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Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska 
fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom 
utvecklingssamarbete  stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och 
Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar 
resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

Sida Partnership Forum

styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

adress: 871 40 Härnösand
besök: södra vägen 3 D
telefon: 08-698 50 00. fax: 08-22 85 15.
e-post: sida@sida.se www.sida.se
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Arenor
Sida Partnership Forum har kapacitet att tillsammans med våra aktörer utveckla 
och erbjuda workshops, seminarier, arenor, aktiviteter och större konferenser för 
dialog och möten. Några exempel på arrangemang 2011 är en arena i Öst afrika 
om hållbara värderingar och hållbar utveckling, en annan i Härnösand om 
bistånds- och utvecklingseffektivitet tillsammans med Better Aid och Open 
Forum. Vi deltar och stödjer också andra aktörers arenor, exempelvis Globe 
Forum Tour som hålls på olika orter i Sverige.  
Läs mer på: www.globeforum.com/en/ 

Språkkurser på webben 
Sida Partnership Forum erbjuder gratis webbkurser i språk. Du kan bland annat 
läsa swahili, portugisiska, arabiska och spanska som självstudier. Det innebär att 
handledningen är inbyggd i kursen och att ingen lärare finns tillgänglig. 
 Kurserna är pedagogiskt upplagda i olika moduler som bygger på varandra.  
Du hittar kurserna på www.sida.se (login krävs inte).

Advanced Training Program on Humanitarian Action (ATHA)

The objective of the Advanced Training Program on Humanitarian 
Action (ATHA) is to enhance the knowledge of relevant actors operating 
in the humanitarian field, and to create greater awareness of the relation-
ship between development cooperation and humanitarian operations in 
complex emergencies. The program is presented in partnership with 
HPCR International, in cooperation with the Harvard Program on 
Humanitarian Policy and Conflict Research. 
 Please visit www.atha.se for further information. 

Om Sida Partnership Forum
Sida Partnership Forum är en arena för lärande och möten inom internationellt 
utvecklingssamarbete. Här kan aktörer:
•	 	utbyta	erfarenheter
•	 	utveckla	idéer	och	metoder
•	 	bygga	kompetens	och	kapacitet
•	 	skapa	synergier	för	samverkan

Det finns ett mervärde i mötet mellan olika aktörer och verksamheter. Det ger en 
grund	för	att	idéer	och	tankar	möts	och	prövas	-	både	kulturellt	och	praktiskt.	
Våra kurser hålls mestadels i Härnösand. Vi har generösa och moderna utbild-
ningslokaler i centralt belägen och rofylld parkmiljö. Vi håller även seminarier i 
Stockholm, Göteborg och Malmö och kan möta behov med kort varsel för semi-
narier utomlands eller på andra orter i Sverige. 

Övrig information
Aktuellt utbud och beskrivning av seminarier, workshops och konferenser hittar 
du på webben. Där finns också information om kostnad och hur du ansöker.  
Observera att utbudet kan ändras under året, se vidare www.sida.se
 För mer information kontakta utbildningsadministratör vid Sida Partnership 
Forum, telefon 08-698 50 00. 



Kompetensutveckling inom internationellt 
 utvecklingssamarbete
Sidas utbildningar erbjuder möjlighet att systematiskt och metodiskt höja kapaci-
teten inom din egen verksamhet och samverka kring olika perspektiv i internatio-
nellt utvecklingssamarbete. 
 Sida Partnership Forums mål är att stärka Sidas samarbetspartners för att 
underlätta ett framgångsrikt utvecklingssamarbete. Det sker i mötet och kom-
munikationen både med och mellan olika kulturer. Vi strävar efter att vara en 
mötesplats där aktörer kan utbyta erfarenheter. 
 Sidas partners finns både i  Sverige och i våra samarbetsländer. I Sverige sam-
verkar vi med myndigheter, näringsliv, offentlig sektor (kommuner, landsting 
och regioner), forskare samt det civila samhället. 

vår verksamhet präglas av:  
kunskap – kompetens – kontakter – kvalitet – kreativitet

Nytt för 2011! 
•		Sida	Partnership	Forum	utvecklar	nya	seminarier	och	arenor	för	er

farenhetsutbyten utifrån våra partners behov i utvecklingssamarbetet. 
•		Sida	Partnership	Forum	utvecklar	strategiska	partnerskap	med	sam

arbetsorganisationer i Afrika, Asien och Europa. Några utbildningar och 
arenor flyttar närmare verksamheten i fält. 

•		Vi	välkomnar	dina	tankar	och	idéer!	Kontaktuppgifter	hittar	du	längst	bak	
i foldern. Besök oss på webben för information om nyheter och arenor 
www.sida.se	eller	på	Facebook.

Kultur, kommunikation och 
konflikthantering
Culture, Communication and 
Conflict Management
17–19 jan  2011
14–16 mars  2011
9–11 maj*  2011
29–31 aug  2011
10–12 okt*  2011
28–30 nov  2011

Svenskt utvecklingssamarbete 
(översikt)
Swedish development   
Co-operation (overview)
20–21 jan  2011
17–18 mars  2011
12–13 maj*  2011
1–2 sept  2011
13–14 okt*  2011
1–2 dec  2011

 
Resultatstyrning
Results Based Management
24–26 jan  2011
31 jan–2 feb*  2011
14–16 feb  2011  påbyggnad
28 feb–2 mars*  2011  specialized
21–23 mars  2011
4–6 april*  2011
6–8 april*  2011  specialized
11–13 maj  2011  påbyggnad
5–7 sept  2011
19–21 sept*  2011
17–19 okt  2011
19–21 okt  2011  påbyggnad
14–16 nov*  2011
16–18 nov*  2011  specialized

Att leda lärande med aktiva 
metoder
To facilitate learning with Active 
Methods
26–27 januari  2011
12–13 april*  2011

Rättighetsperspektiv 
i  utvecklingssamarbetet
Rights Based Approach
28–30 mars  2011
17–19 okt*  2011

Korruption – hinder för 
utveckling (introduktion)
Corruption – Obstacle to 
development (introduction)
3 feb  2011  Stockholm
14 april  2011  Stockholm
25 maj*  2011  Stockholm
13 sept  2011  Stockholm
8 nov  2011  Göteborg

Antikorruption (workshop)
Anti-Corruption (workshop)
28 feb–2 mars*  2011
2–4 maj  2011
12–14 dec*  2011

Konflikt - 
konsekvensbedömning
Conflict Impact Assessment
23–25 mars*  2011
23–25 nov  2011

Genusperspektiv
Gender Perspectives
7–9 feb  2011
14–16 sept  2011
5–7 dec*  2011

Hiv/aids som utvecklingshinder
HIV/AIdS as an Obstacle to 
development
9–11 mars  2011
24–26 okt*  2011

CSR – Socialt hållbar utveckling 
(introduktion)
CSR – Corporate Social 
Responsibility (introduction)
25 jan  2011  Stockholm
2 mars  2011  Stockholm
12 april  2011  Malmö
13 april  2011  Göteborg
17 maj*  2011  Stockholm
8 sept  2011  Stockholm
4 okt  2011  Malmö
5 okt  2011  Göteborg
9 nov*  2011  Stockholm

CSR i svåra marknader
CSR in High Risk Markets
7–8 mars  2011
21–22 nov*  2011

CSR och genus
CSR and Gender
2–4 maj  2011
26–28 okt*  2011

utbildningsort Härnösand där inte annat anges
*  kursspråk: engelska

utbildningsort Härnösand där inte annat anges
*  kursspråk: engelska

Sagt om våra seminarier – utdrag ur utvärderingar

”Giving space to meet regional realities is most important when it comes 
to international events. It leads to common understanding and possibility 
to discuss topics or practice that training/seminar is dedicated to.” 

 Results Based Management, augusti 2010

”Historiebeskrivningen som inledde kursen var mycket tänkvärd och något 
jag kommer bära med mig genom livet.” 

 Svenskt utvecklingssamarbete (översikt), juni 2010

”I was able to understand all the sessions well since the presentations were 
done with real world experiences.” 

 ATHA Core Training, juni 2010


