EFFEKT OCH RESULTAT 2019

SAMMANFATTNING AV 2019
Nina Lagergren lämnade oss den 5 april,
98 år gammal.
Den 17 januari hölls traditionsenligt
ljusceremonin Ljus för Raoul på Raoul
Wallenbergs torg.
Under året har vi utbildat 500 lärare och
skolledare i Umeå i självledarskap. Nu ska
skolledarna implementera vårt program
Självledarskap som skapar skillnad till sin
personal så att de i sin tur kan arbeta
systematiskt med eleverna ute i skolorna.

Raoul Wallenberg Academy (RWA)
arrangerade även den första
Demokratisummiten inom ramen för
projektet Non-Silence Generation med
föreläsningar och workshops kring teman
såsom propaganda och högerextremism,
klimatförändring och ungas demokratiska
organisering.
Årets Changemaker som RWA delade ut
med vår samarbetspartner Ashoka Nordic
gick till Omid Mahmoudi för hans
brinnande och viktiga engagemang för
ensamkommandes rätt och integration.

Vi har även lanserat två nya
utbildningssatsningar: Changemakers
Backyard och Non-Silence Generation.

Utmärkelsen Ungt Kurage 2019 delades ut
till sex stycken ungdomar (13-20 år) som
gjort stor medmänsklig skillnad för sina
medmänniskor, genom att agera med
civilkurage och mod.

Raoul Wallenbergpriset 2019 gick till
Lovette Jallow för hennes arbete inom
Action4humanity mot rasism, diskriminering
och orättvisor.

Årets medmänskliga kommun gick till
Jönköping kommun för deras arbete med att
främja och stärka det kommunala arbetet
med de mänskliga rättigheterna.

Årets prisutdelning arrangerades på
Fotografiska där vi tillsammans med
fotograf och författare Sanna Sjöswärd
arrangerade en utställning på Fotografiska
“Fading Stories-pass them on”.
Utställningen bestod av porträtt av 23
överlevande från Förintelsen, intervjuade
och fotograferade av Sanna Sjöswärd.

År 2019 lanserades en ny bok om Raoul
Wallenberg - den första på lättläst svenska.

Under 2019 har hela 34 skolor i Sverige
medverkat i Kubprogrammet vilket är fler
än någonsin tidigare.

RWA inledde ett pro-bono samarbete
med Accenture som stöttat RWA i vår
effektmätning. RWA inledde även ett
samarbete med bokförlaget Bookmark
som nyligen har gett ut Elie Wiesels bok
“Natten” i en nyutgåva med förord av Alice
Bah Kuhnke.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. ÅR 2019 I SIFFROR ........................................................................... 1
2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET .... 2
2.1 UTBILDNINGAR OCH PROGRAM ............................................................................. 2
2.2 ARRANGEMANG ........................................................................................................ 3
2.3 PRISER .......................................................................................................................... 4
2.4 UNGT KURAGE JURYN .............................................................................................. 6
2.5 RAOUL WALLENBERG DIFFERENCEMAKERS ........................................................... 6

3. PERSONALFRÅGOR OCH ANNAN ICKE-FINANSIELL
INFORMATION ..................................................................................... 6
3.1 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING ................................................................... 6
3.2 NOT 11. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG ........... 6

4. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN ................................................ 7
4.1 VÄRDEGRUND ........................................................................................................... 7
4.2 VERKSAMHET.............................................................................................................. 7
4.3 ATT STÄRKA MORGONDAGENS RAOUL WALLENBERG - VAD RAOUL
WALLENBERG ACADEMY VILL UPPNÅ .......................................................................... 7
4.4 STIFTELSENS TRE HÖRNSTENAR .............................................................................. 8
4.5 MEDARBETARE ........................................................................................................... 9
4.6 STYRELSE ................................................................................................................... 11

5. RAOUL WALLENBERG ACADEMYS ORGANISATORISKA
SAMMANHANG .................................................................................. 13
5.1 STRATEGIER OCH MÅL ............................................................................................ 13
......................................................................................................................................... 14
5.2 VÅR METOD .............................................................................................................. 14

6. VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE HAR VI
FÖR ATT UPPNÅ VÅRA MÅL?........................................................ 14
6.1 PERSONELLA RESURSER ........................................................................................... 14
6.2 EKONOMISKA RESURSER......................................................................................... 15

7. SAMARBETEN ................................................................................. 15
7.1 RWA SOM FÖRMÅNSTAGARE ................................................................................ 16

8. HUR VET VI ATT VI GÖR FRAMSTEG? .................................... 16
9. VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT? ................... 16
10. SLUTORD ....................................................................................... 17

ATT AGERA MOT ORÄTTVISOR
ÄR LIKA VIKTIGT DÅ SOM NU
SOM ALLTID.

Namn: Raoul Wallenberg Academy f Young Leaders Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer: 802424-1740
Juridisk form: Insamlingsstiftelse
Alla organisationer som samlar in pengar från allmänheten ska öppet redovisa vad pengarna
används till. Därför gör Raoul Wallenberg Academy (RWA) en effektrapport varje år som visar
vilken nytta vi gör. Effektrapporten är en del av Giva Sveriges (Giva) kvalitetskod och berättar om
RWA:s verksamhet under år 2019. Enligt Giva ska effektrapporten vara tydlig, tillgänglig och
öppen. Alla uppgifter ska vara verifierbara och kunna styrkas. Om du har frågor om något i
rapporten kan du kontakta RWA via mejl: info@rwa.se eller telefon: 076 777 26 77.

1. ÅR 2019 I SIFFROR

RWA har genom utbildningar för lärare och unga, skolprogram samt övriga
aktiviteter och utbildningsinsatser under 2019:
•

Utbildat över 17 650 unga i Sverige genom
våra utbildnings- och skolprogram som fått
ökad kunskap om självledarskap, Raoul
Wallenbergs gärning, mänskliga rättigheter
och civilkurage

•

Utbildat cirka 5 500 unga utomlands
genom det internationella Kubprogrammet i
mänskliga rättigheter och civilkurage

•

Utbildat över 520 lärare i Sverige och 20
lärare internationellt genom våra
lärarfortbildningar och nätverksträffar

•

62 500 personer tog del av utställningen
Fading Stories - pass them on på
Fotografiska - ett samarbete mellan Raoul
Wallenberg Academy, fotograf Sanna
Sjöswärd och Fotografiska for Life

•

Skapat över 115 mötesplatser i Raoul
Wallenbergs anda där vikten av civilkurage,
medmänskligt ledarskap och Raoul
Wallenbergs gärning lyfts

•

Genom vår hemsida och digitala
stödverktyg, såsom plattformen
Changemakers Yard med tillhörande
lärarplattform Changemakers Backyard, The
Raoul Wallenberg Algorithm och NonSilence Generation, nått ut till cirka 43 000
besökare

•

Under året har även våra skolmaterial och
lärarhandledningar laddats ned 940 gånger

•

Genom mässor, events, kommunbesök med
mera inspirerat ytterligare cirka 12 500
personer inom skola, kommun, politik,
akademi, och näringsliv i frågor som rör ett
medmänskligt ledarskap i Raoul Wallenbergs
anda

•

Lyft fram 13 pristagare och nominerade
som agerat i Raoul Wallenbergs anda.
Närmare 350 förslag har inkommit till våra
olika priser

•

Genom vår kommunikation inspirerat till ett
medmänskligt ledarskap med en total
räckvidd på 51 046 598. Dessutom har vårt
mytodrama om Raoul Wallenberg visats
1 229 gånger
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2. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Det är med stor sorg vi under 2019 mottog nyheten att Nina Lagergren lämnat oss
den 5 april, 98 år gammal. Som medgrundare till RWA har Nina haft en avgörande
roll för att hennes brors minne ska leva vidare och att hans gärningar under andra
världskrigets Budapest ska inspirera till mod och medmänsklighet idag.

Den 17 januari hölls traditionsenligt ljusceremonin Ljus för Raoul på Raoul
Wallenbergs torg. På Förintelsens minnesdag den 27 januari medverkade RWA vid
en rad olika minneshögtider och ceremonier.
2.1 UTBILDNINGAR OCH PROGRAM
Under året har vi utbildat 500 lärare och skolledare i Umeå i självledarskap. Nu ska
skolledarna implementera vårt program Självledarskap som skapar skillnad till sin
personal så att de i sin tur kan arbeta systematiskt med eleverna ute i skolorna.
Programmet ger eleverna verktyg för att arbeta med sina värderingar, utveckla sin
empati och agera utifrån det. RWA har även jobbat i Örnsköldsviks kommun och
deras gymnasieskolor. Arbetet kommer att löpa fram till februari 2020. RWA har
utbildat 200 lärare, 8 rektorer, 30 övrig skolpersonal och kommunens gymnasiechef i
syfte att nå de ca 1 800 elever som går på gymnasiet i Örnsköldsvik. Skolan ser
insatserna som en viktig del i att motverka den höga frånvaron och elevernas ohälsa i
form av sömnsvårigheter och ångest.
Under 2019 har hela 34 skolor i Sverige medverkat i Kubprogrammet vilket är fler än
någonsin tidigare. Utomlands samarbetar vi med skolor som har en kub i Serbien,
Spanien, Frankrike, USA och Ungern.
Vi har även lanserat två nya utbildningssatsningar: Changemakers Backyard och NonSilence Generation. Changemakers Backyard är en webbutbildning i socialt
entreprenörskap som vi tar fram tillsammans med Ashoka Nordic. Här finns
övningar och tips på hur vuxna kan arbeta med ungas engagemang, från att kartlägga
sina egna värderingar och drivkrafter till att starta och skala sin egen verksamhet.
Non-Silence Generation är ett matchningsverktyg där ungdomar utifrån sitt
engagemang leds in i föreningslivet tillsammans med Fryshuset. Under hösten
släpptes projektets matchningsguide på webbplatsen nonsilencegeneration.se där
ungdomar får möjlighet att utifrån sina förutsättningar (var de bor, deras intressen
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och så vidare) ta del av förslag på vilka föreningar de kan engagera sig i. För att
förenkla för ungdomar att starta föreningar finns det även en kunskapsbank med
mallar och guider.
År 2019 lanserades en ny bok om Raoul Wallenberg - den första på lättläst svenska.
Raoul Wallenberg Academy har bidragit med material och skrivit ett efterord. Boken
“Raoul Wallenberg - Ett liv” är skriven av författarna Annelie Drewsen och Katarina
Lycken Rüter och berättar om Raoul Wallenbergs liv och hur han fick det viktiga
uppdraget i Budapest.
RWA inledde ett pro-bono samarbete med Accenture som stöttat RWA i vår
effektmätning. RWA inledde även ett samarbete med bokförlaget Bookmark som
nyligen har gett ut Elie Wiesels bok “Natten” i en nyutgåva med förord av Alice Bah
Kuhnke. Genom ett samarbete kommer vi att göra en lärarhandledning och skicka ut
klassuppsättningar av boken till gymnasieelever under 2020.

2.2 ARRANGEMANG
Årets prisutdelning den 27 augusti på Raoul Wallenbergs dag, arrangerades på
Fotografiska och leddes av konferencier Yolanda Bohm. Statsminister Stefan Löfven
talade under prisutdelningen om vikten av att agera. Tillsammans med fotograf och
författare Sanna Sjöswärd arrangerade vi en utställning på Fotografiska “Fading
Stories-pass them on” som bestod av porträtt av 23 överlevande från Förintelsen,
intervjuade och fotograferade av Sanna Sjöswärd. Hela 62 000 besökare såg
utställningen och över 500 skolungdomar blev guidade under skoltid.

RWA har fått information om att dagen har uppmärksammats på 43 olika platser
runtom i Sverige, från Kiruna i norr till Lund i söder.
Torsdagen den 29 augusti invigdes årets utställning i Kungsträdgården. På plats fanns
1 500 elever och lärare från deltagande skolor runt om i landet som fick ta del av ett
scenprogram bestående av unga som framförde tal, sång och dans som komponerats
under deras arbete med kuben. Dessutom berättade Svenska Institutets
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generaldirektör om årets kubutställning i Serbien - den första större utställningen av
kuber utanför Sverige!
Under den 28 och 29 augusti anordnade RWA tillsammans med Svenska Institutet
(SI) ett gemensamt program för de nya deltagande internationella kubskolorna. I
workshopen på SI deltog både representanter från Paris och Belgrad med
inspirerande föreläsningar om skolornas arbete. Nytt för i år var även att alla Sveriges
ambassadörer bjöds in till Kungsträdgården till kubutställningen med en gemensam
inbjudan från RWA, SI och UD.
RWA arrangerade även den första Demokratisummiten inom ramen för projektet NonSilence Generation med föreläsningar och workshops kring teman såsom
propaganda och högerextremism, klimatförändring och ungas demokratiska
organisering. Inom ramen för projektet skapar vi även synergier tillsammans med
Sara Damber och Hugo Stenbecks Stiftelses initiativ Youth2020 - en rörelse av och
för barnrättskämpar som vill återuppfinna demokratin. Youth2020 höll en workshop
under Demokratisummiten.

2.3 PRISER
Raoul Wallenbergpriset 2019 gick till Lovette Jallow för hennes arbete inom
Action4humanity mot rasism, diskriminering och orättvisor. I sin kamp för jämlikhet
lyfter hon exempel från sin, och andras, verklighet. Hon står upp för utsatta, även då
det innebär en personlig risk. En del av Lovette Jallows arbete är att hålla workshops
för unga och göra skolbesök. Juryn som utsåg vinnaren fick i år två nya
jurymedlemmar, Hala Mohammed, Child Safeguarding Director på Rädda Barnen,
och Lamin Sonko, hållbarhetschef på Jung Relations. Juryn bestod även av Amanda
Lundeteg, VD Allbright, Cecilia Åhlberg, styrelseledamot Raoul Wallenberg
Academy, Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet samt Johan
Rahm, kommunikationschef Forum för levande historia. Arbetet leddes av Olle
Wästberg som är ordförande för juryn samt styrelseledamot för RWA. Bland över
200 inkomna förslag nominerade en enig jury fem framstående personer: Anna
Hellerstedt, Finspång mot Rasism, Christer Matsson, Toleransprojektet, Kinna
Skoglund och Sara, #vistårinteut, Lovette Jallow, Action4humanity, och Shanga
Aziz, Lockerroom talk.
Årets Changemaker som RWA delade ut med vår samarbetspartner Ashoka Nordic
gick till Omid Mahmoudi för hans brinnande och viktiga engagemang för
ensamkommandes rätt och integration. Omid grundade Ensamkommandes Förbund
2013, och idag finns de på över 20 orter runt om i Sverige. Omids arbete är en viktig
plattform för ensamkommande och engagerar idag över 3 000 volontärer och
nyanlända. Juryn som utser Årets Changemaker 2019 bestod av Katarina Walter, VD
Antrop, Kevin Brungardt, Senior Manager Accenture, Nargis Rahimi, medgrundare
Shifo Foundation och Gabriella Kärnekulle Wolfe, grundare av #intedinhora och
pristagare för Årets Changemaker 2018. Pristagaren vinner även i år strategisk
coachning av Accenture och Antrop. Nytt för i år är även att Coompanion, ett
kooperativ som stöttar sociala initiativ på 25 platser i Sverige, är en del av
coachningen som Årets Changemaker får ta del av. Syftet med coachningen är att
stötta pristagaren i hens resa att utveckla initiativet, dess impact och expandera sitt
nätverk.
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Utmärkelsen Ungt Kurage 2019 delades ut till sex stycken ungdomar (13-20 år) som
gjort stor medmänsklig skillnad för sina medmänniskor, genom att agera med
civilkurage och mod. Pristagarna 2019 blev:

Muhammad J. Muhammadi, 19 år,
från Vansbro, som får priset för att ha
delat med sig av sina egna
smärtsamma upplevelser i böckerna
”Ska vi dansa” och ”Jag står inte ut
men jag slutar aldrig att kämpa”.

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan,
åkte buss mot Vänersborg när en man
som inte kunde tala svenska klev
ombord. Mannen blev utsatt för
rasistiska kommentarer av
busschauffören. Merlissa visade
civilkurage och sa ifrån när ingen
annan gjorde det.

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från
Gnesta har på eget initiativ dragit
igång Gnesta Pride. Matilda står upp
för alla människors lika värde.

Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd
och Stella Watkins, 20 år, från
Hägersten, räddade en man som föll
genom isen.

Leon Cadei, 16 år, från Västerås, har stått upp mot rasism inom framförallt
hockeyns värld.
Årets medmänskliga kommun gick till Jönköping kommun för deras arbete med
att främja och stärka det kommunala arbetet med de mänskliga rättigheterna.
Falköping, Årets medmänskliga kommun 2018, anordnade en konferens på temat
medmänsklighet och inkludering som engagerade närmare 300 deltagare från 15
kommuner.
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2.4 UNGT KURAGE JURYN
I juryn för Ungt Kurage har vi i år tre nya medlemmar - Jiloan Hamad,
fotbollsspelare, Wendy Francis, medievetare och opinionsbildare, och Bilan Osman,
föreläsare och skribent på Expo. Juryn består även av Beata Kull, grundare av
Lärargalan, Peter Svensson, grundare av Huskurage, Omid Mahmoudi, grundare av
Ensamkommandes Förbund, samt Oscar Zia, artist.

2.5 RAOUL WALLENBERG DIFFERENCEMAKERS
Under våren genomfördes Raoul Wallenberg Differencemakers årsmöte i samband
med alumnträff på Strandvägen 7A. Ordförande Henrik Almén lämnade sitt uppdrag
och ny ordförande, Anton Karlsson, valdes tillsammans med sex andra ledamöter.
Anton deltog i Changemaker Camp 2018. Alumniträffen hade temat “Hur räddar vi
världen med minsta möjliga resurser?”, med gästföreläsare från organisationen
Effektiv Altruism Sverige och den politiska tidskriften Tiden.

COVID-19 virusets spridning är en väsentlig
risk men med hög osäkerhet i vilken
utsträckning det kommer att påverka
organisationen. Under våren 2020 har RWA
fått ställa in flera lärarträffar och
utbildningstillfällen, dock har många gått att
utföra digitalt. Då vår verksamhet består till
stor del av utbildningar och fysiska
mötesplatser ser vi stora utmaningar, men
också möjligheter, till att ställa om delar av
vår verksamhet digitalt. Situationen har även
kraftigt negativ påverkan på de
internationella finansmarknaderna vilket gör
att vårt insamlingsarbete kan påverkas
negativt i framtiden.
Vi ser med tillförsikt fram emot ett
spännande 2020!

3. PERSONALFRÅGOR OCH
ANNAN ICKE-FINANSIELL
INFORMATION

Efter årsskiftet flyttade vi in i egna
kontorslokaler på Grev Turegatan 44. Under
2019 har RWA anställt tre nya medarbetare.
Den 1 oktober kom generalsekreterare Sarah
Scheller tillbaka från föräldraledighet.
3.1 FÖRVÄNTAD FRAMTIDA
UTVECKLING
Vi förväntar oss en fortsatt positiv och
spännande utveckling under 2020. Under
2020 gör vi en stor satsning på projekt som
har koppling till Förintelsen för att hedra 75årsdagen av befriandet av
koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.
Bland annat tar vi fram ett
utbildningsmaterial där vi lyfter personliga
vittnesmål. Vi har även tagit fram en
lärarhandledning till biografin “Natten” av
Elie Wiesel som minst 30 skolor kommer att
arbeta med under året. Vi gör även en
satsning för lärare under vår egen Play kanal,
RWA Play, med stöd av Live Arena AB och
Wallenius Lines AB.

•

•
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3.2 NOT 11. VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Den 17 januari 2020 tände vi ett ljus för
Raoul på Raoul Wallenbergs torg samt
arrangerade en föreläsning för elever på
Armémuseum.
På Förintelsens minnesdag den 27 januari
startade vi lässatsningen “pass it forward”.
Tillsammans med förlaget Bookmark skickar
vi runt tre klassuppsättningar av boken
“Natten” till minst 30 skolor tillsammans
med ett nyskrivet lärarmaterial.

4. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Raoul Wallenberg Academy (RWA) är en ideell insamlingsstiftelse utan vinstintresse
som står under Länsstyrelsens övervakning. Stiftelsens säte är i Stockholm.

MISSION

VISION

• RWA:s mission är att
stödja unga att hitta
modet att göra skillnad

• RWA:s vision är ett
medmänskligt samhälle
där varje människa gör
skillnad

4.1 VÄRDEGRUND
Verksamheten tar avstamp i stiftelsens värderingar:
•
•
•
•

Medmänsklighet: vara empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad
Civilkurage: modet att följa din inre kompass
Empowerment: få andra att växa och kraft att handla
Samverkan: bygga broar – tillsammans når vi längre
4.2 VERKSAMHET
Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse
som i Raoul Wallenbergs anda ger gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Vår
verksamhet är gratis för ungdomar och sker i samarbete med gymnasieskolor och
kommuner i hela Sverige samt även utomlands. Vi stärker unga förebilder att med
civilkurage och handlingskraft stå upp för våra mänskliga rättigheter och mänskliga
skyldigheter.
RWA innehar 90-konto (bankgiro: 900-4706) och är medlem i Giva Sverige.

4.3 ATT STÄRKA MORGONDAGENS RAOUL WALLENBERG - VAD RAOUL
WALLENBERG ACADEMY VILL 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 främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen
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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.

4.4 STIFTELSENS TRE HÖRNSTENAR

RWA arbetar sedan starten
framgångsrikt med
ledarskapsutbildningar för unga. Detta
görs genom ett årligt
ledarskapsprogram för
gymnasieungdomar, en
lärarfortbildning samt olika digitala
stödverktyg. Utbildningarna syftar till
att hjälpa unga att utifrån sina
personliga värderingar agera för att
skapa positiv samhällsförändring.

UTBILDNINGAR

“Vi är alla mer måna om varandras arbetsmiljö och det har blivit ett mjukare och bättre, ett mer
inlyssnande klimat. Så det är en ganska tydlig effekt redan nu efter ett år.” - Pontus Clarin,
skolstrateg och biträdande gymnasiechef Umeå kommun efter samarbete med RWA
där vi utbildat Umeå kommuns gymnasieskolor i syfte att arbeta systematiskt med
värdegrundsuppdraget.

På skolor drivs RWA:s största
program i mänskliga rättigheter och
medmänskliga skyldigheter,
Kubprogrammet, som årligen
engagerar över 10 000 unga både i
Sverige och internationellt. Vi
tillhandahåller även kostnadsfria
skolmaterial. RWA:s verksamhet för
skolor syftar till att stödja unga att
agera för alla människors lika värde
och att erbjuda verktyg att träna
civilkurage.

SKOLPROGRAM
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"Helheten, dels fokus på oss lärare genom inspirationsträffarna och att
projektet är på riktigt för eleverna. Viktigaste frågan i deras utbildning som
löper som en röd tråd genom deras gymnasietid.” – Deltagande lärare,
Kubprogrammet om mänskliga rättigheter

Som huvudarrangörer för Raoul
Wallenbergs dag, Sveriges nationella
dag för civilkurage och
medmänsklighet, delar vi bland annat
ut Raoul Wallenbergpriset samt
ungdomspriset Ungt Kurage till
medmänskliga förebilder.

RAOUL WALLENBERGS
DAG

”För mig har Ungt Kurage betytt otroligt mycket. Det har gett mig styrka i att fortsätta kämpa för
alla människors lika värde. Oavsett vart jag är, om det är skolan, på stan eller online. Att veta att
andra gör bra saker, och att jag själv gör det, är stärkande och ger mig hopp.” – Matilda
Karlsson Hjorth, pristagare Ungt Kurage 2019

Årligen deltar över 10 000 ungdomar aktivt i våra program och utbildningar, spritt över
cirka 100 skolor i hela Sverige och utomlands. Genom Raoul Wallenbergs dag, den 27
augusti, når vi dessutom mångdubbelt fler.
4.5 MEDARBETARE
RWA hade under 2019 16 anställda och cirka 50 volontärer. Under 2019 har kansliet
bestått av följande medarbetare:
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Sarah Scheller
Generalsekreterare

Cecilia Åhlberg
Styrelseledamot

Mary Tecle
Kommunikatör, marknad och sociala
medier

Fia Nerelius
Projektledare, Changemaker Camp

Matilda Andersson
Insamling- och utbildningsansvarig

Gustav Agnesson
Praktikant, Non-Silence Generation

Mattias Andersson
Projektledare, Kubprogrammet

Henrik Almén
Projektledare, Non-Silence Generation

Moa Fohlin
Projektkoordinator, Kubprogrammet

Inger Andersson
Ekonomiansvarig

Mona Hassan
Projektledare, Raoul Wallenbergs dag-och
priset

Johanna Westien
T.f generalsekreterare, kansliansvarig

Philip Hjalmarsson
Projektledare, skolans värdegrundsarbete

Lisa Gawell
Projektledare, lärarfortbildningar

Pontus Liljefors
Projektledare, Changemaker Camp

Martina Högberg
Kommunikatör, Press och PR

Rebecca Steinhoff
Projektledare, vittnesmål från Förintelsen
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4.6 STYRELSE
Styrelsen består av sju ledamöter. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöterna.
Under året höll styrelsen sex protokollförda möten. Styrelseledamöterna är:

Aida Hadzialic
Finansregionråd i opposition i Region
Stockholm med bakgrund som
kommunalråd och Sveriges gymnasieoch kunskapslyftsminister.

Cecilia Nordström, ordförande
Verksam inom Tällberg
Foundation och
styrelseordförande för
Berättarministeriet.

Carl Svernlöv
Advokat på Baker McKenzie,
adj. professor vid
Uppsala Universitet och
författare av juridisk litteratur
kring frågor om
bolagsstyrning/corporate
governance
samt styrelseansvar.

Cecilia Åhlberg
Senior Advisor på Raoul
Wallenberg Academy.
Hon har arbetat nära sin
mormor, Nina Lagergren,
Raoul Wallenbergs syster, med
frågor som rör
Raoul Wallenberg och hans
minne.
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Michael Wernstedt
Jurist och social entreprenör,
tidigare generalsekreterare
(2012-2016) på RWA.

Ingrid Carlberg
Författare och journalist och har
skrivit den hyllade biografin
“Raoul Wallenberg, Det står ett
rum här och väntar på dig…”
(Norstedts, 2012).

Olle Wästberg
Politiker, publicist och diplomat.
År 2011–2013 var han regeringens samordnare
för Raoul Wallenbergåret som inföll 2012.
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5. RAOUL WALLENBERG ACADEMYS ORGANISATORISKA
SAMMANHANG

RWA är en insamlingsstiftelse utan vinstintresse som är politiskt och religiöst
obunden. Med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild ges
gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. RWA bedriver i huvudsak verksamhet i
Sverige. Sedan 2016 drivs även genom ett samarbete med bland annat Svenska
institutet viss programverksamhet internationellt.
Vår verksamhet bygger på samverkan med andra organisationer som delar vår vision.
I våra olika skolprogram och utbildningar samarbetar vi med en rad olika 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.

5.1 STRATEGIER OCH MÅL
En stor del av RWA:s 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-trainermodell där pedagoger i sin tur utbildar elever, får vi stor spridning på
våra metoder. Även unga ledare utbildas på detta sätt och får verktyg att inspirera
andra unga i sin omgivning. Därtill tillhandahålls skolmaterial och öppna digitala
stödverktyg för att tillgängliggöra våra metoder för ännu fler.
Genom verktyg, inspiration och skapande av mötesplatser, vill vi få fler unga att
agera i Raoul Wallenbergs anda. RWA:s övergripande effektmål för verksamheten är:

1. ÖKA UNGAS
MEDMÄNSKLIGA
CIVILKURAGE OCH
SAMHÄLLSENGAGEMANG

2. ÖKA KÄNNEDOMEN
OM RAOUL
WALLENBERG OCH
HANS GÄRNING
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5.2 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 fler samhällsförändrare.
utifrån kompetens inom respektive
verksamhetsområde och stor vikt läggs vid
att stärka organisationens mångfald.

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

RWA engagerar även ett femtiotal personer
ideellt genom verksamheten, främst kring
Raoul Wallenbergs dag. Alla volontärer
genomgår en introduktion innan uppdrag
för organisationen påbörjas.

6.1 PERSONELLA RESURSER
RWA har ett femtontal anställda på kansliet i
Stockholm. Arbetet leds av
generalsekreterare. Medarbetare på RWA har
stort kunnande och kompetens inom de
områden där verksamhet bedrivs, till
exempel pedagogisk expertis då vårt uppdrag
riktar sig mot skolan och kunnande om
unga. RWA har även ansvariga för arbetet
inom kommunikation, insamling och
ekonomi. Alla medarbetare är rekryterade

Vi verkar och skapar projekt genom
samarbeten med skolor, kommuner och
organisationer i hela Sverige. Det utgör
grunden för vår verksamhet och är ett
verktyg för att nå våra mål. Alla
samarbetspartners är utvalda för att bidra
med sin särskilda kompetens och kapacitet.
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6.2 EKONOMISKA RESURSER
Som insamlingsstiftelse är vi beroende av
finansiering 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. År 2019 samlades cirka
17,9 Mkr in.

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 cirka 12 % av våra totala kostnader
under 2019.

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

För att nå hög kvalitet i vårt arbete har vi
skapat ett nätverk av pro-bono partners som
bidrar med tid, expertis och resurser.

EKONOMISK ÖVERSIKT

2019

2018

2017

2016

Balansomslutning

16 333

12 371

9 248

5 387

Intäkter

18 249

14 243

9 401

7 278

Resultat efter finansiella poster

-5

77

231

-633

Deltagare i stiftelsens program

23 157

12 566

8 224

8 234

7. SAMARBETEN

För att nå största möjliga effekt med begränsade resurser bygger verksamheten på
samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle.
Under 2019 har RWA haft nära samarbeten med personer, organisationer och
myndigheter såsom Ashoka Nordic, Fryshuset, Fotografiska For Life, Lärargalan,
Raoul Wallenberg Differencemakers, fotograf och författare Sanna Sjöswärd,
Svenska Institutet, Youth2020 och föreningen Zikaron. Inom ramen för
Kubprogrammet, lärarutbildningarna och i samband med Raoul Wallenberg dag har
vi samarbetat med flera skolor och kommuner runtom i Sverige.
Vi har även samarbetat med företag som har stöttat verksamheten pro-bono genom
kostnadsfria uppdrag, produkter och/eller rabatterade priser såsom:
Antrop, Accenture, Baker McKenzie, Ckcc Cecilia Kragsterman, Cision, Expedia,
Fjord, Gullers Grupp, KPMG, Manderlay media, Max Hamburgare, LiveArena AB,
Mgruppen, Need+Mannerfeldt group AB, Oh My!, Rix Trade, Salesforce,
Selfleaders, Spendrups, Strandvägen 7A, Wilson Creative, 44två och 7A Sevena AB.
Många frivilliga har hjälpt oss genom arbete i advisory boards och referensgrupper
för Changemakers Yard och som mentorer och föreläsare på Changemaker camp
och månadscoachningarna. Youth2020, SOS barnbyar och Nordeas bidrag med case
till vårt Changemaker Camp. Ett tjugotal personer har arbetat frivilligt i jurygrupper
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för Årets Changemaker, utmärkelsen Ungt Kurage, Raoul Wallenbergpriset och årets
medmänskliga kommun. Utöver detta har vi en icke arvoderad styrelse som träffas
regelbundet under året för möten och strategiskt stöd. Under utställningen för
kuberna arbetade cirka 40 volontärer för att bemanna kuberna och möta våra
ungdomar och lärare. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de överlevande från
Förintelsen som under året delade sina berättelser med oss.
Uppskattningsvis uppgår tiden för pro-bonostöd och volontärarbete till strax över
1000 timmar.
Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från följande företag: Besiktningsman.se, Sverige
AB, Bokwall Rislund Advokatbyrå, Bookmark förlag, Segulah AB, Svenska
Postkodlotteriet och Wallenius Lines.
Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från följande stiftelser, myndigheter, fonder och
privatpersoner: Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse, Barbro Osher Pro Suecia
Foundation, Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse, Gerald och Monica Naglers
Stiftelse, Gålöstiftelsen, Hugo Stenbecks Stiftelse, Jacob Wallenbergs Stiftelse, KarlJohan Persson, Lago Wernstedt, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Mats
Klebergs stiftelse, Nina Lagergren, Postkodstiftelsen, Regeringskansliet, Stieg
Larsson Stiftelse, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Stiftelsen Natur &
Kultur, Stiftelsen Oscar Hirsch Minne, Stockholms stad, Vinnova, Åhlen-stiftelsen
samt Åke Bonnier med familj Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier,
Elin Bonnier.

7.1 RWA SOM FÖRMÅNSTAGARE
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier. Postkodlotteriets vision
är att världen behöver starka civilsamhällen. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet
genererat mer än 11 miljarder kronor till ideella organisationer, där Raoul
Wallenberg Academy har fått sammanlagt 15 miljoner kronor - tack vare alla som
köpt lotter. Samtidigt har över 1 200 svenskar blivit miljonärer.

8. HUR VET VI ATT VI GÖR FRAMSTEG?

RWA har rutiner för utvärdering och effektmätning av verksamheten. I varje
utbildningsinsats genomförs till exempel för- och eftermätningar för att säkerställa
dess effekt. Därtill använder vi oss av intervjuer och fokusgrupper tillsammans med
målgruppen. Mål följs upp löpande utifrån de indikatorer som är en del av
uppföljningen.

9. VAD HAR VI ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
“Jag har lärt mig hur andra fungerar och lättare att förstå varandra. Jag har lärt mig att kämpa
för mitt liv även om det finns hundratals hinder. Jag har lärt mig att ha mål i sitt liv även om man
inte lyckas alltid. Jag har lärt mig respektera allt levande oavsett kön, språk, olikhet, djur och
natur. Jag har lärt mig att man har allt kapacitet att göra vad man vill det behövs är bara att tro
på sig själv.” – Deltagande elev i Självledarskap som Skapar Skillnad.
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RWA har sedan
2001 genom våra
ledarskapsrogram
utbildat cirka
1 100 unga

RWA har sedan
2013 inom våra
skolprogram i
mänskliga
rättigheter och
civilkurage utbildat
närmare 40 000
elever

RWA har sedan
2015 genom våra
lärarfortbildningar
utbildat cirka
1 900 lärare i
självledarskap som
skapar skillnad
som i sin tur nått
tiotusentals elever

10. SLUTORD
Vi behöver ledare som har modet att ta nya vägar, ledare som förstår att respekt för
andras åsikter och samarbete mellan stater, näringsliv, organisationer och enskilda
människor skapar och upprätthåller demokratier och skyddar våra mänskliga
rättigheter.
2019 har det tydligt visats hur viktigt det är att fortsätta prata om, reagera på och
agera mot antisemitism och främlingsfientlighet. Raoul Wallenberg Academys
uppdrag att stärka ungas medmänskliga civilkurage och inspirera till ett ledarskap i
Raoul Wallenbergs anda är lika viktigt då som nu som alltid.

Sarah Scheller
Generalsekreterare
Raoul Wallenberg Academy
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