
 

Oxfam IBIS’ Arbejdsprogram for 2017-18  
Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen den 7.10.2017  
 
2016-17 var præget af store og skelsættende begivenheder i vores organisation: Første hele år som Oxfam 
IBIS, vi fik en ny, stor aftale med Danida, vi blev en Mellemøst- og Nordafrika organisation og vi fik en 
humanitær og fredsopbyggende profil. Samtidig har vi fået ny generalsekretær, nyt formandskab og en hel 
ny organisationsstruktur. Alt dette har krævet et betydeligt fokus på organisation og økonomi. Vores værdier 
er dog de samme. Og nu har vi det grundlag, der gør at vi kan søsætte nye initiativer, vokse og gøre en 
forskel for endnu flere mennesker ude i verden. Vi skal nu mere offensivt vise, hvad Oxfam IBIS kan og står 
for og skærpe vores profil udadtil.  
 
Arbejdsprogrammet er --et retningsgivende dokument for organisationen, der udstikker en ramme og mål for 
vores arbejde i det kommende år. Arbejdsprogrammet er ikke udtømmende for organisationens aktiviteter, 
men bruges af organisationen og bestyrelsen til at diskutere organisationens udvikling og arbejde samt følge 
målene i programmet. Den årlige rapportering til Generalforsamlingen vil tage udgangspunkt i både de 
overordnede mål og bestyrelsens særlige fokusområder. 
 

Oxfam IBIS med Mellemøsten og Nordafrika-profil  
Oxfam IBIS er blevet en del af det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) under Danida. Det er en 
vigtig milepæl og giver en større bredde til Oxfam IBIS´ arbejde, både geografisk og indholdsmæssigt, med 
175 millioner kroner over fem år afsat til aktiviteter i fire lande i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). DAPP 
udgør dermed Oxfam IBIS’ første projektaktiviteter i MENA-regionen. Målet med projekterne er at skabe job 
og fremtidsmuligheder for unge. Det er dog samtidigt centralt, at MENA-erfaringerne på denne baggrund 
bliver forankret vidensmæssigt og organisatorisk i Oxfam IBIS, samt at Oxfam IBIS gradvist opbygger en 
egentlig MENA-profil i offentligheden. Dette vil samtidigt gøre det muligt at skabe synergi med Oxfam IBIS 
øvrige arbejde samt at lave yderligere projekter i regionen.  
Mål: I perioden for indeværende arbejdsprogram vil Oxfam IBIS være en aktiv bidragsyder i den offentlige 
debat om MENA-relaterede emner og have lagt de første byggesten til organisationens MENA-profil i den 
danske offentlighed.  
Bestyrelsen vil særligt fokusere på: Hvorvidt Oxfam IBIS formår at få DAPP integreret i vores organisation 
samt udvikle nye aktiviteter i MENA-regionen. Bestyrelsen vil endvidere følge op på hvorvidt Oxfam IBIS 
formår at deltage i den offentlige debat om MENA-relaterede emner, herunder særligt hvorvidt Oxfam IBIS 
formår at sætte fokus på emner relateret til unge, uddannelse og beskæftigelse og skabe sig en særlig profil 
i debatten i forhold til disse emner. Bestyrelsen vil desuden kigge på, i hvor høj grad Oxfam IBIS bliver 
indkaldt af relevante fora/medier til at udtale sig om emner relateret til MENA, og hvorvidt Oxfam IBIS’ data, 
materialer og udtalelser på emnet benyttes/refereres af andre kilder.  
 

Nyt fokusområde: fredsopbygning, rettigheder og inklusion 
Oxfam IBIS vil over de næste år udvikle et nyt indsatsområde omkring fredsopbygning, rettigheder og 
inklusion. Rigtig mange mennesker lever i dag i konfliktramte lande, hvor gamle skel, diskrimination og 
ulighed ofte fører til voldelig konflikt. Oxfam IBIS vil med det nye indsatsområde bidrage til at adressere 
årsagerne til konflikterne og understøtte inddragende processer og beslutningsmodeller på både lokalt, 
nationalt og internationalt niveau. Dette er vigtige elementer, hvis der skal opbygges en både legitim og varig 
fred.   
Mål: Ved afslutningen af perioden for indeværende arbejdsprogram vil Oxfam IBIS’ første aktiviteter inden 
for ’fredsopbygning, rettigheder og inklusion’ være igangsat. Oxfam IBIS vil ligeledes have dokumenteret 
erfaringer fra det første års arbejde på området og have sammenfattet læringen for den videre udvikling af 
indsatsområdet i efterfølgende år. 
Bestyrelsens vil særligt fokusere på: I hvor høj grad fredsopbygning, rettigheder og inklusion 
bliver en integreret del af Oxfam IBIS’ arbejde – både ift. strategi og reel implementering - samt hvorvidt 
gode erfaringer og tilgange fra Oxfam IBIS nuværende og tidligere arbejde reflekteres i arbejdet med 
fredsopbygning, rettigheder og inklusion. Bestyrelsen vil desuden kigge på, hvorvidt læring fra Oxfam IBIS 
arbejde på området dokumenteres og anvendes. 
 

 
Udvikling af position på migration og flygtningen  



 
Migrations- og flygtningespørgsmålet har stor bevågenhed i både danske og europæiske regeringer, medier 
og offentlighed. Oxfam IBIS styrker i disse år samtidig sin humanitære profil, arbejder med DAPP og 
afrikanske landeprogrammer i regioner med betydelige flygtningestrømme og vil med sit nye indsatsområde 
relateret til fredsopbygning, rettigheder og konklusion ligeledes berøre emner af relevans for migrations- og 
flygtningespørgsmålet. Der er tale om meget komplekse udfordringer, hvilket debatten i Danmark også 
afspejler. Som et led i udviklingen af et dansk mandat er det derfor både relevant og nødvendigt at afklare 
spørgsmålet om hvordan Oxfam IBIS mest konstruktivt skal placere sig i denne debat. 
Mål: Ved afslutningen af perioden for indeværende arbejdsprogram vil Oxfam IBIS have udarbejdet klare 
retningslinjer for Oxfam IBIS positionering og engagement i debatten. 
Bestyrelsen vil særligt fokusere på: At det tydeliggøres, hvornår, hvordan og med hvilket fokus Oxfam 
IBIS udtaler sig om dette emne i en dansk kontekst, samt hvorvidt Oxfam IBIS placering og vinkling i 
debatten har baggrund i, hvor vi som organisation bedst kan bidrage konstruktivt og hvad vi som 
organisation kan udtale os om med legitimitet. 
 

Nye partnerskaber – nye relationer  
Oxfam IBIS adresserer de strukturelle årsager til global fattigdom og ulighed, og har altid har været en 
central stemme i udviklingspolitikken. Det gør Oxfam IBIS blandt andet via fortalervirksomhed. Oxfam IBIS 
skal dog være endnu bedre til at udøve politisk interessevaretagelse i Danmark:vi skal styrke vores evne til 
at opbygge partnerskaber og danne relationer – også til aktører, vi ikke normalt har samarbejdet med.    
Mål: Ved afslutningen af perioden for indeværende arbejdsprogram vi Oxfam IBIS have opbygget en 
væsentlig mængde nye partnerskaber.   
Bestyrelsen vil særligt fokusere på: Bredden og kvaliteten af de netværk og partnerskaber der opbygges, 
samt evnen til at skabe nye partnerskaber med aktører inden for erhvervslivet og styrke den private 

fundraising. 
 

Uddannelse i Oxfam International 
Kvalitetsuddannelse var ikke et selvstændigt tema for Oxfam International, da Oxfam IBIS trådte ind. Det er 
derfor en vigtig opgave og udfordring at øge hele Oxfam Internationals fokus på uddannelse som et 
essentielt element i organisations arbejde. De første milepæle er allerede nået, men Rom blev ikke bygget 
på én dag. Der ligger fortsat et stort arbejde og ansvar for Oxfam IBIS i at videregivevores erfaring på 
området og integrere det som et styrkende og komplementerende fokus i Oxfam Internationals arbejde og 
profil. Det gælder også på det humanitære område, hvor Oxfam IBIS har opbygget erfaring med blandt andet 
Education in Emergencies. Oxfam IBIS bør arbejde på at opbygge kompetencer, programmer og kampagner 
omkring uddannelse i Oxfam, der gør hele Oxfam International stærkere og bidrager til implementering af 
Verdensmål 4 om Kvalitetsuddannelse. 
Mål: I perioden for indeværende arbejdsprogram vil uddannelse i højere grad være på dagsordenen i Oxfam 
International, og Oxfam IBIS vil have spillet en aktiv rolle i at sikre dette. En knowledge hub for uddannelse 
vil ligeledes være under opbygning i Oxfam International med Oxfam IBIS som aktivt ’lead’. 
Bestyrelsen vil særligt fokusere på: Hvorvidt Oxfam IBIS formår at øge kendskabet til 
uddannelsesområdet – inklusiv som komponent i det humanitære arbejde - og sætte emner på dagsordenen 
hvor relevant i Oxfam International-systemet, inklusiv på konføderationsmøder. Bestyrelsen vil desuden 
fokusere på, hvorvidt Oxfam IBIS formår at integrere sit arbejde med Education in Emergencies som en del 
af Oxfam Internationals overordnede humanitære arbejde i de lande, hvor Oxfam IBIS er/bliver involveret i 
det humanitære arbejde, samt at der systematisk arbejdes med at skærpe indholdet af 
uddannelseskomponenten og kommunikationen om dette.  
 

Stærkere engagement i Danmark 
Oxfam IBIS medlemmer, støttemedlemmer og frivillige spiller en vigtig rolle og er en vigtig støtte til 
organisationens arbejde både økonomisk og i forhold til at fremme kendskabet til Oxfam IBIS 
indsatsområder, prioriter og værdier. Medlemmerne giver endvidere en legitimitet, udgør en videns- og 
ressourcebase og er med til at sikre det folkelige engagement, der er så vigtigt for Oxfam IBIS arbejde og 
organisation. Der er dog stadig et betydeligt potentiale for at engagere medlemmerne mere, samt for at 
engagere flere mennesker i Oxfam IBIS.   
Mål: I perioden for indeværende arbejdsprogram vil Oxfam IBIS have gennemført en proces med henblik på 
at styrke det frivillige engagement, via eksempelvis åbne møder, workshops, kampagner og andre aktiviteter, 
hvor medlemmer og frivillige bliver inviteret til at engagere sig i Oxfam IBIS. Oxfam IBIS vil desuden have 



 
dokumenteret resultatet af og anbefalingerne på baggrund af denne proces ift. et styrket frivilligengagement 
og nye tilgange til at inddrage og drage nytte af Oxfam IBIS´ frivillige og medlemmer.   
Bestyrelsen vil særligt fokusere på: I hvor høj grad Oxfam IBIS formår at række ud til potentielle og 
nuværende medlemmer og frivillige. Bestyrelsen vil også fokusere på, I hvor høj grad kampagne- og frivillig-
aktiviteter fører til nye medlemmer og øget fundraising/leads.  
 

Økonomi og privat fundraising 
Oxfam IBIS har en stor andel ’bundne midler’, der bruges til specifikke udviklingsprojekter. Som organisation 
har Oxfam IBIS dog også behov for at fundraise ’frie’ private midler for at have et større organisatorisk og 
politisk råderum. Oxfam IBIS har samtidigt behov for at opbygge en større egenkapital, som på nuværende 
tidspunkt er for lille til at gøre organisationen modstandsdygtig i tilfælde af større og uventet nedgang i 
tilgangen af midler. Omvendt har Oxfam IBIS via Oxfam International fået andre og i visse henseender færre 
økonomiske forpligtelser og risici.  
Mål: I perioden for indeværende arbejdsprogram vil Oxfam IBIS have udviklet et nyt mål for egenkapitalen 
og sikret en forøgelse af egenkapitalen. Slutteligt vil Oxfam IBIS have forøget omfanget af ’frie’ private 
midler. 
Bestyrelsen vil særligt fokusere på: Hvorvidt målet for egenkapital udvikles på en fornuftig måde, samt 
hvorvidt egenkapital og frie midler forøges. 
 

Strategiudvikling og organisatorisk ’fit for purpose’  
I lyset bl.a. af indtræden i Oxfam International konføderationen og de nye programmer som Oxfam IBIS skal 
gennemføre (herunder DAPP og det nye Strategiske Partnerskab med Danida) er der behov for at sikre, at 
organisationsstruktur, funktioner og kompetencer matcher de opgaver, som organisationen står overfor. 
Oxfam IBIS har derfor i løbet af 2017 gennemført en organisationsanalyse med input og deltagelse fra 
medarbejdere og bestyrelse. Som resultat af denne er en organisationsændring igangsat, som vil blive 
implementeret over det kommende år. I lyset at den ændrede globale kontekst og de nye geografiske og 
tematiske fokusområder, er der samtidig behov for at styrke og videreudvikle Oxfam IBIS overordnede 
strategiske platform.  
Mål: I perioden for indeværende arbejdsprogram vil Oxfam IBIS kunne præsentere en ny strategi for 
organisationen, inklusiv en strategi for arbejdet i Danmark. Oxfam IBIS vil ligeledes have dokumenteret 
læringen fra det første år med ny organisationsstruktur ift. om ændringerne lever op til hensigten. 
Bestyrelsen vil særligt fokusere på: At det i strategien og udviklingen af denne sikres, at Oxfam IBIS 
forbliver tidssvarende og agil, med evnen til at samarbejde på tværs, levere på den programmatiske 
kerneopgave og være synlige på de prioriterede dagsordener på en faglig substantiel og løsningsorienteret 
måde. Desuden vil fokus være på sammenhængen mellem organisationsstruktur, strategi og vision. 
Bestyrelsen vil fokusere på, hvorvidt den nye organisationsstruktur fungere godt. Bestyrelsen vil desuden 
internt, og i lyset af strategi- og organisationsudviklingsprocessen, tage et kritisk blik på og arbejde med 
egen organisering, så denne afspejler og understøtter organisationen. Bestyrelsen vil desuden arbejde 
proaktivt med rollen som ambassadør for organisationen. Ved afslutningen af perioden for indeværende 
arbejdsprogram vil bestyrelsen kunne præsentere et styrket kommissorium for bestyrelsen og dennes 
udvalg, som matcher og komplementerer den nye Oxfam IBIS organisationsstruktur, og evner at styre, støtte 
og styrke organisationens arbejde. 
 

 


