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LEDER

Hvis du havde ubegrænsede ressourcer 
til at skabe en bedre verden og selv 
kunne vælge, hvordan de skulle bruges 
– hvad ville du så gøre?
 
Det spørgsmål blev stillet til mig og direktørerne for en række af Oxfams landekontorer 
i Vestafrika, da vi for nogle uger siden mødtes til et tredages møde i Senegal. Det ellers 
noget triste mødelokale på et lidt kønsløst hotel blev som forvandlet af de ord, tanker, 
skønne idéer og stærke visioner, spørgsmålet gav anledning til. Pludselig matchede 
mødelokalet det farverige liv i Dakars gader udenfor.   
 
Jeg glædede mig over, at flere nævnte Oxfam IBIS' kerneområde uddannelse som  
det vigtigste at investere i. Men især glædede jeg mig over den utrolige viden, ind-
sigt, respekt og refleksion blandt de mennesker, der omgav mig, og som kom frem  
i de diskussioner, spørgsmålet gav anledning til. Oxfam har en vision om at flytte 
magt og indflydelse fra de traditionelle donorlandetil landene i Afrika, Latinamerika, 
Mellemøsten og Asien. Vi har også gjort os umage for, at direktørerne på lande- 
kontorerne verden over, ud over at være dygtige og visionære, også har en lokal 
viden og forankring, som gør arbejdet mere effektivt og bæredygtigt.  
 
Det er lykkedes, og det kunne man mærke på snakken i rummet. Det gør mig stolt at 
være en del af en organisation, der tænker på den måde, og det gør mig tryg at se og 
mærke de kapaciteter, Oxfam er sammensat af.

Det bekræftede mig endnu en gang i, at vi sammen 
med vores medlemmer er i stand til at flytte verden 
et bedre sted hen.  

Tusind tak, fordi du er med. 

Mie Roesdahl
Generalsekretær, Oxfam IBIS

"Vi kan 
flytte 
hele 
verden"
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PÅ GRUND 
AF DIG KAN 
VI HVER DAG 
HJÆLPE 
TUSINDVIS 
AF BØRN 
OG UNGE 
MED AT 
FÅ EN GOD 
UDDANNELSE. 

TUSIND 
TAK!

https://www.facebook.com/oxfamibis
https://twitter.com/oxfamibis
https://www.instagram.com/oxfamibis/


GHANA: Jeg havde aldrig forestillet 
mig, at jeg skulle starte min egen 
virksomhed og blive selvstændig 
elektriker. Måske ikke engang, at jeg en 
dag ville kunne regne og læse. Der er 
ingen af mine venner, der kan det, jeg 
har lært de seneste år.

Jeg har knoklet som elektrikerlær-
ling, efter at Oxfam IBIS hjalp mig til en 

elevplads. Skilt alt tænkeligt elektronik 
ad og samlet det igen. Det giver en 
god, varm følelse, når jeg kan få ting til 
at fungere.

Det har været to gode år som lær-
ling, men jeg gik med en knugende for-
nemmelse i maven, fordi jeg ikke ejede 
så meget som en skruetrækker eller en 
svensknøgle. Uden det rigtige værktøj 

kan man intet gøre som elektriker, og 
jeg ville hverken kunne få arbejde eller 
starte for mig selv. 

Men så fik jeg endnu en fantastisk 
gave. Som en del af projektet fik jeg en 
pakke med alt det vigtigste værktøj, så 
jeg nu kan lave reparationer og arbej-
de som elektriker. Det er en meget stor 
ting for mig.

Jeg har fået 
en helt 
fantastisk gave
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SUCCES

Da Atta Amos og 150 andre unge 
for nylig færdiggjorde deres 
håndværksuddannelse, kom det 
på forsiden af The Graphic, som 
er en af landets store aviser.  
På billedet får Atta overrakt 
den værktøjskasse, som gør 
det muligt for ham at starte 
sit eget firma som elektriker.  

ATTA AMOS, 23 ÅR, GHANA, NYUDDANNET ELEKTRIKER 
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udgivelser, 
der gør dig 
klogere:

OXFAM IBIS’ PIXIBOG 
OM SKATTELY

Oxfam IBIS har lavet en 
pixibog, som kort og over-
skueligt forklarer, hvad 
skattely er, hvorfor det er 
et problem, og hvad man 
kan gøre for at stoppe det.
Hent den gratis på  
oxfamibis.dk/pixiomskat
 

TRE SMÅ FILM OM GULDETS BØRN
Som en del af årets 
U-landskalender er der 
lavet tre små film om Ollo 
fra Burkina Faso, hans 
hverdag og hans arbejde 
i en af landets mange 
guldminer. Filmene er  
lavet til børn, men  
bestemt også sevær- 
dige for alle andre. 

Find dem på 
2017.u-landskalender.dk 

BLOG OM DE VIGTIGSTE 
TING I ÅRETS 
WORLD DEVELOPMENT 
REPORT
Oxfams globale uddannelsesekspert giver i 
denne blog en ultrakort og skarp analyse af de 
vigtigste påstande og konklusioner i Verdens-
bankens årsrapport, som i år er dedikeret til 
uddannelse. 
På relativt få linjer får du konklusioner om ud-
dannelse i forhold til ulighed, privatiseringens 
ulyksaligheder og spørgsmålet om, hvorvidt det 
virkelig bare er penge, der mangler, hvis vi skal 
skabe kvalitetsuddannelse til alle. 

Læs med her: bit.ly/2Ap9mfp 
og læs flere blogs på blogs.oxfam.org

3 "Oxfam IBIS er den organi-
sation, der bedst og mest 
fokuseret arbejder med 
uddannelse som vejen til 
udvikling. Især kan jeg lide, 
at Oxfam IBIS fokuserer  
på uddannelse, som giver  
respekt for menneskers 
egen kultur, levevis og  
verdensbillede, og som giver 
børn en forståelse for egne 
og andres rettigheder."

DERFOR STØTTER 
jeg OXFAM ibis

Velkommen: Oxfam 
IBIS’ nye bestyrelse
Hjerteligt velkommen til Oxfam IBIS’ nye bestyrelse, som blev valgt på 
generalforsamlingen 6. oktober 2017.  
 
Øverst fra venstre: Mie Roesdahl (generalsekretær), Mikkel Balslev, Poul 
Erik Christoffersen, Charlotte van Doorn Bernhard, Peter Andersen, Maya 
Lindberg Brink, Bjarke Lindemann Jepsen og Magdi Engelstoft el-To.
Nederst fra venstre: Mathias Munk Schmidt (suppleant), Merete Høgh 
Jeppesen, Christian Damholt (formand) og Christine Rasmussen.
Ikke med på billedet: Gitte Gram, Jakob Lindell Ruggaard, Karsten 
Damgaard og Kristoffer Marslev.

Hvad er din grund?  
Send en mail til mab@oxfamibis.dk og fortæl, hvorfor 
du har valgt at støtte Oxfam IBIS’ arbejde. 

THORBJØRN WEJDLING, 
STUDERENDE,  
STØTTEMEDLEM AF 
OXFAM IBIS

http://www.oxfamibis.dk/pixiomskat
http://2017.u-landskalender.dk
http://www.bit.ly/2Ap9mfp 
https://blogs.oxfam.org/en/blogs
mailto:mab%40oxfamibis.dk?subject=
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HISTORIEN 
BAG FORSIDEN
Charmetrolden Aziz var bare fire år, da 
billedet blev taget, og allerede impone-
rende god på trommer. William Vest- 
Lillesøe besøgte hans familie i 2016 
for at portrættere en af Burkina Fasos 
griotfamilier – særlige musiker-familier, 
som fører den burkinske musiker- 
tradition videre.  
Der findes en lille video med ham på 
heleverdeniskole.dk/laeseraketten/
sekouba

100 
millioner 
Det er antallet af børn, som ifølge FN 
bor på gaden rundt om i verden. Dertil 
kommer mange andre millioner, der er 
forældreløse, på flugt eller så fattige, 
at familien ikke har råd til at skabe 
dem et rigtigt hjem. 
BØRN UDEN HJEM er fokus for 
årets Danmarks Indsamling, som løber af 
stablen til februar. 
Oxfam IBIS’ del af indsamlingen går i år 
til at hjælpe børn og deres plejefamilier 
i Mali, hvor militser har drevet store dele 
af befolkningen på flugt. 
Læs mere på danmarksindsamling.dk

Årets LæseRaket er netop gået i trykken og lander i starten af det nye år i skole- 
tasken hos 175.000 skoleelever. I år skal de lære om Jordan – om Hamad på seks 
år, der bor i et telt i ørkenen, og om Muna, der er flygtning fra Syrien. Som altid 
indeholder bogen også fremragende noveller og fine illustrationer, som nogle af 
landets dygtigste børnebogsforfattere og tegnere har lavet og foræret os.  

Vi har trykt 100 ekstra bøger, som  
vi forærer væk til vores medlemmer.  
Skal en af dem være din?
Så send en mail til mab@oxfamibis.dk mærket ”LæseRaket” med dit  
navn og din adresse, så sender jeg en bog afsted til dig.

I år følger vi ekstra godt med i, hvor mange eksemplarer af årets U-landskalen-
der, der er blevet indkøbt til de danske børneværelser. Overskuddet fra salget 
går nemlig til Oxfam IBIS’ arbejde med at hjælpe børnearbejdere i Burkina Faso 
væk fra minerne og i skole. 

Det er lidt sent at købe lågekalenderen, men du kan stadig få glæde af årets 
materiale på 2017.u-landskalender.dk. Her ligger nemlig et omfattende under-
visningsmateriale med små film med blandt andre Sebastian Klein fra DR ULTRA, 
quizzer, en musikvideo og historier om Burkina Faso og det liv og den hverdag, 
som børn har her. 

årets læseraket
er landet

OXFAM IBIS’ MEDLEMSBLAD 
#153, DECEMBER 2017

ÅRSBERETNING / 6
De vigtigste tal og resultater

KAMPEN MOD MINESELSKABET / 14
Fællesskabet sejrede i Guatemala

NU OGSÅ I MELLEMØSTEN / 20
Oxfam IBIS støtter unge fra Det Arabiske Forår

til dig
OTTE TIL OG 

FRA-MÆRKER LIGE 
TIL AT SÆTTE 

PÅ JULEGAVERNE
SIDE 3

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   5

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   2

01/11/17   12.31

God 
Jul

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   9

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   3

01/11/17   12.31

God 
Jul

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   7

01/11/17   12.31

God 
Jul

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   8

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   4

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   1

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   5

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   2

01/11/17   12.31

God 
Jul

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   9

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   3

01/11/17   12.31

God 
Jul

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   7

01/11/17   12.31

God 
Jul

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   8

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   4

01/11/17   12.31

G
o

d Ju
l

O
m

fam
IBIS_85x55_Til&FraKort_Final.indd   1

01/11/17   12.31

Gratis bog til dig

børnenes 
u-lands-
kalender 
2017 
hjælper 
børn i 
Burkina 
faso

http://www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten/sekouba
http://www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten/sekouba
http://www.danmarksindsamling.dk
mailto:mab@oxfamibis.dk
http://2017.u-landskalender.dk


6 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

årsberetning
W

ill
ia

m
 V

es
t-

Li
lle

sø
e



7

årsberetning

Tusind tak for din støtte til Oxfam IBIS.  
På de næste sider kan du se, hvad du har 
været med til at skabe af forandringer.

Sidste år omsatte Oxfam IBIS for 
250 millioner kroner.

HER KOMMER PENGENE FRA ...
Alle beløb er i 1.000 kr.
Danida rammebevilling  87.600  34,8%
Øvrige Danida  29.926  11,9%
EU og FN  9.366  3,7%
Oxfam International  783  0,3%
Andre statslige donorer (Sverige, England, 
Luxembourg, Tyskland og Holland)  82.918 33,1%
CISU  2.472  1,0%
Internationale fonde, primært 
Global Partnership for Education 17.026 6,8%
Andre institutionelle donorer  5.676  2,3%
Øvrige indtægter  1.091  0,4%
Private midler fra medlemmer, virk-
somheder, fonde og indsamlinger  14.291  5,7%
  
Indtægter 2016  251.146  100,0%

   

... OG SÅDAN BRUGER VI DEM
Langsigtet udviklingsarbejde og kampagner  214.180  85,2%
Fremtidige udviklingsaktiviteter  24.266  9,7%
Humanitære indsatser  6.659  2,7%
Fundraising  1.967  0,8%
Innovation  59  0,0%
Kommunikation og oplysning   1.810  0,7%
Overskud  987  0,4%
Øvrige omkostninger netto  1.218  0,5%

Total  251.146  100,0%

34,8%

11,9%

3,7%0,3%

33,1%

6,8%

5,7%

0,4%2,3%

1,0%

85,2%

2,7%  0,8%  0,7%  0,4%  0,5%

9,7%
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årsberetning

Verden er under forandring. De seneste år 
har vi set en række fremskridt på globalt 
plan – mange millioner mennesker har 
løftet sig ud af absolut fattigdom, og alle 
verdens lande er blevet enige om 17 ver-
densmål, vi vil forfølge, og som er rette-
snor for en mere bæredygtig verden. Det 
er vigtige og glædelige begivenheder. 

Det hele er dog ikke lutter fremskridt. 
Desværre. Uligheden i de enkelte lande 
vokser – mange steder eksplosivt – og 
medfører ustabilitet og uretfærdighed. 
Samtidig vokser antallet af mennesker, 
der er tvunget fra deres hjem på grund af 
konflikt, klimaforandringer eller dyb nød 
og fattigdom. Det er store udfordringer, 
som Oxfam IBIS ser som vores opgave at 
være med til at tackle. 

Sammen med dygtige partnere over 
hele verden og i fællesskab med en dedi-
keret medlemsskare i Danmark arbejder 
vi hver dag for at sikre, at de fleste foran-
dringer i verden er til det bedre.

Også Oxfam IBIS selv er under foran-
dring. Det år, der er ved at rinde ud, har 

på mange måder været skelsættende og 
definerende for det nye Oxfam IBIS:

Vi har opnået et nyt og større partner-
skab med Danida på 460 millioner kroner 
over fire år. Det er et partnerskab, som 
blandt andet for første gang giver Oxfam 
IBIS en rolle inden for det humanitære 
arbejde. 

Vi har udvidet vores arbejde i Vestafrika 
og har nu aktiviteter i flere lande i regio-
nen, samtidig med at vi som ny partner i 
Dansk-Arabisk Partner- 
skabsprogram for første gang har projek-
taktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 
– konkret Egypten, Marokko, Tunesien og 
Jordan.

Vi har fået ny generalsekretær og 
nyt formandskab. I april 2017 tog Mie 
Roesdahl over som generalsekretær efter 
to årtier med Vagn Berthelsen ved roret, 
og Mette Müller overlod formandsposten 
til det nye formandskab, der består af 
Merete Høgh Jeppesen og jeg selv.

Og så har vi haft vores første hele år 
som medlem af Oxfam.

SÅDAN ER DET AT VÆRE EN DEL AF OXFAM
Det har ikke været uden udfordringer at 
omstille os til nye beslutningsprocesser 
og samarbejder. Især har sammenlæg-
ningen af landekontorerne ude i verden 
været en hård proces. Men takket være  
en stor og dygtig indsats fra medarbej-
derne er det lykkedes. 

Allerede nu kan vi se, hvor meget mere 
vi kan forandre og forbedre som del af 
Oxfam, og hvordan Oxfams arbejde bliver 
bedre med Oxfam IBIS om bord.

Et par eksempler:

• Oxfams mangeårige tilstedeværelse 
i Mellemøsten var grundlaget for, at 
Oxfam IBIS blev tilbudt at blive en 
del af det Dansk-Arabiske Partner-
skabsprogram. Nu har vi fem år og 175 
millioner kroner til at skabe indflydelse 
og jobmuligheder for unge i fire lande i 
Mellemøsten og Nordafrika. 

• Oxfams samlede størrelse og tyngde 
betød, at vores budskaber om skattely 
og kapitalflugt blev hørt af nogle af de 
mest magtfulde mennesker i verden, 
da Oxfams direktør Winnie Byanyima 
var inviteret til at tale ved G7-top- 
mødet. 

• Som en del af Oxfam har vi styrket 
bekæmpelsen af vold mod kvinder i 
Latinamerika og Afrika. Vores store 
programarbejde understøttes nu af 
Oxfams politiske kampagne ENOUGH, 
så vi tilsammen både oplyser om vold 
mod kvinder, skaber politisk pres for at 
ændre vigtige love og regler og hjælper 
de unge piger, der er ofre for vold.

STÆRKERE FOKUS PÅ UDDANNELSE
Oxfam IBIS’ overbevisning om, at uddan-
nelse er vejen til udvikling, er kun blevet 
stærkere det seneste år. Kvalitetsud-
dannelse var ikke et selvstændigt tema 
for Oxfam, da vi trådte ind, så vi vidste 
fra begyndelsen, at det er vores opgave 
og udfordring at øge hele organisatio-
nens fokus på vigtigheden af uddannel-
se. De første vigtige skridt er allerede 
taget.

For det første er der nu oprettet en 
uddannelsesgruppe i Oxfam, og Oxfam er 
via en af vores kolleger her fra Oxfam IBIS 

FORMANDENS BERETNING 2017: 

 Et skelsættende 
 år for Oxfam IBIS
       CHRISTIAN DAMHOLT, FORMAND FOR OXFAM IBIS
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repræsenteret i bestyrelsen for to af 
de vigtigste internationale organisati-
oner på uddannelsesområdet.

For det andet er uddannelse godt 
på vej til at blive et nyt fast element i 
Oxfams nødhjælpsarbejde. Det betyder, 
at mennesker på flugt fra krig eller 
katastrofe via Oxfam får adgang til mad, 
vand og tag over hovedet og nu også 
bliver tilbudt undervisning, som senere 
kan blive til egentlig skolegang. Denne 
tilgang er allerede indført i Sydsudan 
og for de sydsudanesiske flygtninge i 
Uganda, og den er snart på vej andre 
steder, hvor mennesker er i nød. 

ALT SAMMEN PÅ GRUND AF DIG
Når jeg ser tilbage på året, er det med 
stolthed over alt det, der er lykkedes 
for os som organisation. 

Det er med begejstring over Oxfam 
IBIS’ frivillige, som igen i år har leveret 
en kæmpe indsats for at udbrede 
budskaberne og styrke bevægelsen 
af mennesker, der ikke vil finde sig i 
fattigdom.  

Og især er det med stor glæde og 
taknemmelighed over, at det i vidt om-
fang er lykkedes at veksle jeres – Oxfam 
IBIS’ medlemmers – støtte og opbak-
ning til mærkbare og varige forandrin-
ger for nogle af verdens udsatte børn 
og voksne. Tusind tak til jer alle. 

Med venlig hilsen

CHRISTIAN DAMHOLT

50.000 
børn, unge og voksne har på et 
år været del af et af Oxfam IBIS' 
uddannelsesprogrammer. 
90 procent gennemfører – på 
trods af, at det ofte foregår i 
skrøbelige kontekster. 

38 
gange på et år er det lykkedes 
kvinder, unge, oprindelige folk 
eller ofre for udvindingsindustri 
at få vigtig indflydelse og 
påvirke lokal eller national  
lovgivning.

177.000 
danske skolebørn fik global  
undervisning og udsyn via  
Oxfam IBIS' undervisnings- 
materiale LæseRaketten.

36 
innovative ideer eller typer af 
partnerskaber er blevet udviklet 
og afprøvet. 

10.000 
danskere støtter nu Oxfam IBIS 
og er dermed, ligsom dig, en del  
af den globale bevægelse af  
mennesker, der ikke vil finde 
sig i fattigdom. 
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UDDANNELSE OG TRYGHED TIL 3.000 
SYDSUDANESISKE FLYGTNINGEBØRN
”Når vi kan give børn tryghed og uddannelse midt i en voldsom virkelighed, 
tager vi samtidig et vigtigt skridt i forhold til at skabe fred og en bedre fremtid. 
Derfor synes jeg, at netop uddannelse til børn på flugt er enormt vigtigt.” 
BERTIL SUADICANI, FUNDRAISER

 Hvis jeg 
skal vælge …
Syv medarbejdere i Oxfam IBIS har udvalgt det projekt eller resultat, som de er mest 
stolte af, at Oxfam IBIS har bidraget med i år. Se hvad de hver især finder vigtigst. 

       MALENE AADAL BO          WILLIAM VEST-LILLESØE / PRIVATFOTO

Konflikten i Sydsudan skaber fortsat nye 
flygtningestrømme og forhindrer internt 
fordrevne i at vende hjem. 

Oxfam kæmper sammen med syd- 
sudaneserne for at skaffe mad og vand 
til de svageste og for at beskytte de 
børn og unge, der kommer i klemme i de 
voksnes krig.

Vi har særligt fokus på at hjælpe børn 
og unge i skole, og det seneste år har vi 

støttet uddannelse af lærere og hjulpet 
med at opbygge uddannelsestilbud til 
børn på flugt eller store børn, som aldrig 
er kommet i skole. 

Vi har etableret 11 trygge væreste-
der, hvor de sårbare børn kan lege og få 
hjælp fra voksne til at bearbejde svære 
oplevelser. Og i alt næsten 3.000 børn 
og unge har fået undervisning, de ellers 
ville være gået glip af.
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GENNEMBRUD 
FOR PIGERS 
UDDANNELSE 
I GHANA
”Vi ved, at når en pige kommer i skole, 
forbedres hendes og hendes frem- 
tidige børns livsvilkår. Derfor er jeg  
særligt stolt af denne indsats.” 
KIRA BOE, UDDANNELSESRÅDGIVER

For otte år siden gik Oxfam IBIS sammen med lokale part-
nere og myndigheder om at oprette en modelpigeskole i 
det nordlige Ghana. Med resultaterne herfra har Oxfam IBIS 
bevist, at piger har samme flair for at lære som drenge, og 
at de både gennemfører og klarer sig godt, hvis blot de får 
ordentlige betingelser for deres skolegang. 

I gennemsnit er det under 10 procent af pigerne i denne 
del af Ghana, der gennemfører grundskolen, og endnu 
færre, der består den afsluttende eksamen. På pigeskolen 
gennemførte mere end 80 procent, og næsten alle bestod 
eksamen. 

De overbevisende resultater har fået foreløbig 27 distrik-
ter i Ghana til at prioritere pigers skolegang blandt andet 
ved at oprette lignende pigeskoler. 

DE STORE 
SPILLERE
HAR MELDT 
SIG I KAMPEN 
MOD SKATTELY
”Jeg synes, Oxfam IBIS’ arbejde for at 
stoppe kapitalflugt og skattespekulation 
fortjener at blive fremhævet. Ved at 
modarbejde skattely øger vi muligheden 
for en mere retfærdig fordeling af verdens 
ressourcer.”
BETINA RINGSING, PERFORMANCE MANAGER

Mange års ihærdig indsats har efterhånden løftet diskussi-
onen om skattely, kapitalflugt og ansvarlig skat op blandt 
verdens toneangivende politikere. 

Senest er det lykkedes at få de store banker og finansie-
ringsinstitutioner med. Den hollandske udviklingsbank Finance 
for Development tog eksempelvis i år en metode i brug, som er 
udviklet i samarbejde med Oxfam IBIS, og som gør det muligt at 
vurdere risikoen for, at deres investeringer vil ende i skattely. 
Siden er andre fulgt efter. 
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UNIKT SAMARBEJDE 
GIVER INDFLYDELSE TIL 
OPRINDELIGE FOLK
“Guatemala er et af verdens mest ulige lande og blandt de steder, hvor menneske- 
rettighederne oftest overtrædes. Begge dele rammer især den oprindelige  
befolkning. Indflydelsen på den nye grundlov er et meget vigtigt skridt i retning  
af mere demokrati og bedre vilkår for landets oprindelige folk.”
MORTEN BISGAARD, GOVERNANCERÅDGIVER

INDFLYDELSE TIL UNGE
”Det er virkelig godt at støtte unge til at organisere sig, så de kan få indflydelse for sig 
selv og deres jævnaldrende. Unge mennesker bør være med til at forme deres land og 
deres fremtid, så det er meget positivt at bidrage til, at deres mening tæller.” 
MAJBRITT STEFFENSEN, HR-MEDARBEJDER

Fattigdom, rettighedskrænkelser og 
diskrimination er hverdag for en stor del 
af Guatemalas oprindelige befolkning. 
Derfor har Oxfam IBIS i mange år styrket 
de oprindelige folks organisationer i 
Mellem- og Sydamerika og bidraget til at 
gøre dem til stærke talerør for en udsat 
og overset befolkningsgruppe. 

Det arbejde har lagt fundamentet  
for det seneste fremskridt i kampen  
for oprindelige folks indflydelse og  
rettigheder i Guatemala. Det lykkedes  
at samle 47 organisationer, der hver 
især repræsenterer grupper af Guatema-

las oprindelige befolkning. Sammen  
formulerede de en fælles politik og  
lavede et stort stykke fortalerarbejde, 
som gav betydelig indflydelse på 
Guatemalas nye grundlov, der er under 
udarbejdelse. 

Konkret har de oprindelige folk en 
række forslag til, hvordan man øger 
anerkendelsen af de oprindelige folks 
eget retssystem, og til, hvordan man 
styrker det almindelige retssystem i for-
hold til at beskytte udsatte menneskers 
rettigheder og bekæmpe straffrihed og 
korruption.

Sidste år havde vi tæt på 50 projekter med unge som den primære målgruppe. Ind-
satserne handler især om at skabe indflydelse og jobmuligheder og om at give unge 
værktøjer til at blive aktive borgere. 

Det er blandt andet lykkedes i Burkina Faso. Her støttede vi ungdomsgrupper, der 
arbejder på at øge hensynet til udsatte grupper, herunder unge. Grupperne har gjort 
flere unge mænd og kvinder aktive i lokalpolitik, så der nu er unge i mange af de 
lokale råd. 

I nabolandet Ghana arbejdede vi på nationalt niveau med at styrke unges ind- 
flydelse. Her støttede Oxfam IBIS dannelsen af en koalition af i alt 111 ungdoms- 
grupper, som tilsammen fik gennemslagskraft til at påvirke indholdet af en ny  
national ungepolitik og fik mandat til at overvåge alle større interventioner i forhold 
til unge i Ghana.
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STØRRE RESPEKT 
FOR KONVENTION 
DER BESKYTTER OP-
RINDELIGE FOLKS 
RETTIGHEDER
”I Latinamerika består store dele af befolk-
ningerne af oprindelige folk. De er nødt til at 
blive inddraget, hvis man skal skabe mere 
retfærdighed i de ekstremt opdelte sam-
fund. Alligevel bliver de ofte glemt, og derfor 
betyder Oxfam IBIS’ indsats for at forsvare 
oprindelige folks rettigheder rigtig meget.”
YANNIK BOSERUP, TEAMLEDER I OXFAM IBIS’ CALLCENTER

I Guatemala var man nået langt med forberedelserne til en stor 
dæmning, som ville ødelægge miljø og levevilkår for hundredvis 
af medlemmer af landets oprindelige folk. Men efter en appel fra 
en række lokalsamfund dømte landets højesteret staten til at 
overholde reglerne om frit, forudgående og informeret samtyk-
ke, før arbejdet eventuelt kunne genoptages. 

Dommen var et vigtigt forsvar for den konvention, der er 
lavet for at beskytte oprindelige folks rettigheder i Guatemala 
og andre steder, hvor udvindingsindustri eller megaprojekter 
opererer uden det store hensyn til mennesker og miljø. Den er 
også en konsekvens af, at det er lykkedes at samle oprindelige 
folks organisationer på tværs af hele Latinamerika og få dem til i 
fællesskab at skabe opmærksomhed om konventionen. 

Oxfam IBIS har støttet de oprindelige folk og hjulpet partner- 
organisationer med at lave helt praktiske værktøjer til myndig-
heder og virksomheder, der skal eller ønsker at opfylde kravet 
om ”frit, forudgående og informeret samtykke”. Tilsammen har 
det skabt et lovende fundament for at udbrede brugen af kon-
ventionen og forsvare oprindelige folks rettigheder.

SOLENERGI SKABER  
GOD UDDANNELSE OG 
JOB I SIERRA LEONE
”Det er ganske enkelt et supergodt 
projekt. Det er en ny måde at sikre børn 
kvalitetsuddannelse og skabe et tæt 
samarbejde mellem skolen og lokal-
samfundet. Det er innovativt og båret 
af nogle virkelig gode tanker.”
CONNIE DUPONT, GOVERNANCERÅDGIVER

I Sierra Leone er solceller omdrejningspunktet for et nyt 
projekt, der skal skabe job til Sierra Leones fattige unge 
og samtidig øge kvaliteten af børnenes skolegang. Som 
en del af projektet har Oxfam IBIS været med til at uddan-
ne eksperter i alternativ energi og udvikle et nyt pensum, 
der nu skal bruges over hele Vestafrika. 

Vi har støttet 12 skoler i at opstille solceller og strøm-
stationer, og vi har hjulpet med at finde unge entrepre-
nører, der bestyrer strømstationerne, og med at sælge 
strøm til skolens elever og lokalsamfundet. 

Det har været en succes, som politikere over hele 
Vestafrika har fået øje på. Ikke mindst fordi skolerne 
samtidig har fået lys i klasseværelserne, så de kan  
bruges til sene eksamener og lektielæsning, hvilket alle-
rede kan ses på elevernes resultater (på en skole bestod 
alle nu den afsluttende eksamen mod kun en tredjedel 
året før). 

Ud over at vi i dette projekt arbejder med ny teknologi, 
er det også et succesfuldt forsøg på at arbejde sammen 
med helt nye og andre partnere – det lokale erhvervsliv 
og internationale virksomheder, der beskæftiger sig med 
vedvarende energi.
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DANMARK: Kære Kommune – ved du 
godt, at de er utro? 

Det var overskriften på den kampagne, 
som Oxfam IBIS kickstartede i okto-
ber. Det var ikke en henvisning til utro 
ægtemænd og koner, men derimod en 
opfordring til kommunerne om at holde 
øje med deres "partnere" – de virksom-
heder, som kommunerne hvert år betaler 
87 milliarder kroner for at levere alt fra 
benzin til barnevogne.

Nogle af virksomhederne går nemlig 
bag ryggen på os alle og sender det, de 
tjener, direkte i skattely. Uden at betale en 

fair del af gevinsten i skat til det fælles-
skab, de selv lever af.

”Utroskab er et godt billede på, hvad 
disse virksomheder gør; det er ikke altid 
ulovligt at bruge smuthuller i lovgivnin-
gen til at undgå at betale skat. Men det 
er hamrende amoralsk og noget, vi bør 
undgå, at vores skattekroner går til,” siger 
Stine Bang, der er kampagnekoordinator 
i Oxfam IBIS.

Kommunerne køber hvert år ind hos 
private virksomheder for den svimlende 
sum af 87 milliarder kroner. Mindst  
4,4 milliarder af disse skattekroner gik  

i 2015 til virksomheder, hvis ejere er i  
et skattelyland. Det betyder ikke nødven-
digvis, at de gør noget forkert. Men der er 
grund til at undersøge det nærmere. 

”Som minimum bør virksomhederne 
lægge deres skatteforhold åbent frem, 
så kommuner og borgere kan tjekke, om 
deres skattekroner går til skuffeselskaber 
på Cayman Islands,” siger Stine Bang.

BORGMESTER STØTTER OP
Og det viser sig heldigvis, at mange af 
vores kommunalpolitikere er enige. Som 
en del af kampagnen skrev tusindvis af 

sådan blev skattely 
også kommunal-
politikernes kamp
I efteråret søsatte Oxfam IBIS den største kampagne nogensinde mod skattely. 
Anledningen var kommunalvalget i november, for jo – der er et link mellem de danske 
kommuner og udryddelsen af global fattigdom.

       RIKKE HOVN POULSEN



danskere til spidskandidaterne til 
kommunalvalget for at få dem til 
at love at arbejde for at gøre deres 
kommune skattelyfri. 

På få dage havde hver tredje 
spidskandidat sagt ja, og siden er 
andelen vokset støt. 

En af dem, der var hurtige til at 
sige ja, er den konservative borg-
mester Knud Kristensen fra Vesthim-
merlands Kommune. 

”Jeg synes, det er noget svineri, 
hvis der er nogle, der ikke betaler til 
fællesskabet – det er min principielle 
holdning. Som kommune skal vi 
sørge for, at vi kun laver kontrakter 
med ordentlige firmaer. Ellers får alle 
dem, der respekterer systemet, en 
meget større byrde at løfte.”

Borgmesteren er ikke nødvendigvis 
enig i Oxfam IBIS’ løsninger. Men han 
anerkender, at firmaers skatte- 
politik er noget, som kommuner-
ne bør se nærmere på. Og det er 
nøjagtigt det, der er pointen med 
kampagnen.

”Kommunernes 87 milliarder er en 
meget god grund for virksomheder-
ne til at lægge deres skatteforhold 
åbent frem. Det kan skabe en helt 
ny praksis og i sidste ende give  
flere penge i vores fælles kasse 
både herhjemme og i verdens  
fattigste lande. Dem kan vi bruge  
på skoler og hospitaler og alt det 
andet, borgere fra Næstved til 
Nairobi har brug for,” slutter Stine 
Bang fra Oxfam IBIS.
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KOMMUNER OG 
SKATTELY
87 milliarder 
skattekroner bruger kommunerne hvert år på at købe varer og 
tjenesteydelser hos private virksomheder.

0 kroner 
er den samlede skat, som en del firmaer betaler, selv om de hvert år 
tjener millioner på at handle med kommunerne.  
Deres ejere er registreret i skattely, og hverken vi eller kommunerne 
ved, om de har en god grund til ikke at betale skat. Det bør kommu-
nerne have mulighed for at tjekke. 

700 milliarder 
kroner mister verdens udviklingslande hvert eneste år på grund af 
firmaers brug af skattely. Også den danske stat går glip af milliarder 
– hvor mange ved vi ikke præcis. 

FRIVILLIGE I 
FØRSTE GELED
En vigtig del af kampagnens 
succes var alle de frivillige, 
der brugte efteråret på at  
bekæmpe skattely. 

En af de frivillige er 19-årige Ina Fjordvald  
Christensen fra Aalborg. Hun skrev blandt 
andet et læserbrev til lokalavisen Nordjyske 
og var med til at arrangere et debatmøde, hvor 
fremtrædende politikere diskuterede skattely. 

”Det er en spændende kampagne at have 
været med i – men det er også lidt skræm-
mende at gå i debat med de erfarne politike-
re,” siger Ina, der dog ikke lod sig afskrække:  

”Lokalpolitikerne er jo selv frivillige. De har 
det samme ønske om at forandre verden, 
som jeg har. Det er et godt udgangspunkt at 
diskutere ud fra.”

Ina er førstegangsvælger og har ikke før 
interesseret sig for kommunalpolitik. Men 
muligheden for at gøre noget lokalt, der kan 
få betydning globalt, tiltaler hende. 

”Det er gået op for mig, hvor relevant det er 
at begynde lige her. Det er meget lettere at 
få opmærksomhed fra politikere i min egen 
by end at råbe verdens statsledere op. Så vi 
begynder med at sprede budskabet her, og 
så skal det nok vokse,” siger Ina Fjordvald 
Christensen.

Omkring 70 frivillige mødtes til intromøder  
i landets større byer og gik derefter i gang 
med at påvirke deres lokalpolitikere via 
debatindlæg, vælgermøder og happenings. 
En gravergruppe brugte samtidig mange timer 
på at granske regnskaber og virksomheds-
strukturer hos nogle af kommunernes store 
leverandører.
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MOZAMBIQUE: Alface Júnior har 238 sko-
ler under sig, og hver morgen sidder han 
klar med sin iPad og holder øje med, hvad 
der sker på det sociale medie WhatsApp. 
Hver gang nogle ude i landsbyerne synes, 
at der sker noget bemærkelsesværdigt på 
deres skole, lægger de et billede eller en 
lille tekst op. Og hver gang pifter skoledi-
rektørens iPad.

På den måde er mobiltelefoner og 
sociale medier blevet et smart redskab til 
at sikre, at lærerne i Mozambique møder 

op til timerne og udfører det arbejde, de 
bliver betalt for. Det giver nemlig ikke 
sig selv. I 2015 viste en stikprøvekontrol 
fra Verdensbanken, at 45 procent af 
Mozambiques lærere ikke dukkede op til 
timerne. Det går selvfølgelig ud over ele-
vernes læring. Og det betyder, at mange 
forældre ikke sender deres børn i skole. 
For når ikke engang lærerne synes, det 
er nødvendigt at dukke op – hvorfor skal 
børnene så?

I de seneste år har Oxfam IBIS derfor 

arbejdet målrettet for at gøre noget ved 
lærerfraværet over hele landet. Vi har 
lavet undersøgelser af problemet og 
fremlagt dem for regeringen. 

Vi har kæmpet for bedre træning og 
støtte til lærerne. Og så har vi støttet en 
god idé, som skoledirektør Alface Júnior 
fra den lille by Alto Moloque fik tilbage i 
2015: Han ville benytte sig af de mobil-
telefoner med kamera, der alligevel er i 
omløb, til at få borgerne til at sige til, når 
en lærer ikke møder op til time. 

WhatsApp sladrer, 
hvis læreren pjækker
Lærere, der ikke dukker op til timerne, er et enormt problem i Mozambique. Men 
heldigvis kom en lokal skoledirektør på WhatsApp og fik en god idé til, hvordan flere 
elever får den undervisning, de har ret til. 

       RIKKE HOVN POULSEN            MIKE KOLLÖFFEL
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Som sagt, så gjort: Den driftige skoledi-
rektør oprettede en gruppe på det sociale 
medie WhatsApp. Dernæst allierede han 
sig med Oxfam IBIS og en håndfuld lokale 
organisationer, som fik forældre og skole-
bestyrelser til at støtte op om projektet.

Siden har de lokale lærere ikke kunnet 
droppe undervisningen uden at risikere, 
at billeder af hans eller hendes tomme 
klasseværelse bliver lagt på WhatsApp og 
beskeden om det ulovlige fravær bliver 
sendt til den lokale skoledirektør.  

IPAD'EN PIFTER  
I går var det første skoledag efter 
sommerferien, så der bliver lagt mange 
billeder af glade børn op – gruppen 
fungerer nemlig også som inspiration 
og vidensdeling mellem skolerne. Men 
pludselig er der et billede, der skiller sig 
ud: en tom protokol. 

”Det tyder på, at der er en lærer, der 
ikke er mødt op,” forklarer Alface Júnior 
med rynket pande. Kort efter kommer der 
mere billeddokumentation: et gabende 
tomt klasselokale.

”Hallo, hvad sker der? Hvor er skole- 
lederen?” skriver Alface Júnior ud i grup-
pen. Kort efter er der svar fra en supervi-
sor, der tilfældigt er på den pågældende 
skole. Hun er på sagen! Snart melder sko-
lens rektor sig også og lover at undersøge 
det nærmere.

”Det kan sagtens være, at der er en god 
grund til, at klassen står tom – måske er 
læreren syg. Men det skal undersøges, 
og hvis det viser sig, at læreren bare er 
doven, bliver han straffet,” siger Alface 
Júnior. 

Alene i første halvår af 2016 førte myn-
dighederne i Alto Moloque syv discipli-
nærsager mod lærere på baggrund af 
indberetninger i WhatsAppgruppen. Alle 
syv lærere blev fyret. Det er noget, der 
gør indtryk ude på skolerne.

”Alle rektorerne følger jo med herinde, 
og de har set dem, der ikke havde styr på 
lærerne, blive udstillet og stillet til ansvar. 
Det er der ingen, der har lyst til,” siger 
Alface Júnior. 

STORE PERSPEKTIVER
Det er ikke kun i Alto Moloque, at man 
kan se perspektiverne i at øge kvaliteten 
af børnenes uddannelse ved på denne 
måde at nedbringe lærernes fravær.

Flere nabodistrikter har allerede kopie-
ret projektet, og efter det blev præsente-
ret ved en stor konference sidste år, har 
idéen spredt sig og vækket interesse hos 
beslutningstagerne i landets undervis-
ningsministerium. 

Så måske vil alle forældre i Mozam-
bique engang i fremtiden kunne tage 
billeder af tomme skoler og på den måde 
gøre noget ved det lærerfravær, der går 
ud over deres børns fremtid.

3 
GRUNDE 
TIL, AT 
LÆREREN 
BLIVER VÆK
 
Det er ikke bare dovenskab eller 
ond vilje, der gør, at lærerfraværet 
i Moxambique er tårnhøjt. 
Det handler ofte om: 

1) INFRASTRUKTUR:  
Mange lærere bliver placeret i stil-
linger på små skoler langt ude på 
landet – ofte langt væk fra deres 
ægtefælle og børn. 
De dårlige transportmuligheder 
betyder, at det nemt kan tage flere 
dage at komme frem og tilbage, 
hvis der er brug for dem hjemme i 
familien, eller hvis de eksempelvis 
skal til byen for at hæve deres løn. 

2) POLITIK: 
Skolerne er meget politiske i Mo-
zambique, og lærerne er nødt til at 
være partimedlemmer for at få job. 
Fordi lærerne ofte er blandt de få i 
landdistrikterne, der kan læse og 
skrive, bliver de ofte bedt om at 
bruge deres tid på politisk arbejde 
i stedet for at undervise. 

3) ARBEJDSFORHOLD: 
Vilkårene er ofte elendige for 
lærere ude på landets små skoler 
– nogle må undervise udenfor i 
solen hele dagen, der er alt for 
mange børn i klasserne, og der 
mangler næsten altid ordentlige 
undervisningsmaterialer. 
Det er heller ikke altid, de får 
den løn, de har ret til. Og de får 
sjældent meget opbakning, træ-
ning eller anerkendelse for deres 
arbejde. Det slider på moralen, og 
det kan være svært at holde fanen 
højt som lærer. 

Hvis en lærer ikke møder op til time, lægger 
elever eller forældre et billede op på det 
sociale medie WhatsApp. Kort efter ved 
skoledirektør Alface Júnior, at noget er 
galt, og kan følge op på sagen. 

Lo
tt

e 
Æ

rs
øe

HVAD ER 
WHATSAPP

Det er et socialt medie, hvor man 
kan sende tale- eller tekstbeske-
der, billeder eller videoklip til en 
bestemt person eller gruppe af 
mennesker. 
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GUATEMALA: ”Det er hårdt at lade dem 
slå mig uden at slå igen,” siger José Angel, 
familiefar på 52 år, med meget rolig stem-
me. Han er en af de 10 mænd og kvinder, 
der denne dag udgør La Puyas fredelige 
blokade af vejen op til guldminen, der 
bærer tilnavnet ”El Tambor”, trommen.

José Angel og de andre beboere 
ved San José del Golfo i det sydøstlige 
Guatemala har i over fem år forhindret et 
stort canadisk og sidenhen amerikansk 
mineselskab i at udvinde guldet i den 
lokale jord. 

Borgerne har ret til at blive spurgt og 
inddraget, før en mine bliver anlagt. Den 
ret har de selv måttet kræve ved fysisk at 
stille sig i vejen for store, brølende ma-
skiner og bevæbnede sikkerhedsvagter. 
Hver dag siden foråret 2012.

De fredelige midler har indtil videre sej-
ret. I 2016 fik mineselskabet frataget sin 
minelicens af Guatemalas højesteret med 
begrundelsen, at de lokale borgere ikke 
var blevet inddraget, inden man etable-
rede minen. Nu står borgerne her for at 
sikre, at den beslutning bliver overholdt. 

”Virksomhederne fortalte aldrig sand-
heden. De fortalte ikke engang, at det 
faktisk var en mine, de var ved at etablere, 
men bildte os ind, at de ville investere 
i landbrug og skabe lokale job," siger 
José Angel og forklarer dermed også, 
hvorfor indbyggerne ikke helt tør opløse 
vejblokaden. 

KEND OG KRÆV DIN RET
Borgerne i bevægelsen La Puya er i kraft 
af deres kamp og sejr blevet helte for 

mange andre lokalsamfund over hele 
Latinamerika. 

Men egentlig er de ganske almindelige 
mænd og kvinder. Landmænd, lærere og 
håndværkere, som har været nødt til at 
tage kampen op mod store selskaber, rige 
mineejere og en småkorrupt politistyrke.

I sådanne situationer er det altafgøren-
de, at borgere kender deres rettigheder 
og ved, hvordan de kan forsvare dem. 
Blandt andet skal de vide, hvordan de 
organiserer sig, og hvor man går hen for 
at få juridisk bistand. 

Det er netop den type hjælp, Oxfam 
IBIS har givet La Puya og andre, hvis ret-
tigheder er truet på grund af udvindings-
industri. Det og så bevidstheden om, 
hvad man kan, når man står sammen. 

Aktivisterne i La Puya er blevet skudt 

LA PUYA 
Forbilledet 
i kampen mod 
de store 
virksomheder 
De startede deres egen kamp mod den lokale minevirksomhed i Guatemala.  
Aktivistgruppen La Puya, der bliver støttet af Oxfam IBIS, er nu blevet ledestjernen  
for andre, der kæmper for deres rettigheder. 
 
                BERTIL SUADICANI
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LA PUYA
La Puya er navnet på en af 
Guatemalas mest succesfulde 
folkelige og fredelige protester 
imod mineindustrien – en industri, 
der ikke altid spiller efter reglerne 
og i værste fald bruger vold og 
forurener omgivelserne. Navnet er 
en henvisning til et træ i regio-
nen, der med sine torne er både 
modstandsdygtigt og hårdført. 

Oxfam IBIS har støttet bevægel-
sen La Puya og indbyggerne i San 
Rafael Las Flores siden 2014. 

Støtte til borgere, der vil kræve 
deres ret over for minevirksomhe-
der, er en vigtig del af Oxfam IBIS’ 
arbejde i Latinamerika. 

med hårde gummikugler, og mange er 
blevet fængslet. Tre aktivister sidder stadig 
bag tremmer. En af de mest aktive i grup-
pen blev kørt ned og dræbt. Alligevel har 
de stået fast og stået sammen. 

Vejblokaden har bestået af alt fra et par 
håndfulde til flere hundrede mennesker, 
men altid fredelig og ofte med kvinder, 
børn og ældre blandt de forreste. De 
borgere, der deltager i vejblokaden, tager 
hver to måneder ud af kalenderen om 
året, hvilket går ud over indtægter og 
familieliv. Men andre fra La Puya kommer 
med mad og hjælper med penge, når der 
er behov.

Kirkeklokken er blevet landsbyens 
alarm. Mænd, kvinder og børn kommer 
strømmende til fods, i bil og på cykel 
hen over markerne, når den ringer – som 
da politiet en sen nattetime ville rydde 
vejblokaden. På kort tid samlede klokken 
næsten 1.000 mennesker, og politiet 

måtte vende om. ”Folket havde sejret,” 
fortæller José Angel med et smil.
 
FÆLLESSKABET SEJRER
Det stærke sammenhold er hjørnestenen 
i La Puyas succes og afgørende for, at 
minen lige nu står stille. For til sidst trak 
myndighederne minetilladelsen tilbage, 
og for en tid er truslerne og overfaldene 
stoppet. 

I La Puya er beboerne stolte over det, 
de har udrettet.

”Kampen mod minen er en kamp for 
vores liv. Minedriften ødelægger vores 
vand og forurener vores jord. Vi er ikke 
imod udvikling, men vi så lastbiler køre 
ud med guld for millioner, mens vi blev 
truet på vores liv og eksistens,” siger José 
Angel.

”Jeg er glad for at have været en del af 
kampen – for mit og andres liv,” slutter 
han. 

Siden 2012 har lokalområdets mænd og kvinder holdt vagt ved vejen, der fører op til minen. Kommer der maskiner eller arbejdere, så stiller de 
sig ganske enkelt i vejen og nægter at lade dem passere. Kun sådan har de indtil videre kunnet forhindre aktiviteterne i den ulovlige mine. 
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GUATEMALA: ”Flere bygninger er faldet 
sammen, og husene ryster hver dag, når 
de bruger dynamit i minen. Vores kilder 
er tørret ud, og folk, der protesterer, er 
blevet overfaldet i deres hjem. Ovenikø-
bet har minen sat store reklamer op, som 
fortæller, hvor meget minevirksomheden 
hjælper os.” 

Juan Jose er 41 år og far til seks børn. 
Han er en af dem, der fra begyndelsen 
har protesteret mod anlæggelsen af 
minen og forsøgt at gøre opmærksom på, 
at lokalbefolkningens rettigheder bliver 
krænket, og deres liv ødelagt. 

En anden er Leslie Flores, en ung 
kvinde på 26 år. Hun gik forrest, da 1.500 
indbyggere marcherede mod minen for 
at vise deres utilfredshed. Kort tid efter 
brød bevæbnede maskerede mænd ind i 
Leslies hjem. De gennemrodede hendes 
ting. De truede hende med fængsel, hvis 
ikke hun stoppede sine protester: 

”Du dør af epilepsi i fængslet, og din far 
dør af sukkersyge, mens du er væk,” sagde 
mændene, der tydeligvis vidste meget 
om Leslie Flores. 

Med stor sandsynlighed var over-
faldsmændene fra Leslies egen landsby, 
ligesom de fleste af minens bevæbnede 
vagter er unge mænd fra lokalområdet.

Det lader til at være en bevidst 
strategi fra mineselskabet at forsøge at 
splitte lokalsamfundet ved at ansætte 
nogle få og begave dem med nye biler 
og gode huse, mens resten ingenting 
får. Det mener i hvert fald en anden af 
indbyggerne, Amadeo Aguilar, som kan 
se, hvordan det skadede deres sag, 

at de længe ikke var i stand til at stå 
samlet og fast i deres protester over for 
mineselskabet og myndighederne. 

VI HAR LÆRT AF DE ANDRE
Der er dog håb for San Rafael Las Flores. 
Med støtte fra organisationer som Oxfam 
IBIS og vores partnere kan indbyggerne 
nemlig få viden om, hvordan andre lokal-
samfund har argumenteret, protesteret 
og formået at blive hørt. Og så forsøger 
de det samme. 

Las Flores' første succes var i som-
mer, da det lykkedes at samle nok folk til  
at lave en vejblokade, som fredeligt, 
men effektivt forhindrede minen i at 

arbejde, og dermed gøre opmærksom  
på, at deres rettigheder var blevet over-
skredet. 

Den næste kom i efteråret, da det 
lykkedes at bringe sagen for en cana-
disk domstol, som, fordi mineselskabet 
er canadisk, kunne dømme det til at 
standse sine aktiviteter, indtil alle love 
og regler er overholdt. 

Tilsammen har det givet indbyggerne 
en pause og en mulighed for på oplyst 
grundlag at gå i dialog med Guatemalas 
myndigheder og minevirksomheden for 
at lave en permanent aftale om, hvorvidt 
eller på hvilken måde der skal være 
minedrift i deres område. 

 som ringe  
 i vandet
Et af de steder, hvor man har mærket effekten af andres sejre over minevirksomhe-
derne, er den lille by San Rafael Las Flores, hvor splittelse og uro nu er vendt til håb.

                BERTIL SUADICANI

Leslie Flores er blevet overfaldet og truet i forsøget på at standse hendes modstand mod den 
mine, som et stort firma ulovligt har etableret nær Leslies landsby. Hendes svar har blandt 
andet været at lægge blomster ved minens indgang. 
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MELLEMØSTEN: For syv år siden stod 
Mellemøstens unge skulder ved skulder 
i de demonstrationer, oprør og revolutio-
ner, der siden skulle blive kendt som Det 
Arabiske Forår. Unge mænd og kvinder 
protesterede mod ringe levevilkår og 
arbejdsløshed og forenedes i deres krav 
om demokrati, frihed og muligheder. 

De visioner og den vilje og handlekraft, 
som de unge dengang demonstrerede, 
findes stadig og har den dag i dag po-
tentiale til at lægge fundamentet for en 
udvikling mod en bedre, mere retfærdig 
og mere fri fremtid for regionens borgere. 

Det fastslår Anders Hastrup, der er 
mellemøstekspert og står i spidsen for 
Oxfam IBIS' nystartede arbejde i Mellem-
østen og Nordafrika (MENA). 

Ifølge ham har de unge dog brug for  
opbakning, hvis de skal have mulighed 
for at skabe den ønskede forandring.

”Arbejdsløsheden blandt regionens 
unge er lige nu tårnhøj, og mange af 
dem kæmper hårdt for at få en hverdag 
til at hænge sammen. Fordi de er unge 
og uden job, er en alt for stor del af dem 
ekskluderet fra vigtige sammenhænge 
i samfundet og har ingen eller meget 
lille indflydelse på deres liv og samfund. 
For at forløse de unges potentiale for at 
skabe en bedre fremtid har de brug for 
demokratisk indflydelse, og de har brug 
for job,” siger Anders Hastrup.  

VI SKAL SKABE HÅB
Netop jobskabelse og indflydelse til 
unge er derfor en vigtig del af det dan-
ske projekt, som siden 2003 har støttet 
demokratiske kræfter i regionen. Det 
hedder Dansk-Arabisk Partnerskabs- 
program og er netop gået ind i en ny fase 
– denne gang med Oxfam IBIS som en af 

de deltagende organisationer. 
Vi har nu 175 millioner kroner og fem 

år til at arbejde sammen med unge om 
at skabe indflydelse og jobmuligheder 
for unge mænd og kvinder i Marokko, 
Jordan, Tunesien og Egypten. 

Vi skal arbejde tæt sammen med lokale 
organisationer i de fire lande og blandt 
andet tilbyde unge erhvervsrettede kur-
ser, styrke de unges mulighed for at starte 
egen virksomhed, samarbejde med store 
produktionsvirksomheder om at skabe 
gode job til både mænd og kvinder og 
give unge medbestemmelse og et med-
ansvar for at skabe deres egen fremtid.

”Vi skal bekæmpe den håbløshed, 
som øger risikoen for uro og skaber 
splittelse i samfundet. Vi skal bakke op 
om de unges indsats for at skabe en 
fremtid for sig selv i deres hjemlande og 
støtte deres arbejde for en fredelig og 

OXFAM IBIS STØTTER DE UNGE FRA DET

arabiske 
 forår
Indflydelse og job til unge mænd og kvinder, der i dag 
står uden mulighed og fremtidshåb. Det er målet for 
det arbejde, Oxfam IBIS netop har taget fat på i Egypten, 
Jordan, Marokko og Tunesien som en del af Dansk-
Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

       MALENE AADAL BO          WILLIAM VEST-LILLESØE
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SÅDAN VIL VI OXFAM IBIS  
ØGE UNGES INDFLYDELSE 
OG JOBMULIGHEDER

•  Tilbyde unge viden og tekniske fær-
digheder, som øger deres muligheder 
for at få job, starte egen virksomhed 
og engagere sig i samfundet. 

• Styrke institutioner, den private  
sektor og samfundets vilje og  
kapacitet til at støtte unge til  
indflydelse og job. 

•   Øge dialogen mellem unge og det 
private erhvervsliv. Sammen skal  
vi søge at fjerne de væsentligste  
barrierer for unges beskæftigelse.

 
 Se mere på 
 www.oxfamibis.dk/dapp

demokratisk udvikling i regionen,” siger 
Annemette Danielsen, der er Oxfam IBIS' 
ekspert i arbejdet med unge.

DE UNGES POTENTIALE ER ENORMT
Ifølge Annemette Danielsen er der mange 
lighedspunkter mellem det kommende 
arbejde i Jordan, Egypten, Marokko og 
Tunesien og det, Oxfam IBIS allerede laver 
for og med unge andre steder i verden. 

Unge er nemlig mange steder en udsat 
og ekskluderet gruppe. Deres rettigheder 
er under pres, fattigdommen er stor, og 
det er svært for dem at få job. 

”Men potentialet hos de unge er 
enormt. Hvis vi kan være med til at give 
de arabiske unge såvel som unge i andre 
dele af verden adgang til indflydelse og 
job, er vi med til at skabe fundamentet 
for en god og fredelig udvikling,” siger 
Annemette Danielsen.  

http://www.oxfamibis.dk/dapp
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Generation 
arbejdsløs
Følelsen af afmagt, af at være overflødig og konstant mangle penge til at betale 
husleje, medicinudgifter og mad. Den følelse har jordanske Eman, Kenan og Waad  
til fælles. De er blot tre ud af millioner af unge, der mangler indflydelse og job.

                WILLIAM VEST-LILLESØE
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Med sin uddannelse i arabisk og eksper-
tise i indlæringsvanskeligheder kunne 
Waad nemmere finde sit drømmejob som 
konsulent for børn med indlærings- 
vanskeligheder i en storby som Amman. 
Men det er længere væk, end hendes 
families ære kan bære. 

Det var svært nok for Waad og hendes 
yngre søster at bo to unge piger alene, 
efter deres forældre døde for flere år 
siden. Folk snakkede, men søstrene var 
tvunget til at klare sig uden mænd; den 
pension, de fik udbetalt efter deres far 
på godt 20 kroner om måneden, var langt 
fra nok til at skaffe dem mad på bordet.

Ifølge Waad er det de færreste i Jordan, 
der arbejder med det, de er uddannet i. 
Hvis man overhovedet kan finde et job,  
er det ofte langt under ens forventninger 
i forhold til uddannelse og ekspertise. 
Hun forklarer, at når så mange unge  
mennesker strander i arbejdsløshed,  
er det med til at nedbryde samfundet. 
Især unge mænd forventes at have et  
job, inden de starter familie, og når de 
ikke kan finde arbejde, har de ikke  
penge til at forsørge kone og børn. Og 
så smuldrer sammenhængskraften i 
samfundet.

Selv har Waad opsøgt hospitaler, 
skoler og institutioner i hele nærområ-
det, men uden held. Desperat efter at få 
en indkomst tog hun sagen i egen hånd: 
Hun tog et lån i banken og startede en 
tøjbutik fra sin egen hoveddør.

”Det er en underskudsforretning, men 
jeg fortsætter alligevel. Jeg bliver jo nødt 
til at gøre et eller andet,” siger Waad og ler 
med en smittende latter.

WAAD 26 ÅR 
FRA DEN LILLE BY FÁ I DET 
NORDLIGE JORDAN.

"DET ER EN 
UNDERSKUDS- 
FORRETNING, MEN 
JEG FORTSÆTTER  
ALLIGEVEL"
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For 24-årige Kenan blev Jordan hans 
nye hjemland, da han i 2012 måtte flygte 
fra krigen i Syrien. Han byttede et liv 
som studerende i Damaskus ud med et 
liv som fattig flygtning i Amman.

”Vi manglede ikke noget i Syrien. Min 
familie ejede tre kosmetikforretninger, 
og vi levede godt. Da krigen startede, 
blev butikkerne plyndret, og vi måtte 
flygte fra alt, hvad vi havde opbygget,” 
siger Kenan.

Han bruger dagene på at søge arbejde 
- i aviserne, på internettet og på gader 
og stræder. Indimellem får han et par 

dages arbejde med at slæbe varer, men 
aldrig noget permanent. Hans mor har 
fået en diskusprolaps og kan knap nok 
gå, men der er ikke penge nok til hendes 
medicin. Kenan bruger meget tid på at 
tage sig af hende.

”Vi flygtninge risikerer diskrimina-
tion og udnyttelse. Det er svært at få 
arbejdstilladelse, og det sker, at man 
arbejder i et job i en hel måned, og så 
nægter arbejdsgiveren at udbetale løn. 
Man kan ikke klage til myndighederne, 
fordi man er syrer,” siger Kenan.

En af følgerne af den store arbejds- 
løshed er, at færre har råd til at blive gift. 
Ifølge Kenan er mange mænd og kvinder 
i trediverne stadig ikke gift, fordi de ikke 
kan finde et job.

”Hvis jeg har en god uddannelse,  
men ikke kan få et job, må jeg få min 
indkomst et andet sted fra. Og mange 
begynder derfor at begå kriminalitet 
såsom at sælge våben og stoffer. Det 
bliver værre og værre, og jeg ser mange, 
der ender med at begå selvmord,” siger 
Kenan.

KENAN 24 ÅR 
OPRINDELIGT FRA SYRIEN.
HAR VÆRET I AMMAN I SEKS ÅR.

"MANGE MÆND 
OG KVINDER I  
TREDIVERNE ER 
STADIG IKKE  
GIFT FORDI DE 
IKKE KAN FINDE 
ET JOB"

Unge kvinder i Jordan er blandt de  
bedst uddannede i Mellemøsten, men 
den høje arbejdsløshed kombineret med 
kulturelle forestillinger om, hvad en 
kvinde må og bør, gør det ekstra  
udfordrende at være kvinde.

Det kan Eman på 22 år skrive under på. 
Hun har en uddannelse i ernæring, men 
da hun fik tilbudt et job på et hospital, 
måtte hun takke nej, fordi familien ikke 
vil tillade det.

”Arbejdet krævede, at jeg skulle tage 

nattevagter, men det ville min familie 
ikke acceptere. Jeg må kun arbejde om 
dagen og kun tæt på mit hjem,” siger 
Eman.

Eman fortsatte ihærdigt sin søgen, og 
det lykkedes hende at finde et job, hvor 
hun skulle samle gummislanger på en 
vandpibefabrik. Akkorden var 500 stk. om 
dagen – producerede hun færre, blev hun 
trukket i løn. Der var uudholdeligt varmt, 
og arbejderne fik ikke engang lov at tage 
et glas vand, mens de arbejdede. Efter 
en måned var Emans hænder fyldt med 
vabler, og hun måtte opgive at fortsætte.

Eman drømmer om et liv som en 
moderne og selvstændig kvinde. Hun vil 
gerne køre bil og skrive bøger. Og så vil 
hun have en mand, der ikke bestemmer, 
hvorvidt og hvordan hun må arbejde. 
Men for at opnå den drøm må hun først 
have et job.

”Folk siger, at har man motivation,  
så skal pengene nok komme. Men det 
passer ikke. Først skal man have penge, 
og så får man motivation. Indtil da 
bekymrer man sig om penge hele tiden,” 
konstaterer Eman.

EMAN 22 ÅR
FRA AMMAN.

"FOLK SIGER, 
AT HAR MAN 
MOTIVATION, 
SÅ SKAL 
PENGENE  
NOK KOMME.
MEN DET  
PASSER IKKE"
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verden rundt med oxfam ibis

Det Arabiske Forår var historisk og en 
afgørende vigtig og skelsættende begi-
venhed i regionen. Og det var de unge, 
der stod bag. Det var deres protester og 
oprør mod undertrykkelse og ulighed, 
som fik det til at ske, og det var deres vi-
sioner og drømme om en bedre og mere 
demokratisk verden, som formede det. 

Hvis vi mener noget med vores idealer 
om menneskerettigheder og demo-
krati, må vi også støtte de kræfter, der 
arbejder i den retning. Mange arabiske 
unge risikerede alt i deres oprør mod de 
gamle regimer, og mange mistede alt. I 

dag står de unge mange steder tilbage 
med endnu færre muligheder og endnu 
mere sårbare end før. Men samtidig med 
drømmene og viljen intakt. 

De fortjener vores opbakning for 
det mod, de har udvist, og de ofre de 
har givet. Og lige nu er der et historisk 
momentum for at gøre deres drømme til 
virkelighed. 

JOBSKABELSE OG INDFLYDELSE  
ER AFGØRENDE
Unge mennesker i disse her lande er 
stærke, oplyste, reflekterede og mål-

"De unge fra det arabiske 
forår fortjener vores  
opbakning for det mod, 
de har udvist”
Rikke Hostrup Haugbølle er mellemøstekspert i Oxfam IBIS og har rejst og boet i 
regionen under og efter Det Arabiske Forår. Ifølge hende er der lige nu historisk  
momentum for at gøre de unges drømme om større lighed og demokrati til virkelighed.

       MALENE AADAL BO            LOTTE ÆRSØE



27

verden rundt med oxfam ibis

DAPP
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 
(DAPP) er Danmarks samarbejdspro-
gram med Mellemøsten og Nordafrika. 
Programmet bidrager til at styrke god 
regeringsførelse og sikre økonomi-
ske muligheder, særligt for unge og 
kvinder. Fokuslandene er Egypten, 
Marokko, Tunesien og Jordan. 
Indsatsen er opdelt i fem temaer:

MENNESKERETTIGHEDER
Målet er at fremme respekt for men-
neskerettigheder og religiøs diversitet 
og dialog i Mellemøsten og Nordafrika. 
Arbejder eksempelvis med at bekæm-
pe tortur og styrke retssystemerne. 
Udføres i samarbejde med blandt 
andet Dignity og Institut for Menne-
skerettigheder. 

LIGESTILLING
Arbejdet fokuserer på lovgivning, der 
fremmer ligestilling og ikke diskrimi-
nerer, og på lige politisk deltagelse for 
mænd og kvinder. Desuden arbejder 
man med seksuelle og reproduktive 
rettigheder og sundhed og forebyggel-
se af kønsbaseret vold. 
Udføres i samarbejde med KVINFO, 
Danner, Sex og Samfund med flere.

MEDIER
Programmet støtter pressefrihed og 
fri og uafhængig journalistik ved at 
arbejde med at ændre lovgivningen og 
ved at støtte progressive onlinemedi-
er, journalistnetværk og undersøgende 
journalistik og dokumentarfilm.
Udføres i samarbejde med  
International Media Support.

ARBEJDSMARKED
Det overordnede fokus er støtte til 
demokratiske reformprocesser og 
forbedrede økonomiske muligheder 
gennem et stabilt arbejdsmarked, 
anstændige arbejdsforhold og social 
dialog.  
Udføres i samarbejde med: Ulands-
sekretariatet og Dansk Industri.

UNGE OG JOBSKABELSE
Under overskriften Youth Participation 
and Employment er målet at sikre unge 
mænd og kvinder indflydelse og job-
muligheder og opbygge bedre rammer 
for unge generelt.  
Udføres i samarbejde med Oxfam IBIS.

rettede. De ved godt, hvad de vil, men 
de har svært ved at komme til: De er i høj 
grad arbejdsløse og står uden indtægt 
og de muligheder, det giver. De er i vidt 
omfang uden for indflydelse, men er un-
derlagt beslutninger, som andre træffer 
for dem, både når det gælder samfundet 
omkring dem og deres eget liv. 

Uden job udfylder mænd ikke de tra-
ditionelle forpligtelser som forsørger og 
betragtes ikke som nogen, der har noget 
positivt at bidrage med til fællesskabet. 
Uden jobmuligheder har kvinder ikke 
chancen for selv at vælge deres liv. 

Med job kommer muligheder og 
indflydelse, og med indflydelse kommer 
rettigheder og muligheder.

DET, VI KAN GØRE
Det Arabiske Forår blev ikke til det, 
som de unge havde håbet, da de gik på 
gaden. 

Men selv de steder, hvor regimerne har 
strammet grebet hårdest, er der lige nu 
et momentum for forandring. De unge 
har smagt friheden og potentialet, og 
regimerne har mange steder erkendt, at 
de er nødt til at komme de unge i møde, 
hvis de skal bevare magten. Derfor er der 
muligheder nu, som ikke var der før. 

Andre muligheder har egentlig hele 
tiden været der, men unge, som er 
opvokset under autoritære regimer, har 
ikke lært, hvordan man skaber sine egne 
muligheder eller går i dialog med myn-
digheder og institutioner om at skabe 
andre betingelser. 

Det sidste er noget, vi kan bidrage 
med. Give unge mennesker værktøjer til 
at være innovative og kreative. Og så kan 
vi være med til at bygge nogle strukturer 
op, som giver unge indflydelse – sætte 
mekanismer op for, hvordan unge får 
politikere i tale. Sikre unge en plads i råd 
og kommunalbestyrelser og i det hele 
taget skabe et samfund, som inddrager 
unge og giver dem rum til at deltage som 
aktive medborgere. 

Lykkes vi med det, så har vi bidraget 
med noget meget vigtigt. 

På dapp.dk kan du blive klogere på situationen i Mellemøsten 
og på arbejdet og resultaterne af programmet.

http://www.dapp.dk
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verden rundt med oxfam ibis

GHANA: ”Om formiddagen sled jeg i 
kakaoplantagen med at slå græs, sprøjte 
planterne eller flække kakaonødder. Om 
eftermiddagen hjalp jeg til derhjemme. 
Jeg var altid træt, og min krop gjorde 
ondt. Derfor fik jeg aldrig lavet mine 
lektier,” fortæller Samuel Asare. 

Han er 18 år og bor med sin far og 
søskende i en landsby i den del af Ghana, 
der især er kendt for sin store produkti-
on af kakao. Der er en skole i nærheden 
af Samuels hjem, men selv om han har 

været indskrevet siden første klasse, er 
det kun i korte perioder, at han rigtig har 
passet sin skolegang. 

Samuels far ville gerne have Samuels 
hjælp til arbejdet i kakaoplantagen og til 
den lange række af daglige opgaver, der 
skulle løses derhjemme. Det betød, at 
Samuel kun kom i skole hver anden dag, 
og at han ofte ikke havde læst lektier. I 
perioder kom han slet ikke, og da han 
blev 14, opgav han at følge med og drop-
pede helt ud. 

DRØMTE SIG VÆK 
I stedet gik Samuel i den brændende 
sol i kakaoplantagen. Ofte fløj hans 
tanker på langfart. Især legede han med 
tanken om at blive skrædder og bytte 
det hårde markarbejde ud med nål, tråd 
og målebånd. 

En dag, da han gik og drømte, huggede 
han forbi kakaonødden og ramte sig selv 
i armen. Kniven skar sig dybt ned i hans 
tynde håndled, og en tyk strøm af blod 
dryppede ned i græsset. 

STOP BØRNEARBEJDE: 

Samuels vej
væk fra marken
For en fattig familie i Ghana kan det være svært at se værdien af at lade sit barn  
bruge hele dagen på skolebænken, når det på kort sigt hverken bringer penge  
til familien eller putter mad på bordet. Alligevel lykkedes det Samuel at bytte sliddet  
i familiens kakaomark ud med timer i engelsk og matematik.

                BERTIL SUADICANI
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”Det er det værste, men langt fra det 
eneste sår, jeg har fået. Jeg har man-
ge ar fra kniven og fra det stride græs, 
der skærer, når man går igennem det,” 
siger Samuel Asare og viser de arrede 
arme og ben frem. 

Samuel er heldig, at ingen af ska-
derne har givet varige men – så heldig 
er det langt fra alle børnearbejdere, 
der er. Meget af det arbejde, de bliver 
sat til, er farligt og slet ikke egnet for 
børn. Men mange forældre har selv 
arbejdet som børn og ser det som en 
god og naturlig ting, at børn hjælper 
til.

”Når de arbejder hårdt, bliver de 
stærkere,” lyder det fra forældrene, 
der til gengæld kan have svært ved 
at se, at det, der foregår i skolen, har 
større værdi end at blive en dygtig 
kakaobonde. 

OPLYSNING VIRKER
En stor indsats fra Oxfam IBIS i sam-
arbejde med chokoladefabrikanten 
Toms og flere ghanesiske partnere 
har dog gradvist ændret holdningen 
til uddannelse blandt indbyggerne i 
Samuels landsby.

Tidligere arbejdede mere end 700 
børn i området med alt fra tunge 
huslige pligter til at håndtere skarpe 
knive og sprøjte gift med håndpumper. 
Ved den seneste optælling var det tal 
faldet til 87 – resten går i skole.

Også Samuel er tilbage i skole. Han 
er kommet en del bagud på de år, han 
har været væk, og går i klasse med 
børn, der er tre-fire år yngre end ham. 
Men han elsker at være der. 

Det var Samuels onkel, der endte 
med at overbevise Samuels far. Onklen 
er lærer og medlem af det lokale råd 
mod børnearbejde. Onklen argumen-
terede for, at uddannelse giver flere 
og andre muligheder end at arbejde 
i plantagen, og at det var vigtigt, at 
Samuel kom tilbage i skole og gjorde 
sin uddannelse færdig.

Til sidst blev Samuels far overbevist. 
I dag håber han, at hans søn færdig-
gør skolen og får kørekort, så han kan 
blive chauffør. Selv vil Samuel stadig 
gerne være skrædder. Uanset hvad er 
skolen et vigtigt skridt på vejen.

GHANA: Der går ikke mange øjeblikke 
mellem smilene hos Ebbah Aneurin. 
Faktisk lurer smilet hele tiden i mund-
vigen. Men sådan har det ikke altid 
været. Da Ebbah var barn, arbejdede han 
dagen lang i familiens kakaoplantage. 
Som voksen har Ebbah viet sit liv til at 
bekæmpe børnearbejde. 

”Det er et meget vigtigt arbejde, vi 
udfører," siger Ebbah Aneurin og viser 
hjemmevant rundt mellem hytterne i en 
af landsbyerne i Bibiani i det vestlige 
Ghana.

Hans arbejde er blandt andet at opsø-
ge børn, der ikke går i skole, og tale med 
deres forældre om, hvorfor det er vigtigt 
at kunne læse og skrive. Han rådgiver 
også forældrerådene om, hvordan de 
bedst kan være med til at sætte en 
stopper for børnearbejde. 

Ebbah smiler til alle, han kommer 

forbi, og falder i snak med mange. En af 
dem er Samuel Asare, som taler lavt og 
svarer med få ord. Ebbah Aneurin mister 
ikke tålmodigheden, men læner sig frem 
og smiler opmuntrende. 

Sådan har han talt med hundredvis af 
børn og endnu flere forældre i sit arbejde 
med at bekæmpe børnearbejde. Mange 
af børnene er i dag tilbage i skole takket 
være det arbejde, som Ebbah og hans 
kolleger fra organisationen Codesult 
udfører med støtte fra Oxfam IBIS. 

Før Oxfam IBIS og Codesult begyndte 
at samarbejde i 2007, var der cirka 1.400 
børn i de to distrikter, der arbejdede så 
meget, at det gik ud over deres skole-
gang. Det tal er nu nede på ganske få. 

Ebbah Aneurin er stolt af sit arbejde.  
”Børn skal ikke arbejde, de skal gå i 
skole. Det er deres ret, og det er meget 
vigtigt,” understreger han. 

EBBAH VAR SELV  
BØRNEARBEJDER.  
NU GÅR HAN FORREST 
FOR AT FÅ BØRN VÆK 
FRA MARKERNE OG  
I SKOLE
      CHRISTINE HYLDAL          WILLIAM VEST-LILLESØE
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Frivillig i Oxfam IBIS

1 VELKOMMEN TIL BURKINA FASO 
Der er ni timers flyvetur fra København til 
Burkina Faso. Det er aften, da vi lander i 
Ouagadougou eller "Ouaga", som de fle-
ste kalder hovedstaden. Ouagadougou 
betyder: ”Du er velkommen hos os – føl 
dig hjemme.” Byen føles på én gang me-
get fattig, men også rig på muligheder. 
Den er et sprudlende og støvet virvar af 
røde veje, beton, gadeboder og marke-
der, tusindvis af knallerter på vejene og 
masser af travlhed og liv.

Uden for byen er der til gengæld god 
plads på vejene.  

2 MIT DØGN SOM BURKINER 
Mogtedo er navnet på en landsby, hvor 
vi skal bo og leve i et døgn sammen med 
en lokal familie. Jeg er ret spændt på, 
hvordan burkinerne lever til daglig. 

Landsbylivet begynder tidligt, så vi 
er oppe og i gang klokken fem. Vi spiser 
tô, som er en lidt klistret ret beståen-
de af hirse, majsmel og vand. Retten 
smager ikke af så meget, men mange 
burkinere spiser tô morgen, middag og 

aften, for det er både nærende og billigt. 
Vi henter vand med kvinderne og sover 
på sivmåtter på gulvet sammen med 
familiens børn. Efter en lang dag falder 
jeg i søvn med det samme. Jeg bliver rørt 
af det familiesammenhold, jeg ser. Alle i 
familierne hjælper hinanden, og alle har 
en rolle. Det overrasker mig især, at bør-
nene hjælper så meget til – man bliver 
hurtigt voksen i Burkina Faso. 

På den lokale skole er klasseværel-
serne tætpakkede – jeg tæller 73 elever 
og én lærer i matematiktimen. Der er 
overraskende meget ro på bænkene 
og mange, der er ivrige for at svare på 
lærerindens spørgsmål. 

 
3 I GULDMINERNE I GOURI
Næste dag i Burkina Faso byder på et 
besøg ved guldminerne i Gouri. Her lærer 
min karavanemakker Emil, hvordan man 
vasker stenstøv for at finde guld. Guldet 
gemmer sig som bittesmå stykker inde i 
store sten, der hakkes ud nede i miner-
ne. Børn sidder hele dagen og hakker 
stenene i mindre stykker, der kan komme 

 Efter en nat  i Ouagadougou 

starter karavanen rejsen 

ad de burkinske landeveje. 

Første stop er landsbyen 

Mogtedo.

1

I Gouri forsøger Emil fra Jule-
Karavanen at lære sig kunsten 
at vaske guldstøv ud af den 
jord, som andre har hevet op 
af de dybe mineskakter.

3

snapshots fra 
JuleKaravanens 
tur til 
Burkina Faso

Nora fra JuleKaravanen leger 

klappeleg med børnene i 

den familie, der skal være 

hendes det næste døgn.

2
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Vi var otte frivillige, der i oktober tog til Burkina Faso  
i Vestafrika for at samle viden og historier. Oplevelserne 
skal vi frem til jul dele med danske elever, når Jule- 
Karavanen drager på besøg på 60 skoler landet over. 
Her får du et smugkig. 

        NANNA BAY FALENTIN OLESEN



i stenmøllen, inden støvet kan vaskes 
for guld. Det er voldsomt at tænke på, at 
dette her er hverdagen for næsten hvert 
tredje barn i Burkina Faso. 

4 ELISAS DRØM
Elisa på ni år møder vi i landsbyen 
Balogo. Det tager tre bumpende timer at 
komme til Balogo og endnu en god gåtur 
i varmen at nå ud til guldminen, hvor Eli-
sa tilbringer det meste af sin vågne tid. 

Hun viser os, hvordan hun bruger en 
tung hammer til at knuse stenstykker 
til småsten, som derefter kommer i den 
store stenmølle. Da vi prøver at gøre 
Elisa kunsten efter, mærker vi hurtigt, 
at det er et slidsomt arbejde. Stenene 
er hentet op fra huller - op til 90 meter 
dybe, hvor både børn og voksne sendes 
ned for at grave. Hullerne er stejle og 
mørke, og det giver et sug i maven, når 
man forsøger at se derned. Jeg håber in-
derligt, at Elisa en dag vil få mulighed for 

at komme i skole i stedet for at arbejde 
her. Hun drømmer om at blive lærer.

5 BUSHTOILETTET
På trods af lidt maveproblemer og én 
enkelt maveforgiftning er humøret sta-
dig højt, da vi sætter kurs mod Djikando, 
hvor vi skal besøge drengen Ollo. Det er 
en lang tur, og vi stopper kun for at spise 
eller besøge det lokale "bushtoilet", som 
vi kalder toiletstoppene på vejen, som 
mere er vildmark end vej. 

Efter en hel dags kørsel når vi frem til 
Djikando, hvor Ollo er kommet i skole. 
Ligesom mange andre børn plejede 
han at arbejde i guldminen hver dag for 
at skaffe penge til sin familie, men nu 
har onklen nok penge til at sende Ollo i 
skole. Nu arbejder han kun i minen, når 
han har fri. 

6 MED PÅ NODERNE 
JuleKaravanens rejse i Burkina Faso 
slutter med en musiklektion i byen Bobo- 
Dioulasso. Vi lærer at spille på djembe, 
balofon og dum-dum af bandet Yerelo. 
Det er ret svært at holde takten på en 
djembe og ramme de rigtige toner på 
en balofon, men bandet er tålmodige, 
og pludselig lyder det faktisk ret godt – 
det er i hvert fald sjovt. Vi køber to små 
balofoner med hjem til Danmark, som 
vi kan lære danske folkeskoleelever at 
spille på. 

Det sidste, vi gør, er at besøge en 
familie og en skole i et af hovedstadens 
fattigste kvarterer. Her bor folk i meget 
små huse, og der er hverken vand eller 

elektricitet. Udendørstoiletter deles ofte 
med naboer, og der ligger affaldsbunker,  
hvor geder og grise går og spiser. 

På skolen får vi en sidste mulighed for 
at tage billeder og lege med børnene. 
Det er trist at sige farvel til Burkina Faso, 
men vi skal hjem til Danmark og dele vo-
res fantastiske oplevelser, fortællinger 
og stemninger med folkeskoleelever fra 
hele Danmark, så de kan lære om livet i 
Burkina Faso. Vi glæder os!
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U-LANDSKALENDEREN
JuleKaravanen er en del af Børnenes 
U-landskalender 2017 og består af en 
gruppe frivillige, som rejser til Burkina Faso og bagefter tager ud på skoler i 
Danmark og fortæller om deres oplevelser. 
Det er Oxfam IBIS’ projekt i Burkina Faso, som i år får glæde af overskuddet fra 
salget af lågekalenderen. Projektet handler om at give børn en god uddannelse, 
som kan hjælpe dem væk fra det farlige arbejde i minerne og give dem en vej ud 
af fattigdommen. 

Se mere om Ollo, Elisa og andre børn i Burkina Faso på 2017.u-landskalender.dk

Pigen Elisa viser Sara fra 

JuleKaravanen de stenstyk-

ker, som det er hendes job at 

knuse til småsten. Hun er kun 

to timer om en hel sæk.

4
Olivia fra JuleKaravanen tager 
udfordringen op, da drengene 
i Djikando vil have hende til at 
skyde med en af de slange-
bøsser, som de blandt andet 
bruger til jagt.

5

JuleKaravanen vinker farvel 
for denne gang. Vi ses ude på 
de danske skoler! 6
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http://2017.u-landskalender.dk


I år har du sammen med Oxfam IBIS hjulpet tusindvis 
af børn og unge i skole. Sammen har vi givet håb 

til mennesker, der har mistet alt. Vi har kæmpet side 
om side med voldsramte kvinder og banet vejen for, 

at store virksomheder fra Nairobi til Næstved 
i fremtiden kommer til at betale en fair skat 

af deres overskud.

Du har været med til at gøre en forskel.

TUSIND 
TAK


