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Varför kandiderar du? 

Jag kandiderar för att kunna bidra till ett 
Amnesty som ligger rätt i tiden. Jag vill vara 
med och skapa ett mångfaldigt Amnesty 
Sverige som i sin struktur speglar det 
svenska samhället och genom detta få med 
fler svenskar i rörelsen. Detta är livsviktigt i 
tider av populism och ett alltför ofta 
nedmonterande av demokratiska principer.  

Vad har du för Amnesty-erfarenheter? 

Förutom att jag varit Amnestyaktivist i Sverige 
och Indien i över tjugo år, var jag anställd 
som senior advisor på Amnesty Sveriges 
Business Group mellan 2006-2007.  

Vilka andra erfarenheter har du som du tror kan vara till nytta? 

Jag har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete som både ordförande vid tre 
tillfällen, och ledamot vid två tillfällen, inom näringslivet såväl som civilsamhället. 
Utöver detta ledde jag regeringen Agenda 2030 Delegation för hållbar utveckling 
under två år. Under mitt yrkesliv har jag arbetat med rättighetsfrågor i Sverige och 
världen, debatterat för rättvisa, och även prisats för detta arbete. Jag har vidare 
haft chefstjänster på två globala företag som Vice President för hållbarhetsfrågor 
(mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, klimat och 
anti-korruptionsfrågor), och även som chef på Sveriges största Advokatfirma för 
företagande och mänskliga rättigheter.  
 
Jag har en bred erfarenhet av rådgivning inom företagsansvar och gjort mig 
välkänd för min ihärdighet. Jag har under åren arbetat handfast och praktiskt 
genom att granska västerländska produktionskedjor i så kallade högriskländer och 
handskats med utmaningar som nutida slaveri och grova miljöspill. Idag fokuserar 
jag på frågor som rör klimatförändringarna och dess effekter på kvinnors, barns 
och ursprungsbefolkningars rättigheter.  

Vad kan du bidra med som förtroendevald? 

Min tydlighet inom rättighetsperspektivet och med över tjugo års erfarenhet av 
chefs och ledarskapsroller har visat på fördelarna med öppenhet, mod och en stark 
integritet. Detta kommer även gynna mitt arbete som förtroendevald inom 
Amnesty. Amnestys vardag är min vardag och som förtroendevald vill jag ta mig an 
Amnestys mål och visioner än starkare och tydligare. Jag är en bra kommunikatör 
och har många som lyssnar på mig, även detta är till fördel för en förtroendevald i 
en människorättsorganisation. 
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