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ÄLVÄNGEN. En oskyl-
dig snöboll satte Sara 
Svenssons miljöenga-
gemang i rullning.

Sedan ett år tillbaka 
är hon en av tolv ung-
domsrådgivare för FN:s 
miljöprogram.

– I grunden är det ett 
ideellt uppdrag, men 
det är så tidskrävande 
att jag har bestämt 
mig för att ta ett sab-
batsår från studierna 
och satsa allt på mil-
jöarbetet, säger Sara 
Svensson.

FN har två ungdomsrådgi-
vare i miljöfrågor från varje 
världsdel. Europa repre-
senteras sedan augusti förra 
året av Sara Svensson från 
Nödinge. Uppdraget är att 
påverka ungdomar i rätt rikt-
ning när det gäller synen på 

miljön såväl lokalt som glo-
balt.

– Jag försöker tala mycket 
om vad varje enskild män-
niska kan påverka i varda-
gen. Det är lättast att förstå, 
särskilt som ung, säger Sara 
Svensson som har varit ute 
och pratat miljö en hel del i 
skolorna dock ej i Ale.

– Det har inte blivit så, 
men jag hoppas få tid till det 
under det här året. Nu har 
jag tagit ledigt från allt annat 
och satsar helhjärtat på upp-
draget från FN.

Det är en utmaning i sig, 
eftersom uppdraget inte 
innebär någon ersättning.

– Jag söker sponsorer och 
hoppas att näringslivet kan 
sätta värde på mitt engage-
mang. Det är bara att ringa 
mig, allt är välkommet. Det 
blir ett tufft år och tyvärr så 
får jag väl ta betalt även för 
föredrag, men bara så jag får 
täckning för mina kostnader. 

Det är inget jag ska tjäna 
pengar på, betonar Sara.

Miljöengagemanget tog 
fart redan som liten och 
Sara vet faktiskt när allt 
började.

– Jag var i Slotts-
skogen med min 
moster och kramade 
en stor snöboll. Den såg 
så oskyldig ut att jag började 
slicka på den. Jag 
minns hur min 
moster tog den 
ifrån mig 
och berät-
tade att 
d e n 

kunde vara förorenad med 
avgaser och andra 

gifter. Jag tyckte 
det var fruk-

t a n s v ä r t 
och sedan 
dess har 
jag varit 
d j u p t 

engagerad 
i allt som rör 

vår miljö, 

berättar hon.
En stor del av hennes 

engagemang har varit förlagt 
till Fältbiologernas lokal-
klubb i Göteborg. Härifrån 
har Sara skaffat sig ett brett 
nätverk och vandrat vidare in 
i olika organisationer. Hon 
blev för två år sedan invald 
som vice ordförande i den 
internationella organisatio-
nen, Youth and environment 
Europe, som har 60 med-
lemsföreningar i 30 länder. 
Nu är hon inne på sitt andra 
år som ungdomsrådgivare 
för FN:s miljöprogram.

Jättechans
– Det är en jättechans att få 
ett sådant uppdrag och själv-
klart blev jag väldigt stolt. Vi 
är bara tolv stycken, två från 
varje världsdel. Vi nätverkar 
och jobbar mycket via inter-
net, men träffas också på olika 
seminiarium runtom i värl-
den. Jag kommer nyss från 
Nairobi i Kenya, där FN:
s miljöprogram har sitt hu-
vudkontor. Det är en otäck 
kontrast med flotta kontor 
och fattigdomen precis runt 
hörnet, det kändes faktiskt 
lite konstigt att vara där, be-
rättar Sara ärligt.

För tillfället arbetar hon 
mycket med förberedelserna 
inför en stor klimatkonferens 
i Polen. Synen på miljö bland 
unga i världen varierar kraf-
tigt. Sara Svensson har sett 

skillnaderna.
– Faktum är att i USA finns 

det ett utbrett intresse och ett 
stort engagemang bland ung-
domar, vilket är positivt med 
tanke på att det är de som ska 
ta över. I östeuropa ser man 
miljöfrågor och kampen för 
mänskliga rättigheter som en 
gemensam sak, därför är de 
engagerade i väldigt många 
olika frågor. I Sverige finns 
en stor miljömedvetenhet 
bland ungdomar. Vi ligger 
helt klart långt framme i vår 
miljöundervisning.

För Saras del är klimat-
frågan mest angelägen. Den 
är enligt henne mycket akut 
och måste hanteras nu. Själv 
gör hon vad hon kan för att 
påverka, inte minst i FN.

– Kan jag åka tåg åker jag 
tåg. För mig är det viktigt att 
agera som jag lär, men det 
tycker inte ens FN. Till en 
konferens i Geneve ville de 
att jag skulle ta flyget. Jag 
vägrade, eftersom jag visste 
att det gick att åka tåg. Det 
slutade med att jag fick betala 
biljetten själv, men till sist 
fick jag pengarna i efterhand. 
I Europa går det utmärkt att 
åka tåg, då ska vi också göra 
det. Särskilt om vi som FN:
s sändebud reser runt för att 
tala om miljö.

Så sant som det var sagt.

Sara Svensson – FN:s sändebud i miljöfrågor
– Nödingetjej en av tolv ungdomsrådgivare i världen

Sara Svensson från Nödinge är en av tolv ungdomsrådgivare 
för FN:s miljöprogram. Ett uppdrag som ska utföras ideellt, 
men som kräver så mycket tid att hon nu tar sabbatsår från 
sina universitetsstudier.
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SARA SVENSSON
Ålder: 23
Bor: Nödinge
Utbildning: 3-årig naturvetenskap 
i Ale gymnasium, KY-utbildning 
i Internationell projektledning, 
fristående kurser på Göteborgs uni-
versitet, språkstudier i ryska, tyska 
och spanska.
Föreningsengagemang: Fältbio-

logerna, Youth and environment 
Europe.
Just nu: Har läst ett av tre år på 
Göteborgs universitets Miljöpro-
gram, men tar nu ett sabbatsår. 
Satsar all kraft på uppdraget som 
en av FN:s tolv ungdomsrådgivare i 
miljöfrågor. 

LE KOMMUNA

Yrkesutbildningar för dig
som är fl ykting/invandrare
Lärcentrum Komvux i Ale kommer inom kort att 
starta nedanstående yrkesutbildningar för dig som 
är fl ykting/invandrare i Ale kommun.

• Bageri – start v. 39

• Lokalvård – start v. 37

• Restaurang/storhushåll – start v. 39

• Handel (affär, försäljning) – start v. 41

• Personlig assistent – start v. 41

Studiemedel kan sökas via CSN. 
Ansökningsblankett och ytterligare information får du 
av projektledare Tage Lindström på tfn 0704-320670 
eller Rektor Inga-Lena Lindenau 0303-330 362. 
Utbildningarna ges i samarbete med kommuner 
i regionen och är ett ESF-projekt.

ANGERED. Håkan Frank 
slutar som närpolischef 
i Angered/Ale.

Ny tillförordnad chef 
blir Kjell Olsson.

Håkan Frank å sin 
sida tar över ansvaret 
för polismyndigheten i 
Kungälv.

I slutet av juli fick Håkan 
Frank förfrågan om att bli ny 
närpolischef i Kungälv, i fre-
dags slutade han sitt arbete i 
Angered och igår (läs tisdag) 
var det första dagen på nya 
jobbet.

– Det gäller att gripa möj-
ligheten i flykten. Jag hade 
inte mycket tid att funde-
ra, men jag ser detta som en 
utmaning och tycker att det 
ska bli väldigt intressant. Det 
är dessutom en personlig vi-
dareutveckling, säger Håkan 
Frank som började sin an-
ställning på Angeredspolisen 
redan 1981.

– Jag har varit runt inom 
myndigheten på olika plat-
ser, men jag har alltid haft 
min grundtjänst förlagd till 
Angered. Av den anledning-
en kändes det också rätt att gå 
vidare och ta nästa steg.

Hur väl känner du till 
Kungälvspolisens arbete?

– Vi har bedrivit ett visst 
samarbete genom åren vilket 
gör att jag känner till orga-
nisationen. Jag vet att man 
i Kungälv bedriver en liten 

annan verksamhet än vad som 
är fallet i Angered. I sju år har 
vi koncentrerat våra styrkor 
på ungdomsbrottsligheten 
medan man i Kungälv arbe-
tar med en betydligt bredare 
verksamhet.

Hur stor är personal-
styrkan?

– På papperet är det 60 
personer, inklusive civilan-
ställda.

Hur vill du att arbe-
tet inom närpolisområde 
Angered/Ale ska fortlöpa i 
framtiden?

–  Att man fortsätter på 
den inslagna vägen med in-
riktning på ungdomarna. Det 
innebär på sikt att man får ner 
brottsligheten och skapar en 
tryggare vardag för invånar-
na. Arbetsklimatet i Ale är 
väldigt gott, polisen har en 
bra dialog med kommunen. 

Samarbetet som sker mellan 
skola, sociala, polis och fritid 
är väldigt framgångsrikt, 
säger Håkan Frank och till-
lägger:

– Ett gott samarbete mellan 
olika aktörer genererar också 
ytterligare trygghetsskapan-
de åtgärder.

Kan det bli aktuellt med 
ett polissamarbete mellan 
Kungälv och Ale i framti-
den?

– Det finns redan i den 
akuta verksamheten och i 
vissa fall även i den utredan-
de verksamheten, där Ale har 
hjälp av Kungälv. Jag är inte 
den person som sätter några 
gränser för polisverksamhet, 
avslutar Håkan Frank.

Håkan Frank lämnar närpolisområde Angered/Ale
– Blir ny chef på stationen i Kungälv

Håkan Frank slutar som närpolischef i Angered/Ale och tar 
istället över befälet på stationen i Kungälv.
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