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Sida Alumni-programmet
Aktuell information om globala utvecklingsfrågor direkt till ditt 
klassrum, konferensrum eller föreningslokal!



2

Lär mer om biståndsfrågor, Sida och globala  
utvecklingsfrågor på ett involverande, engagerande 
och personligt sätt.

Genom Sida Alumni-programmet erbjuds skolor, föreningar,  
kommuner och företag en föreläsning av en student som nyligen 
är hemkommen från en fältstudie i ett utvecklingsland. Studenten 
kommer gärna till ditt klassrum, konferens rum eller förenings-
lokal för att berätta om sina personliga upplevelser från sin resa. 
Dessa upplevelser kopplas samman med globala utvecklings- 
och biståndsfrågor i allmänhet genom diskussioner, värderings-
övningar och workshops.

Föreläsningen riktar sig mot gymnasieelever och elever på andra 
nivåer, högskolor, föreningar, företag och förvaltningar. Program-
mets ambition är att så långt som möjligt tillfredsställa önskemål 
från hela landet. 

Syftet är att öka kunskapen och väcka intresse för bistånd och 
globala utvecklingsfrågor hos den svenska allmänheten och 
i huvud sak bland unga vuxna. 

LÄR MER OM GLOBALA 
UTVECKLINGSFRÅGOR

Omslagsbilden:
Kvinna som ingår i sömmerskekollektiv 
i staden Iringa, södra Tanzania.
Foto: Maria Hedin

Skolpatrullen hjälper sina kamrater 
över gatan på väg till skolan i kåkstaden 
Lingelihle i Cradock, Sydafrika.
Foto: Kajsa-Lisa Jonsson
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General framework and Goals chapter headline Goes here

Sida samarbetar med Göteborgs universitet, Karlstads univer-
sitet, Linnéuniversitetet, Malmö Högskola, Mittuniversitetet, 
Stockholms universitet och Södertörns Högskola i ett kunskaps-
genererande projekt där bistånd och globala utvecklingsfrågor 
blir belysta. Andra samverkansparter är Den Globala Skolan,  
vissa kommuner samt exempelvis enskilda organi sationer.  

Besöket från studenten är kostnadsfritt. Mottagaren bör i  
möj ligaste mån stå för eventuella resekostnader.

dU VÄLjER SjÄLV 
FöRELÄSARE
Är Du lärare, föreningsmänniska, företagare eller tjänsteman i  
en förvaltning har Du stor möjlighet att påverka både innehåll och 
fokus  i föreläsningen och kan själv välja vilken föreläsare Du vill 
ska komma till just ditt arrangemang utifrån specifik kompetens 
och erfarenhet hos de olika Sida Alumni-föreläsarna. 
 
På www.sida.se/sidaalumni och på programmets egna  
hemsida www.sidaalumni.se kan du läsa mer om studenterna 
som medverkar i projektet. Där kan Du se vilka länder de har 
besökt  samt vilken inriktning de har på sina studier och presen-
tationer. Läs mer och kontakta den Du tycker är mest intressant 
och relevant för din skola, högskola, förening eller  
företag. 

EN STUdENT KOMMER 
TILL dIG

Kvinnor från landsbygden i Bolivia  
demonstrerar för sociala rättigheter  
på centrala torget i Cochabamba 2010. 
Foto: Jenny Larsson

Foto: Ahnna Gudmunds
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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.

Projektledning sida alumni: 
Margareta Wennlund, projektledare, Sida
margareta.wennlund@sida.se

Mikael Botnen Diamant, 
Mikael Botnen Diamant Consulting, konsult 
mikael.botnen.diamant@gmail.com 

STYRELSEN FöR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Adress: 105 25 Stockholm
Besök: Valhallavägen 199
Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.
E-post: sida@sida.se www.sida.se
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