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I løbet af det sidste år har jeg haft det privilegium at være en del af hovedbestyrelsen som suppleant. Det har været enormt 

lærerigt og interessant, og jeg ønsker derfor at genopstille til bestyrelsen og bidrage med, hvad jeg kan. 

 

Om mig  

Jeg hedder Sheila, er 28 år og er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og Yale University med fokus på 

menneskerettigheder, international politik og politisk sociologi. Nu er jeg ansat i Udenrigsministeriet som fuldmægtig/ 

diplomatspire og har tidligere arbejdet bl.a. ved FN’s hovedkvarter i New York, på DR2 Deadline, i Beirut og i diverse NGO’er. 

  

I 2010 var jeg på mit første landsmøde med Amnesty og har nu været medlem i 11 år. Jeg har været aktiv i lokalforeningen i 

Aabenraa i Sønderjylland, hvor jeg er fra, og senere youth-aktivist og oplægsholder i København. 

 

Hvorfor stiller jeg op? 

Jeg vil rigtigt gerne fortsætte med at være en del af hovedbestyrelsen og støtte kampen for de værdier, som Amnesty 

repræsenterer. Der er brug for et stærkt og slagkraftigt Amnesty, der kan inspirere og sætte menneskerettighederne på  

dagsordenen. Vi har et kæmpe ansvar for at sikre respekten for menneskerettighederne på globalt såvel som lokalt plan.  

 

Min læringskurve har været stejl i løbet af det sidste år i bestyrelsen. Jeg er blevet meget klogere på, hvad der er op og ned i 

Amnesty – alt fra de organisatoriske beslutningsprocesser til komplekse strategiske overvejelser, og hvad der ellers rører sig i 

organisationen. Særligt har det været interessant at være en del af det nationale og internationale strategiarbejde, og jeg vil 

naturligvis rigtigt gerne være med til de næste skridt af den proces.  

 

Som bestyrelsesmedlem kan jeg trække på min viden om menneskerettighederne, organisation, aktivisme, politik og strategi 

samt min erfaring fra det sidste års tid i bestyrelsen. Jeg krydser derfor fingre for at få muligheden for at fortsætte arbejdet for 

menneskerettighederne i Amnestys bestyrelse. 

 

 

 

 


