
Mit navn er Malte Frøslee Ibsen, jeg er 36 år 
gammel og bor på Nørrebro i København med 
min kæreste Simone og vores to børn Frida og 
Finn.  

Siden 2016 har jeg arbejdet som forsker i 
politisk teori ved Institut for Statskundskab, 
Københavns Universitet. Jeg har en PhD i 
politisk teori fra Goethe Universitetet i 
Frankfurt, en kandidatgrad i politik fra Oxford 
Universitet og en BA i statskundskab fra 
Aarhus Universitet med i bagagen.  

I min forskning arbejder jeg med spørgsmål relateret til global retfærdighed, ulighed, demokrati og 
globalisering – og senest også klimaretfærdighed og en mere retfærdig finanssektor. Jeg deltager 
aktivt i den offentlige debat både med forskningsformidling og som meningsdanner, bl.a. med faste 
månedlige kommentarer i Politiken og Berlingske samt jævnlige optrædener i radio- og tv-
programmer som DR2 Deadline. I juni 2018 udgav jeg bogen ”Den nye internationale: Hvorfor 
venstrefløjen skal omfavne Europa og demokratisere verden” på Gyldendal, der blandt andet sætter 
fokus på den voksende ulighed og fremhæver civilsamfundets afgørende rolle i demokratiets 
mulighed for at imødegå de kriser, de præger vores tid.  

Jeg blev først engageret i Oxfam IBIS i 2005 som frivillig og siden som kontaktperson i 
Globaliseringsgruppen i IBIS Århus, hvor jeg bl.a. bidrog til at organisere og afholde en række 
gymnasieoplæg om gælds- og handelspolitik. Jeg har fulgt organisationen fra sidelinjen, mens jeg 
boede i udlandet, men siden jeg flyttede hjem til Danmark, har jeg næret et ønske om igen at 
bidrage til Oxfam IBIS’ arbejde for en mere retfærdig verden gennem bekæmpelse af de 
strukturelle årsager til ulighed og fattigdom i verden.  

Jeg stiller op til bestyrelsen for Oxfam IBIS, fordi jeg ønsker at bidrage til at præge organisationens 
langsigtede strategiske arbejde, og fordi jeg mener, at jeg med min baggrund, viden og profil kan 
bidrage til at skærpe det fokus på bekæmpelsen af strukturel ulighed, der er formuleret i strategien 
2018-2022.  

Det politiske liv vil i de kommende årtier blive stadig mere præget af klimaforandringerne, både på 
nationalt og globalt niveau, og jeg er overbevidst om, at organisationer som Oxfam IBIS vil spille 
en helt afgørende rolle – ikke mindst i organiseringen af frivillige i kampen mod ulighed og 
fattigdom. Jeg vil gerne bidrage til, at Oxfam IBIS kan indtage denne rolle, dels ved at være en 
slagkraftig stemme for udviklingslandene og de fattigstes interesser på en stadigt varmere planet, og 
dels ved at rette fokus mod, at de enorme strukturelle samfundsforandringer, som den grønne 
omstilling fordrer i de kommende årtier, samtidig udgør en enestående chance for at skabe mere 
lige samfund og en mindre fattig verden. Dette kræver samtidig en stærkere integration af 
klimadagsordenen i Oxfam IBIS’ arbejde – herunder af, hvordan klimaforandringerne allerede har 
bidraget til at øge uligheden og fattigdommen i verden ved at hæmme væksten i udviklingslandene, 
samt hvordan de fattigste mennesker i verden er de mest sårbare over for et globalt klima i hastig 
forandring. Derudover vil jeg gerne bidrage til at styrke Oxfam IBIS’ arbejde for ligestilling, mere 
retfærdige skattesystemer og kampen mod skattely, herunder et øget fokus på finanssektorens rolle.  

Du er mere end velkommen til at kontakte mig på 42326586 og malteibsen@gmail.com, hvis du har 
nogen spørgsmål.  


