
DELTAGARE I PANELEN OCH PÅ SCEN
Joachim Beijmo - Kommunikationschef SIDA, medlem i ledningsgruppen, med övergripande ansvar 
för information i Sverige om svenskt utvecklingssamarbete. 
 SIDA arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för 
fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I uppdraget ingår också att bedriva reformsamarbete i 
Östeuropa, vilket bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt 
bistånd till människor i nöd.
  SIDA bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 33 länder  i Afrika, Asien, Europa och Latina-
merika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

BISTÅND OCH MIGRATION
13 NOVEMBER 2015

Gabrielle Gunneberg, kommunikationssamordnare CONCORD Sverige. 
CONCORD Sverige är en plattform för över 50 civilsamhällesorganisationer. Uppdraget är att bedriva 
informations- och påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik, med fokus 
på minskad fattigdom. Inom uppdraget ryms också att stärka medlemsorganisationers kunskap om och 
kapacitet att påverka EU:s utvecklingspolitik samt att stärka såväl medlemsorganisationers som deras 
partners kapacitet att söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. 

Elias Efvergren- Internationell koordinator Peaceworks arbetar med internationellt utvecklingsarbete, 
internationella utbyten och ett internationellt praktikantprogram. 
I sitt arbete på PeaceWorks, koordinerar Elias bland annat det SIDA- finansierade praktikantprogrammet 
som låter 12 stycken svenska ungdomar praktisera på PeaceWorks partnerorganisationer i Colombia. På 
samma partnerorganisationer bedrivs utvecklingssamarbeten där PeaceWorks, samarbetar med ekono-
miskt och socialt utsatta ungdomar får att dessa ska få verktyg för att organisera sig, driva egna projekt 
och starta egna organisationer – och därmed vara aktörer för hållbar social rättvisa.

Gabriel Liljenström - Politiskt sakkunnig på UD, Regeringskansliet.  
Gabriel kommer att prata om att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista 
som kan stoppa klimatförändringarna. Sveriges utvecklingssamarbete ska moderniseras för att kunna 
möta de utmaningar världen står inför. Vi har en viktig roll internationellt för att driva på en hållbar utveck-
ling, som kommer alla människor till del.

Chris Torch – Samtalsledare under seminariet.  
Skådespelare och regissör. Han har i många år arbetat med internationell kulturproduktion, kulturpolitik, 
och storskaliga, gränsöverskridande kulturprojekt. Han är en av Europas ledande experter på europeisk  
kultursamverkan. Han föreläser regelbundet och leder workshops i kulturstrategier. Han är engagerad i 
flera europeiska nätverk som Culture Action Europe,  The European Museum Forum, River // Cities och 
Platform för Intercultural Europe.

Iwona Preis– Som Senior Associate på Intercult är Iwona ansvarig för verksamheten i 
Europeiskt Resurscentrum för Kultur, med bland annat Europa Direkt Intercult (EDIC), 
plattformen Access Europa, internationella projektsamarbeten, EU-projektrådgivning och 
uppdragsutbildningar. Iwona är också ordförande för den europeiska plattformen River// Cities

Mammadou Sene och Johanna Nolgård.
Mammadou Sene är en av Sveriges kända folkmusiker och spelar med bl.a. Ale Möller band. Han är född 
på landsbygden i Senegal och kom till Sverige för knappt 20 år sedan. Han har sedan dess utbildat sig 
på Kungliga musikhögskolan där han också varit lärare. 
Johanna Nolgård är student på Kungliga musikhögskolans folkmusiklinje.

Tillsammans kommer de framföra musik från Sverige och Senegal i en intressant mix.
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IM- Individuell människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör 
fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över.
Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska 
kunna försörja sig och sin familj. I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. 
Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin egen situation. Därför utformar vi insatserna 
som hjälp till självhjälp. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM nära lokala organisationer och indi-
vider som brinner för förändring. Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos IMs 
givare, medlemmar och volontärer. http://www.manniskohjalp.se

PeaceWorks är en ideell organisation som arbetar med att utbilda och placera svenska volo-
ntärer. Det innebär att vi inte tar ut några vinster eller tjänar pengar på att du åker som volontär. Vi 
erbjuder projekt för dig med eller utan tidigare erfarenhet. När du åker som PeaceWorks-volontär ingår 
förberedande utbildning samt en utvärderings- och diskussionshelg vid hemkomst. Vill du driva projekt 
när du kommer hem hjälper vi även till med finansiering! Hitta ditt drömprojekt nedan. Vi ser på volontär-
resor som fantastiska utbyten. Du får lärdomar och vänner för livet samtidigt som du bidrar med dina 
erfarenheter och din energi. Du kanske inte åker för att rädda världen men du kommer att bidra med att 
öka förståelsen mellan kulturer och människor. http://peaceworks.se

SIDA (Swedish International Development and Cooperation Agency) är en statlig myndighet som 
arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom SIDAs 
arbete och tillsammans med andra bidrar myndigheten till att genomföra Sveriges politik för global ut-
veckling, PGU.  http://www.sida.se 
  

CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar drygt 2400 
civilsamhällesorganisationer i Europa. Gabrielle kommer att tala om hur det svenska och europeiska 
civilsamhället kan påverka EU:s bistånds- och utvecklingspolitik. http://www.concord.se

FUF - Föreningen för utvecklingsfrågor-  Intresserad av global utveckling och internationellt 
samarbete? Skaffa dig erfarenheter, kunskaper, meriter och kontakter genom FUF!  
FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt 
om utvecklingsfrågor i ett  globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.  
http://www.fuf.se

DELTAGANDE ORGANISATIONER

Utrikesdepartementet, är den del av Regeringskansliet som ansvarar för Sveriges förbindelser med 
andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör 
tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen. 
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/


