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Hvorfor stille op? 

Jeg kom ind i Amnesty familien som aktivist i 2018. Jeg har følt mig velkommen fra dag et. Mangfoldighed og imødekommenhed 

er nogle af de stærkeste sider af Amnesty, synes jeg.  

I dag er menneskerettighederne truet høj grad af tyranni, ekstremisme, racisme og diskrimination, ulighed og klimakrisen. Der er 

brug for en endnu stærkere Amnesty International til forebyggelses og bekæmpelses arbejde af ovennævnte problemfelter. 

Konstruktiv og kritisk tilgang til regeringers handlinger er lige så vigtige som pragmatisk tilgang. Vi skal som Amnesty bevægelse 

blive ved med at søge tværfaglige samarbejde med andre NGO`er, da dette vil føre til at vi kan stå stærkere sammen om at løse 

problemstillingerne i den forandrede verden.  

Efter tre års aktivisme stiller jeg op til bestyrelsen for at bidrage med i strategier, ledelsesmæssig indsigt og indsigt i frivillig 

involvering. Jeg har troen til at min baggrund og erfaringer vil gavne bestyrelsesarbejdet.  

 

Hvem er jeg? 

Jeg hedder Yurdal og til dagligt arbejder som underviser på VUC Storstrøm. Jeg er uddannet kemiker fra Tyrkiet. Jeg kom til Danmark 

i 2002. Da jeg skulle lære sproget og integrerer mig til Danmark, har jeg samtidig undervist børn frivilligt i modersmål bl.a. i 

Esbjerg og Kolding samt prøvet at vejlede tosprogede unge. Der årene gik, i 2009 skulle jeg sammen med min kone søge nye 

udfordringer i Grønland. Vi boede i Nuuk tre år og jeg arbejdede som gymnasielærer med de fantastiske grønlandske unge. I 2012 

fik jeg et tilbudt for at arbejde på efterskoleregi og vendt tilbage til Danmark. I de 5 år på Falster har jeg som forstander beskæftiget 

mig med dannelse, ledelse, økonomi og administration. Sammen med eleverne har vi gennemført forskellige projekter, bl.a. Grønt 

Flag Grøn Skole, indsamling for børn i Syrien og tur til Afrika. 

 

Jeg er en udviklingsorienteret person og interesserer mig i forskellige fagfelter. Har en professionsbachelor som lærer fra Absalon, 

Roskilde i fagene matematik og naturfag. I Nuuk studerede jeg teologi og religionsvidenskab på Grønland Universitet. 

En gruppe venner og jeg har været med til at oprette en lokal Amnesty gruppe i 2018. Vi har arrangeret events, udstillinger og 

møder med særlige fokus på menneskerettighedskrænkelserne i Tyrkiet og Xinjiang. Samtidig har vi stiftet SoMe Platformen 

”SætDemFri” for at gøre opmærksom på vores fokusområde. Nogle gange bestod aktiviteten i at arrangere en twitter storm, andre 

gange online webinar med politikere som både fra Folketinget og EU-Parlamentet.  

 

Jeg sidder i bestyrelsen af humanitærorganisationen ”TimetoHelp” og har ansvaret for projektet ”Støt flygtninge i Grækenland” 

med et formål som at hjælpe flygtninge med humanitær bistand og psykosociale støtte.  

 

Bidrag til at fremme menneskerettighederne som medlem af Amnesty Hovedbestyrelse lyder spændende for mig. Jeg håber at I 

giver chancen for dette. 

 


