NY DIREKTØR FOR EUROMED RIGHTS

EuroMed Rights har ansat Rasmus Alenius Boserup som ny direktør. Boserup tiltræder stillingen d. 1.
juni 2019, og afløser dermed Marc Schade Poulsen, der fortsætter som gæsteforsker ved Roskilde
Universitet, og som konsulent.
Rasmus Alenius Boseurp har en baggrund i socialvidenskabelig forskning og organisationsledelse.
Forud for stillingen hos EuroMed Rights var han ansat som seniorforsker med speciale i Mellemøsten
og Nordafrika ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Før dette virkede han i en årrække
som direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo. Han har publiceret både videnskabeligt og bredt
formidlende om mellemøstlige forhold og international politik og er en ofte benyttet ekspert i danske og
internationale medier. Boserup har en doktorgrad i kultur og civilisation fra École des Hautes Études en
Sciences Sociales i Paris og en PhD i Arabiske Studier fra Københavns Universitet.
Boserup kommenterede sin ansættelse på følgende vis:
“Jeg ser frem til at tiltræde stillingen hos EuroMed Rights. Jeg har fulgt netværkets arbejde med
menneskerettigheder og demokrati siden det blev skabt i 1997, og har gennem årene samarbejdet med
en række af dets dygtige medlemmer i nord og i syd.”
“I dag gennemlever EU og Middelhavsområdet en række foruroligende udviklinger. Presset på den
liberale verdensorden og autokraternes internationale udbredelse giver forøget næring til populismen i
Europa. I Mellemøsten og Nordafrika giver det yderligere spillerum til regionens repressive autokrater
og diktatorer. Jeg ser frem til under sådanne forhold at engagere mig fuldt ud i fastholdelse og
udbredelse af demokrati og menneskerettigheder som en del af en indflydelsesrig organisation som
EuroMed Rights.”
EuroMed Rights Præsident Wadih Al-Asmar udtaler:
“Vi er glade for at have Rasmus med ombord, og ser frem til at bringe hans ekspertise i spil i ledelsen
af EuroMed Rights. Vores netværk har udviklet sig til at indtage en strategisk vigtig rolle under Marc
Schade-Poulsens ledelse, som vi fremadrettet vil bygge på med Rasmus Alenius Boserup som vores nye
leder”.

