
Presentationer av styrelsens ledamöter 
 

Nr Efternamn Förnamn Omval Nyval Kvarstår 

1 Arvidsson Johanna  X  

2 Camerini  Robert  X  

3 El Salim  Kalim  X  

4 Fagerström Lars X   

5 Gustafsson Hilda X   

6 Holmgren Terje X som ordf.  X i styrelsen 

7 Hosseiny Zahra X   

8 Johansson Corvellec Pomme X   

9 Korvenranta Liisa X   

10 Mulinary  Diana  X  

11 Petri Lisa X   

12 Pontén Tilda  X  

13 Qasbegi Jasmine X   

14 Rosengren Anette   X 

15 Råberg Märta   X 

16 Sjölander  Sofie   X  

17 Vestin Sanna   X 

18 Williams Michael   X 

19 Zardadi Ali  X  

      

      

 

 

1. Johanna Arvidsson (nyval) 

Jag heter Johanna, 40 år och bor i Bredäng, Stockholm. 

Jag har jobbat ideellt med frågor om romers och asylsökandes 
rättigheter i snart tio år. På senare år har liv och barn kommit 
emellan men efter valet kände jag att jag vill ta upp engagemanget 
igen.  

 
Jag jobbar som kommunikatör med ansvar för sociala medier på 
biståndsmyndigheten Sida och har tidigare jobbat med 
kommunikation inom civilsamhället. Jag är bra på att kommunicera  
utifrån utsatta personers perspektiv och hoppas kunna vara  
en tillgång i FARR:s styrelse.  



2. Robert Camerini (nyval)  
Jag växte upp i USA och har bott i Sverige "heltid" sedan 1973. 
Jur.kand.-examen från Stockholms universitet 1989. Innan 
juriststudierna arbetade jag inom missbrukarvården inom 
Stockholms läns landsting och som anställd av RFHL, Riksförbundet 
för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende. Senare blev jag 
styrelsemedlem och ordförande i RFHL:s Stockholmsavdelning. 
Mellan 1989 och 2002 arbetade jag som offentligt biträde i 
asylärenden.  Under dessa år hade jag ofta samarbete med FARR. Jag 
tog en lång paus från juridiken mellan 2002 och 2010. 
 

Sedan 2010 har jag arbetat sporadiskt med asyl- och migrationsärenden inom ramen för mitt 
arbete. Som del av arbetet på advokatbyrån ger jag rådgivning per telefon i bl.a. asyl och 
migrationsärenden och håller mig à jour med asyl- och migrationslagstiftning. 
 

Jag är intresserad av att arbeta med flykting- och asylfrågor på individplanet och att genom 
organisationen påverka det politiska klimatet i asyl- och migrationsärenden.  
 

3. Kamal El Salim (ny)  
Kamal El Salim bor i Göteborg. Han är redaktör för antologin "2015: till 
asylrättens försvar", Verbal förlag 2021. Den är tänkt att vara en 
dokumentation för framtiden. 
 

Idag är han vice ordförande i förbundet Tillsammansskapet och aktivist 
inom asylrätt, fred och anti-militarism, fattigdom och utanförskap, 
antirasism. Han har varit aktiv inom Refugees welcome. Under 2016 – 
2018 var han medlem av FARR:s styrelse. 
  
Om FARR säger Kamal: "FARR är en oerhört viktig bas för kunskap vad gäller asylrätt och 
migration. Jag hoppas som styrelseledamot kunna hjälpa till att få ut FARR:s budskap till fler 
människor." Kamal vill i första hand bidra med att skriva, formulera skrivelser mm.  
 

4. Lars Fagerström (omval) 

Jag är 77 år och bor i Falkenberg. Jag studerade i Göteborg under det 
radikala 60-talet. Jag var tidigt internationellt inriktad. Min fru kommer 
från Japan, min dotters familj finns i Nya Zeeland. Jag är fortfarande 
liberal, med lokalt vänstersamarbete. Jag är nämndeman i 
förvaltningsrätten. 

Jag har varit med och startat Hallands asylkommitté och FARR. Vår 
grupp arbetar med enskilda ärenden. Vi har ständigt 5 - 10 ärenden  
i domstol. Jag ogillar stora digitala möten. 



5. Hilda Gustafsson (omval) 
Jag är 35 år, bor i Malmö och doktorerar i migrationsstudier. Jag 
har på olika sätt varit aktiv i asylrättsfrågor sedan 2014, och har 
varit ideellt engagerad i många år. I FARR deltar jag nu i gruppen 
som arbetar mot Tidöavtalet.  
 

Jag har anordnat kursdagen i Malmö, och jag var för FARR:s räkning 
med på en hearing på Regeringskansliet kring en utredning som 
ligger på bordet. Framöver hoppas jag kunna bidra på liknande sätt: med kunskapsspridning, 
framför allt inom mitt expertområde (anhöriginvandring), och mer praktiska åtaganden. 
 

 

6. Terje Holmgren (omval som ordförande) 
Engagemanget i flyktingfrågor började 2008 inom Röda korsets 
flyktinggrupp i Linköping. Under 2009 – 2010 blev identitetsfrågor 
inom familjeåterförening en stor fråga. Under 2011 – 2016 var han 
medlem av FARR:s styrelse. Han var aktiv i Asylgruppen Norrköping 
och grundade Asylgruppen Örebro. 2011 – 2019 var Terje god man 
för ensamkommande barn och processade uppehållstillstånd m.m. i 
sin enskilda firma. Från 2016 var Terje engagerad i migrations-
politiska frågor genom Feministiskt initiativ, bland annat som 
migrationspolitisk talesperson.  
 

Terje anser att FARR:s kärnuppgift är att stödja ideell organisering, t.ex. genom att hjälpa 
medlemsorganisationer att bli större och effektivare eller att göra det enklare för dem att 
prata med varandra. FARR kan vara plattform för någon lagkunnig att ge råd till asylsökande 
eller skriva remissvar på sin fritid, eller för någon skrivkunnig att nå en publik. FARR kan 
hjälpa rätt person och rätt sammanhang att hitta varandra. 

7. Zahra Hosseiny (omval, som ersättare) 
Jag är från Afghanistan och bor i Uppsala. Jag jobbar som 
undersköterska på Akademiska sjukhuset.  
 

Styrelsemedlem i FARR sedan 2020 och har suttit i AU. Jag är 
aktivist och har själv erfarenhet av asyl i Sverige. Jag har varit 
och är i kampen för rätten till asyl för den som flyr på grund av 
krig, diskriminering, förföljelse. Jag har talat på olika 
demonstrationer och försökt lyfta frågan och rätten till asyl. Jag 
själv har varit med och arrangerat många demonstrationer  
för att höja asylsökandes röster . 
 

Jag ser fram emot att kunna bidra till FARR:s arbete genom att lyfta flyktingperspektivet 
utifrån att själv har erfarenhet av asyl och att genom engagemangen är jag nära asylsökande 
dagligen. 



8. Pomme Johansson Corvellec (omval)  

Jag arbetar som jurist på Skåne Stadsmission, Unga Forum. Vi ger 
stöd och råd till unga och barnfamiljer i Skåne i utsatta livssituationer. 
Merparten av rådgivningen och processerna rör migrationsrätt. 
Tidigare har jag arbetat med diskrimineringsrätt på Anti-
diskrimineringsbyrån Norra Skåne och på Malmö mot diskriminering. 
Jag har varit engagerad i civilsamhället med fokus på asylrättsfrågor 
sedan 2014. Mina studier har riktat in sig på Migrationsrätt och EU-
rätt. Min masteruppsats undersökte tillämpningen av 
solidaritetsprincipen i EU:s gemensamma asylsystem. 

Som styrelsemedlem har jag varit mailrådgivare på FARR:s rådgivningsmail. Jag var med och 
arrangerade FARR:s höstkurs. Jag deltar i granskningen av asylbeslut för asylsökande 
afghaner efter talibanregimens maktövertagande. 

Jag vill bidra till FARR:s kunskapsproducerande och opinionsbildande arbete. Jag vill bidra till 
att FARR är del av en informerad, relevant och stark motpol mot den utveckling av 
migrationspolitiken vi ser. 

9. Liisa Korvenrata (omval) 
Liisa bor i Stockholm. Aktivist och antirasist med bred kompetens 
inom migrationsområdet. Stort engagemang för mänskliga 
rättigheter. Utbildad integrationspedagog. Liisa har mångårig 
erfarenhet som volontär. Gjort det mesta, bland annat förmedlat 
boenden och kontakter. Hon har varit fadderhem åt flera 
ungdomar. 

Hon har mest fokuserat på juridisk rådgivning både till människor på 
flykt och andra volontärer. Stort nätverk inom organisationer som 
jobbar med nyanlända och volontärer.   

De senaste åren har hon arbetat med socialt arbete med ensamkommande ungdomar på 
Stockholms Stadsmission. Kunnig i lagstiftningen kring gymnasielagen. Liisa har stor kunskap 
och helhetsbild om de ensamkommande ungdomarnas situation. 

Liisa beskriver sig som handlingskraftig och lösningsorienterad. Hennes motto: ”Det är inte 
tanken som räknas.”   

10. Diana Mulinari (nyval)  
Jag heter Diana Mulinari, född och uppvuxen i Buenos Aires i 
Argentina. Jag kom som politisk flykting till Sverige 1977. Bor 
i Malmö och är professor i genusvetenskap vid Lunds 
Universitet (https://www.genus.lu.se). Jag har engagerat 
mig i frågor gällande social rättvisa och genus: från 
feminismen i Latinamerika till antirasismen (och i solidaritet 
med flyktingar) i Sverige både inom och utanför akademin. → 

https://www.genus.lu.se/


 

→ FARR är idag en av de viktigaste röstern för social rättvisa i Sverige. Jag vill mest lära mig 
av de aktivisterna som har suttit länge i styrelse och hitta former för produktivt och effektivt 
samarbete. Jag trivs med praktiskt arbete men är öppet för alla möjliga uppdrag. 
  

11. Lisa Petri (omval, ersättare) 
Lisa Petri är projektledare på Sensus och pedagogisk ledare på Teater 
Sagohuset. Lisa har bakgrund i asylrättsrörelsen i Malmö. Sedan 
2013 har hon varit kontaktperson i Asylgruppen i Malmö med att 
stötta i migrationsprocessen, samt med praktiska saker som 
skolgång. Lisa arbetade under 2013 – 2020 som kursansvarig och 
pedagog för SFI- och etableringsverksamhet på folkhögskola.  
 

Lisa har varit med i FARR:s styrelse sedan 2022 och bidrar där genom 
att söka pengar via stiftelser och fonder. Detta arbete kommer hon 
att fortsätta att utveckla under året som kommer.  
 

12. Tilda Pontén (nyval)  
Jag är 34 år, från Björketorp i Västra Götaland. Bor nu i södra 
Stockholm. Är ofta i Tirana då min partner har vuxit upp i Albanien. 
Jobbar nu heltid som jurist på Amnesty.  
 
Jag har varit engagerad i migrationsfrågor, främst asylfrågor, sedan 
jag bodde i Göteborg och gick med i Amnestys transit- och 
förvarsgrupper 2009. Jag har varit stödperson och jobbat i ett 
grekiskt flyktingläger. Som jurist har jag erfarenhet som ombud i 
asylprocessen och genom Migrationsverkets asylprövning. På Civil 
Rights Defenders var jag ansvarig för migrationsarbetet. Det innebar en kombination av 
politiskt påverkansarbete och arbete med enskilda ärenden. Jag har jobbat särskilt med 
frågor om unga afghaner som flydde hit 2015 – 2016.  
 
Mitt senaste ideella engagemang i migrationsfrågor var i styrgruppen i Asylkommissionen 
som avslutades efter sommaren 2022. 
 
Även om migrationsrätten är i snabb förändring, särskilt sedan 2016, och vi har en 
skrämmande politisk situation i Sverige, har jag en god överblick kring vilka utmaningarna är 
och har varit de senaste åren för migranter eller människor med migrationsstatus i Sverige 
och vid Europas gränser.  
 
Jag ser fram emot att organisera mig i det generella styrelsearbetet och hugga in där det 
behövs, t.ex. bevaka, ta fram och sprida information om den politiska eller rättsliga 
utvecklingen, granska texter juridiskt, hjälpa till i samarbeten med andra aktörer eller bidra 
med strategisk analys vid påverkansarbete.  



13. Jasmine Qazbegi (omval, ersättare) 
Jag jobbar som advokat på Folkets Advokatbyrå i Stockholm. Jag har 
jobbat på advokatbyrå sedan 2018. Jag jobbar med olika 
rättsområden men det jag har inriktat mig mest på är asylrätt. Jag 
har varit en del av asylrörelsen sedan 2015, då jag engagerade mig i 
Asylrättsstudenterna och som volontär och samordnare för Jurister 
på Stockholms Central. I dagsläget är jag engagerad i FARR samt 
RFSL Newcomers och Rainbow Refugees.  
 
Inom FARR är jag med i Afghanistan-projektet, ett projekt jag ser 
fram emot att fortsätta jobba med. Därutöver har jag nyligen börjat 
gå på FOSIF-möten, också något jag tycker är kul och gärna fortsätter med. 
 
 

14. Annette Rosengren (kvarstår) 
 
Jag är disputerad etnolog, författare, och skriver 
om hur människor lever och överlever utifrån vad 
omgivningen/samhället/politiken ger och tar och 
egna erfarenheter och förväntningar. Jag har i 
många år varit knuten till landets största 
kulturhistoriska museum i Stockholm.  

Människor på flykt kom jag i kontakt med 
2002. Jag började följa asylsökande i en 
flyktingförläggning i Mellansverige. Jag kom i kontakt med lokala flyktingstödjare, systrarna i 
Alsike kloster, kämpen Anita D´Orazio, kväkarna, kyrkoförsamlingar, Läkare i Världen, FARR, 
Ingen människa är illegal. Jag gick i pension och åkte till Grekland och följde människor på 
flykt. Min senaste bok (2021) berättar om svensktalande afghaner som tvingats fly Sverige 
för Frankrike.  
 
Jag har varit förtroendevald till FARR:s styrelse i c:a tio år och engagerat mig i olika frågor, 
inte minst EU:s asylpolitik. Jag brukar delta i ECRE:s online arbetsgrupper. Jag skrev ihop 
FARR:s synpunkter till regeringens utredare av ett tilläggsdirektiv om boende för 
asylsökande. När FARR skrev remissvaret på nya asyllagen deltog jag aktivt i remissgruppen. 
Nu ingår jag i FARR:s Tidögrupp och skriver artiklar till Artikel 14. Jag skulle gärna resa mer i 
Sverige och bättre lära känna lokala medlemsgrupper.  
 
 
 
 
 
 
 

 



15. Märta Råberg (kvarstår) 

 
Jag är en rebell med starkt driv att kämpa för mänskliga 
rättigheter. Jag har arbetat aktivt för asylrätt sedan 2000.  
 
Jag har besökt institutioner som Forum för levande historia 
och informerat om FARR. Jag är med i arbetsgruppen som 
arrangerade mötet 8 januari och FARR:s kurs- och 
årsmöteshelg. Jag sitter i AU och i Tidögruppen. Försöker 
bilda en marknadsföringsgrupp för att öka kännedomen 
om FARR och få fler att bli medlemmar.  
 

16. Sofie Sjölander (nyval)  
Jag har fyra barn, tre höns och en partner. Jag bor på Resarö i 
Stockholms skärgård och älskar att umgås med min familj, vara ute 
med båten på havet, att ha fest med vänner och att läsa böcker. 
 

Jag har pluggat Freds- och konfliktvetenskap, pluggat i Bangkok och 
bott en tid i Myanmar. Jag har även jobbat på Stockholms 
Stadsmission, men just nu är jag föräldraledig.  
 

Jag har alltid brunnit för rättvisa och varit intresserad av migration 
och mänskliga rättigheter och vad det i praktiken innebär, men inte kommit i kontakt med 
asylrättsfrågor innan jag började jobba ideellt för FARR. Jag har varit engagerad i FARR:s 
sociala medier-grupp sedan våren 2021 och vill vara en del av styrelsen för att underlätta 
arbetet vi gör där. Det är så himla roligt att vara en del av FARR, både för att jag lär mig 
otroligt mycket av det och för att det är en otroligt fin gemenskap att vara en del av. 
Dessutom känner jag mig stolt över att få representera och bidra till en organisation som är 
så viktig för så många människor. 
 
 

17. Sanna Vestin (omval) 
Sanna Vestin är sedan mitten av 1960-talet politiskt 
engagerad och föreningsaktiv i gräsrotsrörelser, sedan 
80-talet främst i solidaritets-, antirasism-, och 
flyktingfrågor. Hon har varit anställd vid Röda korset. 
2015 blev hon hedersdoktor vid Malmö högskola. 

Sedan början av 1990-talet är hon aktiv inom FARR. Här 
har hon varit redaktör för Artikel 14 och Asylnytt, 
huvudredaktör för Goda råd till dig som söker asyl i 
Sverige samt ordförande och vice ordförande. 

Hon tog, i samarbete med Linköpings universitet, initiativ till Asylkommissionen och har där 
varit en av de drivande.  



18. Michael Williams (omval som ordinarie)  

Jag är född och uppvuxen i Wales, Storbritannien. Läste 
franska vid Warwick University och utvandrade till Sverige 
med min dåvarande svenska hustru. Har bott i Sverige sedan 
1970, mest i Hedemora. Jag har fyra barn och åtta barnbarn. 
Jag tog lärarexamen och arbetade som språklärare fram till 
1993. Därefter hade jag tjänst som stiftskonsulent i 
flyktingfrågor på Västerås stift tills jag gick i pension 2014.  
 

Vi grundade FARR 1988 i Hedemora och jag var ordförande i 
20 år. År 1990 lanserade vi Artikel 14, jag var ansvarig 
utgivare i många år. Läste asyljuridik under 90-talet och godkändes som offentligt biträde 
1997. Har varit mest frivilligt ombud i enskilda asylärende och har för tillfället tre ärenden på 
gång. 1999 var jag med om att starta det Europeiska nätverket mot Rasism (ENAR) och var 
styrelsemedlem i tre år. 
 

Jag var med i FARR:s telefonsvararteam fram till förra sommaren. Nu är jag med i info-
teamet som svarar på enskildas mejl. Har medverkat i och planerat FARR-kurser. Deltar i 
Tidögruppen och EU-gruppen. 
 

Har ansvarat för internationella kontakter: ECRE, ELENA-nätverket, där jag är med-
koordinator för Sverige, och ENS (europeiskt nätverk kring statslöshet). Har företrätt FARR i 
Asylforum, FOG-möten med Migrationsverket, i kontakter med UNHCR samt deltagit i FOSIF-
möten. Har hjälpt till att starta en grupp inom FOSIF som granskar hur EU förverkligar 
migrationspakten. Medförfattare till AIDA-rapporten 2019 om Sverige för ECRE:s projekt 
Asylum in Europe. Har ofta företrätt FARR på ECRE:s årsmöten och är nu kontaktperson för 
FARR i EU:s asylmyndighet EUAA:s Consultation Forum.  
 

Jag vill fortsätta med internationella kontakter, delta i nätverksarbetet i Sverige, i 
infoteamet, i opinionsbildning och utbildning, i FARR:s EU-grupp och i Tidögruppen. 
 

19. Ali Zardadi (nyval) 
 

Jag är född och uppvuxen i Afghanistan. I början av 2016 kom jag 
till Sverige. 2017 – 2020 gick jag vård- och omsorgsprogrammet 
på gymnasiet. Samtidigt engagerade jag mig för flyktingarnas 
rättigheter i Sverige. Bland annat skrev jag boken ”Ängeln och 
sparven” och tilldelades utmärkelsen ”Ungt kurage” av Raoul 
Wallenberg Academy. Efter studentexamen arbetade jag i 
vården. Hösten 2021 fick jag permanent uppehållstillstånd som 
alternativt skyddsbehövande. Sedan början av 2023 går jag på 
juristprogrammet vid Stockholms universitet. 
 

Anledningen till min nominering:  
- Jag har ett stort intresse och brinner för frågor som rör asyl, migration, integration, rättvisa 
och mänskliga rättigheter.  
- Jag har precis börjat plugga juridik vid Stockholms universitet och jag tycker att uppdraget 
kommer ge mig praktiska kunskaper inom juridik. 


