
Leder goda avsikter till goda resultat?

Miljarder kronor går varje år till utvecklingsprojekt för att 
bekämpa fattigdom i u-länder - med blandade resultat.  

• Hur vet man om gåvor och verksamheter gör någon skillnad?  
• Hur hjälper man på bästa sätt?  

Vissa kritiserar i-länderna för att ge för lite pengar, medan andra 
menar att pengarna inte används på rätt sätt. 

Kvällens föreläsning fokuserar på det sistnämnda problemet 
samt hur man hjälper ideella organisationer att nå sina mål. 

Tid: tisdag 28 november, kl 18:00-20:00 
Plats: Gjörwellsgatan 22, Kungsholmen 
Anmälan: Eventet är kostnadsfritt. Anmäl dig gärna till 
event@inter-action.se. 

Föreläsningen varvas med frågor och diskussioner.  
Eventet avslutas med mingel. 

Varmt välkommen! 

Eventet arrangeras av Inter Action och vänder sig både till medlemmar 
och till de som är intresserade av Inter Actions verksamhet.
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Vem är Nina Skagerlind?

Kvällens föreläsare är Nina 
Skagerlind. Hon har jobbat med 
ideella organisationer i olika 
roller sedan 14 års ålder. Som 
18-åring flyttade Nina till Costa 
Rica för studier i multikulturellt 
arbete och fred, vilket resul-
terade i en Master i Utveckling 
och Biståndsarbete. 11 år 
senare har hon studerat och 
arbetat i länder som Argentina, 
Brasilien, England och USA.  
Just nu är Nina mammaledig 
och bor med man och dotter i 
Kalifornien. 

Nina har arbetat med många 
olika utvecklingsfrågor i diverse 
roller, men framförallt har hon 
arbetat med resultatmätning 
och kvalitetssäkring i ideella 
organisationer, samt projekt-
ledning. Bland annat har hon 
lett volontärprojekt med fokus 
på barns rättigheter, utbildning 
och hälsa i Indien, Costa Rica, 
Guatemala och USA. 

I England har Nina arbetat med 
missbruk och hemlöshet och fick 
då en bättre uppfattning av de 
sociala problem som i-länder 
brottas med. I USA har hon 
arbetat som mentor till barn 
och ungdomar och som coach 
till nyutexaminerade som vill 
jobba inom den ideella sektorn. 


