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Navn: Mette Lybye  

Kort om hvem du er: Jeg er 32 år og arbejder som politisk rådgiver 

for FN generalsekretærens særlige udsending for unge, med fokus på 

ligestilling og humanitære indsatser. Jeg er uddannet i globale studier 

og har desuden en master i konfliktstudier og menneskerettigheder.  

 

Hvorfor du skal vælges: Jeg kommer med et indgående kendskab til de store institutioner og en 

god foreningspolitisk ballast. De sidste 13 år har jeg arbejdet med udviklingsproblematikker - 

frivilligt og professionelt - i bl.a. Røde Kors-bevægelsen, Udenrigsministeriet og FN-regi. Det har 

givet mig en god forståelse for civilsamfundets rammevilkår og potentiale.  

Mit hjerte banker for inklusion og ligestilling. I en tid hvor særligt unge mennesker over hele verden 

skolestrejker for klimaet, går på gaden for kvinders rettigheder og risikerer deres liv i en 

insisterende kamp for socioøkonomiske reformer, er det vigtigere end nogensinde, at 

udviklingsorganisationer som Oxfam IBIS understøtter uafhængige civilsamfund.  

Det står desuden klart, at Covid-19 pandemien har ramt de fattigste og mest sårbare samfund 

hårdest. Krisen har understreget behovet for programmatisk omstillingsparathed, fleksibel funding 

og lokalt forankrede partnerskaber - parametre som jeg tror på kun vil blive mere nødvendige i 

fremtiden. Det vil være et fokusområde, som jeg vil arbejde for i bestyrelsen. 

Jeg er meget begejstret for den udvikling Oxfam IBIS har gennegået de seneste år, og jeg håber at 

tage aktivt del i de næste skridt i samme retning. 

På relativt kort tid har vi formået at markere os i diskussion om klimakrisens ulighedsskabende 

effekter. Det mener jeg er en helt rigtig strategisk investering, og jeg ser gerne, at vi bidrager til 

yderligere vidensproduktion, der kan informere den offentlige debat og skabe politisk forandring.  

Derudover formår Oxfam IBIS som en af de eneste i dansk regi at være dagsordensættende på de 

grundlæggende diskussioner om ulighed. Vi lykkes i tiltagende grad med at positionere os 

igennem kampagner, der er kendetegnet ved kreativitet, humor og en særlig aktivistisk ånd – men 

altid med troværdighed og øje for den strategiske overligger.  

Det bør være opskriften på at sikre indflydelse fremadrettet og øge det generelle kendskab og 

opbakning til organisationen. Jeg tror på, at der er uudnyttet potentiale for langt større udbredelse, 

flere frivillige og medlemmer. Det vil både give frie midler til vores arbejde og styrke det vigtige 

folkelige engagement i udviklingsdagsordenen i Danmark.  

Det kræver dog, at organisationen er gearet til at nytænke metoder for medlemsindragelse og 

åben for innovative arbejdsformer.   

Mvh. Mette Lybye 


