Om ICLD
Vi på ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Vi är övertygade
om att kampen för att utrota fattigdom i världen börjar hemma – i byn, staden eller kommunen.
Därför arbetar vi på ICLD tillsammans med människor som förändrar världen genom att bygga lokal
demokrati.
Vårt arbete syftar till att främja lokal demokratiutveckling. Vi gör det genom att bygga vidare på
kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning och
kunskapsutveckling som finns i ett internationellt perspektiv. Vi gör det konkret genom att främja
och stödja internationella demokratisamarbeten så kallade Kommunala partnerskap,
driva Internationella utbildningsprogram samt initiera och stimulera Forskning.
Läs mer om vår verksamhet. Vi är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR. Vår verksamhet finansieras av Sida. Vi är ca 25 anställda med kontor i Visby och i Stockholm
Interna åtaganden
Våra kärnområden är jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande. Dessa strävar vi
själva ständigt att uppnå.
Vi har alla genomgått en kortare kurs i Demokratifitness, https://www.democracyfitness.eu/ och ska
fortsätta att utbilda oss i detta. Med syfte att själva kunna agera som instruktörer framöver.
Att redovisa: Våra kurser i demokratifittness, samt diplomerade instruktörer.
Externa åtaganden
Vårt uppdrag som organisation är att främja demokrati på lokal nivå för att ytterst minska fattigdom.
Allt det vi gör i våra utbildningsprogram, partnerskap och vår forskning syftar till att knuffa lokal
demokrati framåt. Vi vänder oss till politiker och tjänstemän i kommuner och regioner.
Vi kommer under 2021 att genomföra att antal konferenser för kommuner och regioner för att
engagera till stärkt lokalt demokratiarbete. Vi gör det bland annat i samarbete med FN-förbundet och
SKRs satsning Glokala Sverige
Att redovisa: Genomförda konferenser o liknande för svenska kommuner och regioner
Kommunikativt åtagande:
Vår kommunikation ska stödja och stärka kommuner och regioner i sitt lokala demokratiarbete. Det
gör vi både genom att informera, utbilda och finansiera internationella partnerskapprojekt och
utbildningsprogram. I vår kommunikation lyfter vi fram kommuner och regioner som genom sina
samarbeten via ICLD gjort skillnad för den demokratin på lokal nivå.
Att redovisa: Goda exempel från svenska kommuner och regioner hur dessa verkat för att stärka
demokratin på lokal nivå.

