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Amnesty for mig, er en organisation der vokser med sine aktivister. Jeg har været aktiv i Amnesty siden 2017, hvor jeg startede en 

youth-gruppe på mit gymnasium. Jeg var 16 år gammel og vidste at jeg ville være med til at gøre en forskel. Jeg har gennem de 

sidste fire år, fået lov til at undersøge, udforske og lære af organisationens mange sider, hvor jeg har samarbejdet med mange 

forskellige mennesker og arbejdsområder. Her har jeg fået lov til at påtage mig ansvar, jeg har fået lov til at udvikle ideer og 

koncepter i samarbejde med sekretariatet. Jeg var med til at starte #Draw4rights-kampagnen op, som kørte i hele Europa sidste 

marts, hvilket var en spændende oplevelse hvori jeg lærte hvordan man kører en international kampagne. Jeg har tidligere fået lov 

til at repræsentere Amnesty Danmark internationalt, både ved diverse youth-events, men også ved internationale strategy labs. 

Det har givet mig et større indblik i hvordan vi arbejder her i den danske sektion, samtidig med at jeg har fået bedre kendskab til 

andre sektioner. De sidste par år har jeg repræsenteret youth i aktivistpanelet, hvor jeg har delt mine erfaringer som aktivist, her 

lærte jeg endnu mere om forskellige former for aktivisme og aktivistiske grupper. Jeg tror at min alsidige baggrund inden for 

aktivisme, kan være en kæmpe styrke, som jeg ville elske at dele med hovedbestyrelsen. 

 

Jeg er stærkt optaget af aktivisme, og måden hvorpå vi bedst kan sikre menneskerettigheder. Jeg har set hvordan vi som 

organisation, har ændret liv til det bedre, hvordan vi har fået menneskerettighedskæmpere ud af fængslet, og hvordan vi har 

ændret love, såsom den samtykke-baserede voldtægtslovgivning vi fik sikret i december. Amnesty har vundet mange kampe, takket 

være den sjæl og energi frivillige verden over giver til organisationen. Aktivisme er vigtigt, ikke kun for os aktivister, men for alle 

de mennesker der på globalt plan mærker gavn af vores engagement. Som organisation har vi bredt os, ikke kun i antallet af 

sektioner, men også i antallet af arbejdsområder, hvor vi favner bredt. For mig at se, gør det os til en organisation man tør stole 

på. I Amnesty er alle set som lige, her er alles menneskerettigheder vigtige, og her kan vi finde støtte og omsorg i hinanden når vi 

står med svære kampagner og situationer. Dette er reflekteret i vores arbejde. Amnesty er ikke en organisation der lader sig 

skræmme, og det skyldes et hav af dygtige ildsjæle der tør kæmpe for sager andre ikke tør tage op. For mig er Amnesty en 

organisation der er respekteret verden rundt, det er en organisation der med hjælp fra sine aktivister, målrettet arbejder for at 

beskytte menneskerettigheder. For i sidste ende er det os aktivister der gør Amnesty til den organisation, den er i dag. 

 

Min baggrund inden for menneskerettigheder er som aktivist. Jeg deler med jer, en kæmpe passion for menneskerettigheder, en 

følelse af at skulle skubbe grænser og gøre noget aktivt for den verden vi lever i. Denne passion vil jeg tage med i hovedbestyrelsen. 

Som bestyrelsesmedlem vil jeg kunne bidrage med en dyb indsigt i aktivisme, min tid i aktivistpanelet har givet mig en bred 

indsigt i Amnestys mange styrker og muligheder. Det er en indsigt få personer har fået, og en indsigt jeg ser som vigtig i en 

bestyrelse. Jeg er de sidste par år blevet vant til at arbejde på både national og international plan, og har dermed fået lov til 

arbejde på den globale youth-strategi. Det har givet mig en god forståelse for planlægning og strategier.  

 

Jeg blev aktivist fordi jeg ikke kunne lade være. Jeg kunne ikke klare at kende til menneskerettighedskrænkelser rundt om i 

verden, uden at gøre noget ved det. Jeg er vokset som menneske igennem aktivismen og jeg tror på at de erfaringer jeg har gjort 

mig, ville kunne være til stor gavn for hovedbestyrelsen. Jeg vil bidrage med alt jeg har, og jeg håber at I vil lade mig bevise det. 


