
 

 

PRESSMEDDELANDE 20 AUGUSTI 2018 

SOFIA ÖSTMARK UNION TO UNIONS NYA CHEF 

Sofia Östmark har utsetts till Union to Unions nya chef. Union to Union är den svenska 
fackföreningsrörelsens solidaritets- och biståndsorganisation och arbetar med fackligt 
utvecklingssamarbete i 100 projekt i 100 länder.  

– Jag är imponerad av fackföreningarnas globala arbete mot fattigdom och för schysta 
villkor och ser fram emot att vara med och göra detta arbete ännu mer känt och 
framgångsrikt, säger Sofia Östmark.  

Sofia Östmark är i dag ambassadör och samordnare för Global Deal, regeringens 
internationella satsning för att bekämpa ojämlikhet, uppmuntra den sociala dialogen och 
främja en mer rättvis globalisering. 

– Sofia Östmark är en mycket spännande rekrytering, med kompetens, erfarenhet och 
inriktning som passar en internationell organisation som Union to Union, säger Berit 
Müllerström, ordförande för Union to Union och LO:s andre vice ordförande. Vi ser med 
glädje och stor entusiasm fram emot att börja jobba tillsammans. 

Sofia Östmark är statsvetare med ett starkt samhällsintresse och har bland annat lång 
erfarenhet från internationellt arbete, såsom bistånd, inom Regeringskansliet, liksom Unicef. 
Under Sofia Östmarks ledning har Global Deal utvecklats innehållsmässigt och knutit till sig 
mer än 100 partners, både länder, företag och fackliga och internationella organisationer. 

– Att arbeta för en mer rättvis och hållbar fördelning av våra resurser är avgörande för att 
minska ojämlikheten och här spelar Union to Union en viktig roll, säger Sofia Östmark och 
fortsätter:  

– Den globala arbetsmarknaden genomgår stora förändringar. Dialog och samarbete på 
arbetsmarknaden, där fackföreningarna har en central roll, är viktigare än någonsin, 
samtidigt som vi ser utmaningar – inte minst genom att fackliga rättigheter kränks runt om i 
världen. Jag ser fram emot att sätta mig in i Union to Unions viktiga verksamhet och arbeta 
tillsammans med alla kunniga och engagerade kollegor på kansliet.  

Sofia Östmark tillträder som Union to Unions kanslichef den 1 oktober 2018 i Stockholm. 

Kontakt:  

Berit Müllerström 08-796 26 90 (LO:s pressjour) 
Sofia Östmark 070-2625303 
Maja Aase 0703- 21 03 24 (kommunikationschef, Union to Union) 
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