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”Man skal vælge sine kampe med omhu”  

I min verden er kampen for menneskerettigheder, uden sammenligning, dén vigtigste kamp at tage del i – fordi lige rettigheder 

for alle mennesker slet ikke burde være nødvendigt at kæmpe for.  

 

Jeg vil være med til at gøre Amnesty større, stærkere og bedre rustet, til de slag vi skal og vil kæmpe. 

Derfor vil jeg gerne træde ind i Amnesty International Danmarks hovedbestyrelse. 

 

Gode venner er for evigt 

Amnesty og jeg har kendt hinanden i snart 20 år, og vi har haft et langt og yderst betydningsfuldt venskab. Ud over at have været 

medlem siden 2001, har jeg nemlig også arbejdet i sekretariatets mobiliserings og fundraisingafdeling, hvor jeg igennem 3,5 år 

har været ansvarlig for at udvikle og drive de digitale fundraisingaktiviteter i stillingen som Head of Social. 

 

I dag er jeg marketingchef i en hurtigt voksende start-up efter mere end 7 år i NGO-verdenen.  

Med mig bringer jeg en masse erfaring inden for strategi, digital fundraising og forretningsudvikling.  

 

På den private front er jeg fra Hornsherred på Sjælland, og i dag bor jeg på Nørrebro, hvor jeg er forperson i min andelsforening. 

Løber ture med min hund, laver musik og spiller brætspil med mine andre venner.  

 

Forretningsblik og god påklædning 

Jeg er nok ikke den typiske kandidat til Amnestys International Danmarks bestyrelse, fordi mit primære fokus vil være rettet mod 

at udvikle forretningen bag organisationen.  

Men jeg synes nu, at du skal stemme på mig alligevel, for jeg er overbevist om, at jeg vil være et positivt ad-on til de andre stærke 

kompetencer, som allerede er repræsenteret i hovedbestyrelsen. 

 

Jeg bidrager med viden og erfaring inden for strategi, fundraising, marketing, branding og ledelse; fagligheder jeg tænker enhver 

organisation kan drage nytte af, og netop derfor vil jeg selvfølgelig gøre mit for at min gamle ven, Amnesty bliver bedst muligt 

klædt på til den fremtidige færden.  

 

Bæredygtig og kampklare venner 

I det kommende år skal der lægges ny strategi i Amnesty, og jeg vil gerne være med til at tegne retningen for et bæredygtigt og 

fokuseret Amnesty, hvor kerneværdierne bliver sat forrest og hvor medlemstilfredshed og bæredygtig fundraising bliver tænkt ind 

i alle aktiviteter.     

 

Mit mål med en plads i hovedbestyrelsen er altså at hjælpe og støtte op om at drive Amnesty International Danmark nye spændende 

steder hen, så vi sammen kan stå stærkt i kampen for menneskers rettigheder. 

 


