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Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam 

Styrelsens anbefaling 

IBIS’ styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam 

International. Observatørperioden skal bruges til aktivt at positionere IBIS med henblik på et 

egentligt medlemsskab. En beslutning om et medlemsskab beror på en samlet vurdering af fordele og 

ulemper, og der lægges vægt på afklaringsbehov omkring vores rolle i programarbejdet, de finansielle 

aspekter og en vurdering af gennemførelsen af den organisatoriske omlægning.  

Styrelsen vil i det kommende år diskutere det mulige samarbejde med Oxfam udfra erfaringer fra 

konkret samarbejde og en række succeskriterier, og på den baggrund indstille til en kommende 

Generalforsamling, om observatørperioden skal føre til et egentligt medlemsskab.  

Introduktion 

IBIS Styrelse har gennem årene løbende haft fokus på om IBIS internationale opkobling er den stærkest 

mulige, og derfor har ledelsen løbende overvåget/undersøgt dette. En sådan undersøgelse startede 

diskussionen om Oxfam International som en mulig stærkere platform for IBIS, end det nuværende 

Alliance2015 medlemskab. IBIS Ledelse og styrelsen har derefter brugt året på at analysere og debattere et 

medlemsskab af Oxfam. Eller dvs. første skridt på vejen mod et medlemskab: At søge om observatørstatus. 

Debatten har omfattet snart sagt alle kroge af vores arbejde og har haft mange facetter, men det mest centrale 

spørgsmål handler om vores identitet som organisation. Hvilken organisation ønsker vi at udvikle IBIS til, 

enten som en del af Oxfam eller i mere uforpligtigende netværk?  

Det vi kommer fra – IBIS’ identitet og vision 

IBIS vil gerne påvirke årsagerne til fattigdom og ulighed. Vi vil give fattige og marginaliserede mulighed for 

at påvirke deres egen fremtid. Vi vil gøre det på lokalt, nationalt og globalt plan. Når IBIS er bedst kobler vi 

lokale erfaringer med national politikformulering og bruger erfaringerne internationalt, hvis det er 

internationale spilleregler, der afgør de nationale og lokale spørgsmål. Ligesom vores deltagelse og viden fra 

det internationale arbejde bruges nationalt og lokalt. 

Det er ambitiøse mål, og det er mål vi ikke kan nå alene. Vi søger samarbejde og dialog med ligesindede 

organisationer og bevægelser, offentlige myndigheder og private virksomheder. Vi har holdninger, også når 

det er kontroversielt. Vores arbejde hviler på viden og erfaringer, og vores arbejde er også afhængigt af 

ressourcer og en solid økonomi. IBIS er en dansk organisation, som har sine rødder og solidaritet i 

samarbejde mellem danske aktivister og interessenter, der er solidariske med fattige og 

marginalisereredegrupper og som ønsker en mere lige verden. IBIS arbejder for at få en stærkere dansk 

platform og for at øge skaren af aktive medlemmer der vil gøre en forskel. 

For nogle år tilbage fik vi hjælp af et hold fra INTRAC (engelsk center om udviklingsspørgsmål) til en 

organisationsomlægning. De var glade for det de så, og de vurderede også, at vi på flere punkter ’are 
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punching above our weight’. Eller på godt dansk: At vi flytter større ting, end vi egentlig – vores størrelse 

taget i betragtning – burde have styrke til, men at vi i længden ville få brug for en stærkere platform at gøre 

det fra, for at fortsætte med at have succes med det. 

Set med kritiske briller er der behov for at styrke både vores danske og vores internationale platform.  

Den danske platform hviler på ’Hele Verden i Skole’ kampagnen, Danmarks største oplysningskampagne. 

Den hviler også på en klar stemme i den offentlige debat omkring udvikling og skattesnyd. Den hviler 

ydermere på medlemmers økonomiske bidrag til organisationen og på aktivisternes indsats.  

Den internationale platform hviler på samarbejder med en lang række organisationer, som vi fra sag til sag 

etablerer samarbejde med. F.eks i Education for All - kampagnen omkring post-2015 målene, med Tax 

Justice Network om kapitalflugt og skattesnyd og med EURODAD om Verdensbanken, IMF og 

udviklingsfondenes bidrag til udvikling. Samtidig er det vores ambition at koble det danske og internationale 

kampagne- og politikarbejde tæt sammen med det konkrete udviklingsarbejde i de lande, vi arbejder i. 

Baggrund 

Vores muligheder for at gennemføre vores ambitioner er afhængig af de vilkår, vi arbejder under. Og de 

vilkår forandrer sig hele tiden. Styrelsen fik udarbejdet rapporten ’Navigating in troubled waters’ forfattet af 

Knud Vilby, for at blive klogere på dette. Rapporten er tilgængelig på www.ibis.dk. Den rummer ingen 

entydige svar, men giver et godt overblik over de forandringer, som med stor sandsynlighed vil påvirke os. 

Et par af hovedpointerne er, at den udviklingsverden, vi kender, er under forandring. Klima, 

sikkerhedshensyn, flygtninge og investeringer vil sætte dagsordenen, og bistandens målsætninger vil blive 

tilpasset. Der er flere nye donorer med andre dagsordener, og der er mere konkurrence om midlerne. Den 

traditionelle bistand vil i stigende grad blive kanaliseret til skrøbelige lande og til katastrofearbejde.  

I mellemindkomst-landene forudses det, at midlerne fra donorerne i stigende grad vil blive kanaliseret 

direkte til Syd-baserede organisationer. Det traditionelle mønster med en gruppe rige lande og en stor gruppe 

fattige udviklingslande er under forandring. Flere udviklingslande udvikler sig til mellemindkomst-lande, 

men stadig med store grupper af fattige. Størsteparten af de fattige bor allerede i dag i mellemindkomst-

lande. I disse lande kan det være vanskeligt at få indflydelse som en organisation baseret i et enkelt land. 

Med eller uden Oxfam peger alt på, at der vil ske store forandringer. 

Hvorfor Oxfam? 

Styrelsen vurderer, at Oxfam og IBIS deler ambitioner, og at Oxfam i væsentlig grad kan styrke vores 

arbejde og vores platform både internationalt og nationalt. 

Oxfam International (OI) er en konfederation bestående af 18 selvstændige organisationer, som på basis af 

en overordnet strategi (Oxfam Strategic Plan, OSP) arbejder på at forandre verden med fokus på 6 

forandringsmål. Målene er formuleret med en stærk understregning af borgere og civilsamfundets rolle i at 

skabe forandringer og med baggrund i en klar rettighedsbaseret tilgang. Fattigdom og ulighed skal 

bekæmpes, nationalt såvel som internationalt, på basis af en fælles vision. Indenfor Oxfam indgår Syd og 

Nord organisationer i et lige partnerskab. 

OI tilhører superligaen af NGOer og er anerkendt som den mest indflydelsesrige organisation i 

udviklingsverdenen, baseret bl.a. på en solid research kapacitet som kan omsættes til politik og kampagne 
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arbejde. OI har et stort humanitært arbejde og er globalt blandt de fem største nødhjælpsorganisationer. 

Oxfam arbejder i 90 lande verden over. 

OI har i 2014 besluttet at styrke samarbejdet i konfederationen på basis af en ’2020 vision’ som skal styrke 

effektivitet (fælles løsninger hvor muligt) og gennemslagskraft (OI skal arbejde som ’One Oxfam’ og ikke 

som 18 mere eller mindre godt koordinerede enkeltorganisationer). Visionen indeholder også mål om at 

udbygge konfederationen med flere medlemmer fra Syd, i første omgang med organisationer fra de store 

middelindkomstlande som Sydafrika, Brasilien, Columbia, Indonesien, Nigeria, Tyrkiet med flere. 

IBIS deler i meget høj grad vision, mission, politik og strategi med Oxfam. Der er nuancer (se nedenfor), 

men enighed om overordnede mål og om tilgangen til at gennemføre disse, hvilket er helt centralt for et 

samarbejde.   I Alliance 2015, hvor IBIS har deltaget indtil idag har vi mærket begrænsningerne, når 

organisationerne ikke har været enige om fx en rettighedsbaseret tilgang. 

Styrelsen mener, at IBIS kan blive en vigtig del af et mere forpligtigende samarbejde i OI og at OI vil give 

IBIS en stærkere platform for at nå sine mål i fremtiden, både i Danmark og internationalt. 

Hvad vil Oxfam med IBIS? 

IBIS har samarbejdet med OI i en række tilfælde, og vi har et godt ry i OI. Det gælder programarbejdet og 

det gælder vores samarbejde omkring kampagner. IBIS’ fokus på uddannelse og demokrati er velkomne i OI, 

fordi der er ’trængsel’ indenfor andre tematiske områder. De lande, som IBIS arbejder i p.t. er (generelt) 

ejheller lande hvor mange eksisterende OI medlemmer er engagerede, og Latinamerika rummer særlige 

muligheder i en tid, hvor mange donorer og organisationer forlader kontinentet. Endelig vil IBIS 

repræsentere en indgang til Skandinavien, hvor OI p.t. kun har et (nyt) fundraising kontor i Stockholm. IBIS 

kan i Skandinavien være indgangen til fundraising (privat og institutionelt) og til indflydelse på nordisk 

udviklingspolitik. 

Hvad taler for et medlemskab af Oxfam? – hvad er attraktivt for IBIS? 

’2020’ visionen repræsenterer et markant skift som Styrelsen grundlæggende støtter, nemlig at der gives 

mere magt til ’Syd’ i form af selvstændige medlemmer og stærke landekontorer. Det lægger op til en mere 

lige og dialogbaseret samarbejdsform i et globalt netværk, hvor der kan trækkes på faglig ekspertise på snart 

sagt alle niveauer. Det gælder ekspertise i programarbejde, humanitært arbejde og politik-, kampagne- , 

fundraising- og informationsarbejde. 

OI er videnstung og har en unik stilling i udviklingsverdenen. Det er OI der bliver inviteret til dialogmøderne 

med de store aktører med politisk indflydelse (ex. Davos), OI kan gå offensivt til værks i forhold til de store 

virksomheder og OI er på mange områder toneangivende. Det er Oxfams mål at sætte en global dagsorden 

om ulighed, og den målsætning bakker IBIS stærkt op omkring. 

OI har en global tilstedeværelse. IBIS ekspertise kan blive brugt i andre lande i Afrika, Latinamerika og 

måske også i Asien. Og vi kan trække på det globale netværks kontakter. 

OI er en stor og stærk humanitær aktør. IBIS kan trække på dette i forbindelse med fundraising og måske kan 

nichen ’Education in Emergencies’ udvikles indenfor OI. 
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OI har meget stor erfaring og kunnen indenfor information og fundraising. Igennem årene er det tydeligt, at 

vi og andre danske organisationer er blevet ’inspireret’ af OI ideer og koncepter. Der er et stort potentiale til 

at trække direkte på dette. 

OI er allerstærkest på politik- og kampagneområdet. OI har en stor ekspertise og vidensbasis, og på den 

baggrund er OI platformen endog meget stærk. Det vil også give os en stærkere platform i den danske debat, 

fordi andre aktører anerkender OI’s rolle og betydning. OIs stærke profil på kampagner kan gøre det muligt 

at styrke vores kampagne arbejde i Danmark og i Nord. I observatør perioden vil vi undersøge hvordan IBIS 

kan får gavn af OIs stærke vidensbase og kampagne profil til at styrke arbejdet i Danmark, ligesom vi vil 

undersøge om IBIS kan være med til at styrke OIs generelle solidaritetsarbejde i Nord. OI kan på den måde 

åbne helt nye muligheder for aktivisme og frivillighed i IBIS, i et effektivt globalt netværk af indflydelse, 

hvor vi kan arbejde tæt sammen med frivillige og aktivister i de andre Oxfam lande i en global bevægelse. Vi 

tror det vil styrke IBIS som medlemsorganisation at være med i dette. 

Det finansielle aspekt er både en usikkerhed (se nedenfor) og en mulighed. Rigtig brugt kan OI ressourcerne 

supplere hinanden, så at et medlem kan finansiere aktiviteter, som andre medlemmer ikke har mulighed for 

og dermed nå de fælles mål. 

IBIS bliver i givet fald det eneste skandinaviske medlem af OI, og som nævnt ovenfor giver det muligheder i 

forhold til fundraising (privat og institutionelt) og politik dialog med de skandinaviske lande. 

Hvor er vi i tvivl? - usikkerheder som skal afklares i en evt. observatørperiode 

Der er tre elementer, som Styrelsen fra den kritiske vinkel lægger vægt på bliver afklaret og at konklusionen 

på disse spørgsmål bliver tilfredsstillende. Det drejer sig om vores rolle i programarbejdet – særligt indenfor 

uddannelse, de finansielle aspekter og den organisatoriske omlægning. 

Den nye vision indebærer en større delegering til landekontorer og/eller til selvstændige Syd-medlemmer af 

OI. Det indebærer, at OIs forskellige medlemsorganisationer fremover ikke længere vil være lead for et land 

men vil bidrage på anden vis til styringen af landeprogrammerne og til udviklingen af kapacitet. Det skal 

afklares, hvilken rolle dette vil give, herunder hvordan uddannelse vil blive repræsenteret i OI-

programarbejdet og om IBIS’ fortsatte arbejde med kvalitetsuddannelse og vil kunne udfolde sig indenfor 

OI’s strategiske rammer og konkrete programarbejde på en tilfredsstillende måde. 

IBIS styrelse og ledelse har haft lejlighed til at besøge OI organisationer og selv om strategierne på 

partnerskab er lige så progressive som IBIS’ egne, er det vores indtryk at der i nogle lande arbejdes med en 

noget umoderne tilgang med partnerorganisationerne hvor organisationerne i Nord ser sig som ”godgørende” 

og partnerne som svage modtagere snarere end aktive ligeværdige partnere. Det er vigtigt, at IBIS her kan 

være med til at modernisere OI. 

Et medlemsskab af OI koster i alt 1,5% af den enkelte organisations omsætning, 1% som medlemskontingent 

samt 0,2% til investering i fundraising og 0,3% til at udvide OI med Syd medlemmer. De 0,5% kan nok 

forhandles, men den ene % skal betales af frie midler. Derudover vil den institutionelle fundraising ændre 

sig, da landekontorer / de nye selvstændige medlemmer vil fundraise fra ambassaderne. En væsentlig del af 

vores omsætning kommer via ambassaderne, og det vil betyde en væsentlig nedgang i omsætning. 

Medmindre dette kompenseres via andre indtægter. Det er nødvendigt at afklare om dette vil påvirke IBIS’ 

egen økonomi positivt eller negativt. 
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Endelig repræsenterer ’2020’-visionen en radikal omlægning af OI. Det betyder, at der vil gå mange 

ressourcer til at håndtere denne omstilling og at det vil tage tid at få det nye set up til at fungere. Det er 

afgørende, at vi efter en observatørperiode stadig tror på, at denne omstilling kan lykkes indenfor en rimelig 

periode, selvom der nødvendigvis må være omkostninger forbundet med så stor en omstilling, og at resultatet 

bliver en organisation, som kan reagere agilt og effektivt på tidens udfordringer. 

Det er også vigtigt for styrelsen at IBIS kan bevare og gerne styrke sin stilling som en organisation, der har 

legitimitet og gennemslagskraft som en solidaritetsorganisation, der har rødder i et bagland i Nord. 

Medlemmerne er kernen og rygraden i IBIS, og vi skal i observationsperioden undersøge, hvordan den 

stærke demokratiske forbindelse til medlemmerne gennem generalforsamling og styrelse kan bevares og 

udvikles hvis IBIS vælger at blive medlem af Oxfam. 

Fremtiden 

Styrelsens konklusion er, at fordelene vejer så tungt i forhold til de potentielle ulemper, at vi anbefaler IBIS 

at blive observatør i Oxfam International. I observatørperioden vil forhåbentlig alle vores spørgsmål og 

usikkerhedspunkter finde svar, og på en senere generalforsamling vil vi tage endeligt stilling til, om IBIS 

skal være permanent medlem af Oxfam International.  

Hvis Generalforsamlingen godkender Styrelsens indstilling vil vi indsende en ansøgning og en såkaldt 

’Business Plan’, som vil være grundlaget for dialogen i en observatørperiode. Forretningsplanen vil tage de 

emner op, som henholdsvis IBIS og Oxfam mener skal afklares, før der kan tages stilling til et medlemsskab. 

Heri indgår de emner, der specielt er diskuteret på Generalforsamlingen, ligesom alle andre områder, som 

skal udvikles til det fælles bedste, vil blive aktivt diskuteret. I landene vil vi som en del af dette diskutere nye 

landestrategier med Oxfam. Hensigten er, at begge parter får et langt mere fuldstændigt grundlag for at sige 

ja eller nej til et medlemskab, og begge parter kan indtil dette sker vælge fra og respektfuldt trække sig fra 

processen. 

Vi har ikke en fuldstændig tidsplan. Vi håber, at en observatørperiode kan påbegyndes alle fra 

oktober/november, fordi Oxfams besluttende organer skal godkende ansøgning og forretningsplan. Vi 

vurderer, at det er vigtigt, at vi så hurtigt som muligt bliver en del af de diskussioner, som vil afgøre hvordan 

Oxfams arbejde fremover er organiseret og tilrettelagt. En observatørperiode varer normalt et år. Når 

vilkårene er afklaret vil der blive indkaldt til en ny Generalforsamling som skal tage stilling til et 

medlemskab, og som vedtægterne er udformet skal der formodentlig indkaldes til en ekstraordinær 

Generalforsamling for at bekræfte denne beslutning. Tilsvarende skal Oxfam tage endeligt stilling. 

Hvis Generalforsamlingen takker nej til observatørstatus, vil det betyde at vi afbryder forhandlingerne med 

Oxfam om observatørstatus, og genovervejer IBIS’ internationale opkobling i fremtiden. 

 


