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Navn: Sana Mahin Doost 
Kort om hvem du er: Mit navn er Sana Mahin Doost, jeg er 25 år gammel og bor i 
Aarhus, hvor jeg til dagligt studerer statskundskab på Aarhus Universitet. 

Jeg blev på sidste års generalforsamling valgt af Oxfam IBIS’ medlemmer til at 
repræsentere dem i bestyrelsen. Det anser jeg som et vigtigt ansvar, som jeg gerne vil 
fortsætte med at løfte i den kommende periode.   

Jeg har min baggrund i studenterbevægelsen, hvor jeg i hele min uddannelsestid har 
været aktiv i elevråd, studenterråd og senest i Danske Studerendes Fællesråd (DSF), hvor 
jeg var forkvinde fra 2017 til starten af 2019.  

I min tid som forkvinde for DSF udviklede vi et tættere samarbejde med Oxfam IBIS om 
blandt andet at sikre flygtninge bedre adgang til uddannelse i Danmark. Dette samarbejde 
inspirerede mig til at melde mig ind og fortsætte mit engagement for kvalitetsuddannelser 
og retfærdighed. 

Sidst men ikke mindst er jeg engageret i klimakampen, som jeg håber og tror får en større 
plads i vores arbejde som organisation i de kommende år. 

Hvorfor du skal vælges: Jeg genopstiller til bestyrelsen, da der fortsat er et vigtigt stykke 
arbejde foran os, som jeg mener, at jeg kan bidrage til.  

Vi er en helt særlig organisation, der formår at skabe kampagner, som rigtig mange 
mennesker kan se sig selv i og vigtigheden af. Dette engagements- og kampagnearbejde 
skal vi styrke, samt mulighederne for at være frivillig i vores fællesskab.  

Det kræver, at vi bliver endnu flere aktive medlemmer. Dette arbejde er vi allerede i fuld 
gang med. Jeg har igennem udvalgsarbejde og bestyrelsen det seneste år bidraget til 
udviklingen af en ny medlemsmodel, der forhåbentligt vil gøre det endnu lettere og 
gennemsigtigt at være medlem med demokratiske rettigheder – og naturligvis mulighed for 
engagement. 

Jeg synes, at det er vigtigt, at vi i bestyrelsen arbejder systematisk med vores strategi, 
”Sammen mod ulighed”. Den skal gennemsyre alt vores arbejde og være en ledende 
understrøm, så det ikke bliver tilfældige eller blot populære dagsordner, der driver os. 
Kampen mod ulighed er ledende, men vi skal ikke være blege for, at vi her kan udvikle 
flere nye projekter og vinkler, der hænger udløseligt sammen med uligheden. Det er blandt 
andet klima, flygtninges rettigheder og ligestilling, som er dagsordner, der er utroligt 
nærliggende for mig.  

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til min opstilling, er I meget velkommen til at 
kontakte mig på sanamdoost@gmail.com eller 42 80 60 59. 

Med håb om tillid.  
Sana Mahin Doost   


