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Uppdraget i korthet 

• Under året ska ambassadörerna ta initiativ till, planera 
och genomföra aktiviteter som leder till informations-
spridning och/eller engagemang för Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling och/eller projekten 
Flicka och Skolmat.

• Flera av ambassadörerna är ute och föreläser om  
sin inriktning.  

• Ambassadörerna uppmuntras samarbeta med lokala 
FN-föreningar och besöka närliggande FN-skolor. 

• Sedan 2017 driver Svenska FN-förbundet ett alumn-
program som ambassadörerna kan välja att gå vidare till 
efter det att uppdraget som ambassadör är över. 

Vill du ha kontakt med en ambassadör? 

Vill du att en ambassadör kommer och föreläser på ditt 
företag, din skola eller för din FN-förening? Kontakta 
projektansvarig för att få kontakt med en ambassadör. 

PERNILL A BERGS TRÖM, projekthandläggare Agenda 2030 
E-POS T: pernilla.bergstrom@fn.se 
TELEFON: 08-462 25 46

SVENSKA FN-FÖRBUNDETS  
AMBASSADÖRSPROGRAM

Svenska FN-förbundets ungdomsambassadörer är viktiga i arbetet med att informera och engagera 
fler i samhället. Ambassadörerna är unga medlemmar i FN-förbundet som söker till 
hedersuppdraget på läsårsbasis. Under hösten 2018 har vi tio ungdomsmedlemmar som under 
hösten engagerar sig för en bättre värld genom att vara en del av FN-förbundets 
ambassadörsprogram. FN-förbundet har drivit ambassadörsprogrammet sedan 2012.

Svenska FN-förbundets ungdomsambassadörer läsåret 2017-2018.
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PRESENTATIONER: 
FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER  

FÖR AGENDA 2030, FLICKA  
OCH SKOLMAT

NAMN: Linnea Donaldson
ÅLDER: 19 år
ORT: Varberg
ARBETAR / S TUDER AR: Arbetar.

Varför är du ambassadör  
för Skolmat/Flicka?

Jag är ambassadör för projekt flicka/
skolmat då jag anser att god utbild-
ning och jämställdhet är två mycket 
viktiga ämnen för att uppnå en mer 
rättvis värld. Jag är också ambassadör 
för att jag tror att det är otroligt 
viktigt att sprida information och 
kunskap så att vi tillsammans kan 
bekämpa de problem som präglar vår 

samtid. Att vara ambassadör är ett 
ultimat sätt att påverka människor 
till att göra medvetna val samt att 
lyfta viktiga frågor kring barns och 
flickors hälsa och rättigheter. 

Vi i Sverige lever i ett privilegierat 
land där många mänskliga 
rättigheter tas för givet. Mitt mål är 
att kämpa för de barn och unga som 
inte har möjlighet att gå i skolan och 
för de flickor vars röst inte hörs.

Vad brinner du för?

Mitt hjärta brinner lite extra för 
flickor och barns rättigheter.

Varför är du ambassadör  
för Agenda 2030?

Jag tycker Agenda 2030 är en stor och 
viktig del av utvecklingen i världen 
då det rör alla områden som behöver 
förbättras. Alla områden är beroende 
av varandra för att i praktiken också 
kunna ge förbättrade resultat. 
Agenda 2030 ger en så tydlig bild på 
att vi måste samarbeta över 
gränserna för att uppnå mål som 
gynnar oss alla. Det gör mig så 
hoppfull att se att det faktiskt är 
många länder som vill jobba med 
Agenda 2030 och bidra till en bättre 
värld. Jag vill vara med och bidra till 
att arbetet blir ännu starkare genom 
att informera så många som möjligt 
om tyngden med Agenda 2030! 

Vilket är ditt favoritmål och varför?

Mitt favoritmål, om jag 
endast måste välja ett, är 
mål 4 - God utbildning 
för alla. Jag tror att 

problemen i världen grundas på brist 
på kunskap och en begränsad syn på 
hur världen fungerar. Ökad kunskap 
skapar inte samma värderingar men 
ökar nog förståelsen för olika 
värderingar, demokrati, fred och 
framförallt mänskliga rättigheter. 
Det ger nog en bättre förståelse för 
vad som är viktigast att prioritera i 
samhället och även förstå vad som 
förstör i längden och vad som 
faktiskt hjälper oss i det långa loppet. 

NAMN: Sara Fadhel
ÅLDER: 21 år
ORT: Jönköping
ARBETAR / S TUDER AR: Studerar 
civilekonomprogrammet, 
Internationella handelshögskolan JIBS
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NAMN: Hala Kathem  
ÅLDER: 22 år
ORT: Stockholm
ARBETAR / S TUDER AR: Studerar 
utveckling och internationellt 
samarbete på Södertörns Högskola.

Varför är du ambassadör  
för Agenda 2030?

Som färdigutbildad ska jag uppmärk-
samma och arbeta med utvecklings-
frågor runt om i världen, så varför inte 
ta chansen och börja påverka redan nu. 

Vilket är ditt favoritmål och varför?

Mål 4: God utbildning för 
alla, är mitt favoritmål. 
Varför? “Forskning visar 
att inkluderande utbild-

ning av god kvalitet för alla är en av de 
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa 
och jämställdhet i varje samhälle. Det 
gäller särskilt för investeringar i flickors 
utbildning där effekterna är påtagliga 
när det gäller att främja inkluderande 
ekonomisk utveckling och minskad 
fattigdom.” - Globala Målen 

Varför är du ambassadör  
för Skolmat/Flicka?

I gymnasiet gjorde jag en fältstudie-
resa till Kenya. Vilken by vi än 
besökte fick vi alltid efterfrågan att 
besöka områdets skolor. Skolan är 
något man stolt visade upp och vi fick 
vara med på en hel del lektioner, 
prata med lärare, elever och 
föräldrar. Efter denna resa väcktes 
min medvetenhet kring frågor om 
flickors diskriminering och om hur 
olika faktorer spelar in för att en 
familj ska ta beslutet att skicka iväg 
sitt barn till skolan istället för att låta 
barnen jobba hemma, en sådan 
faktor var just skolmaten. Jag började 
senare läsa Statsvetenskap på 
Universitetet för att fördjupa mig 
inom liknande frågor. Jag är 
ambassadör för Skolmat/Flicka 
eftersom jag tror på att informations -
spridning skapar en medvetenhet 

kring rådande problem. Ju mer 
medvetet ett samhälle är desto mer 
kan man genom tydliga mål jobba för 
att finna lösningar och gå mot en 
förändring. Jag är en ambassadör för 
att öka involvering i samhället genom 
medvetenhet om rådande problem, 
detta kommer jag göra genom att 
dela med mig av min kunskap, 
information och engagemang. 

Vad brinner du för?

Jag brinner för olika 
utvecklingsfrågor men har riktat ett 
större fokus på kvinnors och flickors 
rättigheter i samhället. Efter att ha 
blivit medveten om att satsningar på 
kvinnor i samhället innebär en 
generellt större tillväxt för hela 
samhället har det blivit ett självklart 
område att engagera mig inom.

NAMN: Alona Krivenko 
ÅLDER: 24 år
ORT: Järfälla, Stockholm
ARBETAR/STUDERAR: Studerar
statsvetenskap, nationalekonomi  
och internationella relationer.  
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NAMN: Emmi Lind
ÅLDER: 24 år
ORT: Stockholm
ARBETAR/STUDERAR: Studerar kandidat  
i mänskliga rättigheter.

Varför är du ambassadör  
för Skolmat/Flicka?

Under min studietid och tidigare 
engagemang har jag fått ovärderlig 
kunskap av mina lärare och 
mentorer, men jag har samtidigt känt 
en stor längtan att i större 
utsträckning få kommunicera ut de 
frågor som jag brinner för. Jag är 
ambassadör för projekt Flicka/
Skolmat just av den anledningen. Att 
föra fram dessa frågor via svenska 

FN-förbundets plattform är en 
fantastisk möjlighet att utveckla den 
kunskap jag redan har och 
framförallt att utveckla min 
kommunikativa förmåga. Jag ser 
fram emot att diskutera dessa frågor 
både tillsammans med personer som 
är kunniga inom området samt unga 
och vuxna som har mindre kunskap 
kring dessa frågor.

Vad brinner du för?

Jag brinner av hela mitt hjärta för 
mänskliga rättigheter. Att alla 
människor är födda fria och lika i 
värde. Framförallt önskar jag att 
främja barns och kvinnors 
rättigheter.

NAMN: Sofia Nilsson 
ÅLDER: 25 år
ORT: Södertälje
ARBETAR/STUDERAR: Skriver 
kandidatuppsats i statsvetenskap.   

Varför är du ambassadör  
för Skolmat/Flicka?

Jag är ambassadör för Flicka och 
Skolmat för att jag vill se en värld där 
alla barn ska våga drömma och där 
drömmarna faktiskt kan bli 
verklighet. En värld där flickor inte 

längre berövas sina fri- och 
rättigheter. En värld där ALLA barn 
är lika mycket värda.

Vad brinner du för?

Jag brinner för barns rättigheter och 
frågor som rör djurhållning. Helt 
skilda saker men med den gemen-
samma nämnaren att både barn och 
djur är helt beroende av att 
människor runt omkring står upp för 
dem – så att deras röster blir hörda.
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NAMN: Elin Persson
ÅLDER: 26 år
ORT: Malmö
ARBETAR / S TUDER AR: Konsult/ 
projektledare inom processindustrin. 

Varför är du ambassadör  
för Agenda 2030?

Eftersom jag är intresserad av 
håll-barhet och har gjort en praktik i 
Indien med inriktning på mat-
suveränitet och klimatfrågor så 
kändes uppdraget som ambassadör 
som en bra möjlighet att fortsätta lära 
mig mer om globala 
utvecklingsfrågor och samtidigt hålla 
mig uppdaterad om aktuella 
hållbarhetsfrågor.

Ambassadörskapet ger mig en bra 
kombination av att lära mig mer om 
Agenda 2030 och FN och utmana 
mig själv i rollen som presentatör och 
informera andra människor. Jag 
hoppas kunna hjälpa till att sprida 
kunskap och skapa ett engagemang 
hos andra människor. 

Vilket är ditt favoritmål och varför?

Alla mål är viktiga och jag tycker att 
det är lätt att hitta kopplingar mellan 
olika mål och se att de är integrerade. 
Men ett av målen som ligger mig 
närmast om hjärtat är klimatfrågan 
men tycker det är viktig att tänka ur 
flera perspektiv och vara ödmjuk 
inför olika situationer.  

Man kan inte jobba med till 
exempel fattigdomsproblem eller 
utbildningsfrågor separat eftersom de 
går in i allt! Globala målen känns 
spännande eftersom de berör många 
bra saker som världen måste jobba 
för. Jag tror vi alla behöver hjälpas åt 
för att angripa miljömässiga, sociala 
och ekonomiska problem på ett mer 
integrerat sätt. 

NAMN: Caroline Slotte
ÅLDER: 21 år
ORT: Västerås
ARBETAR/STUDERAR: Studerar sista 
året på programmet kultur, samhälle  
och mediegestaltning på Linköpings 
universitet. Jobbar extra som 
simlärare samt vikarie inom skola 
och förskola.  

Varför är du ambassadör  
för Skolmat/Flicka?

Jag valde att söka som ambassadör 
för projekt skolmat och flicka 
eftersom jag anser att det är oerhört 
viktiga ämnen att jobba för.  Innan 
jag flyttade till Sverige från Finland 

var jag mycket engagerad i 
församlingens ungdomsarbete i 
Kronoby. Och nu känner jag att jag 
vill testa på något nytt, utvecklas och 
inspirera andra att börja engagera sig 
inom dessa frågor eller åtminstone 
ägna dem en tanke. 

Vad brinner du för?

Mitt hjärta brinner för mänskliga 
rättigheter, men speciellt flickor och 
barns. Alla människor skall 
behandlas lika oberoende. Ingen 
borde utsättas för könsstympning, bli 
bortgift eller få ens rättigheter 
kränkta. 
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NAMN: Amanda Van  
den Tempel Almaas
ÅLDER: 21 år
ORT: Stockholm
ARBETAR/STUDERAR: Studerar politisk 
kandidat på Uppsala universitet.

Varför är du ambassadör  
för Agenda 2030?

Att välja just Agenda 2030 föll sig 
naturligt för mig då det täcker många 
av de ämnen jag brinner allra mest 
för: jämställdhet, utbildning, 
motverka fattigdom, och främja miljö 
och hållbar utveckling. I framtiden 
ser jag mig själv jobba med liknande 
frågor och därför känns det här 
uppdraget som en rolig och lärorik 
möjlighet! 

Vilket är ditt favoritmål och varför?

God utbildning för alla. 
En god utbildning kan 
skapa möjligheter på 
både individnivå och på 

samhällsnivå. En individ med god 
utbildning har möjlighet att ta sig ur 
fattigdom och förtryck och får på så 
sätt större möjligheter att själv bidra 
till samhället. Ett samhälle med 
minskad fattigdom har i sin tur 
möjlighet att investera i miljövänliga 
alternativ för en hållbar utveckling. 
Utbildning är helt enkelt grunden till 
utveckling!
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Vill du ha kontakt med en alumn? 

Vill du att en ambassadör eller alumn kommer och 
föreläser på ditt företag, din skola eller för din FN-
förening? Kontakta Pernilla Bergström.

PERNILL A BERGS TRÖM, projekthandläggare Agenda 2030 
E-POS T: pernilla.bergstrom@fn.se 
TELEFON: 08-462 25 46

Svenska FN-förbundets ambassadörer och alumner är viktiga i arbetet med att informera och 
engagera fler i samhället. Alumnprogrammet är ett nytt initiativ som lanserades för läsåret 2017-18. 
Det är en plattform för de som varit FN-förbundets ambassadörer under föregående läsår och vill 
fortsätta engagera sig för frågorna och i FN-förbundet. Alumnerna arrangerar egna projekt och 
håller föreläsningar, och är likt FN-förbundets ambassadörer inriktade på Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling, samt projekten Flicka och Skolmat. De är även mentorer till 
FN-förbundets ambassadörer och bollar projektidéer samt delar med sig av erfarenheter från sitt 
ambassadörskap.

SVENSKA FN-FÖRBUNDETS  
ALUMNPROGRAM

Svenska FN-förbundets alumner läsåret 2017-2018.



FN-FÖRBUNDETS ALUMNER

9

PRESENTATIONER: 
FN-FÖRBUNDETS ALUMNER 

NAMN: Kawthar Karout
ÅLDER: 21 år
ORT: Stockholm
ARBETAR/STUDERAR: Studerar till
civilingenjör med inriktning mot
miljö och energi.

Varför är du alumn?

Jag tyckte att ambassadörskapet var
jättelärorikt och givande; jag lärde
mig mycket under mitt år som 
ambassadör. Jag vill verkligen 
fortsätta att engagera mig och sprida 
kunskap om hållbar utveckling och 
agenda 2030. Jag vill också hjälpa de 
nya ambassadörerna. De ska lära sig
mycket under en kort period och det
kommer vara lättare om någon är där
för att stötta dem. Jag är väldigt
tacksam för hjälpen vi har fått från
våra kontaktpersoner. Trots detta

kände jag mig lite osäker ibland och
önskade om jag kunde fråga någon
som hade varit ambassadör som 
skulle förstå hur tufft det kunde vara 
ibland.

Vad är ditt bästa minne från året  
som FN-förbundets ambassadör  
för Agenda 2030?

Jag har så många fina minnen från
mitt år som ambassadör. Jag är så 
glad över att få träffa så många 
härliga människor som vill göra 
skillnad. Detta gör att man känner 
att det finns hopp för en bättre 
framtid. Men om jag måste välja ett 
minne skulle jag säga att det var när 
vi delade ut julklappar till utsatta 
barn i julas, det var en del av ett 
projekt jag anordnade med 
Karlskoga. 

NAMN: Linnea Nilsson
ÅLDER: 21 år
ORT: Växjö
STUDERAR: Studerar Freds- och 
Utvecklingsprogrammet med 
statsvetenskap som inriktning. 
Jobbar även som siminstruktör  
och körledare.

Varför är du alumn?

Först och främst vill jag fungera som
ett stöd och bollplank för de nya 
ambassadörerna och dela med mig av 
olika erfarenheter. Samtidigt vill jag 
också utvecklas i mitt egna 
engagemang och fortsätta sprida 

kunskap om Flicka och Skolmat, 
samt Agenda 2030.

Vad är ditt bästa minne från året som 
FN-förbundets ambassadör för Flicka 
och Skolmat?

Mina bästa minnen har nog varit när
jag besökt olika gymnasieklasser, då 
vi haft många djupa och 
framåtdrivande diskussioner. Jag har 
mötts av ett stort intresse och 
engagemang från deras sida – och 
många elever har insett hur viktiga 
dessa frågor är och blivit väldigt 
berörda, inte minst när det gäller 
projektet Flicka.


