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Ungdom er en viktig del av både Amnestys medlemsmasse og aktivismen i organisasjonen. 

Det er derfor viktig at ungdom representeres der organisasjonens beslutninger tas. Amnestys 

unge trenger bredere representasjon i styret, samtidig som Amnesty og styret trenger ungdom. 

Dette er spesielt viktig siden ungdom utøver mye av organisasjonens aktivisme. Covid-19 

pandemien har gitt oss nye utfordringer med måten aktivisme kan gjennomføres på. Vi har 

vært nødt til å bevege oss mer og mer mot en digital hverdag, og dermed er det behov for mer 

kunnskap om digital aktivisme. Vi mener at ungdom sin stemme og erfaring er unik på dette 

området – og virkelig burde utnyttes. 

Selma Ahmetagic er i dag eneste representant i styret som er ungdom under Amnestys 

definisjon (25år eller yngre). Ved et eventuelt fravær av Selma vil ungdommen i Amnesty 

miste sin viktige stemme i stryets diskusjoner og avgjørelser. Derfor foreslår vi Juni Emilie 

Baardvik, 21 år, som 3. vara til styret. Vi trenger en ungdom som varamedlem, for å sikre de 

unges stemme i styret – uansett. Juni er født i 1999, og har lang erfaring som frivillig og 

aktivist. Juni har svært gode kunnskaper i digital aktivisme og sosiale medier. Hun kommer 

fra Oslo, men bor i Bergen der hun studerer bachelor i sammenlignende politikk. Gjennom 

studiene har hun tilegnet seg kunnskap om blant annet demokrati og demokratisering, 

populisme, islam og politikk.  

Juni har vært aktivist i Amnesty siden 2015, og hun var leder av Ressursgruppa i Oslo fra 

2016 til 2017. I 2017 var hun med på å starte Amnesty Ungdom Oslo, og var leder for gruppa 

frem til 2018. I 2019 ble hun valgt som leder av Amnesty Student Bergen, et verv hun fortsatt 

holder. Juni var også nestleder av Skriv for Liv-prosjektet i Bergen i 2019. Hun var med på 

oppstarten av Amnestys Ungdomsråd og har lenge vært aktiv i Studentrådet. I tillegg har hun 

vært aktiv i Barnas Røde Kors siden 2019, der organiserer hun en aktivitetsgruppe for barn i 

Bergen. 

Juni sine hjertesaker er 

flyktninger og klimakrisen. 

 



Som styremedlem ønsker Juni å bidra med et ungdomsperspektiv på spørsmål om både 

organisasjonen og menneskerettigheter. Hun mener det er viktig å fokusere på ungdoms- og 

studentdeltagelse og medlemsdemokratiet i Amnesty Norge. Hun vil bidra med å styrke de 

unges stemme i organisasjonen, slik at de unge blir hørt. Juni ønsker også å være et bindeledd 

mellom styret, Ungdomsrådet og Studentrådet for å styrke samarbeidet mellom disse 

organene. I tillegg ønsker hun å bidra til å videreutvikle kurstilbudene til aktivistene i 

organisasjonen.  

Juni har vår fulle tillit som en sterk representant og en ung stemme i styret. Med sin 

erfaring som aktivist og gruppeleder mener Amnestys Studentråd at hun er godt rustet 

til en slik posisjon. Det å velge unge inn i styret er helt nødvendig for å styrke 

medlemsdemokratiet i Amnesty Norge. Vi trenger de unges stemme, og vi trenger å lytte til 

ungdom i organisasjonen vår. Dette vil vi i større grad få til ved å velge inn Juni som 3. vara i 

Amnestys styre.  

Godt valg! 

 

 

 


