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Pressemeddelelse
RASMUS HELVEG PETERSEN NY DIREKTØR I DIPD
Når Bjørn Førde fra nytår går på pension, afløses han af Rasmus Helveg Petersen på
posten som direktør i Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD). En enig bestyrelse ansatte i dag den 48-årige journalist og tidligere politiker.
Rasmus Helveg Petersen er tidligere Udviklingsminister, tidligere Klima- og Energiminister og har arbejdet med udviklingsspørgsmål for Folkekirkens Nødhjælp og flere
andre organisationer.
Henrik Bach Mortensen, bestyrelsesformand for instituttet og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, siger:
”Vi har fundet den rette mand til at føre instituttets arbejde videre. Vi har, siden vi blev
etableret i 2010, opnået mange gode resultater. Rasmus Helveg Petersen skal være
med i udviklingen af strategien for de kommende års arbejde med at fremme de politiske partier rolle i forhold til demokrati og respekt for menneskerettigheder.”
Institut for Flerpartisamarbejde arbejder for at fremme velfungerende politiske partier,
flerpartisystemer og en demokratisk kultur i udvalgte udviklingslande. Et af instituttets
særkender er, at de danske politiske partier spiller en nøglerolle i arbejdet. Frivillige
fra de danske partier er med i arbejdet med at opbygge demokrati i samarbejdslandene. Instituttet arbejder i 12 lande, heraf syv i Afrika. Til daglig kaldes instituttet DIPD
efter dets engelske navn, Danish Institute for Parties and Democracy.
Rasmus Helveg Petersen udtaler:
”Det er afgørende vigtigt arbejde, der foregår i DIPD. Når vi fremmer demokrati i verden, er det en direkte vej til også at fremme fred, stabilitet, vækst og fremme af for
eksempel kvinders rettigheder. Jeg er stolt over at skulle være direktør for DIPD.”
Yderligere informationer ved henvendelse til:
Henrik Bach Mortensen, Bestyrelsesformand, 29 20 02 99
Rasmus Helveg Petersen, 31 19 78 43
Mere information om DIPD og de danske partiers projekter: http://dipd.dk/
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