes genom en enkät till samtliga alumner från åren 2001 till
2013. Utvärderingen visade att en betydande andel av eleverna, som ett resultat av
utbildningen, hade startat eller engagerat sig i projekt som bidrar till ökad medmänsklighet.
Fler än hälften ansåg också att utbildningen påverkat deras val av vidare studier och arbete.
Har utbildningen lett
till att du engagerat
dig i projekt som
bidrar till ökad
medmänsklighet?	
  

Har utbildningen
lett till att du
startat projekt som
bidar till ökad
medmänsklighet?	
  

” L edarska psprogra mmet ga v
mig ovä rderliga insikter i hur
ja g sjä lv resonera r o ch a gera r,
oc h på vilk a grunder j ag fa ttar
beslut. Övninga rna hjäl pte till

55%

59%

a tt stärk a min självk änsla ,
utveck la en trygghet i mitt
leda rsk a p o ch ö ka min
förståelse fö r a ndras

Andel som svarade ”ja” i en undersökning av alumner från 2001-2013

Utbildningen har påverkat mitt val av studier/arbete

personliga dri vk ra fter. Ä ven
nu, nä sta n tio å r sena re,
å tervä nder j ag ofta till de
verktyg som vi tillha ndahö lls
oc h de reflek tioner so m j ag

Absolut
11%

20%

Med stor
sannolikhet
Sannolikt

16%
20%

16%
18%

skrev ned då . Ja g inså g det
inte då, men nu ser ja g
L edarska psprogra mmet so m
en utbi ldning för livet.”

I någon
utsträckning

” Det var en o erhört läro rik

I liten utsträckning

utveck lades myc ket so m

Inte alls

upplevelse dä r j ag

person. De kunska per so m
utbildningen gav mig k om mer
ja g a lltid att bära m ed mig. ”
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VERKSAMHETEN 2014
Målet har varit att skapa en så kvalitativ verksamhet som möjligt, samtidigt som
organisationen var inne i en kraftig expansionsfas. Under 2014 växte kansliet från en till fem
anställda.

u

UTBILDNINGAR

Vi behöver fler människor som är grundade i sina värderingar och som har modet att följa
sin inre kompass för att ta nya vägar och göra skillnad. Med Raoul Wallenbergs person och
gärning som förebild, ger vi gymnasieungdomar utbildning i ledarskap som skapar skillnad.

LEDARSKAPSPRO GRAM M ET
Raoul Wallenbergs räddningsaktion i andra världskrigets Budapest visar att en människa
som är beredd att ta ledaransvar kan göra stor skillnad. I syfte att skapa större förståelse och
respekt för ledarrollen och det goda ledarskapet erbjuder vi varje år 50 elever från olika
gymnasieskolor att gå Ledarskapsprogrammet. Utbildningen syftar till att ge deltagarna
ökad:
u …

ledarskapskompetens genom förståelse och respekt för ledarrollen,
ledarskapets möjligheter och begränsningar samt ledarskapets krav på personligt
ansvars- och ställningstagande.
u … självinsikt och medvetenhet om hur de påverkar andra, och påverkas av andra,
samt visa att vi alla har möjlighet att välja hur vi vill agera och uppfattas.
u… kännedom om och säkerhet i tillämpning av ledarskapets olika verktyg.

Ledarskapsprogrammet består av olika moment utspridda över ungefär 10 månader.
För att mäta effekten av utbildningen har deltagarna fått svara på en enkät.
94% av deltagarna anser att utbildningen har motiverat och inspirerat dem att göra skillnad.
90% av deltagarna tycker också att utbildningen har gett dem verktyg för att göra skillnad.
100% av deltagarna kan rekommendera utbildningen till andra.
Vilka insikter och verktyg tar eleverna med sig?

”J ag har f ått e n bättre i nsi kt om hu r jag ä r so m person oc h v ilk a sty rkor som ja g bä r me d
mig. D et tror j ag är den största förde le n f ör att jag ska k un na gö ra skil ln ad.”
”J ag känn e r mig myc ket säk er i att j ag fakti skt kan göra skil ln ad. De t kän ns som n ågon
slags kraf t.”
”Fö rst o ch främst tar jag me d mig e tt mer re fle kte rande förh åll ni n gssätt. J ag ha r mä rkt
att jag, e fte r le darskapsprogrammet, börj at fu nde ra mer på v arf ör män ni skor gör som vi
som gör, v ad le darskap är, ski ll nade r i gru ppe r e tc .”
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Som en del i utbildningen fick eleverna starta projekt på sina skolor, för att praktisera sina
kunskaper. Eleverna har bland annat arrangerat en föreläsning om HIV till förmån för
Musikhjälpen och ordnat insamlingar Cancerfonden.

SJÄLVLEDARSKAP SOM SKAPAR SKILLNAD
Självledarskapsutbildningen är en kortare ledarskapsutbildning för gymnasieungdomar,
främst med fokus på att leda sig själv, hitta sina styrkor och drivkrafter och att göra skillnad.
Utbildningen ges av akademins egenutbildade pedagoger, som på ideell basis besöker
skolorna. Vi har idag utbildat 40 pedagoger som har kapacitet att nå 600 elever per år.
Utbildningen ger eleverna nya insikter, lärdomar och verktyg för att:
•
•

•
•

Hjälpa dem att känna sig mer trygga i sig själva och med andra.
Skapa större tolerans genom förståelse och acceptans för varandras olikheter,
erfarenheter och bakgrund och därmed öka gemenskapen och tillhörigheten på
skolan.
Möjliggöra att ta större ansvar för sina studier, handlingar och sin kunskapsinlärning.
Identifiera, tro på och sträva mot sina framtidsmål och utifrån det skapa positiv
samhällspåverkan

Utifrån sina inre drivkrafter, och med Raoul Wallenberg som inspirationskälla, får eleverna
hjälp att forma sin egen framtid oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi stöttar dem i att
hitta en samhällsfråga att engagera sig i och stödjer dem i att utveckla sitt sociala
ansvarstagande. Vår övertygelse är att varje människa kan göra skillnad både i sin närhet
och för samhället i stort.
Så här säger några av eleverna om de insikter och verktyg som de fått med sig från
utbildningen:

”A tt all a kan göra skil ln ad, äve n en li ten h andl in g gör en stor
skil ln ad i vårt samhäl le .”
”Ett ny tt pe rspekti v på h ur j ag le ve r mitt li v, v ad jag h ar som
mål, och vad j ag tyc ker är av värde. H ur Rao ul Wal le nbe rg växte
u pp me d samma typ av osäke rh e ter oc h fu nde rin gar som man
själ v bru kar ha var en l ättan de känsl a.”
”Man måste in te l ösa proble m i e tt stort dra g, utan man kan
lö sa det i små steg.”
”Hu r man kan sä tta u pp e tt mål oc h n å de t. Att små ste g mot
måle t kan göra skil ln ad. Oc h a tt de t man sj älv gör sprids til l
omgi vni n ge n .”
”A tt ve rk lige n lyssn a på e n män n iska är e tt vik ti gt ve rkty g för
mig, so m jag komme r att ta med mi g län ge.”
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PROJEKT

Våra projekt syftar till att stödja unga att stå upp för mänskliga rättigheter och att ge verktyg
för att träna sitt civilkurage.

SKOLPROJEKTET ”VARJE M ÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD”
Projektet handlar om att lära sig mer om varje människas ansvar att ta ställning för
medmänsklighet. ”Varje människa kan göra skillnad” tar sin utgångspunkt i historien om
Raoul Wallenbergs insats i Budapest under andra världskriget. Vår övertygelse är att alla kan
göra skillnad för ett bättre samhälle, var och en och tillsammans, om vi får rätt kunskap och
verktyg.
Genom projektet vill vi möta den bristande kunskapen om de mänskliga rättigheterna som
finns bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna både i skollagen och i läroplanerna.
Känner man inte till sina rättigheter, vet man heller inte när ens egna eller andras rättigheter
kränks.
Arton skolor från tio kommuner runtom i landet valdes ut att delta i projektet och fick under
våren en verktygslåda med pedagogiskt arbetsmaterial om mänskliga rättigheter,
civilkurage, alla människors lika värde, och om Raoul Wallenberg. Skolorna fick även varsin
stor, svart kub levererad till sig och fick i uppdrag att gestalta en av de mänskliga
rättigheterna på ett kreativt sätt inuti kuben. Projektet avslutades med att alla kuber visades
upp i Stockholm under Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti. I flera kommuner gjordes
även lokala utställningar.
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Totalt deltog cirka 1 800 elever i projektet under 2014 och det nådde ut till ca 30 000
personer. Under hösten påbörjades projektets andra omgång med drygt 5 000 elever.
För att mäta effekten av projektet har intervjuer och enkäter med medverkande lärare gjorts.
Projektet har gett ett stöd åt lärare i arbetet m ed värdegrund och
m änskliga rättigheter.

u

” Jag uppska ttade att sätta fok us på just detta ämne. Det är någo t so m lä tt k ommer i
skymunda n då resulta t i enskilda ämnen är det som ofta st prioritera s i sko lan ida g”.
” Det var bra med fo kus på mänsk liga rätti gheter. A lla lä ra re tyc k er a tt det är vik tigt, och
det förenade sko lan ” .

Projektet gav elever och lärare ett nätverk av individer som arbetar för
alla m änniskors lika värde.

u

” Det ja g uppsk atta de mest va r a tt eleverna so m å kte till Stock holm fi ck kä nslan a v a tt de
inte är ensa mma med att job ba med mä nskliga rättigheter. De fick se att det finns ma ssa
a ndra so m ä r invo lverade i d et hä r.”

Projektet gav eleverna en ökad tro på individens m öjlighet att göra
skillnad.

u

” Det ä r jä tteviktigt att ma n lyfter Ra oul Wa llenberg, och att ma n ska gö ra skil lnad so m
individ. Det är ovä rderligt, att fok usera på di g o ch mig som individer”.

Fem av de arton skolor som deltog under det första projektåret är åter med i projektet
under 2014-15. Flera skolor har även anmält sig till vår utbildning Självledarskap som skapar
skillnad, och intresserade lärare erbjuds att gå vår train-the-trainer-utbildning. Ett antal
skolor har berättat att de blivit inspirerade av projektets budskap, att varje människa kan
göra skillnad, och kommer att starta egna projekt lokalt. En skola i Linköping kommer att
inleda ett lokalt integrationsprojekt med andra skolor i kommunen. Detta är ett fantastiskt
bevis på projektets effekter i ett större och mer långsiktigt perspektiv.
Utöver skolorna så var också ett flertal kommuner som engagerade sig i projektet.
Som exempel kan nämnas att Helsingborgs och Linköpings kommuner anställde ungdomar
som hade arbetat med projektet för att ansvara för utställningen av kuben i kommunen
under sommarlovet. Flera andra kommuner hjälpte till att ställa ut kuberna på en offentlig
plats, och ordna med invigning eller vernissage. På detta sätt fick kommunen ta del av den
positiva uppmärksamhet som omringade kuberna och projektet, och allmänheten fick ta del
av elevernas arbete och budskap. Kommunernas engagemang skapade också stor
uppmärksamhet i den lokala pressen.
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LISTAN M ED 100 SÄTT ATT GÖ RA SKILLNAD

När Europa härjades av hat stod Raoul Wallenberg för medmänsklighet. Nu när utanförskap
och främlingsfientlighet utmanar Sverige undrar vi vad civilkurage betyder.
Det är uppenbart att vi behöver fler Raoul Wallenberg idag. Vi uppmanade därför Sverige
att träna sig i civilkurage. Genom att befolka ordet civilkurage med fler berättelser, nyanser
och ingångar vill vi få fler människor att ta ansvar för sig själva och varandra. Vi är
övertygade om att civilkurage, liksom vilken annan färdighet som helst, går att träna. Med
små och konkreta steg kan vi bygga upp mod för att agera medmänskligt i vardagliga
situationer. Vi vill skapa reflexer för medmänsklighet.
På Raoul Wallenbergs dag 2014 lanserade vi en digital lista över 100 sätt att göra skillnad,
olika sätt att utmana sitt civilkurage. Listan spreds snabbt på sociala medier och fick mycket
större effekt än vad vi hade räknat med. Akademin ses nu som en självklar aktör inom
civilkurage och vi medverkar ofta i media för att diskutera ämnet. Till exempel blev
akademin under hösten inbjuden att medverka i Nyhetsmorgon TV4 och vid ett flertal
tillfällen inbjuden att medverka i nationell radio.
Listan finns på hemsidan www.goraskillnad.nu och är kopplad till en blogg där vi varje
vecka lyfter fram personer och organisationer som får berätta om hur de arbetar med
civilkurage och medmänsklighet. Hemsidan besöks av drygt 500 personer varje vecka. Med
tanke på den framgång som kampanjen har mött kommer listan framöver att integreras i
verksamhetens utbildningar och projekt.
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RAOUL W ALLENBERGS DAG OCH PRIS
En nationell dag för m edm änsklighet, civilkurage och alla m änniskors lika
värde.

u

Sedan 2013 uppmärksammas den 27 augusti som Raoul Wallenbergs dag. Det är den första
dagen i Sverige som hedrar en privatperson. Målet för 2014 var att bygga en nationell dag
för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Under dagen arrangerades
en utställning på Raoul Wallenbergs torg med elevarbeten från projektet ”Varje människa
kan göra skillnad”. På torget ordnades också ett scenprogram med tal, musik och dans för
att uppmärksamma Raoul Wallenberg och för att uppmana till medmänsklighet och
civilkurage.
Genom att dela ut Raoul Wallenbergpriset kan vi uppmärksamma personer som i Raoul
Wallenbergs anda arbetar mot främlingsfientlighet och intolerans, för alla människors lika
värde. Akademin vill uppmuntra och stödja det arbete som görs och tack vare intensiv
mediebearbetning får pristagarna stor uppmärksamhet. 2014 skrevs 130 artiklar på riks- och
lokalnivå om Raoul Wallenbergs dag och pris.
2013 gick priset till Siavosh Derakhti, som startat organisationen Unga mot antisemitism och
främlingsfientlighet. 2014 fick grundaren av Unga Romer, Emir Selimi, priset. Prissumman
om 100 000 kr används för fortsatta insatser av liknande slag. I samband med
prisutdelningen arrangeras en träff för nominerade och pristagare för att de ska få möjlighet
att knyta kontakt med varandra. Detta har visat sig mycket fruktsamt. Raoul Wallenbergpristagarna har nu tillsammans startat projektet Gränslöst mänskligt, vars idé är att är att
förstärka likheter mellan grupper och individer. Förutom föreläsningsserier i skolor, tog
Gränslöst mänskligt i början av 2015 initiativ till och organiserade Fredens ring kring
Stockholms synagoga, ett engagemang som samlade tusentals människor. Det ser vi som
ett lyckat avslut på året och som inspiration inför verksamheten framöver.
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