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Marta ny goodwill-ambassadör för FN:s
utvecklingsprogram UNDP
Den brasilianska landslagsspelaren och fotbollsproffset, Marta Viera da Silva,
utnämndes i dag till UNDP:s goodwill-ambassadör. Jakob Simonsen, chef för
UNDP:s nordiska kontor, fanns på plats vid en ceremoni i Stockholm för att
tillsammans med tidigare utrikesminister och FN:s millenniemålsambassadör,
Jan Eliasson, tillkännage utnämningen.
Marta Viera da Silva, med artistnamnet Marta - flerfaldigt utsedd till världens
bästa kvinnliga fotbollsspelare – sade vid ceremonin att hon särskilt kommer
att fokusera på att förbättra kvinnors situation och jobba för att se till att
mlllenniemålen uppnås.

- FN:s utvecklingsprogram jobbar för att förbättra människors situation runt
om i världen, och jag är både glad och stolt över att få vara med och bidra i
detta viktiga arbete, sade Marta.
Marta kommer i sin nya roll som goodwill-ambassadör verka för att de allra
mest utsatta människorna får sin röst hörd samt för att FN:s åtta millenniemål
om att halvera fattigdomen till år 2015 fortsatt är i fokus.
- Vi på UNDP är stolta över att utnämna Marta till goodwill-ambassadör.
Marta är en förebild för unga tjejer och kvinnor runt om i världen och jag
hyser inga som helst tvivel om att hon – precis som hon har inspirerat många
till att börja spela fotboll – kommer inspirera flera till att delta i arbetet med
att nå millenniemålen, sade Jakob Simonsen.
- Jag glömmer inte mitt eget ursprung. Jag har fått en chans i livet och kan
inte sluta tänka på alla de människor som aldrig har fått någon chans. Därför
är det viktigt att vi alla är med och bidrar till arbetet med att minska
fattigdom i världen, sade Marta.
- Det är uppenbart att du känner för det här frågorna på riktigt, sade Jan
Eliasson efter det att en märkbart rörd Marta mottagit utnämningen. Du är en
god representant för din sport men också en människa som med din egen
bakgrund står upp för de fattiga och utsatta människorna i världen.
Marta föddes 1986 i östra Brasilien. Martas uppväxt präglades av fattigdom
och motigheter. Hennes mor, Tereza, uppfostrade ensam Marta och hennes
tre syskon. I dag säger Marta att hon vill ge tillbaka till dem som precis som
hon själv saknade medel och möjligheter. Marta är inte bara känd för det hon
presterat som fotbollsspelare utan är även omtalad för sitt starka
engagemang i sin hemstad.
Marta inledde sin internationella fotbollskarriär med att spela för Umeå IK
damfotboll mellan 2004 till 2008. I Umeå hann hon göra 111 mål på 103
matcher och blev utsedd till ligans bästa forward. Från 2010 spelar hon för
FC Gold Pride i Kalifornien, USA.
För foton att ladda ned: http://www.flickr.com/photos/undp_swe/

Om UNDP: FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för
utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser
som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 166

länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella
utmaningar för utveckling. UNDP samordnar arbetet med att uppfylla
millenniemålen till 2015. Mer information kan du finna på www.undp.se.
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