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Hvorfor du skal vælges: Jeg genopstiller til bestyrelsen for Oxfam IBIS, fordi jeg mener,
at jeg med min forskningsbaggrund i politisk teori og erfaring fra bestyrelsesarbejdet kan
yde et vigtigt bidrag til at fremme og skærpe Oxfam IBIS’ strategiske fokus på
bekæmpelsen af ulighed, og fordi jeg ønsker at medvirke til at styrke organisationens
sammenhængskraft i en udfordrende periode. I min forskning arbejder jeg med spørgsmål
relateret til ulighed, global retfærdighed, demokrati og globalisering, og senest også
klimaretfærdighed og behovet for en mere retfærdig finanssektor. Det giver et særligt blik
på organisationens strategiske arbejde og daglige virke og et skarpt øje for strukturelle og
grundlæggende værdimæssige spørgsmål, som jeg bl.a. vil bringe i spil i forbindelse med
udviklingen af den nye strategi i 2022. Jeg vil arbejde for, at Oxfam IBIS fastholder det
strategiske fokus på ulighed og bekæmpelsen af de strukturelle årsager til global ulighed
og fattigdom. Jeg er overbevist om, at vores særlige stemme som dansk
civilsamfundsorganisation ligger i netop dette fokus, der giver et vigtigt perspektiv på
fattigdomsbekæmpelse og udviklingspolitiske dagsordner omkring klima, køn og migration.
Jeg vil især arbejde for at fastholde og skærpe organisationens fokus på de ekstremt ulige
konsekvenser af klimaforandringerne, den stadigt mere ulige globale fordeling af ejerskab,
samt de globale strukturerer, der muliggør skattely og skatteunddragelse til skade for især
udviklingslandene. Jeg vil fortsætte igangværende arbejde med at udvikle nye muligheder
for frivilligt engagement og medlemsdeltagelse, herunder bl.a. overvejelser om en
meningsdanneruddannelse. I organisatorisk øjemed vil jeg arbejde for, at Oxfam IBIS er
en god og harmonisk arbejdsplads, og at alle medarbejdere kommer så godt som muligt
igennem en svær tid præget af pandemiens konsekvenser, egne organisatoriske
udfordringer og nye politiske krav i det strategiske partnerskab med Danida.
Kort om hvem du er: Jeg er 38 år gammel og bor på Nørrebro med min hustru Simone
og vores to dejlige unger Frida og Finn. Jeg arbejder som forsker i politisk teori ved Freie
Universität i Berlin og underviser ved Institut for Statskundskab på Københavns
Universitet. Jeg blev valgt til bestyrelsen i Oxfam IBIS ved generalforsamlingen i 2019, og
jeg har siddet i forretningsudvalget siden 2020. Jeg var engageret som frivillig i IBIS under
min studietid fra 2005 og siden som kontaktperson for Globaliseringsgruppen i Århus (i.ø.
sammen med Oxfam IBIS’ egen Christian Hallum), hvor jeg bl.a. bidrog til at organisere og
afholde gymnasieoplæg om gælds- og handelspolitik og arrangere debatmøder om
strukturelle årsager til fattigdom og ulighed i verden. Jeg deltager aktivt i den offentlige
debat med forskningsformidling og som meningsdanner, bl.a. med jævnlige kommentarer i
Politiken og Berlingske og medieoptrædener såsom i DR2 Deadline og P1 Debat, hvor jeg
bl.a. har medvirket i et program om skattely. I juni 2019 udgav jeg bogen ”Den nye
internationale: Hvorfor venstrefløjen skal omfavne Europa og demokratisere verden” på
Gyldendal, der bl.a. sætter fokus på den voksende ulighed og fremhæver civilsamfundets
afgørende rolle i demokratiets mulighed for at imødegå de kriser, de præger vores tid.

