Två dagars kommunbesök för
deltagare i internationella
De Globala
utbildningsprogram
Målen kräver
Lokalt
Engagemang!

Internationella
utbildningsprogram
• ICLD har åtta olika internationella
utbildningsprogram med inriktning på
mänskliga rättigheter,
jämställdhetsintegrering, lokal
ekonomisk utveckling, inkluderande
ledarskap, politiskt ledarskap och urban
holistisk stadsplanering.
• Politiker och tjänstepersoner på lokal
nivå är våra målgrupper.
• En del av utbildningarna är ett par
utbildningsveckor i Sverige som består
av både föreläsningar, workshops och
studiebesök.
• För mer information om våra
utbildningsprogram se www.icld.se
internationella utbildningsprogram

Vill din kommun prova på
internationellt utbyte på
kommunal nivå och få inspiration
från människor från andra delar
av världen? Då kan detta vara
något för er!
Ett av de mest uppskattade momenten
under Sverigebesöket är det två dagar långa
studiebesöket hos en svensk kommun.

“Thank you for your warm hospitality and
everything you organized for our team. We
had such an exciting time in Karlstad with
you and your colleagues, in the offices and
on site as well.
We are now back in Macedonia evoking
memories from Sweden and what we have
learnt and what could be interesting for
our project.”
SymbioCity teamet från Veles efter besöket i Karlstads kommun.

Internationellt
utbyte på
kommunal nivå
Internationellt Centrum
för Lokal Demokrati
ICLD har tre verksamheter; Kommunala
Partnerskap, Internationella
Utbildningsprogram och
Kunskapscentrum.
Vi är övertygade om att kampen för att
utrota fattigdom i världen börjar i
staden eller kommunen. Därför arbetar
ICLD med att stärka den lokala
demokratin och låta människor mötas
för att utbyta kunskap och
erfarenheter. Ömsesidigt utbyte
genomsyrar allt ICLD gör, oavsett om
det handlar om vårt stöd till forskning,
våra internationella utbildningsprogram
eller de partnerskap mellan kommuner
som vi finansierar.

Tjänstepersoner från Vračar, Serbien på besök hos kollegor i
Borås.

Varje år kommer fyra utbildningsgrupper
på Sverigebesök. Varje grupp består av 25
personer. I team om två till fyra personer
besöker de kollegor i svenska kommuner.
Det senaste året tog 27 svenska
kommuner emot deltagare i grupper om
två till fyra personer på två dagars
studiebesök.
Under ett studiebesök visar den svenska
kommunen upp sitt dagliga arbete, några
kommunala verksamheter som relaterar
till deltagarnas arbetsområde samt
diskuterar hur man arbetar med olika
typer av utmaningar i kommunen.
För svenska kommuner är studiebesöket
en möjlighet att lära sig från kollegor med
liknande uppdrag i andra länder.

ICLD jobbar idag i ett 20-tal länder i
Afrika, Östra Europa och Asien.

ICLD står för samtliga kostnader i
samband med besöket.

ICLD har Sveriges Kommuner och
Landsting i styrelsen och verksamheten
är finansierad av SIDA.

För mer information och för att anmäla
intresse för att ta emot några av våra
deltagare, kontakta erika.berglin@icld.se

www.icld.se

