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Pressemeddelelse
Tidligere udviklingsminister Mogens Jensen er ny bestyrelsesformand i Dansk Institut for Partier og Demokrati
Mogens Jensen (S) afløser Henrik Bach Mortensen (V) som bestyrelsesformand i DIPD. På bestyrelsesmødet d. 12. september 2018 blev Mogens Jensen valgt til bestyrelsesformand. Michael
Aastrup Jensen (V) blev valgt til næstformand.
Mogens Jensen er udpeget til bestyrelsen af Socialdemokratiet. Han er næstformand for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget, hvor han er partiets kultur-, idræt- og medieordfører.
Udover disse poster er Mogens desuden næstformand for den danske delegation til Europarådet
og medlem af Færøudvalget, Grønlandsudvalget, Kulturudvalget, Retsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn og Udenrigsudvalget. Han er landsformand for Foreningen Norden og formand for
Nordisk Kulturfond. I 2014-2015 var Mogens handels- og udviklingsminister.
Michael Aastrup Jensen er udpeget til bestyrelsen af Venstre. Han har tidligere været anden
næstformand i DIPDs bestyrelse. Michael er tidligere borgmester i Randers (2002-2006) og har
været medlem af Folketinget for Venstre siden 2005. Nu er han partiets Udenrigs- og Udviklingsordfører. Han er formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling
fra 2015 og 2007-2011. Yderligere har Michael været medlem af Forretningsudvalget i Venstre
siden 2012, næstformand for ALDE-gruppen siden 2008 og formand for Venstres Beredskabskommission.
Udover Mogens Jensen indtræder følgende nye medlemmer i bestyrelsen:
Peter Hummelgaard Thomsen er udpeget til bestyrelsen af Socialdemokratiet. Han er tidligere
formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (2008-2012). I 2012 var Peter folketingskandidat for Socialdemokratiet og i 2015 blev han valgt ind med hele 5065 personlige stemmer. Peter
har blandt andet arbejdet i Udenrigsministeriet, analysefirmaet Advice A/S og fagforeningen 3F.
Mai Christiansen er udpeget til bestyrelsen af Liberal Alliance. Hun har siden 2010 været næstformand for Liberal Alliance, hvor hun arbejder med organisationsopbygning og kandidatudvikling. Mai har siden maj 2018 været medlem af Rådet for Menneskerettigheder, og i sit civile job
leder hun medievirksomheden Mediatracks danske kontor.
Flemming Juul Christiansen er udpeget til bestyrelsen af Danske Universiteter. Han har siden
2012 været lektor på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Hans ph.d.afhandling i statskundskab fra Aarhus Universitet handler om politiske forlig i Folketinget, og hans
faglige interesse er samarbejde mellem politiske partier. Han har været medlem af bestyrelsen
for faglige selskaber og er nuværende formand for Nordic Political Science Association (NoPSA).
Charlotte Flindt Pedersen er udpeget til bestyrelsen af Institut for Menneskerettigheder. Hun
har i 18 år arbejdet med internationale menneskerettighedsprojekter på institut for Menneskerettigheder. Fra 2009-2015 var Charlotte vicedirektør og leder af International afdeling i Institut for
Menneskerettigheder. I dag er Charlotte Flindt Pedersen administrerende direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab, redaktør af tidsskriftet Udenrigs og tilknyttet Nordic Consulting Group (NCG)
som associate partner.
Jann Sjursen er udpeget til bestyrelsen af Globalt Fokus. Han var energimister i 1993-94 og
folketingsmedlem fra 1998-2005. Fra 1990-2002 var han formand for Kristeligt Folkeparti. Siden
2007 har Jann været generalsekretær i Den katolske Kirkes hjælpeorganisation, Caritas
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Danmark. Siden 2010 har han desuden været formand for Rådet for Socialt Udsatte, der er nedsat
af regeringen.
Eva Grambye er udpeget til bestyrelsen af ministeren for Udviklingssamarbejde. Hun er vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder. Eva startede sin karriere i FN (UNDP), New York. Hun
har i mange år arbejdet i Udenrigsministeriet, hvor hun har været udstationeret Geneve og Washington og har hjemme holdt forskellige poster, senest som kontorchef.
DIPD, Dansk Institut for Partier og Demokrati (tidligere Institut for Flerpartisamarbejde) er et institut nedsat af Folketinget. DIPD arbejder med at udvikle og fremme demokratiske institutioner i
politiske systemer og civilsamfund. Vi har fokus på medier, unge, valg, køn og menneskerettigheder. Vi bringer individer, grupper og politiske partier sammen for at dele idéer, viden og oplevelser
og støtter projekter der styrker en demokratisk kultur. Vi deltager også i partnerskaber med organisationer specialiseret i at støtte politiske partier.
Bestyrelsen er det øverste beslutningstagende organ i DIPD. Ud af de 15 medlemmer er 9 udpeget af de danske partier, 2 er udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og endelig udpeger
Ministeren for Udviklingssamarbejde, bestyrelsen af Danske Universiteter, Globalt Fokus og Institut for Menneskerettigheder ét medlem hver. Blandt medlemmerne, vælger bestyrelsen en formand. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en fireårig periode med mulighed for genvalg.
De nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget som følger:
Mogens Jensen, udpeget af Socialdemokratiet
Peter Hummelgaard Thomsen, udpeget af Socialdemokratiet
Mai Christiansen, udpeget af Liberal Alliance
Jann Sjursen, udpeget af Globalt Fokus
Charlotte Flindt Pedersen, udpeget af Institut for Menneskerettigheder
Eva Grambye, udpeget af Ministeren for Udviklingssamarbejde
Flemming Juul Christiansen, udpeget af Rektorkollegiet
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer fortsætter i bestyrelsen:
Michael Aastrup, udpeget af Venstre
Rolf Aagaard-Svendsen, udpeget af Det Konservative Folkeparti
Turid Leirvoll, udpeget af Socialistisk Folkeparti
Claus Thure Hastrup, udpeget af Enhedslisten
Steen Thomsen, udpeget af Dansk Folkeparti
Mette Annelie Rasmussen, udpeget af Radikale Venstre
Ida Paetau, udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd
Jens Husted, udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd
Kathrine Lauritzen er udpeget som observatør af Alternativet.
Alle medlemmer er udpeget for en fireårs periode.
Kommentarer: Direktør Rasmus Helveg Petersen, rhp@dipd.dk, mobil: 23 11 95 85
Se det fulde overblik over DIPD’s nye bestyrelse på https://dipd.dk/da/om-os/bestyrelsen/
Mere information om DIPD: http://dipd.dk/
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