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Jeg stiller op for at kunne tilføre Amnestys bestyrelse et element af kontinuitet og erfaring samt en sikker sans for ansvarlig økonomistyring.
Jeg begyndte som aktivist i Amnesty tilbage i ’98 og dermed været heldig at ”vokse op i bevægelsen” og kunne følge organisationens
udvikling gennem en længere årrække.
For mig er der ingen tvivl om, at Amnesty i dag er verdens mest slagkraftige menneskerettighedsorganisation, som på enestående vis
formår at forene grundig og troværdig research og italesættelse af menneskerettighedskrænkelser med mobiliseringen af masser af
mennesker med hjertet på rette sted.
Som organisation har Amnesty høj troværdighed på menneskerettighedsområdet. Når vi vælger at tale om et emne, så lytter verden. Det er
et ansvar, der forpligter. Samtidig er vi en bredt favnende organisation, hvor der er plads til alle, som ønsker at kæmpe for sagen. Når vores
medlemsskare vokser blandt andet i det globale syd, så udvikler vores blik for hvad der er væsentlige menneskerettighedskrænkelser sig
også.
Hvis vi fremover skal bevare vores slagkraft som dagsordensættende organisation på menneskerettighedsområdet, er det af afgørende
betydning, at vi i den nye internationale strategi får styrket brobygningen mellem vores klassiske ”bastioner” i Europa og Nordamerika og
vores nye globale tilstedeværelse i syd. Vi skal trække på hinandens styrker samtidig med, at vi skal finde den rette balance mellem på den
ene side en bredtfavnende dagsorden og på den anden side et skarpt fokus, hvor vi kan blive specialister i dybden på udvalgte områder.
Amnesty i Danmarks samarbejde med Amnesty Peru om at indsamle midler i Operation Dagsværk til at sikre, at skolepiger i Peru kan følge
deres uddannelse uden frygt for seksuel chikane, er et glimrende eksempel på, hvordan vi i bevægelsen kan skabe disse nye partnerskaber
og bygge bro mellem vores styrker i nord og syd. Den slags samarbejde vil jeg styrke, hvis landsmødet genvælger mig til bestyrelsen.
Herudover er jeg meget optaget af, at vi som organisation får et skarpere blik for, hvordan undertrykkende regeringer over hele verden i
stigende grad overvåger deres befolkning gennem uhæmmet indsamling af data på internettet. Også herhjemme har vi en debat om øget
brug af overvågning. Det er i mine øjne vigtigt, at Amnesty bidrager til debatten om den rette proportionalitet mellem staters ret til at sikre
befolkningens sikkerhed og individets ret til et privatliv.
Det er selvfølgelig af afgørende betydning, at vi som organisation forbliver økonomisk ansvarlige for at kunne forfølge disse mål.
Lidt om mig
Jeg er 45 år, bor på Amager og interesserer mig bl.a. for ølbrygning og digitalisering. I mit ”civile liv” er jeg chefkonsulent i
Finansministeriet.

