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IBIS PÅ 2 MINUTTER

IBIS på 2 minutter
AF ANNELIE ABILDGAARD                                                

hvad vil vi?
IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle  
mennesker har lige adgang til uddannelse, indfly-
delse og ressourcer.

hvordan gør vi det? 
Gennem støtte til det civile samfund i Afrika og 
Latinamerika sikrer IBIS mennesker lige adgang  
til uddannelse, indflydelse og ressourcer. 

Gennem oplysning og politisk arbejde søger IBIS at 
påvirke den politiske dagsorden og skabe en større 
forståelse for de problemer, udviklingslandene står 
over for, samt pege på konkrete handlemuligheder.

med andre ord ...
IBIS arbejder for at uddanne mennesker og for, at 
uddannelsen sætter dem i stand til at øve indflydelse 
på en måde, der sikrer, at samfundets og verdens  
ressourcer bliver mere retfærdigt fordelt.

Kvalitetsuddannelse, fordi:
God uddannelse er en menneskeret og vejen til at 
skabe en bæredygtig udvikling for den enkelte og for 
samfundet. Derfor arbejder vi for, at alle børn, unge, 
kvinder og mænd får lige adgang til uddannelse, og 
for at sikre, at der er kvalitet i undervisningen.

Demokratisk indflydelse, fordi:
Alle har ret til indflydelse på eget liv og samfund.
Derfor arbejder IBIS for at fremme demokrati i  
lokalsamfundet ved at støtte organisationer i deres 
arbejde med at varetage egne og andres rettigheder.

Retfærdig fordeling af  
ressourcer, fordi:
Alle har ret til en retfærdig andel af verdens  
ressourcer. Derfor arbejder IBIS for en mere lige 
verden, så den globale udvikling også bliver til gavn 
for verdens fattigste, og vi blander os i debatten om 
globale økonomiske og politiske forhold.  
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INDHOLD

IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk 
udviklingsorganisation. Vi udfører vores arbejde 

i samarbejde med folkelige organisationer og 
myndigheder i Afrika og Latinamerika.

IBIS er medlem af Alliance2015  
og observatør i Oxfam. 
Se mere på www.ibis.dk 
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FORKVINDEN BERETTER

En myte blev aflivet

AF METTE MÜLLER, FORKVINDE I IBIS / FOTO: HELLE GUDMANDSEN                       

2014 VAR INTET MINDRE end en rusketur for ver-
den. Vi så rekordmange katastrofer og overvældende 
mange mennesker på flugt fra krig og nød. Hos IBIS 
var vi især påvirket af den blodige konflikt i Sydsu-
dan og et stort udbrud af den frygtede ebolavirus i 
Vestafrika. Det var begivenheder, der berørte vores 
medarbejdere personligt, og som dramatisk ændrede 
virkeligheden for menneskerne i de berørte lande og 
dermed også IBIS’ arbejde.

Samtidig var 2014 på mange måder også et spæn-
dende og godt år for IBIS med vigtige fremskridt og 
store og små sejre i vores samarbejdslande i Latin-
amerika og Afrika. Børn og unge i tusindvis har fået 
tryggere skoler, dygtigere og mere engagerede lærere 
og mulighed for en langt bedre uddannelse. Og der 
er vundet vigtige politiske sejre, der kommer udsatte 
børn, unge og voksne til gode. Læs meget mere om 
det på de følgende sider.  

En af årets vigtigste begivenheder var, at en stædig 
myte endelig blev aflivet. Nemlig myten om, at det 
automatisk kommer alle til gode, at nogle medlem-
mer af samfundet bliver rigere. I 2014 stod det 
klart, at ikke engang deltagerne på verdens årlige 
økonomiske topmøde længere tror på den såkaldte 
”trickle down”-effekt. Tværtimod slog de og mange 
andre fast, at rigdom faktisk er et problem, hvis der 
er for langt ned til resten af samfundet. Ulighed er 
en af nutidens og fremtidens største trusler i kampen 
mod fattigdom, lød det. Det gav medvind til IBIS’ 
arbejde mod ekstrem ulighed i verden – både i 
programarbejdet, hvor vi arbejder for lige adgang til 
uddannelse, indflydelse og ressourcer, og i Danmark, 
hvor mange meldte sig under fanerne i årets store 
kampagne EvenItUp. 

For at bekæmpe ulighed og uretfærdighed skal der 
ske globale politiske forandringer. Det er på centralt 
politisk plan, at regler om virksomheders opførsel 
kan reguleres, og her man kan kæmpe for at lukke 
verdens skattely. Det er også på internationalt po-

litisk plan, at man sætter globale udviklingsmål og 
søger at skaffe finansiering til fremtidens fattigdoms-
bekæmpelse og klimatilpasning. Udviklingsbistand 
er med andre ord i stadig højere grad blevet politisk 
og skaber dermed også potentielt større modstand. 
Det gælder globalt, men også lokalt i de lande, IBIS 
arbejder i. Her kan vi mærke, at det mange steder er 
blevet sværere for vores partnere at udfylde rollen 
som kritisk civilsamfund, og at vores arbejde med at 
skabe politiske forandringer og stærkere demokratier 
skal ske med omtanke. 

Heldigvis er solidariteten og engagementet stort, 
og jeg oplever stor vilje til sammen at rykke verden 
i den rigtige retning. Ikke mindst blandt de mange 
frivillige, som med stor dygtighed og kreativitet 
knokler for at engagere danskerne i arbejdet for en 
bedre verden. 2014 har været året, hvor IBIS’ frivil-
lige virkelig tog fat på fortalerarbejdet, arrangerede 
workcamps om aktivisme på de sociale medier og 
blev dygtigere til at søge indflydelse, oplyse og skabe 
debat om vigtige udviklingsproblematikker som skat 
og kvalitetsuddannelse. 

Men hvordan gør vi det endnu bedre?
Det er et spørgsmål, som vi hele tiden stiller os selv. 
Og siden sidste års generalforsamling har vi haft ob-
servatørstatus og arbejdet tæt sammen med Oxfam 
for at teste, om det er som en del af denne internatio-
nale ngo, at vi kan gøre vores arbejde bedst. Det har 
været interessant, givende og udfordrende, og det 
bliver spændende at se, hvad generalforsamlingen til 
oktober beslutter i forhold til et eventuelt medlem-
skab af Oxfam. 

Med venlig hilsen 

Mette Müller
Forkvinde, IBISFo
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Tusind tak, fordi du interesserer dig for IBIS og vores arbejde for en mere retfærdig 
verden. I årsberetningen her kan du få et overblik over, hvad vi laver, og du kan få et 
indblik i de forandringer og det arbejde, som private danskere, virksomheder, fonde 

og større udviklingsinstitutioner gør muligt med deres støtte til IBIS.  
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HØJDEPUNKTER

”Ebola findes!” Det budskab 
kæmpede lokale organisationer 
og myndigheder med at få ud, 
da ebola sidste forår for alvor be-
gyndte at sprede sig i Vestafrika.

Til gengæld gik det impone-
rende hurtigt med at få budskabet 
ud i Danmark og skabe opbak-
ning, da IBIS bad om bidrag 
til kampen mod den frygtede 
sygdom. 

I alt modtog IBIS 354.559 
kroner til arbejdet, hvilket gjorde 
det muligt for IBIS’ personale 
i Liberia og Sierra Leone at 
udbrede vigtig information om, 
hvad ebola er, hvordan det smit-
ter, og hvordan man kan beskytte 
sig selv og sin familie. 

En del af pengene blev brugt 
til indkøb af beskyttelsesudstyr på 
hospitalerne og til at uddele mad 
til de mænd og kvinder, der påtog 
sig den livsfarlige tjans at hente 
og begrave sygdommens ofre.

Senere, da alle skoler blev 
holdt lukket, var IBIS med til at 

skabe undervisning via radio og 
til at organisere børn i små læse-
grupper, så de ikke skulle gå glip 
af alt for meget vigtig skolegang. 

Da sygdommen endelig viste 
sig at være på retur, og skolerne 
i Liberia og Sierra Leone igen 
skulle til at åbne, arbejdede IBIS 
sammen med myndighederne om 
at undervise lærerne i, hvordan 
de bedst kunne hjælpe eleverne i 
gang igen – og var med til at sikre 
bedre hygiejne på skolerne for at 
minimere risikoen for smitte. 

I Danmark skabte vi opmærk-
somhed om ebola gennem 
fyraftensarrangementer og ikke 
mindst via kampagnen #ebola-
handshake, som fik politikere, 
kendisser og almindelige dan-
skere til at droppe håndtrykket 
og i stedet hilse med albuen, 
ligesom de var nødt til at gøre i 
Vestafrika.

Tusind tak til alle jer, der deltog  
i kampen mod ebola. 

IBIS samler  
virksomheder til en 

snak om fair skat
Enorme rigdomme strøm-
mer ud af verdens fattigste 
lande, når multinationale 
selskaber med fikse metoder 
minimerer deres skatte-
betaling. For at engagere 
virksomhederne i kampen 
mod kapitalflugt og skattely 
har IBIS med projektet ”The 
Tax Dialogue” inviteret 
danske virksomheder til selv 
at definere ”fair skat”. 

Skat er et helt centralt 
instrument til at finansiere 
udvikling og til at fordele 
verdens rigdomme rimeligt. 
I virksomhedernes dialog 
med hinanden og IBIS er 
målet helt konkret at lave et 
sæt principper for ansvarlig 
skat – principper, som dan-
ske og senere internationale 
virksomheder kan gøre til 
en del af deres skattepolitik. 

”Heldigvis har det vist 
sig, at virksomhederne 
gerne vil være med. Vi har i 
flere år kæmpet mod kapi-
talflugt, og jeg tror, at det for 
alvor vil gå stærkt, når først 
toneangivende virksom-
heder beslutter at ændre 
værdier og adfærd,” siger 
Sara Jespersen fra IBIS. 
 
Se mere på  
www.thetaxdialogue.org
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HØJDEPUNKTER

Private virksomheder skaber store resultater
I årenes løb har IBIS opbygget 
stærke partnerskaber med en 
række danske virksomheder, som 
igen i år har skabt vigtige og va-
rige resultater for de mennesker, 
de støtter. Den store malingsleve-
randør Hempel har for andet år 
i træk øget omfanget af sit enga-
gement og støtter nu uddannel-
sesprojekter i seks lande i Afrika 
og Latinamerika. Det gælder 
eksempelvis et stort projekt, som 
skal skabe bedre uddannelse til 
især oprindelige folk i Bolivia, og 
støtten til de såkaldt glade skoler 

i Mozambique. Et nyt initiativ er 
rettet mod børn i nogle af Ghanas 
fattigste egne, som via samar-
bejdet med Hempel nu kommer 
tidligere og bedre i gang med 
deres skolegang. 

Andre vigtige partnere er 
Claus Meyer og Lærerstandens 
Brandforsikring, chokoladefa-
brikanten Toms og brugsfor-
eningen COOP. De to sidste har 
via etablering af nye skoler og 
efteruddannelse af lærere samt 
mobilisering af forældre og 
lokalsamfund givet bedre skole til 

mere end 48.000 børn i Ghanas 
kakaodistrikter og samtidig været 
med til at bekæmpe børnear-
bejde i området. I år har arbejdet 
desuden hjulpet næsten 5.000 ka-
kaobønder og deres familier til at 
øge deres produktion og forbedre 
deres levevilkår.  

”De gode resultater ser ud til 
at inspirere andre. I hvert tilfælde 
har vi i årets løb oplevet stigende 
interesse fra virksomheder, som 
ønsker at samarbejde,” siger Anne 
Margrethe Hefting, ansvarlig for 
CSR og partnerskaber i IBIS. 

I Bolivia ligger Salar de Uyuni. 
En kæmpemæssig øde saltslette, 
der strækker sig længere, end øjet 
rækker, og som er omdrejnings-
punktet i et nyt undervisningsma-
teriale til gymnasieelever. 

Det hedder ”Fra ressource-
forbandelse til grøn omstilling” 

og har til formål at give de unge 
viden om klima, rettigheder og 
ulighed og få dem til at diskutere 
og tage stilling til de komplicerede 
emner. 

Alle disse dilemmaer gemmer 
sig i den bolivianske saltørken. 
For under slettens hvide over-
flade findes 80 procent af verdens 
beholdning af det ombejlede 
grundstof lithium, som blandt 
andet bruges i batterier i elbiler. 

”Lithium er et vigtigt element 
i en grøn omstilling, men hvad 
koster det eksempelvis af energi 
og miljøødelæggelser at udvinde 

lithium? Kan råstofudvindingen 
ske uden at krænke menneskers 
rettigheder? Og kan man sikre, 
at indtægterne faktisk ender i de 
fattige landes statskasser? Det er 
nogle af de spørgsmål, vi stiller i 
materialet,” siger Stine Bang, der 
er kampagnekoordinator i IBIS. 

”Fra ressourceforbandelse til 
grøn omstilling” er gratis og kan 
bruges til undervisning i spansk, 
kemi, dansk, historie, geografi, 
samfundsfag og almen studiefor-
beredelse.  
 
Se det på www.lithium.ibis.dk 

IBIS bag nyt undervisningsmateriale til gymnasier
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HØJDEPUNKTER

Danmarks 
Indsamling får  

unge til at skrotte 
skraldet

I Nicaraguas hovedstad 
Managua bor Claudia Isabel 
Parrales. Hun er 17 år, har 
en datter på ni måneder, 
og så lever hun af at samle 
gammel elektronik, plastik 
og metal. Hun burde gå i 
skole, men i Nicaragua stop-
per 43 procent af børnene 
deres uddannelse, før de 
er fyldt 12 år. Overgreb og 
diskrimination er udbredt, 
og især piger er udsat.

Ønsket om at hjælpe 
udsatte unge ud af fattigdom 
via uddannelse og job var 
målet for IBIS’ del af årets 
Danmarks Indsamling, der 
fandt sted i januar. 

I alt gav danskerne mere 
end 100 millioner kroner 
til de gode formål. Godt tre 
millioner gik til IBIS’ ar-
bejde med at uddanne 1.000 
unge, som bliver tilbudt en 
erhvervsfaglig uddannelse 
med fokus på iværksætteri 
og jobskabelse. De første 
hold er i fuld gang med at 
lære elektronik, mekanik 
og andre håndværk, og 150 
unge får støtte til at komme 
tilbage i skole og tage deres 
grunduddannelse færdig. 
En vigtig del af projektet er 
desuden at forebygge vold 
og sikre større ligestilling.
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Siden 2014 har IBIS været en del 
af den globale bevægelse mod 
ekstrem ulighed, som ifølge 
verdens ledere er et af de største 
problemer, verden står over for. 

”Ekstrem ulighed korrumperer 
politik, hindrer økonomisk vækst 
og social mobilitet. Det afføder 
kriminalitet og vold. Det spilder 
talent og potentiale. Det under-
minerer samfundets fundament,” 
opsummerer Stine Bang, der er 
kampagnekoordinator i IBIS. 

Via kampagnen EvenItUp har 
IBIS i samarbejde med Oxfam 
inviteret danskerne til at være 
med til at gøre verden lidt mindre 
ulige. I år skete det blandt andet 
ved at opfordre daværende finans-
minister Bjarne Corydon til at 
undlade at samarbejde med virk-
somheder, der benytter sig af skat-
tely. Godt 6.000 mennesker var 

medunderskrivere her. I alt har 
mere end 12.000 danskere skrevet 
under på, at de vil være med til at 
gøre verden mindre skæv. 

I årets løb har en gruppe 
frivillige desuden været rundt 
på gymnasier og universiteter og 
holde oplæg om skat og kapital-
flugt og skattelys rolle i ekstrem 
global ulighed. 

”I år har vi en helt unik chance 
for i fællesskab med det meste af 
verden at gøre op med de huller, 
fejl og uretfærdige systemer, der 
har skabt mere ekstrem ulighed 
og uretfærdighed end nogensinde 
før. Og med den store opbakning 
er der skabt mulighed for at blive 
hørt og virkelig skabe en foran-
dring,” siger Stine Bang. 

Se mere, og vær med på  
www.evenitup.dk

Så er der blæst til kamp mod 
global ulighed

IBIS har i år haft den store glæde 
at kunne sige velkommen til et 
stort antal nye frivillige, som har 
meldt sig under fanerne hos IBIS’ 
frivilliggrupper i København, 
Aarhus og Aalborg. 

Engageret i grupper, der 
arbejder enten med skat og kapi-
talflugt, uddannelse eller Latin-
amerika, har de stået for en række 
kampagner, events og oplæg og 
har allerede ydet store bidrag til 
IBIS’ arbejde for en mere retfær-
dig verden. 

”Det er superdejligt at se, hvor 

mange mennesker, der deler IBIS’ 
vision og ønsker, og som vil bruge 
deres tid og kræfter på at gøre et 
stykke frivilligt arbejde på den 
konto,” siger Michael Gaardsøe, 
der er frivilligkoordinator i IBIS. 
”Jeg er også imponeret over den 
viden og de evner, som de bringer 
med sig, og som de hurtigt har 
brugt til at sætte gang i nogle 
rigtig fede ting,” siger han. 

 
I alt har IBIS nu tæt på 50 aktive 
frivillige. Vil du være med?  
Skriv til Michael på mg@ibis.dk 

Nye frivillige er strømmet til IBIS
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HØJDEPUNKTER

Flere elever og lærere vil tilsy-
neladende arbejde med global 
udvikling. I hvert fald er der igen 
i år en stigning i antallet af elever 
over hele Danmark, der har brugt 
IBIS’ LæseRaket og den tilhø-
rende hjemmeside, som handlede 
om børn i Guatemala. 

Læsebogen blev sendt ud til 
183.986 elever og deres 8.958 
lærere, og i alt er det 68 procent 
af landets grundskoler, der bruger 
undervisningsmaterialet. 

”Vi var spændte på, hvad den 
nye folkeskolereform ville betyde 
– om lærerne havde overskud til 
at prioritere at undervise i globale 

problemstillinger og bruge Læse-
Raketten. Heldigvis ser det ud til, 
at vores undervisningsmateriale 
passer lige ind i de nye rammer 
for folkeskolen,” siger Heidi 
Brehm fra IBIS. 

Arbejdet med LæseRaketten 
giver ikke alene børnene viden, 
men engagerer dem også i vilkå-
rene for børn i andre lande. I år 
deltog 500 klasser i indsamlingen 
til børn i Guatemala, og eleverne 
indsamlede i alt over 850.000 
kroner. 

4.B fra Hvalsø Skole var den 
klasse, der fik samlet mest ind  
– over 10.000 kroner. Flot gået!

Også LæseKaravanen var der bud 
efter, og de 50 skolebesøg, som 
IBIS kunne tilbyde, var ”udsolgt” 
på et øjeblik.

”Vi er meget glade for den 
store opbakning til LæseRaket-
ten, LæseKaravanen og forårs-
indsamlingen, og vi glæder os til 
at tilbyde alle landets skoler et 
spændende materiale igen næste 
år, hvor LæseRaketten flyver til 
Burkina Faso i Vestafrika,” siger 
Heidi Brehm.  

En ombejlet LæseRaket

Næsten 700 elever på Nante Skole 
i Mozambique kan se frem til 
en langt bedre skolegang. Det 
skyldes et nyt samarbejde mellem 
IBIS og Lærerstandens Brand-
forsikring om støtte til de såkaldt 
glade skoler i Mozambique. 

”Uddannelse er en af de vigtig-
ste forudsætninger for samfun-
dets udvikling – det gælder i 
Danmark såvel som i resten af 
verden. Derfor har vi valgt at 
støtte dette projekt, som IBIS har 
udviklet med succes. Vi håber, 
at vi på den måde kan gøre en 
positiv forskel for børn og lærere 

i Mozambique,” siger Anne Mette 
Toftegaard, administrerende 
direktør i LB Forsikring.

Støtten kommer via LB For-
eningen, der ejer Lærerstandens 
Brandforsikring, og som støtter 
velgørende projekter inden for 
skole og uddannelse.

I dag er udenadslære og hård 
disciplin hverdag på mange sko-
ler i Mozambique. Undervisnin-
gen foregår ofte under et træ eller 
i nedslidte klasseværelser med alt 
for mange elever og med få eller 
ingen undervisningsmaterialer. 
Kun halvdelen af lærerne har en 

læreruddannelse, og mindre end 
hver andet barn afslutter syvende 
klasse. 

Derfor har IBIS sammen med 
lokale partnere skabt konceptet 
Den Glade Skole, som markant 
øger kvaliteten af børnenes un-
dervisning. 

Lærerstandens Brandforsikring
hjælper 700 børn i skole
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HØJDEPUNKTER

Verdens ledere besluttede ved 
årtusindskiftet, at i år 2015 skal 
alle børn i verden gå i skole. 

De seneste 13 år har danske 
skolebørn gjort deres til, at det 
løfte bliver opfyldt. År efter år 
har de lært om retten til uddan-
nelse via LæseRaketten, og de er 
mødt op til den aktionsdag, som 
IBIS arrangerer som del af den 
internationale ”Global Campaign 
for Education.”

På aktionsdagen inviterer 
IBIS skoleelever fra hele landet 
til Christiansborg Slotsplads for 
at minde skiftende politikere om 
deres løfte. I år fik daværende 
statsminister, Helle Thorning-
Schmidt, overrakt papansigter 
med budskaber om vigtigheden 
af skolegang. Børnene dansede 
fællesdans og jublede, da Helle 
Thorning-Schmidt gentog sit løfte 
om at gøre, hvad hun kan, for at 
få endnu flere børn i skole. 800 

elever og lærere fra 22 skoler del-
tog i år og fejrede, at det faktisk 
er lykkedes at halvere antallet af 
børn, der ikke går i skole – fra 
100 millioner i 2000 til 58 mil-
lioner i 2015.

”Nu skal vi bare have de sidste 
i skole også og sikre dem en 
kvalitetsuddannelse,” siger Helle 
Gudmandsen, som leder IBIS’ 
uddannelseskampagne.  
Mere på heleverdeniskole.dk

IBIS arbejder for, at alle menne-
sker har lige adgang til uddan-
nelse, indflydelse og ressourcer. 
Meget af det arbejde fungerer 
godt, når det bliver løst lokalt, 
men nogle af de emner og dags-
ordener, som IBIS arbejder med, 
skaber de største og bedste for-
andringer ved at blive adresseret 
på regionalt eller internationalt 
niveau. Derfor har IBIS lanceret 
et nyt globalt program, som kan 
skabe løsninger, der går på tværs 
af landegrænser. 

EAPI (Education against 
poverty and inequality) har til 
formål at støtte arbejdet med at 
sikre kvalitetsuddannelse til alle. 

I programmets første år var 
EAPI via vores partnere med 
til at sikre, at tosprogethed, 
bred forståelse af kvalitet samt 

en rettighedsbaseret tilgang til 
uddannelse blev skrevet ind i de 
globale politiske uddannelsesmål, 
som blev vedtaget på verdenskon-
gressen for uddannelse. Kort efter 
lykkedes det at få latinamerikan-

ske politikere og eksperter til for 
alvor at diskutere betydningen 
af, at børn bliver undervist på 
et sprog, de forstår. Det skete på 
baggrund af et studie, som EAPI’s 
partnere havde lavet.

IBIS sætter ekstra fokus på uddannelse

Danske skoleelever har holdt 
politikerne i ørerne
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Siden 2003 har IBIS fejret den globale aktionsuge. Målet er, at alle børn 
skal have en god uddannelse, fordi kvalitetsuddannelse er en forudsætning 
for et godt liv, hvor alle har lige adgang til indflydelse og ressourcer. 

http://www.heleverdeniskole.dk
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IBIS arbejder for en mere retfærdig verden. 
Her kan du se, hvordan vi griber det an.

            
             AF MALENE AADAL BO / FOTO: LOTTE ÆRSØE                              

IBIS er med til at uddanne børn og unge, mænd 
og kvinder, at træne grupper, foreninger og 
organisationer og til at påvirke politikere og det 
internationale samfund. 

En del af arbejdet er organiseret under ud-
dannelsesprogrammerne, der arbejder for, 
at retten til kvalitetsuddannelse for alle bliver 
til virkelighed. Det sker ved at træne lærere 

og skolebestyrelser, ved at afprøve nye under-
visningsmodeller og dele erfaringerne og ved 
at styrke civilsamfundets indflydelse på  
uddannelsespolitikken. 

En anden del ligger under demokratiprogram-
merne, der har til formål at sikre menneskers 
rettigheder og støtte individer, grupper og  
organisationer i at få demokratisk indflydelse.

Rettigheder
Alle mennesker har ret til 
uddannelse, indflydelse og 
en retfærdig del af verdens 
ressourcer. Det er udgangs-
punktet for vores udvik-
lingsarbejde overalt i verden 
og betyder, at rettigheder er 
det, som vi fokuserer på i 
alle sammenhænge.
I praksis arbejder vi med at 
oplyse mennesker om deres 
rettigheder og støtte dem  
i selv at kæmpe for opfyldel-
sen af disse rettigheder. 

Partnerskaber
IBIS arbejder primært via 
eller sammen med lokale, 
nationale, regionale eller 
internationale partnere. 
Det er en måde først og 
fremmest at sikre lokal  
forankring og en  
bæredygtig udvikling, og så 
er det måden at få  
gennemslagskraft og for  
alvor at gøre en varig 
forskel.  

Kvalitet
Et barn kan sagtens gå i 
skole uden at lære noget. Og 
en kvinde kan sagtens sidde 
i parlamentet uden nogen-
sinde at blive hørt. Derfor 
har IBIS et stærkt fokus på 
kvalitet – på, at børnene får 
en god og relevant under-
visning, at lærerne er dyg-
tige undervisere, at orga-
nisationerne er dygtige og 
troværdige, og at alle dem, 
der får indflydelse, også 
bruger den indflydelse på en 
god og ordentlig måde.

3 kodeord for IBIS’ måde at arbejde på

sådan arbejder ibis
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individ

• IBIS styrker den 
 enkeltes deltagelse 

i demokratiet.
• Vi underviser 

mænd og kvinder 
i rettigheder og 
metoder til indfly-
delse.

• Desuden har IBIS 
særlig fokus på at 
øge kvinders,  
unges og  
oprindelige folks 
indflydelse. 

civilsamfund

• IBIS støtter og 
træner skolebesty-
relser, forældreråd, 
lærerforeninger, 
elevråd med mere.

• Vi støtter organisa-
tioner og netværk, 
der arbejder for 
kvalitetsuddan-
nelse og uddannel-
sesrettigheder.

• IBIS støtter civil-
samfundets lobby-
arbejde i forhold 
til skattepolitik  
og udvinding af  
naturressourcer.

• Og så styrker vi 
lokale og nationale 
organisationer, der 
ønsker demokra-
tisk indflydelse.

globalt

• IBIS støtter regio-
nale uddannelses-
netværk og laver 
politisk arbejde for 
at sikre politisk og 
finansiel opbak-
ning til målene  
om uddannelse  
for alle.

• Vi laver oplysning 
i Danmark og 
globalt om børns 
ret til en god  
uddannelse.

• IBIS deltager i 
internationale

 netværk, der 
arbejder for gen-
nemsigtighed og 
fair beskatning 
af multinationale 
selskaber.

• Vi er del af inter-
nationale kampag-
ner med fokus på 
klimaforandringer, 
oprindelige folks 
rettigheder og 
fair fordeling af 
verdens ressourcer.

ibis’ temaprogrammer arbejder 
målrettet på at skabe samarbejde og 
synergi mellem alle fire niveauer.

• IBIS hjælper 
organisationer 
og netværk til at 
påvirke lovgiv-
ningen omkring 
uddannelse.

• IBIS støtter lokale 
myndigheder i at 
levere bedre ud-
dannelsestilbud.

• IBIS støtter civil-
samfundet i at få 
indflydelse på lov-
givning i forhold 
til fair økonomisk 
omfordeling og 
klimapolitik.

• Desuden går 
vi selv og via 
partnere i dialog 
med regeringer om 
antikorruption, 
decentralisering  
og rettigheder.

stat/regering

uddannelse

uddannelse

uddannelse

demokrati

demokrati

demokrati

demokrati

• IBIS udvikler 
modeller til  
kvalitetsundervis-
ning af marginali-
serede børn, unge 
og voksne.

• Vi arbejder særligt 
med grunduddan-
nelse, life skills, 
faglig uddannelse 
og alfabetisering.

• Og så støtter vi  
uddannelse af 
dygtige lærere.

uddannelse



HER ARBEJDER IBIS

14

SIERRA LEONE H

NICARAGUA H

H BOLIVIA

GUATEMALA H

LIBERIA H

her arbejder ibis

Fo
to

: P
er

ni
lle

 B
æ

re
nd

ts
en



HER ARBEJDER IBIS

15

H BURKINA FASO

H GHANA
H SYDSUDAN

MOZAMBIQUE H

IBIS I DANMARK
www.ibis.dk
Generalsekretær 
Vagn Berthelsen 
vb@ibis.dk 

Twitter: 
@vagnibis 

Facebook:  
vagn.berthelsen

IBIS I GUATEMALA 
www.ibisguatemala.org 
Landedirektør 
Ana Maria Mendez
 
IBIS I NICARAGUA 
www.ibisnicaragua.org 
Landedirektør 
Sergio Pivaral Leiva
 
IBIS I GHANA
www.ibisghana.org
Landedirektør 
Tijani Ahmed Hamza

IBIS I SIERRA LEONE
www.ibissierraleone.org
Landedirektør 
Rosalind Hanson-Alp

IBIS I LIBERIA
www.ibisliberia.org 
Landedirektør 
Anne-Catherine Bajard 
 
IBIS I BURKINA FASO 
www.ibisburkinafaso.org
Landedirektør
Aliou Kissima Tandia

IBIS I SYDSUDAN 
www.ibissouthsudan.org
Landedirektør 
Peter McCanny

IBIS I MOZAMBIQUE
www.ibismozambique.org
Landedirektør 
Ann Bouchaert

IBIS HAR LANDEKONTOR I:  
Guatemala, Nicaragua, 
Sierra Leone, Liberia, Ghana, 
Sydsudan, Mozambique 
og Burkina Faso.

IBIS ER MEDLEM AF 
ALLIANCE2015
De organisationer, som sammen  
med IBIS udgør Alliance2015
Acted, Cesvi, Concern, Hivos, 
People in Need, Helvetas og 
Welthungerhilfe.

IBIS ER OBSERVATØR I OXFAM
Se mere på www.oxfam.org

http://www.ibis.dk
mailto:vb%40ibis.dk%20?subject=
http://www.ibisguatemala.org/
http://www.ibisnicaragua.org/
http://www.ibisghana.org
http://www.ibissierraleone.org
http://www.ibissouthsudan.org
http://www.ibissouthsudan.org
http://www.oxfam.org
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IBIS LAND FOR LAND / GUATEMALA

I CHICHICASTENANGO et par times kørsel fra 
Guatemala City har 600 mayajordemødre fået noget 
helt særligt at fejre. Efter i århundreder at have ud-
ført deres hverv uden respekt eller støtte fra myndig-
hederne vil et nyt lovforslag nu formelt anerkende 
deres arbejde og centrale rolle i forhold til især 
fattige mayakvinders sundhed og rettigheder. 

Det er en proces, som IBIS har støttet, siden 
vi indledte samarbejdet med jordemoderrådet i 
begyndelsen af 2014. Vi har med penge fra sidste års 
Danmarks Indsamling hjulpet jordemødrene med 
medicinsk udstyr og efteruddannelse, og vi har støt-
tet dem i også at arbejde med seksualvejledning af 
unge og marginaliserede kvinder. 

Sammen har vi hjulpet voldsramte kvinder og 
teenagemødre tilbage i skole eller via korte uddan-
nelsesforløb givet dem muligheden for at skabe sig 
en indtægt og et liv.  

Vold og overgreb især mod kvinder er desværre 
et stort problem i Guatemala i disse år. Derfor har 
IBIS øget fokus på de mennesker og organisationer, 
der arbejder for at udbrede fredskultur og hjælpe 
børn og unge til et liv uden vold. Samtidig arbejder 
vi takket være Danida og sammen med blandt andre 
Folkekirkens Nødhjælp på at styrke menneskeret-
tigheder og demokrati i hele regionen. Vi har blandt 
andet givet juridisk hjælp, så udsatte mænd og kvin-
der kan gå til politiet og domstolene med sager, som 
ellers aldrig var blevet hørt. 

Vi har været med til at føre principielle sager 
om forfølgelse af oprindelige folks ledere og om 
magtmisbrug, og vi har desuden støttet deltagelse i 
en høring ved Den Interamerikanske Menneskeret-
tighedskommission for at få Guatemalas regering til 
at gøre mere for at sikre menneskerettighederne og 

standse handel med kvinder og børn. 
Den omfattende migration fra Guatemala er 

blevet kaldt en humanitær katastrofe. Især teenagere 
og børn af Guatemalas oprindelige befolkning kaster 
sig ud på den farlige rejse, og derfor har IBIS lavet 
særlige undervisningsforløb, der advarer skolebørn 
mod menneskehandlere og lærer dem om faren ved 
at rejse. Samtidig hjælper IBIS unge til at bekæmpe 
fattigdom og skabe sig et liv i Guatemala. 

Årets højdepunkter
• 577 børnearbejdere er kommet i skole eller er i gang med 

en teknisk uddannelse. IBIS’ partner CEIPA har desuden 
fået fremsat et lovforslag til afskaffelse af børnearbejde.

• Der er skabt folkeligt pres for at sikre en bedre beskatning 
af landets naturressourcer og for at bruge indtægterne på 
blandt andet god uddannelse.

• 33 udsatte unge kan nu kalde sig entreprenører efter at 
have været en del af IBIS’ projekt, der skal skabe uddan-
nelse og job. Nu skal konceptet bruges i resten af landet. 

Fakta om IBIS i Guatemala
IBIS har arbejdet i Guatemala siden 1990. Vi har 
støttet den oprindelige befolkning i at udøve deres 
rettigheder og især haft fokus på uddannelse, unge 
og kvinder. IBIS har blandt andet haft succes med at 
styrke retsvæsenet og de mennesker og organisatio-
ner, der arbejder med menneskerettigheder. 

IBIS i Guatemala har 36 lokale partnere. Kontoret 
har 21 ansatte og lavede i 2014 udviklingsaktiviteter 
for godt 24 millioner kroner.

Guatemala
IBIS arbejder for at styrke civilsamfundet og give de mest 

udsatte dele af befolkningen en god uddannelse og 
indflydelse på deres eget liv. 

FOTO: CLAUDIA PUJOL ROSENLUND                         
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REGERINGENS ØNSKE om at bygge en stor kanal 
og handelsrute på tværs af Nicaragua kunne nemt 
være blevet en årsag til alvorlige konflikter i det mel-
lemamerikanske land. Men i tæt samarbejde med 
både regeringen og repræsentanter for det folk, der 
bor i området, har IBIS været med til i stedet at skabe 
gode rammer for konstruktiv dialog og forhandling.

Sammen med Rama-Kriol folkets ledere har IBIS 
udviklet en metode til at bruge principperne for ”fri, 
forudgående og informeret samtykke” som udgangs-
punkt for forhandlingerne. 

Samtidig har de oprindelige folks organisation 
med IBIS’ hjælp udviklet en egentlig skabelon, som 
lige nu bruges af ni lokalsamfund i deres forhandlin-
ger med myndigheder og private virksomheder. 

”Det er vigtigt, at de oprindelige folk og myndig-
hederne i Nicaragua kan indgå en konstruktiv dialog 
og sikre, at den samlede nations interesser bliver 
tilgodeset. Vi er stolte af at være med til at bygge bro 
mellem parterne og sikre gode rammer for forhand-
lingerne,” siger IBIS’ landedirektør i Nicaragua, 
Sergio Pivaral Leiva. 

Der er ligeledes skabt gode rammer for tusindvis 
af børn i det centrale Nicaragua. Med støtte fra IBIS 
og en række lokale organisationer er deres skoler 
blevet samlet i et netværk, og der er skabt såkaldte 
læringssamfund omkring skolerne. Det betyder, at 
lærerne er blevet efteruddannet, myndighederne er 
blevet inddraget, og ikke mindst betyder det, at både 
eleverne selv, deres forældre og hele lokalsamfundet 
har engageret sig i at forbedre kvaliteten af børnenes 
undervisning. 

Oplysningsarbejdet om vigtigheden af at give 
børn en god uddannelse har i 2014 blandt andet 
hjulpet en del børnearbejdere i skole. De gode resul-

tater har fået lærere og myndigheder fra nabobyerne 
til at interessere sig for metoderne og erfaringerne 
fra projektet, som på den måde kan komme endnu 
flere børn til gavn. 

En anden ting, som kommer til at gøre gavn, er 
IBIS’ støtte til unge, der har brug for en håndværks-
uddannelse og støtte til at starte egen virksomhed. I 
2014 har der været særlig fokus på unge voldsramte 
kvinder, som har brug for både social støtte, men 
også økonomiske muligheder, så de kan blive uaf-
hængige og sige fra over for overgreb. 45 kvinder har 
lært om deres rettigheder og muligheder og hjulpet 
hinanden med at starte forretning. 

Årets højdepunkter  
• Næsten 500 nøglepersoner har forpligtet sig til aktivt at 

kæmpe for menneskerettigheder, og de har fået kurser i 
rettigheder og demokrati. 

• 21 unge mænd og kvinder har fået en uddannelse i klima- 
og miljøbeskyttelse og kan nu kalde sig klimaforkæmpere.

• En stor kampagne, der gjorde opmærksom på børns  
ret til kvalitetsuddannelse, nåede mere end en million 
mennesker og skabte stor debat og opmærksomhed. 

Nicaragua
Dialog og inddragelse af lokalsamfundet er nøgleord for IBIS’ arbejde 

i Nicaragua. Det har øget kvaliteten af uddannelsen af landets 
fattigste børn og skabt dialog i stedet for konflikt.  

FOTO: EVA KØNGERSKOV                                                

Fakta om IBIS i Nicaragua
I mere end 30 år har IBIS arbejdet i Nicaragua. Vi har 
især fokus på landets fattige oprindelige befolkning 
og støtter dem i kampen for demokratisk indflydelse 
og god uddannelse til deres børn. 

IBIS i Nicaragua arbejder sammen med 19 lokale 
organisationer, har 17 ansatte og havde i 2014 udvik-
lingsaktiviteter for næsten 24 millioner kroner. 
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Bolivia
IBIS’ kontor i Bolivia blev lukket i 2014. Men støtten til især god 

grundskoleuddannelse og faglig uddannelse til udsatte unge fortsætter 
i samarbejde med Oxfam i Bolivia og med støtte fra IBIS i København.  

FOTO: MALENE AADAL BO                                       

DE FLESTE, Dayan Leydi Chirino Flores kender fra 
skolen, er allerede gift og har små børn. Eller også er 
de rejst væk for at finde ufaglært arbejde i den nær-
meste storby eller i et af Bolivias nabolande. Selv er 
hun lige fyldt 20 år og har netop sat tænderne i det, 
hun håber, kan blive hendes fremtid: en mandarin. 

Dayan er elev på en landbrugsskole ved Santa 
Cruz, som støttes af IBIS’ partner Desafio. Her får 
fattige unge en uddannelse og tekniske færdigheder, 
så de kan skabe sig et liv og en indtægt, der kan 
hjælpe dem ud af fattigdom. 

På skolen har Dayan lært, hvordan hun kan dyrke 
og udvikle familiens lille landbrug, som hendes 
bedstefar købte for sin opsparing efter et helt liv 
som minearbejder i Potosis sølvminer. Hun har også 
lært at tænke kreativt, og hun har fået selvtillid til at 
forfølge sine idéer og vælge sin egen vej i livet. 

”I begyndelsen var min familie skeptisk over for 
mine planer om at skabe mig et liv her på gården. 
Fordi jeg er ung, og fordi jeg er en pige. Men nu har 
jeg i fire år arbejdet hårdt, og de kan se, hvad jeg har 
udrettet,” siger Dayan stolt. 

Og stoltheden går igen, når man taler med andre 
af de i alt mere end 1.000 unge, som IBIS i år har 
hjulpet til en faglig uddannelse. For ikke alene lærer 
de at dyrke jorden, lave keramik, sy eller lave mad. 
De lærer også, hvordan de starter en virksomhed og 
får indflydelse på deres liv og samfund.

Samme mekanisme gør sig gældende for en sær-
ligt udsat gruppe i Bolivia – guaraniindianerne, der 
indtil for nylig levede som gældsslaver på de store 
plantager i det østlige Bolivia. Med støtte fra blandt 
andre IBIS fik de anerkendt deres rettigheder, og de 
fik som folk tildelt land at leve på. Men fattigdom-
men i området er enorm, og derfor støtter IBIS et 

initiativ, der skaber indtægter via honningproduk-
tion. Centralt i IBIS’ arbejde står desuden udvik-
lingen af kvalitetsuddannelse til bolivianske børn. 
Konceptet hedder ”tosproget, inter- og intrakulturel 
uddannelse” og handler om at skabe en uddannelse, 
som giver børnene gode betingelser for rent faktisk 
at lære noget og udvikle sig som mennesker. I år har 
IBIS med støtte fra blandt andre Hempel Fonden 
blandt andet efteruddannet tusindvis af lærere og 
udviklet nye metoder og undervisningsmaterialer.  

Årets højdepunkter
• 56 procent af skolerne i de områder, hvor IBIS arbejder, 

har oplevet et kvalitetsløft og tilbyder nu “tosproget, 
inter- og intrakulturel undervisning” (39 procent i 2012).

• 1.372 unge fik en uddannelse i håndværk og iværksætteri.
• Ungdomsorganisationen Wayna Tambo, som engagerer 

unge i samfundet via musik og kultur, har ændret politik-
ernes syn på unge og blev helt usædvanligt inviteret med, 
da der skulle laves ny lovgivning. 

Fakta om IBIS i Bolivia
IBIS har arbejdet i Bolivia i over 30 år. Vi har støttet 
børn til en god grunduddannelse og marginaliserede 
unge og voksne til faglige færdigheder og indflydelse. 
Fokus er især på oprindelige folk og deres rettigheder.  

Arbejdet med madskolerne og restaurant GUSTU 
drives af fonden Melting Pot, som er stiftet af blandt 
andre Claus Meyer og IBIS. Resten udføres af Oxfam 
i Bolivia med støtte fra IBIS i København. 

I 2014 var der aktiviteter for 10 millioner kroner. 
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Sierra Leone
Gule T-shirts med vigtige ord og undervisning via radio. Det har været 

vigtige elementer i arbejdet for kvalitetsuddannelse, ligestilling og en fair fordeling 
af ressourcer, mens ebola hærgede i Sierra Leone.

FOTO: WILLIAM VEST-LILLESØE                       

”ÅH, JEG HAR DET DÅRLIGT! Det er nok, fordi 
jeg tog en syg passager med på min motorcykel. Eller 
måske var det, fordi jeg spiste en mango, som en 
flagermus havde bidt af,” lyder det klagende fra An-
thony Dabbo. Omkring ham er folk stimlet sammen 
for at se det lille skuespil om ebola, som Anthony og 
hans kolleger opfører på deres vej rundt i landet. 

Anthony Dabbo er en af hundredtusinder af unge 
i Sierra Leone, der lever af at transportere passagerer 
på deres motorcykler. De taler med mange menne-
sker og kommer alle steder hen. IBIS lavede derfor et 
samarbejde med chaufførernes fagforening, og siden 
har 10.000 chauffører kørt rundt med gule T-shirts 
med oplysning om ebola. 

De har lavet skuespil om, hvordan man beskytter 
sin familie og også fortalt om, hvordan børn kunne 
lave læsegrupper og få undervisning via radioen i de 
mange måneder, skolerne var lukkede på grund af 
smittefare. Senest er det også chaufførerne, der har 
været med til at fortælle, at skolerne nu igen er åbnet, 
og at blandt andre IBIS har været med til at sørge for, 
at det er sikkert for børnene at vende tilbage. 

Det er vigtigt, at også pigerne vender tilbage i 
skole i samme og gerne større omfang end før. En 
måde at sikre det på er ved at bekæmpe omskæring 
og tidlige ægteskaber. IBIS påvirker de lokale ledere 
og gør både forældre og pigerne selv opmærksomme 
på deres ret til uddannelse og det problematiske i 
omskæring og det at stifte familie for tidligt. I 2014 
fik det syv landsbyledere til at gå forrest i kampen 
mod omskæring i deres lokalsamfund. 

Samtidig er der konkrete eksempler på, at de 
pigeklubber, som IBIS har oprettet i forbindelse med 
de lokale skoler, har forhindret, at unge piger bliver 
tvunget til ægteskab. Via klubberne er det også i flere 

tilfælde lykkedes at få mænd til at tage ansvaret for 
de børn, de har fået med unge skolepiger. 

IBIS arbejder for på den lange bane at skabe bedre 
finansiering af skolesystemet. Én måde at gøre det på 
er ved at få skattesystemet til at fungere og sikre, at 
indtægterne bliver brugt til uddannelse og udvikling. 

I et enkelt distrikt er der nu 40 landsbyer, som 
med støtte fra IBIS’ partnere har indført effektive og 
fair ejendomsskatter og har systemer, der sikrer, at 
anvendelsen af pengene sker på åben og demokratisk 
vis. 

Årets højdepunkter
• På 45 skoler støttet af IBIS steg andelen af elever,  

der bestod afgangseksamen, fra 39 til 83 procent.
• En række af de mødreklubber, der er oprettet i forbindel-

se med de IBIS-støttede skoler, har lavet små udlåns-
virksomheder og bruger renteindtægterne til at hjælpe 
udsatte børn i skole. 

• Mange tusinde børn fik gavn af den undervisningsradio 
og de læsegrupper, som IBIS var med til at oprette,  
mens ebola holdt skolerne lukkede. 

Fakta om IBIS i Sierra Leone
IBIS har arbejdet i Sierra Leone siden 2006. Formålet 
med arbejdet er at sikre kvalitetsuddannelse til alle, 
opbygge demokratiet og sikre en fair beskatning 
samt en bæredygtig udvikling baseret på alternative 
energikilder. 

IBIS i Sierra Leone har 50 medarbejdere, 21 partnere og 
lavede i 2014 udviklingsarbejde for 17 millioner kroner.
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IBIS LAND FOR LAND / LIBERIA

DEBORAH HOTO åbner for hanen og vasker sine 
hænder. Hun skal også have taget sin temperatur, før 
hun kan gå gennem porten til skolen, som netop er 
åbnet igen efter de mange måneder, hvor ebolaepide-
mien holdt den lukket. 

Deborah er 12 år og en af de heldige, der ikke har 
mistet noget af sin nærmeste familie til ebola. Hun 
har endda haft både bøger, radio og dygtige forældre 
i nærheden, så hun har kunnet fortsætte sine studier, 
selvom skolen var lukket. Men det var kedeligt, og 
hun er lykkelig for endelig at være tilbage.

IBIS har været med til at gøre det sikkert for læ-
rere og elever at vende tilbage, selvom ebola stadig er 
en trussel. Der er opstillet vand og klor, så børnene 
kan vaske hænder. Der er uddelt termometre, så 
elever med feber ikke kommer ind i skolen. Og man 
har indrettet sig, så eleverne ikke sidder helt så tæt i 
klasserne. Derudover har IBIS trænet skoleinspektø-
rer og lærere i, hvordan man reducerer risikoen for 
smitte.

 I det hele taget har kampen mod ebola og arbejdet 
for at mindske epidemiens skadelige virkninger været 
overskriften for IBIS’ arbejde i Liberia i år. IBIS har 
støttet organisationer, som holder øje med, at penge 
doneret til kampen mod ebola bliver brugt til netop 
det. Vi har støttet ungdomsorganisationen Naymote 
i en stor oplysningskampagne om ebola, og så var 
ebolaforebyggelse på programmet for 40 unge, som 
IBIS i år har trænet i lederskab og politik. De veksler 
deres nye viden til indflydelse i deres lokalsamfund – 
blandt andet i forhold til at forebygge ebola. 

En anden gruppe mennesker, som har brugt nyer-
hvervet viden til at løse problemer, er de 840 mænd 
og kvinder, som i år har gået på IBIS’ voksenuddan-
nelseskursus. På kurset lærer de at læse, skrive og 

regne og får desuden en række praktiske færdigheder 
og basal viden om hygiejne og rettigheder. En evalu-
ering viste, at de efterfølgende har haft stor gavn af 
at kunne læse og skrive, og at de har fået øget deres 
selvtillid. 71 procent har brugt det, de har lært om 
fiskeri og landbrug, og en tredjedel svarede, at de har 
brugt deres nye viden til at løse konflikter. 

 

Årets højdepunkter
• Næsten 100 skoleledere fik grundig træning i skolead-

ministration, lederskab og involvering af lokalsamfundet 
– alt sammen for at øge kvaliteten af undervisningen. 

• En rapport om overgreb på skolebørn, som IBIS var  
med til at lave i 2013, har skabt opbakning til at bruge  
de etiske regler for lærere, som IBIS har udviklet  
og uddelt. 

• IBIS spillede i 2014 en vigtig rolle i kampen mod ebola 
– træning af lærere, oprettelse af et alternativt under-
visningstilbud og arbejdet med at forberede en hurtig  
og sikker genåbning af skolerne. 

Liberia
Kvalitetsuddannelse og demokratisk indflydelse 

til børn, unge og voksne er fortsat nøgleord 
for IBIS’ arbejde i Liberia. 
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Fakta om IBIS i Liberia
IBIS begyndte arbejdet i Liberia i 2005 for at støtte en 
generation af børn og unge, som på grund af mange 
års borgerkrig aldrig var kommet i skole. I dag støtter 
IBIS i Liberia desuden organisationer, der arbejder 
for demokratisk indflydelse og ligestilling. Under 
ebolaepidemien arbejdede vi med at forebygge smitte 
og skabe et alternativt undervisningstilbud.

IBIS i Liberia har 60 ansatte, 7 partnere og lavede 
udviklingsaktiviteter for godt 14 millioner kroner. 
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IBIS LAND FOR LAND / BURKINA FASO

GERMAINE OUEDRAOGO laver en fremragende 
dolo. Dolo er den lokale hirseøl, som heldigvis er så 
populær i hendes landsby, at hun kan forsørge sig 
selv og syv børn på indtægten. Siden hendes mand 
forlod hende sidste år, har den 40-årige kvinde arbej-
det endnu hårdere for at få det hele til at løbe rundt. 
Alligevel har hun ikke et øjeblik overvejet at tage sine 
børn ud af skolen for at spare penge. 

”Det er ikke en mulighed. Når de en dag er 
færdige og får et arbejde, kan de hjælpe mig. Nu skal 
de gå i skole. Jeg er stolt af, at de går i skole, og de er 
allerede meget klogere end mig,” smiler hun.

I Burkina Faso er analfabetismen tårnhøj, og der 
er mange eksempler på, at man i skolerne får så elen-
dig undervisning, at børnene reelt ingenting lærer. 
Men Germaine er helt tryg ved, at hendes børn nok 
skal lære det, de skal. Den lokale skole i landsbyen er 
nemlig en del af det projekt, som IBIS og BØRNE-
fonden har haft siden 2010 med det formål at hæve 
kvaliteten af undervisningen. Det har gjort, at elever 
og lærere nu er langt dygtigere, og at meget færre 
børn pjækker eller dropper ud. 

Ifølge Germaines ældste datter, Isabella på 15, er 
der sket meget i skolen. En af de vigtigste ting er, at 
børnene ikke længere bliver slået, så nu tør de stille 
spørgsmål, når der er noget, de ikke forstår.

IBIS og BØRNEfonden arbejder sammen med lo-
kale partnere på at forbedre undervisningen for i alt 
75.000 børn. Samtidig er tanken, at de nye metoder 
og modeller på sigt skal udbredes til hele landet og 
give et tiltrængt uddannelsesløft.

Projektet skal sikre, at børnene lærer noget i 
skolen, og det skal samtidig mobilisere forældre og 
lokalsamfund til at undgå, at børnene tages ud af 
skolen for at arbejde. 

Et andet stort indsatsområde for IBIS i Burkina Faso 
er de mange unge, der i dag forsøger at overleve 
uden uddannelse og med ringe muligheder for job. 
Der er lavet aftaler med partnere om at starte kurser 
i en række håndværk. På kurserne, som har særlig 
fokus på kvinder, skal de unge desuden oparbejde 
basale læse- og regnefærdigheder og lære, hvordan 
man starter og driver sin egen virksomhed. 

Årets højdepunkter
• IBIS har indgået stærke samarbejder med tre lokale 

partnere. De er blevet introduceret til IBIS’ værdier og 
er kommet godt i gang med arbejdet for at skabe bedre 
uddannelse til børn og unge.

• Næsten 2.000 lærere og 400 skoleledere har fået efterud-
dannelse i pædagogiske metoder og god skoleledelse.

• Materiale om skolebestyrelsers rolle og ansvar er blevet 
oversat til det lokale sprog og brugt til at få de nyetablere-
de skolebestyrelser godt i gang.  

Burkina Faso
I et land, hvor under hver fjerde kan læse og skrive, 

er kvalitetsuddannelse afgørende i kampen mod fattigdom. 
IBIS arbejder desuden med at give arbejdsløse unge kurser i iværksætteri. 
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Fakta om IBIS i Burkina Faso
IBIS har arbejdet i Burkina Faso siden 2010, og i 
2012 blev landet formelt valgt som IBIS’ nye samar-
bejdsland. Det første projekt fokuserer på kvalitets-
uddannelse og ligestilling i grundskolen og udføres 
i samarbejde med BØRNEfonden. I år er kontoret 
blevet etableret, og der er lavet aftaler med lokale 
partnere og skabt relationer til forskellige offentlige 
institutioner og ministerier. 

IBIS har fem ansatte på landekontoret og havde 
aktiviteter i 2014 for 4,5 millioner kroner. 
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IBIS LAND FOR LAND / GHANA

REBECCA OTABIL kigger ud mellem de dukker, 
der hver dag lægger hår og hoved til, når eleverne 
på Blessing Vocational Institute øver sig i skønheds-
pleje. Dukkerne flankeres af spejle og kamme og 
hårprodukter og makeup, som alt sammen flittigt 
bruges af en gruppe koncentrerede unge piger. 

Eleverne har det til fælles, at de har været nødt til 
at opgive deres almindelige skolegang, men her har 
de grebet chancen for alligevel at få en uddannelse 
og en chance for et godt job. Rebecca Otabil er alene-
mor og har netop mistet sin far, så hun er nødt til at 
hjælpe sin mor i familiens kakaoplantage. Kurset her 
er tilrettelagt, så hun kan nå begge dele, og det giver 
hende håb om at kunne skabe sig en karriere og på 
sigt give sin lille datter bedre muligheder i livet.

Projektet i Bibiani er et af den vifte af initiativer, 
som med IBIS’ støtte øger pigers adgang til en god 
uddannelse. I skolerne i det nordlige Ghana og i de 
kakaoområder, hvor IBIS sammen med Toms og 
COOP arbejder på at skabe kvalitetsuddannelse, står 
ligestilling centralt i både træningen af lærerne og i 
dialogen med skoleledelsen. 

En uafhængig evaluering af lærerne på de IBIS-
støttede skoler viser, at 143 ud af 145 lærere nu helt 
undgår stereotyper og kønsdiskriminerende sprog 
og eksempler i deres undervisning. Mange steder er 
der desuden oprettet pigeklubber, hvor piger møder 
kvindelige forbilleder og kan tale frit om emner som 
hygiejne, seksualitet, rettigheder og diskrimination.

En undersøgelse viste i år, at piger i Ghana i dag 
har større viden om deres rettigheder og øget styrke 
til at sige fra over for eksempelvis seksuel chikane, 
omskæring og tidligt ægteskab. 

I Ghana har IBIS også fokus på de børn, som 
slet ikke kommer i skole. Vi tilbyder et ni måneders 

intensivt læsekursus, som er gratis og effektivt og 
foregår i landsbyerne tæt ved børnenes hjem. Det 
har vist sig at være den helt rigtige model til at bygge 
bro og hjælpe børnene i skole ved at give børn og 
forældre en positiv oplevelse af, hvad skole er og kan. 
Metoden er så god, at den ghanesiske regering i 2014 
brugte den over hele landet og på den måde på et 
enkelt år hjalp 79.000 børn i skole.

IBIS i Ghana har i år også sat fokus på klima-
forandringer. Blandt andet har vi været med til at 
organisere unge, der er optaget af emnet, og støttet 
dem til at få klima på dagsordenen hos de lokale 
politikere.

Årets højdepunkter
• I flere tilfælde er det lykkedes almindelige borgere at 

afsløre misbrug relateret til landets udvindingsindustri. 
• 3.243 traditionelle ledere og meningsdannere har meldt 

sig under fanerne for at støtte kvinder i de kommende 
lokalvalg. Nu er antallet af kvindelige kandidater tredoblet. 

• En særlig undervisningsmetode kaldet “Aktiv læring”, 
som IBIS og vores partner Edukans har udviklet og testet, 
er blevet anerkendt og skal nu bruges over hele landet.

Ghana
I Ghana har IBIS med succes udviklet modeller for, 

hvordan man hjælper børn i skole, og hvordan man øger 
ligestillingen i landet. 
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Fakta om IBIS i Ghana
IBIS i Ghana arbejder for at skabe kvalitetsuddannel-
se til børn og unge og støtter samtidig civilsamfundet 
for at styrke befolkningens rettigheder og deltagelse  
i beslutningsprocesser. 

IBIS har 33 partnere i Ghana, 50 ansatte og aktivite-
ter i 2014 for godt 16 millioner kroner.
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IBIS LAND FOR LAND / SYDSUDAN

DER ER GLIMT I ØJET på drengen, da han kigger 
frem fra sit gemmested bag den lille, røde æske, han 
har til sine skolesager. Genert, men nysgerrig og 
omringet af børn, der som han selv har fundet et nyt 
midlertidigt hjem i en af Sydsudans flygtningelejre. 

I alt har IBIS i 2014 hjulpet næsten 4.000 af de 
millioner af børn og unge, som en ulykkelig bor-
gerkrig har tvunget på flugt. Vi har oprettet steder i 
flygtningelejrene, hvor børn kan lege og lære i sikre 
omgivelser, og hvor de kan få psykosocial støtte, hvis 
de har behov for det. 

Det er en indsats, som kommer børnene til gavn 
senere hen, men som også betyder alverden for deres 
hverdag lige nu.

”Inden de fik et sted at gå hen, sloges børnene 
med hinanden, og de var meget vrede,” siger Tabisa 
Nyakong Tiop, som bor i lejren med sine fem børn. 
”Men skolen får dem til at huske de gode ting og det 
normale liv før krigen. Nu leger de igen, og de tror 
på fremtiden.” 

Et andet sted i Sydsudan, hvor man også stadig 
tror på fremtiden, er på en helt særlig pigeskole i 
byen Yei. I Sydsudan er 85 procent af alle kvinder 
analfabeter, og pigers uddannelse prioriteres lavt. 
Skolen i Yei er en kostskole for piger, som IBIS har 
udviklet som modelskole. Vi støtter den for at vise, at 
det betaler sig at uddanne piger, og at man kan skabe 
ligestilling og udvikling gennem kvalitetsuddannelse. 

10 procent af eleverne er droppet ud på grund 
af borgerkrigen, men resten af pigerne er fortsat på 
skolen og klarer sig langt over landsgennemsnittet. I 
år har skolen især haft fokus på at styrke den natur-
videnskabelige undervisning samt at lære pigerne at 
dyrke en køkkenhave.

Det at have noget at leve af er fokus for IBIS’ 

tredje store indsatsområde i Sydsudan. I den fattige 
region Northern Bahr el Ghazal er der tusindvis af 
desperate unge uden uddannelse og uden mulighed 
for at skabe sig en indtægt. 1.323 unge mænd og 
kvinder fik i år glæde af IBIS’ kurser i læsning, reg-
ning og iværksætteri. Senere på kurset skal de unge 
i fællesskab starte en virksomhed og på den måde 
hjælpe hinanden igennem den første svære start.
 

Årets højdepunkter
• IBIS har støttet efteruddannelse af 400 lærere, og en 

undersøgelse viser en tydelig effekt på kvaliteten af  
undervisningen. 

• Næsten 400 børn, der tidligere levede et udsat liv som 
gadebørn i hovedstaden Juba, er med IBIS’ hjælp vendt 
tilbage til deres familier eller er begyndt i skole eller på 
en praktisk uddannelse.

• Pigeskolen i Yei har holdt seks seminarer, hvor metoder 
og erfaringer fra modelskolen er blevet delt med lærere 
og uddannelsesfolk fra nabodistrikterne.

Sydsudan
Sydsudan er mærket af blodig konflikt, der har sendt store dele 

af befolkningen på flugt. IBIS arbejder for at give landets udsatte børn 
og unge viden og færdigheder, som de kan bygge en fremtid på. 
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Fakta om IBIS i Sydsudan
IBIS har arbejdet i Sydsudan siden 2007. Målet er at 
skabe et uddannelsestilbud til børn og unge i et land, 
hvor langt de fleste er analfabeter. 

Siden en politisk uenighed i slutningen af 2013 
udviklede sig til blodig konflikt, har IBIS desuden 
arbejdet med at lave sikre områder og give basal 
undervisning til børn og unge på flugt. 

I 2014 havde IBIS i Sydsudan 24 medarbejdere og  
lavede aktiviteter for godt 13 millioner kroner. 
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IBIS LAND FOR LAND / MOZAMBIQUE

”HVIS BØRN DROPPEDE UD eller klarede sig 
dårligt i skolen, var det tidligere kun lærerne, der 
vidste det. Som regel blev der ikke gjort noget ved 
det, men det gør der nu, hvor skolebestyrelsen bliver 
involveret. Sidste år var det kun et enkelt barn, vi 
ikke kunne få tilbage i skole.”

Sådan siger Vinoria Gusmao, der er medlem af 
skolebestyrelsen på skolen i Nante – en af de såkaldt 
glade skoler i Mozambique, som IBIS støtter med 
hjælp fra Lærerstandens Brandforsikring. Konceptet, 
som vi med støtte fra Hempel også arbejder med 
andre steder i landet, indeholder efteruddannelse af 
lærere, træning af skoleledere, oprettelse af skole-
bestyrelser og kurser for forældre i vigtigheden af 
uddannelse. 

Og indsatsen giver resultater. På en enkelt skole 
i byen Maganja de Costa faldt andelen af børn, der 
droppede ud, fra 38 procent til 1 procent. Det lyk-
kedes i vidt omfang at få flere piger til at begynde og 
blive i skole. Og andelen af elever, der i tredje klasse 
har opnået basale læseevner, er mere end fordoblet 
fra 2012 til 2014.

Selve systemet til at teste elevernes læsefærdig-
heder bruges nu med IBIS’ hjælp af myndighederne 
over hele landet som et værktøj til at opdage proble-
mer og forbedre undervisningen. 

Ønsket om at kunne opdage problemer og 
forbedre situationen går igen i et andet af IBIS’ 
projekter i Mozambique, nemlig uddannelsen af for-
andringsagenter. Almindelige mænd og kvinder får 
kurser i rettigheder, regler og det politiske system, og 
de lærer at forstå kontrakter og budgetter og holde 
øje med, hvor offentlige penge bliver af. 

I år opdagede forandringsagenter, at en stor sum 
penge uretmæssigt blev brugt af lokalregeringen til 

politiske formål. Og et andet sted viste det sig, at den 
lokale leder havde beholdt de penge, som landsbyen 
havde fået i kompensation fra et mineselskab. Begge 
steder førte opdagelsen til en stor debat og en løs-
ning af problemerne. 

Det lykkedes også at skabe debat, da der var 
parlamentsvalg i Mozambique. IBIS støttede unge 
og kvinder i at blande sig i de politiske diskussioner. 
Som en udløber heraf har IBIS i år været med til at 
samle landets ungdomsorganisationer og kvindeor-
ganisationer og give dem en stærk politisk stemme. 
 

 Årets højdepunkter
• Efter ni år blev en lov om adgang til information endelig 

godkendt i parlamentet i 2014. Det skete efter et stort 
stykke arbejde fra organisationer, som IBIS havde samlet. 

• IBIS’ partner CIP har haft væsentlig indflydelse på nye 
retningslinjer, der regulerer landets udvindingsindustri 
og skal sikre øget gennemsigtighed og troværdighed. 

• Efter pres fra forandringsagenter flere steder i landet har 
to regionalregeringer nu accepteret at gøre deres planer 
og budgetter offentligt tilgængelige. 

 

Mozambique
I Mozambique arbejder IBIS for at give fattige børn en god skolegang 

og for at give mænd og kvinder indflydelse 
på deres eget liv og samfund. 
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Fakta om IBIS i Mozambique
Mozambique er det land, som IBIS har arbejdet 
længst tid i. Vi har været med til at skabe god  
uddannelse og udvikle demokratiet siden 1976.  
Vi arbejder sammen med 29 lokale organisationer  
og har selv 28 ansatte. 

I 2014 lavede IBIS i Mozambique udviklingsarbejde 
for godt 43 millioner kroner. 
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DE REGIONALE OG GLOBALE PROGRAMMER 

Africa Against Poverty 
(AAP)

AAP fokuserer på råstofindustri, skat 
og klimaforandringer med henblik på at 
mindske ulighed og fattigdom i Afrika.

HVERT ÅR GÅR SIERRA LEONE glip af over en 
milliard kroner fra skat og moms i minesektoren. 
Det viste en undersøgelse, som en række af AAP’s 
partnere lancerede i foråret 2014 med støtte fra IBIS. 
Den demonstrerede, hvordan regeringen har givet alt 
for store skatterabatter til internationale mineselska-
ber – penge, som kunne være brugt på uddannelse 
og sundhed i et af verdens fattigste lande. 

Rapporten ledte til diskussion og er siden blevet 
brugt til at presse regeringen i Sierra Leone til større 
åbenhed omkring landets aftaler med multinatio-
nale mineselskaber samt til at styrke den fremtidige 
beskatning af råstoffer i landet. Den er også blevet 
brugt internationalt til at argumentere for bedre glo-
bale skatteregler og en øget indsats mod kapitalflugt. 

I både Ghana og Mozambique har året budt på 
vigtige reformer af love og regler i forhold til mine-
drift og udvinding af gas. Med støtte fra AAP er det 
lykkedes at organisere civilsamfundet og give orga-
nisationerne stor indflydelse på den nye lovgivning 
og især sikre, at processen og indholdet i de nye love 
blev diskuteret åbent. 

En anden del af AAP’s arbejde består i at støtte 
partnere, der holder øje med myndigheder og 
virksomheder og kræver indsigt i, hvad der foregår. I 
Ghana førte det eksempelvis til, at et kinesisk mine-
firma gav erstatning for ødelagt landbrugsjord. 
 

Årets højdepunkter i AAP
• AAP har skabt et unikt samarbejde mellem en tænketank 

på Columbia Universitet og to partnere i Afrika og  
Latinamerika. Målet er at udvikle en måde at sammen-
ligne beskatning af minesektoren på tværs af lande. 

• Sierra Leone vedtog en ny skabelon for aftaler mellem 
landsbyer og mineselskaber. Førhen blev aftalerne lavet 
uden regler, og lokalsamfundene blev ofte snydt.

Fakta om AAP
Africa Against Poverty (AAP) fokuserer på råstof-
industri, skat og klimaforandringer med henblik på 
at mindske ulighed og fattigdom i Afrika. 

Programmet blev lanceret i 2004 og arbejder med 
at skabe og dele viden og støtte organisationer og 
netværk til at øve politisk indflydelse. 

AAP har især fokus på Ghana, Sierra Leone og  
Mozambique og har tre medarbejdere samt aktivi-
teter i 2014 for fire millioner kroner.

De regionale  
programmer 

FOTO: WILLIAM VEST-LILLESØE        

Nogle af de emner og dagsordener, IBIS 
arbejder med, skaber de største og bedste 
forandringer ved at blive behandlet på 
regionalt eller internationalt niveau. 
Derfor har IBIS lavet tre tværgående 
programmer, som kan skabe løsninger, 
der går på tværs af landegrænser. 

De tre regionale og globale programmer 
koncentrerer sig om oprindelige folk, 
klima, udvindingsindustri og 
uddannelse og er opdelt i:  
LAPI (fokus på Latinamerika),   
AAP (fokus på Afrika),  
EAPI (fokus på ret til kvalitetsuddannelse). 



DE REGIONALE OG GLOBALE PROGRAMMER

Latin America Against Poverty 
and Inequality (LAPI)

Oprindelige folk, klima og udvindings-
industri er fokus for IBIS’ regionale  

arbejde i Latinamerika.

KONCEPTET ”frit, informeret og forudgående 
samtykke” var længe mest en flot idé om, hvordan 
forhandlinger mellem stærke internationale mine-
virksomheder og ressourcesvage lokalsamfund bør 
foregå – i åbenhed og frihed med alle nødvendige 
informationer tilgængelige og i god tid, før arbejdet 
med at udvinde eksempelvis guld eller olie går i gang. 

I dag er konceptet bredt anerkendt, og IBIS’ 
partnere har i 2014 taget det næste skridt og udviklet 
værktøjer og trænet lokale partnere i at bruge dem. 

Viden er ofte nøglen til indflydelse. Derfor står 
studier og videndeling centralt i LAPI’s arbejde. I 
2014 resulterede det blandt andet i en analyse af de 
sociale og miljømæssige konsekvenser ved at bygge 
Nicaraguakanalen, to studier, der viste omfanget af 
skatteunddragelse i Guatemala og Ecuador, samt en 
skelsættende rapport om de sociale konflikter, mi-
neindustrien forårsager i Guatemala. IBIS har støttet 
vores partnere i at bruge den nye viden til at skabe 
debat, dialog og få indflydelse. 

I 2014 har det været en opgave i sig selv at fast-
holde dansk og international opmærksomhed på 
Latinamerika. IBIS har derfor stillet sig i spidsen for 
det danske Latinamerika Akademi, som samler de 
organisationer, der arbejder i og med Latinamerika. 
Sammen har vi blandt andet afholdt en velbesøgt 
Latinamerikakonference på Christiansborg.
 

Årets højdepunkter i LAPI
• IBIS’ partner ICEFI udgav en vigtig rapport om mine-

industriens begrænsede bidrag til Guatemalas økonomi.  
• I Guatemala udarbejdede LAPI’s partnere i fællesskab  

et forslag til en reform af landets minelov.
• 24 kvinder fik en universitetsuddannelse i internationale 

klimaforhandlinger. 10 af dem repræsenterede efter-
følgende deres folk og lande ved COP20 i Lima.

Fakta om LAPI
Latin America Against Poverty and Inequality 
(LAPI) blev lanceret i 2010 og har fokus på udvin-
dingsindustrien i Syd- og Mellemamerika, klimafor-
andringer og oprindelige folks rettigheder. IBIS står 
via LAPI i spidsen for at samle danske Latinamerika-
interesserede organisationer og privatpersoner.

LAPI havde i 2014 12 partnere fordelt på seks lande 
samt flere regionale netværk. LAPI brugte i 2014  
knap seks millioner kroner og har tre ansatte.
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Education Against Poverty  
and Inequality (EAPI) 

EAPI er sat i verden for at styrke 
kampen for kvalitetsuddannelse 

i Latinamerika og Afrika.

EAPI ER IBIS’ seneste globale program, sat i verden 
i 2014 for at styrke arbejdet med at sikre kvalitetsud-
dannelse til alle. Det handler nemlig ikke blot om 
at få alle børn i skole. Hvis uddannelse skal være 
et middel til fattigdomsbekæmpelse, ligestilling og 
udvikling, skal uddannelsen have kvalitet. 

Derfor var det en succes for EAPI, da sproglig di-
versitet, bred forståelse af kvalitet samt en rettigheds-
baseret tilgang til uddannelse blev skrevet ind i de 
globale politiske uddannelsesmål, som blev vedtaget 
på verdenskongressen for uddannelse i foråret 2015. 

Det var også et stort skridt, da det lykkedes at få 
latinamerikanske politikere og eksperter til for alvor 
at diskutere betydningen af, at børn bliver undervist 
på et sprog, de forstår. Det skete på baggrund af et 
studie, som EAPI’s partnere havde lavet. 

Andre input fra EAPI’s partnere pegede på vig-
tigheden af at inddrage civilsamfundet i kampen for 
bedre uddannelse. På baggrund af studiet samledes 
højtstående politikere og ministre fra otte lande, og 
et konkret udbytte heraf var dannelsen af et regionalt 
netværk af parlamentarikere og organisationer, der 
vil arbejde sammen om at skabe kvalitetsuddannelse. 

Endelig har EAPI’s globale arbejde medvirket til, 
at en af EAPI’s partnere er blevet inviteret til at tale 
om uddannelse på FN’s generalforsamling om de nye 
2030-mål i september 2015. 

Årets højdepunkter i EAPI
•  EAPI har bidraget til at få kvalitetsuddannelse og to-

sprogethed højere på dagsordenen i otte lande i regionen. 
• EAPI var med til at sikre, at kvalitet blev skrevet ind i de 

nye verdensmål for uddannelse.
•  Sammen med vores partnere lykkedes det EAPI at 

overbevise politikere over hele verden om at øge deres 
finansielle bidrag til uddannelse.

Fakta om EAPI
EAPI støtter organisationer og netværk nationalt, 
regionalt og internationalt i at få gennemført æn-
dringer i love, regler og politikker, der vedrører ud-
dannelse, og i at holde regeringer op på forpligtelsen 
til at sikre alle en gratis kvalitetsuddannelse. 

Programmet arbejder med kvalitet i uddannelsen  
og finansiering af kvalitetsuddannelse. 

Programmet havde aktiviteter i 2014 for 2,2  
millioner kroner, tre partnere og to ansatte. 
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2014 VAR ET ÅR, hvor IBIS’ arbejde 
flere steder i verden blev betydeligt på-
virket af alvorlige begivenheder. I Syd-
sudan udviklede en politisk uenighed 
sig, og den blev i løbet af året til en 
blodig konflikt med mange hundred-
tusinder af flygtninge til følge. Det har 
sat grænser for, hvor og hvordan IBIS 
har kunnet arbejde, og det har fået os 
til at udsætte en del af arbejdet og i 
stedet bruge kræfterne på at hjælpe de 
mange børn og unge på flugt. 

På samme måde ændrede udbrud-
det af ebola i Vestafrika fuldstæn-
dig dagens orden i Sierra Leone og 
Liberia. Også her blev det meste af det 
planlagte arbejde stoppet, mens vi fo-
kuserede på at bremse smitten og af-
bøde de negative konsekvenser blandt 
andet for de millioner, der i måneder 
måtte klare sig uden skolegang. 

For de regionale programmer og det 
internationale politiske arbejde var 
den vigtigste begivenhed i år lance-
ringen af et nyt initiativ, som skal 
gå forrest i den globale kamp for kvali-
tetsuddannelse til alle. 

I forvejen har IBIS de to regionale 
programmer AAP og LAPI, som har 
fokus på oprindelige folk, klima og 
udvindingsindustri i henholdsvis 
Afrika og Latinamerika. Især i forhold 
til at skabe gennemsigtighed og 
indføre ordentlige kontrakter og fair 
skattebetaling på udvindingsområdet 
har året budt på fine resultater. 

Både IBIS og vores lokale og 
internationale partnere mærker dog 
også vanskeligheder, som skyldes, at 
et stigende antal regeringer ser med 
skepsis på både lokale og internatio-
nale organisationer – især dem, der 
stiller krav om åbenhed og indflydelse, 
og som stiller spørgsmål til penge-
strømme og aftaler. 

I de af IBIS’ partnerlande, der ikke var 
berørt af konflikt eller sygdom – nem-

lig Guatemala, Nicaragua, Ghana og 
Mozambique – blev arbejdet gennem-
ført som planlagt og med gode resul-
tater. I vores nyeste samarbejdsland, 
Burkina Faso i Vestafrika, åbnede IBIS 
i juni et lille kontor og underskrev 
de første aftaler med lokale samar-
bejdspartnere. Arbejdet her er i første 
omgang et enkelt temaprogram med 
fokus på at skabe kvalitetsuddannelse 
for de mange tusinde børn, som aldrig 
kommer i skole, eller som får en alt for 
ringe uddannelse. 

I alle lande koncentrerer IBIS sig 
fortsat om at styrke små og store part-
nerorganisationer og øge deres kom-
petence og kapacitet til at arbejde for 
lige adgang til uddannelse, indflydelse 
og ressourcer. Udgangspunktet er 
menneskers rettigheder, og værktøjet 
er især at søge indflydelse på beslut-
ninger samt udvikling og implemente-
ring af politikker og love.

 
I Danmark har IBIS især haft fokus på 
at sætte kampen mod ekstrem ulighed 
på dagsordenen via kampagner og 
konferencer. 

Og ikke mindst er der gået tid med 
at afprøve samarbejdet med Oxfam. I 
2014 besluttede generalforsamlingen, 
at IBIS i et år skulle være observatør i 
den internationale ngo for at afprøve 
samarbejdet og skabe et grundlag for 
i 2015 at beslutte, om vi fremover skal 
være en del af Oxfam.

2014 har derfor båret præg af dette 
forsøgsvise samarbejde og de analyser 
og den dialog, det har medført, og 
som har involveret stort set alle dele af 
organisationen både i København og i 
vores partnerlande. 

Årets økonomiske 
resultat 
Årets økonomiske resultat er et 
overskud på 207.000 kroner, hvilket er 
mindre end det budgetterede over-
skud på 831.000, men tilfredsstillende 
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inden for den usikkerhedsmargen, der 
er, når man arbejder i nogle af verdens 
fattigste og mest sårbare lande. 

IBIS’ egenkapital udgjorde ved udgan-
gen af året 13 millioner kroner. Det 
svarer til 5,6 procent af årets omsæt-
ning og må siges at være tilfredsstil-
lende. Andelen til langsigtet udvik-
lingsarbejde ligger over 80 procent, 
og derudover har vi brugt fire procent 
af omsætningen på humanitært 
arbejde i blandt andet Sydsudan. Otte 
procent er brugt på politisk arbejde og 
kampagner, og to procent er brugt på 
oplysningsarbejde og fundraising. 

Det er IBIS’ mål fortsat at holde 
administrationsprocenten på det, 
der er absolut nødvendigt for at 
drive organisationen godt og effek-
tivt. I 2014 gik 7 procent (5,3 hvis vi 
fraregner udgifter til kommunikation 
og fundraising) til administration, 
hvilket er tilfredsstillende. 

Medlemmer og 
samarbejde
I 2014 oplevede IBIS en stor stigning 
i støtten fra virksomheder, der indgik 
strategiske CSR-partnerskaber med 
IBIS. De udgør nu 38 procent af den 
private fundraising. Samtidig lykkedes 
det at standse faldet i indtægterne fra 
private bidragydere, der nu bidrager 
med næsten fem millioner kroner om 
året. 

Tusind tak til private, virksomheder, 
fonde og institutionelle donorer for 
støtten til vores arbejde.

Med venlig hilsen 

Ole Møs
Administrationschef, 
IBISFo
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Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2014

Beløb i 1.000 kr.
Indtægter 2014 2013
Danida rammebevilling 127.535 121.386 
Øvrige institutionelle donorer 87.920 135.238
Private midler  16.328 20.222
Andre driftstilskud (tipsmidler o.a.)  465 489

  Indtægter i alt 232.248  277.335

Omkostninger 2014 2013
Projekt- og programaktiviteter
Udviklingsaktiviteter 188.348 228.126
Humanitær indsats   8.728 10.957  
Kampagner og advocacy  16.948  21.887

Projekt- og programaktiviteter i alt 214.024 260.970 

Tab og hensættelser på projekter (278) 793 
Innovation 2.074 2.991
Øvrige omkostninger 16.221 14.463
  
  Omkostninger i alt 232.041  279.217 
   
  Årets resultat +/(-) 207 -1.882

Balance pr. 31/12 2014

Beløb i 1.000 kr.
Aktiver   2014 2013
Anlægsaktiver og deposita  3.005  3.404  
Omsætningsaktiver (tilgodehavender, værdipapirer og likvide beholdninger) 35.611 37.374

  Aktiver i alt 38.616 40.778

Passiver 2014 2013
Egenkapital pr. 31/12 2014 12.985 12.778 
 
Kortfristede gældsforpligtelser
Ubrugte donormidler inkl. skyldige renter 12.094 11.646 
Fratrædelsesgodtgørelse 4.858 4.108
Anden gæld 8.679 12.246  
  
  Passiver i alt 38.616 40.778 

Antal medlemmer og faste 
støtter ultimo 2014: 9.011

Udgifter til administration 
udgjorde i 2014: 7,0%*

*Beregnes beløbet anderledes og fratrækkes udgifter til fundraising og kommunikation er procenten 5,3. 
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Beløb i 1.000 kr.
 Danida rammebevilling  127.535  55%
 SIDA  25.085  11%
 Alliance2015  631  <1%
 GIZ 10.491 5%
 Humanitær indsats 9.191  4%
 Øvrige Danida 18.883 8%
 NORAD 2.175 1%
 Dutch Government funds  5.267  2%
 EU 4.759 2%
 Private midler  16.793 7%
 Øvrige 11.438  5%

   Indtægter 2014 232.248 100%

 Private midler:
 Medlemmer og faste bidrag 23% 
 Virksomheder 38%
 Fonde 2%
 Indsamlinger 37%

Sådan bruger IBIS pengene 

Beløb i 1.000 kr.
 Latinamerika 62.708 26% 

Guatemala 24.156 10% 
Nicaragua 23.991 10% 
Bolivia 10.015 4%

 Øvrig Latinamerika   4.546 2%

 Afrika 115.290 50%
 Mozambique 43.451 19%
 Sydsudan 13.212 6% 

Ghana 16.479 7% 
Liberia 14.210 6%

 Sierra Leone 17.102 7%
 Burkina Faso 4.484 2%
 Øvrige Afrika  6.352 3%

 Regionale programmer 12.064 6% 
EAPI 2.233 1%   
LAPI 5.809 3%

 AAP  4.022 2%

 Andet 41.979 18%
 Andre programaktiviteter 23.749 10%
 Komm. og fundraising 3.764 2%
 Innovation 2.074 1%
 Administration 12.391 5%

   
 Omkostninger 2014 232.041 100%

Læs hele regnskabet på www.ibis.dk
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Beløb i 1.000 kr.
     Langsigtet udvikling 188.136  81% 
     Humanitær indsats  8.728  4% 
     Kampagner og advocacy  16.948  7% 
     Komm. og fundraising  3.764  2% 
     Innovation  2.074  1% 
     Administration  12.391  5% 
  
Total  232.041  100%
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http://www.ibis.dk


Tusind tak
for hjælpen
En stor og varm tak
til alle jer, der har 
været med til at 
arbejde for en mere 
retfærdig verden.

Tak til alle IBIS’ medlemmer og faste 
støtter, fordi I prioriterer at gøre en 
forskel for andre mennesker. 

En særlig tak til de mange frivillige, 
der gør en stor og vigtig indsats, 
og til de mange elever og lærere, 
der har deltaget i årets Hele Verden 
i Skole-kampagne. 

Tak til Danida og ikke mindst tak 
til de fonde og virksomheder, der 
i en tid, hvor verdens samlede bidrag 
til udvikling falder,  yder en stor og 
uvurderlig støtte til IBIS’ arbejde.  
 

IBIS er 
observatør i
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