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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 2021 har vi utbildat
26 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.

Uppdraget i korthet

Vill du ha kontakt med en ambassadör?

• Uppdraget är ideellt och sker vid sidan av arbete och
studier.

Vill du att en ambassadör kommer och föreläser på ditt
företag, din skola eller för din FN-förening? Fyll i formuläret på fn.se/ambassadorer eller kontakta projektansvarig.

• 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.

PERNIL L A BERGS T RÖM

Programansvarig Flicka,
Minor och Skolmat
E-POS T: pernilla.bergstrom@fn.se

Läs mer

på fn.se/
ambassadorer
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

PRESENTATIONER:

FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER
FÖR AGENDA 2030
Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Amalie Levring Waara
Å L DER: 20 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

civilingenjör inom samhälls
byggnad på KTH

Jag är ambassadör för de globala målen
för att få vara med och sprida kunskap om
vad de är och vad de innebär. De skolor
jag gått på har varit rätt bra på att berätta
om målen, men på något vis har det känts
som att de inte faktiskt jobbas med och att
de är mycket symboliska. När jag därför
lär mig mer om de och ser hur de implementeras vill jag kunna sprida det och lite
hopp. Målen inkluderar också så mycket
mer än man kanske först tänker på, vilket
jag vill hjälpa andra se.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Jag har flera mål och specifika delmål jag brinner extra
för. Eftersom jag är från landets nordliga
ände med låg befolkningstäthet tycker jag
landsbygd och mer jämlikhet mellan stad
och land är ofattbart viktigt, och jag ser
faran med att lämna detta obesvarat. Detta
gäller självklart utomlands mellan olika
länder också. Men som de allra flera unga
tycker jag att det absolut viktigaste just nu
är miljön, och främst klimatet. Med det
sagt tycker jag att många bara fokuserar på
klimatet och koldioxid, trots att det finns så
många andra miljöaspekter vi måste fokusera på också. Båda dessa områden går in
i en rad olika mål, vilket jag också tycker
visar på hur bra målen faktiskt är.
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Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Amani Ali
Å L DER: 21 år
OR T: Uppsala
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

ekonomie kandidatprogram
vid Uppsala Universitet

Jag valde att bli ambassadör för de globala
målen för att samhällsfrågor som bland
annat hur en individ kan påverka världen
väcker ett stort intresse inom mig. Enligt
statistiken innan Covid-19 i vissa frågor
som exempelvis fattigdom och jämställdhet har världen blivit en bättre plats än den
var den var förr i tiden genom att fattigdomen har minskat och ﬂer ﬂickor går i skolan vilket är mycket goda nyheter. Det är
viktigt att förmedla dessa frågor och ifrågasätta hur vi kan bli ännu bättre, därmed
vill jag bidra med denna utveckling genom
att bli ambassadör för de globala målen.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Andi Shamon
Å L DER: 23 år
OR T: Karlstad
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

politices kandidatprogrammet
på Karlstads universitet

Jag är ambassadör för de globala målen
för jag vill sprida kunskap och engagera människor. Jag har märkt att det
är en del studenter som inte vet vad de
globala målen är och hur arbetet för att
uppnå målen fungerar. Jag tycker att det
är extremt viktigt för alla att förstå och
arbeta gemensamt för att uppnå de globala målen.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Jag brinner extra mycket
för mål nummer 1, ingen
fattigdom, för att mat är den fundamentala grunden för en bättre fysisk och psykisk hälsa och bättre välbeﬁnnande för en
individ. Bekämpar vi fattigdom tillsammans kan vi räkna med att unga och barn
kommer att prestera bättre i skolan, som i
sin tur kommer ha en bra utbildning och
mer humankapital, som i sin tur leder till
ett bättre samhälle. Att bekämpa fattigdom komma även leda till att föräldrar
kommer att kunna ﬁnansiera sina barns
utbildningar och få denna möjlighet överhuvudtaget. Att bekämpa fattigdom är
svaret för en bättre värld. Ett annat mål
är nummer 17 som är genomförande
och globalt partnerskap, Sverige är ett
exportland och att ha goda relationer med
omvärlden är väldigt viktigt för vår ekonomis utveckling.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Alla mål är viktiga eftersom de bidrar till en bättre
värld. Jag brinner extra för mål 16 som
handlar om fredliga och inkluderande
samhällen. Alla människor har rätten till
att känna sig trygga, inte behöva oroa sig
för konflikter och våld. Under krig och
våld påverkas många människor. Barn
används som soldater eftersom det är ett
sätt de kan få mat och boende. Samarbete
är väldigt viktigt för att vi ska kunna
uppnå de globala målen. Utan fredliga
samhällen är detta inte möjligt.
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Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Anna Lundberg
Å L DER: 19 år
OR T: Lindome
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

Jag vill bidra till förändring och möjliggöra för ökad kunskap inom de globala
målen. Min förhoppning är att kunna
starta givande samtal med och mellan
olika åldersgrupper i samhället, för att
kunna åstadkomma förändring. Dessutom
ser jag fram emot att få samarbeta med
andra ambassadörer för att kunna nå ut till
en bredare målgrupp.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Arezo Akbari
Å L DER: 21 år
OR T: Uppsala
SYS SEL S ÄT T NING: Arbetar

Jag är ambassadör för de globala målen
eftersom jag tror på en förenad värld. De
globala målen är ett stort steg i rätt riktning, som får alla länder att arbeta tillsammans mot en bättre värld. Att FN:s
medlemsländer har antagit en sådan
ambitiös plan för länderna närmare varandra och vi fokuserar inte på enskilda
länder, utan alla har förbättringsområden
som alla hjälps åt att uppnå. Dessutom är
de globala målen inte enbart för de allra
största världsledarna. Utan för första
gången märker jag av hur aktörer på alla
plan engagerar sig. Det känns hoppfullt
att de globala målen har nått till lokala
aktörer där även enskilda individer kan
agera och göra skillnad.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Jag brinner extra mycket
för mål fyra, god utbildning. Att barn och unga får utbilda sig
är vårt viktigaste verktyg för att bygga
ett bättre samhälle, en bättre värld.
Utbildning är grundläggande för att
utveckla ett inkluderande samhälle där
vi möjliggör för mångfald. Det är också
väsentligt att utbilda barn och unga för
att kunna uppnå de andra globala målen.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Det globala mål som jag
brinner extra för är mål
nummer 10 som gäller minskad ojämlikhet. Detta ämne betyder mycket för mig
personligen eftersom dess konsekvenser uttrycker sig på tydliga sätt i både
vardagslivet och på ett stort internationellt plan vilket tyder på dess relevans.
Orättvisorna som ojämlikheten innebär
är stora och leder till hemska levnadsförhållanden på många olika sätt för många
olika människor som exempelvis hemlöshet och fattigdom. Ingen människa
förtjänar att leva i sådana sorters förhållanden. Genom att uppmärksamma den
ojämlikhet som finns i våra samhällen
kan vi hjälpa människor att ta sig ur dessa
svåra situationer.
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Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Benin Al-ogaili
Å L DER: 22 år
OR T: Göteborg
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

politices kandidat med
huvudämnet statsvetenskap
på Göteborgs universitet

Globala målen är väldigt stort och viktigt
arbete som har lyckats otroligt bra hittills
för en bättre framtid och värld, och genom
att vara ambassadör så ger det mig möjligheten att delta i det fantastiska arbetet.
Jag vill göra något givande under tiden
som leder till samhällsutveckling, jag vill
sprida till ungdomar att era engagemang
är viktigt, ni behövs för en bättre framtid.
Hoppas jag som ambassadör ska kunna
driva många projekt trots den svåra tiden
med Covid-19, informera om FN:s arbete
och väcka intresset hos alla målgrupper
att engagera sig inom FN, för en bättre
och fredligare framtid.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Ebba Svensson
Å L DER: 24 år
OR T: Kristianstad
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

master i utvecklingsstudier

Jag är ambassadör för de globala målen
eftersom jag brinner för att skapa en
bättre värld, där alla barn får gå i skolan,
där kvinnors rättigheter blir erkända, där
miljö och klimat inte blir bortprioriterat
och där länder samarbetar istället för att
jobba mot varandra. Jag vill framför allt
bidra till en ökad kunskap om vikten av
hållbar utveckling och FN:s arbete, men
jag vill också bidra till ett större engagemang kring de globala målen. Med mitt
stora intresse för hållbar utveckling så
hoppas jag att lokalt kunna tillföra ökad
förståelse för hur viktigt det är med en
hållbar värld för generationer idag och i
framtiden.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Det är ganska svår fråga
för alla mål är lika viktiga
men de som jag brinner mest för är mål
4 god utbildning och mål 16 fredliga och
inkluderande samhällen. Utbildningen
är basen för att kunna förstå hur samhället fungerar, är hoppet om vår framtid.
Skolan är det första steget mot ett utvecklat samhälle med jämlikhet. Tyvärr så är
det idag många barn som inte har tillgång till skolan, det finns många orsaker
till detta, bland annat krig och fattigdom.
Många flickor stannar hemma och får
inte chansen att utbilda sig jämfört med
pojkar. Mål 16 fredliga och inkluderande
samhällen, för att kunna få jämlikhet
mellan människor så måste ett inkluderande samhälle byggas.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Jag brinner lite extra för
mål nummer 13 – bekämpa
klimatförändringarna. Mål nummer 13
har kopplingar till många andra globala
mål i Agenda 2030, så som mål 1 ingen
fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 3 god
hälsa och välbefinnande, mål 6 rent vatten
och sanitet, och mål 10 minskad ojämlikhet. Genom att bekämpa klimatförändringarna så kan det även bidra till bland
annat hållbar industri, innovationer och
infrastruktur, hållbara städer och samhällen, hållbart bevara haven, ett hållbart
ekosystem och biologisk mångfald, samt
främjandet av fredliga och inkluderande
samhällen. Ett globalt partnerskap och
engagemang för att bekämpa klimatförändringarna kan främja att andra viktiga
globala mål för hållbar utveckling blir
nådda.
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Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Ellen Tingström
Å L DER: 23 år
OR T: Göteborg
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar en

civilingenjörsutbildning i
kemiteknik på Chalmers

Jag är ambassadör för de globala målen
för att jag vill lära mig om dessa på djupet, och därefter vara med och sprida
denna kunskap vidare. Samtliga mål är
otroligt viktiga, och de har alla samma
utgångspunkt. De grundar sig i jämlikhet mellan människor på vår planet, samt
mellan människan och planeten. Allting
hör ihop- och vi måste lyckas med alla
delar av dessa mål. Jag är övertygad om
att vi gemensamt måste samlas för att
utjämna olikheter mellan länder, och för
människor med olika förutsättningar
inom länder. Utbilda för att skapa jämlikhet och avskaffa fattigdom. Säkerställa
ekonomier för att bidra till hälsosamma
liv. Vi måste också skapa konsumtionsmönster som är hållbara för vår planet.
Jag vill på ett mycket konkret sätt som
ambassadör bidra till denna utveckling.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Embla Hägelmark
Å L DER: 19 år
OR T: Ängelholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

global management vid
Apelrydsskolan i Båstad

Jag fick möjlighet till förlängt ambassadörskap vilket jag självklart tackade ja till.
Under året som gått har jag utvecklats som
talare, projektledare och individ. Uppdraget
har genererat ökad kunskap, erfarenheter
och kontakter. Det har gett mig en plattform för att bedriva projekt som annars
inte vore möjliga. Att vara ambassadör är
otroligt lärorikt och roligt. I kombination
med mitt ordförandeskap för Helsingborgs
FN-förening kommer jag att fortsätta
bedriva lokala, regionala och nationella
projekt kopplat till hållbar utveckling. Jag
har också som ambition att bedriva större
föreläsningsprojekt för exempelvis studieförbund för att kunna fördjupa mig i dess
verksamheter.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Jag brinner för frågor kring
vårt klimat, framförallt
relaterade till haven. Vi måste på ett hållbart sätt nyttja de marina resurserna, och
framförallt arbeta för dess bevarande. Vi
får höra om hotbilder, orkaner och översvämningar i nyhetsflödet. Nu kan också
en viruspandemi adderas till den listan.
Jag är övertygad om att vi måste agera
på klimatmålen, mål 11 till mål 15, som
beskriver olika delar i en hållbar utveckling. De länder som bidragit med utsläppen måste genom bistånd säkerställa ekonomisk överkomlighet i de länder som
drabbas hårdas i enlighet med de globala
målen. Samt säkerställa utbildning, jämlikhet och rätten till rent vatten för alla.
Detta kan bara uppnås med hjälp av globala partnerskap. FN har en sådan otroligt viktig roll i denna rättvisa.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
De globala målen för hållbar utveckling är integrerade i varandra och odelbara. Det går inte
att endast fokusera på ett mål, det gäller
att studera sambanden i agendan för att
kunna ta fram projekt som inte motverkar varandra utan möjliggör så effektiv
förändring som möjligt. Jag skulle dock
säga att det som intresserar mig främst
är social hållbarhet. Engagemanget inom
mig brinner för ett jämlikt och inkluderande samhälle där människor behandlas med värdighet och tillgodoses med
de mest grundläggande verktygen för ett
hållbart och fredligt samhälle.
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Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Gabriella Ek Hällzon
Å L DER: 26 år
OR T: Örebro
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

kulturvetarprogrammet med
inriktning mot statsvetenskap
vid Karlstad och Örebro
universitet

Jag valde att ansöka till att bli ambassadör för de globala målen då jag vill vara
en del av förändringsarbetet för en hållbar
nutid och framtid. När jag nu studerar
vid Kulturvetarprogrammet med inrikt
ning mot Statsvetenskap upplever jag att
den kunskap jag åtar mig ständigt öppnar
nya dörrar till utökad förståelse och jag
har fått upp ögonen för hur jag kan bidra
och vara en del av den förändring jag
alltid velat se i samhället. Jag vill föra ut
kunskap dels om lokala förutsättningar
för att uppnå målen men även belysa
vikten av starkt (och handlingskraftigt)
politiskt ledarskap. Jag ser detta som ett
sätt att engagera fler att kämpa för ett
hållbart samhälle, vi alla behövs för att
uppnå den förändring som krävs, både i
civilsamhället och på politisk nivå.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN : Jeffrey Clark
Å L DER: 23 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

masterprogrammet i
nationalekonomi vid
Handelshögskolan

Jag har haft förmånen att växa upp i en
värld där beslutsfattare enats om globala
hållbarhetsmål för att möta många av
de stora utmaningar världen står inför.
Fantastiskt! Uppfyllandet av målen är ett
gemensamt ansvar, men ibland är det svårt
att veta hur man kan bidra. Jag har länge
varit engagerad i global hållbar utveckling, inom olika discipliner och kulturer,
och vill gärna göra mer för att informera
och inspirera om hur fler kan delta i detta
viktiga arbete. Vi behöver inte vara politiker eller beslutsfattare för att göra skillnad, utan vi kan åstadkomma mycket av
oss själva, i vårt eget närområde. Med
en ökad förståelse för hållbarhetsmålen
kommer fler kunna bidra såväl lokalt som
globalt för att göra en verklig skillnad.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Som
uttalat
är
de
olika målen odelbara att uppnå ett mål innebär ofta en
spillover-effekt där andra mål påverkas i
positiv riktning, därför är det svårt att
välja ett mål. Mina hjärtefrågor ligger
ändock i kultur, klimat och inkluderingsfrågor! Mål 10 Minskad ojämlikhet med
särskild vikt vid delmål 10.2 Främja
social,
ekonomisk
och
politisk
inkludering är ett mål som jag brinner
för. Detta då ett inkluderande samhälle
där individer ges möjlighet att påverka
politik, känner tillhörighet och ges
förutsättningar för delaktighet kan ha
effekt på flertalet områden.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Jag brinner för mål 10 –
minskad ojämlikhet, eftersom rör sig om ett mångfacetterat problem. Som ekonom ser jag ojämlikhet som
ett ineffektivt nyttjande av samhällets
resurser. Ojämlikheten leder i sin tur till
att några grupper drabbas oproportionerligt hårt av våra globala utmaningar, vilket
i sin tur spär på ojämlikheten och bidrar
till uppkomsten av ytterligare negativa
konsekvenser. Samtidigt kan små förbättringar för att minska ojämlikheten leda
till positiva effekter, som i sin tur bidrar
till uppfyllandet av flera andra mål, något
som jag tycker är oerhört spännande. Jag
brinner också för mål 4 – god utbildning,
eftersom utbildning är avgörande för våra
framtida möjligheter och förmåga att
påverka världen runt omkring oss.
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Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Kamil Kon
Å L DER: 17 år
OR T: Växjö/Kalmar
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

International Baccalaureateprogrammet, Katedralskolan
i Växjö

För att jag, som en skolungdom själv, förstår den oroväckande ignoransen som
finns för problem som de globala målen
belyser. Jag anser att i dagens värld, där
ungar precis som jag kan extremt lätt
påverkas av den stora vågen av falska
nyheter samt extremism, behöver de globala målen att bli en större del av den
allmänna samhällsdebatten samt utbildningen. Jag hoppas att vi, med vår insats,
kan bidra till att vi kommer fortsätta växa
som samhälle och vända fokusen från
problemen som Agenda 2030 tar upp till
lösningarna.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Kimberly Clark
Å L DER: 20 år
OR T: Malmö
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

kandidatprogrammet i
företagsekonomi på Hult
International Business School

Jag är ambassadör för de globala målen
eftersom jag själv upplevt hur de kan vara
en kompass i en individs och ett samhälles utveckling. Jag har själv gjort en resa
och förstår vad det innebär för många
som inte får tillräckligt med uppmuntran,
utan istället får kämpa emot strukturella
motstånd i vårt samhälle. Här är jag övertygad om att de globala målen kan vara en
möjliggörare för många unga tjejer och
kvinnor, precis som de har varit för mig.
Som att få sin röst hörd, att få lika möjligheter samt bli sedd och respekterad för
den man är.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Alla mål är utan tvekan
oerhört viktiga och man
kan inte riktigt prioritera ett mål över
andra, dock så skulle jag samtidigt påstå
att vägen till att lösa vartenda mål börjar
med en god och kostnadsfri utbildning.
Ett välutvecklat utbildningssystem är inte
bara en av de största drivfaktorerna i ett
lands ekonomiska utveckling men även
en av de viktigaste mänskliga rättigheter.
Det är utbildningen som hjälper oss bli
källkritiska, ifrågasättande och politiskt
medvetna – egenskaper som är viktiga för
ett samhälle att ha för att kunna utvecklas och jobba med globala frågor. Därför
brinner jag för mål nummer 4 extra
mycket!

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
De mål jag särskilt brinner
för är Mål 5 – Jämställdhet,
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur och Mål 10 – Minskad
ojämlikhet. För mig kopplar jämställdhet till flera andra områden, däribland att
kunna bli ekonomiskt oberoende, utbildad, behandlad rättvist på arbetsmarknaden och ges samma möjligheter, oavsett
om man är kvinna eller man. Minskad
ojämlikhet i världen är ett närliggande
område där fler möjligheter bör ges till
världens fattigare befolkning och de minst
utvecklade länderna, samtidigt som all
form av diskriminering bör bekämpas.
Jag har själv sysslat med entreprenörskap
i flera år och upplever att det finns en
enorm innovationskraft bland unga som
behöver uppmuntras och stödjas.
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Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Marcus Karlén
Å L DER: 22 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Arbetar

som verksamhetsutvecklare i
civilsamhället

Jag vill vara den förändringen som jag
vill se i världen och därför har jag ett
genuint intresse för Agenda 2030, globala
utmaningar och förändringsarbete. För
att skapa förändring krävs kunskap och
i rollen som ambassadör möjliggörs detta
genom att verka på alla av FN-rörelsens
olika nivåer och med olika metoder – både
fysiskt och digitalt. Att få skapa engagemang, bildning och lokala initiativ är ett
förtroendeuppdrag och jag är redo att
vara en drivande medspelare i den resan.
De globala målen är kollektivt beslutade
och bör därför även utföras på en kollektiv nivå, då krävs en folkrörelse för engagemang, kunskap och vilja. Vår kollektiva
styrka gör mig redo att kämpa. För vad är
egentligen alternativet om vi inte lyckas?

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Mål 10 om minskad ojämlikhet. Segregerande geografiska klyftor mellan stad och landsbygd, utbildningsnivå, demokratisk
delaktighet, kulturellt utbud, social
ojämlikhet och massiva materiella skillnader. Ojämlika förutsättningar utifrån
befintliga strukturer är sannerligen djupt
orättvist, särskilt när människor föds
in i ojämlika och bestämda strukturer.
Jämlika samhällen skapar inkluderande,
fredliga och hållfasta förutsättningar för
alla. Ojämlikhet påverkar även de mest
priviligierade negativt. Ekonomisk ojämlikhet och demokrati är i skarp kontrast.
När vårt samhälle börjar demokratisera
ekonomin kommer samtliga andra globala mål att uppnås, en direkt dominoeffekt uppstår. Direkt genom bland annat
fattigdomsbekämpning, ingen hunger,
jämställdhet, en bättre folkhälsa och god
utbildning för alla. Dagens ohållbara tillväxthets och kortsiktiga vinstmöjligheter på gemensamma resurser kan enbart
lösas med minskad ojämlikhet.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

Varför är du ambassadör för
globala målen

NAMN: Mona Ghasemi
ÅLDER: 21 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

kandidatprogram i utveckling
och internationellt samarbete
vid Södertörns Högskola

Jag sökte till FN-förbundets ambassadörs
program för att jag är orolig för kommande generationers framtid. Det gör
mig otroligt ledsen över hur världen ser
ut idag, då det fortfarande existerar fattigdom, svält, kränkningar av mänskliga
rättigheter och klimatförändringar. Dock
har vi kommit långt i utvecklingen men
för att klara de globala målen till år 2030
är detta inte tillräckligt. Därav var det en
självklarhet för mig att söka till ambassadör för att inspirera andra till att våga
kämpa och engagera sig i globala frågor.
Tillsammans kan vi skapa en mer rättvis,
hållbar och bättre värld.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Nadia Hellgren
Å L DER: 21 år
OR T: Piteå
SYS SEL S ÄT T NING: Jobbar i

kundtjänst på bank

Jag är ambassadör för de globala målen
för att jag vill bidra till en bättre värld.
Har sedan länge ett stort intresse för
mänskliga rättigheter och samhällsfrågor.
Jag drivs av tanken på att vi kan förändra
världen och uppnå de globala målen tillsammans om vi alla samarbetar. Det finns
många orättvisor i världen som vi tillsammans kan hjälpa till att minska. Därför
vill jag sprida kunskap om de globala
målen och inspirera andra att göra något
för att bidra. Vi måste ta hand om den planeten vi bor på och alla människor på den.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Jag brinner främst för mål
5, då jämställdhet mellan
könen är en förutsättning för att individer och samhällen ska kunna utvecklas
till dess fullaste potential. Jämställdhet
är, enligt mig, en viktig aspekt som måste
lyftas fram inom hållbarhet- och utvecklingsarbetet för att världen ska bli mer
fredlig, rättvis och hållbar. Ytterligare mål
som jag känner starkt för är mål 7, som
berör hållbar energi för alla. Universell
tillgång till modern och förnybar energi
samt ren bränsle är en förutsättning för
att möta många utmaningar som världen
står inför idag, såsom fattigdom, livsmedelssäkerhet, klimatförändringar, rent
vatten, hälsa och en inkluderande ekonomisk tillväxt. Därav är energifrågan
en bred och viktigt perspektiv som sammankopplas med flera andra globala mål
och är centralt för världens befolknings
välmående.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Mål 4, utbildning för alla.
Det är en mänsklig rättighet att få gå i en avgiftsfri skola där man
känner sig trygg och får lära sig läsa och
skriva. Alla människor ska ha möjlighet
att få en god och inkluderande utbildning
fri från diskriminering. Människor får
större möjlighet att kunna påverka sina
liv, genom att man bland annat får lära sig
om sina rättigheter och får en större chans
att välja sitt framtida yrke. Detta leder i sin
tur till att minska fattigdom och att främja
demokrati. God utbildning leder till att
utveckla samhällen och gynnar många
av de andra globala målen också. Därför
brinner jag lite extra för detta mål!
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Nawaal Ali Salad
Å L DER: 22 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

vid läkarprogrammet

Jag är först och främst väldigt tacksam över att ha blivit utsedd till en av
FN-förbundets 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 utmaningar, 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 engagera sig. Den röda tråden i mitt ambassadörskap är att ”ingen kan göra allt, men
alla kan göra något”.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Orfeas Georgakakis

Paulsson
Å L DER: 26 år
OR T: Linköping

SYS SEL S ÄT T NING: Studerar en

master i internationella
relationer och europeiska
studier i Linköping

Trots att ungas engagemang för samhällsfrågor i Sverige är stort, finns det ett kunskapsgap när det gäller de globala målen
och dess betydelse för oss idag men främst
för framtida generationer. Jag tror på att
vi kan sluta kunskapsgapet och få fler att
engagera sig i de globala målen genom
kunskapsbildande och därmed ge konkreta verktyg för vad unga och vuxna kan
göra för att bidra till de globala målen. Jag
hoppas därför att med den kunskapen jag
har från att arbeta med de globala målen i
Tanzania och Sverige kunna ge tips på hur
man kan engagera sig.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Mål 3 som handlar om
hälsa och välbefinnande.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå
sin fulla potential och att bidra positivt
till samhällsutvecklingen. Samhällets
satsningar på hälsa är en investering
i samhället 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 förebyggas. Mål 3 syftar även till
att utrota flera av de dödliga epidemierna,
som aids, tuberkulos samt malaria. Det är
ett mål som sannerligen ligger mig varmt
om hjärtat, men alla globala mål är lika
viktiga i arbetet mot hållbarhet.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Det finns inget mål som är
viktigare än det andra. Alla
är sammanlänkande och påverkar varandra på ett eller annat sätt. Ett mål som
ligger mig varmt om hjärtat är nummer
16 – Fredliga och inkluderade samhällen.
Fredliga samhällen och frihet från våld är
en viktig byggsten för att vi ska kunna ha
hållbar utveckling. Demokrati är en viktig
nyckel för ett fredligt och välfungerande
samhälle där mänskliga rättigheter värnas. Hur förhåller sig och arbetar företag
och organisationer med den här frågan är
en fråga som jag anser är otroligt viktig att
ställa sig.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

N A MN: Oscar Rosengren
Å L DER: 25 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

statsvetenskap

Varför är du ambassadör för
globala målen?

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Jag är ambassadör för globala målen av
den enkla anledningen att det ger mig
möjligheten att influera och upplysa
dagens ungdomar och därmed morgondagens beslutsfattare. Jag ser detta hedersuppdrag som en fantastisk möjlighet att
bidra till en bättre värld samtidigt som jag
ges möjlighet att utvecklas på ett individuellt plan. Min förhoppning är att den
kunskapsspridningen jag genom mitt
uppdrag har möjlighet att bidra till, kommer tjäna vår värld och medmänniskor
under lång tid framöver. Samtidigt är jag
övertygad om att jag genom mitt uppdrag
kommer dra många värdefulla lärdomar
betydelsefulla för mitt framtida arbete
för en mer hållbar och fredligare värld i
demokratins tjänst.

Mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen.

Varför är du ambassadör för
globala målen?
Vi ungdomar är framtiden för denna planet, vi är spjutspetsen. Och som ungdom
känner jag att jag inte bara kan sitta still
när jag vet att det räcker med en eller flera
för att uppmärksamma många om världsfrågorna och hur man kan bidra till förbättring.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Alla är lika viktiga men min
favorit är nummer 4 god
utbildning. Att lära sig läsa, skriva och
räkna skapar så stora möjligheter för så
många.

N A MN: Samira Bagheri Afousi
Å L DER: 18 år
OR T: Härnösand
SYS SEL S ÄT T NING: Går för

tillfället mitt sista år på
Räddningsgymnasiet Sandö

13

FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Samuel Molin
Å L DER: 21 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

civilingenjör inom industriell
teknik & hållbarhet på KTH

Att vara ambassadör är möjligheten
att göra skillnad. Denna möjlighet ska
förverkligas. Svåra tider gör de mest
utsatta ännu mer utsatta. Vi läser dagligen skräckrubriker om kriser världen
över. För det danas humanitära kriser.
Massvält, demokratins reträtt, och klimatkrisen är alla produkterna av dessa
svåra tider. Och dessa kriser glöms alldeles för ofta bort i mediabruset. Mitt arbete
som ambassadör är ett upplysningsarbete.
Min uppgift är att denna möjlighet ska
förverkligas. Därför är jag ambassadör för
de globala målen.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Selma Modéer Wiking
Å L DER: 21 år
OR T: Malmö
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

grafisk design, visuell
Kommunikation

Min drivkraft är att skapa förändring.
Bidra till att vi når de globala målen till år
2030. Jag vill lära mig mer om FN:s arbete,
hållbarhet, utveckling och att tillsammans med andra eldsjälar göra skillnad.
Jag är nyfiken och motiveras av ny kunskap, för att i sin tur kunna ge vidare den
till andra. Vill dra ett strå till stacken och
visa på att det alltid är värt att fortsätta,
stå upp för det goda och aldrig ge upp.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Mål 6 – Rent vatten och
sanitet för alla. Varenda ett
av de globala målen är livsviktiga. Men
livsviktigaste av alla är frågan om rent
vatten. En människa kan – som längst –
överleva 3 dagar utan vatten. Vatten är
roten till liv på jorden. Och människan
tar dåligt hand om den livsviktigaste
resursen vi har. Enligt mig är den mest
skrämmande symptomet på klimatkrisen den drastiskt minskande färskvattenreserven. Redan 2025 uppskattas det,
enligt FN, att 1.8 miljarder människor
kommer leva i områden med vattenbrist.
Det är humanitär kollaps som närmar sig
i ruskig fart.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?
Mål 5 och 13. Även 12 samt
16. Varit aktiv feminist, antirasist och klimatkämpe sedan ung ålder
och hjärtat slår starkt för rättvisan och klimatet. Det är naturligt för mig att stå upp
för de som inte själva har haft möjligheten
att göra det och visa stöd för dem som i
en position av förtryck är direkt utsatta.
Förändring börjar hos individen, på
makronivå, därför tror jag på framtiden –
vi kan gemensamt göra skillnad, globalt.
Bildning är vägen framåt för bekämpning
av orättvisor och klimatförnekare.
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Tamar Khatchadourian
Å L DER: 25 år
ORT: Stockholm
SYS SEL SÄT TNING: Studerar

De globala målen är till för att avskaffa
extrem fattigdom, minska ojämlikheter
och orättvisor i världen, främja fred och
rättvisa och lösa klimatkrisen. Detta är
även helt i linje med min förhoppning för
världen och av den anledningen är det
en självklarhet för mig att sträva efter att
uppmärksamma och jobba mot att uppfylla målen, denna gång genom att vara
ambassadör.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Jag kan nog inte bara välja
ett mål utan det är
framför allt målen inom social hållbarhet
som ligger mig närmst om hjärtat.

vid Stockholms universitet.

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Tea Pucar
Å L DER: 25 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Arbetar som

Jag har alltid haft ett stort engagemang
för hållbar utveckling och vill med detta
uppdrag kunna nå ut till fler unga, och
förhoppningsvis väcka ett intresse för globala frågor. Rollen som ambassadör kommer dessutom att ge mig en möjlighet att
arbeta med Agenda 2030 på ett konkret
och kreativt sätt. Det är även ett tillfälle
för mig att fördjupa mina kunskaper om
FN:s arbete och mitt engagemang.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Jag anser att globala målen
är sammankopplade och
beroende av varandra för att uppnå hållbar utveckling. Med Agenda 2030, erkändes migranters positiva bidrag till inkluderande tillväxt och hållbar utveckling. Vi
måste därmed arbeta aktivt med att stärka
migranters position och möjligheter till
att bidra till utvecklingen. Därför brinner
jag extra för mål 16, som just handlar om
att främja fredliga och inkluderade samhällen.

barnbibliotekarie
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FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER FÖR GLOBALA MÅLEN

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Wilma Sörman Ivarzon
ÅLDER: 22 år
ORT: Lund
SYS SEL SÄT TNING: Studerar

fred- och konfliktvetenskap vid
Lunds universitet

Jag är ambassadör för de globala målen
eftersom jag brinner för frågor gällande
politik, globala orättvisor och fred, och
ambassadörsprogrammet är en chans
att omsätta intresse till handling. Att
få vara delaktig i FN-förbundets arbete
kring Agenda 2030 känns för mig som
en fantastisk möjlighet. Jag är otroligt
motiverad till att både få lära mig mer
om utvecklingsfrågor och dela med mig
av mina kunskaper till andra. För mig
har FN-förbundet varit bidragande i att
väcka ett djupt engagemang för en fredligare värld, och jag hoppas kunna väcka
samma intresse för någon annan. Jag ser
fram emot ett lärorikt och givande år och
det ska bli otroligt roligt att få komma ut
och föreläsa!

Varför är du ambassadör för
globala målen?

N A MN: Vüsal Quliyev
Å L DER: 22 år
OR T: Stockholm
SYS SEL S ÄT T NING: Studerar

socionomprogrammet vid
Stockholms universitet

För att vi ska kunna skapa en socioekonomiskt hållbar värld behöver vi föra
världen in i en ny era där vi förändrar
vårt levnadssätt och är mer redo inför de
kommande kriserna. Vid kriser pratar
vi människor om samarbete och vänder
oss till den nationella regeringen, när det
egentliga problemet är globalt. Därmed
behöver vi samarbeta på den globala
nivån för att lösa problemen! Jag blev
ambassadör för att genom ett samarbete
kunna vara med och förverkliga Agenda
2030 och de globala målen. Vi behöver
börja med detta idag, här och nu – för en
bättre framtid i en ny tid!

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Jag tror att alla målen är
lika viktiga att sträva efter,
men det jag brinner starkast för är mål
16, Fredliga och inkluderande samhällen.
Konflikter har fruktansvärda konsekvenser för individer och samhälle, och alltför många människor behöver idag leva
utan den grundläggande trygghet fred
innebär. Mål 16 är viktigt att sträva mot
eftersom utan fred kan ingen varaktig
utveckling eller förbättring av människors levnadsvillkor ske. Arbetet mot fredligare och mer inkluderande samhällen
kan också inkludera många av de andra
målen.

Vilket globalt mål
brinner du extra för?

Jag har mål 5, 13 och 16 som
mina hjärtefrågor, eftersom
jag anser att de är grundbulten för en värld
med rättssäkerhet, hållbarhet och demokrati. Utan ett fredligt och inkluderande
samhälle kan vi inte utrota fattigdomen
eller bekämpa främlingsfientligheten.
Därmed har mål 16 enorm betydelse för
att de andra målen också ska kunna förverkligas. Visionen om att uppnå fredligt
och inkluderande, hållbar samt ett jämställt samhälle är inte för några länder. Det
är inte för vissa människor eller enbart
för de med en viss nivå av inkomst. Det
är för alla, vartenda land, oavsett kontinent! Eftersom mål 5, 13 och 16 är grundläggande självklarheter och kommer att
underlätta för att uppnå hela Agenda 2030
och de globala målen – för en hållbar värld
i en ny tid!
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