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Anna Blücher, ordförande, omval
Anna Blücher jobbar som policyrådgivare på ForumCiv med fokus på opinions- och
påverkansarbete inom biståndspolitik och Agenda 2030. Anna har en
kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i
statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Hon har
gjort praktik för Individuell Människohjälp i Nepal och på CONCORD Sverige. Anna
har varit aktiv i FUF sedan 2012, bland annat som skribent för FUF-bladet, i
Almedalsredaktionen och i yrkesnätverket Young Professionals. Anna har varit
ledamot av FUF:s styrelse sedan 2014.
Rolf Carlman, ledamot, omval
Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala
kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen 1978.
Sedan 1980 arbetade Rolf bl.a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC
och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna
forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt
verksamhetsstyrning. Utlandsstationeringar som industrihandläggare vid
ambassaden Hanoi, chargéd’affaires i Laos, chef för Svenska Institutet i Alexandria
samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare
styrelseuppdrag i Medicinska Forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet
samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektuppdrag för bl.a.
Sida. FUF-ordförande 2013-2018.
Lennart Wohlgemuth, ledamot, omval
Gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning påsvensk och europeisk
biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat
som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala 1993 -2005 och i 28 år påSida, sju
år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån.
Ledamot i ECDPM:s och NUFU:s styrelser.
Petrea Defruit, ledamot, omval
Petrea har de senaste 22 åren drivit eget företag inom marknadskommunikation, en
större kommunikationsbyrå och som egenkonsult. Uppdragen har kommit från privat
industri och näringsliv, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer.
Petrea verkar som kommunikationsstrateg och inom digital transformation, f.n. med
ett uppdrag för Ehälsomyndigheten som samordnare för digitalisering av svensk
sjukvård och socialtjänst (Vision e-hälsa 2025). Uppdraget innebär att följa upp

prioriterade insatser i Sverige, ha en strategisk framåtblick och skapa engagemang
för digitaliseringsfrågorna. Hon är även i startfasen för en egen verksamhet inriktad
på digitalisering av sjukvården i utvecklingsländer. Intresset för globala
utvecklingsfrågor kommer ur Petreas stora intresse för människor, vår omvärld och
alla individers lika rätt till trygghet, vård och utveckling. Sedan drygt 10 år är Petrea
engagerad i olika projekt privat och som volontär, senast har hon varit med och
startat en NGO i Tanzania för att ta fram en modell för stöd till människor som
hamnat utanför det sociala nätverket.
Karl Fahlvik, ledamot, omval
Kalle studerar för närvarande en kandidat i mänskliga rättigheter på Malmö
Universitet med en specialisering på Mellanöstern. Kalle var med och grundade
lokalgruppen FUF Malmö och har sedan ett år tillbaka varit ordförande för gruppen
med en målsättning att skapa en stabil grund för FUF Malmö att expandera vidare
från. Hans mål, efter att han är färdig med sina studier, är att uppfylla alla barns
önskan - fred på jorden.
Pelle Persson, ledamot, omval
Civilingenjör, väg och vatten och stadsbyggnad, KTH, samt gjort lumpen på
Sandöskolan. Arbetat med utvecklings- och biståndsfrågor sedan början av 80-talet,
för UN-Habitat i Mozambique, Världsbanken i Washington och på Sida. Jobbar
fortfarande som halvtidspensionär på Sida som seniorrådgivare på ”Power Africa”
och har tidigare varit chef för energisektionen, transportsektionen och urbanenheten.
Har varit utlandsstationerad som infrastrukturhandläggare vid ambassaden i Dar es
Salaam, samt i Windhoek och Sarajevo som chef för biståndet till Namibia respektive
Bosnien & Herzegovina. Har styrelseuppdrag i Action Aid.
Sara Holmberg, ledamot, omval
Sara jobbar som utskottshandläggare med fokus på EU-frågor på riksdagens
justitieutskott. Sara har en kandidatexamen i internationella relationer och ekonomisk
historia från Stockholms universitet och har studerat ekonomi vid Sorbonne i Paris.
Sara har arbetat på Regeringskansliet med omvärldsbevakning med fokus på
krishantering. Hon har gjort praktik på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) via
FUFs praktikantprogram. Sara blev aktiv i FUF år 2016 och har bland annat jobbat i
gruppen som anordnar FUF:s fåtöljer och i Almedalsredaktionen.
Hassan Hirsi, ledamot, nyval
Hassan är nordisk handläggare på Världsbanken, baserad i Paris. Tidigare arbetade
han som kommunikationskonsult och politisk sakkunnig för humanitära
organisationer och utvecklingsbanker i Kenya och Somalia. Hassan har en
kandidatexamen i mänskliga rättigheter och en masterexamen i
katastrofriskhantering.
Jenny Grenander, ledamot, nyval
Jenny arbetar som HR-chef på Svenska Afghanistankommittén (SAK). Innan hon
kom till SAK arbetade hon som först studentombudsman med fokus på
medlemsvärvning sedermera biträdande enhetschef för samma verksamhet på ett av
Sacoförbunden. Hon är utbildad personalvetare och har erfarenhet från olika ideella
uppdrag inom föreningslivet.

Kaveh Hagi, ledamot, nyval
Kaveh arbetar på Näringslivets Internationella Råd (NIR) där han driver projekt med
fokus på social hållbarhet hos stora svenska industribolag och i deras värdekedjor på
komplexa marknader. Har verkat utanför Sverige under stora delar av sitt arbetsliv
via en lång karriär inom FN med posteringar i bland annat Colombia, Kenya,
Sydsudan, Venezuela och Irak. Har där haft olika chefsroller och även deltagit i
katastrofinsatser i konfliktområden. Har examen i internationella relationer efter
studier i Sverige, Frankrike och Mexiko, samt uppsatsarbete i Bolivia. Pratar flytande
svenska, engelska, spanska, franska och persiska.
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