
   

  

 

 

 
 

 
OPSTILLINGSSKEMA TIL  
LANDSMØDE 2020 
 
 
 
 

 
 
Jeg ønsker at opstille til posten som (sæt X ved én eller flere poster): 

 

_X__ Politisk næstforperson (2 år)  

___ Landsstyrelsesmedlem (2 år) 

___ Landsstyrelsesmedlem (1 år) 

___ Intern revisor (2 år) 

___           Intern revisorsuppleant (1 år) 

 

 
 
 

Navn: Mikkel Vinther 
 

Telefon: 28564279 

Postnr./by: København 
 

E-mail: mikkelvinther1@hotmail.com 

 
 

Fødselsdato: 22.07.1993 

 
 

Ja, jeg vil gerne ringes op af medlemmer, der vil vide mere om mig:___X____



 

Jeg har følgende URK-erfaring: 
 

Aktiv i: 
• Ferielejr, 2019 og 2020 
• Tillidsperson i URK: Der er valgt et tillidsudvalg bestående af to medlemmer 

udpeget af Landsstyrelsen og to ansatte på sekretariatet. Vi kan kontaktes, hvis 
du oplever brud på samværspolitikken. 

• Klimagruppen 
 
Tidligere aktiv i: 

• Landsstyrelsen, 2017-2019: I Landsstyrelsen med til at udfærdige og 
gennemføre to vigtige politikker – samværspolitikken og 

bæredygtighedspolitikken.  
• Dansk repræsentant for URK i internationale sammenhænge, bl.a. ved den 

store sammenkomst i Solferino, Italien, der samler unge fra Røde Kors-

bevægelsen fra hele verden. 
• Desuden også med som frivillig på Roskilde Festival 2019, på Folkemødet flere 

gange og til adskillige DUF-arrangementer.  
 
 

 
 

Jeg vil gerne vælges fordi: 
Hvad er meningen med dit URK? Hvornår var du senest stolt af vores arbejde? De 
spørgsmål vil jeg gerne bruge Landsmødet på at snakke med dig om, og jeg vil lægge 

for med selv at svare.  
 

Hvad er meningen med dit Ungdommens Røde Kors? 
URK er Danmarks største humanitære og sociale ungdomsorganisation. Jeg har 

mange gange tænkt over, hvad det egentlig betyder at være ’humanitær’, så nu har 
jeg slået det op! 
 

Ifølge ordbogen er humanitær afledt af latin, humanitas, der betyder menneskelighed, 
og at handle humanitært vedrører forbedring af menneskers levevilkår. At handle 

humanitært er altså, når mennesker forbedrer andre menneskers levevilkår – eller 
sagt mere direkte: Mennesker, der kan, hjælper mennesker, der har brug for det.  
 

For mig er Ungdommens Røde Kors Danmarks vigtigste platform, hvor mennesker 
hjælper mennesker, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Så enkelt er 

det. Det er vi allerede dygtige til. Men vi må favne endnu flere og endnu bredere. Det 
er vores pligt. Og vi har stadig stort uforløst potentiale.  
 

Verden står overfor store humanitære udfordringer. De helt konkrete som 
coronakrisen, klimakrisen og det øgede antal mennesker på flugt fra naturkatastrofer 

og ufred. Og de mindre konkrete som stigende ulighed, strukturel sexisme og 
racisme. Jeg vil gerne være med i frontlinjen for medmenneskeligheden, for 
neutraliteten og for frivilligheden.  

 



 

 
 

Hvornår var du senest stolt af URK? 
Kan man være forelsket i en tekst? Hvis man kan, tror jeg, jeg er forelsket i de syv 
Røde Kors-principper. Og jeg vil give tre eksempler på, hvornår jeg har været stolt af 

URK i det sidste år, hvor vores principper toner tydeligt frem.  
 

1. Ferielejr: Medmenneskelighed 
Jeg er frivillig på Kongelejren, og meningen med ferielejr er for mig at skabe det 
bekymringsfri liv for børn, der ellers har mange bekymringer, på et sted hvor de 

voksne altid har tid til leg og alvor. Det smukke er, at når bekymringerne fjernes får 
børnene endelig plads til endelig at vokse som, ja, børn. Medmenneskelighed handler 

om at se hele mennesker. På ferielejr er du ikke et udfordret barn fra et 
ressourcefattigt hjem, du er bare et barn, som lige nu har bekymrer sig om hjemmet. 
I 2020 findes der 22 URK-ferielejre, hvor 1.400 børn får en bekymringsfri uge. Men 

det sker kun fordi der findes 900 frivillige, der skaber det. Ferielejr er meningen med 
URK for mig, og det eneste dårlige ved ferielejr er, at jeg først kom i gang som 25-

årig ☺.  
 

2. Ude i verden: Neutralitet 
Jeg bliver altid stolt når jeg opdager Røde Kors/Røde Halvmåne-bevægelsen i verdens 
brændpunkter. Den familie kan vi være stolte af at indgå i. Uden at tage part i 

konflikten men med ét simpelt formål: at hjælpe de mennesker, konflikten har 
konsekvenser for. Neutralitet er svært at udføre, det stiller store krav til den 

menneskelige næstekærlighed og retsfølelse, for hvordan kan man omfavne et 
menneske, der har gjort noget forfærdeligt? Men jeg blev stolt da jeg fandt ud af, at 
selv en terrordømt forbryder som Anders Breivik har en Røde Kors-besøgsven i 

fængslet.  
 

3. Corona-opfindsomhed i aktiviteterne: Frivillighed 
Kriser viser, hvem der tager ansvar for samfundet. Og den store opfindsomhed, der 
har været i aktiviteterne i Ungdommens Røde Kors fra begyndelsen af corona-krisen 

viser, at vi tager aktivt ansvar for vores samfund. Netop her har frivilligheden sin 
største styrke: Frivillige har under corona-krisen hurtigt og effektivt handlet på nye 

behov i samfundet hos særligt udsatte børn og unge, og tilpasset undervejs og skabt 
resultater, som kun frivillige kan gøre det. Det er jeg stolt af.  
 

Hvad er meningen med dit URK? Hvornår var du senest stolt af vores arbejde? De 
spørgsmål vil jeg gerne bruge Landsmødet på at snakke med dig om, og forhåbentlig 

også de næste to år. 
 
 

 
Det, jeg mener, der er vigtigst for Ungdommens Røde Kors, er: 

Jeg vil gerne være politisk næstforperson i Ungdommens Røde Kors. Det vil jeg bl.a. 
fordi: 
 

1. Den humanitære kamp skal være for alle – vi kan favne flere og bredere 
URK har være gennem et hårdt år, som mange andre organisationer som os. Corona-

krise og et omskifteligt økonomisk fundament har krævet stort fokus indadtil på 



 

stabilitet og tryghed. Og det har virket. Vi står nu med det sundest tænkelige 
udgangspunkt for at skabe endnu større forandring – og favne flere og bredere. 

Derfor må vi fortsat fjerne begrænsende barrierer, så alle der ønsker at være frivillige 
hos os, modtages med åbne arme.  
 

2. Talentudvikling er for alle, og vi skal være et fællesskab for humanitære aktivister 
Jeg ønsker at URK skal være det trygge fællesskab, hvor humanitære aktivister får 

plads til at vokse, prøve sig selv af som frivillig og leder, og udvikle sig og bevægelsen 
til at gøre en endnu større forskel lokalt, nationalt og internationalt. Ved siden af mit 
URK-virke har jeg i en årrække været højskolelærer og leder for en gruppe unge 

aktivister, der underviser i digital dannelse på efterskoler. Desuden har jeg været 
aktiv i Netværket af Ungdomsråd som medlem af landsledelsen og senere som ansat 

på sekretariatet, og her har jeg arbejdet tæt sammen med lokalformænd. 
Min klare opfattelse er, at talent findes overalt, men at det skal gribes og plejes. Det 
vil jeg gerne bidrage til.  

 
3. Skarpere fokus på at få alle med ind i fællesskabet – også politisk 

Neutralitet er en af mine favorit-principper i Røde Kors-bevægelsen. Men politisk 
neutralitet betyder ikke at vi som organisation skal handle apolitisk. Vi må blive 
skarpere på at kæmpe politisk for dem der står udenfor fællesskabet. Vi skal turde 

råbe højt, når vi oplever uretfærdighed eller overskredne rettigheder hos alle 
mennesker – men særligt hos børn. Det er vores pligt.  

 
 
 

 
 

 
 

Dato:  15/08/2020  Underskrift:  

 

 
 

 
 
 

 


