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Uppdraget i korthet 
• Uppdraget är ideellt och sker vid sidan av arbete och 

studier.

• Under året ska ambassadörerna ta initiativ till, 
planera och genomföra aktiviteter som leder till 
informationsspridning och engagemang för Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling och 
FN-förbundets projekt Flicka, Minor och Skolmat. 

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

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? Fyll i formu-
läret på fn.se/ambassadorer eller kontakta projektansvarig. 

PERNILL A BERGS TRÖM,  
Programansvarig Flicka,  
Minor och Skolmat 

E-POS T: pernilla.bergstrom@fn.se 

SVENSKA FN-FÖRBUNDETS  
AMBASSADÖRSPROGRAM

Svenska FN-förbundets ungdomsambassadörer är viktiga i arbetet med att informera och enga-
gera fler i samhället för att de globala målen ska bli verklighet. Ambassadörerna är unga med-
lemmar i FN-förbundet som söker till hedersuppdraget på årsbasis. Till 2019 har vi utbildat 23 
ungdomsmedlemmar som under året engagerar sig för en bättre värld genom att vara en del av 
FN-förbundets ambassadörsprogram. Under året kommer de föreläsa om FN:s arbete för globala 
målen och engagera olika målgrupper för att fler ska vara med och bidra till att målen nås till år 
2030. FN-förbundet har drivit ambassadörsprogrammet sedan 2012.

Läs mer om vårt arbete för de globala målen för hållbar utveckling på fn.se/agenda2030.

på fn.se/ 
ambassadorer

Läs mer
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Mål 16 – fredliga och inklu-
derande samhällen är ett 

mål jag brinner otroligt starkt för! Vi 
måste jobba för fredliga samhällen för att 
konflikter aktivt motverkar och försvå-
rar arbetet med de övriga globala målen. 
Konflikter skapar och fördjupar fattig-
dom, gör att barn och unga hålls borta 
från skolan, driver människor på flykt och 
hotar demokratiska värderingar. Fredliga 
samhällen är en förutsättning för att vi 
ska kunna samarbeta tillsammans. Inga 
varaktiga framsteg kan nås i konflikt-
präglade samhällen, vilket gör att fred är 
vitalt för att arbetet med de globala målen 
ska bli så framgångsrikt som möjligt.

PRESENTATIONER: 
FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER  

FÖR AGENDA 2030

NAMN: Alexander Makris
ÅLDER: 20 år
ORT: Stockholm
S TUDER AR: Internationella 
relationer vid Stockholms 
universitet 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
För jag vill ha en fot in i att förändra 
världen och styra den till något bättre, så 
att vi inte förlorar den. Därför är de glo-
bala målen extra viktiga att belysa och 
anamma, för det räcker inte med tomma 
ord och förlovningar om en hållbar 
utveckling; verkstaden måste fortsätta! 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Jag tror att man måste arbeta 
från grunden för att världens 

problem ska kunna lösas. Utan en fredlig 
omgivning, där alla är inkluderade oavsett 
vad, har man skapat en stabil grund, där 
det enda som exkluderas är fasan att för-
lora sitt liv och ständig oro kring i princip 
allt. Har vi lyckats åstadkomma detta så 
har man något att bygga på, så att hållbara 
utvecklingsstrategier kan implementeras 
exempelvis. Därför brinner jag extra för 
Agenda 2030-mål nummer 16!

NAMN: Anita Omerbasic
ÅLDER: 24 år
ORT: Jönköping
S TUDER AR: Jönköping 
University 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Genom att vara ambassadör känner jag att 
jag kan verkligen kan bidra till förändring 
på ett konkret sätt. Förutom det faktum 
att det är ett fantastiskt spännande upp-
drag så är informationsspridning ett sätt 
att skapa medvetenhet hos människor vil-
ket är otroligt viktigt nu när vi har kom-
mit mer än halvvägs tills att de globala 
målen ska vara uppnådda. Att vara ambas-
sadör gör att jag får möjlighet att möta 
människor från olika kontexter och skapa 
diskussion vilket är både utmanande och 
lärorikt, men är även en chans för mig att 
fortsätta fördjupa mitt engagemang.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: David Ekelund
ÅLDER: 23 år
ORT: Göteborg
S TUDER AR: Samhälls-
vetenskapligt miljövetar-
program med inriktning 
kulturgeografi

NAMN: Ebba Lidén
ÅLDER: 22 år
ORT: Lund
S TUDER AR: Kandidat-
programmet i Mänskliga rät-
tigheter samt Statsvetenskap

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
för att jag ser det som ett unikt tillfälle 
att lära känna de globala målen på djupet 
och dessutom ha den stora äran att få för-
medla deras oerhörda betydelse för andra 
människor, något som jag ser mycket 
fram emot! Det ska också bli spännande 
att få tillämpa all den kunskap som jag 
erhållit under mina universitetsår genom 
att få delta i ett sådant hedersuppdrag 
som detta ambassadörskap. Vidare ser jag 
detta som en fantastisk chans att engagera 
mig inom FN på ett mycket konkret och 
klarsynt sätt, vilket är något jag länge har 
velat göra.

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Att få möjligheten att påverka och inspi-
rera människor runt omkring mig var en 
stor del till varför jag sökte ambassadör för 
de globala målen. Jag brinner för människ-
ors lika värde och jag ser otroligt mycket 
fram emot att få sprida kunskapen om 
Agenda 2030 till människor i min omvärld, 
men framför allt unga. Jag tror det är av 
stor betydelse att man blir introducerad 
för ämnen så som mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och hållbar utveckling i tidig 
ålder. Jag är en ambassadör då jag vill öka 
ungt engagemang och sprida kunskap och 
medvetenhet om rådande problem!

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Mål nummer 11 om håll-
bara städer och samhällen 

är jag extra entusiastisk över. Det målet 
tror jag kommer vara avgörande för 
många människors hälsa och välbefin-
nande då 2 av 3 människor förväntas 
leva i städer och urbana områden världen 
över år 2050, enligt FN. Det kommer leda 
till stora påfrestningar och utmaningar, 
men det kommer också föra med sig stora 
möjligheter att förvandla framtidens stä-
der till gröna, blomstrande och resilienta 
platser. Runt om i världen börjar städer 
gå i bräschen för det klimatarbete som vi 
verkligen behöver. Dessa städer är i stor 
utsträckning oberoende av vilken politik 
som utförs av de nationella makthavarna. 
Det maktskiftet över klimatarbetet som 
större städer har skapat ser jag som en 
viktig nyckel för att vi skall lyckas med 
en smidig omställning av våra samhällen.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Självklart är alla 17 mål 
otroligt viktiga. Men skulle 

jag få välja enbart ett mål skulle det bli 
mål 4, God Utbildning för alla. Mitt hjärta 
brinner lite extra för att alla människor, 
världen över, ska ges likvärdig tillgång 
till utbildning samt livslångt lärande. 
God utbildning skapar förutsättningar 
för att bl.a främja ekonomisk utveckling 
och minskad fattigdom. Således är god 
utbildning inte bara ett viktigt mål i sig, 
det spelar också en viktig roll i att upp-
fylla andra globala mål.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Elin Annerberg
ÅLDER: 26 år
ORT: Uppsala
S TUDER AR: Har läst Politices 
kandidatprogram vid Uppsala 
universitet och planerar att 
läsa master i mänskliga 
rättigheter

NAMN: Evelina Svensson 
ÅLDER: 24 år
ORT: Göteborg
S TUDER AR: Statsvetenskap vid 
Göteborgs universitet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag har alltid haft ett stort samhällsin-
tresse och har under min studietid bland 
annat läst kurser inom internationell poli-
tik samt internationella relationer. Detta 
ledde till att jag började engagera mig i 
Uppsalas FN-förening och fick då en bättre 
insikt i Agenda 2030 och de globala målen. 
Jag är ambassadör för de globala målen för 
att jag vill väcka intresset hos fler kring 
dessa viktiga frågor och få fler att engagera 
sig för att vi tillsammans ska kunna nå de 
17 globala mål som FN har satt upp. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör eftersom jag lärt mig att 
kunskap väcker nyfikenhet och intresse. 
Genom att sprida kunskap om FN:s arbete 
och de globala målen hoppas jag på att 
väcka denna nyfikenhet hos fler ungdo-
mar. Genom att uppmärksamma målen 
samt på vilka sätt alla kan bidra hoppas 
jag att kunna vidga vyerna kring enga-
gemang. Att få chansen att sprida mitt 
engagemang och möjligheten att tända en 
gnista hos ungdomar är vad jag ser fram-
emot mest med mitt ambassadörskap. Att 
dessutom få chansen att vara ambassadör 
för något så viktigt och betydelsefullt som 
FN:s globala mål känns otroligt stort!

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Jag tycker självklart att 
alla mål är viktiga och att 

de kompletterar varandra, det är därför 
svårt att välja ut ett specifikt mål. Om jag 
endast måste välja ett mål blir det mål 5 
– uppnå jämställdhet, och alla kvinnors 
och flickors egenmakt. 

Efter att ha läst en kvällskurs på uni-
versitetet om mäns våld mot kvinnor och 
senare skrivit en kandidatuppsats inom 
ramen för hedersrelaterat våld och för-
tryck fick mål 5 en allt större betydelse 
för mig. Jag brinner därför extra för att 
kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha samma rättigheter, villkor och möjlig-
heter samt makt att själva forma sina liv.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Jag har alltid brunnit för 
jämlikhet och sett det som 

en förutsättning för förändring. Mål 10 
fokuserar på minskad ojämlikhet och är 
därav ett av målen som jag vill lyfta extra 
mycket. Att vår levnadsstandard kan 
variera så mycket beroende på var du föds 
är enligt mig orimligt. Målet inkluderar 
allt som medför mer jämlika samhällen 
och fokuserar på både vikten av fred och 
frihet från våld samt jämställdhet och 
kvinnors och flickors egenmakt. 

Att stötta målet som främjar ett jäm-
likt samhälle som bygger på principen 
om allas lika värde och rättigheter obe-
roende av exempelvis kön, etnicitet och 
religion anser jag vara väsentligt för en 
hållbar utveckling av världen.

JÄMSTÄLLDHET
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Fanny Wetter
ÅLDER: 20 år
ORT: Göteborg
ARBETAR / S TUDER AR: 
Ekonom programmet med 
kinesisk inriktning på 
Handels högskolan vid 
Göteborgs Universitet 

NAMN: Felicia Sandin 
ÅLDER: 20 år
ORT: Umeå
S TUDER AR: Samhälls vetar-
programmet på Umeå 
Universitet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag har ett stort intresse för internatio-
nella frågor och Agenda 2030 samman-
fattar de mål som jag anser att världen 
måste kämpa för. Att lära mig mer och 
lära andra mer om dessa ser jag som en 
otrolig möjlighet. Med ett allt mer oro-
ligt politiskt klimat runt om i världen är 
det viktigt att ta handling för att ta steg 
fram i utvecklingen och inte bakåt. Jag är 
ambassadör för globala målen för att jag 
vill vara med och ta stegen framåt. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
främst för att jag verkligen tycker om att 
sprida kunskap om FN:s arbete och mål-
sättningar. En annan anledning är att 
jag har en förkärlek för att driva projekt 
och se slutresultat av projekt. Den stolta 
känslan jag får av att se prestationen från 
all spenderad tid; är för mig beroende-
framkallande. Jag är även ambassadör på 
grund av att jag har lärt mig och utvecklas 
så otroligt mycket genom mitt engage-
mang i FN-rörelsen. Jag vill vara en före-
bild och få andra att också vilja arbeta för 
en bättre värld. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Det globala mål jag brin-
ner lite extra för är hållbar 

konsumtion och produktion då det är en 
tvärgående fråga som kan sammanlänkas 
med flera andra mål. Bara i det senaste 
decenniet har våra konsumtionsmönster 
ändrats markant. Vår konsumtion och 
vårt ekologiska fotavtryck är starkt sam-
manlänkade och konsumtionen måste 
minska om vi ska nå våra klimatmål. För 
att konsumtionen ska minska måste ett 
skifte ske i värderingar vilket kan ske via 
utbildning där människor får en medve-
tenhet och en möjlighet att ta det person-
liga steget att agera. Utöver klimatförde-
lar ger en hållbar konsumtion oss både 
sociala och ekonomiska fördelar som är 
en förutsättning för minskad fattigdom 
och ökad välfärd i både utvecklingslän-
der och industriländer.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Det finns inget speciellt 
mål jag brinner för mer än 

de övriga målen eftersom att majorite-
ten av målen håller ihop. För att ett mål 
ska uppfyllas behövs det andra mål som 
också ska uppehållas. Men om jag måste 
välja ett mål skulle jag prioritera mål 2, 
”Ingen hunger”. Att upprätthålla ”Ingen 
hunger” främjar att världens befolkning 
kan prioritera annat än oro för svält. De 
kan då satsa på sitt välbefinnande och 
förhoppningsvis även utbildning. Det är 
svårt att uppfylla mål 2 utan att förändra 
andra mål. De sociala dimensionerna mål 
4 ”God utbildning, mål 3 ”God hälsa och 
välbefinnande” och mål 5 ”Jämställdhet” 
påverkas till exempel främst. De övriga 
målen uppfylls inte, men de utvecklas 
mot det bättre. De globala målen funge-
rar helt enkelt som ett kugghjul.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

INGEN
HUNGER
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Hampus Petersson 
ÅLDER: 24 år
ORT: Örebro
S TUDER AR: Master-
programmet inom hållbart 
företagande vid Örebro 
universitet

NAMN: Hamza Abdi
ÅLDER: 17 år
ORT: Uddevalla
S TUDER AR: Samhälls-
vetenskapsprogrammet med 
internationell profil, Uddevalla 
Gymnasieskola Ageneberg

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Anledningen till att jag är ambassadör 
för de globala målen är för att jag tror att 
genom engagemang, samarbete och sam-
verkan med andra individer kan vi arbeta 
mot en mer hållbar utveckling oavsett om 
det handlar om bättre arbetsvillkor eller 
god utbildning för alla. Tack vare utbild-
ningsmöjligheter och tidigare erfaren-
heter vill jag nu som ambassadör dela med 
mig av min kunskap, lära mig mer och 
engagera mig tillsammans med andra för 
att arbeta mot en hållbar utveckling där 
agenda 2030 utgör en viktig grund i arbe-
tet. Jag vill vara med och bidra till att fler 
får ökad kunskap om de globala målen 
och att fler företag väljer att inkludera 
dem som viktiga delar i sin verksamhet. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag valde att söka som ambassadör för glo-
bala målen 2019 eftersom jag tycker att det 
behövs mer engagemang från ungdomar i 
gymnasieålder. Det är viktigt att ungdo-
mar får information om FN och de glo-
bala målen.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Alla mål är viktiga och jag 
anser att flera av målen 

kan och bör integreras med varandra. 
Mina tidigare erfarenheter från univer-
sitetet gör att jag brinner lite extra för 
god utbildning för alla. Detta är någon-
ting som jag och många andra som lever 
i Sverige tar för givet på grund av de 
möjligheter vi har idag, men som många 
andra knappt skulle våga drömma om. 
Även genomförande och globalt partner-
skap samt anständiga arbetsvillkor och 
ekonomiskt tillväxt är ytterligare två mål 
som jag känner starkt för. Detta eftersom 
jag uppmärksammats mer om bristande 
arbetsförhållanden och även om goda 
exempel på partnerskap under mina stu-
dier. Jag anser att det finns mycket att lära 
och förändra hos organisationer för att 
kunna integrera och styra arbetet tydli-
gare mot de globala målen.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Jag brinner extra för mål 
nr 4 och mål nr 10 efter-
som jag anser att “God 
utbildning” inte når alla 
människor världen över på 
grund av stor ojämlikhet 

mellan människor på denna planet.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Jessica Brunnberg
ÅLDER: 23 år
ORT: Stockholm
S TUDER AR: Utveckling och 
internationellt samarbete samt 
Internationella Relationer

NAMN: John Öberg
ÅLDER: 20 år
ORT: Boden
S TUDER AR: Statsvetenskap och 
journalistik

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Efter studenten var jag ute och reste och fick 
då erfara hur orättvist världens resurser är 
fördelade och hur våra handlingar påverkar 
både miljö, samhället och individer. Min 
utbildning har gett mig en djupare förståelse 
för de globala målen och en hållbar utveck-
ling, vilka utmaningar vi står inför – men 
även vilka möjligheter som finns. Det fina 
med de globala målen är att de inkluderar 
flera olika dimensioner av hållbarhet, det 
ekonomiska, sociala samt det miljömässiga. 
Som ambassadör önskar jag sprida kun-
skap och engagemang som förhoppningsvis 
bidrar till en ökad medvetenhet, så samhäl-
let i större utsträckning kan arbeta tillsam-
mans mot ett gemensamt mål. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Idag är mina absolut största intressen 
politik och samhällsfrågor, men så har 
det inte alltid varit. Mitt intresse väck-
tes av andra personer, förebilder som 
inspirerade, uppmuntrade och vägledde. 
Intresset utvecklades till engagemang 
som i sin tur gett mig förståelse och erfa-
renhet av att det faktiskt går att påverka 
samhället vi lever i! Som ambassadör får 
jag bidra till FN:s viktiga arbete i och 
utanför Sverige. Dessutom får jag arbeta 
för att fler unga ska bli intresserade av och 
välja att engagera sig för en bättre värld. 
Det är något jag brinner för oerhört starkt 
och det är därför jag är ambassadör för de 
globala målen.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Fredliga och inkluderande 
samhällen – utan våld och 

konflikter, där staten och civilsamhället 
arbetar tillsammans – tror jag är väsentligt 
för att kunna uppnå en hållbar utveckling. 
Barn, flickor och kvinnor är extra utsatta 
i konflikter och för olika våldshandlingar 
och jag tycker att det är viktigt att arbeta 
för att motverka detta. Samtidigt så anser 
jag att detta är ett viktigt mål med tanke 
på hur många människor som är på flykt 
runt om i världen, just för att fly ifrån krig 
och våld.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Samtliga globala mål är 
avgörande för en hållbar 

framtid men det mål jag starkast brinner 
för är mål nummer 15 – ekosystem och 
biologisk hållbarhet. Vår välfärd och hela 
tillvaro är avhängig på ekosystemtjänster 
och naturresurser. Dessa tas ofta förgivna 
eller negligeras vilket leder till ohåll-
bart utnyttjande av naturen med mins-
kad biologisk mångfald som följd. Trots 
detta är jag hoppfull! Samtliga globala 
mål är avgörande för en hållbar framtid 
men fungerande ekosystem och biologisk 
mångfald måste utgöra grunden. 
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NAMN: Jonna Söderberg
ÅLDER: 23 år
ORT: Uppsala
S TUDER AR: Jag läser en 
tvärvetenskaplig civil ingenjörs-
utbildning med energiinrikt-
ning, som belyser teknikens 
del i samhället

NAMN: Karin Gjellan 
ÅLDER: 22 år
ORT: Stockholm
S TUDER AR: Statsvetenskap 
med inriktning på krishante-
ring och säkerhet vid 
Försvarshögskolan

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag tror att vi behöver dessa ambitiösa 
mål för att utvecklas i rätt riktning. Jag är 
övertygad om att det är genom möten med 
människor från olika bakgrunder, med 
olika kunskaper och ömsesidig respekt 
som hållbara lösningar kan uppstå. Jag 
hoppas att de globala målen sporrar fram-
åtsträvande personer att samarbeta, forska 
och kämpa. Som ingenjörsstudent vill 
jag vara en del av dessa möten och bidra 
med mitt synsätt och upplysa om tekni-
kens viktiga del i samhällsutvecklingen. 
Samtidigt hoppas jag att som ambassadör 
få möjlighet att diskutera olika ställnings-
taganden och träna på att se hur lösningar 
sällan kan framställas som enbart goda – 
för vem gynnas av lösningen?

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för globala målen då 
jag länge haft ett intresse för globala frå-
gor, och såg därför rollen som ambassadör 
som en möjlighet att kunna lära mig mer 
om utvecklingsfrågor, men också kunna 
sprida information om dessa och där med 
utveckla min kommunikativa förmåga. 
Att vara ambassadör för just Agenda 2030 
passar mig också väldigt bra då det inne-
fattar många utvecklingsområden som jag 
är intresserad av, så som frågor om hållbar 
utveckling, jämställdhet och utbildning. 
Jag ser fram emot att sprida kunskap om, 
och diskutera dessa frågor mer under min 
tid som ambassadör

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Jag läser en tvär-vetenskap-
lig civilingenjörsutbild-

ning som problematiserar teknikens 
del i samhället. Teknik och vetenskap 
innebär makt; det påverkar människor, 
ekonomin och samhället både lokalt och 
globalt. Rådande industrier, innovatio-
ner och infrastruktur påverkar oss alla, 
både positivt och negativt. Tekniken har 
möjlighet att både minska och öka de 
orättvisor som finns i världen. Det som 
ibland kan glömmas bort är att det är vi 
människor som väljer vilken plats tekni-
ken får ta, varför den utvecklas och vem 
den ska gynna. Att utnyttja teknikens 
kraft på ett hållbart sätt kan lösa mål gäl-
lande till exempel hållbar energi, effektiva 
jordbruk och klimatsmarta transporter. 
Jag brinner för mål 9: Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
De mål hos Agenda 2030 
som jag brinner mest för 
är dels mål nummer 5: 
jämställdhet, då jag vill 
att alla ska kunna växa 
upp med lika möjligheter. 
Jag brinner också för mål 
nummer 12: hållbar pro-
duktion och konsumtion 
samt mål nummer 13: att 

bekämpa klimatförändringarna, i och 
med den akuta situationen med miljön. 
Ju större klimatförändringar, desto svå-
rare blir det också att uppnå de andra 
globala målen eftersom alla målen också 
hänger ihop med varandra. Det är också 
det som känns mest spännande med att 
vara ambassadör för globala målen, då 
det finns kopplingar mellan dem alla.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Linda Åström
ÅLDER: 24 år
ORT: Malmö
S TUDER AR: Strategisk kommu-
nikation och statsvetenskap

NAMN: Linn Gabriella 
Andersson
ÅLDER: 23 år
ORT: Växjö/Kalmar
ARBETAR: Jag är förtroende-
vald som kårordförande på 
heltid i Linnéstudenterna

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
för att jag vill vara med och göra skillnad 
i de utmaningar värden står inför idag, 
och jag tror att det enda sättet att göra det 
på är via internationell samverkan och ett 
helhetsgrepp med fokus på hållbarhet – 
vilket är precis vad agenda 2030 står för. I 
dagens läge finns det även ganska många 
utmaningar som är akuta, inte minst kli-
matet, och efter att ha praktiserat på FN:s 
högkvarter insåg jag verkligen vikten av 
civilsamhällets engagemang för att målen 
ska kunna uppnås och skapa resultat. Det 
vill jag vara en del av! 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Att vara ambassadör för Agenda 2030 var 
ett självklart val för mig. Utmaningarna 
som dokumentet lyfter har behandlats 
gediget under min studietid och jag anser 
att hållbarhet i sin helhet är våran tids 
viktigaste åtaganden. Jag är ambassadör 
för globala målen för att jag vill vara en 
del av processen att skapa kunskap och 
förståelse om hur vi kan arbeta lokalt, 
regionalt, och internationellt för en håll-
bar framtid. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Det är svårt att välja. Det 
fina med de globala målen 
är att de hör ihop, det arbete 
som görs för att uppnå ett 
av dem påverkar ofta även 
ett annat. Men om jag måste 

välja så skulle det bli mål 13: Bekämpa 
Klimatförändringarna och mål 5: Jäm-
ställd het. Klimatkrisen är större än vad 
många tror och kräver omedelbar föränd-
ring för att inte leda till förödande natur- 
och humanitära katastrofer om några år. 
Jämställdhetsfrågan brinner jag för då det 
är så viktigt i frågan om hållbar utveck-
ling att hela världens befolkning (inte bara 
halva) är representerad och har samma 
möjligheter. Trots det kvarstår mycket att 
göra för att uppnå jämställdhet, till och 
med i de länder som anses utvecklade.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Jag är särskilt intresserad av 
Mål: 16 Fredliga och inklu-
derande samhällen. Jag 
har ett stort förtroende för 
institutioner, rättssäkerhet, 
och demokratisk represen-

tation på alla nivåer och ser detta som 
en självklarhet i ett välfungerande sam-
hälle. Att vara fri från hot och våld ska 
vara en självklarhet. Jag vill också lyfta 
Mål 4: God utbildning för alla, oavsett 
vilket land vi kollar på så finns ett kon-
stant behov av kvalitativ utbildning- och 
framförallt tillgången till denna. Dessa 
två mål är mina främsta intresseområden 
och vad jag brinner lite extra för!

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Nadja Rantonen
ÅLDER: 25 år
ORT: Malmö
ARBETAR / S TUDER AR: dubbel 
kandidatexamen i Sociologi 
och Engelska

NAMN: Natalie Lidén
ÅLDER: 22 år
ORT: Örebro
S TUDER AR: Rättsvetenskap 
med internationell inriktning 
via Örebro Universitet 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är sedan tidigare volontär för Malmö 
FN-förening och rollen som ambassadör 
såg jag som en otrolig möjlighet för mig 
att fortsätta mitt engagemang. Med mitt 
brinnande intresse för hållbar utveck-
ling så hoppas jag kunna engagera och 
inspirera en mångfald av människor och 
därmed göra en betydelsefull insats som 
ambassadör. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
för att bidra till en hållbar utveckling. 
Om inte jag, vem? Om inte nu, när? Är två 
frågeställningar som driver mig framåt i 
livet. Jag vill tro på en framtid där de glo-
bala målen 2030 är uppnådda, och för att 
detta ska ske måste jag bidra på det sätt 
jag kan. Att vara ambassadör ser jag som 
ett utmärkt tillfälle att göra just detta på.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Alla mål är viktiga att 
främja. Hållbar utveck-

ling innefattar inte bara en utan många 
olika dimensioner. Målen är integrerade 
och odelbara vilket gör dom lika betydel-
sefulla enligt min mening. Men ett mål 
som ligger mig extra nära hjärtat är mål 
nummer 4 - God utbildning för alla. God 
utbildning är en mänsklig rättighet men 
även en grundläggande förutsättning för 
att man som människa ska ha en möjlig-
het att nå sin fulla potential. Men utbild-
ning är inte bara värdefullt på individnivå 
utan även på samhällsnivå då det bidrar 
till bland annat ekonomisk utveckling 
och därmed ett mer stabilt samhälle.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
För mig påverkas alla de 
globala målen av varandra 

och genom att uppnå ett mål kommer även 
ett annat att påverkas positivt. Kanske är 
just därför mål nummer 13 att bekämpa 
klimatförändringarna ett av de mål jag 
brinner lite extra för, då det kan ge posi-
tiva synergieffekter och förutsättningar för 
att kunna bemöta andra utmaningar som 
fattig domsbekämpningen, rent vatten, håll -
bart nyttjande av naturresurser, jämställd-
het, hälsa och ekonomisk tillväxt.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Rabin Kianifar
ÅLDER: 25 år
ORT: Göteborg
S TUDER AR: Master i 
Management på Handels-
högskolan i Göteborg 

NAMN: Sana Pirot 
ÅLDER: 22 år
ORT: Stockholm
ARBETAR / S TUDER AR: Läser en 
kandidat i Utveckling och 
internationellt samarbete

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
För mig är det viktigt att göra skillnad! Jag 
är övertygad om att vi kan åstadkomma 
förändring genom att skapa medvetenhet 
och engagemang. Mitt mål är att bidra 
till att bygga broar och skapa ett närmare 
samhälle. Med mina akademiska kunska-
per vet jag att det finns förutsättningar 
för en bättre värld, vilket jag vill förmedla 
vidare till andra. Genom att engagera mig 
hoppas jag kunna inspirera andra till att 
bidra. Jag ser fram emot att arbeta med 
Agenda 2030 och att tillsammans bidra 
till en mer hållbar värld.

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Agenda 2030 och de globala målen är 
den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling och täcker många av de frågor 
jag brinner för. Hållbar utveckling och de 
globala målen är både relevant till min 
utbildning. Men också att jag tillhör den 
generation som kommer att påverkas om 
det inte det sker en omställning för håll-
bara samhällen. Av den orsaken vill jag 
vara med och bidra till kunskapsspridning 
om de globala målen och förhoppningsvis 
inspirera andra att vilja engagera sig. 

Vilket globalt mål brin-
ner du extra för?
Mitt hjärta klappar lite 
extra för mål nummer 17: 

Genomförande och globalt partnerskap. I 
ett samhälle där vi ser en allt större pola-
risering är det allt viktigare för oss att 
hitta gemensamma nämnare och visio-
ner som gynnar oss alla. Ensamma är vi 
starka - men tillsammans ännu starkare. 
Världsproblemen är stora och komplexa, 
vilket kräver samarbeten nationer emel-
lan. Genom att ta vara på varandras inno-
vationer, perspektiv och erfarenheter kan 
vi tillsammans nå nya höjder för att kunna 
lösa problem och skapa hållbar tillväxt. 
Det är viktigt att alla har en röst och enga-
gerar sig i frågan för att nå framåt.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Alla mål är viktiga i sig 
och det är väldigt tydligt 

att de globala målen är integrerade och 
odelbara. Jobbar man med ett mål jobbar 
man direkt med flera av målen. Därav är 
mål 16-fredliga och inkluderade sam-
hällen ett mål jag brinner extra för. Med 
den rådande situationen i världen med 
allt fler konflikter och instabilitet, kan 
vi inte skapa en hållbar utveckling om vi 
inte har fredliga samhällen. Speciellt jäm-
ställdhetsaspekten i konflikt, hur hjäl-
per vi kvinnor och barn som är de mest 
utsatta i dessa situationer.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Simon
ÅLDER: 18 år
ORT: Örebro
ARBETAR / S TUDER AR: Läser 
internationella relationer vid 
Karolinska gymnasiet

NAMN: Stina Lindqvist 
ÅLDER: 18 år
ORT: Tierp
ARBETAR / S TUDER AR: går ut 
gymnasiet i juni 2019, planerar 
sedan att studera vid Uppsala 
Universitet. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Världen är i nöd av förståelse, objektiv 
fakta, i balans med en subjektiv vinkel 
som främjar empati och en vilja att för-
ändra världen till det bättre. Jag kommer 
vara en del av den förändring. Detta upp-
drag kommer kräva min tid, energi, kre-
ativitet och ihärdighet för att uppfyllas. 
Ett innerligt driv krävs för att lyckas. För 
mig är det innerliga drivet min filosofi att 
vilja lämna världen lite bättre än vad jag 
fann den. Att med glädje och betydelse 
uppoffra en del av mig, för det bättre av 
andra. Jag gör med glädje och passion 
detta uppdrag som ambassadör för de 17 
globala målen.

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag vill bidra till att sprida kunskap och 
medvetenhet om de globala målen, efter-
som de ju angår oss alla. Genom att öka 
medvetenhet hos människor om de globala 
målen och framförallt uppmärksamma 
människor om varför de globala behövs, 
kommer vi med större sannolikhet att 
nå framgång med att uppfylla målen. Jag 
hoppas att jag genom att vara ambassadör 
kommer lyckas med att just upplysa andra 
om de globala målen och även engagera 
dem och få dem att göra vad de kan för att 
bidra till att uppfylla målen.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Mål 17, Genomförande 
och globalt partnerskap. 

Därför alla dessa målen kommer förbli 
endast drömmar, förhoppningar om inte 
ett aktivt genomförande sker. Praktiskt 
driva fram riktning vi vill ta, och sedan 
metodiskt, steg för steg göra målen till en 
verklighet. Men vi kan inte göra det själva, 
vi kan inte förlita ansvaret endast på oss. 
Samarbete från flera olika håll och nivåer 
är vad som krävs, lokalt som globalt. 
Likväl en konsensus som ger alla parter 
en röst att få bli hörd är avgörande för att 
forma världen för alla, inte för ett par få.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Kunskap är makt och 
okunskap kan leda till 

missbruk av makt; därför är god utbild-
ning för alla det globala mål som jag brin-
ner mest för. Den som besitter kunskap 
har ett övertag, samtidigt som den som 
saknar kunskap befinner sig i underläge 
och riskerar att bli lurad eller manipule-
rad. God utbildning för alla minimerar 
risken för att bli lurad, bland annat efter-
som människors medvetenhet och vet-
skap om sina egna rättigheter ökar. Med 
utbildning och kunskap kommer även 
ökad förståelse och tolerans för andra 
människor och därför är god utbildning 
för alla det främsta verktyget i kampen 
för ett rättvist och jämlikt samhälle.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA



14

FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Vilma Åberg
ÅLDER: 21 år
ORT: Lund
S TUDER AR: Kandidat i 
mänskliga rättigheter

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Jag är ambassadör för globala målen då 
jag både tror och hoppas att jag kan till-
föra något för ungdomar i mitt närom-
råde. Jag har ett väldigt stort intresse för 
FN som organisation, och tycker att glo-
bala målen är otroligt viktiga, inte minst 
ett spännande sätt för både barn och 
vuxna att lära sig mer om omvärlden. Mitt 
ambassadörsskap ger mig möjlighet att nå 
ut till fler, och förhoppningsvis kommer 
jag kunna väcka ett intresse för att enga-
gera sig i globala frågor, även hos dem. 
Tillsammans gör vi världen bättre! 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Oj, det är en svår fråga! Men 
om jag måste välja något så 
skulle jag säga 5 (jämställd-
het) och 10 (minskad ojäm-
likhet). Jämställdhet i alla 
dess former är något jag 

verkligen brinner för, och hoppas på att få 
jobba med i framtiden. Oavsett socioeko-
nomiska förhållanden, kön, hudfärg eller 
kultur etc, är det en självklarhet att du ska 
ha rätt till samma möjligheter som andra. 
I Sverige är vi oerhört privilegierade på 
många sätt, och jag anser att det är väldigt 
viktigt att prata om det och hur det påver-
kar både vårt och andra samhällen. Med 
ett jämställt samhälle tror jag dessutom 
att många av de andra målen följer med, 
både direkt och indirekt. Jämställdhet är 
något som alla vinner på helt enkelt!

JÄMSTÄLLDHET


