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Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, fordi jeg vil gerne vil hjælpe sekretariatet og støtte dem i at fortsætte deres og vores alles kamp for 

menneskerettighederne både ude og hjemme. 

 

Jeg trådte ind i hovedbestyrelsen i 2017, og særligt sidste år som bestyrelsesmedlem har jeg fokuseret på  at møde Amnesty aktivister, og 

følge deres arbejde for sagen via deltagelse i aktivismedagen og lokale arrangementer. Dette vil jeg fortsætte med i det næste år som 

bestyrelsesmedlem, men også indgå som en del af det nyoprettede aktivismepanel, så jeg er en direkte kontakt fra aktivisterne både til 

hovedbestyrelsen og sekretariatet i København. 

 

Jeg vil helt enkelt fortsætte med at arbejde for, at aktivister og deres arbejde for menneskerettighederne bliver set og hørt af både 

hovedbestyrelse og sekretariat, da medlemmer er hovedpulsåren i begges virke. 

 

Jeg arbejder til dagligt som juridisk konsulent i en boligsammenslutning for boliglejere. Her mærker jeg ofte, hvor presset et menneske kan 

blive, når det står overfor en overmagt, som en udlejer/ejer er. Jeg arbejder med personer, der er direkte berørte af, at deres ejendom og 

lejlighed kan blive eller er blevet solgt til en udenlandsk kapitalfond, og huslejen kan stige så meget, at de ikke kan blive boende. Jeg taler 

med politikere og forsøger at påvirke regeringens såkaldte ghettoplan og Frederiksbergs kommunes frasalg af deres kommunale 

ejendomme, da jeg mener, at det strider imod menneskerettighederne, og det kan vi i Danmark ikke være bekendt. 

 

”Den danske sang er en ung blond pige”, - Men hun har også sort hår, rødt hår og er gråhåret, hun taler ikke altid kun dansk men også et 

andet modersmål.  

Dét Danmark, som jeg kender og holder af, er mangfoldigt, det er landet, der forsvarer menneskerettighederne, det er rummeligt, og 

Danmark er landet, hvor vi forsvarer hinandens forskelligheder også på trods af, hvad andre lande gør.  

Men Danmark ændrer sig hele tiden… Det ønskes i denne tid politisk, at man nu skal gå til kanten af konventionerne, hvor jeg i tråd med 

Amnesty International mener, at vi skal værne om dem!  

 

Der er efter min opfattelse mere end nogensinde før behov for at styrke menneskerettigheds-aktivismen. Ved at agere bindeled mellem 

aktivister, hovedbestyrelsen og sekretariatet vil jeg være med til at skabe et endnu bedre fundament for det vigtige arbejde, vi står overfor 

– netop at tale menneskerettighederne op, og ikke lade andre blive ved med at finde på dårlige undskyldninger, ignorere dem og krybe over 

hvor gærdet er lavest.  

 

Hvorfor er dette så vigtigt? Fordi alle har ret til menneskerettighederne, og det er dem, der i denne tid er på spil – dine, mine, jeres, 

børnenes, og deres bedsteforældres og alle de andre mennesker i Danmark og resten af verden. 

 


