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Mit navn er Medine Duvarci. Jeg er 28 år gammel og arbejder til dagligt med kommunikation og ESG (Environmental, Social og Governance) i et 

solenergiselskab. Jeg bruger en del af min fritid på bestyrelsesarbejde og strategisk udvikling af organisationen Nyt Europa. 

 

Amnesty som ledestjerne 

Min relation til Amnesty er en ledestjerne for mig privat og professionelt. 

 

Den grønne omstilling er mit store interesseområde. Både som kommunikationsspecialist i energisektoren, som bestyrelsesmedlem i Nyt Europa 

og privat. Interessen kommer fra mit første Amnesty event. I 2009 hørte jeg Mary Robinson, FN's tidligere højkommissær for menneskerettigheder, 

tale ved Amnesty Impact 2009 i Den Sorte Diamant. Hun kom med et indspark forud for COP15. Det var ved arrangementet at det gik op for mig 

hvor vigtig COP15 var. Det jeg tog med mig var at vi kun kan lykkes med globale klimamål, hvis de går hånd i hånd med menneskerettighederne.  

 

Jeg kender også Amnesty indefra. Jeg har både arbejdet i telemarketing og som assistent i sekretariatet mens jeg var studerende. En tidligere 

Amnesty-kollega fortalte engang, at man kan tage kvinden ud af Amnesty, men ikke Amnesty ud af kvinden.  

 

Jeg stiller op til Amnesty Danmarks hovedbestyrelse fordi jeg har en interesse i at præge Amnestys udvikling. Vi lever i en accelererende tid hvor 

eksponentielle teknologier ændrer vores hverdag. Men ikke altid for det bedre. Der er brug for et stærkt Amnesty der sikrer at al udvikling sker 

med respekt for menneskerettighederne.  

 

Sammen driver vi en forandring 

Noget som jeg altid har beundret Amnesty for er organisationens evne til at mobilisere og samle aktivister på tværs af generationer verden over. 

Det er en af de ting, jeg fremhæver, når jeg holder oplæg om tvær-generationel ledelse for erhvervsledere. Og det er noget, som jeg har et ønske 

om at stille mere skarpt på. 

 

Jeg er vant til at arbejde med mobilisering. Senest som initiativtager til en eventserie og podcast der stiller skarpt på samskabelse om løsninger 

for FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Serien har mobiliseret 1000 danskere til at give deres besyv med fra et lokalt, europæisk og 

globalt perspektiv. 

 

Jeg er også certificeret Climate Reality Leader. Det blev jeg i 2016 efter et træningsforløb hos den tidligere amerikansk vicepræsident Al Gore og 

organisationen Climate Reality. I sommers havde jeg fornøjelsen af at være mentor for nye nordiske og balkanske Climate Reality Leaders. Som 

Climate Reality Leader og mentor er jeg en del af et globalt netværk af løsningsorienteret aktivister.   

 

Jeg vil gerne være en del af hovedbestyrelsen, fordi jeg er sikker på at jeg kan bruge min ballast og erfaring med bestyrelsesarbejde til at fremme 

Amnestys mobiliseringsarbejde og til at få flere aktivister med om bord.  

For sammen kan vi drive en forandring.   


