
  

 
 

Sara Lindblom  

Födelseår: 1975 

Bor: Stockholm 

Utbildning: en fil mag i Freds- och Konfliktstudier från Uppsala universitet och en MSc i 
Development Studies från SOAS (School of Oriental and African studies), University of 
London 

Sysselsättning: jag arbetar idag som metod- och ämnesföreträdare (kanske bättre att skriva 
rådgivare, då vi kallas advisors på engelska och jag tycker nog det är lite tydligare) i 
demokrati/Mänskliga Rättigheter på Sidas MENA-enhet.  

Yrkeserfarenhet: Jag har framförallt arbetat med fred och mänskliga rättigheter i mina olika 
roller, där jag 2006-2010 arbetade på Krf med Mellanöstern och Sudan. Jag har efter det 
arbetat i Jerusalem med folkrättsfrågor för Diakonia, på Svenska Freds med fredsbyggande 
och konfliktlösning och senast på Rädda Barnen där jag arbetade som påverkansrådgivare 
och bland annat var placerad i Sydafrika under ett år för att jobba med ett regionalt program 
om barn och ungas sexuella hälsa och rättigheter. 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag var anställd 2006-2012 (men tjänstledig 
från 2010) 

Brinner för: Fred och mänskliga rättigheter och civilsamhällets kraft till mobilisering och 
samhällsförändring. I ett annat liv hade jag blivit safari-guide på heltid.  

  

Elisabeth Nobuoka Nordin  

Födelseår: 1969 

Bor: Tullinge 

Utbildning: Beteendevetare, tvärkulturella relationer och invandrarfrågor 

Sysselsättning: Arbetslös 

Yrkeserfarenhet: Handläggare internationellt bistånd, Svenska missionsförbundet/Kyrkornas 
Världsråd; utredare Föräkringskassan; forskningsprojekt diskriminering, FK och Karolinska 
Institutet; egenföretagare, musik och föräldraskap; folkhögskolelärare, Botkyrka 
folkhögskola; biträdande kommunalråd, miljöfrågor, Botkyrka kommun.  
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Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: medlem, enstaka samarbete under tiden på 
SMF. (Angränsande engagemang: funnits med i utkanten av Plogbillsrörelsen, där lärt mig 
och sedan jobbat mycket med icke-våldsformer av föreningsdemokrati.)  

Brinner för: Skapelse, Fred, Rättvisa. Demokrati i alla former. (Fånigt förtjust i stadgar, 
budgetuppföljning och propositionsordningarnas sköna konst.) 

  

Julle Bergenholtz-Foglander 

Födelseår: 1989 

Bor: Stockholm 

Utbildning: Teologie masterexamen i humanitärt arbete via utbildningen Network on 
Humanitarian Action (NOHA), med studier på Uppsala Universitet, Rijksuniversiteit 
Groningen och University of Western Cape (Kapstaden). Kandidatexamen i Medie- och 
kommunikationsvetenskap med inriktning mot freds- och utvecklingsarbete via 
Linnéuniveritetet, Växjö. 

Sysselsättning: Arbetar som humanitär rådgivare hos Diakonia. 

Yrkeserfarenhet: Har sedan min kandidatexamen 2011 arbetat hos en rad olika aktörer inom 
civilsamhället, främst som kommunikatör och projektledare (Operation 1325, Svenska 
Kyrkans Unga, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen) men också som departementssekreterare 
på Utrikesdepartementets enhet för konfliktfrågor och humanitär politik, och numera som 
tematisk rådgivare inom humanitära frågor hos Diakonia, där jag har arbetat sedan 2018. 
Har även bakgrunder i olika rörelser på frivillig basis såsom SMU (del av nuvarande 
equmenia), Ungdomens nykterhetsförbund, RFSL och Amnesty. 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Arbetade som vikarierande kommunikatör 
hos Kristna Fredsrörelsen mellan 2015 och 2016, där jag bland annat var med och utvecklade 
pilotprojektet medföljare som syftade att ge moraliskt stöd till personer som bodde på 
asylboenden. 

Brinner för: Rättvisa, feminism, hbtq-rättigheter och att bidra till att världen blir fredligare, 
både genom minskade antal väpnade konflikter men också genom att länder lever upp till de 
internationella löften de signerat kring att exempelvis följa internationell humanitär rätt och 
de grundläggande mänskliga rättigheterna.   

 

Elin Lundell  
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Födelseår: 1989 

Bor: Skärholmen, en söderförort till Stockholm. 

Utbildning: Masterexamen i genusvetenskap från Södertörns högskola. 

Sysselsättning: Försörjer mig som arbetshandledare i konst och hantverk på en daglig 
verksamhet samtidigt som jag studerar till folkhögskolelärare vid Linköpings universitet. 

Yrkeserfarenhet: Jag har prioriterat att lägga mycket av min tid på frivilligarbete och 
föreningsarbete -  har bland annat arbetat på ett härbärge för hemlösa kvinnor, som 
läxhjälpare och inom inom vår lokala hyresgästförening. Har lönearbetat som bland annat 
vårdbiträde, skribent och insamlare. 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Gjorde praktik på kansliet höstterminen 2014 
och var sedan anställd under två år - först som projektledare för utbildningen "Kreativ 
aktivism och ickevåld" och sedan som personaladministratör inom fredstjänstprogrammet. 
Under 2017 utbildade jag mig till ickevåldstränare och reste till de västsahariska 
flyktinglägren tillsammans med de andra blivande tränarna. 

Brinner för: Social rättvisa och folkrörelsemobilisering. Anser att ickevåld behöver vila på en 
feministisk och antirasistisk grund. Har en bakgrund i asylrättsrörelsen och är drivande i ett 
interreligiöst nätverk för kvinnor. Är hängiven vegan med hjärta för djur och miljö. 

 

Josefine Sjöberg 

Födelseår: 1990 

Bor: Malmö 

Utbildning: Master i Internationell Utveckling och Management från Lunds universitet. 

Sysselsättning: Utbildningsutvecklare 

Yrkeserfarenhet: Jag har under många år arbetat med barn- och ungas utveckling inom 
Scoutrörelsen både i Sverige och utomlands. Jag har alltid haft ett stort intresse för 
utvecklingsfrågor, där jag dels studerat samhällsutveckling i Lima, Peru, och i Lund. År 2015 
började jag arbeta för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko som fredsobservatör och stannade i 2,5 
år. När jag flyttade tillbaka till Sverige började jag studera en masterutbildning i Lund. 
Därefter har jag arbetat för organisationen Practical Action i Peru och med ensamkommande 
och integrationsfrågor i Malmö. 

Tidigare engagemang i Kristna Fredsrörelsen: Jag arbetade som fredsobservatör för Kristna 
Fredsrörelsen mellan åren 2015–2017 i Mexiko. 
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Brinner för: Ett inkluderande och rättvist samhälle, hållbart fredsbyggande och mänskliga 
rättigheter, samt asylrätt och integrationsfrågor. 

 

 

 

 

 

 


