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Navn:
Michael Mærsk-Møller Hansson, 29 år, Søborg.

Kort om hvem du er:
Jeg har en kandidat i antropologi fra Københavns Universitet og arbejder i dag med
projektledelse og offentlig administration indenfor it-sikkerhed i Koncern IT, Københavns
Kommune.
Vigtigst af alt er jeg dog IBIS’er af hjertet og har været frivillig over flere omgange siden
2015. Jeg skulle have været i praktik med IBIS i Liberia i 2014, men kom ikke afsted
grundet ebola. Jeg tog til Ghana i stedet for Liberia, hvor jeg siden da har været aktiv som
rådgiver og investor for lokale entreprenører, og jeg har siddet i bestyrelsen i Ghana
Venskab fra 2015-19. Hos Oxfam IBIS har jeg været frivillig i det, der dengang hed
Uligheds- og Skattegruppen i 2015 og 2016 og var med Oxfam IBIS på Roskilde Festival i
2018. Jeg er desuden tidligere politisk næstformand i Dansk Flygtningehjælp Ungdom.
Hvorfor du skal vælges:
Jeg har en privilegeret baggrund. Dette er i sig selv den største årsag til, at jeg i sin tid
kastede mig ind i kampen mod ulighed. For hvad har jeg i grunden gjort for at fortjene det?
Hvordan skal jeg kunne forsvare, at jeg har fået så mange goder forærende, mens andre
lever i armod uden at kunne gøre det mindste ved det? Det er grunden til, at jeg er
medlem af Oxfam IBIS: her er uligheden centrum for alt, vi laver; uanset om vi taler om
økonomi, klima, køn eller indflydelse. Jeg vil gerne gøre endnu mere for den sag, og derfor
stiller jeg op til bestyrelsen i Oxfam IBIS.
De, som har mødt mig, vil vide, at jeg er ærgerrig, initiativrig og har drive. Som frivillig
arbejdede jeg hårdt for at få en velfungerende frivilliggruppe indenfor ulighed og skattely.
Derfor vil en af mine vigtigste mærkesager som bestyrelsesmedlem også være at hjælpe
Oxfam IBIS til at blive en mere folkelig organisation. Afstanden mellem frivillig, bestyrelse
og sekretariatet skal mindskes, og vi skal nå ud til flere danskere. For selvom min primære
interesse egentlig er i Syd, så ved jeg, at vi har brug for opbakning herhjemme.
Jeg er ung, men jeg har erfaring fra arbejdet i Syd, jeg har siddet i bestyrelsen i en mindre
udviklingsorganisation (dog med en af de største bevillinger i CISU), og jeg kender Oxfam
IBIS. Desuden har jeg gejst og viden. Derfor er jeg et valg for fremtiden.

