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Amnesty har gennem mange år som medlem og fire år som ansat fået en helt særlig plads i mit hjerte og i min faglige udvikling. Jeg stiller 

derfor op til Hovedbestyrelsen, fordi jeg tror, at jeg netop i Hovedbestyrelsens arbejde kan bidrage positivt til Amnestys vigtige arbejde. Til 

daglig arbejder jeg i Energistyrelsen, og jeg har desuden en kandidatgrad i statskundskab. 

 

Det der har gjort størst indtryk på mig som ansat i Amnesty, var det engagement og den faglighed, jeg oplevede som koordinator for 

Lægegruppen og Juristgruppen. Især lægernes rapporter med saglige vurderinger af fysiske og psykiske mærker efter tortur, har gjort et 

enormt indtryk på mig. For mig at se, eksemplificerer Lægegruppen og Juristgruppen netop Amnestys stærke tradition for at koble aktivisme 

med professionalisme. Hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen, vil jeg derfor aktivt sigte efter den balance.  

 

På den ene side skal menneskerettighederne udvikle sig i takt med vores samfund. På den anden side udgør de et fundament, som vi ikke 

må udvande. Den debat var især aktuel, da Danmark havde formandsskabet for Europarådet, som er den organisation, der huser den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Året før var jeg i praktik ved Europarådet. Derfor blev det tydeligt for mig, hvor vigtig NGO’er som  

Amnesty er, og at det er på denne side, jeg hører hjemme. For mens Danmark prøvede at stække domstolen, så stod Amnesty fast på 

domstolens ret til at fortolke menneskerettighederne. Især i Hovedbestyrelsens strategiske arbejde tror jeg denne personlige erfaring og 

indsigt i, hvordan det multilaterale diplomati og menneskerettighedssystemet fungerer, vil være en god ballast. 

 

Endelig kan jeg bidrage med min erfaring fra det politiske system på Christiansborg. Som tidligere ansat i Folketinget kender jeg den 

hektiske hverdag politikere bakser med, hvordan man kan få deres opmærksomhed og samarbejde med dem. Jeg ved derfor også, hvor 

dygtige medarbejderne på sekretariatet er til netop dette, da jeg selv har samarbejdet om et beslutningsforslag om lovpligtige ’due 

diligence’. Igen er det mt indtryk, at nøglen er balancen mellem aktivisme og professionalisme. 

 

På mit nuværende arbejde har jeg absolut intet med menneskerettigheder at gøre. Og mod al forventning passer det mig overraskende fint. 

Men min indre menneskerettighedsnørd og –aktivist trænger til at komme af med noget krudt, og det tror jeg, er bedst givet ud i 

Hovedbestyrelsen.  

 

Jeg håber derfor at få chancen for at gå all in på strategier og budgetter, og derved være med til at sikre den fortsatte sejrsgang for verdens 

største, og dejligste, menneskerettighedsorganisation.  

 

 


