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LEDER

”Uddannelse er vejen til, at kvinder og piger får  
de samme rettigheder og muligheder som mænd.  
Uddannelse er noget af det vigtigste, for at vi kan 
skabe en bedre verden.”

Sådan sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs til den reception, hvor Vagn Berthelsen 
sagde farvel efter 21 års virke som generalsekretær for Oxfam IBIS. Og hun har ret. 
Forskning og erfaring viser, at uddannelse blandt meget andet øger et barns mulig-
hed for at overleve, reducerer en kvindes risiko for at blive giftet tidligt bort, betyder, 
at langt færre smittes med hiv, og at millioner kan løftes ud af fattigdom. Senest har 
analyseinstituttet Forbes regnet ud, at hvis kvinder og piger får en uddannelse og 
med den kommer ud på arbejdsmarkedet og tager del i samfundsudviklingen, vil det 
øge væksten i verden markant. Derfor står uddannelse fuldstændig centralt i Oxfam 
IBIS’ arbejde for en bedre verden.  
 
Man kan indvende, at problemerne er langt mere komplekse end blot at få børn i  
skole og sikre, at uddannelsen fører til et job og en indtægt (som om det ikke var 
svært nok!). Og det er rigtigt. Derfor ser Oxfam IBIS altid tingene i en helhed. God 
uddannelse kræver eksempelvis, at man arbejder med beslutningsprocesser i skole- 
bestyrelser, med lokalsamfundets holdning til uddannelse – ikke mindst pigers 
uddannelse – med lærernes uddannelse og ligebehandling af eleverne. 

Vi er godt i gang, og hver dag sker der fremskridt, som overbeviser mig om, at vi ved 
fælles hjælp kan skabe de forandringer, der skal til. 

Men uddannelse koster penge, og selv om verdens fattige lande i disse år gør en 
enorm indsats, har de brug for en økonomisk håndsrækning fra privatpersoner og 
regeringer i verdens rige lande. Den håndsrækning vil Oxfam IBIS arbejde hårdt for, 
at de får. Lige nu er vi eksempelvis ved at samle organisationer fra hele verden, så 
vi sammen kan overbevise magthaverne om at bidrage til uddannelse af verdens 
fattigste – konkret ved at bidrage til to store internationale uddannelsesfonde. 

I dette magasin kan du møde Sidalia, Maria, José og søskendeflokken Perez Morales 
og læse om den forskel, du som medlem af Oxfam IBIS hver dag er med til at gøre for 
børn som dem. 

God læselyst og tusind tak, fordi du er med.

Mie Roesdahl
Generalsekretær, Oxfam IBIS

VIL DU GIVE ET EKSTRA BIDRAG TIL  
UDDANNELSE AF BØRN PÅ FLUGT
SMS BOG TIL 1414 OG GIV 30 KRONER
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KRYDS I 
KALENDEREN 
7. OKTOBER
Årets generalforsamling 
afholdes 7. oktober 
kl. 13-16 i København. 

Kom og vær med! 

Vi skal diskutere Oxfam IBIS’ 
arbejde og resultater, vælge 
medlemmer til bestyrelsen 
og se på fremtidsplanerne. 

Tilmeld dig på 
www.oxfamibis.dk/
generalforsamling

Alle er velkomne, men for at 
kunne stemme skal du være 
foreningsmedlem af Oxfam 
IBIS. Det koster 50 kroner 
om året det første år. 
Tjek dit medlemskab, eller 
meld dig ind ved at skrive  
til medlemsservice@ 
oxfamibis.dk 

Vi glæder os til at se dig. 



JOSÉ PAULO UBISSE, PEDEL OG 
GYMNASIEELEV, MOZAMBIQUE.  

”Jeg kan ikke huske min mor – hun døde af kolera, 
da jeg var fem år gammel. Så der var kun min far til 
at tage sig af mig og mine tre søskende. Han solgte 
koste på gaden for at forsørge os. Men han havde hiv, 
og han blev mere og mere syg. 

Da jeg var ni år, døde han. Jeg kan huske, at min 
storebror sagde til mig: ’Nu er vi alene.’ 

Jeg var helt ude af den og græd og skreg. Hvad 
skulle der blive af mig? Jeg overvejede at sniffe lim 
for at glemme det hele, for jeg kunne ikke se nogen 
fremtid for mig selv.

Heldigvis blev vi kort efter opsøgt af en kvinde fra 
en lokal hjælpeorganisation, Reencontro, som er en af 
Oxfam IBIS' partnere. Hun havde hørt om de fire foræl-
dreløse børn, der boede alene. Det forandrede mit liv. 

Reencontro sørgede for, at jeg kunne blive i skolen. 
De betalte skolepenge og bøger for os, og de gav os 
mad, når vi ikke havde noget at spise. Da jeg blev 
18 år, hjalp de mig med at finde et job, så jeg kunne 
forsørge mig selv og gå i skole ved siden af. 

Næste år begynder jeg på universitetet. Jeg vil 
læse geografi. Og jeg er helt sikker på, at det nok skal 
lykkes for mig. Takket være Reencontro. 

Hvis ikke det var for dem, var jeg sikkert blevet 
kriminel ligesom alle de forældreløse børn, der er 
tvunget til at leve på gaden.”

Jeg kan 
huske, at 
min store-
bror sagde: 
”nu er vi 
alene”
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NOTER
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HISTORIEN BAG 
FORSIDEN
Pigen på billedet hedder Yaw og blev 
interviewet af Bertil Suadicani, da 
han sidste efterår var i Ghana for 
at møde nogle af de børn og unge, 
som Oxfam IBIS’ medlemmer er med 
til at hjælpe i skole. ”Hun var kun 10 
år, men var netop blevet flyttet to 
klasser op. Hun fortalte mig, at hun 
ved, hvor heldig hun er, at der blev 
opført en skole i hendes landsby, for 
ellers tror hun aldrig, hun var kommet 
i skole,” siger Bertil Suadicani.

udgivelser, 
der gør dig 
klogere:

HVAD VI ER NØDT TIL AT LÆRE
I en kronik i Politiken henviser 
generalsekretær Mie Roesdahl 
til den amerikanske historiepro-
fessor Timothy Snyder og hans 
bog ”Om Tyranni – 20 ting vi kan 
lære af det 20. århundrede”. Han 
skriver, at vi i vesten står over for 

trusler, der ligner dem, der førte til 2. verdenskrig 
og Holocaust, og bogen er en spændende analyse 
af, hvordan vi undgår en lignende udvikling. Hans 
løsning er, at vi hver især skal foretage os hver-
dagshandlinger, der fremmer værdighed, respekt 
og håb. Ydmygelse og manglende anerkendelse er 
nemlig medvirkende til, at konflikter optrappes, og 
at mennesker drives til had og modstand. Men hvis 
man behandler folk værdigt og respektfuldt, har 
man et vigtigt fundament for at skabe sam- 
arbejde og fred. 
Find bogen på biblioteket, eller læs kronikken på 
oxfamibis.dk/vi-har-alle-muligheden

ET PIGELIV I VIRTUAL REALITY
Hvis du kan komme i nærheden af 
et VR-headset til din smartphone, 
kan du se Oxfams nye virtual 
reality-film om kenyanske Evelyn 
og hendes daglige kamp for  
at skaffe vand til familien. 
Filmen er Oxfams første forsøg 

med denne innovative fortælleform, og formålet 
er at bruge mediet til at vise den forskel, du som 
medlem hver dag er med til at gøre. Søg på Evelyns 
story Oxfam i din YouTube-app. 

PODCAST: ER KONTANTER  
I VIRKELIGHEDEN 
DEN BEDSTE NØDHJÆLP?
Oxfam udgiver jævnligt podcasts, 
som du kan finde på oxfam.org.uk. 

En af de seneste diskuterer fordele og ulemper ved, 
at nødhjælp i stigende grad består i simpelthen at 
uddele kontanter eller værdikuponer til de nød- 
lidende familier og så selv lade dem indkøbe 
det tøj, mad og drikkevand, de mangler. 
Find podcasten på www.bit.ly/2sjKVjC
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Den pakistanske pige Malala, der 
blev skudt på grund af sin kamp for 
pigers uddannelse, understreger 
for mig behovet for at støtte især 
pigers skolegang. Jeg er selv lærer 
og ved, hvad uddannelse kan be- 
tyde i forhold til at stoppe børne- 
arbejde og bryde fattigdomscirklen. 
Det vil jeg gerne bidrage til.

PREBEN CHRISTENSEN, LÆRER, KALUNDBORG
MEDLEM AF OXFAM IBIS

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

DERFOR STØTTER 
jeg OXFAM ibis
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50.000 

Så mange udsatte børn og 
unge har du været med til  
at give god og vigtig under-
visning i 2016.
48 procent af dem er piger, 
og projekterne har blandt 
andet hjulpet oprindelige 
folks børn i Latinamerika, 
børn på flugt i Sydsudan og 
fattige og udsatte børn og 
unge flere steder i Afrika. 

http://oxfamibis.dk/vi-har-alle-muligheden
http://www.bit.ly/2sjKVjC
mailto:mab@oxfamibis.dk
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MÅNEDENS SOCIALE SUCCES 

I FIK SKOLEBØGER 
PÅ VINGERNE
Måske kan du genkende grafikken med 
skolebøger, der flyves hen over bevæb-
nede tændstikmænd for at nå frem til de 
drenge og piger, der mangler dem? 

Den dominerede Oxfam IBIS’ Face-
bookside i forsommeren og fik så mange 
gode folk til tasterne, at det på kort 
tid lykkedes at rejse penge nok til at 
flyve længe ventede skolebøger ud til 
sydsudanesiske børn på flugt. Vi fik over 

1.400 donationer, og en af vores virk-
somhedspartnere, Lighthouse Aviation, 
tilbød tilmed at fordoble hver donation, 
der kom ind. 

Takket være jeres og deres gavmild-
hed er to fly nu kommet af sted fra Juba 
med skolebøger til 7.687 børn! Bøgerne 
og skolegangen er afgørende for de sår-
bare børn, fordi den giver dem tryghed 
og sikkerhed og et håb for fremtiden.

Tusind tak!

Følg Oxfam IBIS på Facebook 
Facebook.com/oxfamibis

OXFAM FLYTTER SIT 
INTERNATIONALE HOVED- 
KONTOR TIL KENYA
Det har længe været Oxfams vision, 
at det globale syd skal spille en langt 
stærkere rolle i bevægelsens kamp for 
en verden uden fattigdom og uretfær-
dighed. Et vigtigt skridt er at flytte det 
internationale sekretariat fra Oxford  
og til et land uden for gruppen af klas-
siske donorlande. 
Valget er faldet på Kenya i Østafrika, 
og forleden blev et afgørende skridt 
taget, da Oxfams direktør, Winnie 
Byanyima, og Kenyas udenrigsminister, 
Amina Mohamed, underskrev en aftale 
om, at Kenya gerne vil være værtsland 
for Oxfam. ”Det er fantastisk, at en 
af verdens stærkeste internationale 
ngo’er om lidt har sit hovedkvarter i et 
afrikansk land. Det er helt på linje med 
vores principper og værdier og viser, at 
vi mener det alvorligt, når vi taler om 
partnerskab og solidaritet,” siger Mie 
Roesdahl, generalsekretær i Oxfam IBIS.

HVER GANG DU DONERER 
EN KRONE TIL OXFAM 
IBIS, BRUGER VI:
79 ØRE   
PÅ LANGSIGTET UDVIKLINGSARBEJDE, 
DER SÆTTER VERDENS FATTIGSTE I 
STAND TIL AT HJÆLPE SIG SELV

4 ØRE   
PÅ AT HJÆLPE MENNESKER  
I AKUTTE NØDSITUATIONER

2 ØRE  
PÅ AT REJSE FLERE PENGE

9 ØRE 
PÅ AT SKABE POLITISK FORANDRING 
FOR AT UDRYDDE FATTIGDOM

6 ØRE 
PÅ AT SØRGE FOR, AT OXFAM IBIS  
DRIVES SÅ EFFEKTIVT SOM MULIGT

http://facebook.com/oxfamibis


6 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

ET BARN 
HVIS MOR KAN 

LÆSE HAR 

50   
STØRRE CHANCE FOR AT OVERLEVE 

SINE FEM FØRSTE LEVEÅR

50  
MINDRE RISIKO FOR AT MISTE 

SIN MOR I BARSELSSENG

200  
STØRRE SANDSYNLIGHED 

FOR AT KOMME I SKOLE

Uddannelse 
- derfor
Hver dag arbejder Oxfam IBIS for at hjælpe børn, unge og voksne 
i verdens fattigste lande i skole. I 2016 var du med til at give 
50.000 børn, unge og voksne en uddannelse af god kvalitet.
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NÅR ALLE 
BØRN KOMMER 
I SKOLE VIL 
 
ANTALLET AF BARNEBRUDE  
BLIVE REDUCERET MED 

64 
700.000 
FÆRRE BLIVE SMITTET 
MED HIV – HVERT ENESTE ÅR

171 
MILLIONER MENNESKER 
BLIVE LØFTET UD AF FATTIGDOM

uddannelse - derfor
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Nu går 
Sidalia i skole
Maria Julio er gammel og delvist lam i kroppen efter et slagtilfælde. Hun er også 
eneforsørger af syv små børn, som blev efterladt hos hende, da deres mødre døde. 
Men sidste år blev et håb tændt, da otte-årige Sidalia kom i skole. 

       RIKKE HOVN POULSEN          LOTTE ÆRSØE
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uddannelse - derfor

MOZAMBIQUE: Sidalia kan bedst lide at 
sidde helt nede bagerst i klassen. Når 
hendes lærer Francisco spørger hende 
om noget, taler hun med en stemme så 
lav, at han næsten ikke kan høre hende. 
Og hun ser bange ud, da han beder 
hende komme op til tavlen og svare på 
spørgsmål om alfabetet.

Men tag ikke fejl – Sidalia er glad for at 
gå i skole. Hver morgen skynder hun sig 
at skrælle maniok og hente vand, så hun 
kan nå derop som en af de første. 

Den spinkle otteårige pige er bare ikke 
vant til at tale med voksne. I de første 
syv år af sit liv talte Sidalia kun med sin 
bedstemor og sine søskende, fætre og 
kusiner. Og længe så det ud til, at det var 
sådan, det ville fortsætte. 

Men en dag sidste år kom en mand fra 
landsbyen på besøg. Han sad i skolebe-
styrelsen, og han havde lagt mærke til, 
at børnene i Sidalias hus ikke gik i skole.

Sidalias bedstemor talte længe med 
ham. Og nogle dage senere begyndte 
Sidalia så på den Oxfam IBIS-støttede 
skole, der ligger et par kilometer fra 
hendes hjem. 

FORÆLDRELØS SOM ETÅRIG
Sidalia var kun et år gammel, da hendes 
mor døde i barselsseng. I begyndelsen 
forsøgte faderen at tage sig af det lille 
barn og hendes søskende, men da han 
giftede sig igen, tog han ikke børnene 
med. De blev overladt til deres bed-
stemor, Maria Julio, der er delvist lam i 
kroppen efter et slagtilfælde.

Et par år senere døde Sidalias moster, 
og da fik bedstemoren også ansvar for 
hendes børn. I alt bor der nu syv børn  
under 12 år sammen med den fattige 
kvinde. De lever af de afgrøder, som  
børnene kan dyrke på den jordlod, der 
hører til deres hytte. Og derudover har 
de et par magre høns, der løber rundt og 
hakker mellem bønnerne, der ligger til 
tørre på den røde jord. 

Sidalias storebror på 16 år har sin 
egen familie. Han forsøger at hjælpe 
dem, når han kan. Men det er et hårdt liv, 
fortæller Maria Julio:

”Det er svært for os. Folk i landsbyen 
hjælper os lidt en gang imellem, men for 
det meste er det børnene, der må sørge 

for, at vi får mad,” forklarer hun.
Og sådan kunne Sidalia og hendes 

søskendes liv have fortsat i en nedad-
gående spiral af ekstrem fattigdom og 
hårdt arbejde i marken. Men så var det, 
at manden fra den lokale skolebestyrel-
se kom på besøg.

SKOLEBESTYRELSEN GRIBER IND
Intamaskolen ligger helt ude for enden 
af en lang støvet vej, for foden af en 
stor klippe. Skolen består af to længer 
med tre klasselokaler i hver. Og så er for-
ældrene i gang med at bygge en tredje 
længe. De er her på skift, og de gør det 
gratis.

Intama er en af 28 skoler, som Oxfam 
IBIS støtter i en af Mozambiques fattige  
nordlige provinser. Gennem vores 
partnere får lærerne efteruddannelse 
i pædagogiske metoder – noget, der 
traditionelt ligger meget fjernt for mange 
lærere i Mozambique. Vi støtter pige-
klubber og særligt udsatte børn som 
Sidalia. 

Og det hele er centreret omkring 
forældrebestyrelserne. For når først 
lokalsamfundene begynder at bakke op 
om skolerne og tage ansvar for børnenes 
uddannelse, kan mange ting pludselig 
lade sig gøre – som for eksempel den 
ekstra skolebygning, som forældrene er  
i gang med at bygge.

I dagens anledning er skolebestyrel-
sen samlet under et træ for enden af 
skolegården. Den består af tre kvinder 
og fem mænd, og det var dem, der  
sørgede for, at Sidalia kom i skole.

”Vi har inddelt landsbyen imellem os i 
zoner, hvor vi hver især holder øje med, 
at alle børnene kommer i skole. Hvis vi 
hører om et barn med problemer, tager 
vi det op på næste bestyrelsesmøde og 
lægger en plan. Det kan være, en af  
forældrene er død, og de ikke længere 
har råd til skolebøger og blyanter, og 
så kan vi hjælpe dem,” forklarer et af 
medlemmerne, Lourindo Mario. 

Det var ham, der først blev opmærk-
som på Sidalias familie og tog ud og 
talte med bedstemoren. 

”Hun har været syg i flere år, og derfor 
er det svært for hende. Men jeg overbe-
viste hende om at sende Sidalia og lille-

søsteren i skole, selv om de ingen penge 
har. Hun kunne jo se, at vi alle sammen 
støtter op om det,” siger han.

ET TABT BARN BLIVER REDDET
Lourindo og hans bestyrelseskollegaer 
ser det som deres ansvar at hjælpe alle 
børn i området til en bedre fremtid. Selv 
om det nok ikke er ret mange her, der 
ender med at gå på universitetet, så 
giver det dem alligevel en meget bedre 
chance i livet, at de har gået i skole. 

Maria Julio kan da også mærke en 
tydelig forskel på sit barnebarn, efter 
hun er begyndt i skole. Derfor sørger 
hun for, at Sidalia kommer i skole hver 
eneste dag.

”Hun har fået meget mere gejst. Det 
gør mig glad, at hun lærer om verden,” 
siger Maria Julio.

Efter samtalen med repræsentanten 
for skolebestyrelsen forsøgte hun også 
at sende Sidalias 12-årige storebror i 
skole, men det fungerede ikke, så nu er 
han tilbage i marken. 

Til gengæld er deres lillesøster netop 
begyndt i første klasse. Og det samme 
er planen med alle de yngre fætre og 
kusiner.

”Min drøm er, at alle børnene kommer 
i skole og lærer noget, så de kan hjælpe 
hinanden ud af den situation, vi er i. 
Og måske kan de så også hjælpe mig,” 
håber bedstemoren forsigtigt.

Sidalia selv siger ikke så meget. Hun 
har det stadig bedst, når hun får lov 
at sidde i fred bagerst i klassen. Men 
hendes lærer Francisco er nu alligevel 
overbevist om, at hun har udviklet sig, 
siden hun begyndte i skolen sidste år.

”Hun er stadig meget genert. Og hun 
har nogle gange lidt svært ved at følge 
med. Men jeg forsøger at tage hensyn 
til hende i min undervisning, fordi jeg 
ved, hun har det svært derhjemme. På et 
tidspunkt sidste år virkede det, som om 
hun var lige ved at give op. Men sådan er 
det ikke længere,” understreger han.

Faktisk var Sidalia den allerførste elev, 
der mødte op, da skoleåret begyndte 
efter ferien. Så meget glædede hun sig 
til at komme i gang igen.

”Hun var et tabt barn – men det er hun 
ikke længere,” siger læreren stolt.
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uddannelse - derfor

MAYaER
Cirka halvdelen af Guatemalas befolkning 
er mayaer. De udgør langt størstedelen af 
Guatemalas oprindelige folk, og de fleste 
bor på landet. Der findes 22 forskellige 
mayafolk med hver deres sprog. 

OXFAM IBIS I GUATEMALA
Oxfam IBIS har arbejdet i Guatemala siden 
1990. Vi har støttet den oprindelige befolk-
ning i at udøve deres rettigheder og især 
haft fokus på uddannelse, unge og kvinder. 
Tusindvis af børn har i dag fået undervis-
ningsmateriale på deres eget sprog og med 
indhold, der ikke diskriminerer.

RINGE I VANDET
Guatemalas regering har set, hvilken 
forskel det gør at undervise de oprindelige 
folk på deres eget sprog, og undervisnings-
formen er så småt blevet udbredt til hele 
landet. 
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Selvfølgelig 
skal der være 
majs på 
skoleskemaet
I et af verdens mest ulige lande er undervisning i mayafolkenes sprog 
og kultur et vigtigt middel til at standse den diskrimination og vold, der 
i mange år har holdt Guatemalas oprindelige befolkning i fattigdom.

                WILLIAM VEST-LILLESØE

GUATEMALA: Hos familien Pérez Morales i 
Guatemala er der majs overalt. De findes 
i gule, hvide, røde og blå, og ud over at 
vokse tæt på markerne omkring den lille 
gård  hænger de i bundter fra alle lofter 
og på væggene. 

I skolen lærer niårige Jorge Pérez 
Morales, hvad majs hedder på det gamle 
mayasprog k’ich, og i matematiktimer-
ne er der regnestykker, der handler om 
majs, høst og årstider. 

Majs er nemlig ikke bare en vigtig del 
af familiens mad, men en afgørende del 
af mayaernes kultur og verdensforstå-
else. Derfor er det afgørende, at majs er 
udgangspunktet for det, børnene lærer i 
skolen, ligesom det er vigtigt, at børne-
ne undervises på det lokale mayasprog, 
der er deres modersmål. 

Det siger Norma Aguilar fra Guate- 
malas undervisningsministerium. Hun 
har ansvar for tosproget undervisning 
og oprindelige folk i provinsen Quetzal-
tenango. 

”Hvis der ikke undervises i børns 

modersmål, forstår de ikke undervisnin-
gen,” fastslår hun. 

Norma Aguilar går meget op i, at 
børnene skal lære om deres egen kultur, 
så der ikke hele tiden refereres til en 
verden, der ligger langt fra deres eget 
liv. Målet med at øge fokus på oprinde-
lige folks sprog og kultur i skolerne er 
at uddanne nye generationer, der både 
er fagligt dygtige og stolte af deres 
oprindelse.

VOLDEN ØGES, NÅR KULTUREN 
FORSVINDER
Både socialt og økonomisk er Guate-
mala et af de mest ulige lande i verden. 
Omkring halvdelen af befolkningen 
identificerer sig som oprindelige folk, og 
de hører til blandt de fattigste. Mindre 
end hver tredje pige får nogensinde en 
uddannelse ud over sjette klasse, og 40 
procent af den voksne befolkning kan 
hverken læse eller skrive.

Guatemala er samtidig et af de mest 
voldelige lande i verden, og det er blandt 

de fattigste, at problemerne med vold 
mod kvinder og børn er størst. 

Ifølge Norma Aguilar ligger en del af 
forklaringen i tabet af kulturel identitet.

”Mayakulturen har et meget holistisk 
verdensbillede, der indeholder respekt 
for natur, mennesker og miljø. Men tabet 
af kulturelle værdier har øget volden i 
samfundet,” siger hun.

Sammen med regeringen og lokale 
 partnere har Oxfam IBIS i mange år arbej-
det for at give de oprindelige folks børn 
en bedre uddannelse. En rapport fra Ver-
densbanken har tidligere vist, at eleverne 
i de tosprogede skoler har mindre fravær, 
klarer sig bedre og sjældnere dropper ud. 

I dag kommer den erfaring tusindvis af 
mayabørn til gode. De får undervisning 
på deres eget sprog gennem materi-
ale, som er udviklet i samarbejde med 
regeringen og lokale partnere. Materialet 
er i dag en integreret del af undervisnin-
gen i store dele af landet og den direkte 
årsag til, at der er majs på skemaet hos 
børnene i familien Pérez Morales. 
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HVORDAN GÅR DET MED AT  
FÅ ALLE BØRN I SKOLE?
”De seneste 15 år er det lykkedes at få 
rigtig mange flere børn i skole over hele 
verden. Lige nu er der 263 millioner børn, 
som ikke er i skole, og en fjerdedel af 
dem får ingen skolegang overhovedet.

Det er selvfølgelig alt for mange, men 
det er samtidig færre end nogensinde. 
Alene på det afrikanske kontinent er 
andelen af børn, der kommer i skole, 
fordoblet siden 1990. 

Det er også positivt, at stadig flere af 
verdens fattige lande prioriterer uddan-
nelse og afsætter den anbefalede andel 
af statsbudgettet til at skabe god og 
gratis uddannelse til alle."

ER DER NOGET, DER BEKYMRER DIG?
”Det bekymrer mig, at uddannelse i 

stigende grad er en politisk kampplads. 
At en uddannet pige af nogle betragtes 
som symbol på en udvikling, man vil 
stoppe. Der er militser, der bekæmper 
uddannelse, og mange steder er det 
direkte farligt at være pige og gå i skole.

En anden mørk plet på kortet er alle de 
børn, der lige nu går glip af uddannelse 
og fremtidsmuligheder, fordi de er på 
flugt eller lever midt i en konflikt. Der har 
aldrig været så mange børn, der er ramt 
af konflikt, og det lykkes alt for sjældent 
at give dem den uddannelse, de har ret 
til og brug for. 

Risikoen er, at hele generationer går 
glip af uddannelse og derfor får mere 
end svært ved at skabe positiv foran-
dring og bidrage til den frie og fredelige 
verden, vi alle drømmer om. 

Uligheden i uddannelse er desuden 
mere tydelig end nogensinde. Næsten 
alle børn fra velstillede familier får en 
uddannelse, mens 20 procent af børn fra 
fattigere familier aldrig kommer i skole.”

DER BLIVER OGSÅ TALT OM KOMMER- 
CIALISERING SOM ET PROBLEM. HVORDAN 
KAN DET VÆRE SKIDT AT TJENE PENGE  
PÅ UDDANNELSE?
”Private virksomheder har fået øje på, at 
man kan tjene penge på grunduddannel-
se i verdens fattigste lande. 

Mange af disse firmaer tjener især 
penge ved at spare på lærerne, sådan at 
det ikke længere er uddannede, dygtige 
lærere, der tager sig af børnene. I stedet 
udstyrer de en uuddannet og underbe-

talt lærer med en ipad, som indeholder 
materiale, der bare kan læses op. 

Materialet er som regel udviklet i 
USA og uden særlig viden eller hensyn 
til den lokale kontekst. Og læreren er 
uden viden om, hvordan man engagerer, 
underviser eller i det hele taget tager sig 
af børn. 

Forældrene tror, at fordi skolen er in-
ternational, så er den også bedre, og de 
ender dermed med at betale dyrt for en 
ringere undervisning. Det er forfærdeligt 
for den enkelte familie, men ødelægger 
også hele den grundlæggende idé om, at 
alle har ret til en god uddannelse.”

HVAD TROR OG HÅBER DU,  
DER VIL SKE NU?
”Jeg håber, at alle børn har adgang til 
kvalitetsuddannelse i 2030. Lige nu er vi 
meget langt fra og også meget langt fra, 
at de fattige lande selv kan finansiere 
kvalitetsuddannelse til alle. 

Det kræver, at vi får held til at bekæm-
pe kapitalflugt og skatteunddragelse,  
så landene får flere penge til uddannel-
se, og at de internationale donorer  
vil sikre den nødvendige finansiering 
indtil da. 

Det tror jeg faktisk på, vil ske, for 
stadigt flere opdager den afgørende 
betydning, som uddannelse har. Jeg ser 
en tendens blandt verdens ledere til at 
opfatte uddannelse som fundamentet 
og udgangspunktet for alt det andet, 
folk gerne vil forbedre i verden – fred, 
klima, sundhed, demokrati.”

Hvordan går det 
egentlig med at få 
alle børn i skole?
Vi har spurgt Kira Boe, som er seniorrådgiver i Oxfam IBIS og sidder i 
bestyrelsen for den globale uddannelseskampagne GCE og verdens største 
fond til finansiering af uddannelse, GPE.

       MALENE AADAL BO
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I Guatemalas højland er majs både en central del af 

kosten og af mayaernes kultur og fortællinger. Og 

kan altså også bruges til at lære at skrive.

Hvis bare læreren er dygtig, betyder det mindre, at børnene må sidde tæt og ofte deles om et begrænset antal bøger og blyanter. Her fra en landsbyskole i Ghana.

Moderne pædagogik og undervisning 
på et sprog, børnene forstår, hjælper 
Bolivias oprindelige folk til en god 
uddannelse, som også skaber lige-
stilling og en vej ud af fattigdom. 

Et bord, et par stole og et træ, der 

skygger for den værste sol - så har 

man et lærerværelse til lærerne 

på Inagmanbuni wingschool i det 

nordlige Ghana. 

For børn på flugt er skolen i Sydsudan et sted, hvor de føler sig i 
sikkerhed, og hvor der er voksne til at tage sig af dem, lege med 
dem og hjælpe dem til at finde håb og glæde igen.

Håndværkskursus i Nicaragua, 

hvor de unge kvinder indimellem 

de praktiske færdigheder også 

lærer om hygiejne, ligestilling og 

rettigheder. 
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verden rundt med oxfam ibis succeser 
i kampen  
mod skattely

I dag er sammenhængen mellem multinationale virksomheders manglende tilbøjelighed 
til at betale skat og udviklingslandes mulighed for at bekæmpe fattigdom slået fast. 
Opbakningen til at få stoppet brugen af skattely er massiv, og alene i år har det ført til 
tre markante succeser i kampen for en mere retfærdig verden. 

       MALENE AADAL BO

1 DANSK PENSIONSKASSE GÅR  
TIL KAMP MOD SKATTELY

I juni skrev Sune Schackenfeldt, som  
er direktør i en af landets store pen- 
sionsselskaber, Pædagogernes  
Pensionskasse, en kronik i Politiken. 

Som en af de første investorer i  
Danmark siger han tydeligt og klart, at 
han anser ansvarlig skat for at være en 
del af virksomheders sociale ansvar, og  
at store investorer som eksempelvis 

pensionskasser både bør og kan bekæmpe skatteunddra-
gelse og dermed være med til at sikre penge til udvikling og 
velfærd både her og i verdens fattigste lande. 

Pædagogernes Pensionskasse har besluttet at gå forrest 
og har i den forbindelse lavet en skattedoktrin med seks 
punkter, som pensionskassen fremover vil efterleve.

Pædagogernes Pensionskasse forpligter sig blandt andet 
til at gå i rette med virksomheder, der unddrager sig skat, og 
sikre, at direkte investeringer i udviklingslande altid foregår 
uden skatterabatter eller skattefrihed. 

"Oxfam IBIS har gennem flere år via projektet The Tax Dia-
logue haft en dialog med investorer og selskaber om præcis 
sådanne tiltag. Det her er en milepæl. Vi tror på, at ansvarlige 
danske selskaber og investorer sammen kan ændre økonomi-
en i en mere bæredygtig retning,” siger Lars Koch, internatio-
nal chef i Oxfam IBIS.

Læs mere om The Tax Dialogue på  
www.thetaxdialogue.org
Læs PBU’s nye skattedoktrin på www.
pbu.dk/om-os/seneste-nyt/2017/skat

2 POLITIKERE PRIORITERER KAMPEN 
MOD KAPITALFLUGT

I snart 10 år har Oxfam IBIS med analyser og argumenter gjort 
verdens beslutningstagere opmærksomme på sammenhæn-
gen mellem fattigdom og kapitalflugt og kæmpet for, at den 
internationale lovgivning indrettes, så den standser den 
omfattende brug af skattely. Og nu virker det!

Det danske folketing har vedtaget en omfattende skattely-
pakke, og både OECD, Verdensbanken og EU har indført vigtige 
tiltag, der skal standse brugen af skattely. 

Det er en stor succes, og en del af æren tilskrives opbak-
ningen fra Oxfams medlemmer i Danmark og resten af verden. 
EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker sendte for 
nylig et brev via kommissær Pierre Moscovici til Oxfams direk-
tør, Winnie Byanyima. Heri takkede han for: ”jeres bidrag til at 
bekæmpe skatteunddragelse og skattesnyd. Vi ser frem til 
jeres fremtidige bidrag inden for disse meget vigtige emner.” 

”Det er dejligt med ros og 
anerkendelse, men vigtigst, så 
viser det, at vi skal holde fast i 
vores pres på politikerne, fordi 
vi lige nu er i en situation, hvor 
de lytter til os," siger general- 
sekretær Mie Roesdahl og 
sender en stor tak videre til 
alle de medlemmer af Oxfam 
IBIS, som støtter kampen mod 
skattely.

3
PB

U

Brevet fra Juncker

http://www.thetaxdialogue.org
http://www.pbu.dk/om-os/seneste-nyt/2017/skat
http://www.pbu.dk/om-os/seneste-nyt/2017/skat
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3 NY LOV GIVER SIERRA LEONES  
FATTIGE ANDEL I DIAMANTPENGENE

Grunden under Kono i Sierra Leone er fyldt med 
guld og diamanter. Alligevel er det et af de fattig-
ste og mindst udviklede områder i landet, der er 
et af de fattigste i verden.

 De store gevinster fra minedriften høstes af 
eliten og de multinationale selskaber, mens 
størstedelen af sierraleonerne er forblevet fattige 
og uden chance for at få andel i de formuer, der 
hver dag flyttes ud af landet og i skattely.

Sådan har det været indtil nu, men efter mange 
års kamp ser det ud til, at en retfærdig del af 
overskuddet nu vil gå til de lokalsamfund, som 
rigdommene udvindes fra.

Sierra Leones regering har gjort det lovplig-
tigt for store mineselskaber at underskrive og 
finansiere lokale udviklingsaftaler – kendt som 
’Community Development Agreements’. Helt 
konkret skal de aflevere en procentdel af deres 
overskud til lokalsamfundene, som så selv 
bestemmer, hvad pengene skal bruges til – det 
kan for eksempel være skoler, veje eller tiltag, der 
skaber arbejdspladser.

Siden vedtagelsen af den nye lov har Oxfam IBIS 
sammen med lokale partnere arbejdet på at få 
lovgivningen taget i brug. Indtil videre er det  
lykkedes at underskrive aftaler med to af de 
største mineselskaber i landet. Herunder en 
aftale med Koidu Holdings, som er et af de største 
mineselskaber i Kono.

de næste 
skridt 
Lige nu afspejler det globale skattesystem ikke, hvordan 
multinationale virksomheder opererer, og derfor er det 
forholdsvis let at undgå at betale skat. Oxfam IBIS foreslår 
fire konkrete tiltag i kampen mod skattely.

Land for land-rapportering: I EU arbejder Oxfam IBIS 
sammen med en række andre organisationer for at indføre 
krav om land-for-land-rapportering for virksomheder, 
der har aktiviteter i EU. Det vil betyde, at multinationale 
virksomheder offentligt skal fortælle, hvilke lande de har 
aktiviteter i, og hvor meget de betaler i skat hvert sted. 
Derudover skal de oplyse, hvor meget de sælger og køber, 
og hvor mange medarbejdere og aktiver de har i hvert en-
kelt land. De informationer vil gøre det meget sværere for 
virksomhederne at undgå skattebetalinger og lettere for 
investorer og forbrugere at vælge virksomheder til, som 
handler ansvarligt.  

Automatisk udveksling af information: En anden 
løsning er, at landene automatisk udveksler information 
om formuer, som virksomheder eller enkeltpersoner har 
tjent hos dem. Det vil betyde, at der automatisk vil følge 
oplysninger om tidligere skatteindberetninger og virk-
somhedskonstruktioner med, når man investerer i et nyt 
land. På den måde bliver det nemmere for det nye land at 
beskatte rigtigt.

Offentlige ejerregistre: I dag er det muligt at skjule 
en virksomheds ejere bag anonyme skuffeselskaber og 
mellemmænd. Offentlige registre over ejere kan være med 
til at udrydde denne fidus. Danmark har netop fået sådan 
et register, og der arbejdes i både EU og OECD på, at der 
skal være et globalt ejerskabsregister. 

Globalt råd om skat: Vi skal oprette et råd under ek-
sempelvis FN, hvor alle lande – også udviklingslandene 
– bliver enige om fælles regler og standarder for skat. Ens 
regler vil gøre det væsentligt lettere at udrydde skattely. 
Samarbejdet vil samtidig sikre, at alle lande får indflydelse, 
så det ikke længere kun er de rigeste lande, der sætter 
dagsordenen.

FORSTÅ SKATTELY PÅ 
FEM MINUTTER
Læs, eller download ”Oxfam IBIS' 
lille pixibog om skat” på 
www.oxfamibis.dk/pixiomskat

Skriv under 
På oxfamibis.dk/ulighed

kan du slutte dig til de
tusindvis af mennesker, der 

hver dag gør en forskel i 
kampen mod skattely.
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Manuela 
blev gift, 
da hun kun 
var et barn. 
hendes 
datter 
Maria 
er fulgt 
i hendes 
fodspor  
Historien er trist, men ikke usædvanlig 
i et land, hvor piger helt ned til 12 år 
bliver gift med voksne mænd.  

       LINE BECHMANN           WILLIAM VEST-LILLESØE
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GUATEMALA: Børneflokken er stor i det 
lille hjem på bakketoppen i Guatemalas 
El Quiché-provins. Der er et virvar af små 
hoveder, generte ansigter og store smil. 

Manuela Urizar Imul er mor til de 
største og mormor til de mindste af de 
mange børn. Hun har fået otte børn med 
sin mand, hvoraf de syv bor hos hende, 
og to af døtrene er selv mødre, selv om 
de er meget unge. 

Manuela føler sig ansvarlig for, hvad 
der er sket med hendes døtre. 

”Det var ikke det, jeg ønskede for dem. 
Jeg har ikke kunnet passe godt nok på 
dem,” siger hun trist.

Manuela var 12 år, da hun blev gift, og 
lige siden har hun levet i et voldeligt for-
hold med sin mand. Han banker hende, 
når han har lyst, og selv om han forsvin-
der i perioder, vender han altid tilbage.

Det lille stykke jord, hvor Manuela og 
børnene bor, tilhører ham. Som kvinde 
har hun ingen ret til jorden, så Manuela 
har intet andet valg end at lade ham 
komme og gå, som han vil.

JEG TROEDE, DET VAR GODT
Manuelas problemer er desværre gået i 
arv. Hendes datter Maria Tum Urizar De Pú 
blev gift for fire år siden. Da var hun 16, 
og ægtemanden 48. 

”Jeg troede, at det var godt at have 
en, der kunne forsørge mig," siger den 
nu 20-årige Maria. 

Men han drak meget og var voldelig. 
Sammen fik de datteren Estefani, men 
volden i hjemmet blev hyppigere og vold-
sommere, og til sidst blev Maria bange 
for, at han ville slå hende ihjel.

"Han slog mig, når jeg bad om penge til 
at købe mad, eller hvis han ikke syntes, 
jeg gjorde, hvad han sagde." 

Efter to år flygtede Maria hjem til sin 
mor. Ægtemanden nægter at lade sig 
skille, og derfor er de stadig gift. For lidt 
over et år siden mødte Maria en anden 
mand og blev gravid igen. Hun fødte en 
lille dreng, men faren til drengen kan 
ikke blive registreret som barnets far, 
fordi Maria stadig er gift, og hun kan 
intet gøre.

Desværre er hverken Manuelas eller 
Marias historie særligt usædvanlig her i 
Guatemalas højland. Og de tidlige ægte- 
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skaber og børnene, der almindeligvis 
følger med, har store konsekvenser for 
pigernes uddannelse og fremtidsmulig-
heder, siger Mario Mazat fra organisa- 
tionen PRODESA, der er en af Oxfam IBIS’ 
partnere. 

”Der er desværre alt for mange af 
pigerne, der går ud af skolen og aldrig 
får en uddannelse. Det er et problem, for 
de har både brug for og ret til skolegang 
og uddannelse,” siger han.

KOM ALDRIG TILBAGE I SKOLE
Den del af statistikken passer alt for 
godt på Maria. Hun gik i skole i tre år, 
men stoppede så, fordi hun var nødt til 
at arbejde. Så blev hun gift og fik barn og 
kom aldrig tilbage i skole.  

Piger som Maria bliver ofte afhængige 
af deres ægtemænd, som både ejer hu-
set og jorden og forsørger familien. Uden 
uddannelse og ressourcer står de unge 
piger i en særdeles sårbar situation. 

Alligevel er der fortsat mange, der bliver 
meget tidligt gift.  

”Barnebrude ser vi især på landet, 
hvor unge piger søger en, der kan for- 
sørge dem. En anden almindelig årsag til 
de tidlige ægteskaber er, at mange unge 
piger udsættes for seksuelle overgreb, 
og i stedet for at straffe overgrebs- 
manden arrangerer man, at de to 
bliver gift. På den måde bliver en for- 
brydelse fortiet,” siger Carlos Lacán,  
der er programkoordinator hos Oxfam  
i Guatemala.

Tilbage i huset sidder Manuela og 
kigger ud over børneflokken. Hendes håb 
er, at de yngre børn bryder mønsteret og 
tager en uddannelse i stedet for at stifte 
familie alt for tidligt. 

”Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at støtte 
dem. Hvis de får en uddannelse, vil de få 
nogle helt andre muligheder. Det ønsker 
jeg for dem,” siger Manuela.

Både Maria og hendes søster er blevet mødre i en ung alder og har opgivet skolegang 
og uddannelse. Her er Maria sammen med sin datter og lille søn og søsterens dreng.  

DET GØR OXFAM IBIS
Vi bekæmper vold og seksuelle over-
greb mod kvinder og hjælper unge 
mødre til at få en uddannelse og en 
indtægt, så de ikke er afhængige af 
deres mænd. 

Vi prøver at mindske den fattigdom, 
som rammer kvinderne hårdt, og som 
er en af årsagerne til de mange tidli-
ge ægteskaber og unge mødre. 

Og så har vi netop været med til at få 
ændret ægteskabsloven i Guatemala, 
så man nu skal være 18 år og ikke 
bare 14 år for at blive gift. Det er en 
stor succes for civilsamfundet i  
Guatemala og kan gøre en stor forskel 
for unge piger overalt i Guatemala.
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VESTAFRIKA er et såkaldt klimahotspot, 
hvor vejret vil ændre sig dramatisk over 
de kommende årtier. Det er samtidig 
en af verdens fattigste regioner, og 
tilsammen giver det en sprængfarlig 
kombination, som har fået FN til at kalde 
regionen for ’klimaforandringernes 
ground zero’.  

Der findes allerede i dag løsninger, 
som kan hjælpe bønder og andre udsat-
te grupper med at tilpasse sig de nye 
vejrforhold. Men private virksomheder 
har endnu kun i begrænset omfang en-
gageret sig i at udvikle og udbrede disse 
teknikker og produkter. 

Derfor har Oxfam IBIS sammen med 
organisationer fra seks vestafrikanske 
lande taget initiativ til et projekt, der 
skal sætte fokus på, hvordan private 
virksomheder kan gøre klimatilpasning 
til en god forretning.

AFGØRENDE FORSKEL 
”Inspirationen kommer fra vedvarende 
energi, hvor solceller ud over at være kli-
mavenlige nu også ofte er den billigste 
og bedste løsning. Det bør også kunne 
lade sig gøre med klimatilpasningstek-
nologi,” siger Misha Wolsgaard-Iver-
sen, der er Oxfam IBIS’ koordinator på 
projektet.

Hashim Salaudeen fra den nigerianske 
organisation WACSOF er en af partnerne i 
projektet. Han siger:

”Hvis det lykkes at få de private 

virksomheder til at se klimatilpasning 
som en forretningsmulighed, kan det 
gøre en afgørende forskel for millioner af 
mennesker." 

Hashim Salaudeen har set, hvilken 
forskel det eksempelvis allerede gør, at 
Vodafone i Ghana sælger vejrudsigter 
per sms til bønder. Og at virksomheder i 
Nigeria har udviklet specielle klimafrø og 
sække, der sikrer høsten mod insekt- 
angreb. 

ET KATALOG MED IDÉER
Hvis man samler disse gode eksempler, 
kan man bruge dem til at inspirere pri-
vate virksomheder, klimafonde og inve-
storer til at gøre noget lignende i andre 
lande og inden for andre sektorer. Og det 
er netop en af de ting, som partnerne vil 
gøre som led i det nye projekt. 

En anden del af arbejdet handler om 
at skabe en dialog virksomheder og 
forbrugere imellem, så de sammen kan 
identificere de største behov og de 
bedste forretningsmuligheder. 

Og så vil projektets deltagere få myn-
dighederne til i højere grad at inddrage 
det private erhvervsliv i regionens sam-
lede klimatilpasningsindsats. 

”Der er gode udsigter til, at projektet 
kan bidrage til private virksomheders in-
novation og til at skabe nye forretnings-
modeller, der kan hjælpe med at afbøde 
klimaforandringernes værste effekter,” 
siger Misha Wolsgaard-Iversen.

KAN PRIVATE 
VIRKSOMHEDER LØSE 
VESTAFRIKAS 
KLIMAPROBLEMER?
Den private sektor skal på banen med innovative 
løsninger, hvis verdens fattigste skal kunne tilpasse 
sig klimaforandringerne. I Vestafrika vil Oxfam IBIS vise, 
at klimatilpasning kan være en god forretning. 

       RASMUS BJERRING LARSEN
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3 EKSEMPLER  
PÅ, AT KLIMA- 
TILPASNING  

KAN VÆRE EN GOD
FORRETNING

1) Vejrudsigten på SMS
Via den såkaldte Esokoplatform har bøn-
der mulighed for at købe oplysninger om 
vejret og aktuelle markedspriser samt 
gode råd om, hvilke afgrøder de bør så 
hvornår, brug af gødning, og hvordan de 
undgår sygdomme og insekter i høsten. 
I gennemsnit får de bønder, der benytter 
Esoko, 10 procent højere priser for deres 
afgrøder. Esoko findes i dag i ni afrikan-
ske lande. 

2) Mikro-forsikringer
Det er katastrofalt, når fattige bønder 
rammes af tørke eller oversvømmelse.  
De har ofte ikke andre indtægtskilder og 
ingen eller små opsparinger. En forsik-
ring ville hjælpe mange, men den skal 
passe til småbøndernes pengepung og 
behov. En sådan forsikring har et firma 
nu lavet for bønderne i Burkina Faso. Det 
er en mikroforsikring, som forsikrer mod 
frost, hedebølger, tørke, græshoppe- og 
fugleinvasioner, og som ikke er dyrere, 
end at de fattige bønder kan finde råd. 
Mere end 5.500 majsproducenter og 
11.100 bomuldsproducenter har allerede 
købt en mikroforsikring.
 
3) Nye landbrugsprodukter
I Nigeria har staten indgået et samarbejde 
med en privat virksomhed, som blandt 
andet tilbyder landbrugstræning og har 
specialiseret sig i at tage jordprøver 
og udvikle mere robust såsæd, der kan 
modstå det uforudsigelige vejr. Igennem 
initiativet har mange bønder og især 
kvinder lært nye landbrugsteknikker, 
som gør jorden mere frugtbar og øger 
udbyttet af høsten.

LÆS MERE
Se mere om projektet og eksem-
plerne ovenfor på www.oxfamibis.
dk/privat-klimatilpasning

http://www.oxfamibis.dk/privat-klimatilpasning
http://www.oxfamibis.dk/privat-klimatilpasning
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PERU: Flor de María Paraná er 43 år, født 
og opvokset i Cuninico, en landsby i 
den peruvianske del af Amazonas. Hun 
har været væk fra landsbyen én eneste 
gang - da hun sidste år rejste til Chile 
for at tale foran Den Interamerikanske 
Menneskerettighedskommission. 

“Der var brug for en til at fortælle om 
konsekvenserne af forureningen af 
vores flod. Floden er vores liv. Vi bader i 

den, drikker dens vand og vander vores 
afgrøder med dens vand. Vi fiskede til os 
selv og solgte resten for at få penge. Nu 
er der ikke nogen, der vil købe vores fisk. 
De siger, de smager af olie," siger hun. 

Flor de María Paranás landsby, Cuni-
nico, blev ramt af et stort olieudslip i 
2014, og igen i 2016 var der syv alvorlige 
udslip langs Marañónfloden, som hver 
for sig forurenede store dele af regnsko-

ven og forgiftede vandet i den flod, som 
mennesker og dyr over hele Amazonas er 
afhængige af. 

Alligevel var der ikke ret mange andre 
end skovens spredte indbyggere, der 
bekymrede sig synderligt om olien i 
regnskoven. Det blev knap nok nævnt i 
de peruvianske medier, og sagen forblev 
langt nede på listen over det, der sætter 
dagsordenen i hovedstaden Lima.

Flor de Marías 
kamp mod olien 
Alene sidste år var der syv alvorlige olieudslip i Perus del af Amazonas. Det gav stort 
set ingen omtale, men med Oxfam IBIS’ hjælp er det lykkedes skovens indbyggere at 
skabe opbakning til deres kamp for at redde skoven og sikre en fremtid for deres børn.  

       LISE JOSEFSEN HERMANN           JUANJO FERNÁNDEZ

Verden rundt med oxfam IBIS
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OLIEN I REGNSKOVEN
I juni 2014 skete der et stort olieud-
slip nær landsbyen Cuninico. Mere 
end 2.500 tønder olie flød ud i skoven 
og spredte sig med flodvandet. 
Oprydningen fra olieudslippet gik i stå 
efter et halvt år, og længe inden den 
var færdig. Efterfølgende blev Petro-
perú pålagt en bøde svarende til over 
20 millioner danske kroner. Andre 
steder i Perus del af Amazonas er der 
hele tiden nye udslip – alene i 2016 
har der langs Marañónfloden været 
syv store olieudslip, som går hårdt ud 
over skovens dyr og indbyggere. 

DET GØR OXFAM IBIS
Oxfam IBIS arbejder med de indianske 
organisationer i Amazonas og har 
blandt andet støttet dem i at føre 
sag mod det statslige olieselskab 
Petroperú. 
Vi støtter dem desuden i forhand-
linger med myndigheder og virk-
somheder og støtter forskning i de 
konsekvenser, olieforureningen har 
for indbyggerne. 

”Staten har usynliggjort de indianske 
folk. Den er stort set ikke til stede i de 
områder, så staten føler sig heller ikke 
forpligtet til at beskytte de her menne-
sker,” siger Juan Carlos Ruiz Molleda, 
der er advokat for indianske landsbyer 
berørt af olieudslip i Peru.

DE HAVDE BRUG FOR AT HØRE DET
Med hjælp fra Oxfam IBIS og vores lokale 
partnere lykkedes det alligevel de indi-
anske folk at gøre opmærksom på den 
massive forurening. 

Flor de María blev inviteret til Chile 
for at tale foran Den Interamerikanske 
Menneskerettighedskommission. 

”Vi stoppede med at drikke vand fra 
floden fra den første dag, vi opdagede 
olieudslippet. Alligevel har min lille søn 
hvide pletter og knopper på huden. Læ-
reren i landsbyen siger, at alle børnene 
har fået svært ved at lære. Dét, de lærer 
den ene dag, har de glemt den næste. 
Det fortalte jeg kommissionen,” siger 
Flor de María Paraná. 

Efterfølgende er der lavet test, der 
viser, at de fleste af landsbyens indbyg-
gere har forhøjede mængder cadmium 
og kviksølv i kroppen, som med stor 
sandsynlighed stammer fra olien. 

Efter Flor de Marías besøg i Santiago 
besluttede kommissionen at aflægge et 
besøg i de berørte områder i Amazonas. 

Håbet er, at det vil få Peru og nabolan-
denes regeringer til at gøre meget mere 
for at beskytte skoven og dens indbyg-
gere mod de negative konsekvenser af 
olieudvinding, minedrift, skovdrift og 
skovrydning. 

KAMPEN BÆRER FRUGT
Faktisk har landets politikere endelig 
taget fat på at løse problemet. Eksem-
pelvis er det statsejede olieselskab  
Petroperú blevet kendt ansvarlig for et af 
de store olieudslip og idømt en bøde på 
20 millioner kroner på grund af manglen-
de oprydning og dårlig vedligeholdelse 
af rørledningen. 

Og en dommer har pålagt det peruvi-
anske sundhedsministerium at lave en 
sundhedsstrategi for de mennesker, der 
er påvirket af olieudslippene.  

Flor de María sidder med sin 17-årige 
datter Mayme på verandaen. 

“Hvilken fremtid venter mine børn? Jeg 
stopper ikke med at kæmpe, før deres 
fremtid ser bedre ud. Så de kan få deres 
egne familier og trygt drikke vandet og 
spise fiskene i floden,” siger hun.

På YouTube kan du se en video 
om oprindelige folk og olien i 
regnskoven, som blev lavet til 
Operation Dagsværk i 2011. 
Søg på OLIEN I AMAZONAS, Peru
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DANMARK: Nanna Fredskild var lige 
kommet ud på den anden side efter et 
dødsfald i den nærmeste familie, og hun 
havde brug for at fordybe sig i noget, der 
hverken handlede om studie eller fami-
lie. Så da hun så opslaget på Facebook, 
hvor frivillige fra Oxfam IBIS søgte efter 
undervisere i spansk, var hun ikke i tvivl: 

’Nu gør jeg det,’ tænkte hun – og holdt 
så vejret og sendte en besked af sted.

Nanna var en af de otte frivillige, der i 
foråret stablede en af Oxfam IBIS’ største 
frivilligsucceser i nyere tid på benene: 
Spanskskolen. 

Over tre kursusaftener underviste de 
omkring 40 kursister i spansk – med 
udgangspunkt i nogle af de problema- 
tikker, som Oxfam IBIS arbejder med i  
Latinamerika: olieforurening i Perus 
regnskov, vold mod kvinder i Guatemala 
eller det alarmerende antal mord på 
aktivister og mediefolk i regionen.

”Det unikke ved Spanskskolen er, at vi 
kan give deltagerne noget meget kon-
kret med i rygsækken. De bliver bedre til 
spansk, samtidig med at vi får chancen 
for at engagere dem i alt det gode ar-
bejde, Oxfam IBIS støtter i Latinamerika,” 
siger Stine Bang, der er kampagnekoor-
dinator i Oxfam IBIS.

”Det er et fantastisk koncept, som 
både er udtænkt og udført af de frivillige. 
Stor ros til dem,” tilføjer hun. 

DET OVERSETE KONTINENT
Passionen for Latinamerika er den 
største drivkraft for Nanna Fredskilds 

engagement i Spanskskolen – det er 
den, der fik hende til at bruge time efter 
time på at udvikle undervisningsmateri-
ale og planlægge kursusgange.

”Lige siden jeg rejste rundt i Mexico og 
El Salvador i årene efter gymnasiet, har 
jeg været dybt fascineret af Latinamerika: 
kontrasterne, menneskene, gæstfrihe-
den og åbenheden,” forklarer hun.

Men i disse år bliver der stadigt færre 
danske organisationer, der arbejder i La-
tinamerika. Regionen ligger lavt på den 
politiske dagsorden, og det er sjældent 
Latinamerikastoffet, der fylder i de dan-
ske mediers udlandsdækning. Det er en 
stor skam, mener kampagnekoordinator 
Stine Bang:

”Det er vigtigt at bevare miljøet om-
kring Latinamerika herhjemme. Det er 
verdens mest ulige kontinent, og der er 

virkelig mange danskere, der brænder 
for at ændre på de mange åbenlyse 
uretfærdigheder,” siger hun.

WIN-WIN
Stine Bang glæder sig over, at så mange 
frivillige engagerede sig og havde en god 
oplevelse, og især at kurserne havde 
mange deltagere, som efterfølgende gav 
meget positive evalueringer. En af del- 
tagerne skrev eksempelvis bagefter:

”Jeg havde ikke så mange forventnin-
ger til det på forhånd, men jeg er meget 
positivt overrasket. Det har været en 
god og sjov oplevelse, og det var nogle 
spændende emner, der var i fokus.”

Glæden deles af Nanna Fredskild, som 
fik et stort selvtillidsboost ved at være en 
del af noget, som folk syntes så godt om.

”Mine idéer blev taget seriøst, jeg 
lærte en masse spændende mennesker 
at kende, og jeg fik erfaring med at 
undervise og planlægge et event.”

”Spanskskolen gav mig et frirum i en 
ellers ret hård periode. Og oveni gav det 
supergod mening at arbejde med en sag, 
som jeg virkelig brænder for,” siger hun 
og slår fast, at hun helt sikkert er med, 
når Spanskskolen starter op igen til 
efteråret.

OGSÅ I AARHUS OG AALBORG
Til efteråret er det ikke bare københav-
nerne, der kan komme på Spanskskolen. 
Frivillige i resten af landet har ladet sig 
inspirere og starter hold i både Aarhus 
og Aalborg til september. Únete!

En håndfuld knalddygtige Oxfam IBIS-frivillige gik i foråret sammen og skabte 
Spanskskolen - et gratis spanskkursus, som samtidig giver indsigt i forholdene
på verdens mest ulige kontinent. Vær med, når de om lidt starter op igen.

       RIKKE HOVN POULSEN

    Vi lavede verdens 
sejeste spansk skole

Nanna Fredskild
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SPANSKSKOLEN
HVAD ER DET? 
Spanskundervisning over tre gange 
inddelt i begynder-, let øvet- og 
ekspertniveau. Undervisningen tager 
udgangspunkt i aktuelle problem- 
stillinger fra Latinamerika. Det er 
Oxfam IBIS’ frivillige, der inviterer.

HVOR: 
København, Aarhus og Aalborg.

HVEM KAN VÆRE MED? 
Alle er velkomne!

PRIS?
Spanskskolen er gratis for medlem-
mer af Oxfam IBIS. Hvis du ikke er 
medlem, kan du melde dig ind, når 
du møder op. Det koster 50 kroner 
det første år og derefter 300 kroner 
om året. (Studerende, arbejdsløse og 
pensionister betaler 100 kroner om 
året).

HVORNÅR? 
Vi starter nye hold i september 2017.

TILMELDING: 
Skriv til spanskskolen@oxfamibis.dk 
– så får du en mail, så snart vi 
har datoerne på plads.

Vær med!
Vil du have gratis undervisning  

i spansk til efteråret? 
Hold øje med oxfamibis.dk/

spanskskolen. 
Vil du være frivillig så skriv 

til spanskskolen@
oxfamibis.dk 

    Vi lavede verdens 
sejeste spansk skole

mailto:spanskskolen@oxfamibis.dk
http://oxfamibis.dk/spanskskolen
http://oxfamibis.dk/spanskskolen
mailto:spanskskolen%40%20oxfamibis.dk?subject=
mailto:spanskskolen%40%20oxfamibis.dk?subject=
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Samuel måtte flygte fra krig og ødelæggelse, da han var bare 12 år. Alt så håbløst 
ud, men med hjælp fra mennesker som dig, kom han i en Oxfam IBIS-støttet skole 
i en flygtningelejr i Sydsudan. 

”Min største drøm er at bo i mit eget hus, et sted, hvor jeg kan gå frit omkring, 
mens der er fred i vores land,” siger Samuel nu med et smil. Du kan være med
til at gøre drømmen til virkelighed for flere børn. Din hjælp går til bøger og 
uddannelse til flygtningebørn i Sydsudan.

NÅR 
SAMUELS 

DRØMME ER 
TRUEde, HJÆLPER 

DU HAM I 
SKOLE

SMS bog TIL 1414, 
OG giv 30 KRONER.

FOR KUN 30 KRoner KAN ET BARN PÅ FLUGT FÅ SIN 
FØRSTE SKOLEBOG OG KOMME GODT I GANG MED SKOLEN.


