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Presentation av de nominerade kandidaterna 

Benton Wolgers 
Har jobbat med folkhögskolor kopplat till hållbar utveckling, internationella frågor och mänskliga 

rättigheter i hela mitt vuxna liv. 1991 var jag med och startade Färnebo folkhögskola. 2002 flyttade 

jag till Röda Korsets folkhögskola. Har varit aktivist inom asylrätt, anti-apartheid, antirasism, fair 

trade och Steg 3, vice ordförande i Fair Trade Center. 

 

Jag skriver mycket, alltifrån poesi till debattartiklar, jag har en utställning, som heter Bentons 

Bokstavsberättelser på Vårdinge By folkhögskola just nu. 

Bokslukare, tennisspelare, familj med tre pojkar:16, 19, 23. 

Emma Wallrup 
Jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Uppsala län och sitter i Trafikutskottet och är talesperson 

i trafikfrågor för Vänsterpartiet. Jag sitter också som ersättare i Skatteutskottet i Miljö- och 

jordbruksutskottet och sitter med i Vänsterpartiets partistyrelsen. Mitt yrke är biolog. Just nu 

arbetar jag med en konferens om vägen till korruption för att diskutera demokratifrågorna djupare. 

Vi håller också på att starta upp ett nätverk om Demokrati, makt och korruption i riksdagen. Vi har 

sett hur vårt samhälle gått mot en sämre kultur när det gäller korruptiva tendenser. Nu är vi inte 

längre det främsta landet när det gäller korruptionsfrihet utan har halkat ner till tredje plats. Det är 

viktigt att stävja denna utveckling och samtidigt att radikalisera alla krafter som vill kämpa för en 

marknära politik. För att kunna bygga en välfärd för alla som utgår från verkliga behov hos dem som 

behöver skyddsnäten som mest så är kunskapen om hur makt och korruption en grundbult för att 

gynna rena strukturer som släpper fram demokrati och människors rättigheter! 

Daniel Mossberg 
Jag jobbar som studierektor vid CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, 

www.cemus.uu.se, vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet och Sveriges 

lantbruksuniversitet, SLU. Mitt huvudsakliga arbetsområde är som studierektor för CEMUS 

studentdrivna utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket innefattar allt från 

utbildningsadministration och pedagogiska utveckling i mer traditionell bemärkelse till arbetet med 

amanuenserna, kursarbetsgrupperna och gästföreläsarna som gör våra kurser. Jag är även del av 

CEMUS ledningsgrupp, sitter med i centrumstyrelsen och institutionsstyrelsen, där arbetet är mer 

fokuserat på utveckling av verksamheten och praktiska frågor. 

 

Min ämnesmässiga bakgrund är främst inom humaniora (kulturantropologi, konsthistoria, praktisk 

filosofi), samhällsvetenskap (USA-kunskap, pedagogisk ledarskap) och tvärvetenskap (miljö- och 

utvecklingsstudier, hållbar utveckling, miljöhistoria). Med intressen som musik, poesi, konst, design, 

natur, historia, politik, organisationskultur, pedagogik, samhällsförändring, existentiella frågor, 

filosofi. 

 

Mitt engagemang för att rädda världen (som det en gång hette) började i den lokala 

Amnesty-gruppen i Söderhamn där jag växte upp och fortsatte med ett antal volontärresor till olika 

delar av världen. Engagemanget fortsatte när jag efter några år i Uppsala hittade till CEMUS och 

läste min första kurs, blev studentrepresentant, satt med i CEMUS nämnd, var med att utveckla en 

ny kurs, började jobba på CEMUS som amanuens och blev personalrepresentant. Sen 2006 har jag 
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arbetat som kurssamordnare och studierektor på CEMUS. 

Anna Hjälm 
Se bifogat CV.  

Caroline Edelstam 
Ms. Caroline Edelstam is grandchild to Ambassador Harald Edelstam and the co-founder of the 

Harald Edelstam Foundation (board member) and the Edelstam Prize. Ms. Caroline Edelstam has 

been the Secretary General for African Medical & Research Foundation (AMREF) in Sweden, from 

2009 to 2011. She has previously worked at Burson-Marsteller, from 2000 to 2009 and she has 

experience from a number of non-profit organizations, among others the Salvation Army, The 

Swedish Microcredit Foundation, the Foundation Min Stora Dag and has been a member of the 

editorial board for the Swedish Fundraising Council’s magazine from 2008 to 2010. Ms. Caroline 

Edelstam is ranked at CSR i Praktiken in 2011 as one of the most influential people within the field of 

CSR and sustainable development in Sweden for her work at AMREF Sweden. She graduated from 

the American University of Paris in 2000. Caroline was born on 2nd of September 1975 in Trelleborg, 

Sweden. 

Joakim Henning 
Fakta om mig: 

30 år 

Uppväxt och bor i Stockholm 

Magisterexamen i ekonomi 2010 (läste på Linköpings universitet) 

Därefter jobbat som externrevisor på KPMG mellan 2011 och 2014 och därefter på 

Finansinspektionen med tillsyn inom konsumentrelaterade frågor. Just nu arbetar jag med fonder. 

Jag har mycket erfarenhet av att granska och skriva rapporter från mina arbeten, vilket jag också 

tycker är kul (särskilt på FI). 

Erfarenhet från styrelsearbete när jag var yngre i en spelförening. 

På fritiden är jag utöver samhällsintresset väldigt sportintresserad, tränar mycket olika sporter och 

följer mycket sport, främst fotboll. Jag har drivit vissa hemsideprojekt och forum när jag var yngre. 

 

(Joakim Henning har under våren 2017 gått Ordfronts mr-kurs. Valberedningens anmärkning.)  

Mona Nechma  
VEM ÄR JAG?  

Mitt namn är Mona Nechma och har en interkulturell gymnasielärarexamen inom samhällskunskap 

och religionskunskap. Jag har även en kandidatexamen i religionsvetenskap från Södertörns 

högskola. Mitt engagemang hamnar inom ramen för barn och unga, mer specifikt vid mänskliga 

rättigheter, identitetsfrågor och religionsdialog. 

 

Redan vid tidig ålder var det tydligt för mig hur orättvist Sverige (och världen) är. Mina föräldrars 

berättelser och erfarenheter från den franska koloniseringen av Algeriet och den diskriminering och 

orättvisa behandling som de mötte när de flyttade till Sverige. Runt matbordet diskuterades politik, 

rättigheter och skyldigheter ofta. Detta satte tidigt spår hos mig och ville som liten förändra världen. 

 

VAD GÖR JAG IDAG?  

Idag arbetar jag aktivt mot utanförskap och segregation genom ett antal organisationer. Jag är en av 

grundarna till Soul Sisters, ett interkulturellt och interreligiöst projekt för personer som identifierar 
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sig som kvinnor. Detta initiativ började på Fryshuset och angriper en av segregationens flertaliga 

konsekvenser: bristen på naturliga mötesplatser över konstruerade gränser i vardagen. Med Soul 

Sisters har vi skapat en inkluderande mötesplats för unga tjejer från olika kulturer, religioner och 

områden i Stockholm. 

 

Utöver Soul Sisters arbetar jag på Stiftelsen Läxhjälpen som regionansvarig och 

programsamordnare. Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från 

näringslivet bedriver gratis resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. I mitt jobb 

på Läxhjälpen utvecklar jag pedagogiska metoder med 

fokus på mångfald, förhållningssätt och studieteknik och ansvarar samtidigt för över 250 Läxhjälpare 

i Stockholm, Södertälje och Västerås. I vårt arbete med komplementära insatser för barn som 

riskerar att inte klara grundskolan, skapar vi framtidstro hos många som tappat tron på sig själva. 

 

I april 2017 påbörjade jag även en ny tjänst hos studieförbundet Ibn Rushd som nationell 

verksamhetsutvecklare. Ibn Rushd är ett av de yngre studieförbunden i Sverige som är öppet för alla. 

Ibn Rushd arbetar med majoriteten av de muslimska föreningarna i Sverige och viktiga frågor berör 

mänskliga rättigheter, demokrati och den svenskmuslimska identiteten med folkbildning som 

verktyg. Här ansvarar jag för att utveckla studieförbundets operativa verksamhet med 

fokusområdena demokrati och kultur. 

 

Tidigare har jag arbetat på Sveriges interreligiösa råd (SIR) med att planera och 

genomföra SIRs första konferens, med fokus på fredsarbete. Här har jag fått även fått medverka i en 

interreligiös fredsantologi samt drivit ett pilotprojekt “Religion i det offentliga rummet” med syfte att 

ta det andliga samtalet till offentliga plattformar. Här samarbetade jag med Historiska museet.  

 

Özlem Kandemir 
Jag är som person driven och engagerad i det som jag åtar mig. Jag är ansvarsfull, empatisk och får 

väldigt lätt kontakt med människor. 

Dessa egenskaper har varit till stor hjälp för utförande av alla mina uppdrag. Jag har bland annat 

varit ordförande för H.E.V.I-kvinnoklubb (Hopp om en värld fri från individmisshandel, både 

psykisk och fysisk), som har till syfte att motverka våld i nära relationer bland den kurdiska gruppen. 

Genom detta uppdrag fick jag möjligheten att delta i utbildningen Våld i nära relationer (10 veckor) 

på ABF. Jag hade som uppgift att samordna mellan olika organisationer som polismyndigheten, 

socialtjänsten och kvinnojouren samt ansvarade för att anordna seminarier om våld i nära relationer 

och mänskliga rättigheter. Jag har även arbetat som behandlingsassistent för ensamkommande 

flyktingbarn och på ett HVB-hem för utåtagerande flickor. Genom dessa uppdrag har jag fått 

fördjupade kunskaper inom motiverande samtal samt KBT. Under höstterminen 2013 satt jag även i 

arbetsgruppen för projektet FN-förenar, anordnat av Uppsala FN-förening. 

 

Projektets syfte var integration av invandrarkvinnor som står i utanförskap samt att vägleda dem in i 

arbetsmarknaden.  Jag har haft äran att sitta två mandat Uppsala FN-föreningens styrelse. Vidare 

har jag sedan 2013 även arbetat med ett europeiskt projekt; MR i praktiken, som sponsras av EU:s 

integrationsfond och som är ett samarbete med olika organisationer där huvudaktören i Sverige är 

Folkuniversitetet.  

 

Mitt nuvarande uppdrag som ordförande för diplomati- och internationella relationer 

inom NCDK-Uppsala ( Kurdiska Demokratiska samhällscentret) ställer höga krav på förmåga 
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till organisation, administration och projektledning, egenskaper som jag ser som några av 

mina klara styrkor.  Vi strävar efter att skapa goda relationer till lokalpolitiker i Uppsala även 

civilorganisationer som arbetar för alla människor lika värde. Vårt mål är 

att uppmärksamma orättvisor och brott mot de mänskliga rättigheter som sker i Turkiet.  

 

Min brinnande passion för frågor som rör mänskliga rättigheter och hopp om förändring är 

grunden till allt som jag har arbetat med hittills. Kombinationen av de erfarenheter och 

utbildningar som jag har gör att jag tror starkt på att jag skulle kunna tillföra kompetens som 

passar uppdraget 

Kelvin Omorowa 
I am Kelvin Omorowa and I am originally from Benin City, Edo State, Nigeria. I have been living in 

Sweden since 2010. I came to Sweden to purposely pursue a higher degree in Environmental 

Economics and Management as well in Accounting and Auditing and in addition to have some years 

of international working experiences.  My interests since I have been in Sweden have rotated around 

these above mentioned areas. Furthermore, I have a huge desire to work as an auditor or an 

accountant or as an environmental auditor; I believe this will give me the opportunity to play a 

democratic role in the discus and treatment of environmental sustainability issues in our present day 

society. In my spare time, I bike a lot and at other times I surf the internet and study in other to keep 

myself updated with the latest development in the world, especially with events relating to my field of 

study. 

Kandidater till valberedningen  
1. Hanna Victoria Mörck 

 
  

5 


