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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 och projekt Minor. 

• 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:

Leeymun Farah
Ungdomssekreterare & Projektansvarig för 
Ambassadörsprogrammet
leymuun.farah@fn.se
08-502 31 526

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 2022 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.

Läs mer 
på fn.se/ 

ambassadorer
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PRESENTATIONER: 
FN-FÖRBUNDETS AMBASSADÖRER  

FÖR AGENDA 2030

NAMN: Klaudia Zielinska  
ÅLDER: 17 
ORT: Malmö 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
andra året på 
ekonomiprogrammet.  

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Sedan jag fick chansen att få vara med och 
påverka inom FN via min skola som är en 
FN-Skola har jag lagt ned hela min själ för 
det. Men sen unga år har jag velat göra 
något bra för andra, för världen. Jag var 
och är den som syns och hörs och de flesta 
i min omgivning, i skolan eller på jobbet 
vet vem jag är trots att de inte känner mig. 
Jag har alltid gillat stå på scen men har all-
tid velat ha ett bra budskap bakom. Redan 
i grundskolan påbörjade jag ett projekt 
mot sexualbrott på nätet som jag än idag 
utvecklar. Jag brinner för att hjälpa andra, 
främst barn och kvinnor eller andra 
utsatta grupper i samhället. Jag vill göra 
skillnad, jag vill att ungas röster ska höras 
och tror starkt på att vi tillsammans kan 
skapa en bättre värld för vår både oss men 
även vår kommande generation! 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Jag brinner främst för FN:s globala mål 
kring mänskliga rättigheter då jag anser 
att människan står bakom allt både det 
goda samt det onda i världen. Mår männ-
iskan dåligt så kommer inget bli bra. 
Därmed önskar jag (då jag brinner för 

det) att jobba med mänsk-
liga rättigheter. För att 
kunna främja människan, 
hens rättigheter,möjlig-
heter och eventuella skyl-

digheter i samhället för att skapa bättre 
levnadsvillkor/strandrestaurang för alla. 
Skapa trygghet för alla. Skapa bra miljö 
och ge alla lika chanser för att kunna leva, 
utvecklas och skapa. Vara egna individer 
med lika möjligheter helt enkelt.

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig?
Jag har nog nämnt det i de tidigare frå-
gorna redan innan men jag önskar för-
tydliga det ännu än gång. Jag som ung 
individ har en enorm betydelse för både 
min och andras framtid. Det är våra val 
som kommer att spela roll. Det är vårt 
agerande som kommer sätta avtryck. Det 
är vi som avgör vilken framtida värld vi 
önskar leva i. Finns det de som brinner 
för att jobba med det lite extra så ska de 
ges chansen till det och på så sätt ge lite 
mer åt de behövande. Tillsammans kan 
vi göra skillnad och med små steg kan vi 
så småningom nå våra tillsammans upp-
satta mål. Mål som vi värnar för och som 
vi strävar efter. För allas lika värde, för 
miljön, för världen, för oss. För borde alla 
engagera sig.
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som krävs för att bli en 
aktiv samhällsmedborgare. 
Från ett svenskt perspek-
tiv finns det många saker 
vi behöver jobba på inom 

dagens skola, däribland diskriminering 
och jämlikhet. För att kunna bemöta 
dessa utmaningar så blir såväl politiken 
som civilsamhället viktiga aktörer.  

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig? 
Att engagera sig ger individer en möjlig-
het att påverka sin omvärld i frågor som 
man själv är passionerad kring. Genom 
frivilligengagemang kan man få infly-
tande och påverka såväl individer som 
samhället i stort i en positiv riktning. För 
egen del kan jag uppskatta såväl den stra-
tegiska som den operativa delen av ideellt 
arbete. Att i slutändan vara med i arbetet 
att stötta människor som behöver sam-
hället som mest är något jag upplever som 
extremt givande.

NAMN: Brendan Rajakumar 
Joseph  
ÅLDER: 20 år 
ORT: Uppsala 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
läkarprogrammet vid Uppsala 
universitet. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag har varit engagerad i civilsamhället 
under en längre tid, främst inom röda-
korsrörelsen. Det har gett mig en platt-
form att utöva ett engagemang i mina 
hjärtefrågor, däribland psykisk hälsa och 
utbildningsmöjligheter för barn och unga. 
Därav känns det såväl ärofyllt som viktigt 
att vara med och kunna informera all-
mänheten om de globala målen. Genom 
att förmedla praktiska exempel vill jag 
inspirera såväl unga som vuxna om hur 
gemene man kan engagera sig i de mål 
som är fastställda av Agenda 2030. 

Vilket globalt mål brinner du extra 
för? 
Jag tycker att mål 3, 16 och i synnerhet 
mål 4 om en god utbildning för alla är 
väldigt viktiga mål. En bra utbildning ger 
förutsättningar för alltifrån välstånd till 
hälsa. Det ger också individen de verktyg 

NAMN: Diana Parhizgar  
ÅLDER: 26 
ORT: Stockholm 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
internationella relationer

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag brinner för att se en förbättring och en 
mer jämlik värld där alla människor har 
samma rättigheter. Jag är ambassadör för 
de globala målen då jag vill lära mig mer 
om hur vi praktiskt sätt kan uppnå målen, 
och för att kunna sprida vidare kunskapen.  

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Personligen brinner jag starkt för mål 16 - 
Fredliga och inkluderande samhällen. Det 
är viktigt att mänskliga rättigheter gäl-
ler för alla människor runt om i världen. 
Brott mot mänskliga rättigheter måste tas 
på större allvar. Att eliminera övergrepp 
mot barn och kvinnor är en särskild vik-
tigt fråga för mig, samt att folk ska kunna 
säga och tycka vad de vill utan att riskera 
sina liv. Detta innebär att vi behöver ha ett 
starkt rättssystem och behöver fortsätta 
ifrågasätta dagens brott mot mänskliga 
rättigheter.  ((Även är det nödvändigt 

att världens länder börjar 
samarbeta på nya sätt för 
att kunna uppnå alla de 
globala målen. Idag är det 
brist på partnerskap, där 

mycket ansvar ligger på varje enskilt land 
att agera och göra förbättringar. Därför 
är det viktigt att mål 17 uppnås gällande 
genomförande och partnerskap, för att se 
till att alla länder håller sina löften och i 
sin tur förverkliga alla de mål vi satt till 
år 2030.

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig? 
Jag tycker det är viktigt att engagera sig 
då det finns många frågor i dagens värld 
som behöver förbättras och elimineras. Ju 
fler vi är som engagerar oss, desto större 
blir vår röst, vilket gör att vi hörs och syns 
mer. Det är tillsammans vi kan göra den 
största förändringen, därför är det viktigt 
att engagera sig för att visa sin support. 
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NAMN: Albin Wikman  
ÅLDER: 17 år  
ORT: Östersund 
SYSSEL SÄT TNING: Student 

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Jag ser allting förändras och gå i kras. 
Ingen verkar förstå, allting bara antas. 
Havet försurnas, världen gråter. Vi kan 
inte få jorden åter. Det Internationella 
samhället är mänsklighetens kropp. Så 
länge som det finns liv finns det hopp. 
Vi måste skapa balans i våra liv och vår 
natur. Frågan är bara… hur? Orättvisor, 
mental ohälsa, stigande havsnivåer, fat-
tigdom, smutsigt vatten. Det är som att vi 
vandrar i natten. Världen kräver föränd-
ring. Det sker genom handling. Och pos-
ten som ambassadör för de globala målen 
är min handling för förändring. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
I denna tid vi tvingats och 
tvingas leva i där liv efter 

liv lämnar oss, viktiga resurser efter 
viktiga resurser går åt och där personlig 
frihet efter frihet går förlorad. Och där 
hoppet om en normal vardag har sinat 
så är det utan tvekan globala målet nr 3, 
som ska säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig?
Ideellt engagemang bidrar inte bara till 
växande kompetens på det personliga 
planet. Att göra gott känns gott. Det kan-
ske låter konstigt men det är inte mindre 
sant för den delen. Att kunna bidra till en 
god sak är oftast något som får människor 
att må bra och inte minst känna en större 
mening med tillvaron.

NAMN: Ismail Abdullahi 
Aidid 
ÅLDER: 22 
ORT: Jönköping 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
Internationellt arbete- Globala 
studier. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Mitt intresse kring de att jobba med glo-
bala frågor och hållbarhet har växtes 
genom åren. De globala målen har blivit 
mitt kompas till mitt engagemang och 
ett verktyg som hjälper mig att jobba 
med mina hjärtefrågor. Därför vill jag bli 
ambassadör för de globala målen för att 
sprida kunskapen kring de till många. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
De 17 globala målen är viktiga allesam-
mans och det går inte att favorisera enligt 
mig dock har jag några av de som ligger 
närmare av mina hjärtefrågor vilket är 
SDG10, SDG5, SDG4 samt SDG16.  

Varför tycker du att det 
är viktigt att engagera 
sig?
För att vi ska kunna leva 

det värld som vi vill så är det viktigt att 
alla engagera sig inom det område som 
de intresserar och därmed bidra förbätt-
ringen av det värld som vi lever i. Att 
engagera sig kan också vara ett sätt som 
man utvecklar sig som person, skaffa 
erfarenhet samt nätverk, därför borde 
alla engagera sig.
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NAMN: Ida Andersson 
ÅLDER: 17 
ORT: Borås 
SYSSEL SÄT TNING: 
Gymnasiestudier  

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Jag är ambassadör för de globala målen 
för att jag tycker att det är viktigt att upp-
märksamma dessa, och aktivt arbeta för 
att de ska kunna uppnås. Att få ta del av 
och sprida kunskap om de globala målen 
till både äldre och yngre, är något som är 
viktigt och bidrar till en hållbar samhälls-
utveckling. Det är viktigt att få människor 
att inse att även små förändringar påver-
kar de globala målen positivt, och detta 
vill jag vara en del av.

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Alla globala mål är otroligt viktiga, men 
det jag brinner extra för är mål nummer 
4; god utbildning för alla. En god utbild-
ning för alla är grunden till vårt samhälle, 
och dess positiva utveckling. Utbildning 
är en grundläggande mänsklig rättighet, 
som alla bör ha tillgång till. Trots detta 

beräknas 774 miljoner 
människor inte kunna läsa 
eller skriva, vilket gör att 
de går miste om möjlighe-
ter som finns för dem i vårt 

samhälle. En global utbildning skulle 
göra att nya ideer föds, och att barn och 
ungdomar kan skapa sin egen väg till ett 
bättre liv.

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig?
Jag tycker att det är viktigt att engagera 
sig i de globala målen, för att arbeta för 
en hållbar, inkluderande och bättre 
värld. Att engagera sig och sprida kun-
skap, om vad du som individ själv kan 
åstadkomma för en mer hållbar värld är 
viktigt. Utbildning och kunskap är vik-
tiga hörnstenar för att skapa en hållbar 
utveckling, vilket jag vill var med och 
bidra till. Engagemang, litet som stort, är 
viktigt eftersom alla handlingar påverkar 
världen.  

NAMN: Emelie Lindgren 
ÅLDER: 19 
ORT: Stockholm 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Jag är ambassadör för de globala målen 
för att engagera andra i frågor som jag 
brinner för. För att förändra samhället 
vill jag få fler att upptäcka hur givande 
och viktigt det är att vara en aktiv sam-
hällsmedborgare. De globala målen bidrar 
till en förståelse av hur världsproblemen 
ser ut och är ett bra verktyg för att invol-
vera fler i arbetet med att skapa en hållbar 
värld. För att få till nödvändiga föränd-
ring krävs arbete både på hemmaplan och 
globalt. Det vill jag bidra till!

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Alla mål är såklart viktiga och dessutom 
relaterade till varandra, men mål 13, Att 
bekämpa klimatförändringarna, klap-
par mitt hjärta extra hårt för. Jag tycker 
det är angeläget att belysa hur klimatet 
påverkar även andra områden som hälsa, 
ojämlikhet och välmående, såväl för indi-

viden som för skapande av 
stabila, trygga samhällen. 
Att bromsa klimatkrisen är 
därför också en förutsätt-
ning för att kunna uppnå 

många av de andra målen, som mål 6: 
Rent vatten och sanitet för alla och mål 2: 
Ingen hunger. 

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig?
För mig finns inte alternativet att inte 
engagera sig. För att vi och kommande 
generationer ska kunna leva väl här på 
jorden måste så många som möjligt enga-
gera sig. Jag tror att de flesta som reflekte-
rar över hur våra samhällen ser ut tycker 
att det finns saker som borde förändras, 
eller behållas för den delen. Det vi öns-
kar kommer inte av sig självt - vi måste 
kämpa för det. Att stå upp för sina åsikter 
och engagera sig i samhällsfrågor är soli-
dariskt och dessutom roligt.  
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NAMN: Jessica Pettersson 
ÅLDER: 22 
ORT: Umeå 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
Politicies kandidatprogram-
met vid Umeå universitet  

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Hållbarhetsfrågor har alltid varit ett stort 
intresse för mig och jag försöker hela 
tiden hitta sätt att omsätta det intresset till 
riktig handling. Därför var FNs ambas-
sadörsprogram ett självklart val för mig. 
Genom att bli ambassadör för de globala 
målen kan jag bidra till att fler blir intres-
serade och engagerade så att vi tillsam-
mans når målen innan 2030. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Alla de globala målen är väldigt viktiga 
samt integrerar med varandra, men för 
just mig så är mål nr. 5 “Jämställdhet” och 
mål nr. 10 “minskad ojämlikhet” extra 
viktiga då jag alltid haft en stor passion 
för social hållbarhet. Jag anser att om det 
finns en grundläggande tanke att alla i 

samhället ska behandlas 
likvärdigt så kommer det 
underlätta för många av de 
andra målen att uppnås.

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig?
Med bara 8 år kvar tills vi ska ha upp-
nått de globala målen så är det viktigare 
än någonsin att engagera sig i dessa mål. 
Detta betyder att vi behöver gå från ord 
till handling och det är nu. Desto fler 
människor som blir utbildade om Agenda 
2030 desto fler är vi som kan bidra till att 
uppnå de globala målen. Vi måste fort-
sätta kämpa för att framtida generationer 
ska få en bättre omvärld att växa upp i. 
För en ljusare framtid, för Agenda 2030.

NAMN: Dana Bdwi  
ÅLDER: 23 
ORT: Stockholm 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
tandläkarprogrammet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
för att jag är intresserad och brinner för 
frågor gällande politik och mänskliga 
rättigheter. Ambassadörsprogrammet är 
ett hedersuppdrag som ger en chans att 
göra något och vara med och skapa för-
ändring samt att få vara en del av svenska 
FN-förbundet. Jag vill också lära mig mer 
om arbetet och sprida kunskapen och 
informationen till andra. Det ska bli spän-
nande och jag ser fram emot ett lärorikt år 
av föreläsningar och utveckling.  

Vilket globalt mål 
brinner du extra för? 
Jag anser att alla globala 
målen är oerhört viktiga 
och beroende av varan-

dra för att vi ska nå hållbar utveckling. 
Men mest brinner jag för mål 16 som 
handlar om fredliga och inkluderande 
samhällen och mål 4 om god utbildning. 
Detta behövs för att vi ska få till en jämlik 
tillgång för alla och bygga ett starkt sam-
hälle på. 

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig? 
För att vi tillsammans kan göra skillnad 
och förbättra vårt samhälle. 
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NAMN: Aytac Quliyeva 
ÅLDER: 21 
ORT: Jordbro 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
till gymnasielärare vid 
Stockholms universitet

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för globala målen efter-
som jag delar de värderingar som FN gör 
och vill därmed vara en del av arbetet för 
att förverkliga de globala målen. För att vi 
ska kunna förverkliga de globala målen 
så behöver vi fortsätta engagera oss och 
sprida budskapet om vad globala målen 
innebär, alltifrån unga till äldre. Jag är 
ambassadör för globala målen för att vara 
med och informera alltfler människor om 
Agenda 2030, både fysiskt och digitalt.  

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Mål nummer 13, att bekämpa 
klimatförändringarna. 

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig?
De globala målen täcker alla områden för 
en hållbar värld och kan förbättra vardags-
livet för oss människor genom att ge goda 
förutsättningar och möjligheter. Dessa 
möjligheter och förutsättningar är alltifrån 
rent vatten, hållbara städer till god utbild-
ning. Därmed är det viktigt att vi alla enga-
gerar oss för vår gemensamma värld och 
förverkligar den gröna omställningen och 
förverkligar de globala målen. 

NAMN: NADIA Akrami 
ÅLDER: 26 
ORT: Växjö 
SYSEL SÄT TNING: Studerar 
freds- och utvecklingsstudier 
på Linnéuniversitetet 

Varför är du ambassadör för  
globala målen
Jag är ambassadör för de globala målen 
då jag både vill sprida kunskap till andra 
men också hjälpa dem hitta vägar till 
att engagera sig och bidra till de globala 
målen. Jag anser att för att kunna nå de 
dessa mål runt om i jorden behöver vi 
först kunna arbeta med dem stegvis i vårt 
egna samhälle, något vi alla har ansvar för 
och något jag vill medla till andra. 

Vilket globalt mål  
brinner du extra för?
Detta har länge varit en svår fråga för 
mig då jag tycker att alla mål är lika vik-
tiga och värda att diskutera. Men om jag 
måste välja så är det god utbildning samt 
fredliga och inkluderade samhällen. Även 
om utbildning är en mänsklig rättighet är 
det något många tyvärr inte får eller kan 

ta del av vilket förebygger 
utvecklingen i världen. 
Fredliga samhällen ligger 
också väldigt nära mitt 
hjärta då det viktigaste för 

alla samhällen är att kunna leva utan hot 
och våld, samt att kunna känna sig trygg 
när man går ut på kvällen.  

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig?
Fredsfrågor och fredsarbete är väldigt 
stora ämnen som man kan känna sig gan-
ska liten och hjälplös i, men så är det inte. 
Vi människor är mäktigare än vad vi tror, 
och det krävs bara att använda våra rös-
ter för att bidra till fredligare samhällen 
och en bättre värld. Det är upp till oss att 
skapa den förändring vi vill se, och där-
för är det viktigt att engagera sig! 
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NAMN: Nelly Gidlund  
ÅLDER: 18 
ORT: Örnsköldsvik 
SYSSEL SÄT TNING:  Studerar  
samhällsvetenskap på 
gymnasiet. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
För att jag tycker att de globala målen är 
riktigt bra. De behövs. Nu gäller det bara 
att vi gör allt vi kan för att leva upp till 
dem, upplysa så många som möjligt och 
kämpa i genomförandet för att uppnå 
målen. Jag vill även själv lära mig mer så 
att jag på ett rättvist sätt kan företräda 
det jag brinner för och väcka intresse och 
engagemang hos andra.  

Vilket globalt mål brinner du extra 
för?
Främst 4 utbildning och 5 jämställdhet 
men även 10 minskad ojämlikhet och 16 
fredliga och inkluderande samhällen. 

Varför tycker du att det 
är viktigt att engagera 
sig?
De globala målen täcker 

alla områden för en hållbar värld och kan 
förbättra vardagslivet för oss människor 
genom att ge goda förutsättningar och 
möjligheter. Dessa möjligheter och för-
utsättningar är alltifrån rent vatten, håll-
bara städer till god utbildning. Därmed är 
det viktigt att vi alla engagerar oss för vår 
gemensamma värld och förverkligar den 
gröna omställningen och förverkligar de 
globala målen. 

NAMN: Sophie Clauss  
ÅLDER: 26  
ORT: Stockholm  
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
environmental engineering 
vid KTH och ETH Zürich. 

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Jag är ambassadör för de globala målen 
därför att jag brinner för  hållbar utveck-
ling. En hållbar utveckling i vilken jäm-
ställdhet är centralt, människor får 
samma förutsättningar för att leva, och 
naturen värnas om och respekteras. Jag är 
övertygad om att ambassadörsrollen tillå-
ter en spridning av viktig information om 
jämställdhet, jämlikhet, global hälsa och 
hur ett cirkulärt användande av resurser 
kan och bör ersätta linjär konsumtion, 
vilket jag vill vara en del av.    

Vilket globalt mål brinner du extra för? 
Jag brinner extra för två mål: Jämställdhet 
och Bekämpa klimatförändringarna. 
Jämställdhet mellan könen med rättvisa 
fördelningar av inflytande och resurser 
är en grundförutsättning för ett hållbart 
samhälle. Våld, diskriminering och skad-
liga sedvänjor mot delar av en befolkning 
hindrar den hållbara samhällsutveck-
lingen, och i dagens samhälle kan våld i 
nära relationer klassas som ett folkhälso-
problem. Jag vill vara med och skapa en 
balans mellan könen och arbeta mot en 

hållbar framtid där våld 
och diskrimineringar eli-
mineras. Jag brinner även 
för att bekämpa klimatför-
ändringarna då de ökande 

koldioxidutsläppen är ett direkt hot mot 
människor, djur, ekosystem, och vatten-
tillgång. Jag vill bidra till en förändring 
av den nutida infrastrukturen för att 
mitigera påverkan på miljön, och göra 
förändringar för att skydda vår planet. 

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig? 
För mig är engagemang viktigt för att 
sprida kunskap och för att vara med 
och påverka. Jag ser engagemang som 
en viktig komponent i att kunna sprida 
information som exempelvis kan använ-
das i viktiga beslut. Ju fler personer som 
engagerar sig, desto större chans har vi 
att uppnå en hållbar framtid i och med att 
alla engagerade i sin tur når ut till olika 
personer och kan inspirera dessa till håll-
bara val.
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NAMN: TASNIM Marawi 
ÅLDER: 20ÅR 
ORT: Kungsbacka, Halland 
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
Naturvetenskaps-programmet 
på Elof Lindälvs gymnasium.  

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
För att jag brinner för hållbar utveck-
lingen, kunna förändra och bidra med 
någonting till denna värld.  

Vilket globalt mål brinner du extra 
för?
Alla mål hänger samman och man kan 
inte nå ett mål utan att hantera och 
bekanta de andra målen. Därför brinner 
jag för alla målen lika mycket! Men jag 
kan svara utifrån det jag kan göra just 
nu i Kungsbacka och i Halland. Följande 
målen:  Klimatet, Jämställdhet, Fredliga 
och inkluderande samhälle. 

Varför tycker du att det 
är viktigt att engagera 
sig?
Eftersom när man får en 

chans att påverka och göra någonting posi-
tivt för mänskligheten, då ska man ta tag 
i chansen och göra skillnad. Vi som befin-
ner oss i Sverige har bättre chans att enga-
gera oss än någon sin tidigare. De steg som 
vi kan ta är kanske lätta för oss men som 
kan verkligen göra stor skillnad för någon 
annan människa i världen. Vi måste sluta 
tänka egoistisk och förstår att vi alla är i 
detta tillsammans. Allting kan bli annor-
lunda när vi engagerar oss, framtiden går 
att rädda när vi gör det tillsammans en 
gång för alla. Det hela handlar om hur ser 
morgondagen ut som vi skapar idag. 

NAMN: Tilde Andersson  
ÅLDER: 23 år  
ORT: Lund, Skåne.  
SYSSEL SÄT TNING: Studerar 
Freds- och konfliktvetenskap 
på Lunds universitet  

Varför är du ambassadör för  
globala målen?
Det finns ett stort engagemang för de glo-
bala målen i Sverige, ändå upplever jag 
att det finns en viss kunskapsbrist. Målen 
kan, för den som inte är insatt, kännas 
”många” och ”långt bort”, trots att man 
hört talas om dem. Genom att arbeta med 
målen tillsammans med ungdomar växer 
förhoppningsvis ny förståelse och kun-
skap fram, vilket kan ge upphov till ökat 
engagemang. Utvecklingen i framtiden 
bygger på att ungdomar som idag har ett 
intresse för globala frågor får uppmunt-
ran och möjligheter att omvandla nämnda 
intresse till handling, och det var det syf-
tet jag ville jag bidra till när jag ansökte 
om att bli ambassadör för globala målen. 

Vilket globalt mål brinner du extra  för? 
Jag ser de globala målen som sammanlän-
kade och ömsesidigt beroende av varan-
dra. Däremot är ett mål som ligger mig 
varmt om hjärtat Mål 16 – Fredliga och 
inkluderande samhällen. Möjligheten att 
lösa många av målen försvåras avsevärt 

av krig och konflikter, samt 
av strukturella hinder, och 
bör därmed vara något som 
arbetas med på alla nivåer. 
Möjligheten att fullfölja 

en utbildning, att bygga upp fungerande 
institutioner och samhällen, och att 
arbeta med klimatpåverkan är alla bero-
ende av en stabil omgivning utan krig 
och konflikt. En varaktig fred är således 
väsentligt för att man ska kunna förbättra 
människors generella levnadsvillkor. 

Varför tycker du att det är viktigt att 
engagera sig? 
En hörnsten i mitt förhållningssätt till 
engagemang har alltid varit att själv ta 
ansvar för de förändringar jag vill se. I 
min närhet har jag alltid försökt att inte 
bara se problemen, utan även möjliga 
lösningar till dessa och vad jag kan göra 
för att möjliggöra dem. Utöver det är jag 
övertygad om att engagemang på olika 
nivåer ger möjligheten till möten som 
skapar otroliga utbyten av kunskap och 
erfarenheter vilket kommer vara gynn-
samt i framtida uppdrag. 


