
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDARSKAP, RELIGION  

OCH DEMOKRATI  

En utbildning för unga ledare inom trossamfunden 
2016 anordnar SST i samverkan med DemokratiAkademin och Sveriges Interreligiösa råd ett 

utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där vi samlar unga 

ledare från olika trossamfund.  

 

 

 

 

  

Syfte med programmet 

Idén bakom Ledarskap, religion och demokrati är att erbjuda dig 

som ung ledare en möjlighet att fördjupa dina teoretiska 

kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och 

samtidigt utveckling av dina praktiska färdigheter i ledarskap 

och projektledning. Målsättningen är att du som genomgår 

programmet fördjupar din förmåga att leda grupper med ett 

demokratiskt förhållningssätt och stärks i din ledarroll. 

Programmets upplägg 

Ledarskap, religion och demokrati är ett program som omfattar 

sammanlagt åtta dagar i internatform – uppdelat på tre 

omgångar. Detta betyder att deltagarna träffas vid tre separata 

tillfällen under 2016 och bor, äter och umgås tillsammans 

under de åtta dagarna. Du som ansöker till programmet 

förväntas vara med samtliga kursdagar. 

Vilka kan söka? 

Programmet riktar sig till personer i åldrarna 18 – 30 år som 

på något sätt är verksamma inom trossamfunden i Sverige. 

Det krävs ingen anställning eller formell titel utan alla som är 

engagerade i organisationer med koppling till trossamfunden 

är välkomna att söka. Du kan vara präst, imam, pastor, rabbin, 

munk, lärare, ungdomsledare, verksamhetsledare, gruppledare, 

styrelsemedlem – eller bara en aktiv medlem.  

Vad kostar programmet? 

Utbildningen är helt kostnadsfri och det ingår kost och logi under 

hela programmet. Även studiematerial är kostnadsfritt för dig som 

deltar. Resor till och från programmet står du själv för. 

 

 

När kan jag ansöka programmet? 

Alla som är intresserade kan söka programmet senast 15 mars 

2016.  Uttagning ske under april månad. Det finns ett 

begränsat antal platser. 

Vilka moment ingår i programmet? 

Ledarskap, religion och demokrati bygger till stor på deltagarnas 

engagemang och att ”lära-genom-att-göra” i grupp. I sin 

metod varvar DemokratiAkademin miniföreläsningar med 

interaktiva övningar så att deltagarna får omsätta teoretiska 

kunskaper till praktisk färdighet. Frågor som tas upp under 

programmet är: Hur lyckas jag gå från en idé till verklighet 

både individuellt och med en grupp? Hur kan vi samtala om 

mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokratiska 

värderingar? Under två dagar av programmet lägger vi fokus 

på religionernas och trossamfundens plats i svenska samhället. 

Praktiskt information 

När? Sammanlagt 8 heldagar:  

Delomgång 1: 6-8 maj (fre-sönd)  

Delomgång 2: 26– 28 augusti (fre-sönd) 

Delomgång 3: 17-18 september (lör-sönd) 
Var? På kursgård i Stockholmsområdet 
Hur söka?  På särskild blankett till SST senast 15 mars 
Om jag vill veta mer? Kontakta Max Stockman på SST 

max.stockman@sst.a.se eller ring 08-453 68 77 

mailto:max.stockman@sst.a.se


KURSMOMENT: 
LEDARSKAP, RELIGION OCH DEMOKRATI  

 

  

TEORETISK KUNSKAP OM DEMOKRATI  

OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Vilka är demokratins grundtankar?  

Vad är alternativen till demokrati? 

Vad är demokratins svaga och svåra punkter? 

Vad innebär mänskliga rättigheter? 

DEMOKRATISK  

LEDARSKAPSFÖRMÅGA 

Att gå från idé till verklighet - projektledning 

Hur ser den demokratiska processen ut? 

Vad innebär det att vara demokratisk ledare? 

Att använda samtalets positiva kraft, i att samtala 

om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och 

demokratiska värderingar 

Hur kan jag i min ledarroll verka för att utveckla 

det informella lärandet för få fler medskapare 

och värdebärare i demokratin? 

Empowerment – att vara säker i ledarrollen 

 

TROSSAMFUND OCH RELIGION I SVERIGE 

Hur ser den religiösa kartan ut i Sverige idag? 

Vilken plats har trossamfunden i dagens samhälle? 

På vilket sätt är trossamfunden viktiga i demokratin? 

 

MER OM PROGRAMMET OCH 

ORGANISATIONERNA BAKOM: 

mer om SST på www.sst.a.se 

Mer om DemokratiAkademin:  

www.demokratiakademin.se  

Mer om Sveriges interreligiösa råd: 

www.interreligiosaradet.se  

 

PLATTFORM FÖR NÄTVERKSKAPANDE MELLAN TROSSAMFUNDEN  

Hur skapar vi plattformar för samtal mellan trossamfund? Hur kan vi öka förståelse mellan trossamfund? 

http://www.sst.a.se/
http://www.demokratiakademin.se/
http://www.interreligiosaradet.se/


 

 

 

Sökande 

Förnamn 

       
Efternamn 

      

Postnummer och ort  
      

Personnummer 
      

Telefon/mobil 

      

E-post 

      

Min roll inom föreningen/organisationen/trossamfundet 

      

Utbildningsbakgrund 

 

Grundskola   

 

Gymnasium   

 

Högskola  



(Notera att samtlig undervisning och kursmaterial är på svenska) 

Jag har varit aktiv inom föreningen/organisation/trossamfund sedan 

      

Önskemål om kost under programmet 

      

Övriga önskemål/frågor inför programmet 

      

 

 

 
 

Jag har möjlighet att vara med samtliga 8 dagar under programmet 2016 (6-8 maj / 26-28 augusti / 17-18 september) 

  JANEJ 

Trossamfund / organisation / förening 

Trossamfundets/organisationens/föreningens namn 

       

Postnummer och ort 

      
Telefon 

      
Organisationsnummer 

      

Referens från person inom trossamfund / organisation / förening 

Namn 

        
Telefon dagtid:  

      

Min roll inom föreningen/organisationen/trossamfundet 

      
E-postadress: 

      

 

Till denna ansökan skall den sökande bifoga: 

 Motivering varför jag vill gå programmet ”LEDARSKAP OCH DEMOKRATI” (max ett A4) 

 En kort beskrivning av mina erfarenheter av att vara ledare (i trossamfund, förening, på jobbet) 

Ansökan skall vara SST tillhanda senast 15 mars 2016 

Ansökan skall skickas till: SST, Box 14038, 167 14 Bromma eller max.stockman@sst.a.se  

ANSÖKAN LEDARSKAP, 

RELIGION OCH DEMOKRATI 

Ett utbildningsprogram för unga  

ledare inom trossamfunden 2016 

mailto:max.stockman@sst.a.se

