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Navn: Badar Shah
Kort om hvem du er: Jeg er 33 år og uddannet cand.jur.
Jeg har arbejdet med skatteret de sidste 6 år af mit liv og fra d. 1. november vil jeg
påbegynde mit arbejde som adjunkt med fokus i skatteret ved Københavns
Professionshøjskole
Jeg har også tidligere været valgt til Københavns Borgerrepræsentation men opgav min
plads i januar 2021. I min fritid er jeg også frivillig for Københavns Retshjælp og sidder
også i bestyrelsen for Foreningen Fisken – en forening som arbejder med at hjælpe unge
mennesker med at stå på egne ben.
Hvorfor du skal vælges:
Faglig, politisk og personligt har jeg altid været opmærksom på den grundlæggende
ulighed der eksisterer i mange facetter i vores liv; forskellen mellem dem som har, og dem
som ikke har.
Igennem mit professionelle liv har jeg arbejdet med skatteret – først hos
Skatteankestyrelsen og derefter i Skatteforvaltningen hvor mit arbejde vedrører
retssikkerhed på skatteområdet. Jeg er blevet bevidst om det nationale skattesystems
indflydelse på økonomisk lighed. Jeg har samtidig opnået noget faglig ballast, som jeg
mener jeg kan bidrage med hos Oxfam Ibis.
Jeg ønsker at stille op til bestyrelsen i Oxfam Ibis fordi lige netop denne organisation
italesætter og fokuserer på de emner, som jeg mener er utrolig vigtige i den kommende
tid. Med klimakrisen på vej taler al forskning for, at det kommer til at forværre uligheden på
verdensplan og konsekvenserne af klimakrisen vil også ramme dem, som allerede har det
svært. Sammen med den stigende inflation og coronakrisen kan vi bevidne, at dem med
de bredeste skuldre (på verdensplan) ikke bærer den største byrde.
Det kan ikke accepteres og det bør der rettes op på. Der er behov for, at det arbejde som
Oxfam Ibis står for bliver videreført. Det vil jeg gerne bidrage til.

