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Jeg genopstiller op til Bestyrelsen for Oxfam IBIS.
Jeg blev senest valgt ind i 2018, og har tidligere også være styrelsesmedlem af IBIS.
Grunden til at jeg genopstiller, handler om at fortsætte en positiv kurs, som vi i den nuværende bestyrelse,
såvel som i vores samarbejdsflade med sekretariatet, er på vej hen ad. Det er min oplevelse, at vi har et
styrket fællesskab – både som bestyrelse og sammen med ledelsen, og der arbejdes med også at styrke
bestyrelsens relation til resten af sekretariatet og frivillige i Oxfam IBIS.
Det er særligt det sidste, jeg vil lægge vægt på fremadrettet, og understøtte at der kommer en langt mere
samhørig fortælling og billede af – hos alle – at vi alle er nogen, der arbejder for, at Oxfam IBIS skal blive en
stærk bevægelse.
Mit engagement i Oxfam IBIS handler først og fremmest om, at jeg deler de grundanalyser, som der
arbejdes ud fra ifht. ulighed, såvel som valget omkring hvilke indsatser, der skal til rundt om i verden. Jeg
har, med andre ord, et 1:1 forhold med det jeg vil kæmpe for, og det som Oxfam IBIS arbejder for.
Jeg har desuden tidligere arbejdet for IBIS i Sierra Leone igennem nogle år som programrådgiver. Herefter
har jeg været programrådgiver i Action Aid i Uganda, sekretariatsleder i Operation Dagsværk, og arbejder
nu som Udviklingsrådgiver i civilsamfundsplatformen, CISU, der understøtter godt 270 folkeligt baserede
danske organisationer, der arbejder globalt. Det forankrer mig særligt i forhold til den udviklingstunge del
af bestyrelsens arbejde, og har også været en del af Program og Innovationsudvalget.
Jeg bidrager derfor til bestyrelsen i kraft af min forståelse og indsigt i de programmæssige dele af Oxfam
IBIS’ arbejde. Derudover har jeg stort set altid været bestyrelsesmedlem det ene ellre andet sted som
bidrager til en god foreningspolitisk ballast. Rent holdningsmæssigt i forhold til udvikling af Oxfam IBIS
ligger jeg et sted mellem at synes godt om de gode gamle dage, da IBIS var udviklingen af WUS, der var
landekontorer og den slags – og så at jeg synes det er megasjovt at udvikle videre og videre til noget endnu
bedre…så jeg vil gøre det sidstnævnte med en vis ærlighed og respekt for dér, hvor man kommer fra.
Jeg er uddannet i antropologi og udviklingsstudier, bor I Aarhus og er far til snart to bette størrelser.
Så jeg håber I vil stemme mig ind i den fremtidige Bestyrelse for Oxfam IBIS.
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