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PROGRAM HT 2018 

Global arena 
– att arbeta med globala frågor, i Sverige eller ute i världen  

 
Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, 

myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten. Varje besök är knutet till den aktuella 

delkursen under programår 1, och närvaron är obligatorisk för studenter under första året. 

 

 

Delkurs 1: Global utveckling - en introduktion 

 

Agenda 2030 som verktyg för hållbar utveckling –  hur ser 

civilsamhällesorganisationer på möjligheterna? 

Värd: Concord Sverige; Sofia Svarfvar och Forum Syd; Anna Blucher 

 

Datum: 17 sept kl 13.00-15.00 

Plats: Forum Syd, Alsnögatan 7, Stockholm 

 

Sofia Svarfvar och Anna Blucher berättar om arbetet med att samordna svenska civilsamhälles-

organisationers arbete med Agenda 2030, och hur de, liksom civilsamhällesorganisationer i Sverige 

och globalt, ser på möjligheterna att använda SDGs som verktyg för att genomdriva ”en hållbar, 

jämställd och säker värld utan fattigdom”. 

 

Om Concord Sverige (https://concord.se): 

Plattformen CONCORD Sverige samlar 62 organisationer. Tillsammans arbetar vi för en 

rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och 

utrikespolitik. Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken 

utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där 

varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering. 

 

Om Forum Syd (https://www.forumsyd.org/sv): 

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 140 

medlemmar. Våra medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och 

tillsammans arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt 

deltagande världen över. 

 

Organisationen grundades 1995 och är den största plattformen för det civila samhället i 

Sverige. Vi har kontor i Stockholm och i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt 

på plats. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar 

med lokala organisationer i totalt 70 länder. Forum Syd bedriver även opinionsarbete för en 

rättvis och hållbar utveckling. 

https://www.google.se/maps/place/Forum+Syd/@59.3129877,18.1013584,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeafabd1665707172!8m2!3d59.3129877!4d18.1013584
https://concord.se/
https://www.forumsyd.org/sv
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Delkurs 2: Globaliseringens rötter och samtid 

 

Kina som ny aktör på den globala arenan 

Värd: Raoul Wallenberginstitutet; Malin Oud, Head of Stockholm Office, Team Leader, 

Economic Globalisation and Human Rights, Interim China Director 

 

Datum: 24 oktober kl 13.00-15.00 

Plats: Hörsal 3 (B3), Stockholms universitet 

 

Om Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (http://rwi.lu.se): 

 

We are a research and academic institution with offices, programmes, and convening 

power covering 40 countries […] We combine evidence-based human rights research with 

direct engagement in close collaboration with our partners to bring about human rights 

change for all. 

Mission: To contribute to a wider understanding of, and respect for, human rights and 

international humanitarian law. 

Vision: Just and inclusive societies with the effective realisation of human rights for all. 

 

 

Delkurs 3: Politiska institutioner och demokratisering 

 

Women’s Participation and Representation in Democracy Building 

Värd: International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance); Keboitse 

Machangana & Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu  

 

Datum: 29 november kl 11.00-12.30 

Plats: IDEAs kontor, Strömsborgsbron 

 

Om International IDEA (https://www.idea.int): 

 

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) is 

an intergovernmental organization that supports sustainable democracy worldwide. […] 

Membership in International IDEA is open to governments which demonstrate, by example 

in their own state, their commitment to the rule of law, human rights, the basic principles of 

democratic pluralism and strengthening democracy. […] 

Our mission: We advance democracy worldwide, as a universal human aspiration and an 

enabler of sustainable development, through support to the building, strengthening and 

safeguarding of democratic political institutions and processes at all levels. 

 

Om Keboitse Machangana (https://www.idea.int/about-us/people/keboitse-machangana): 

 

http://rwi.lu.se/
https://www.idea.int/contact-us
https://www.idea.int/
https://www.idea.int/about-us/people/keboitse-machangana
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Keboitse Machangana leads and manages a portfolio of programmes that supports 

democracy world-wide through the development and application of global comparative 

knowledge resources and tools, supporting democratic reforms, as well as actively 

contributing to shaping the global and regional policy agendas by bringing the democracy 

lens and perspective to debates at that level. 

 

Om Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu (https://www.idea.int/about-us/people/rumbidzai-

kandawasvika-nhundu): 

 

Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu is a gender equality advocate and practitioner with 25 

years of progressively responsible engagement on gender equality and women’s political 

empowerment advocacy at national, regional and international levels through working in 

several countries in Africa, Asia and Latin America and the Caribbean. 

 

 

Delkurs 4: Motstånd och kollektiv organisering 

 

Bonderörelsen Vía Campesina och småbrukares krav på ändrade villkor, lokalt 

och globalt – en del av den globala rättviserörelsen  

Värd: Latinamerikagrupperna; Karin Ericsson 

 

Tid: 18 december. kl 10.00-12.00 

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 

 

Om Latinamerikagrupperna (http://www.latinamerikagrupperna.se): 

 

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som 

arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Vårt 

arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i 

fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter. 

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra 

samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring. I Sverige 

arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra 

samarbetsorganisationers frågor och synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika. 

 

 

 

 

https://www.idea.int/about-us/people/rumbidzai-kandawasvika-nhundu
https://www.idea.int/about-us/people/rumbidzai-kandawasvika-nhundu
https://www.google.se/maps/place/Tegelviksgatan+40,+116+41+Stockholm/@59.3092233,18.0949976,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f781b4495fccb:0xf196f290202c158b!8m2!3d59.3092233!4d18.0971863
http://www.latinamerikagrupperna.se/

