LISTA PÅ INSPIRATÖRER
Genom att bjuda in en talare till din kommun kan du belysa och diskutera
aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och
möjligheten för en enskild människa att göra skillnad. Här är en lista över
experter och inspiratörer som du kan kontakta för föreläsningar kring Raoul
Wallenberg, mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet. Boka en
talare redan idag! Ersättning sker i samråd med talaren1.

EXPERTER PÅ RAOUL WALLENBERG
DAG SEBASTIAN AHLANDER
Diplomat och barnboksförfattare
Som generalkonsul i New York var Dag Sebastian Ahlander med om att inviga Raoul
Wallenbergmonumentet utanför FN. Dag Sebastian har hållit flera föredrag om Wallenberg i
både Sverige och Amerika. Som författare till ungdomsboken Raoul Wallenberg, hjälten som försvann
har han hållit många föredrag i skolor på detta tema.
FÖRELÄSNINGSÄMNE: Raoul Wallenberg, hjälten som försvann.
SPRÅK: svenska, engelska.
Föreläser endast i Stockholmsområdet.
dagahlander@yahoo.com
LARS BRINK
Författare, forskare, fil lic och doktorand i etnologi, Göteborgs universitet
2009 gav Lars Brink ut boken och licentiatavhandlingen När hoten var starka, vari han kartlägger
Raoul Wallenbergs liv; hans resor, utbildningar, militära erfarenheter samt hans insatser för att
rädda ungerska judar undan Förintelsen. Under minnesåret Raoul Wallenberg 1912–2012 stod Lars
Brink på UD:s talarlista över experter på Raoul Wallenberg. 2017 gav Lars ut studien Raoul
Wallenberg i dagspressen under kalla kriget. Han driver ett avhandlingsprojekt om Den unge Raoul
Wallenberg, hans bildningsgång och uppfostran till en entreprenör med humanistisk grundsyn och starkt
civilkurage. Lars Brink har varit internationellt verksam och bland annat tjänstgjort under FN-flagg
i utlandsstyrkan. Han har som kulturantropolog och fotograf rest i ett tjugotal länder i Afrika.
Lars Brink har forskat och skrivit om den afrikanska kvinnans situation och är också aktuell med
en föreläsning om flyktingarbete i Kongo och Västafrika. Han har forskat och skrivit om den
afrikanska kvinnans situation och villkor. Han är medlem i Sveriges Författarförbund.
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FÖRELÄSNINGSÄMNE: Raoul Wallenberg – en humanist med civilkurage. Bildvisning ingår.
SPRÅK: Svenska.
lars@larsbrink.se
INGRID CARLBERG
Journalist, författare, hedersdoktor Uppsala Universitet
Ingrid Carlberg har sedan 2009 forskat om Raoul Wallenbergs uppväxt, hans tidigare yrkesår,
verksamheten i Budapest och spelet om hans öde. Hennes biografi om Raoul Wallenberg, Det står
ett rum här och väntar på dig gavs ut 2012, och tilldelades Augustpriset i fackboksklassen. Tidigare
har hon arbetat som journalist på Dagens Nyheter.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Vem var Raoul Wallenberg? Vari bestod Raoul Wallenbergs bragd i
Budapest? Vad avgjorde Raoul Wallenbergs öde?
SPRÅK: Svenska, engelska och franska.
ingrid@ingridcarlberg.se
BENGT JANGFELDT
Docent i slaviska språk, författare, tidigare redaktör för tidsskriften Artes
2012 gav Bengt Jangfeldt ut boken Raoul Wallenberg. En biografi. Hans föredrag fokuserar på Raoul
Wallenbergs tid i Budapest och tiden i sovjetisk fångenskap, men skildrar också hans ställning
inom familjen Wallenberg. Föreläsningen bygger till stora delar på tidigare outnyttjat
arkivmaterial.
FÖRELÄSNINGSÄMNE: Raoul Wallenberg: fostrad till världsmedborgare.
SPRÅK: Svenska, engelska, ryska, franska, tyska och italienska.
jangfeldt@bredband.net
GELLERT KOVÁCS
Historiker, föreläsare, gymnasielärare
Gellert Kovács har forskat kring Raoul Wallenbergs uppdrag i Ungern 1944. Som ungersktalande
har han kunnat ta del av arkivdokument som ger en ny dimension till bilden av Wallenberg.
Förutom det humanitära uppdraget träder omfattande kontakter med det antinazistiska
motståndet fram, något som gör att man kan tala om ”dubbelt uppdrag”. Gellert har hållit
föredrag om Raoul Wallenberg samt ordnat rundturer i hans fotspår i Budapest.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg bortom myterna - en autentisk redogörelse av
hans tid i Ungern, utifrån flera års forskning i ungerska arkiv. Raoul Wallenberg – nätverkaren
och projektledaren som jobbade i en platt, icke-hierarkisk organisation. En ”modern” ledare 40 år
innan begreppet lanserades Raoul Wallenberg - de hittills okända kontakterna med antinazistiska
rörelser och allierad underrättelsetjänst.
SPRÅK: Svenska, engelska och ungerska.
gelliver@yahoo.com

BENGT OLANDER
Civilekonom, artist och föredragshållare
Bengt Olander är civilingenjör och entreprenör. Han har även en bakgrund som artist med flera
låtar på Svensktoppen. Bengt gör levande föreläsningar om Raoul Wallenberg för ungdomar och
vuxna med sång, musik, sprakande bildspel och patosfyllt berättande. Föreläsningarna debiteras
inte utan arrangören bes skänka en summa som oavkortat går till skolungdomars studieresor till
bl.a Auschwitz.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg - vem är han? Vad gjorde han - och varför?
SPRÅK: Svenska och engelska.
bengt.olander@leco.se
PONTUS OLGRIM
Regissör, Interact kultur och nöje
Pontus Olgrim, som skrivit och regisserat pjäsen Raoul Wallenberg, är i grund och botten utbildad
lärare och besitter därmed en god förståelse för skolan och dess pedagogiska krav. Syftet med
föreställningen är att belysa en man vars heroiska gärningar i Sverige märkligt nog är relativt
okända. Pjäsen Raoul Wallenberg belyser att alla, oavsett vem de är och vilken bakgrund de har, kan
göra skillnad. Formen för föreställningen är till synes baserad på ett populärt intervjuprogram,
Här är ditt liv. Men allt är inte som på TV. Vi får träffa – förutom Raoul själv – närstående,
diplomater, nazister, personer som räddats av Raoul, Adolf Eichmann och sovjetiska soldater.
FÖRELÄSNINGSÄMNE: Pjäs om Raoul Wallenberg.
SPRÅK: Svenska, engelska.
info@inter-act.se
GÖRAN RYDEBERG
Fil dr i historia, arkivchef vid Stockholms universitet
Göran Rydberg var tidigare arkivchef vid Utrikesdepartementet och Wallenberghandläggare samt
forskare inom bland annat svensk och internationell nedrustningspolitik efter andra världskriget.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenbergs verksamhet 1944–45, personliga öde och det
internationella eftersökningsarbetet. De internationella politiska implikationerna samt
underrättelseaspekter på Wallenbergs agerande i ett längre tidsperspektiv.
SPRÅK: Svenska, engelska, tyska och franska.
goran.rydeberg@su.se
GEORG SESSLER
Forskare, författare och fotograf
Georg Sessler är fil. kand i konsthistoria, UD-stipendiat och arbetar med en bok om Raoul
Wallenberg. Georg forskar i ungerska och svenska arkiv och gav 2006 ut den självbiografiska
romanen Jag lever fast jag är född - en judisk familj i Budapest 1941-1956 (Bonniers).
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg, spion eller hjälte? Raoul Wallenberg - ungersk
antisemitism och judarnas guldålder. Hur den lilla familjen överlevde och undgick Förintelsen.
Vad gjorde Raoul Wallenberg annorlunda?

SPRÅK: Svenska, ungerska och engelska.
georg@sessler.se
FREDRIK WERNSTEDT
Civilingejör, reservofficer och entreprenör
Fredrik Wernstedt är systerbarnbarn till Raoul Wallenberg och har genomsyrats av Raouls
gärning och öde. Som civilingenjör har Fredrik fått driva verksamheter i såväl Europa som
utvecklingsprojekt i Afrika. Hans föredrag fokusera på Raoul Wallenbergs gärning och hur det
kan inspirera till handling idag.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg, ”Att göra skillnad”.
SPRÅK: Svenska och engelska.
Föreläser endast i Umeå.
Freke12@yahoo.com
MICHAEL WERNSTEDT
Social entreprenör och ledamot i Raoul Wallenberg Academys styrelse
Michael Wernstedt är systerbarnbarn till Raoul Wallenberg. Michael sitter i styrelsen och är
verkställande ledamot för Raoul Wallenberg Academy och var medlem i svenska och ungerska
nationalkommittéerna för Raoul Wallenberg år 2012. Han är en flitigt anlitad talare om
Raoul Wallenberg och har hållit föredrag i USA, England, Ryssland, Ungern och Sverige.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg, civilkurage, medmänsklighet, värdebaserat
ledarskap, göra skillnad.
SPRÅK: Svenska.
michaelwernstedt@gmail.com
OLLE WÄSTBERG
Publicist, föreläsare och diplomat, ledamot i Raoul Wallenberg Academys styrelse
Har tidigare varit riksdagsledamot (L), statssekreterare i finansdepartementet, chefredaktör för
Expressen samt svensk generalkonsul i New York och generaldirektör för Svenska institutet. Olle
ledde 2014 års demokratiutredning. Under 2011–2012 höll han i regeringens arbete om att sprida
Raoul Wallenbergs gärning inför hundraårsdagen av Raoul Wallenbergs födelse.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg, demokrati.
SPRÅK: Svenska.
olle@wastberg.se
ULF ZANDER
Historiker och författare vid Lunds universitet
Ulf Zanders Wallenbergkompetens gäller främst Raoul Wallenberg som konstnärlig symbol,
framförallt i film och tv men även som monument och minnesmärke. Han har även ägnat sig åt
Raoul Wallenberg som hjälte och gjort jämförelser mellan hans sentida status och Folke
Bernadottes respektive Oskar Schindlers. 2012 utgav Ulf Zander boken Förintelsens röda nejlika.
FÖRELÄSNINGSÄMNE: Raoul Wallenberg som historiekulturell symbol.

SPRÅK: Svenska.
ulf.zander@hist.lu.se
CECILIA ÅHLBERG
Ledamot i Raoul Wallenberg Academys styrelse
Cecilia Åhlberg har ansvarat för Raoul Wallenbergpriset sedan det instiftades 2013. Hon har även
jobbat nära sin mormor, Nina Lagergren, med frågor rörande Raoul Wallenberg i fem år. Cecilia
föreläser ofta om Raoul Wallenberg både internationellt och i Sverige.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg.
SPRÅK: Svenska.
cecilia.ahlberg@rwa.se

PERSONER SOM ÖVERLEVT FÖRINTELSEN
LIVIA FRÄNKEL
Ordförande i föreningen Förintelsens överlevande
Livia Szmuk föddes i december 1927 i staden Sighet i Transsylvanien. Den 14 maj 1944
deporterades Livia och hennes familj till Auschwitz-Birkenau där hennes föräldrar mördades i en
av gaskamrarna. Livia och hennes syster Hédi Fried överlevde fyra arbetsläger och befriades från
Bergen-Belsen av engelska soldater den 15 april 1945. I början av juli samma år kom Livia
tillsammans med sin syster till Sverige med båt. Livia flyttade till Stockholm och ansökte om
tillstånd att bosätta sig i Sverige. Hon började studera, tog en handelsexamen och gifte sig 1947,
19 år gammal med Hans Fränkel. Hon bor kvar i Stockholm och har tre barn och sex barnbarn.
FÖRELÄSNINGSÄMNE: Mitt liv under Förintelsen.
SPRÅK: Svenska.
livia.frankel@swipnet.se
JUDIT HORVATH-LINDBERG
En person som överlevde Förintelsen
Judit Horvath-Lindberg föddes i Budapest mitt under andra världskriget. När Judit var ett år
gammal räddade Raoul Wallenberg livet på hennes morbröder. Judit har varit projektledare för
Röda Korsets Center för torterade flyktingar, och har sedan dess jobbat med socialt arbete som
projektledare och verksamhetschef.
FÖRELÄSNINGSÄMNE: Raoul Wallenberg, civilkurage nu och då.
SPRÅK: Svenska.
jhorvathlindberg@gmail.com

DINA OCH JOVAN RAJS
Dina Rajs: Arkitekt, författare, Föreningen Förintelsens överlevande. Jovan Rajs: Professor Emeritus i
rättsmedicin, Karolinska institutet.
Dina Rajs föddes 1938 i Zagreb i Jugoslavien (nu Kroatien). Hon överlevde Förintelsen genom
att tillsammans med sin mamma fly till Ungern där de levde i Budapest med falska
identitetshandlingar. Hösten 1944, träffade hon Raoul Wallenberg i Budapest. Hon flyttade till
Sverige 1968. Dina är författare till boken En reva hade nätet – och där slank jag ut, Megilla-Förlaget,
2009. Jovan Rajs är född i Jugoslavien 1933. Jovan var under Andra världskriget ett ”hidden
child”, slavarbetare, levde i getto och koncentrationsläger, bland annat Bergen-Belsen och
Theresienstadt. Han flyttade till Sverige 1968. Jovan skriver böcker av självbiografisk karaktär
med teman knutna till rättsmedicin och Förintelsen. Han är författare till böckerna: Ombud för de
tystade, Norstedts, 2001 med Kristina Hjertén och Har du träffat Hitler?, Norstedts, 2009. Dina och
Jovan Rajs föreläser om självupplevda erfarenheter från tiden för Förintelsen. Båda har
medverkat vid Forum för Levande Historias utbildning av unga berättare. De har även skrivit
pjäsen ”DINA och JOVAN”. Pjäsen handlar om deras barndom under och efter Förintelsen.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Min barndom under Förintelsen, Förintelsens goda människor.
SPRÅK: Svenska, serbiska, engelska och ungerska.
Dina och Jovan Rajs föreläser endast tillsammans.
dina.rajs@bahnhof.se och jovan.rajs@bahnhof.se
TOBIAS RAWET
En person som överlevde Förintelsen, föreläsare
Tobias Rawet föddes 1936 i Lodz i Polen. Fyra år gammal ”låstes” han in i Lodz Getto. I
september 1942 när nazisterna skickade iväg alla barn under 10 år, alla gamla över 65 och alla
sjuka från Gettot gömdes Tobias av sin mamma på ett utedass och senare på en vind. 1944
skickades han till koncentrationslägret Ravensbruck och senare till koncentrationslägret Königs
Wusterhausen. Han blev befriad den 26 april 1945 av den ryska armen och nio år gammal
återvände Tobias till Lodz Polen och började för första gången i skolan. Med förfalskade
id-dokument blev Tobias 10 år och därmed arbetsför och kunde överleva. I Lodz fick han åter
uppleva antisemitismen och senare kommunismen. Tobias flydde från Lodz i maj 1948 och kom
till Sverige.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Sin berättelse om upplevelser under andra världskriget och
nazismens fasor.
SPRÅK: Svenska.
tobiasrawet@hotmail.com
EMERICH ROTH
Författare, föreläsare och socialarbetare
Emerich Roth föddes i Tjeckoslovakien och har under sin livstid varit fånge i fem olika
koncentrationsläger. Idag föreläser han om sina upplevelser under andra världskriget och hur
fruktansvärd nazismen är. 1994 bildade han Emerichfonden som har som ändamål att motverka

våld, mobbning och främlingsfientlighet. Emerich Roth mottog Raoul Wallenbergpriset 2015
med Hédi Fried.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Sin berättelse om upplevelser under andra världskriget och
nazismens fasor.
SPRÅK: Svenska.
emerich@emerichfonden.nu
KATE WACZ
Förföljd på grund av sin judiska härkomst
Kate Wacz var en av de judiska ungrare som överlevde i Budapest genom Raoul Wallenbergs
räddningsaktion i samarbete med den svenska ambassaden. Kate Wacz har ägnat sitt liv åt att
sprida kunskap om Raoul Wallenbergs gärning och arbetat för att lyfta fram honom som en
förebild för frihet och mänskliga rättigheter sedan hon kom till Sverige 1951.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg, Förintelsen.
SPRÅK: Svenska, tyska, engelska och ungerska.
katewacz@hotmail.com
ZIKARON
Zikaron är en förening som för vidare historier från personer som överlevde Förintelsen för att se till att de aldrig
någonsin glöms bort
Zikaron betyder minne på hebreiska och symboliserar Zikarons mission att Förintelsen aldrig ska
glömmas bort. Zikaron erbjuder gymnasie- och högstadieskolor kostnadsfria föreläsningar om
Förintelsen från judiska ungdomar i 18-35 årsåldern. Detta är ett sätt att ta över från de
överlevande som inte längre har möjlighet att gå ut i skolorna eftersom de tyvärr redan gått bort
eller blivit för gamla. Föreläsarna tar sina släktingars historia och för den vidare genom
känslomässiga och informativa föreläsningar.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Föreläsningar med överlevnadshistorier från Förintelsen.
SPRÅK: Svenska.
info@zikaron.se

FORSKARE OCH FÖRELÄSARE INOM MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER OCH FOLKRÄTT
MIKAEL BAAZ
Föreläsare Göteborgs Universitet
Arbetar som föreläsare och forskare inom freds-och konfliktkunskap och internationell lag. Har
forskat om vad som händer med samhällen som varit utsatta för våld och krig och har bl.a skrivit
boken Rätt och politik i det internationella samhället.

FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Internationell rätt.
SPRÅK: Svenska och engelska.
mikael.baaz@law.gu.se
LISA BJURWALD
Chefredaktör för Författaren, journalist, författare och föreläsare. Styrelseledamot Teskedsorden
Journalist som skrivit böcker om den ökade rasismen och högerextremas framgång i Europa. Har
vunnit det svenska journalistpriset i Europaparlamentet. Har tidigare föreläst vid invigningen av
Judiska museets Raoul Wallenberg-utställning i Sankt Petersburg 2008.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Europas skam: rasister på frammarsch, Extremhögern på internet,
Kvinnor inom extremhögern, Modern antisemitism.
SPRÅK: Svenska och engelska.
forfattaren@sff.info
AGNES BJÖRN
Humanitär chef, Plan Sverige
Agnes har under flera år arbetat globalt med flykting- och humanitära frågor vid bland annat FN,
Sveriges ständiga representation i Geneve och Rädda Barnen. Just nu arbetar hon som humanitär
chef på Plan Sverige.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Humanitära frågor och mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus
på barnrättigheter.
SPRÅK: Svenska och engelska.
agnes.bjorn@gmail.com
SARAH DELSHAD
Frilandsskribent, debattör och initiativtagare till Muslimska feminister
Sarah Delshad är skribent, föredragshållare samt debattör främst inriktad mot muslimsk identitet
och feminismen. Hon har synts och skrivit för flertalet medier, såsom Mitt Media, Sveriges radio
samt SVT. 2015 var hon, som yngsta, en av de nominerade till Raoul Wallenbergspriset för sitt
engagemang med Muslimska feminister, som Sarah startade som en frustrerad reaktion på
avsaknaden av den muslimska kvinnans mediala närvaro. Nu driver hon opinion kring frågan
med fokus på självorganisering, samt den muslimska kvinnans publika representation i Sverige.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mänskliga rättigheter, rasism och antirasism, islamofobi, feminism.
SPRÅK: Svenska.
sarah@muslimskafeminister.se
SIAVOSH DERAKTHI
Social entreprenör, föreläsare och grundare av UMFA – Unga Mot Antisemitism & Främlingsfientlighet
Genom sitt arbete har Siavosh Derakthi jobbat med att motverka utanförskap, intolerans,
antisemitism, islamofobi och rasism bland barn och ungdomar i Malmö och hela Sverige. Siavosh
har föreläst både i Riksdagen och EU-parlamentet men gör det framförallt i svenska skolor och i

näringslivet. 2013 var han mottagare av det allra första Raoul Wallenbergpriset. Siavosh fick efter
ett personligt önskemål från Barack Obama ett enskilt möte med den amerikanska presidenten
under Sverigebesöket 2014. 2015 tilldelades han det amerikanska priset Human Rights First
award. 2016 fanns Siavosh med på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Förintelsen kommer uppstå igen om ingen förstår vad människans
lika värde betyder, vem är nästa att få uppleva det mest brutala en människa kan få vara med om?
Rasism, antisemitism, islamofobi, främlingsfientlighet.
SPRÅK: Svenska och engelska.
siavosh.derakhti@hotmail.com
ELAINE EKSVÄRD
Retorikexpert, författare, barnrättskämpe
Elaine Eksvärd är retoriker, föreläsare, VD för retorikbyrån ”Snacka snyggt” och författare till
böckerna Härskarteknik, Snacka snyggt, Vardagsmakt och Medan han lever. Hon utsågs till Årets
kvinnliga talare 2016, Voice of the year 2016 och årets kvinnliga entreprenör 2017. Elaine är även
en känd barnrättskämpe och arbetar aktivt för att främja barnens trygghet i samhället. Hon har
grundat ”Treskablinoll” som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn och driver kampanjen
”#intesåkonstigt” för att lyfta fram barn med funktionsvariationer.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Kommunikation, ledarskap, retorik, härskarteknik, civilkurage.
SPRÅK: Svenska och engelska.
gustav@snackasnyggt.se
JAN ELIASSON
Ambassadör, ordförande i styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI
Jan Eliasson har tidigare varit svensk utrikesminister och vice generalsekreterare i FN.
Dessförinnan var han ordförande för FN:s generalförsamling. Han är utsedd till hedersdoktor vid
Göteborgs och Uppsalas universitet. Under 2016 tilldelades han regeringens belöningsmedalj Illis
Quorum för sitt livslånga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Raoul Wallenberg, civilkurage, kamp för demokrati.
SPRÅK: Svenska och engelska.
jan.eliasson@yahoo.se
EDNA ERIKSSON
Idé- och strategiutvecklare av Mänskliga rättigheter på Speakers and Friends
Edna har i över 20 år arbetat som föreläsare, utbildare och konsult för att verka för att sprida
kunskaper om likabehandling, mångfald och mänskliga rättigheter men arbetar också konkret
med verksamhetsutveckling kopplat till mänskliga rättigheter i såväl offentlig, privat som ideell
sektor. Hon har en bakgrund som journalist och har verkat som tjänsteman, förtroendevald och
expert på en rad olika departement och myndigheter. Hon har producerat TEDxSödravägen på
temat Mänskliga rättigheter och sommarpratat.

FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mänskliga rättigheter, likabehandling, jämställdhet, diskriminering,
mångfald 2.0, Urban allemansrätt, kultur och identitet, kulturarv och strategiskt målgruppsarbete
samt medborgarinnovation och dialog.
SPRÅK: Svenska och engelska.
edna.eriksson@gmail.com
LOVISA FHAGER HAVDELIN
Generalsekreterare Teskedsorden
Lovisa Fhager Havdelin har sin bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare
Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa valde att studera Politiskt
Magisterprogram med Statsvetenskap och Mänskliga Rättigheter som inriktning vid Lunds
Universitet. Idag är hon verksamhetschef för Teskedsorden. Lovisa blev årets FN-supporter
2015, är styrelseledamot i WONSA (World of No Sexual Abuse).
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Alla människor har lika värde och rättigheter, mångfald, tolerans
SPRÅK: Svenska.
lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se
HANNA GERDES
Folkrättsjurist, inspiratör och grundare till HannaAndGoliath Law & Education
Hanna Gerdes är folkrättsjurist, författare och inspiratör. Hanna har hållit hundratals utbildningar
kring mänskliga rättigheter och hur de ska implementeras i praktiken. Hanna har arbetat på
Fonden för mänskliga rättigheter, Statsråds-beredningen, Försvarsmakten,
Diskrimineringsombudsmannen, Byrån mot Diskriminering, Utrikesdepartementet och UNHCR.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Vad innebär mänskliga rättigheter i praktiken, minoriteters
rättigheter, barns rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kvinnors
rättigheter, diskrimineringslagstiftningen, religionsfrihetens innebörd.
SPRÅK: Svenska och engelska.
hanna@hannagoliath.com
JEANETTE LARSSON
Polis, föreläsare, Carpe Courage AB
Jeanette har bildat företaget Carpe Courage AB som erbjuder föreläsningar inom civilkurage,
medmänsklighet och tolerans. Jeanette har blivit uppmärksammad många gånger för sitt
civilkurage då hon sagt ifrån gentemot kollegor och chefer inom polismyndigheten när hon
upptäckt fördomar och diskriminering gentemot olika grupper. Har vunnit flera priser för sitt
engagemang, exempelvis ”Mångfaldshjältepriset”, ”Stockholm Pride Transförening i Sverigeårets hjältinna” samt blivit nominerad till Aftonbladets ”Svenska hjältar”.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Yttrandefrihet och hatbrott samt föreläsningen “Högt i tak – men
var har vi golvet?” (om att vara kvinna eller gay i en manlig hierarkisk miljö, samt om hbtq- och
mångfaldskunskap).
SPRÅK: Svenska och engelska.
jeanette@carpecourage.se

STEFAN JONSSON
Professor, Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, REMESO, Linköping Universitet
Stefan är författare, kritiker i Dagens Nyheter samt professor i etnicitet vid Linköpings
universitet. Han har skrivit en rad böcker om mångkultur, mångfald och kulturell identitet, ofta
med inriktning mot litteratur och konst, liksom om Europas mörka historia om rasism och
kolonialism.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Vad är rasism? Migration, landsflykt och asyl i litteraturen. Hur kan
konsten och litteraturen motverka rasism och främlingsfientlighet? Mänskliga rättigheter är
nödvändigt, men varför gäller de då inte alla människor? Europas mörka historia. Varje människa
har många identiteter – och de förvandlas.
SPRÅK: Svenska och engelska.
stefan.jonsson@liu.se
FELICIA MARGINEANU
Social entreprenör, normkreativ expert, föreläsare
Med fokus på jämställdhet och mångfald, utbildar Felicia normkritiskt tänkande som utmanar
stereotyper. Hon är en av Sveriges främsta sociala entreprenörer och har fått flera utmärkelser för
entreprenörskap och drivkraft. Under 2016 utsågs hon även till ”Ten Outstanding Young People
of the World” i Sverige. Hon är aktuell med föreläsningen ”Take Action”, vilken handlar om hur
Felicia Margineanu förändrar världen genom små interaktioner i sociala medier.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mångfald, jämställdhet och normkritik.
SPRÅK: Svenska.
felicia@margineanu.se
GÖRAN MELANDER
Professor Emeritus vid Raoul Wallenberg Institute
Göran Melander har varit chef för RWI under många och var en av dem som var med och
grundande institutetet. Arbetar idag som föreläsare.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Folkrätt, mänskliga rättigheter, humanitär rätt, flyktingrätt.
SPRÅK: Svenska.
goran.melander@rwi.lu.se
NAVID MODIRI
Programledare, moderator, föreläsare och artist
Navid Modiri har sedan flera år tillbaka aktivt arbetat för ett mer inkluderande Sverige där vi kan
se våra olikheter som styrkor. Han har även varit med och startat flera initiativ såsom Ett Sverige
För Oss Alla, ”Sverige 3.0”, ”Samtalsaktivisterna i Malmö” (tillsammans med Reach for Change)
och nu senast ”Integratörerna”. Han föreläser och arbetar med företag som Tele2 och Eon kring
ämnen som mångfald och integration. Han har varit programledare i P3 och SVT med
”Filmkrönikan” och ”Diktatorn” samt gjort hundratals framträdanden som föreläsare och med
sitt band ”Navid Modiri & Gudarna”. Under 2009 fick han det stora bloggpriset för sin blogg

”365 saker du kan göra”. Han vann även priset som årets kommunikatör och blev nominerad till
Stiftelsen Konungens ledarskapspris.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mångfald, främlingsfientlighet, diskriminering, rasism.
SPRÅK: Svenska.
navid.modiri@gmail.com
TINA MORAD
Medgrundare, Arend Morad Foundation och Refugees Welcome Stockholm
Tina Morad är en av grundarna till Refugees Welcome Stockholm. Organisationens syfte är att
hjälpa människor på flykt vid ankomst till Stockholm, både för stunden och på längre sikt och ge
dem ett värdigt bemötande.Tina tilldelades Raoul Wallenbergpriset 2016 för sin förmåga att
organisera för medmänsklighet.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mänskliga rättigheter, samhällsinkludering, mångfald, rasism,
islamophobi, samhällsengagemang, en flyktings identitet, kultur och religion-barriärer .
SPRÅK: Svenska och engelska.
tina@tinamorad.com
BILAN OSMAN
Journalist och föreläsare för den antirasistiska stiftelsen Expo
Bilan Osman är aktiv inom antirasiströrelsen. Hon arbetar som föreläsare på Expo och har
tidigare varit krönikör på Expressen samt skribent på sajten ”Inte rasist, men”. Hon har mottagit
ELSA-priset som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism. Som föreläsare för Expo
talar hon om hur lärare kan arbeta antirasistiskt enligt skolans principer och riktlinjer. Hon
föreläser även för elever om hur man ur ett källkritiskt perspektiv kan problematisera fördomar
och stereotyper.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mänskliga rättigheter, rasism och feminism.
SPRÅK: Svenska.
bilan.osman@expo.se
BRIAN PALMER
Universitetslektor vid teologiska institutionern Uppsala Universitet, författare och socialantropolog
Brian Palmer var tidigare innehavare av gästproffesuren till Torgny Segerstedts minne, Göteborgs
universitet. Innan dess har han varit lektor på Harvard och där skrev han boken Global Values
101, baserad på hans populära kurser. Brian fick 2002 priset som Harvards bästa lärare. Han var
medskapare till Raoul Wallenbergskalendern med porträtt av 365 hjältar som presenterades i
Sveriges radio varje dag under 2013. Han har även varit medförfattare till boken 101 historiska
hjältar. Som talare är han flitigt anlitad och talar gärna om civilkurage och engagemang.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: C
 ivilkurage - att överleva som idealist i en hård värld (Civic Courage:
Surviving as an Idealist in an Unforgiving World), mod som förändrar världen (Courage that
changes the world), demokrati eller fasa – kan demokrati rädda oss före den sista nedräkningen?
SPRÅK: Svenska och engelska.
briancwpalmer@gmail.com

LENA POSNER KÖRÖSI
Ordförande för den Judiska Folkhögskolan, Paideia Folkhögskola
Lena Posner sitter som representant för flera judiska föreningar, såväl i Sverige som
internationellt. Under 2001 stiftade hon Paideia: Det Europeiska institutet för judiska studier i
Sverige. Lena är en framstående talesperson för judar i Sverige och Europa. Hon är även
samordnare till det nya initiativet Amanah (som betyder tillit på hebreiska och arabiska) i Malmö
där en rabbin och imam är ute i skolor, föreningar och andra platser för att samtala om islam,
judendom, islamofobi och antisemitism. Amanah har fått stor uppmärksamhet utomlands.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Antisemitism, mänskliga rättigheter.
SPRÅK: Svenska.
lena.posner-korosi@kommunicera.net
SORAYA POST
Ledamot i Europaparlamentet som representant för Feministiskt Initiativ
Soraya Post har erfarenhet av ett mångårigt engagemang för MR-frågor, och då främst för romers
rättigheter. Hon har tidigare arbetat med frågor om nationella minoriteter och MR-frågor i Västra
Götalandsregionens rättighetskommittés kansli, OSSE, Europaparlamentet, Europarådet,
Länsstyrelsen och FRA. Hon var även en av initiativtagarna till grundandet av Agnesbergs
folkhögskola. Hon sitter nu invald som ledamot i Europaparlamentet som representant för
Feministiskt Initiativ.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mänskliga rättigheter, Romers rättigheter, minoritetsrättigheter,
feminism, antirasism.
SPRÅK: Svenska.
soraya.post@europarl.europa.eu
ROLF RING
Biträdande direktör och chef för avdelningen för administration och ekonomi vid Raoul Wallenberg
Institute
Rolf är jurist och arbetar vid RWI. Tidigare har han arbetat vid Lunds universitets juridiska
fakultet samt varit projektsamordnare för svenska Röda korset.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Folkrätt, mänskliga rättigheter, humanitär rätt.
SPRÅK: Svenska och engelska.
rolf.ring@rwi.lu.se
EMIR SELIMI
Grundare till Kunskap Om Romer, Swedish Human Rights Project och Starkare Tillsammans
Emir Selimi fick Raoul Wallenbergpriset 2014 för sitt arbete inom mänskliga rättigheter utifrån
ett romskt perspektiv. Han driver stora och små projekt för att stärka barnens rättigheter och
mänskliga rättigheter för hela samhället. Emir började föreläsa 2014 och det är en föreläsning
som har inspirerat och berört, inspirerar och ger nya perspektiv och större förståelse för olika
kulturer.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Romernas historia, nutid och kultur, Raoul Wallenbergpriset.

SPRÅK: Svenska och engelska.
info@emirselimi.com
JOHAN WENDT
Grundare av Mattecentrum, Kodcentrum och Ung Autism, föreläsare och författare, styrelseledamot UR och
Svenska Röda Korset.
Under de senaste tio åren har Johan oavkortat dedikerat sin tid till att kämpa för barns rättigheter
främst genom utbildning. Resultatet av hans arbete är att han bland annat har byggt upp Europas
största läxhjälp där över en miljon barn per månad får gratis hjälp. Idag kämpar han för barn med
osynliga funktionsvariationer, NPF, och deras möjligheter samt rättigheter i samhället.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Mänskliga rättigheter, alla barns rätt till utbildning, inkludering och
mångfald.
SPRÅK: Svenska och engelska.
Jag@johanwendt.se

WORKSHOP I CIVILKURAGE
ANNA C BELFRAGE
Vd Körsbärsträdgården AB och Nya Zeelands honorärkonsul i Sverige, tidigare styrelseordförande för Raoul
Wallenberg Academy
Anna C Belfrage var mellan 2001 och 2015 senior rådgivare för Kreab, Nordens ledande
kommunikationskonsult företag med kontor i 25 länder. Hon reste med Up with People mellan
1975 och 1976, tog Up with People till Sverige första gången 1978 och arbetade därefter i ett
30-tal länder under 12 år som vice president. I Sverige har hon varit vd för Svenska Dagbladet
Executive Club (1994–2001), vd för Positiva Sverige (1991–1994) samt marknadschef för
American Express (1988–1989). Hon har en MBA examen från Henley Business School i
England och studerade innan dess på Missouri's Southern State University i USA. Anna sitter i ett
antal styrelser.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Betydelsen av positiva förebilder, En individ kan göra skillnad.
SPRÅK: Svenska.
belfrage.anna@gmail.com
AURONA
Vad är viktigt för dig? Hur vill du bidra till att skapa ett bättre samhälle? Med berättelsen om
Raoul Wallenberg som utgångspunkt skapar Aurona diskussion och reflektion som gör att alla
kan relatera till att agera som förändringsledare i samhället. Aurona leder er grupp genom en
upplevelsebaserad workshop, där varje individ får utforska sina personliga drivkrafter och knyta
dessa till möjligheter att göra skillnad. Emelie Albertsson och Åsa Jonsson är vana vid att
facilitera interaktiva processer och har genom sitt företag Aurona gjort detta på företag,

universitet, ideella organisationer samt med elever och lärare i grundskolor, både inom och
utanför Sverige. De är utbildade inom värderingsbaserat ledarskap respektive medskapande
ledarskap, två perspektiv som växer starkt inom näringslivet idag. Utöver detta har de
terapeututbildning (fortbildning pågår), samt organisationsperspektiv inom management och
marknadsföring/kommunikation.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Alla kan göra skillnad!
SPRÅK: Svenska och engelska.
emelie.albertsson@aurona.se och asa.jonsson@aurona.se
EVA STRÖMFELT
Deltagarna börjar med att inspireras av Raoul Wallenbergs kamp i Ungern 1944–1945 innan de
lär sig om påverkanscirklar, om att tänka stort med hjälp av en kraftfull mirakelövning och sedan
landa i konkreta aktiviteter med mätbara mål. Eva Strömfelt jobbar som verksamhetsutvecklare
på Folksam och brinner för att skapa autentiska möten människor emellan och att hitta den
inneboende kraften alla besitter. Att summera och sammanfatta komplexa informationsmängder
och situationer med bilder är något annat som hon gärna gör. Eva har lång chefs- och
ledarerfarenhet från antal olika branscher och bolag.
FÖRELÄSNINGSÄMNEN: Kan vi verkligen göra skillnad?
SPRÅK: Svenska.
eva.stromfelt@hotmail.com
VARDAGENS CIVILKURAGE
Hur kan vi ingripa mot orättvisor och förtryck i våra vardagar? I träningar med
ungdomsorganisationen Vardagens civilkurage tränas praktiskt och utforskar hur vi kan ingripa
när exempel rasism, homofobi eller härskartekniker yttrar sig och tränar på att bli
rättighetsskapare i våra vardagar. Genom rollspel utforskas olika tekniker för ingripande för att
skapa med demokrati och jämlikhet. Vardagens civilkurage har lokalföreningar i Dalarna,
Göteborg, Malmö, Växjö och Uppsala. De håller i workshops med huvudsakligen
ungdomsgrupper.
FÖRELÄSNINGSÄMNE: Träna ditt civilkurage
SPRÅK: Svenska och engelska (beroende på tränare).
info@vardagenscivilkurage.se och vardagenscivilkurage.se

