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Det er et stort privilegium at være næstformand i den organisation i Danmark, der 

sætter ulighed og værdien af kvalitetsuddannelse på dagsordenen på den allermest 

vidende, relevante og nytænkende måde. 

En så stærk organisation kræver en tydelig, strategisk og politisk retningsgivende 

bestyrelse, der ikke er detailstyrende.  

Som næstformand har jeg været med til at sætte retning, ansætte vores 

generalsekretær og genoprette økonomien. Jeg er meget stolt af vores strategiske 

fokus: ‘Sammen mod ulighed’. Jeg har arbejdet for, at ulighed skulle være denne tydelige overlægger for 

Oxfam IBIS. ‘Sammen’ indkapsler, at vi allierer os og samarbejder, men det er ikke blot for nogle. Det er 

sammen med partnere, beslutningstagere, bevægelser og mennesker. Med vid og bid når det kræver det. Og 

det gør mig stolt, at retten til kvalitetsuddannelse fortsat er DNA for IBIS og smukt flettet sammen med 

vores fokus på at bekæmpe ulighed.  

Jeg vil fremhæve følgende områder, jeg vil arbejde for de næste 1-2 år:  

- En stærk synergi imellem at være en styrket indflydelsesorganisation og en bevægelse i DK. At opnå 

indflydelse skal være guidende for vores arbejde i DK. Samtidig skal flere danskere kende og støtte os, og 

vi skal have endnu flere frivillige - den folkelige forankring i DK er et must for at styrke vores 

gennemslagskraft og egenkapital. 

- At sikre at organisationen er gearet til de tunge programbevillinger, vi har ansvar for. At økonomien er 

sund. Og at vi hele tiden skærper vores fokus og profil for mest mulig forandring i kampen mod global 

ulighed. 

- At generalforsamlingens beslutninger bliver respekteret, og at vi løbende inddrager medlemmerne i 

foreningen. Hermed også at optimere bestyrelsens rolle og samarbejde i organisationen og styrke 

bestyrelsens synlighed som ambassadører for Oxfam IBIS. 

Jeg har været frivillig i IBIS igennem ca 12 år og herunder mange år i bestyrelsen. Første gang jeg stillede op 

lavede jeg valgkampagne for Obama i New York. Hans 1. valgkamp for præsident vel at mærke. Siden da er 

verden blevet mere fragmenteret og vild. Uligheden stiger. Men der er håb, for vores værdier og måde at 

skabe forandring på vinder genklang hos rigtigt mange mennesker.  

Min udviklingsbaggrund er gennem 10 år+ at være frivillig projektansvarlig i et DANIDA-minipuljeprojekt i 

Tanzania med fokus på unge, netværk og uddannelse. Jeg har skrevet speciale om fødevaresikkerhed i 

Vestafrika og arbejdet med internationale handelsaftaler og fiskeripolitik som politisk rådgiver i Europa-

Parlamentet. 

Nu arbejder jeg som chefkonsulent og koordinator for politisk interessevaretagelse i fagforeningen for 

socialpædagoger. Men lige nu nyder jeg barsel med vores 2. pige. 


