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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. 

CL AR A MEL ANDER  
Programansvarig Flicka,  
Minor och Skolmat 

E-POS T: clara.melander@fn.se 

SVENSKA FN-FÖRBUNDETS  
AMBASSADÖRSPROGRAM

Svenska FN-förbundets ambassadörer för de globala målen är viktiga i arbetet med att informera 
och engagera fler i samhället för att Agenda 2030 ska bli verklighet. Ambassadörerna är unga 
medlemmar i FN-förbundet som antas till hedersuppdraget på årsbasis. Till 2020 har vi  utbildat 
15 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 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

PRESENTATIONER: 
FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER  

FÖR AGENDA 2030

NAMN: Alisa Donlagic 
ÅLDER: 25 år
ORT: Göteborg
S TUDER AR: Master’s 
Programme in European 
Studies

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag har så länge jag kan minnas haft ett 
stort samhällsintresse och varit nyfi-
ken på världen. Det har utmynnat i att 
jag valt att engagera mig i Göteborgs 
FN-förening, där jag fått lära mig mer om 
de globala målen. Ambassadörskapet ser 
jag därför som en naturlig fortsättning 
på mitt engagemang, en möjlighet till att 
kunna fördjupa mig och förstärka insat-
serna inom området samt tillgodogöra 
mig nya kunskaper och erfarenheter. Min 
förhoppning är att jag med hjälp av upp-
draget ska kunna förmedla dessa kunska-
per, inspirera andra samt bidra till en håll-
bar utveckling och en bättre värld.  

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
De mål som ligger mig 
varmt om hjärtat är mål 
nummer 10 och 13, som 
berör minskad ojämlikhet 
samt bekämpning av klimat-
förändringar. Båda målen är 

otroligt viktiga och sammankopplade, men 
de har en tendens att motverka varandra. 
Resurserna är inte alltid rättvist fördelade, 
tillväxt och utveckling sker ofta på bekost-
nad av miljön samtidigt som det i många 
fall är de mest utsatta grupperna som 
påverkas mest av klimatförändringarna. 
Det är därför viktigt att ta hänsyn till flera 
olika dimensioner av hållbarhet – både 
de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekterna – och försöka finna synergier 
mellan dem i syfte att uppnå både social 
rättvisa och ett hållbart klimat.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Anton Karlsson  
ÅLDER: 18 år
ORT: Borås 
ARBETAR: Driver den ideella 
föreningen Allas Kalas

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag har länge varit intresserad av ledar-
skap och samhällsengagemang på lokal 
nivå och vill nu ta nästa steg då jag tycker 
det är viktigt att koppla ihop de globala 
och de lokala frågorna för att skapa större 
förståelse för att vi alla lever i en och 
samma värld, och därmed måste ta ett 
gemensamt ansvar för att uppnå en håll-
bar utveckling.

Vilket globalt mål 
 brinner du extra för? 
Mål 16 (fredliga och inklu-
derande samhällen), efter-

som jag anser att vi måste börja med att 
bygga ett inkluderande samhälle där alla 
får vara sig själva och ha förutsättningar 
att uppfylla sin fulla potential innan 
vi gemensamt kan ta oss an de globala 
utmaningar vi står inför.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Mål 16 som handlar om att 
främja fredliga och inklu-

derande samhällen är ett mål jag brin-
ner otroligt starkt för! Vi måste jobba för 
fredliga samhällen, eftersom att konflik-
ter aktivt motverkar och försvårar arbetet 
med de globala målen. Konflikter skapar 
och fördjupar fattigdom, gör att barn 
och unga hålls borta från skolan, driver 
människor på flykt och hotar demokra-
tiska värderingar. Fredliga samhällen är 
en förutsättning för att vi ska kunna sam-
arbeta. Inga varaktiga framsteg kan nås i 
konfliktpräglade samhällen, vilket gör att 
fred är vitalt för att arbetet med de glo-
bala målen ska bli så framgångsrikt som 
möjligt.

NAMN: Anita Omerbasic
ÅLDER: 25 år
ORT: Jönköping
S TUDER AR: Studerar 
Internationellt arbete med 
inriktning globala studier på 
Jönköping University

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Genom att vara ambassadör känner jag att 
jag verkligen kan bidra till förändring på 
ett konkret sätt. Förutom det faktum att 
det är ett fantastiskt spännande uppdrag 
så är informationsspridning ett sätt att 
skapa medvetenhet hos människor, vilket 
är otroligt viktigt nu när vi har kommit 
mer än halvvägs tills att de globala målen 
ska vara uppnådda. Att vara ambassa-
dör 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. Efter 
ett år som ambassadör känner jag att jag 
är långt ifrån klar och vill ut i Sverige och 
möta ännu fler människor, vi är fler som 
behöver bli medvetna om de globala målen 
och dess viktiga betydelse! 
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Embla Hägelmark
ÅLDER: 18 år
ORT: Ängelholm
S TUDER AR: Samhälls-
vetenskapsprogrammet, 
Rönnegymnasiet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Det är ett viktigt arbete för att de globala 
målen ska kunna uppnås i kampen för en 
bättre värld och jag vill aktivt vara en del 
av det arbetet. Jag är intresserad av sam-
hällsfrågor och brinner för mänskliga 
rättigheter och hållbar utveckling. Jag är 
ordförande i ungdomsråd, engagerad i 
ungdomssektionen i vår FN-förening samt 
ett annat ungdomsförbund. Uppdraget 
som ambassadör ger mig möjligheten till 
ökad kunskap samt ett fördjupat enga-
gemang. Jag vill göra något meningsfullt 
med min tid och bidra till samhällsutveck-
lingen. Ålder ska inte begränsa någons röst 
och möjlighet till påverkan. Alla kan göra 
något och alla behövs, därför anser jag att 
ungt engagemang är otroligt viktigt. Som 
ambassadör hoppas jag kunna driva fler 
projekt, informera och engagera olika mål-
grupper, både äldre och yngre, och visa att 
möjligheten finns till att förändra och för-
bättra vårt samhälle oavsett ålder.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Mål 10, minskad ojämlik-
het. Jag tror att vägen till 

en hållbar utveckling och fredliga inklu-
derande samhällen kommer genom en 
grund byggd på ömsesidig respekt där 
alla människor värderas lika. Först när 
vi ser varandra som medmänniskor och 
inte gör skillnad på varandra på grund 
av exempelvis etnicitet, kön, ålder eller 
religion det är då vi kan bygga ett demo-
kratiskt samhälle där ingen exklude-
ras och allas röster blir hörda. Det är då 
spänningar mellan och inom länder och 
förtryck kan upphöra och vi kan foku-
sera på att utveckla samhället så att alla 
människors behov tillgodoses. Jag skulle 
säga att vi når andra globala mål som god 
utbildning för alla, god hälsa och välbe-
finnande med mera genom att först bygga 
en värdegrund som alla följer och därför 
brinner jag extra för just mål 10.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Hamza Jamous
ÅLDER: 22 år
ORT: Uddevalla
S TUDER AR: Läser mitt första år 
på Statsvetarprogrammet på 
Göteborgs universitet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Den ekonomiska tillväxten i världen har 
varit en viktig faktor för minskad fattig-
dom, spädbarnsdödlighet, analfabetism 
bland vuxna och en ökad skolgång. Enligt 
Världsbanken har den globala tillväxten 
ökat med 66 % sedan 2014, trots det är 
extrem fattigdom och brist på tillgång till 
rent vatten fortfarande normala fenomen. 
Konsumtionskulturen har orsakat ett 
missbruk av naturresurser och värre vill-
kor för arbetskraften i produktionslän-
der. Världens tillgångar och inkomster är 
extremt ojämlikt fördelade. För att kunna 
garantera en trygg och hållbar framtid för 

de kommande generationerna finns det 
ett starkt behov av gemensamt bearbe-
tade globala mål som vägleder världens 
nationer åt en hållbar utveckling. Att 
vara ambassadör för globala målen är ett 
sätt att påverka och bidra till en positiv 
förändring i vår värld. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Ett mål som jag brinner lite 
extra för är mål nummer 9 

som handlar om hållbar konsumtion och 
produktion. 

NAMN: Felicia Sandin 
ÅLDER: 21 år
ORT: Umeå
S TUDER AR: Studerar vid Umeå 
Universitet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
främst för att jag tycker det är viktigt att 
få människor att förstå hur stor skillnad 
FN:s arbete faktiskt gör. Jag vill uppmärk-
samma att FN inte bara har i uppgift att 
sluta fred i krig och konflikter. FN gör så 
mycket gott. Statistik visar hur bra FN 
lyckas med att motverka fattigdom och 
främja utveckling och mänskliga rättig-
heter. Svenska FN-förbundet hjälper till 
med att uppfylla det genom sina fantas-
tiska projekt. Jag tycker det är så häftigt 
att få informera om projekten Skolmat, 
Minor och Flicka och berätta om hur stor 
skillnad förbundet gör tillsammans med 
WFP, UNMAS och UNFPA. Jag har lärt 
mig otroligt mycket som ambassadör 
under 2019 och jag ser fram emot att få 
sprida denna kunskap under mina upp-
drag detta år.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Jag brinner för alla 17 mål, 
eftersom alla mål till att vi 

får en bättre värld genom att målen går 
ihop. För när ett mål uppfylls påver-
kas även flera andra mål. Om jag skulle 
välja ett mål skulle jag välja mål 2, ¨ingen 
hunger .̈ Jag tycker om att använda pro-
jektet Skolmat för att visa hur ett sam-
hälle påverkas när hungern motverkas. 
Om man bara tittar på skolmåltiderna 
projektet skolmat bidrar med kan man 
enligt fakta se att skolmåltiderna inte 
bara mättar en mage, det påverkar hela 
samhället. Då inte alla länder har obliga-
torisk skolgång ser en skolmåltid till att 
flera barn får gå i skolan, eftersom mål-
tiden ger föräldrarna incitament till att 
skicka sina barn till skolan. Skolmåltiden 
bidrar därmed även oss närmare till att 
uppfylla mål 4, ¨god utbildning för alla .̈ 
Ju fler barn som får gå i skolan desto fler 
utbildade blir det och det skapar i sin tur 
utveckling som kan lyfta samhällen ur 
fattigdom, därav kommer man närmare 
mål 1, ¨ingen fattigdom .̈ Det går även se 
att fler flickor får gå i skolan på grund av 
projektet Skolmat, vilket medför att man 
kommer närmare att förverkliga mål 5, 
¨jämställdhet .̈ 

INGEN
HUNGER
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Jean de dieu Irakiza
ÅLDER: 23 år
ORT: Karlstad
S TUDER AR: Politices kandidat-
program med statsvetenskap-
lig inriktning

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för globala målen för 
att jag vill sprida kunskapen om vad de 
innebär. Jag vill kunna dela idéer och 
inspirera andra om hur vi kan nå en håll-
bar värld för oss alla om dessa målen prio-
riteras på våra arbetsplatser och i hemmet. 
Dessutom har jag märkt att det är många 
som verkligen inte har koll på vilka de glo-
bala målen är och det tryggar mig mer för 
att komma ut och berätta vilka målen är. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Jag brinner lite extra för 
mål 4 som handlar om 

utbildning. Nelson Mandela sa en gång: 
¨Education is the most powerful weapon 
we can use to change the world .̈ Det är 
med kunskapen man förstår hur världen 
och sin omgivning fungerar. Det är i sko-
lan vi får våra vänner och kan utbildas till 
det vi vill. Utbildning ger oss hopp om vår 
framtid och verktyg för hur vi ska kunna 
förstå och hantera vår omvärld. Men pro-
blemet idag är att många barn inte har 
chans att utbilda sig. Utbildning är fort-
farande ojämlikt i flera delar av världen. 
Flickor får stanna hemma, medan pojkar 
får möjlighet att utbilda sig. Vi har även 
problem här i Sverige med utbildning. 
Utbildning är viktig för alla och man 
förlorar mycket genom att inte kunna få 
tillgång till det. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

NAMN: Ida Paananen
ÅLDER: 18 år
ORT: Surahammar
S TUDER AR: Studerar som 
humanist på Rudbeckianska 
gymnasiet i Västerås 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
då jag tycker att det är extremt viktigt att 
engagera sig i globala frågor, men även för 
att försöka inspirera andra till att våga 
involvera sig i de frågor som man finner 
är viktiga. Tillsammans kan vi engagera, 
tillsammans kan vi upplysa och tillsam-
mans kan vi göra förändring.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
För mig är mål 13, bekämpa 
klimatförändringarna, det 

mest aktuella målet just nu. Alla de glo-
bala målen spelar in på varandra på ett 
eller annat sätt och jag tror att utan en 
hållbar klimatutveckling kommer alla 
de andra målen påverkas negativt, vil-
ket förlänger processen mot en hållbar 
utveckling ytterligare.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Jessica Brunnberg
ÅLDER: 24 år
ORT: Stockholm
S TUDER AR: Utveckling och 
internationellt samarbete

NAMN: Madeleine Skoglösa  
ÅLDER: 22 år
ORT: Göteborg 
S TUDER AR: Kandidatprogram 
i globala studier vid Göteborgs 
universitet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Globala målen är en förutsättning för en 
hållbar framtid – därför valde jag att i år 
igen söka ambassadörsprogrammet. Rollen 
som ambassadör har gett mig möjlighe-
ten att arbeta med hållbar utveckling på 
ett kreativt sätt genom att sprida kunskap 
och engagemang hos ungdomar. Förra året 
hade jag möjligheten att föreläsa, arrangera 
workshops samt arbeta på ett projekt till-
sammans med andra FN-skolor som syftade 
till att uppmärksamma Världsmiljödagen. 
Det fina med de globala målen är att de 
inkluderar flera dimensioner av hållbarhet: 
det ekonomiska, sociala & det miljömässiga 
och man kan arbeta med dessa på en mängd 
olika sätt. Vi står inför många utmaningar, 
men de globala målen har visat att vi måste, 
men framförallt att vi kan – arbeta för en 
hållbar utveckling som gynnar alla.

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag tillhör den generation som drabbas 
ifall vi inte lyckas samverka internatio-
nellt för att uppnå ett mer hållbart sam-
hälle, något som sporrar mig att engagera 
mig i globala frågor. Att få möjligheten 
att engagera mig i de globala målen och 
använda min kunskap till att påverka och 
inspirera andra var en stor del till var-
för jag sökte rollen som ambassadör. Att 
introducera andra till de olika dimensio-
nerna av hållbarhet som de globala målen 
bygger på bidrar till en ökad medvetenhet 
och således ett bättre samhällsklimat. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Jag anser att alla de globala 
målen är lika viktiga – för 

en hållbar utveckling krävs det ett sam-
spel mellan en rad olika faktorer. Mitt 
hjärta brinner dock extra starkt för mål 
3 som handlar om hälsa och välbefin-
nande. Framsteg har bidragit till en för-
bättrad global hälsa, men trots detta dör 
människor fortfarande av sjukdomar som 
kan förhindras. En individs hälsa påverkas 
starkt av både ekonomiska, ekologiska och 
sociala faktorer och alla, oavsett bakgrund 
förtjänar möjligheten till ett hälsosamt liv.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Mål nummer 13 har etsats 
sig fast lite extra hos mig 

då det handlar om att bekämpa klimat-
förändringarna. Klimatförändringar är 
ett hot mot fred och säkerhet, och effek-
terna av fenomenet riskerar att förvärra 
fattigdom och forcera migration. Till år 
2050 finns en uppskattas 200 miljoner 
människor tvingas till flykt till följd av 
klimatförändringar. Eftersom världspo-
pulationen är olika sårbar för variatio-
ner i klimatet är det av största vikt att vi 
enhetligt arbetar med denna frågan för att 
förbättra levnadsvillkoren för samtliga.  
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Nairi Moosakhanian
ÅLDER: 25 år
ORT: Göteborg
ARBETAR: Jag är utbildad 
socionom som nu arbetar 
inom socialt arbete

NAMN: Nawaal Ali Salad
ÅLDER: 22 år
ORT: Stockholm
S TUDER AR: Läkarprogrammet  

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
eftersom jag tycker det är oerhört viktiga 
mål. De får länder att arbeta mot att uppnå 
en bättre och mer hållbar framtid för alla. 
De innefattar de globala utmaningar som 
vi står inför och där alla har ett ansvar 
gällande ojämlikhet, klimatförändringar, 
miljöförstöring, fred och rättvisa.

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är först och främst väldigt tacksam 
över att ha blivit utsedd som en av årets 
ambassadörer, det känns hedrande och 
ärofyllt. De globala målen är 17 viktiga 
mål som berör oss alla. För att de skall 
bli verklighet är det viktigt att alla vet 
om dem. Idag står vi inför flera utma-
ningar, det krävs fortsatta krafttag för att 
bekämpa miljöproblemen, fattigdomen, 
och uppnå jämlikhet och jämställdhet. 
Genom att vara ambassadör för de globala 
målen är jag en del av förändringen mot 
en bättre och hållbar framtid. Jag får även 
möjlighet att använda mitt intresse och 
engagemang till att sprida kunskap och 
motivera andra i min omgivning att enga-
gera sig. Den röda tråden i mitt ambassa-
dörskap är att ¨ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något .̈ 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Jag tycker alla mål är vik-
tiga delar av helheten, men 

det mål jag brinner extra för är mål 16 som 
handlar om fredliga och inkluderande 
samhällen.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Mål 3 som handlar om 
hälsa och välbefinnande. 

God hälsa är en grundläggande förutsätt-
ning för människors möjlighet att nå sin 
fulla potential och att bidra positivt till 
samhällsutvecklingen. Samhällets sats-
ningar på hälsa är en investering i sam-
hället i stort. Att ha tillgång till hälso- och 
sjukvård, sanitet, hygien och läkemedel 
är en mänsklig rättighet. Genom Agenda 
2030 vill man till år 2030 bland annat 
minska mödradödligheten i världen samt 
säkerställa att inga spädbarn eller barn 
dör av orsaker som hade kunnat förebyg-
gas. Mål 3 syftar även till att utrota flera av 
de dödliga epidemierna, som aids, tuber-
kulos samt malaria. Det är ett mål som 
sannerligen ligger mig varmt om hjärtat, 
men alla globala mål är lika viktiga i arbe-
tet mot hållbarhet. 
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

NAMN: Stina Wisell 
ÅLDER: 19 år
ORT: Lund
S TUDER AR: Jag studerar 
kandidatprogrammet 
Mänskliga rättigheter vid 
Lunds universitet

NAMN: Tilda Thordmark
ÅLDER: 18 år
ORT: Mariefred
S TUDER AR: Jag läser tredje året 
på samhällsvetenskaps-
programmet på S:t Eskils 
gymnasium

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag har varit aktiv inom FN-föreningen i 
min hemstad Västerås i över två år. Mitt 
engagemang har bara växt under den här 
perioden och jag är väldigt glad att jag får 
delta i något så bra. Anledningen till att 
jag engagerade mig från början var för att 
jag blev upprörd över de ojämlikheter som 
finns både nationellt och internationellt. 
När jag väl blev medveten om de orätt-
visor som finns i världen kunde jag inte 
titta bort. Jag bestämde mig därför för att 
bidra med det jag kan och samla på mig 
mer kunskap och försöka sprida den till 
andra.

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
eftersom jag vill göra allt jag kan för att 
förändra världen till det bättre. Under en 
lång tid har jag haft ett engagemang för 
globala frågor och detta är en möjlighet 
för mig att lära mig ännu mer. Kunskap 
om hållbar utveckling är viktigt, och att 
dessutom få sprida information till andra 
ser jag som både roligt och viktigt. Min 
förhoppning är att jag, genom mitt enga-
gemang, också kan inspirera andra att 
kämpa för Agenda 2030.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Jag har alltid haft svårt att 
peka ut ett specifikt mål, 

eftersom alla går hand i hand och är fun-
damentala. Men om jag var tvungen att 
välja ett mål hade jag valt mål 10 som 
handlar om minskad ojämlikhet. Rättvis 
fördelning av resurser är väsentligt i ett 
hållbart samhälle. Än idag gör man skill-
nad på människor överallt i världen. Även 
i Sverige, som påstår sig vara ett jämlikt 
land, sker exkludering av grupper. Det 
existerar fördomar mot de som bär på 
utländska namn till den nivån att vissa 
byter efternamn för att få samma möjlig-
heter på arbetsmarknaden. Det ska inte 
se ut så i ett samhälle som står upp för de 
mänskliga rättigheterna. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för? 
Alla målen är otroligt vik-
tiga, men för tillfället så 
brinner jag lite extra för 
mål 10 som handlar om att 
minska ojämlikheten och 
mål 16 som handlar om att 

främja fredliga och inkluderande sam-
hällen. Båda målen är breda och inklude-
rar många viktiga aspekter för att driva 
utvecklingen framåt. Uppfylls dessa, 
uppfylls även flera av de andra målen. Mål 
10 vill jag kämpa för, eftersom att jag blir 
ledsen varje gång jag hör om människor 
som inte känner sig respekterade. Mål 16 
är jag extra intresserad av att arbeta med 
eftersom fred är en så basal rättighet som 
alla borde få uppleva. 
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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 de 
globala målen är otroligt viktiga, inte 
minst ett spännande sätt för både barn 
och vuxna att lära sig mer om omvärlden. 
Mitt ambassadörsskap ger mig möjlig-
het att nå ut till fler, och förhoppningsvis 
kommer jag kunna väcka ett intresse för 
att engagera 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 mål 
5 (jämställdhet) och mål 
10 (minskad ojämlikhet). 
Jämställdhet i alla dess for-

mer är något jag verkligen brinner för, 
och hoppas på att få jobba med i fram-
tiden. Oavsett socioekonomiska förhål-
landen, 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 vik-
tigt 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


