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I en engelsktime tilbage i 2012 blev jeg introduceret for Amnesty gennem ‘Skriv for Liv’-kampagnen og siden da har jeg ikke set 

mig tilbage. Tværtimod er jeg her 9 år efter og skriver ordene: 

Mit navn er Malene Posselt. Jeg er 20 år gammel og jeg stiller op til hovedbestyrelsen.  

 

Officielt startede min aktivisme i 2018, da jeg tilmeldte mig ‘Nordic Youth Conference’ og blev udvalgt til at tage til Tisvildeleje 

med tyve andre ungdomsaktivister fra hele norden. Her lærte jeg om vigtigheden af aktivisme, at stå ved mig selv og mine 

holdninger og allervigtigst, så fandt jeg også et sted hvor jeg passede ind. Et fællesskab, hvor man ikke bare ønsker at gøre en 

forskel, men også handler på det.  

Nogle måneder senere blev jeg Youth-aktivist og derefter valgt til at være Amnesty Danmarks første ungdomsdelegerede ved 

Regional Forum og Global Assembly i 2019 og når sommeren kommer, så har jeg siddet i Internationalt Udvalg i et år.  

 

Som ungdomsdelegeret havde jeg et tæt samarbejde med hovedbestyrelsen, hvor jeg fik indsigt i deres arbejde og jeg bidrog til 

diskussionerne - både som aktivist, men også som privatperson. For gennem de møder fandt jeg mig til rette i 

beslutningstagningsprocessen og opdagede, at den form for arbejde faktisk var noget jeg både nød og havde sans for. 

Derfor er jeg meget glad for min plads i Internationalt Udvalg, hvor vi på vores møder diskuterer den internationale strategi, samt 

hvordan den danske sektion skal forholde sig til spørgsmål, der bliver rejst af vores udenlandske kollegaer.  

 

Amnesty er verdens største menneskerettighedsorganisation og førende inden for emnet og det ønsker jeg at opretholde. Men når 

vores verden konstant er i udvikling, så skal Amnesty følge trop - uden at være på bekostning af organisationens rødder. Al vores 

arbejde er tilknyttet de tredive artikler, der startede bevægelsen og sådan skal det forblive. Hvis vi viger for meget fra dem, så 

mister vi vores troværdighed og dermed også vores indvirkning.  

 

Hvis Amnesty skal opretholde sin relevans, så bliver vi nødt til at ændre vores organisation 

indefra. Der er et for stort skel mellem det enkelte medlem, aktivisterne på gaden og hovedbestyrelsen og som det første 

ungdomsmedlem, ville jeg kunne være med til at mindske det. Hovedbestyrelsen er der, hvor den politiske og strategiske linje bliver 

lagt og derfor skal hovedbestyrelsen også repræsentere alle vores medlemmer.  

Kun sådan vil vi kunne træffe beslutninger, der i sandhed afspejler hele organisationen.  

 

På baggrund af mine erfaringer med bestyrelsesarbejdet, min indsigt i organisation og min passion håber jeg, at I vil lade mig 

kæmpe for vores organisation og fortsætte mit engagement. 

 

Mit hjerte banker for menneskerettighederne - præcis ligesom jeres 

  

 


