En unik utbildning i värderingsstyrt
ledarskap och mänskliga rättigheter
Utbildning för framtida ledare inom privat, offentlig och ideell sektor
Akademins vision är att bidra till en ny generation värderingsstyrda ledare som
verkar för mänskliga rättigheter och demokrati både i Sverige och internationellt.
Målgruppen är personer som arbetar i organisationer med internationell verksamhet
inom både privat, offentlig och ideell sektor. Utbildningen är uppbyggd kring inspirationsföreläsningar och dialog med ledande experter, teoripass, casebaserat lärande
och grupparbeten.
Akademin är också en sektoröverskridande och neutral arena för erfarenhetsutbyte
och samverkan. Målet är att stärka både deltagarnas individuella ledarskap
och samtidigt bidra till en tvärsektoriell dialog om värderingar, mänskliga rättigheter
och demokrati.
Utvecklingen av deltagarnas individuella ledarskap löper som en röd tråd genom
utbildningen, där de olika momenten kopplas till respektive deltagares roll och ledarskap i den egna organisationen.
Framstående föreläsare, teori och casebaserade diskussioner
Varje kurstillfälle utgår från ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter såsom diskriminering, yttrandefrihet eller korruption. Respektive tema inleds med föreläsningar av
välkända och inspirerande personer, exempelvis:
• Ingrid Betancourt, fransk-colombiansk opinionsbildare
• Sverker Göranson, ÖB
• Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär
• Antje Jackelén, ärkebiskop

för mänskliga rättigheter

Även framgångsrika gräsrotsaktivister inom mänskliga rättigheter finns med bland
inspirationsföreläsarna.
Sektoröverskridande diskussioner utifrån relevanta cases utgör en viktig del av
utbildningen. Arbetet med case sker också i samarbete med externa organisationer
som arbetar med mänskliga rättigheter i och utanför Sverige. Deltagarna knyts samman
med företrädare från dessa organisationer för diskussioner och coachning kring autentiska problemställningar och dilemman. Casen kommer exempelvis från Swedfund, LO:s
internationella avdelning och Sida.
Efter utbildningen blir kursdeltagarna del i ett långsiktigt alumniprogram som syftar till
att behålla och utveckla de nätverk som skapats under utbildningsåret.

Ettårig utbildning med fem kurstillfällen och en fältresa
Första kursåret startade i februari 2015 och löper därefter över hela kalenderåret.
Deltagarna under 2015 kommer exempelvis från: Eon, Stora Enso, Sida, Utrikesdepartementet, Rädda Barnen och Amnesty.
Kursdeltagarna (cirka 15 personer, jämnt fördelade mellan privat, offentlig och ideell
sektor) träffas vid fem tvådagarstillfällen och genomför även en fältresa om cirka en
arbetsvecka. Fältresan är frivillig för deltagarna och kommer ge möjlighet att på plats
ta del av praktiskt rättighetsbaserat arbete på komplexa marknader.
Utbildningen ges i Malmö och genomförs i samarbete med Malmö högskola.
Nästa utbildningsår startar i januari/februari 2016. Intresserade organisationer kan
nominera deltagare till och med november 2015.
Fakta om akademin
Anna Lindh-akademin är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse.
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Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige
Anna Ryott, vd Swedfund
Eric Sundström, politiskt sakkunnig Utrikesdepartementet
Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande BP och Volvo
Dan Svanell, styrelseledamot Anna Lindhs Minnesfond
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Utbildningsprogram 2015
6–7 februari
Introduktion och uppstart
Att leda förändring – värderingsstyrt ledarskap igår och idag

Gästföreläsare dag 1: Ingrid Betancourt, fransk-colombiansk opinionsbildare för
mänskliga rättigheter och Michael Wolf, vd Swedbank.
Gästföreläsare dag 2: Alvin Carpio, författare till ”Excluded: how community
leaders are transforming the lives of the socially excluded”.
20–21 mars
Det inkluderande ledarskapet
– diskriminering och inkludering i praktiken

Gästföreläsare dag 1: Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism och fd partiledare (S), och Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty.
Gästföreläsare dag 2: Cecilia Andrén-Nyström, grundare Futebol da Forca.
29–30 maj
Ledarskap, globalisering och digitalisering
– yttrandefrihet och internet

Gästföreläsare dag 1: David Mothander, chef samhällsfrågor Google Norden,
och Jesper Bengtsson, chef tankesmedjan Tiden och fd ordförande Reportrar
utan gränser.
Gästföreläsare dag 2: Marcin de Kaminski, Policy Specialist, yttrandefrihet
och ICT, Sida.
11–12 september
Det värderingsstyrda ledarskapet
– integritet, korruption och transparens

Gästföreläsare dag 1: Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär, Ann Wilkens,
fd ordförande Transparency International Sverige, och Sverker Göranson, ÖB.
Oktober, vecka 42
Fältresa om cirka en arbetsvecka till Nairobi, Kenya.
27–28 november
Avslutning. Fokus på hur deltagarna ska gå vidare i sitt ledarskap

Dag 1: Rundabordsdiskussion med Anna Lindh-akademins styrelse.
Gästföreläsare dag 2: Antje Jackelén, ärkebiskop.
(Fler gästföreläsare kan tillkomma.)

