Organisationens interna åtagande
Raoul Wallenberg Academy ser det som ett av våra huvudsakliga uppdrag att bidra till en
motståndskraftig demokrati och bygga ett hållbart samhällsengagemang hos unga. Vi fokuserar på
målgruppen unga för att stärka upp demokratin så att den blir långsiktig. Det gör vi genom att bygga
ungas självledarskap som en tydlig inre kompass, en stärkt vilja att bidra utanför sig själv och ett ökat
civilkurage. Vi inspirerar unga att engagera sig i förening eller i sakfråga. Vi är övertygade om att
engagemanget stärker demokrati och mänskliga rättigheterna. Vilket i slutändan innebär att fler
agerar för en medmänsklig värld.

Demokrati är ett jämlikhetsprojekt. Under 2020/2021 har Raoul Wallenberg Academy haft en intern
fortbildning om diskriminering på grund av hudfärg. Vi har bjudit in externa föreläsare, alla anställda
har läst boken White Fragility och organisationen har gått Länsstyrelsens kurs Vidga normen. Under
och efter kursen har vi haft fortsatt internt arbete utifrån innehållet. Detta arbete har bara påbörjats
och vi ska fortsätta med det även efter 2021.

Raoul Wallenberg Academys organisationsform är Teal, en platt och chefslös form. Grundsynen i
Teal-organisationer är en positiv syn på människan, att människor vill bidra och har ett inre
engagemang. Teal-organisationer innefattar ett självstyrande system baserat på relationer mellan
jämlika medarbetare utan hierarki. Det yttrar sig till exempel i att vi har rutiner för hur vi fattar beslut
så att alla känner sig inkluderade.

Organisationens externa åtagande
Raoul Wallenberg Academy arbetar aktivt för att unga ska agera med civilkurage och aktivt göra
skillnad för ett mer medmänskligt och demokratiskt samhälle. Här följer beskrivning av några av de
verksamhetsgrenar och projekt vi arbetar med dagligen.

Raoul Wallenberg Academy är övertygade om att alla kan bidra till en levande demokrati och bör stå
upp för medmänskliga värderingar och agera med civilkurage - precis som Raoul Wallenberg gjorde.
Vår övergripande syn på förändring och ansvar är att vi måste börja på individnivå med var och en av
oss själva. Det här jobbar vi genomgående med i alla våra utbildningar i ledarskap och
skolprogrammet i mänskliga rättigheter: Kuben. Kuben syftar till att praktiskt arbeta med mänskliga
rättigheter för att få elever att förstå och känna på vad det är. Det handlar också om att förstå hur de
mänskliga rättigheterna ska tillämpas. Om en inte vet vilka rättigheter en har så vet en inte när de
kränks. Kuben fungerar som en plattform för olika diskussioner i klassrummen beroende på vilken
rättighet skolan har blivit tilldelad.

Vi ser även att unga tränar unga sina demokratiska förmågor i föreningslivet. Därför driver vi,
tillsammans med Fryshuset, projektet Non-Silence Generation som kompetensutvecklar unga i
föreningsliv i en modern tolkning av det som passar unga idag. Vi vill visa att unga inte är en tyst

generation utan några som står upp för ett hållbart och demokratiskt samhälle.
Samhällsengagemanget är mycket mer dynamiskt idag. Engagemang i form av medlemskap i partier
och förtroendeposter sägs vara på väg att urholkas. Vi vill bryta trenden. I Non-Silence Generation
ger vi unga redskap för hur en praktiskt går tillväga för att starta, driva och engagera sig i en förening
från idé till genomförande.

Inom Non-Silence Generation har vi 2021 tagit fram tre filmer med syfte att ge unga en kort
fördjupning i tre politiska områden med tanken att det kan leda till ett konkret politiskt engagemang.
Områdena är migration, yttrandefrihet och våldsbejakande extremism.

Syftet med filmerna är att bygga en hållbar och motståndskraftig grund för ett starkare demokratiskt
samhälle. De problemen som vi kan se idag hos unga kopplat till politik är främst att det saknas
kunskap, förtroende och intresse hos våra unga där de exempelvis i skolan får lära sig hur riksdagen
och regeringen ser ut men inte hur man kan påverka eller hur de politiska processerna faktiskt går
till.

Filmerna syftar även till att bidra till att förhindra att unga dras till främlingsfientliga och
högerextrema åsikter då forskning pekar på att det är känslor av missnöje och brist på förtroende
som oftast är orsaken.

Genom att på ett pedagogiskt och konkret sätt dels informera och sprida kunskap så gör vi de
politiska processerna mer begripliga. När något är mer begripligt så blir det också mer intressant, och
när man förstår hela poängen med en demokrati och hur man kan få vara med och bestämma så blir
det också roligt för unga. Genom att förmedla de bra sakerna som politiker gör skapar vi en mer
positiv bild av vårt system i Sverige.

Genom att förmedla kunskap i form av “know-how”, inspirera och lyfta de principer som Sveriges
demokrati bygger på höjer vi inte bara ungas kunskapsnivå utan banar även vägen för en mer
slagkraftig och stark demokrati i framtiden.

Den 14 januari 2021 lanserade Raoul Wallenberg Academy skolmaterialet Story Keepers. Det är
material om Förintelsen för gymnasiet, tänkt att användas i ämnena svenska, historia och
samhällskunskap. Syftet är att verka mot antisemitism, rasdiskriminering och främlingshat i dagens
samhälle. Genom Story Keepers ska eleverna få förståelse för och utveckla empati för människor som
drabbades av Förintelsen samt få förståelse för hur de själva kan göra skillnad och skapa ett
demokratiskt samhälle, där alla människors lika värde beaktas. Under 2021 sprider vi materialet till
lärare i Sverige genom regionala digitala seminarier.

Organisationens kommunikativa åtagande
Under sommaren och hösten 2021 kommer Raoul Wallenberg Academy att sprida de tre filmerna om
demokrati till unga (genom Non Silence Generation) och till lärare (genom Raoul Wallenberg
Academy) som kan använda filmerna i sin undervisning i skolan.
Bland annat kommer vi att lägga upp en sida på webben tillsammans med lärarhandledningar. Vi
kommer också uppmärksamma detta och meddela att vi skrivit under Deklarationen för en stark
demokrati i ett särskilt nyhetsbrev med fokus på Demokratin 100 år.
Som nämnts tidigare är Raoul Wallenberg Academy övertygade om att alla kan bidra till en levande
demokrati. På individnivå innebär det att agera enligt sin inre kompass, stå upp för medmänskliga
värderingar och använda civilkurage. Civilkurage är att agera, säga ifrån, stå upp för något, även när
ingen annan gör det och även när det känns läskigt eller obekvämt. Raoul Wallenberg Academy lyfter
dels Raoul Wallenberg som en förebild för detta, och dels andra personer som gjort skillnad på riktigt
i nutid. Det gör vi på två sätt: att uppmärksamma Raoul Wallenbergs dag och genom att dela ut
priser på den dagen.
Den 27 augusti varje år uppmärksammar vi Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för
civilkurage och medmänsklighet. Vi uppmuntrar kommuner, skolor och organisationer att också
uppmärksamma dagen och visar hur man kan göra det på webbplatsen raoulwallenbergsdag.se.
Raoul Wallenberg Academy delar ut priserna Ungt Kurage och Raoul Wallenbergpriset under en
prisceremoni. 2021 blir den liksom 2020 digital. Under den ceremonin och i kommunikationen kring
Raoul Wallenberg dagen uppmärksammades även att demokratin firar 100 år.
Ungt Kurage är ett pris som går till fem unga personer mellan 13 och 20 år som agerat med
civilkurage i sin vardag. Raoul Wallenbergpriset går till en person som arbetar i Raoul Wallenbergs
anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar mot främlingsfientlighet,
intolerans och alla människors lika värde.
Därtill har vi även genomfört en digital föreläsning med rubriken Demokratin 100 år där lärare fick
konkreta och handfasta tips om hur man kan arbeta med demokratiuppdraget i skolan. Den 12
september uppmärksammades också det var 100 år sedan allmän rösträtt infördes och kvinnor fick
gå till valurnan på sociala medier.

Om aktören
Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy grundades år
2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Vi rustar unga att agera med
civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och
främlingsfientlighet. 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 gärning och ledarskap
som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en
motståndskraftig demokrati.

