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Kort om hvem du er:
Jeg er 26 år og har været uddannelsespolitisk næstforkvinde for Danske
Studerendes Fællesråd siden 2019, men giver stafetten videre til nye gode
kræfter til februar, hvor jeg skal tilbage til studierne og færdiggøre min bachelor
i Internationale Studier og Miljøplanlægning på RUC.
Hvorfor du skal vælges:
Jeg har længe været medlem og fulgt Oxfam IBIS’ arbejde ”på afstand” og vil meget gerne bidrage til at styrke
og udvikle organisationen. For mig at se, er Oxfam IBIS en utrolig relevant organisation, der med det stærke
og gennemgående fokus på ulighed, kæmper nogle af vor tids vigtigste kampe.
Som studenterpolitisk aktiv gennem mange år, står uddannelse mit hjerte særligt nær og jeg tror fuldt og fast
på, at lige adgang til kvalitetsuddannelse ikke blot er med til at danne og udvikle den enkelte, men kan være
med til at ændre verden, bekæmpe fattigdom, fremme demokrati og ligestilling og i det hele taget nedbryde
barrierer mellem mennesker.
Så længe, jeg kan huske, har jeg desuden været optaget af og bekymret over klimakrisen og min første store
demo var til COP15. I DSF har jeg, udover at være uddannelsespolitisk ansvarlig, også været ansvarlig for
udviklingen af og arbejdet med DSF’s klimapolitik og i foråret havde jeg glæden af at blive del af Oxfam IBIS’
klimaarbejdsgruppe og hjælpe med at udvikle klimastrategien. Det var spændende og lærerigt at være del af
gruppen, både ift. at blive klogere på Oxfam som organisation, globalt såvel som i Danmark, og debattere
sammenhængene mellem klima- og biodiversitetskrisen, global ulighed – og ikke mindst uddannelse. Jeg
synes, det er enormt stærkt, at Oxfam IBIS engagerer sig i klimakampen. Der er i høj grad behov for fokus på
klimaretfærdighed og de ulige globale magtforhold, der både ligger bag klimakrisen og bliver forstærket heraf.
Udover det politiske engagement, håber jeg at få mulighed for at bidrage i bestyrelsen med mine erfaringer fra
særligt elev- og studenterbevægelsen. Herigennem har jeg de seneste år opbygget en hel del erfaring med
både politiske analyser, strategiudvikling, kampagnearbejde og ikke mindst samarbejde internt i en
organisation og på tværs af organisationer. Noget af det, der i mine øjne har været afgørende for elev- og
studenterbevægelsens største sejre de seneste år, har nemlig netop været evnen til at opbygge nationale,
brede alliancer og samtidig understøtte og mobilisere lokale kræfter og derved sætte dagsordener og skabe
politiske forandringer.
En erfaring fra det studenterpolitiske er også, at forandringer tager tid, men ikke er umulige. Ved at være
vedholdende og både gå på gaden og ind i mødelokalerne til ministre og andre beslutningstagere, have
argumenter og fakta i orden og både stille krav og konkrete forslag til, hvordan vi opnår dem, kan det lade sig
gøre at rykke noget og gøre en forskel for helt almindelige mennesker.
Jeg kan desværre ikke deltage i selve generalforsamlingen, da vi holder vores halvårlige Politikkonference i
DSF samtidig, men jeg håber på jeres opbakning – så jeg kan lære meget mere om Oxfam IBIS og bidrage
med mine mange forskellige erfaringer.
Med håb om valg
Signe

