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Effektrapporten är den del av Frivillighetsorganisationernas insamlingsråds (FRII) 
kvalitetskod och berättar om Raoul Wallenberg Academys verksamhet under år 2016.   
 
 
VAD VILL RAOUL WALLENBERG ACADEMY UPPNÅ?  
 
Genom ett enastående ledarskap räddade Raoul Wallenberg tiotusentals medmänniskor undan 
Förintelsen. Han visade att en människa kan göra stor skillnad. Precis som på Raouls tid står vi idag 
inför stora utmaningar med främlingsfientlighet, rasism och utanförskap. Det ledarskap som Raoul 
representerar är viktigare än någonsin.  
 
Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet 
att göra skillnad. Vi vill helt enkelt se fler Raoul Wallenberg även idag. Visionen är ett medmänskligt 
samhälle där varje människa gör skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och 
långsiktiga skolprojekt. Varje år deltar minst 8 000 ungdomar aktivt i våra projekt och 
ledarskapsutbildningar, spridda över cirka 100 skolor ifrån Malmö i söder till Boden i norr. Genom 
Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når vi dessutom mångdubbelt fler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VISION 

Ett medmänskligt samhälle där 
varje människa gör skillnad. 

 
LÅNGSIKTIGT MÅL 

År 2018 är Raoul Wallenberg Academy en självklar 
aktör att vända sig till för gymnasieelever, lärare och 

journalister vad gäller frågor kring civilkurage, 
empowerment, medmänsklighet, göra skillnad och 

Raoul Wallenberg. 
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Vi vill att varenda ungdom i Sverige är grundad i sina personliga värderingar och har modet att stå 
upp för de mänskliga rättigheterna. Det är inte alltid lätt att gå från tanke till handling, det krävs en 
stark inre kompass, mod och ett sammanhang att agera utifrån. Vi erbjuder skolprojekt och 
ledarskapsutbildningar för att fler unga ska känna till sina rättigheter och medmänskliga skyldigheter, 
för att kunna agera för ett medmänskligare samhälle. 
 
VÅR VERKSAMHET SKER PÅ TRE ARENOR:  
 
HOS OSS 
 
Akademin arbetar sedan starten framgångsrikt med ledarskapsutbildningar för unga. Detta görs dels 
genom ett årligt ledarskapsprogram för gymnasieungdomar, ett projekt för unga sociala entreprenörer 
samt en lärarutbildning. Utbildningarna syftar till att hjälpa elever att utifrån sina personliga 
värderingar göra skillnad genom att agera för att skapa positiv samhällsförändring.  
 
PÅ SKOLOR 
 
På skolor driver vi ”Kubprojektet: Varje människa kan göra skillnad”, ett skapande projekt om våra 
mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Vi tillhandahåller även ett kostnadsfritt 
skolmaterial att använda under Raoul Wallenbergs dag. Vår verksamhet för skolor syftar till att stödja 
unga att agera för alla människors lika värde och att erbjuda verktyg för att träna sitt civilkurage. 
 
UTE I SAMHÄLLET 
 
I samhället arrangerar akademin Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och 
medmänsklighet. På dagen delar vi ut Raoul Wallenbergpriset och ungdomspriset Ungt Kurage. Vi 
driver även det nationella projektet 100 sätt att göra skillnad.  
 

I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR VI? 
 

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt obunden insamlingsstiftelse med verksamhet i 
Sverige och sedan 2016 även i Frankrike, Serbien, Ungern och USA genom Kubprojektet. 
Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar vår vision. I våra olika skolprojekt 
och utbildningar samarbetar vi med bland annat Ashoka, Forum för levande historia, Friends, 
Fryshuset, Mgruppen, Selfleaders, Svenska kommittén mot antisemitism, Svenska Institutet, Sveriges 
Elevkårer, Teskedsorden med flera.  
 
Akademin har även ett nära samarbete med vår alumniförening Raoul Wallenberg Differencemakers, 
som är ett nätverk för unga ledare vars medlemmar stödjer varandra att gå från ord till handling och 
göra skillnad. Föreningen har i dagsläget lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö som 
arrangerar regelbundna aktiviteter såsom frukostföreläsningar, månadscoachning i självledarskap, 
nätverksträffar och välgörenhetsprojekt. Raoul Wallenberg Differencemakers har cirka 300 
medlemmar. 
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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 från stat och 
kommun. Akademin innehar ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll och är medlemmar i 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII.  
 
VILKA STRATEGIER HAR VI FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL? 
 
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.  
 
VÅR METOD   
 
Vi kultiverar de fyra egenskaper som är gemensamma hos positiva samhällsförändrare, såsom Raoul 
Wallenberg: 
 
 
Empati   
 
Civilkurage 
 
Ledarskap 
 
Samverkan 
 
 
De första två egenskaperna är viktiga för att möjliggöra för individen att börja göra skillnad, och de två 
sista är nödvändiga för att göra ett större avtryck. Alla våra projekt och program har som målsättning 
att stärka dessa fyra egenskaper hos unga för att skapa fler samhällsförändrare. Vi arbetar med alla 
fyra egenskaperna men eftersom vi tror att varje människa kan göra skillnad lägger vi extra vikt vid de 
första två. 
 

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR VI FÖR ATT 
UPPNÅ VÅRA MÅL?  

 
Raoul Wallenberg Academy grundades 2001 och drevs på ideell basis fram till hösten 2012, då 
Michael Wernstedt anställdes som verksamhetsansvarig. Idag leder Sarah Bohman kansliet som har sju 
anställda. Dessutom har akademin två praktikanter per termin som arbetar på ideell basis. Samtliga 
medarbetare är kvalificerade och har en utpräglad bredd och en gedigen erfarenhet av de delar 
verksamheten rör. Därutöver engagerar akademin ytterligare cirka 110 personer ideellt genom vår 
verksamhet. Vid rekrytering läggs stor vikt vid att stärka mångfalden bland medarbetare och 
volontärer både när det gäller kön, etnicitet och funktionalitet. I ett led i detta använder vi oss av 
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rekryteringsverktyget Happyr vid nyrekryteringar till kansliet.   
 
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 svarade för 18 % (preliminär beräkning) av 
våra totala kostnader under 2016. 
 

VÅRA MEDARBETARE:  
 
 

 
 
Som ett komplement till styrelse och kansli finns även akademins Nationalkommitté för Raoul 
Wallenbergs dag, vars medlemmar har stor expertis och specialistkunskaper som vi får ta del av. 
Nationalkommittén består av cirka 60 deltagare där representanter från politiken och skol- och 
ungdomsinstitutioner närvarar. Se bilaga för hela deltagarlistan. Syftet med Nationalkommittén är att 
få fler aktörer att känna ägandeskap för Raoul Wallenbergs dag för att göra det till en permanent 
företeelse i samhället.  
 
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.  
 

SAMARBETSPARTNERS 
Amnesty 
Ashoka 
Bonnier Familjestiftelse 
 

 

Styrelse

Cecilia Nordström, 
ordförande 

Sven Hagströmer, 
vice ordförande
Ingrid Carlberg
Martin Rogberg

Carl Svernlöv 
Olle Wästberg 

Cecilia Åhlberg 
Michael Wernstedt

Verksamhetsansvarig

Sarah Bohman

Kontorsansvarig

Fia Nerelius

Utbildningsansvarig

Lisa Gawell

Projektledare Bootcamp
Johanna Westien

Projektledare 
Kubprojektet

Anna Ringborg

Projektledare RWs dag, 
Ungt Kurage

Rebecka Scharfstein

Kommunikationsansvarig
/Projektledare 100 sätt 

att göra skillnad
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Forum för levande historia 
Friends 
Fryshuset 
Hera 
Medborgarskolan 
Mgruppen 
PeaceWorks och Mångkulturellt centrum 
Raoul Wallenberg Differencemakers 
RFSL Ungdom 
Robert F. Kennedy Center 
SelfLeaders 
Sveriges Elevkårer 
Svenska FN-förbundet 
Svenska Institutet 
Svenska kommittén mot antisemitism 
Teskedsorden 
Ungdomar.se 
 
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: 
 

PRO-BONO PARTNERS  
7A 
Baker & McKenzie Advokatbyrå 
Be Better Online 
KPMG 
Le Bureau 
Notified 
Stakston AB & Ann-Sofie Halling 
 
HUR VET VI ATT VI GÖR FRAMSTEG?  
 
Raoul Wallenberg Academy stödjer unga att hitta modet att göra skillnad med Raoul Wallenberg som 
förebild. Genom att koppla mål till varje aktivitet, projekt och utbildning som vi genomför, kan vi se 
att verksamheten är på rätt väg. Alla våra mål är delmål till vår vision – ett medmänskligt samhälle där 
varje människa gör skillnad.  
 
Målen fastställs på flera nivåer. Styrelsen sätter varje år en övergripande riktning för verksamheten 
som beskriver hur den ska utvecklas under de kommande åren. Med detta som utgångspunkt 
formuleras ett måldokument med årliga effektmål för respektive verksamhetsområde. 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  
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utbildningar, samt genom intervjuer och fokusgrupper. De kvantitativa indikatorerna visar faktiska 
siffor, till exempel på hur många ungdomar som har deltagit i vår verksamhet och hur många av dem 
som engagerar sig i ett initiativ för ökad medmänsklighet. 
 
Utvecklingen av Raoul Wallenberg Academy syns tydligt genom en ökad omsättning där 
verksamheten når allt fler unga i Sverige och även utomlands. Målet är att skapa en så kvalitativ 
verksamhet som möjligt, samtidigt som organisationen fortsätter att expandera. 
 
VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT? 
 
VERKSAMHETEN 2016 
 
Under år 2016 utökades verksamheten med ett nytt projekt, Bootcamp för sociala entreprenörer, och 
en utlandslansering av Kubprojektet genomfördes i Belgrad, Budapest, New York och Paris i 
samarbete med Svenska Institutet.  
 
HOS OSS 
 
LEDARSKAPSPROGRAMMET – ”DET GODA LEDARSKAPET”  
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, i samarbete med Sveriges Elevkårer, 48 elever från 
olika gymnasieskolor att gå Ledarskapsprogrammet. Programmet består av olika moment utspridda 
över sju månader. Programmets metodik bygger på tre komponenter: 
 

¨ Att hitta sin inre kompass genom att identifiera sina värderingar, styrkor och drivkrafter. 
¨ Att leda andra. 
¨ Att utifrån sina drivkrafter identifiera vilka samhällsutmaningar de vill ta sig an och se hur de 

kan göra skillnad inom sitt påverkansområde. 
 

 
Som en del i utbildningen fick eleverna starta projekt på sina skolor, för att praktisera sina kunskaper. 
Exempel på projekt som hölls var temavecka kring psykisk ohälsa i syfte att få bort tabun och sprida  
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kunskap, insamling av kläder till nyanlända på en systerskola samt Pridevecka i syfte att belysa 
värderingar om mänskliga rättigheter och allas lika värde. 
 
100 % av deltagarna kan rekommendera utbildningen till andra. 
 
Här är några citat från årets deltagare: 
 

 
TRAIN-THE-TRAINER  
För att våra ledarskapsutbildningar ska nå ännu fler ungdomar så har vi återkommande Train-the-
trainer utbildningar för kursen Självledarskap som Skapar Skillnad.  Syftet är att tidigt låta ungdomar 
utforska sin inre kompass och ge dem verktyg för att kunna utvecklas i ett värderingsstyrt 
självledarskap. 
 
Train-the-trainer utbildningen hjälper lärare att stötta elever att: 
 

¨ Hitta sin inre kompass genom att identifiera sina värderingar, styrkor och drivkrafter. 

¨ Utifrån sina drivkrafter identifiera vilka samhällsutmaningar de vill ta sig an och se hur de kan 
göra skillnad inom sitt påverkansområde. 

 
Efter 4 dagars utbildning och praktik diplomeras lärarna att själva hålla kursen. Under år 2016 har vi 
diplomerat 46 lärare och 900 elever har fått gå kursen ute på skolor runt om i Sverige.  
 
Så här säger några av de deltagande lärarna om kursen: 
 

 
Under året har vi börjat utveckla ett webbstöd som ska ge oss möjligheten att skala upp utbildningen 
ytterligare och nå ännu fler elever och lärare. Vårt mål är att inom två år utbilda 1 200 lärare per år  
 
 

 

 
”Att gå Det goda ledarskapet är bland de bästa val jag gjort. Jag har skapat vänner för livet och 

utvecklats något enormt som person.” 
 

” Jag kunde aldrig förvänta mig att mitt ledarskap skulle nå såhär långt och detta har gett mig ny 
energi som jag kan använda för att implementera de verktyg vi fått!” 

 

 
”Ett underbart verktyg! Flera elever sa som dagens pärla: ’Det är så härligt att prata med varandra 

om riktiga och viktiga saker. Vi gör aldrig det’. Det känns härligt!" 
 

”Att få hålla denna utbildning för en grupp elever vi fått ha i tre år, känns som en ynnest. Att få se 
hur väl det landade hos många, det är stort.” 
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som i sin tur beräknas kunna utbilda 12 000 ungdomar per år. Vi har dessutom fått stort gensvar på en 
Train-the-student utbildning där vi ska utbilda kåraktiva ungdomar som i sin tur kan utbilda sina 
medlemmar, det vill säga elever på sin skola.  
 
BOOTCAMP FÖR SOCIALA ENTREPRENÖRER 
Bootcamp för sociala entreprenörer startades 2016 och är ett samarbete mellan Raoul Wallenberg 
Academy och Ashoka Skandinavien. Syftet är att få fler unga i Sverige idag att känna att de kan göra 
skillnad i samhället med sina idéer och stötta dem i att förverkliga dessa. Genom projektet bidrar vi 
med kunskap och inspiration för att fler unga ska identifiera sig som och agera som positiva 
samhällsförändrare.   
 
Bootcamp inleds med en heldag där ungdomarna får lära sig grunderna för att bli en framgångsrik 
social entreprenör. Grundkursen följs av strukturerade nätverksträffar med syftet att behålla 
motivationen och energin över tid. Träffarna utvecklar ungdomarna i några av de förmågor som vi 
sett är så viktiga för att kunna jobba med samhällsförändring på längre sikt, bland annat empati, mod 
och samarbetsförmåga. Till sin hjälp får ungdomarna även en mentor och en guide i socialt 
entreprenörskap, som finns tillgänglig gratis i läsversion här.  
 
Fyra Bootcamps har ägt rum under året, tre i Stockholm och ett i Malmö. Totalt beräknar vi att 
projektet har engagerat cirka 70 ungdomar. Några exempel på idéer som ungdomarna har utvecklat 
under Bootcamp är:   
 

¨ Eyman Akubar, Zakaria Mohamed, Natnael Keflom och Qadar Rooble driver ett projekt som 
ger nyanlända ungdomar läxläsning på fler språk, och även stöd till deras föräldrar. 

¨ Fredrik Sjöstrand vill med sin idé ”Teen Support chat” förebygga att unga drabbas av psykisk 
ohälsa genom att ge ungdomar med liknande erfarenheter ett forum och sammanhang att 
samtala om sitt mående och livet i stort.    

¨ Salina Kifleyesus har startat podcasten ”Celebrate” – en podd som hyllar kvinnor och lyfter 
teman som jämställdhet och antirasism. Målet är att unga kvinnor ska inspireras och hitta 
verktyg som kan hjälpa dem under resans gång. 

 
Här är några kommentarer från deltagande ungdomar:  
 

 
 

 

 
”De gav inspiration och hjälpmedel (guiden). Det som jag tycker särskilde utbildningen är 
att ni satsar på nätverkande och samarbeten mellan sociala entreprenörer och mentorer.” 

”Det var lärorikt och jag började tro lite mer på att jag kan förändra världen, även om det är 
något litet jag gör som sedan blir större.” 

 “Det känns som att jag förändrats under denna dag. Som att jag blivit någon annan som 
faktiskt räknas och kan göra skillnad.” 
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Det kommande två åren kommer vi att inkludera målgruppen nyanlända och satsa på att skala upp 
projektet. Detta kommer ske genom en digital guide och lärarhandledning samt ”Changemaker 
camps” för nyanlända och etablerade ungdomar där de tillsammans får utveckla sina idéer och skapa 
ett medmänskligt samhälle som bygger på värden som empati, långsiktighet, ledarskap och nyfikenhet. 
 
PÅ SKOLOR 
 
”KUBPROJEKTET: VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD”  
Raoul Wallenberg Academy har drivit det nationella skolprojektet ”Kubprojektet: Varje människa kan 
göra skillnad” under 2016 i utvalda gymnasieskolor. Med projektet skapar vi ett kunskapslyft kring 
mänskliga rättigheter, uppmuntrar till civilkurage och stärker känslan av medmänsklighet hos unga i 
Sverige idag. Sedan projektstarten 2013 har de utmaningar som präglat vårt samhälle under långt tid 
blommat ut med full kraft. Rasism, främlingsfientlighet och utanförskap är akuta frågor som inte kan 
lösas med en ”quick-fix”, utan måste arbetas med kontinuerligt år efter år. Kubprojektet ger konkreta 
verktyg och skapar engagemang mänskliga rättigheter och civilkurage i klassrummet.   
 
Under projektåret arbetade 30 skolor från 23 kommuner med fysiska kuber, och närmare 50 skolor 
använde sig av digitala kuber. Över 7 000 elever var engagerade i projektet. De deltagande skolorna 
fick under våren en verktygslåda med pedagogiskt arbetsmaterial om mänskliga rättigheter, 
civilkurage, alla människors lika värde och Raoul Wallenberg. De fick även varsin svart stålkub på 
3x3x3 meter levererad till sig där de fick i uppdrag att gestalta den mänskliga rättighet de blivit 
tilldelade på ett kreativt sätt inuti kuben. Under läsåret anordnades dessutom två nätverksträffar för de 
lärare som medverkar i projektet med syfte att inspirera och bygga nätverk.  
 
På Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti samlades alla kuber i Kungsträdgården i Stockholm för en 
stor utställning där alla involverade lärare och elever från hela Sverige bjöds in för att delta. Med 
gästande artister, tal från akademin och pristagare av Raoul Wallenbergpriset, Tina Morad, invigdes 
utställningen den 26 augusti och ca 1000 elever samlades, ca 40 % fler än föregående år, för att 
presentera sina kuber för allmänheten och delta i två workshops, en med fokus på civilkurage och en 
där eleverna fick bekanta sig närmre med de andra skolornas projekt och tolkningar av mänskliga 
rättigheter. Vi är övertygade om att dessa fysiska möten är otroligt viktiga när vi pratar om 
medmänsklighet och civilkurage. 
 
Utöver skolorna så var också ett flertal kommuner engagerade i projektet. I exempelvis Avesta fick 
kuben vara del av en utställning på muséet Avesta Art. Ungdomar fick sommarjobb genom 
kommunen där de bemannade kuben och informerade om projektet. I ett flertal kommuner 
anordnades under året även lokala utställningar som spred engagemanget utanför skolans väggar. 
Genom samverkan med kommuner kan vi åstadkomma stabilitet, lokal förankring och långsiktighet – 
en nyckelfaktor som ger projektet lokal förankring för ett långsiktigt arbete för medmänsklighet och 
mot rasism och intolerans. 
 
För att mäta effekten av projektet har olika utvärderingar genom enkäter och samtal gjorts i 
fokusgrupper med medverkande lärare. 
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90 % av de deltagande lärarna anser att projektet har gett dem ökat stöd i värdegrundsarbetet.  
95 % svarade att de skulle rekommendera projektet till andra lärare och skolor. 

 

Kubinvigning i Kungsträdgården. 
 

Citat från deltagande lärare:  

 

KUBPROJEKTET INTERNATIONELLT  
För att kunna förändra världen på sikt måste vi nå de yngre generationerna. Under 2016 har 
Kubprojektet etablerats internationellt på skolor New York, Paris, Belgrad och Budapest i samarbete 
med Svenska Institutet. Partnerskap har etablerats mellan skolor som deltar i Kubprojektet i Sverige 
och de utländska gymnasieskolorna för att främja utbyte mellan elever såväl som lärare.  
 
Projektet uppmärksammades i samband med firandet av 250-årsjubileet för den svenska 
yttrandefriheten, som skedde på tre platser i Raoul Wallenberg Academys regi: i New York, Lund och  
 

 

 
”Det är alltid intressant att ge eleverna meningsfulla uppgifter att arbeta med. Jag tycker att 

det är oerhört viktigt att lyfta frågor om mänskliga rättigheter just nu när vi ser vad som 
händer i världen och i Sverige. Det har också gett vårt program ett skäl att arbeta över 

ämnesgränserna.” 
 

”Ett konkret projekt där den fysiska kuben skapade ringar på vattnet och med sin närvaro på 
skolan påminde oss dagligen om arbetet med mänskliga rättigheter.” 

 
”Ett fantastiskt initiativ och det har varit roligt att arbeta med detta tillsammans med 

eleverna.” 
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Stockholm. Vi tog fram en film med namnet “The History of Silence” som påvisade vikten av rätten 
att yttra sig. Vi arrangerade seminarium i FN-byggnaden i New York tillsammans med Sveriges 
ständiga representation vid Förenta Nationerna och Svenska Institutet. Jan Eliasson, FN:s vice 
generalsekreterare, talade om möjligheterna att stärka de mänskliga rättigheterna i en allt mer 
konfliktfylld värld. Sarah Bohman presenterade Kubprojektet och hur akademin stärker unga att stå 
upp för yttrandefriheten och resterande mänskliga rättigheter. I publiken närvarade även 30 elever 
från High School Art & Design som kommer arbeta med kuben i New York. 
 
I Stockholm höll vi frukostseminarium på Bonnierhuset med temat ”det digitala rummet möjligheter 
och risker för yttrandefriheten”. I Lund ägde ett antal aktiviteter rum, här i samarbete med Raoul 
Wallenberg Institutet. Under tre dagar uppmärksammades jubileumsveckan i tystnadens tecken 
genom klockringning, tyst minut, konsert och seminarium. Utanför Domkyrkan ställdes en kub upp 
som blev mycket välbesökt. 
 
 

En modell av kub nummer 19, rätten till yttrandefrihet, utanför FN-byggnaden i New York samt bild från filmen 
”History of Silence”. 

 
I SAMHÄLLET 
 
RAOUL WALLENBERGS DAG  
Den 27 augusti uppmärksammas årligen som Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för 
civilkurage och medmänsklighet. Men det är inte bara en dag då vi hedrar Raoul Wallenberg, utan 
framförallt en dag då vi agerar i hans anda. Under Raoul Wallenbergs dag arrangerar vi ett flertal 
aktiviteter som engagerar ungdomar, allmänheten och politiker. Samtliga aktiviteter hade mänskliga 
rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad som 
utgångspunkt. 
 
Vårt mål är att Raoul Wallenbergs dag ska firas nationellt över hela landet. Akademin uppmanar och 
stöttar till lokala firanden av Raoul Wallenbergs dag där kommuner, organisationer och skolor kan  
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vara ledande i arbetet att sprida Raoul Wallenbergs anda. I år firades dagen med 22 enskilda 
arrangemang på olika platser i mellersta och södra Sverige. Wanås Konst i Skåne bjöd in till offentlig 
visning av skulptören Rafael Gomezbarroz verk om människor som flyr och höll en workshop med 
titeln ”Vad betyder ditt pass för dig?”. Kristinehamns kommun uppmärksammade dagen offentligt och 
bjöd in Lisa Bjurwald, författare och debattör, som föreläste om Raoul Wallenberg. Växjö firade sin 
första Raoul Wallenbergs dag med musik, poesi, samtal, konst och teater på Utvandrarnas hus. År 
2016 tog vi därmed ett stort steg mot att etablera dagen vidare i hela landet.  
 
50 volontärer engagerades i aktiviteterna som ägde rum under Raoul Wallenbergs dag.  
 
 

 
Nina Lagergren, syster till Raoul Wallenberg, i Kungsträgården under Raoul Wallenbergs dag. 

 
RAOUL WALLENBERGPRISET 
Under Raoul Wallenbergs dag delas Raoul Wallenbergpriset ut. Priset går till en person som i Sverige 
arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar 
om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde. Prissumman om 100 000 SEK 
används för fortsatta insatser av liknande slag. 
 
Raoul Wallenbergpriset tilldelades år 2016 Tina Morad, en av grundarna till Refugee Welcome 
Stockholm. Genom praktiska åtgärder, uppoffrande arbete och förmåga att organisera för medmänsklighet arbetar Tina 
Morad i Raoul Wallenbergs anda. Prisutdelningen ägde rum på Nalen med utbildningsminister Gustav 
Fridolin som prisutdelare. 

Tidigare pristagare är (2015) Hédi Fried och Emerich Roth, båda överlevande från förintelsen. De har 
visat på kunskapens kraft för att förmedla medmänsklighet. Tillsammans grundade de föreningen 
Förintelsens överlevande. Emir Selimi (2014), grundaren av Unga Romer, och Siavosh Derakhti 
(2013), som startat organisationen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet.  
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Priset har blivit en plattform för pristagarna att samverka, agera och påverka. Siavosh Derakthi och 
Emir Selimi har till exempel startat projektet Gränslöst mänskligt tillsammans, 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 över 3 000 personer, däribland statsminister Stefan Löfven.  
 
Det publicerades ett flertal artiklar angående pristagaren och dagen. I DN kunde man läsa om Tina 
Morad som även deltog i SVT:s morgonsoffa i samband med offentliggörandet av årets pristagare. 
Andra stora dagstidningar som priset och dagen varit onämnd i är SvD, Expressen, och Metro. Vidare 
kunde man höra inslag på Sveriges radio på lätt svenska samt Sveriges Radio P5.  
 
71 artiklar publicerades om Raoul Wallenbergpriset och Raoul Wallenbergs dag 2016.  
 
 

 
Tina Morad, vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2016. 

 
LISTAN 100 SÄTT ATT GÖRA SKILLNAD 
För att göra Raoul Wallenbergs dag till en dag då vi inte bara pratar om civilkurage och 
medmänsklighet utan verkligen agerar lanserade vi på Raoul Wallenbergs dag 2014 en digital lista 
med över 100 sätt att göra skillnad. Precis som vilka muskler som helst kan man träna civilkurage 
genom att upprepa ett handlingsmönster och reflektera kring svårigheter och möjligheter. På så sätt 
kan vi alla bli bättre på att agera medmänskligt. Projektet är ett gräsrotsinitiativ som skapats 
tillsammans med ungdomar och andra i akademins nätverk som snabbt spreds på sociala medier med 
mycket stor effekt. Akademin har genom listan blivit en självklar aktör inom civilkurage och vi 
medverkar ofta i media för att diskutera ämnet. 
 
Listan finns på hemsidan www.goraskillnad.nu och används i många av akademin övriga projekt, till 
exempel ligger den till grund för tävlingen Ungt Kurage där akademin lyfter unga som vågar göra 
skillnad. Under 2016 har akademin haft en volontär som förmedlar berättelser och uppmaningar 
kopplad till listans utmaningar på sociala medier.  
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Akademin har även spridit listan till näringslivet och använder den som en interaktiv workshop för att 
visa hur näringslivet kan bidra till att möta dagens samhällsutmaningar. Under Stockholms 
Handelskammares årsmöte var akademin inbjuden med 30 ungdomar från våra program för att 
utmana företagsledare hur de kan bidra till integration och ett medmänskligare arbetsliv. Dessutom 
tog vi tillsammans med bokförlaget Max Ström fram en bok med namnet ”52 sätt att bli en 
vardagshjälte” där ungdomar valt ut en utmaning i veckan för hela året. Boken kommer säljas i 
bokhandeln till våren 2017. 
 

 
 
UNGT KURAGE 
Raoul Wallenberg Academy vill lyfta alla unga som vågar höja rösten, sträcka ut en hand eller agera i 
tysthet. Utmärkelsen Ungt Kurage ska gå till fem ungdomar som, med små resurser, har gjort 
medmänskligt skillnad. Det kan ges till någon som gjort något väldigt litet – inte för att det är unikt, 
utan för att det är viktigt. Det ska vara lätt att associera sig till denna person för andra unga. Hen blir 
en inspiration och representant för många fler. Akademin vill på detta sätt bredda och tillgängliggöra 
begreppet civilkurage bland ungdomar. 
 
Vinnarna av Ungt Kurage 2016 har uppmärksammats för att ha agerat i sin vardag mot mobbning, 
för integration och medmänsklighet: 
 

¨ Elin Vikner från Västerås sa ifrån i skolkorridoren när hon hörde att någon blev kallad för 
”bög”. 

¨ Avan Elgailani från Vingåker gick emot sina vänner när de hällde ett glas mjölk över en tjej i 
matsalen. 

¨ Bismillah Zahedi från Karlskoga engagerade sig i organisationen IT-guide som för samman 
äldre och nyanlända ungdomar. 

¨ Arvid Nygård Gustafsson från Falköping startade ett språkcafé på sin skola där allt från läxor 
till drömmar diskuteras mellan nyanlända och etablerade ungdomar. 
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¨ Andrija Stojanovic från Västerås startade ett basketlag som inkluderar ungdomar från ett 

närbeläget flyktingboende.  
 
Den 27 augusti bjöds alla fem vinnarna till Stockholm för prisutdelning. Vinnarna reste i november 
tillsammans till Budapest i Raoul Wallenbergs fotspår.  
 
Priset har gett vinnarna utrymme att fortsätta arbeta för ett mer medmänskligt samhälle, tillsammans 
med pristagarna från 2015 har de startat nätverket Ungt Kurage i syfte att ska skapa aktiviteter för att 
få fler unga att våga gå från tanke till handling och agera med civilkurage. Diana Saleh, pristagare av 
Ungt Kurage 2015, är ordförande och kommer driva denna process som deltagare i akademins projekt 
Bootcamp för sociala entreprenörer.  
 
Här är några citat från vinnarna av priset:  

 

 
RAOUL WALLENBERG ACADEMY FRAMGENT 
Ungt Kuragepristagarna visade på starkt civilkurage. De, tillsammans med alla unga som gör skillnad i 
Raoul Wallenbergs anda genom våra utbildningar och projekt, ser vi som en stor inspiration inför 
verksamheten framöver. År 2017 satsar vi på att fortsätta etablera Kubprojektet internationellt, arbeta 
aktivt med opinionsbildning och nå ännu fler elever i skolan med våra i utbildningar i socialt 
entreprenörskap och självledarskap för att ge unga kraft och mod att göra skillnad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
”Jag förstod inte hur mycket priset skulle betyda för mig när jag åkte till Stockholm för att vara 

med på prisutdelningen. Jag fick nya upplevelser och vänner, andra pristagarna från Ungt Kurage, 
stå och tala på scen inför 1000 ungdomar från hela Sverige och berätta vad jag gjort, inbjuden till 
Utrikesministern, träffa Utbildningsministern, erbjuden hjälp och stöd av Siavosh Derakhti och Leo 

Razzak, jag fick helt nya upplevelser och nya vänner. Jag kände mig välkommen och viktig, folk 
ville lyssna på mig vad jag hade att säga!”  

 
”Det resan har betytt jättemycket för mig. Ändrade mitt liv från en sida till andra sidan. Jag fick 

jättemånga nya kontaktar, kompisar, kända, smarta, modiga, fick jättemånga nya idéer att 
göraskillnad i samhället. Jag vill verkligen göra mer skillnad i samhället. Jag tackar Raoul 

Wallenberg Academy som peppar ungdomar!” 
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NATIONALKOMMITTÉ 
Amelie Silfverstolpe, Axfoundation 
Anna Belfrage, Körsbärsträdgården AB 
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister 
Anna Rheyneuclaudes Kihlman, Kommunstyrelsen Lidingö Stad 
Annika Henningsson, Amerikanska ambassaden 
Annika Rembe, Svenska Institutet 
Antje Jackelén, Ärkebiskop  
Bengt Jangfeldt, Författare 
Bengt Olander, Författare 
Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamot (L)  
Björn Kullander, SKL  
Brit Stakston, Stakston PR 
Carl Bildt, f.d. Statsminister 
Carolina Engström, Friends  
Caroline Edelstam, Harald Edelstam Foundation 
Cecilia Wassaether, Greatness 
Cecilia Åhlberg, Raoul Wallenberg Academy 
Charlotte Gyllenhammar, konstnär  
Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet 
Christina Gamstorp, Judiska museet  
Emerich Roth, Emerichfonden och Raoul Wallenbergpristagare  
Emil Gustavsson, Ordförande Sveriges elevkårer  
Emir Selimi, Unga romer, Raul Wallenbergpristagare 
Eva-Sofi Ernstell, Armémuseum  
Georg Sessler, dokumentärfilmare och TV-producent  
Gerlad Nagler, Gerald och Monica Naglers stiftelse 
Gustav Kraitz, Konstnär  
Göran Persson, f.d. statsminister 
Hans Magnusson, Ambassadör  
Iman Al Debe, Modeskapare  
Ingrid Carlberg, Författare och styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy 
Ingrid Lomfors, Forum för levande historia  
Isak Reichel, Judiska församlingen 
Johan Oljeqvist, Fryshuset 
Julie Lindahl, American Club of Sweden  
Joachim Bergström, Ministry for Foreign Affairs 
Katarina Hedberg, Scouterna  
Kate Wacz, Räddad av Raoul Wallenberg 
Kerstin Brunnberg, Statens kulturråd  
Kim Waller, Ungdomar. se 
Lena Posner-Körösi, Kommunicera  
Lovisa Fhager, Teskedsorden 
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Mi Ankarcrona, Raoul Wallenberg Academy  
Mattias Hallberg, Raoul Wallenberg Differencemakers 
Michael Tydén, Östersjöfestivalen 
Michael Wernstedt, Styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy 
Mikael Halápi, Skolverket  
Mikael Oscarsson, riksdagsledamot  
Monica Nagler, Gerald och Monica Naglers stiftelse 
Navid Modiri, Kommunikatör och artist 
Niclas Trouvé, Ambassadör Budapest  
Nina Lagergren, Raoul Wallenberg Academy  
Olle Wästberg, Styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy  
Paul Lindquist, Landstingsråd, Stockholms läns landsting 
Per-Egon Johansson, Raoul Wallenbergskolan 
Peter Wallenberg, Wallenberg Foundations AB 
Rebecka Wolff, Stockholms stadsbibliotek  
Robert Weil, Proventus  
Roger Haddad, riksdagsledamot (L)  
Rolf Ring, Raoul Wallenberg Institutet 
Salahuddin Barakat, Imam  
Samir el-Sabini, Adclouds 
Sarah Bohman, Raoul Wallenberg Academy  
Sarah Delshad, Muslimska feminister  
Siavosh Derakhti, Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet, Raoul 
Wallenbergpristagare 
Sissa Pagels, WWFs Ungdomsråd & Young Innovation Hub 
Sophie Nordström, Emerichfonden  
Svante Weyler, Svenska kommittén mot antisemitism  
Sven Hagströmer, Styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy  
Tanja Schult, Konstvetare  
Ulf Bergström, Eurojust 
Tina Morad, Raoul Wallenbergpristagare  
Urban Ahlin, Riksdagens talman 
Veronica Palm, f.d. riksdagsledamot (S)  
Willy Silberstein, Svenska kommittén mot antisemitism  
Åke Bonnier, Biskop  
 
 
 


