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PRESSMEDDELANDE FRÅN MENTOR SVERIGE                        
Måndagen den 8 februari 2019 
 
 

SARA REVELL FORD NY GENERALSEKRETERARE FÖR MENTOR 
 
Sara Revell Ford blir ny generalsekreterare för Mentor Sverige och Mentor 
International. Hon tillträder den 9 augusti 2019. Sara Revell Ford kommer närmast 
från Svenska Röda Korset där hon ansvarat för den nationella verksamheten. 
 
- Vi är väldigt glada att Sara vill ta sig an den viktiga uppgiften att leda vår 
organisation framöver. Hon har en gedigen erfarenhet när det gäller ledarskap inom 
ideell sektor med fokus på hälsa, delaktighet och utbildning och även en bred 
bakgrund inom internationell marknadsföring, vilket gör henne mycket kvalificerad 
för den här rollen säger Yvonne Thunell, ordförande för Mentor Sverige och Mentor 
International, och fortsätter: 
 
- Mentor har en viktig uppgift när det gäller att minska utanförskap och 
riskbeteenden bland ungdomar och vi ser stora möjligheter till vidareutveckling av 
verksamheten för att kunna erbjuda fler ungdomar tillgång till våra mentorprogram. 
 
Sara Revell Ford har en magisterexamen i internationell ekonomi vid Uppsala 
universitet och har tidigare bland annat haft en rad chefsuppdrag inom 
affärsutveckling, varumärkesutveckling och general management samt olika 
styrelseuppdrag inom både internationellt näringsliv och ideell sektor i Sverige. 
Innan sin nuvarande tjänst på Röda Korset, där hon drivit ett omfattande 
förändringsarbete för att svara upp mot ökade humanitära behov i Sverige och en 

ökad nationell beredskap, arbetade hon 
som generalsekreterare för 
Friluftsfrämjandet. För närvarande sitter 
Sara i styrelsen för Insamlingsstiftelsen 
En Frisk Generation och Svenska 
Turistföreningen samt är ledamot i 
förtroenderådet för Världsnaturfonden 
WWF. 
 
 - Mentor har funnits i 25 år och behövs 
idag kanske mer än någonsin. Att få 
arbeta för att stärka ungdomars hälsa, 
egenmakt och delaktighet i samhället, 
både i Sverige och internationellt, är en av 
de mest inspirerande uppgifter jag kan 
tänka mig, säger Sara Revell Ford. 
 

Sara Revell Ford, fotograf: Olle Hallberg    
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Yvonne Thunell, ordförande Mentor Sverige och Mentor International.  
Telefon: 0708-863887 
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Mentor International grundades 1994 av H.M. Drottning Silvia i samråd med 
Världsorganisationen WHO med missionen att stärka ungdomar till ett hälsosamt liv 
fritt från riskbeteenden och droger. Mentor International är en internationell 
samordnande organisation i vilken Mentor Sverige ingår. Mentor finns även 
representerad med nationella organisationer i USA, Storbritannien, Tyskland, 
Lettland, Litauen och Danmark samt en regional verksamhet i Libanon som 
koordinerar program i 22 Arabländer. Sedan starten har Mentors verksamhet nått 
över 2,5 miljoner barn och ungdomar. 
 
Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13–17 år som genom 
mentorskap och vuxen närvaro bidrar till att stärka ungas självkänsla och därmed 
viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger. Målsättningen och 
övertygelsen är vikten av vuxna förebilders roll genom olika typer av 
mentorskapsprogram. En annan viktig del av verksamheten är att stötta föräldrar 
med särskilda program. Organisationen grundades av H.M. Drottning Silvia år 1996. 
Mentor Sverige har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Sedan starten har 
Mentor Sverige nått över 100 000 ungdomar i olika program. 


