GNM inspireras av alla som vågar ändra sina liv och
utmana förväntningar för att leva mer i enlighet med sina
värderingar och därigenom förbättra livet för andra.
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Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Linda Tucker ‒
-de vita lejonens beskyddare

Room to Read

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening som drivs
av övertygelsen om att konflikter kan lösas utan våld och att krig
kan förebyggas genom samarbete och diplomati. Svenska Freds har
funnits i 130 år och är världens äldsta fredsförening. Medlemmarna
arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och
påverka politiker. Ett engagemang som gett resultat: Svenska Freds
bildade opinion mot och bidrog till att stoppa ett krig mellan
Norge och Sverige, vid unionsupplösningen 1905; krävde
och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ
till militärtjänst på 1920-talet; var med och stoppade militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet; startade den
svenska kampanjen mot klustervapen som ledde till att den svenska
regeringen år 2008 skrev under ett avtal som förbjuder klustervapen.
En av deras mest kända framgångar är Bofors-affären från 80-talet.
Svenska Freds växer med över 1000 medlemmar varje år vilket visar
på att fredsfrågor är viktiga!
www.svenskafreds.se
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Anders Carlberg 1943-2013

Kindness UK

10 Inspireras

Londonbaserade Kindness UK är något så ovanligt som en organisation helt inriktad på vänlighet. Med målet att varje dag bör vara fylld med
vänlighet verkar Kindness UK för att sammanföra människor. Organisationen delar bland annat forskning om vänliga handlingars positiva effekter för individer och samhällen. David Jamilly
som grundade den oberoende, icke-vinstdrivande
organisationen år 2011 står också bakom organisationen the Good Deeds Organisation samt är en
av initiativtagarna till Kindness Day UK.
www.kindnessuk.com

Organsiationen grundades år 2000 i Nepal där de
började donera böcker till landsbygden. Idag är
Room to Read en global organisation som främjar och möjliggör utbildning genom program inriktade på läskunnighet och jämställdhet i utbildningen. Genom att upprätta skolbibliotek, bygga
skolor, publicera barnböcker på lokala språk, utbilda lärare i läs- och skrivkunnighetsundervisning
och stödja flickor till att slutföra sin skolgång har
de bidragit till att över 7,8 miljoner barn har fått
möjlighet att utbilda sig. Room to Read är idag
verksamma i Bangladesh, Cambodia, India, Laos,
Nepal, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam and Zambia.
www.roomtoread.org
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Severn Cullis-Suzuki
-flickan som fick världen att lyssna

Som 12-åring höll hon ett sex minuter lång tal på den första FN-konferensen om miljö och utveckling, även känd som Världstoppmötet i Rio,
där tiotusentals deltagare från regeringar, företag och miljögrupper deltog för att tala om en hållbar framtid. Cullis-Suzuki hade tillsammans
med tre vänner samlat pengar för att resa till mötet. Inför delegaterna
höll hon ett passionerat tal och möttes av stående ovationer från publiken. Under några minuter fick hon världens beslutsfattare att lyssna på
en representant för framtiden. Tjugo år senare är Severn Cullis-Suzuki
fortfarande en engagerad miljöaktivist. Hon inspirerar oss.
Foto: iStockphoto

Han har i sin livsgärning Fryshuset engagerat
sig i tusentals ungdomar. Anders Carlberg stod
alltid på de utsattas sida och såg kraften hos
unga. Han slutade aldrig tro på att kraften som
finns inom oss kan bli konstruktiv och positiv
hos alla om den bara får möjlighet att riktas åt
rätt håll. En föredömme för oss alla.

Hon lämnade en framgångsrik karriär som
marknadschef i Paris och grundade Global
White Lion Protection Trust för att ägna sitt liv
till att rädda dessa utrotningshotade afrikanska
kattdjur. Vita lejon är i stort genetiskt identiska
med vanliga lejon förutom när det gäller färgen
på deras päls, vilket också är anledningen till att
de inte i lag är särskilt skyddade. Vita lejon som
har tekniskt inte levt i det vilda sedan 1994 och
Linda Tucker arbetar för att etablera det vita lejonet som en global skatt, av omätligt värde både
för miljö och kultur.
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