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Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten ska öppet redovisa vad pengarna
används till. Därför gör Raoul Wallenberg Academy en effektrapport varje år som visar vilken
nytta vi gör. Effektrapporten är en del av Frivillighetsorganisationernas insamlingsråds (FRII)
kvalitetskod och berättar om RWA:s verksamhet under år 2018. Enligt FRII ska
effektrapporten vara tydlig, tillgänglig och öppen. Alla uppgifter ska vara veri ierbara och
kunna styrkas. Om du har frågor om något i rapporten kan du kontakta RWA via mejl:
info@rwa.se.se eller telefon: 073 151 79 17.
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ATT AGERA MOT ORÄTTVISOR
ÄR LIKA VIKTIGT DÅ SOM NU

ÅR 2018 I SIFFROR:
RWA har genom våra utbildningar för lärare och
ungdomar, skolprogram övriga aktiviteter och
utbildningsinsatser under 2018:
Utbildat 11 366 unga i Sverige genom våra
utbildnings- och skolprogram.
Utbildat 1 200 lärare i Sverige genom våra
lärarfortbildningar och nätverksträffar.
Nått 3 000 unga utomlands genom det
internationella Kubprogrammet.
Nått 172 lärare utomlands genom workshops om
Kubprogrammet och mänskliga rättigheter.
Genom våra olika digitala satsningar, såsom
plattformen Changemakers’ Yard, The Raoul
Wallenberg Algorithm och raoulwallenbergsdag.se,
nått ut till cirka 11 800 besökare.
Under året har även våra skolmaterial och
lärarhandledningar laddats ned cirka 770 gånger.
Genom mässor, kommunbesök, aktiviteter med
elever, samarbetspartners, näringsliv m.m nått
ytterligare cirka 3 000 personer.
Raoul Wallenbergs dag uppmärksammades i 53
kommuner med 82 enskilda arrangemang.

VAD VILL RAOUL
WALLENBERG
ACADEMY UPPNÅ?
Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som
nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy
rustar unga att agera med civilkurage i Raoul
Wallenbergs anda för ett medmänskligt
samhälle fritt från rasism och
främlings ientlighet.
Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom
våra utbildningar i självledarskap,
skolprogram i mänskliga rättigheter och
uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs
dag, Sveriges nationella dag för
medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul
Wallenbergs gärningar och ledarskap som
inspiration stärker vi en motståndskraftig
demokrati och ger unga handlingskraft att stå
upp för mänskliga rättigheter.
Den effekt som RWA vill skapa genom
verksamheten är ett ökat medmänskligt
civilkurage och samhällsengagemang genom
stärkt självledarskap och mellanmänsklig tillit,
samt ökad kännedom om Raoul Wallenberg
och hans gärningar. Vår vision är ett
medmänskligt samhälle där varje människa gör
skillnad.

I VILKET ORGANISATORISKT
SAMMANHANG VERKAR VI?
RWA bedriver i huvudsak sin verksamhet i Sverige och sedan 2016, via samarbete med bland annat
Svenska institutet, viss programverksamhet utomlands. Som insamlingsstiftelse är vi beroende av
inansiering från externa parter. Mer än hälften av RWA:s intäkter kommer från fonder och stiftelser,
privata givare och från stat och kommun genom anmälningsavgifter och projektbidrag. RWA innehar ett
90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.
Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar vår vision. I våra olika skolprogram och
utbildningar samarbetar vi med en rad aktörer inom civilsamhälle, akademi, offentlig sektor och
näringsliv. Vi har även ett nära samarbete med vår alumnförening Raoul Wallenberg Differencemakers,
ett nätverk för unga ledare som arrangerar regelbundna aktiviteter såsom så kallade månadscoachningar i
självledarskap och nätverksträffar.

RWA:S VERKSAMHET BYGGER PÅ TRE DELAR:
Utbildningar i självledarskap som skapar skillnad
RWA arbetar sedan 2001 framgångsrikt med ledarskapsutbildningar för unga. Detta görs genom
det årliga ledarskapsprogrammet Changemaker camp för gymnasieungdomar som brinner för
att skapa samhällsförändring, samt en lärarutbildning, Train-the-Trainer. Utbildningarna syftar
till att ge unga verktyg att bygga hållbart självledarskap och skapa positiv samhällsförändring. Vi
tillhandahåller även kostnadsfria skolmaterial.

Skolprogram i mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter
Genom nära samarbete med skolor driver vi Kubprogrammet, ett skapande skolprogram om
mänskliga rättigheter. Vår verksamhet för skolor syftar till att stödja unga att agera för alla
människors lika värde och att erbjuda verktyg att träna ett medmänskligt civilkurage grundat i
mänskliga rättigheter.

Raoul Wallenbergs dag - en nationell dag för civilkurage
Varje år uppmärksammas Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti, Sveriges nationella dag för
civilkurage och medmänsklighet. På dagen delar vi ut en rad priser för att lyfta positiva förebilder Raoul Wallenbergpriset, Årets Changemaker, Årets medmänskliga kommun och Ungt Kurage.

RWA:S LÅNGSIKTIGA PLAN - VILKA
STRATEGIER HAR VI FÖR ATT UPPNÅ
VÅRA MÅL?
Vår målsättning är att arbeta med insatser som med små medel ger stor effekt där vi samverkar med andra
aktörer. Vår verksamhet är utformad för att kunna leva vidare och utvecklas utan aktiv ledning från oss.
Genom att utbilda pedagoger i en så kallad train-the-trainer modell där pedagoger i sin tur utbildar elever,
år vi stor spridning på våra metoder. Även digitala skolmaterial tillhandahålls för att tillgängliggöra våra
verktyg. Genom nära dialog med målgruppen, såväl unga som lärare, utvärderar och utvecklar vi samtliga
program löpande.

VÅR METOD
Vår metod bygger på att 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 göra skillnad, och de två
sista är nödvändiga för att möjliggöra ett större avtryck. Alla våra utbildningar, program och
projekt har som målsättning att stärka dessa fyra egenskaper hos unga för att skapa ler
samhällsförändrare.

PERSONELLA RESURSER
Kansliet är beläget i Stockholm och arbetet leds av
generalsekreterare. Vid rekrytering läggs stor vikt vid att stärka
mångfald. RWA engagerar cirka 110 personer ideellt genom
verksamheten, främst kring Raoul Wallenbergs dag. Alla volontärer
genomgår en introduktion innan uppdrag inom verksamheten
påbörjas.
Utöver de personella resurserna har vi etablerade samarbeten med
andra organisationer och verksamheter. Samarbeten med andra är
grunden för verksamheten och ett verktyg för att nå våra mål. Alla
samarbetspartners är utvalda för att bidra med sin särskilda
kompetens och kapacitet.

EKONOMISKA RESURSER

RWA:s bankgiro 900-4706 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vars syfte är att övervaka så att
insamlingar från allmänhet sker under betryggande kontroll och att insamlingar inte belastas med oskäliga
kostnader, samt att goda marknadsföringsmetoder används. De medel som inte gick till RWA:s ändamål
användes till att bedriva insamling samt administration. Vår administration svarade för 16 % av våra totala
kostnader under 2018. För att nå hög kvalitet i vårt arbete har vi skapat ett nätverk av pro-bono partners
som bidrar med tid, expertis och resurser.

HUR VET VI ATT VI
GÖR FRAMSTEG?
Genom att koppla mål till varje insats som vi genomför, kan vi utvärdera om verksamheten är på rätt
väg. Alla våra mål är delmål till vår vision – ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad.
Målen fastställs på lera 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 identi ieras
indikatorer som visar på att dessa uppfylls, både kvalitativa och kvantitativa indikatorer. Kvalitativa
indikatorer mäter vi genom enkäter till deltagarna före och efter genomförda projekt och utbildningar,
samt genom intervjuer och fokusgrupper. De kvantitativa indikatorerna visar faktiska siffror, till
exempel på hur många ungdomar och lärare som har deltagit i vår verksamhet och hur många av
deltagande ungdomar startar egna initiativ och aktiviteter för ökad medmänsklighet.

GÖR RAOUL WALLENBERG
ACADEMY SKILLNAD - VAD HAR VI
ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
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RWA har sedan 2001
genom våra
ledarskapsprogram
utbildat cirka 1050 unga

RWA har sedan 2013
inom våra skolprogram i
mänskliga rättigheter och
civilkurage utbildat cirka
17500 elever

"Oavsett vad som händer i nästa led ut mot
lärare och elever så är det som har skapats i
ledningsgruppen mer än tillräckligt".
– Pontus Clarin, bitr. gymnasiechef och skolstrateg
i Umeå kommun, om vår lärarfortbildning

RWA har sedan 2015
genom våra
lärarfortbildningar
utbildat 1400 lärare
i självledarskap som
skapar skillnad som i sin
tur nått tiotusentals
elever

“Jag har fått konkreta verktyg och kontakter att
använda mig utav. Har fått så mycket ny energi och
drivkrafter att fortsätta kämpa. För att här vågar jag
tro på de jag vill.”
– Deltagare, Changemaker camp 2018 - en
utbildning i ledarskap och socialt
entreprenörskap

“För mig betyder detta pris känslomässigt
mycket. Raoul Wallenberg är en person som
många ser upp till och som jag strävar efter att
få samma mod som.”
– Nike Lindström, pristagare Ungt Kurage 2018

"Priset har varit ett int och viktigt hedersomnämnande,
och det har uppmärksammat vårt arbete ör en större
krets."

– Gabriella Kärnekull Wolfe, Årets Changemaker 2018

”Vi har lärt oss om mänskliga rättigheter innan men att kunna
få omsätta det i praktik har varit väldigt lärorikt ör oss. Det vi
mest lärt oss om är civilkurage och yttrandefrihet och att stå upp
ör varandra när någon blir kränkt.”
– Deltagande elever i Kubprogrammet, Jär älla
Gymnasium 2018

ATT AGERA ÄR LIKA VIKTIGT DÅ SOM NU SOM ALLTID.
FÖR MEDMÄNSKLIGHET OCH CIVILKURAGE.

