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Mit navn er Mikala Satiya Rørbech.  

 

Jeg har i mange år arbejdet professionelt med kommunikation, kampagner og politisk interessevaretagelse i flere danske 

medlemsorganisationer. Jeg vil gerne være del af Amnesty hovedbestyrelse, fordi der bliver brug for at kæmpe endnu mere for 

menneskerettighederne fremover og jeg tror, mine professionelle og personlige erfaringer kan komme organisationen til gavn.  

 

Som journalist har jeg i perioder rejst, boet og arbejdet i udviklingslande, hvor lige behandling og menneskers ret til at komme til orde 

politisk og kunstnerisk ikke er nogen selvfølge. Oplevelsen af at stå ansigt til ansigt med mennesker, som flygter fra krig eller lider under 

ulighed og undertrykkelse, har givet mig en utroligt stor respekt for det vigtige arbejde, Amnesty udfører i hele verden.  

 

Menneskerettighederne skal forsvares og værnes om. Både helt konkret og principielt. Det gælder også her i Danmark, hvor jeg er overbevist 

om, at der er potentiale til at mobilisere endnu flere mennesker til at bakke op om organisationen. Eksempelvis gennem nye former for 

samarbejde og partnerskaber med meningsdannere, organisationer og indflydelsesrige virksomheder.   

 

Jeg kender Amnesty indefra gennem en kort periode som pressemedarbejder i sekretariatet og via samarbejdet med blandt andre 

Mellemfolkeligt Samvirke, som jeg har været pressechef for i en årrække. Pt er jeg ansat i Slots og Kulturstyrelsen som 

kommunikationskonsulent for Statens Kunstfond. Mine første erfaringer med bestyrelsesarbejde går tilbage til årene i Care Danmark, hvor 

jeg var medarbejderrepræsentant i bestyrelsen i en periode med store organisatoriske forandringer.   

 

Tilsammen giver det mig en bred forståelsesramme for strategisk kampagnearbejde og stor indsigt i, hvad det kræver af organisatorisk 

slagkraft at opnå resultater. Den viden vil jeg kunne trække med ind i hovedbestyrelsen. Jeg håber, at kunne bidrage til arbejdet med 

Amnestys fortsatte position, som den mest relevante og troværdige og nødvendige menneskerettighedsorganisation i Danmark og resten af 

verden.  

 

  


