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Min baggrund 

Jeg hedder Sheila, er 27 år og er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og Yale University med fokus på menneskerettigheder, 

international politik og politisk sociologi. Mit speciale omhandlede FN’s Menneskerettighedsråd og vandt den årlige specialepris på mit 

institut.  

 

Indtil videre har jeg været medlem af Amnesty i 10 år og har i løbet af årene deltaget i et væld af underskriftsindsamlinger, demonstrationer, 

fakkeloptog og politiske møder. I 2010 var jeg på mit første landsmøde med Amnesty. Jeg var aktiv i lokalforeningen i Aabenraa i 

Sønderjylland, hvor jeg er fra. Siden hen har jeg været youth-aktivist og oplægsholder i København.  

 

Jeg har bl.a. arbejdet i en lille lokal menneskerettigheds-NGO i en flygtningelejr i Beirut i Libanon, på DR2 Deadline og på den danske FN-

mission ved FN’s Hovedkvarter i New York. Siden hen blev jeg fuldmægtig i Udenrigsministeriet og arbejder nu som konsulent med fokus 

på FN’s verdensmål.  

 

Hvorfor stiller jeg op? 

I kraft af min indsigt i organisationen, min faglighed og min erfaring med menneskerettighedsspørgsmål i mange forskellige 

sammenhænge, vil jeg rigtig gerne være med til at støtte kampen for de værdier, som Amnesty repræsenterer.  

Særligt mit ophold i Beirut har formet mig og min forståelse for, at os privilegerede i denne del af verden har et kæmpe ansvar for at støtte 

menneskerettighederne globalt. Vi bor alle under samme himmel, og vi har pligt til at gøre det, vi kan for at sikre beskyttelsen af de 

universelle menneskerettigheder.  

 

Hvad skal Amnesty?  

Amnestys arbejde er ekstremt vigtigt, for verden har brug for en stærk og troværdig menneskerettigheds-organisation, der for alvor kan 

sætte menneskerettighederne på dagsordenen både herhjemme og internationalt. Jeg kan bidrage til politikskabelse, strategiudvikling og 

ikke mindst det organisatoriske arbejde.  

Flere skal oplyses om menneskerettighedernes værdi og engagere sig i sagen – også den såkaldte ”silent middle”. Jeg vil gerne bidrage til 

at sikre de bedste rammer for Amnestys medlemmer og aktivister – ikke mindst at de inddrages på en meningsfuld måde og har lyst til at 

blive ved med at engagere sig.  

 

Jeg glæder mig til at diskutere Amnestys arbejde med jer på landsmødet!   

 


