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Navn: Julie Nolsøe Helles
Kort om hvem du er:
Jeg er 27 år og er uddannet statskundskaber fra Aarhus
Universitet. Jeg har siden efteråret 2017 arbejdet i
Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor jeg sidder i
Center for Uddannelsespolitik og Trivsel i departementet.
Jeg blev valgt til bestyrelsen i 2018, og jeg søger genvalg i år. Jeg har i bestyrelsen siddet i
udvalget Partnership and Public Engagement samt i Evalueringsudvalget. Jeg har tidligere
været frivillig i Uddannelsesgruppen i Oxfam IBIS i Aarhus, hvor jeg ad flere omgange også
var gruppeleder. I 2018 var jeg projektleder i forbindelse med Oxfam IBIS’ aktiviteter på
Roskilde Festival.
Uddannelse, ligestilling og feminisme er dagsordener, der ligger mit hjerte nært.
Hvorfor du skal vælges:
Oxfam IBIS er en stærk civilsamfundsorganisation med en vigtig mission, som jeg har
været stolt over at have bidraget til som bestyrelsesmedlem de sidste to år. Jeg går ind i
bestyrelsesarbejdet med et øje for, at uddannelse er en vigtig del af Oxfam IBIS’ arbejde.
Vi skal fortsat sætte fokus herpå – Både i Danmark og i Oxfam International.
Kønsulighed er ligeledes et vigtigt emne for mig i Oxfam IBIS arbejde, og som vi opruster
på i øjeblikket. Det er virkelig stærkt, og det vil jeg meget gerne være med til at bidrage til.
Jeg mener, at jeg kan bidrage ind i bestyrelsen og den samlede organisation med min
viden på dette område fra både arbejdsliv, studietid og personlig interesse.
Jeg har selv været aktiv frivillig i Oxfam IBIS, og jeg er af den klare overbevisning, at vi har
brug for en stærk folkelig forankring i Danmark, før vi kan rykke og blive en del af den
globale bevægelse, vi ønsker. Vi har taget vigtige skridt på frivilligområdet, hvor vi også
opruster med fokus på kvinder og ulighed. Men der er brug for et vedvarende og strategisk
fokus, også fra bestyrelsen, hvis vi for alvor skal rykke på denne dagsorden.
I det forgange bestyrelsesår har der været en del drøftelser af bestyrelsens interne
arbejde, arbejdsform, størrelse og kompetencer. Det har været rigtig gode drøftelser og
beslutninger, som vil få stor betydning for bestyrelsens arbejde fremover. Jeg ser frem til,
at bestyrelsen for alvor bliver et strategisk organ for organisationen.
Med håb om genvalg - Julie

