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Hvordan det startede. En kold og mørk eftermiddag i december 2012 gik jeg med hænderne fulde af julegaveindkøb på Strøget i 

København, netop hjemvendt fra en længere rejse rundt i New Zealand. Jeg blev stoppet af en Amnesty-facer, der spurgte mig, om 

jeg var medlem. Det var jeg ikke og som jeg stod der, kunne jeg heller ikke komme på et godt argument for, hvorfor jeg ikke skulle 

være det. 8 år senere synes jeg stadig, at Amnesty er en af de mest meningsfulde og nødvendige organisationer, der findes. En 

organisation der formår at rykke samfundet i en retning af mere retfærdighed, lighed og medmenneskelighed. Det håber jeg at 

kunne bidrage til i arbejdet som menigt medlem i hovedbestyrelsen.  

 

Dybdegående bestyrelseserfaring. Mit navn er Marina Janell, jeg er 27 år og netop færdiguddannet kandidat i statskundskab ved 

Københavns Universitet. Jeg har udvidet bestyrelseserfaring fra mit engagement i DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom og 

Dansk Flygtningehjælp og jeg håber at få mulighed for at bringe denne erfaring i spil hos Amnesty. Fra marts 2017 til oktober 

2020 har jeg siddet som forkvinde i DFUNK, en landsdækkende ungdomsorganisation med omkring 600 frivillige, en omsætning 

på lidt under 10 millioner og 20 ansatte. Som forkvinde var jeg den øverst ansvarlige for organisationens bæredygtighed, 

sammenhængskraft og strategiske udvikling og jeg arbejdede for at rykke DFUNK i en både mere politisk og professionel retning. 

Jeg havde fokus på positionering af landsbestyrelsen i organisationens udvikling, organisering af sekretariatet samt 

arbejdsgiveransvar for direktøren, hvilket har givet mig et dybdegående og praktisk indblik i det komplekse arbejde at drive en 

organisation. I min periode har jeg blandt andet formuleret en ny strategi for 2020 – 2022, igangsat flere politiske kampagner, 

udformet en ny formålsparagraf samt ansat direktør Natasha Al-Hariri. Igennem min funktion som forkvinde har jeg siddet som 

observatør i Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg, hvilket indebar strategiske diskussioner af organisationens udvikling, 

prioriteringer af det årlige budget samt i denne tid med corona at diskutere mulige tiltag og tilpasninger af aktiviteter.  

 

En stærk organisationsforståelse og strategisk fingerspidsfornemmelse. Min bestyrelseserfaring har skabt en udbygget 

bevidsthed hos mig om, hvordan vores valg påvirker retningen af og identiteten hos en organisation. Det er centralt at kunne 

analysere og identificere disse bevægelser, hvilket jeg har trænet igennem mine mange år som forkvinde. Jeg har fået et skarpt 

blik for at identificere andres interesser og behov, at etablere stærke relationer og sætte spørgsmålstegn ved de strukturer, som 

andre tager for givet.  

 

Så hvorfor vælge mig? For mig handler bestyrelsesarbejde i høj grad om at være modig. Det handler om at tage de svære og 

grundlæggende snakke. At turde. At turde prioritere. Jeg er overbevist om at min bestyrelseserfaring giver mig redskaberne til at 

bidrage til denne samtale og til at turde mere. Jeg er klar til at kaste min strategiske og organisatoriske indsigt i spil hos 

Amnestys hovedbestyrelse og bidrage til at gøre Amnesty stærkere. Jeg håber derfor, at I vil stemme på mig. 


