
 

KANDIDATOPSTILLING 
Ønsker du at stille op, skal du udfylde og indsende denne kandidatopstilling senest d. 24. marts 
2023 kl. 12.00 til sumh@sumh.dk.  
 
Husk, at indsætte billede af dig selv i denne kandidatopstilling eller vedhæft det, når du 
indsender kandidatopstilling. 
 
I år er følgende bestyrelsesposter på valg:  
 

● Formandsposten 
● Tre ordinære bestyrelsesposter 
● Fire suppleantposter 

 
Du kan med fordel orientere dig i dokumentet ”bestyrelsens opgaver og ansvar”,  
der er udsendt med indkaldelsen og kan downloades på hjemmesiden, hvis du vil vide mere om, 
hvad posterne indebærer.  
 
Hvis du ønsker at stille op til flere kandidatposter, skal det fremgå af nedenstående punkt: ’Jeg 
stiller op som’ i prioriteret rækkefølge.  
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Jeg stiller op til SUMHs bestyrelse ved repræsentantskabsmødet 2023 
 

NAVN OG EFTERNAVN: 
 

Emilie Ghali  
 
 

ALDER: 
(Det er et krav, at du er under 36 
år i hele valgperioden)… 

 
25 år 
 
 

BY: 
Skriv hvor du bor… 

København SV  
 
 

MEDLEMSORGANISATION: 
Skriv evt. medlemsorganisation… 

 
CPUNG  
 

JEG STILLER OP SOM: 
Skriv om du stiller op som 
formand, næstformand, 
bestyrelsesmedlem og/eller 
suppleant… 
 
(OBS; stiller du op til flere poster, 
så skal disse noteres i prioriteret 
rækkefølge) 
 

 
Næstformand  
Bestyrelsesmedlem  
Suppleant  
 
 
 
 
 
 

 
LIDT OM MIG: 

Jeg er jurastuderende på Københavns Universitet og er ved at specialisere mig indenfor 
ligestilling og diskrimineringsret på handicapområdet. Derudover er jeg bestyrelsesmedlem i 
SUMH. Jeg sidder i politik, uddannelses og hjælper/ledsager udvalget. Endvidere sidder jeg i 
Ankenævnet for specialundervisning i Undervisningsministeriet. 
 



 
 
JEG STILLER OP FORDI…  

Jeg stiller op som næstforkvinde, fordi jeg er meget optaget af de retspolitiske 
problemstillinger på handicapområdet.  Jeg mener, at SUMH kan være med til at skabe store 
forandringer. Mit fokus er, at unge med et handicap skal have samme rettigheder som andre. 
De ydre sociale barrierer skal nedbrydes, ligesom de er blevet for mange andre 
minoritetsgrupper før i tiden. Unge med et handicap skal have mulighed for større 
demokratisk deltagelse. 
 
Et par eksempler kunne være at: 
 

• Handicaptillæg skal følge med hele vejen igennem uddannelsessystemet  
• Diskrimination på arbejdsmarkedet skal gøres mere ulovligt end det er i dag, således at 

flere unge med handicap kan komme ud på arbejdsmarkedet  
• Selvfølgelig skal stu-elever selv bestemme hvilken skole de vil gå på ligesom at alle 

unge selv må vælge ungdomsuddannelse 
• Alle med et handicap skal have stemmeret, også selvom de er under værgemål 

 


