Opstilling til bestyrelsen for Oxfam IBIS
Mit navn er Julie Nolsøe Helles, og jeg stiller op til Oxfam IBIS’ bestyrelse. Jeg har været frivillig
i organisationen siden starten af 2015 i Aarhus og sidenhen også i København. Jeg har i
perioden fungeret som både gruppeleder i uddannelsesgruppen og tovholder på diverse
aktiviteter. I januar blev jeg ansat som frivillig projektleder i forbindelse med Oxfam IBIS
aktiviteter på Roskilde Festival, hvor jeg sammen med en anden frivillig var tovholder og
ansvarlig for ”De ulige lege”.
Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til organisationens udvikling og fortsatte
arbejde i forbindelse med integrationen i Oxfam, fordi uddannelse er det vigtigste i verden, og
fordi jeg rigtig gerne vil gøre mit til, at frivilligheden i Oxfam IBIS styrkes.
Lidt baggrundshistorie
Jeg blev færdig med min kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet i juni 2017 og flyttede
kort tid efter til København. Jeg er i dag fuldmægtig i Styrelsen for Forskning og Uddannelse
under Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor jeg arbejder for at udvikle, understøtte og
kvalitetssikre uddannelser i Danmark på særligt professionshøjskoler og erhvervsakademier.
Uddannelse har altid været en af mine store passioner, og jeg anser det for at være noget af det
vigtigste i verden. Jeg tror på, at uddannelse skaber udvikling! Jeg brænder for lighed og
ligestilling – i uddannelsessystemet såvel som i alt andet.
I mit engagement i Oxfam IBIS har jeg været almindelig frivillig og gruppeleder i den daværende
Uddannelsesgruppe i Aarhus, hvor vi blandt andet har udviklet og holdt oplæg omkring
vigtigheden af uddannelse på folkeskoler og gymnasier samt afholdt debatarrangementer. Jeg
har også været med til at afholde interne kompetenceudviklings-workshops for de andre
frivillige. Derudover har jeg i år været med til at sikre, at Oxfam IBIS havde flere aktiviteter med
på Roskilde Festival, at aktiviteterne gik godt, og at de frivillige fik masser af muligheder for at
diskutere global ulighed med festivalgæsterne.
Hvad vil jeg kunne bidrage med?
Jeg vil som medlem af bestyrelsen gøre mit for, at de frivillige i Oxfam IBIS bliver en endnu mere
uundværlig del af organisationen. Oxfam IBIS har verdens sejeste frivillige, og det skal vi
udnytte og bruge til at blive en stærkere stemme, så vi kan lave endnu flere fede kampagner
som Kære Kommune, hvor vi er med til at sætte dagsordenen – og dermed være med til at ændre
verden.
Jeg vil arbejde for at leve op til de mål, som Oxfam IBIS har sat sig. Jeg vil arbejde for, at vi når
de mål, vi sætter os fremadrettet i forbindelse med den fortsatte identitetsdannelse som Oxfam
IBIS og i forhold til alle de virkelig spændende og gode ting, som vi har gjort hele tiden, og som
vi skal fortsætte med.

