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Pernilla Baralt ny generalsekreterare för
UNICEF Sverige
Styrelsen för UNICEF Sverige har beslutat att utse Pernilla Baralt till ny
generalsekreterare. Pernilla Baralt kommer närmast från tjänsten som
statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern och tillträder sitt
nya jobb i september 2019.
— Pernilla Baralt tar med sig breda kunskaper och erfarenheter till UNICEF
från sitt arbete för barn och unga i Sverige och i världen. Hon har ett
brinnande intresse för barns rättigheter och lång erfarenhet av internationellt
påverkansarbete, säger Maj-Inger Klingvall, ordförande för styrelsen för
UNICEF Sverige.

Som statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern har Pernilla
Baralt bland annat haft ansvar för propositionen att göra barnkonventionen
till lag, för Sveriges bidrag till det globala partnerskapet mot våld mot barn,
samt för upprättandet av en nationell barnrättsdelegation. Hon har även haft
ledande positioner inom EU-kommissionen i Bryssel och i Stockholm, och
varit generalsekreterare för tankesmedjan Global Utmaning.
— Det är en dröm jag har haft att få arbeta för UNICEF – världens
ledande barnrättsorganisation, säger Pernilla Baralt.
— Att inom ramen för FN få verka för att fler barn överlever, når sin potential
och får sina rättigheter tillgodosedda. Detta är centralt om vi ska nå målen i
Agenda 2030 för global hållbar utveckling.
Pernilla Baralt efterträder Véronique Lönnerblad och tillträder sin tjänst som
generalsekreterare den 16 september.
För ytterligare frågor, kontakta:
Christina Kerpner, pressansvarig UNICEF, 070-37 07 445
christina.kerpner@unicef.se

UNICEF, världens ledande barnrättsorganisation, arbetar i 190 länder för alla
barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på lång
sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara
för några barn i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det
handlar om att förverkliga barnkonventionen och se till att alla barn får rent
vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld,
övergrepp och diskriminering. De barn som har störst behov får hjälp först,
oavsett nationalitet, religion eller landets politiska ledning. Arbetet för
barnen finansieras helt av frivilliga bidrag.
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