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Öland blir årets värd för nordisk lederskapsakademi
I veckan samlas unga kvinnor från Nordens länder på Öland för aƩ delta i en utbildning om hur de kan stärka
sin ställning.
Klara Alvunger (hƩp://24kalmar.se/author/klara-alvunger/)
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Bland annat hålls föreläsningar för 23 kvinnor från hela världen. Foto: SNLA

Det är SoropƟmist Nordic Leadership Academy (SNLA) som står för
utbildningen, vilken är en intensivkurs som hålls 26-30 juni för 23 kvinnor.
Kursen kommer hållas i de nordiska länderna varje sommar kommande år
och Ölands Folkhögskola är först ut som värd.
– Vi samlas för aƩ ge inspiraƟon Ɵll unga tjejer bland annat genom aƩ
lyssna på kunniga föreläsare. Sverige har ju rösträƩ för kvinnor och bra
lagar, men det gäller aƩ slå vakt om de mänskliga räƫgheterna genom aƩ
uppmärksamma dem, så det är det vi gör här, säger Catherine Westling som
är ansvarig och ﬁnns på plats under utbildningen.
AƩ kursen hålls på Öland är Ɵll stor del på grund av Catherine Westling.
Hon har jobbat på Ölands Folkhögskola och tycker aƩ det är eƩ bra ställe.
Utbildningen sker parallellt med skolans övriga kurser, eŌersom det endast
är eƩ litet antal som får gå den.
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Varje land får göra eƩ urval bland sökande kandidater och Catherine tycker
aƩ årets kandidater är bra.
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– Det är urhäŌigt, sorlet i salen är högt. Det är så häŌigt när alla tjejer här
pratar om sina erfarenheter och upplevelser inom arbetslivet, så vi hoppas
aƩ de ska ta med sig inspiraƟon och verktyg aƩ förverkliga sina drömmar,
avslutar Catherine Westling.
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