Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen Ordfront på stämman 2016
Tore Persson – nyval. Föreslås som ORDFÖRANDE under 2016
Anna Wigenmark – vald till och med 2016
Hanna Victoria Mörk – vald till och med 2016
Benton Wolgers – vald till och med 2016
Sofia Kjellén – omval till och med 2017
Jan-Erik Pettersson – omval till och med 2016
Cecilia Gustafsson – omval till och med 2016
Mona Strindberg – nyval 2016-2017
Fatma Aksal – nyval 2016-2017
Jana Jakob – nyval 2016-2017
Anisur Rahman – nyval 2016-2017

Suppleanter:
Kadidja Bedoui – vald till och med 2016
Noor Saeed – vald till och med 2016
Abdinoor Mohammed – nyval till och med 2017
Titti Knutsson – nyval till och med 2017

Revisorer:
Anders Lindby, auktoriserad revisor – omval
Leif Ericsson, föreningsrevisor – nyval
Thomas Helgesson, suppleant föreningsrevisor – omval

Valberedning till stämman 2017:
Eva Jais- Nielsen
Brian Palmer

Presentationer av föreslagna nya styrelseledamöter:

Tore Persson
Jag har följt Ordfront nästan från starten även om jag blev medlem först långt senare. Har t.ex.
ett oförstört exemplar av Historieboken i min bokhylla. Jag valdes in i Ordfronts
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föreningsstyrelse 1998 och som ordförande i bolagsstyrelsen samma år. Avgick från båda
posterna efter närmare tio.

Har sedan sjuttiotalet jobbat inom folkbildningen: på folkhögskola, i studieförbund och senast
på Folkbildningsrådet fram t.o.m. 2007. Är numera pensionär, men fortfarande engagerad
inom folkbildningen och ägnar mig åt en hel del skrivande, bland annat om Kina.

Mona Strindberg
Mona Strindberg är engagerad jurist som har flitigt och på praktiskt sätt uppmuntrat
civilkurage, civila samhällets roll och intresse för skydd av mänskliga rättigheter och frågor
som berör det. Flertal projekt på bland annat Uppsala Universitet, FN (Ordförande Uppsala
FN-förening 2013-2016) och Rädda Barnen hänför sig till Monas långvariga engagemang.
Sedan några år tillbaka är hon även ambassadör för Stiftelsen Harald Edelstam.

Fatma Aksal
Jag heter Fatma Aksal, är 33 år gammal och arbetar som jurist på Hyresgästföreningen. Jag
bor och arbetar i Uppsala, men har växt upp delvis i Dalarna och delvis i Värmland. Jag
kommer från början från Turkiet och talar förutom svenska och engelska också kurdiska och
turkiska.
Jag har en juris kandidatexamen från Uppsala universitet och har arbetat en hel del med
utbildnings- och mångfaldsfrågor i Studentkårens regi där jag även satt i kårstyrelsen ett år
som vice ordförande. Utöver det har jag suttit i andra föreningsstyrelser och har även suttit i
Uppsalahem ABs styrelse.
Jag vill gärna sitta i Ordfronts styrelse eftersom demokrati och mänskliga rättigheter är något
jag känner väldigt starkt för. Jag visste redan i högstadiet att jag ville läsa juridik och hjälpa
andra människor och inriktade mig under utbildningen vid universitetet på internationell rätt,
EU-rätt och mänskliga rättigheter. Jag hoppas därför att få fortsätta verka för MR - och
demokrati frågor i styrelsen för Ordfront
Jana Jakob
Jana Jakob har sina rötter i södra Tyskland och har studerat i Sverige, Tyskland, Australien,
Norge, Israel och Vietnam, där hon även jobbade som projektledare på den politiska stiftelsen
Friedrich Ebert Stiftung i Hanoi. Efter hennes kandidatexamen i statsvetenskap läser Jana
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Jakob nu de sista månaderna av masterprogrammet Religion i fred och konflikt vid Uppsala
universitet. Just nu skriver hon sin uppsats om sambandet mellan respekt och skam för
våldsbejakande extremism. Samtidigt frilansar Jana Jakob som föreläsare för Fryshusets
projekt Tillsammans för Sverige, där hon håller workshops och föreläsningar om religion,
rasism, stereotyper och normkritiskt tänkande. Detta arbete öppnade hennes ögon för
Stockholms segregation och var anledningen för henne att starta det interkulturella/-religiösa
tjejprojektet Soul Sisters, vilket å ena sidan fokuserar på olika metoder för ”empowerment” av
unga kvinnor och å andra sidan motverkar segregation och fördomar genom att skapa en
gränsöverskridande mötesplats. Jana Jakobs starka intresse för tolerans- och mångfaldsfrågor
tar sig dessutom utryck i hennes ideella engagemang som volontär vid
Teskedsorden och på Projekt Vinternatt för hemlösa EU-migranter. Samtidigt är hon
involverad i olika nationella och internationella initiativ för interkulturell och interreligiös
dialog.

Anisur Rahman
Poet, dramatiker, översättare och journalist med "ena benet här i Sverige och det andra i
Bangladesh". Hans skrivande är språkligt, geografiskt och genremässigt gränsöverskridande
och speglar exilen - både som saknad och som känslan att ständigt vara i rörelse,
på väg.

Rahman har skrivit två diktsamlingar som finns på svenska. Under våren, i anslutning till
bokmässan i Dhaka, kommer han ut med en roman på bengali som handlar om Sverige.
Anisur debuterade 2003 med poesisamlingen "Empty Glass". "Sex årstider" är hans första
diktsamling på svenska. Anisur Rahman är också översättare och har bland annat översatt
Franz Kafka, Henrik Ibsen och Tomas Tranströmer till bengali.

Abdinoor Mohammed
Jag är född 1956 i Jowhar, ett litet jordbrukssamhälle, tog en fil.kand. och arbetade som lärare
och projektledare på UNICEF i tio år innan kriget i Somalia bröt ut 1992. Under kriget
arbetade jag som journalist, poet och författare och skrev böcker och skapade filmer,
dokumentärer och poesi. Jag har arbetat som freds- och människorättsaktivist, mot kvinnlig
omskärelse inom Amnesty och som journalist för några stora tidningar i Östafrika och
rapporterat från kriget i Somalia. Jag kom till Sverige 2007 inbjuden att tala på Mänskliga
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Rättighetsdagarna. Olyckligtvis var jag tvungen att ansöka om asyl på grund av de stridande
gruppernas jakt på journalister i Somalia.

Jag är bosatt i Småland och har läst freds- och utvecklingsstudier på Linnéuniversitet i Växjö.
Tillsammans med svenska och somaliska vänner har jag medverkat till att skapa föreningar,
Småland för Somalia, Somaliska riksförbundets Kronobergsdistrikt, Kaffe Kompis och idil
Konsult. Efter att ha arbetat som extralärare i Braås skola, projektledare i Kulturparken m m
har jag nu skapat Mobile Museum och Integrations TV för att samla berättelser från
immigranter och göra program om integration i syfte att öka immigranternas delaktighet i
integrationsprocessen.

Medverkade i boken Att samtala fram en ny värld med en artikel om den afrikanska
utvandraren.

Titti Knutsson
Efter olika anställningar inom kommunikation och information är Titti Knutsson sedan 2005
verksam på heltid som frilansskribent och författare med egen firma. Bland kunderna finns
museer som Nordiska, Naturhistoriska och Arbetets museum men även tidningar och
tidskrifter, där också Ordfront magasin har köpt in ett och annat. Bland böckerna finns bland
annat de tre ungdomsböckerna Muren, Kampen och Flyktingen, samt tre bilderböcker om den
teknikintresserade sexåringen Händiga Hanna. Titti har ett varmt och starkt engagemang för
den lilla människans rätt till ordet men brinner även för klimat- och miljöfrågor. Titti var 2014
redaktör för Föreningen Ordfronts egen utgivning "Världens första klimatriksdag" och driver
sedan november 2015 webplatsen klimatfolket.se/ostergotland där hon porträtterar östgötar
som arbetar för klimatet - professionellt eller ideellt, i det stora eller i det lilla.

Valberedningen har bestått av:
Brian Palmer, Eva Jais-Nielsen och Leif Ericsson
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