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Udviklingen går den forkerte vej: vi ser flere tendenser til, at respekten for menneskerettigheder udfordres. Jeg stiller op til 

hovedbestyrelsen, fordi jeg tror på, at man skal møde udfordringer med handling, og jeg værner om at handling bør ske på basis 

af viden og oplysning. I min optik er solid research grundstenen i Amnestys arbejde, og jeg ønsker at bidrage til, at Amnesty fortsat 

er den centrale og troværdige stemme for fremme af menneskerettigheder – både i Danmark og internationalt – samt at bidrage 

til øget folkelig mobilisering omkring vores universelle rettigheder.  

 

Så langt tilbage som jeg kan huske, har jeg interesseret mig for menneskerettigheder og fulgt Amnestys arbejde tæt. I en periode 

har vi haft samme tag over hovedet, da jeg arbejdede hos Danwatch, som havde kontor på Gammel Torv. Jeg har et bredt kendskab 

til menneskerettighederne, særligt i et internationalt perspektiv. Jeg har undersøgt og dokumenteret sammenhænge mellem 

produktion og rettigheder i bl.a. Kina og Mozambique, og jeg er meget optaget af virksomheders ansvar, og hvordan den globale 

økonomi påvirker arbejdstageres muligheder for at opnå selvbestemmelse og retten til at organisere sig. Derudover har jeg arbejdet 

i Myanmar med at styrke frie medier, ytringsfrihed og demokrati i en tid, hvor digitalisering både bidrager til øget overvågning og 

udfordrer den demokratiske samtale.  

 

For mig at se er der i stigende grad behov for et stærkt Amnesty, fordi Amnesty både kan advokere for menneskerettighederne 

generelt og samtidig har succes med at sætte fokus på specifikke menneskerettighedskrænkelser og cases gennem strategiske 

kampagner.  

 

Jeg har arbejdet med folkeligt engagement i det danske civilsamfund bl.a. som sekretariatsleder hos Operation Dagsværk, hvor vi 

mobiliserede ca. 15.000 unge til at udføre den samme handling på samme dag – kampagnen nåede ud til mere end 35.000 elever 

gennem oplæg på skoler og havde ca. 300.000 visninger online. Mobilisering er en af Amnestys vigtigste opgaver, da 

menneskerettigheder ikke kun er lovgivning – menneskerettighederne indgår i lige så høj grad i vores sociale liv og måden hvorpå 

vi omgås hinanden. 

 

Jeg har boet i udlandet af flere omgange og har oplevet hvordan forskellige politiske og kulturelle faktorer påvirker definitionen af 

menneskerettigheder og opfattelsen af deres vigtighed for et samfunds udvikling og menneskers trivsel. Jeg vil arbejde for, at 

Amnestys professionelle research engagerer stadig flere folk i menneskerettighedsdagsordenen gennem vidensdeling såvel som 

den aktivistiske tilgang som afkræver handling fra dem, som sidder for bordenden.  

 

Fra mit arbejdsliv har jeg erfaring med bl.a. strategi- og policyudvikling, programimplementering, research, ledelse, 

økonomiforvaltning, fundraising og frivilligkoordinering  

 

Jeg er 31 år og bor på Amager. Jeg arbejder i Udenrigsministeriet og har tidligere været ansat i bl.a. International Media Support, 

Danwatch og Operation Dagsværk. Jeg har læst statskundskab på KU og Violence, Conflict & Development på SOAS University of 

London.  

 


