Natasha Al-Hariri bliver
direktør for DFUNK
Natasha Al-Hariri bliver Dansk Flygtningehjælp Ungdoms nye direktør. DFUNK’s
landsbestyrelse har valgt en karismatisk profil, der har markeret sig som en vigtig
fortaler for flygtninge- og minoritetsrettigheder i Danmark. Nu skal Al-Hariris
stærke stemme bruges til at skabe bedre vilkår og muligheder for alle unge i
Danmark.
Med stillingen som direktør kommer Natasha Al-Hariri til at stå i spidsen for en landsdækkende
ungdomsorganisation, der skaber netværk og formidler viden blandt unge med og uden
flygtningebaggrund. Jurist Natasha Al-Hariri tager sine mange erfaringer med ind i DFUNK, hvor hun
skal arbejde med at styrke DFUNK’s position og sætte retning for organisationen, der har oplevet
stor vækst de seneste år.
Forkvinde for DFUNK, Marina Janell, fortæller, at det var en enig landsbestyrelse, der valgte Natasha
blandt et meget kvalificeret felt:
”Det var vigtigt for os at vælge en direktør, der både kan tegne organisationen indadtil og udadtil.
Med Natashas personlige gennemslagskraft og engagement i sagen, har vi valgt en naturlig og
visionær leder, der kan inspirere vores frivillige og udvikle organisationens profil. Vi glæder os meget
til samarbejdet med Natasha og er sikre på, at hun med sine faglige og personlige erfaringer er den
helt rette.”
Natasha Al-Hariri glæder sig også til at komme i gang med arbejdet i DFUNK:
”Jeg har et livslangt erfaringskatalog med alt, der hører til at vokse op som flygtning i Danmark, og
jeg ved, hvad det betyder, når etablerede organisationer påtager sig et ansvar for at sikre et bedre

liv og rettigheder for borgere med flygtningebaggrund. Jeg glæder mig derfor utroligt meget til at
sætte retningen for DFUNK sammen med alle de engagerede unge landet over, som er grundstenen i
organisationen. DFUNK gør allerede en absolut fremragende indsats for at skabe inkluderende
stærke fællesskaber, og jeg ser så meget frem til at arbejde med at styrke fortællingen om
Danmarks mest forandringsskabende ungdomsorganisation.”
Natasha Al-Hariri vil gå til den nye opgave nysgerrigt og med ydmyghed:
”Jeg vil bruge min første tid i DFUNK på at lære organisation godt at kende ved at møde
medarbejdere og frivillige i hele landet for at forstå, hvordan vi bedst muligt kan arbejde med at
engagere unge i foreningslivet og demokratiet, styrke deres kompetencer og helt konkret skabe et
bedre liv for unge med flygtningebaggrund.”
Læs mere om DFUNK på vores hjemmeside: www.dfunk.dk

Kort om Natasha Al-Hariri

Natasha blev uddannet cand.jur. i 2016 fra Københavns Universitet med speciale i udlændingeret og
menneskerettigheder. Hun har været en fast del af den politiske samfundsdebat de sidste ni år og
har siden 2017 været selvstændig med bl.a. opgaver for det offentlige såvel som private aktører og
NGO’er inden for integrations- og ligestillingsområdet. Hun har bestyrelsesposter hos Refugees
Welcome, RAPOLITICS og Indvandrerkvindecentret. Tidligere har hun været ansat hos Medborgerne.
Natasha Al-Hariri bor i Valby sammen med sin mand Niddal El-Jabri og deres to børn. Hun tiltræder
jobbet som direktør for DFUNK d. 1. august 2019.

