Opstilling Oxfam IBIS bestyrelse, årsmøde 2021

Navn: Sana Mahin Doost
Kort om hvem du er:
Kandidat i statskundskab. Arbejder med kommunikation og interessevaretagelse i rektorsekretariatet
på Aalborg Universitet. Tidligere forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd. I dag bosiddende i
Aalborg.

Hvorfor du skal vælges:
For mig er Oxfam IBIS’ kamp mod global ulighed, for en grøn fremtid og for kvalitetsuddannelse en
hjertesag. I en verden hvor afstanden mellem rig og fattig til stadighed vokser, er der brug for et stærkt
Oxfam IBIS. Det er et arbejde, jeg gerne vil fortsætte med at bidrage til.
Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2019, hvor vores organisations styrkepositioner er blevet stadigt
tydeligere til fordel for verdens mest udsatte mennesker. Vi skal fortsat have flere mennesker med i
kampen, og det er et vigtigt fokusområde for organisationen i de kommende år. Diversiteten blandt
medlemmerne og de aktive er også central. Oxfam IBIS skal ikke være en ”lille lukket klub” for blot
akademikere og københavnere. Derfor skal vi insistere på og arbejde for, at vi får flere med i kampen
mod ulighed – både som frivillige og medlemmer.
Jeg tror på, at bestyrelsesarbejdet styrkes, når vi har forskellige indgange og perspektiver på
organisationens arbejde. Derfor har vi løbende brug for saltvandsindsprøjtninger og ny energi fra nye
engagerede. Samtidig tror jeg også, at kontinuitet er vigtigt for en organisation som vores, og jeg vil
gerne bringe den erfaring, som jeg har fået de sidste tre år, med videre ind i en ny bestyrelsesperiode.
Oxfam IBIS er vokset massivt i størrelse på få år. Det har blandt andet betydet store organisatoriske
forandringer og skift for medarbejdere og ledelse. Som bestyrelse har vi et ansvar for at sikre
armslængde fra driften og give plads til, at sekretariatet som eksperter kan agere. Samtidig er det vores
pligt at være retningssættende, arbejde strategisk og tage ansvar, når organisationen er udfordret. Det
vil jeg gerne bidrage til at sikre.
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