Opstillingsgrundlag Maya Lindberg Brink
Mit navn er Maya Lindberg Brink og jeg genopstiller til Oxfam IBIS’ Bestyrelse efter at have siddet i
Bestyrelsen, Forretningsudvalget og Programudvalget i de sidste to år - i Programudvalget nu også
som formand.
Det har været to meget travle men også vigtige år for Oxfam IBIS, hvor vi, som jeg ser det, blandt
andet er blevet mere integrerede og fået en større stemme i Oxfam føderationen, har opbygget en
stærkere organisation og fået en ny strategi til at sætte retningen for de næste fem år – og søsat
en masse nye initiativer. Det har været en stor ære og et spændende stykke arbejde at være med i
denne proces.
Jeg stiller op igen, fordi jeg meget gerne vil fortsætte med at støtte organisations arbejde som en
del af Bestyrelsen.

Hvem er jeg?
Jeg er 41 år og bor sammen med min kæreste og to skøre hunde i en Haveforening i Husum. Jeg
har en baggrund inden for udviklingsarbejde, primært fra FN/UNDP fra blandt andet Afghanistan,
New York og Laos, fra Oxfam GB i Afghanistan og – ikke mindst – fra (dengang) IBIS i Liberia. Jeg
er nu tilbage i Danmark, hvor jeg siden 2015 har siddet som Capacity Development Advisor for
Danida Fellowship Centre – en selvejende institution under Udenrigsministeriet. Her samarbejder
jeg med danske ambassader, myndigheder og universiteter om at udvikle og tilbyde
efteruddannelse og kapacitetsudvikling til partnerorganisationer inden for det offentlige,
privatsektoren og civilsamfundet i danske samarbejdslande.
I alle mine stillinger har jeg arbejdet med kapacitets- og institutionsudvikling både lokalt og
nationalt, med fokus på at styrke offentlige institutioners evne til at arbejde og lede baseret på
professionalitet, gennemsigtighed og inddragelse og med fokus på at styrke civilsamfundets og
befolkningens mulighed for og evne til at engagere sig i vigtige samfundsbeslutninger og være
fortalere for en positiv forandring. Det er et arbejde jeg stadig brænder for og deltager i, og jeg er
fuld af beundring og stolthed over det arbejde IBIS og Oxfam IBIS har gjort og stadig gør, og de
resultater vi har medvirket til.

Hvad vil jeg bidrage med?
Der ligger stadig et stort arbejde foran os. Som medlem af Bestyrelsen – hvis I vælger mig ind  –
vil jeg særligt have fokus på, og kunne bidrage med input til, hvordan vi bliver ved at styrke Oxfam
IBIS som organisation – og arbejdsplads, hvordan vi bliver ved at styrke vores strategiske retning
og arbejde med fast forankring i vores historie, og de ting vi er særligt gode til og brænder for. For
mig vil det være vigtigt, at vi bliver ved at få os selv med, men også bliver ved at bidrage som en
kritisk og modig stemme i en foranderlig verden.
Oxfam IBIS’ kerneområder – kampen for social, politisk og økonomisk lighed, kampen for
kvalitetsuddannelse til alle, kampen for en retfærdig og bæredygtig brug og fordeling af ressourcer,
kampen for fred baseret på en dialog hvor vi alle kan deltage – er alle områder, der er mindst lige
så relevante nu som for 5, 10 og 50 år siden. Og Oxfam IBIS står lige så stærkt i dag – hvis ikke
stærkere – til at indgå i den kamp og bidrage til en mere retfærdig verden.
Jeg vil i Bestyrelsen gøre mit til, at de områder bliver ved at stå stærkt, at vi bliver ved med at
presse på for et stort fokus på dem også i Oxfam-føderationen, at vi bevarer og styrker vores
stemme i Danmark – det giver legitimitet at vi taler samme sprog både hjemme og ude – og at vi
altid er modige nok til at sige de ting, der skal siges, på de områder hvor vi med vores baggrund og
ekspertise har en stærk og legitim stemme.

