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dIN ARV KAN GIVE HÅB TIL 
VERDENS FATTIGSTE
1,2 milliarder mennesker lever lige nu i ekstrem 
fattigdom. Men det behøver ikke at være sådan. På 
15 år har vi halveret ekstrem fattigdom i verden. I 
løbet af de næste 15 år kan vi udrydde den for altid. 
Men det er en ambitiøs drøm, og det kræver, at vi står 
sammen.

Oxfam IBIS arbejder for, at vores arv bliver en verden 
uden fattigdom. Men det kan også blive din arv. 
Hver eneste donation, vi modtager - stor eller lille - 
bringer os et skridt tættere på vores mål. Den giver 
os mulighed for at sende flygtningebørn i skole, 
hjælpe kvinder til et liv fri for vold og frygt, støtte 
mennesker under katastrofer - og kæmpe for, at flere 
mennesker får del i verdens rigdomme, for eksempel 
ved at stoppe skattely.
 
Din arv kan være med til at udrydde ekstrem 
fattigdom. Vær med!

MIT BEDSTE FAG ER 
MATEMATIK. DET ER 
JEG GOD TIL. NÅR JEG 
BLIVER STOR, VIL JEG 
GERNE EJE ET KONTOR. 
SÅ VIL JEG ARBEJDE 
DER HVER DAG 
RHODA, 9 ÅR, SYDSUDAN
GÅR I EN SKOLE FOR 
INTERNT FORDREVNE 
STØTTET AF OXFAM IBIS
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3 SPØRGSMÅL OM ARV
1. HVORNÅR SKAL JEG SKRIVE MIT TESTAMENTE?
Det enkle svar er nu. Overraskende mange mennesker når 
aldrig at skrive et testamente. Det betyder, at de efterlader 
familie og venner med mange besværlige valg. Ved at skrive 
testamente nu får du ro i sindet, fordi du har beskyttet dine 
nærmeste og din ejendom.

2. HAR I BRUG FOR AT VIDE, AT JEG BETÆNKER JER?
Meget gerne! Det giver os mulighed for at sige tak. Og så 
hjælper det os med at planlægge, hvordan vi bruger vores 
kræfter så effektivt som muligt.

3. HAR JEG LOV TIL AT SKIFTE MENING? 
Ja, du kan til enhver tid ændre din beslutning. Du forpligter 
dig ikke, men du må selvfølgelig gerne give os besked, hvis 
du skifter mening. 
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JEG TROEDE, DET VAR 
GODT AT HAVE EN TIL AT 
FORSØRGE MIG. MEN HAN 
VAR VOLDELIG. TIL SIDST 
VAR JEG BANGE FOR, HAN 
VILLE SLÅ MIG IHJEL
MARIA, 20 ÅR, GUATEMALA.
BLEV GIFT SOM 16-ÅRIG MED EN 
VOLDELIG MAND. OXFAM IBIS HAR 
HJULPET HENDE MED AT BRYDE UD OG 
SKABE ET LIV FOR SIG SELV 



det er lettere, end du tror
Vi hører tit fra støtter som dig, at det virker dyrt og 
besværligt at oprette et testamente. Men i virkeligheden 
kræver det bare, at du sætter dig ned og tænker over, hvem 
der skal have del i din arv - og at du sørger for at få det 
skrevet ned, så der ikke opstår misforståelser. 

GRATIS RÅDGIVNING: Vi hjælper meget gerne med at svare på 
spørgsmål i løbet af processen, så du kan blive helt afklaret 
med, hvad der er det rigtige for dig. Vores arvekonsulent 
Susanne Tilsted kan give dig gratis og uforpligtende 
vejledning. Ring på 3520 0543, eller skriv til hende på 
st@oxfamibis.dk. Du kan læse mere om at give din arv til et 
godt formål på vores hjemmeside www.oxfamibis.dk/arv.

GRATIS TESTAMENTE ONLINE: Du kan som noget nyt oprette et 
testamente gratis online. På www.dinarv.dk/oxfamibis kan du 
selv udarbejde testamentet, hvorefter du får det tilsendt pr. 
e-mail. Så skal du bare selv sørge for at få det underskrevet 
med vidner. På www.dinarv.dk kan du også få billig rådgivning 
fra en advokat, hvis du foretrækker det.

JEG LOVER, AT VI 
BRUGER DINE PENGE 
BEDST MULIGT, SÅ DE 
GÅR TIL AT HJÆLPE 
DE MENNESKER RUNDT 
OM I VERDEN, DER HAR 
ALLERMEST BRUG 
FOR ET HÅB
MIE ROESDAHL, GENERALSEKRETÆR, 
OXFAM IBIS
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OXFAM IBIS
VESTERBROGADE 2B
1620 KØBENHAVN V
TLF. 3520 0543
ST@OXFAMIBIS.DK
WWW.OXFAMIBIS.DK


