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I en tid, hvor uligheden vokser mange steder i 
verden, er det glædeligt at kunne sige, at Oxfam 
IBIS aldrig har stået stærkere i vores arbejde for at 
forbedre verden.

Aldrig før har så mange mennesker bakket op om 
vores indsats som i det forløbne år. Flere og flere i 
Danmark kan se, at det er et fælles ansvar for os og 
befolkningerne i det globale syd at nå verdensmå-
lene om mindre ulighed, om bekæmpelse af fattig-
dom og bedre uddannelse til alle. Flere og flere kan 
se, at vi skal hæve stemmen over for uligheden og 
kræve politiske forandringer. Derfor melder flere sig 
med en frivillig indsats eller et kontant beløb. Tak!

Aldrig tidligere er det lykkedes Oxfam IBIS at få så 
store bidrag i hus fra internationale donorer, der har 
tillid til kvaliteten af vores indsats. Det vil vi kunne 
se i det kommende år, hvor rekord-fundraising skal 
give en rekord-indsats for verdens fattigste.

Særligt stolte er vi af vores nye samarbejde i 
årets løb med verdens største uddannelsesfond, 
Global Partnership for Education, som har betroet 
os at forvalte hele 360 millioner kroner over de 
næste tre år. Penge og uddannelses-knowhow, der 

skal omsættes aktivt, og som civilsamfund over 
hele verden kan bruge til at styrke deres lokale 
politiske arbejde for kvalitetsuddannelse.

Nogle gange er livreddende nødhjælp det vigtig-
ste. Oxfam IBIS var til stede, da hundredtusindvis 
af mennesker mistede alt i oversvømmelserne i 
Mozambique. Og vi er med til at sørge for rent vand, 
mad og andre basale livsnødvendigheder til nogle 
af de mennesker, der er fanget i humanitære kata-
strofer som i Syrien, Yemen og Sydsudan.

Vi ved, vores indsats nytter. At vi er stærke sam-
men. Tusind tak, fordi du er med.

Christian damholdt

Kristian weise

Stærke sammen

Christian Damholdt, 
Formand i Oxfam IBIS

Kristian Weise, 
Generalsekretær i Oxfam IBIS

Bertil Suadicani og Lotte Æ
rsøe
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Forside foto: Andres Cardona
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15-årige Ala mistede flere års uddannelse på grund af krigen, men 
nu er hun kommet tilbage i skolen takket være det store Education 
for  Life-projekt, der sikrer uddannelse til 35.000 børn i Sydsudan og 
 Uganda. Oxfam IBIS driver projektet med syv andre lokale og inter-
nationale organisationer, og det er støttet af EU. 

”Mine forældre blev dræbt i 
krigen i Sydsudan, så jeg flyg-
tede med mine små søskende 
til Uganda. Mange af naboerne 
siger, at jeg har brug for en 
mand til at tage sig af mig.  
De prøver at tvinge mig til at 
blive gift. Men jeg bliver ved 
med at sige nej! For jeg vil  
blive i skolen. Det er det,  
der gør mig glad”
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30.399 
mennesker tog sidste år 

del i vores programmer for 
demokrati og økonomisk 

retfærdighed

Demokrati og 
økonomisk

retfærdighedI disse år stiger uligheden i store dele 
af verden. Derfor arbejder vi i 16 lande for, at en 
større del af rigdommen skal gå til skoler og hospi-
taler i stedet for at ende i lommerne på de rigeste.

Demokrati og menneskerettigheder står centralt. 
Vi står sammen med de mest marginaliserede, når 
de kæmper for indflydelse på deres eget liv. For 
eksempel har vi i år støttet oprindelige folk i deres 
kamp mod store firmaer, der udvinder naturres-
sourcer på deres territorier uden at spørge om lov.

Et centralt punkt er fair skat. Fra EU til OECD 
presser vi på for at få bedre regler. Samtidig  
kæmper vi side om side med lokale partnere for,  

at landene bliver bedre til at opkræve skat og bru-
ge pengene til gavn for de fattigste. For eksempel 
underviser vi almindelige mennesker i at læse 
budgetter, og vi får medierne til at tage emnet op. 

I år har vi desuden styrket fokus på den private 
sektor og ansvarlige investeringer, som både 
handler om at betale en fair skat og respektere 
miljø og menneskerettigheder. 
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SEJR OVER SKATTELY
Kampen mod skattely har i årevis 
været en mærkesag, og et af vores 
vigtigste forslag er fuld offentlig land 
for land-rapportering. Det vil betyde, 
at selskaber skal lægge regnskaber-
ne åbent frem for hvert enkelt land, 
de arbejder i. Det vil i praksis gøre det 
tydeligt, hvem der bruger skattely. 
I december 2018 meldte regerin-
gen ud, at Danmark som det første 
EU-land går ind for land for land-rap-
portering for alle lande, inklusive 
udviklingslandene. En stor sejr, som 
Oxfam IBIS har kæmpet for i ti år.

FOLKETS DOMSTOL 
Massiv forurening, syge børn og drab 
på politiske modstandere. Det har 
store konsekvenser, når mineselska-
ber rykker ind på oprindelige folks 
territorier. 22 indianske samfund i 
Mexico samlede beviser mod mine-
selskaber, som de præsenterede for 
et panel bestående af kendte men-
neskerettighedsforkæmpere - støt-
tet af  Oxfam IBIS. De konkluderede, 
at 41 mineprojekter er ulovlige. Det 
skabte genlyd, og på den baggrund 
er vores partnere nu i dialog med 
Mexicos regering om problemerne.  

KVINDER MED POWER
Traditionelt set har kvinder i Liberias 
landområder ikke haft ret meget at 
skulle have sagt – og alt for mange 
af dem måtte leve med vold og over-
greb som en del af hverdagen. I 2016 
startede vi et program op for at æn-
dre på disse normer og forhold. Og i 
år har vi virkelig set resultater: Flere 
melder vold og overgreb til myndig-
hederne. Og lige så vigtigt: De lokale 
ungdoms- og kvindeorganisationer 
har fået masser af power. De er 
blevet en markant politisk stemme, 
både lokalt og nationalt i Liberia. 
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Ikke alene giver skolen et rigere liv – for 
eleven selv, og for alle omkring hende. 
En god uddannelse former hende samtidig 
til en samfundsborger, der kan tage stilling 
til verden. Derfor har vi i år arbejdet med 
kvalitetsuddannelse i 11 lande i Afrika og 
Latinamerika. Og i Mellemøsten og Nord-
afrika er vi godt i gang med at hjælpe unge 
i job via kortere uddannelsesforløb. 

I nogle lande er vores partnere helt ude 
på skolerne, hvor vi styrker undervisnin-
gen. Flere børn kommer i skole, og de lærer 
mere - for eksempel gennem lærertræning, 
oprettelse af særlige skoleforløb og bedre 
inddragelse af forældrene.  Andre steder 
arbejder vi politisk, for eksempel på at sik-
re flere penge til uddannelse og sørge for, 
at de bliver brugt til gavn for de fattigste. 

Eller på at styrke uddannelsesplanerne,  
så eleverne i sidste ende lærer mere.

Vi støtter regionale og globale 
uddannelses organisationer i deres vigtige 
indflydelsesarbejde. Og så arbejder vi for 
at gøre uddannelse til en integreret del af 
Oxfams globale strategi, så endnu flere 
mennesker i fremtiden kan bekæmpe 
fattigdom og ulighed i deres eget liv.

Uddannelse 
til alle

67.611
mennesker deltog  

sidste år i et af Oxfam IBIS’  
uddannelsesprogrammer

Skoleelev eller 
barnebrud? Vi 
kæmper for, 
at Guatemalas 
piger skal være 
det første
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STOP PRIVATISERING AF UDDANNELSE
I år lancerede vi en global kampagne 
for at stoppe den farlige tendens til, at 
fattige lande udliciterer uddannelse til 
firmaer, der tjener penge på skolerne – 
hvilket skaber dårligere undervisning og 
skubber de fattigste børn ud. Den første 

sejr kom 8. juni, da vi fik overbevist bestyrelsen i verdens 
største uddannelsesfond, GPE, om at fondens midler ikke 
skal bruges til at støtte profitskoler. Et kvantespring fremad 
for rigtig mange af verdens fattigste børn

TEKNISK TRÆNING TIL UNGE
”Her på kurset bliver jeg smittet af den gode energi. Jeg får 
støtte og bliver opmuntret til at tro på mig selv – at jeg kan 
blive selvstændig og tælle som en fuldgyldig borger, der 
bidrager med noget,” siger 37-årige Hedia Mabrouka, der 
går på et af vores partneres iværksætterkurser i Tunesien.
Som en del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram giver vi 
viden og færdigheder til unge i Marokko, Tunesien, Egypten 
og Jordan, som hjælper dem til at få job, starte virksomhed 
og engagere sig i samfundet. Målet er at få 9.500 unge i job.

GODE SKOLER TIL 10.000 BØRN 
Oxfam IBIS og Hempel Fonden er gået sammen i et nyt stra-
tegisk partnerskab for at give børn i Bolivia og Guatemala 
en god uddannelse. I år gik vi for alvor i gang med at forbed-
re den undervisning, som de indianske børn møder på sko-
lerne – den skal tage udgangspunkt i deres egen verden og 
foregå på deres eget sprog. Der er særligt fokus på pigerne; 
alt for mange bliver gravide og dropper 
ud. Det kræver en holdningsændring at 
ændre dette, og derfor inddrager vi alle 
i lokalsamfundene i projektet.   
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sidste år STØTTEDE du...

22,3 MIO.
MENNESKER VIA ALLE OXFAMS  
PROGRAMMER

119.814
MENNESKER VIA OXFAM IBIS’  
EGNE PROGRAMMER 

53%
VAR KVINDER OG PIGER

210 MIO.
KRONER VAR OXFAM IBIS' SAMLEDE 
OMSÆTNING I 2018/19

HVAD BRUGTE VI 
PENGENE PÅ?

HVOR KOM  
PENGENE FRA?

62%

79%

12%

  6%
3%

6%

12%

7%

3%
3%

1%

1%
1%

3%
1%

■ Danida
■ EU
■ Svenske SIDA
■ Hollands MFA
■ Øvrige insti.
■ Fonde

■ DK Indsamling
■  Operation  

Dagsværk

■ Øvrige private
■ Medlemmer
■ Kampagner

■  Programmer ude i verden
■ Programstøtte
■ At fortælle om arbejdet og 
skaffe flere penge
■ At sikre, at Oxfam IBIS drives så 
effektivt som muligt
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Fredsopbygning
Det er mindre end to år siden, at vi i Oxfam IBIS 
kastede os over arbejdet med fredsopbygning. 
Men vi er kommet stærkt fra start, og allerede 
i år har vi opnået gode resultater. Der er stor 
interesse fra landekontorerne rundt om i ver-
den for at arbejde sammen med os, og vi har 
fundet en håndfuld fantastiske partnere, 
der virkelig gør en forskel i nogle af 
verdens brændpunkter. 

Vi har programmer i otte lande, der  
hver især kæmper med vidt forskellige 

problemer; fra den langvarige krise i Sydsudan 
til den spirende fred i Colombia. Alle steder 

fokuserer vi på at få flere kvinder og unge 
med dér, hvor freden bliver forhandlet –  
om det så er i flygtningelejrens lokalråd  

eller på parlamentets bonede gulve.  
For det må ikke kun være gamle mænd 
med geværer, der sidder i et rum og 
lægger planer for fremtiden. Det er  

nemlig bevist gang på gang, at freden 
varer længere, hvis alle er med. 

Marisel var FARC- 
kriger i 22 år. Hun  
glæder sig over freden 
- men det er svært at 
starte et helt nyt liv
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NY DAGSORDEN  
I DANMARK
Danmarks rolle i kriseramte områder 
som Afghanistan og Sahel går alt for 
ofte ud på at stille militært perso-
nel eller isenkram til rådighed. Det 
betyder, at vi ignorerer de grund-
læggende årsager til, at konflikterne 
opstod og stadig kører. Derfor har vi 
i Oxfam IBIS stillet os i spidsen for et 
netværk i Danmark, der skal gøre po-
litikere og andre beslutnings tagere 
opmærksomme på, hvad der kan 
gøres – og kæmpe for, at prioriterin-
gerne fremadrettet bliver lavet om, 
så for eksempel kvinders deltagelse 
i fredsprocesser kommer højere op 
på dagsordenen.  

FRED I LEJREN
I Uganda lever hundredtusindvis af 
sydsudanesere på flugt fra borger-
krigen. Men risikoen for uroligheder 
er stor, når befolkningsgrupper, der 
er i konflikt med hinanden i hjemlan-
det, nu bor dør om dør i flygtninge-
lejrene. Derfor har vi i år støttet 
ledere i to af lejrene i at mægle. Vi 
har været med til at oprette lokale 
fredskomitéer. Og vi har hjulpet gode 
kræfter, der arrangerer aktiviteter 
som koncerter og fodboldkampe, 
som skaber sammenhold på tværs af 
etnicitet og tilhørsforhold. 

FORSONING I  
FARC-LAND
For tre år siden indgik regeringen og 
guerillagruppen FARC en fredsaftale 
i Colombia efter 52 års borgerkrig. 
Men ét er, hvad der står på papiret 
– noget andet er, hvordan menne-
sker, der hele deres voksne liv har 
kæmpet mod hinanden, pludselig 
skal leve fredeligt sammen. De 
fleste af de tidligere FARC-krigere 
er nu samlet i midlertidige lejre, 
hvor frustrationerne vokser dag for 
dag. Vi har startet en dialog mellem 
nogle af de kvindelige ex-krigere og 
lokale kvindegrupper, så de sammen 
kan finde løsninger til en varig fred i 
deres område. 
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Når katastrofen rammer, har mennesker brug for 
simple ting som rent vand og tag over hovedet. 
Samtidig er det altafgørende, at børn og unge 
kommer tilbage i skole så hurtigt som muligt – 
ellers risikerer vi at tabe generationer på gulvet, 
uden mulighed for at skabe en bedre fremtid.

I år var vi til stede i 11 krise- og konfliktom-
råder. Vi arbejdede videre med de længereva-

rende humanitære programmer i 
Sydsudan og Mali. I Yemen, 

Syrien og Libyen hjalp 
vi løbende flygtninge 

og internt fordrevne 
med for eksempel 
vand og hygiejne. 
Og derudover trak vi 
seks gange på den 

akutpulje fra Danida, 
vi kan udløse, når der er 

brug for hjælp her og nu. 
Det skete i Burkina Faso, Mo-

zambique, Somalia, Colombia, Jordan og Congo. 
På få år har vi skabt en stærk humanitær 

afdeling, der redder liv hver eneste dag. Og flere 
og flere danskere støtter op om arbejdet, når vi 
samler ind under akutte katastrofer. 

Nødhjælp

14-årige Teresa flygtede med 
sin familie fra vandmasserne, 
da cyklonen Idai hærgede 
Mozambique

21.117
mennesker fik sidste  
år hjælp gennem et af  
Oxfam IBIS’ nødhjælps- 

programmer



SYDSUDAN: MERE END BARNEBRUDE
Borgerkrigen har fået antallet af børneægteskaber til at 
eksplodere i Sydsudan; i delstaten Nyal bliver 70 procent af 
pigerne nu gift, før de fylder 18 år. I samarbejde med en foto-
journalist teamede vi up med en gruppe piger, der kaldte sig 
selv for Noura Nyal - ’elsk dig selv, Nyal’. Pigerne tog billeder 
af deres hverdag og fortalte om deres liv, håb og drømme, 
og det blev til en udstilling, der gik verden rundt og virkelig 
satte problemet på dagsordenen i medier og hos donorer. 

CYKLONER I MOZAMBIQUE
Da cyklonerne Idai og Kenneth med få ugers mellemrum 
fejede ind over det sydlige Afrika, smadrede det livet og 
fremtidsplanerne for mange hundrede tusind fattige men-
nesker. Oxfam gik med det samme i gang med at hjælpe de 
værst ramte. Og i løbet af et par måneder havde vi sørget 
for rent vand, mad, husly og hygiejnekits til op imod en 
halv million mennesker. Her i Danmark samlede vi ind til 
ofrene i Mozambique, og på få dage lykkedes det os at 
rejse 350.000 kroner. 

ENORMT BEHOV I YEMEN
Den humanitære krise i Yemen er stadig den største i 
verden. Konflikten raser nu på femte år, og mere end 24 
millioner mennesker - eller over tre fjerdedele af befolknin-
gen – har akut brug for hjælp og beskyttelse. Som en af de 
eneste organisationer er Oxfam til stede inde i selve Yemen, 
hvor vi blandt andet kæmper for at skaffe rent vand til folk, 
så koleraen ikke spreder sig. Og vi sørger for uddannelse til 
nogle af børnene, så de kan være med til at bygge landet op 
igen, når krigens parter en dag holder op med at sønder-
bombe det plagede land. 
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Arbejdet i Danmark
Oxfam IBIS er en del af en global bevægelse, der 
har magt og indflydelse der, hvor beslutninger-
ne træffes – fra Næstved til Nairobi. I Danmark 
består bevægelsen af stærke mennesker med 
holdninger, der er født ind i en privilegeret del af 
verden – der bakker op om andre stærke men-
nesker, der tilfældigvis er født et andet sted. 

I oktober havde knap 8.000 danskere meldt 
sig ind. Men jo flere vi er, desto stærkere står 
vi. Derfor arbejder vi på højtryk for at engagere 
endnu flere. De sociale medier er omdrejnings-
punkt for kampagnerne. Selvom platformene har 
indbyggede dilemmaer, er de uden sidestykke 
det mest effektive sted at komme i dialog med 
danskerne. Ofte tilsætter vi aktiviteter ude i 
virkeligheden, som debatter og foredrag. 

Den gratis læsebog LæseRaketten fik i år 
163.699 elever til at fordybe sig i Colombia. Til 
foråret udkommer den næste, som vi laver sam-
men med Red Barnet. Vi vil nemlig gerne samar-
bejde med alle, fra virksomheder til organisatio-
ner, bare vi har fælles mål: At bekæmpe ulighed. 

21.973
danskere deltog sidste år 
i en af vores kampagner – 

ud over LæseRaketten 
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DANSKE VÅBEN SKAL IKKE SLÅ IHJEL I YEMEN
Vesten tjener hvert år milliarder på salg af våben til Saudi Arabien og Emiraterne, som bliver brugt til at 
bombe civilbefolkningen i Yemen. Det skal stoppes, og derfor indledte vi i slutningen af 2018 en kampag-
ne for at få den danske regering til at indstille våbeneksporten til disse lande, med den danske våben-
fabrik Terma som eksempel. Mange danskere skrev under – og efter få uger besluttede regeringen at 
suspendere våbensalget. 

KAMPEN MOD SKATTELY FORTSÆTTER
De senere års kamp mod skattely fortsætter for fuld styrke. Skattelyfri Kommune-kampagnen har stor 
medvind – 13 kommuner har indtil nu skrevet under på charteret, der forpligter dem til at holde op med at 
handle med virksomheder, der bruger skattely. Det er kun sket, fordi vores fantastiske frivillige har arbej-
det benhårdt rundt om i kommunerne. I valgkampen til Europa-Parlamentet var vi desuden med til at gøre 
skattely til et centralt emne, som politikerne diskuterede intenst både i medier og på valgmøder.  

AMBASSADØRER FOR VERDENSMÅLENE
17 seje frivillige blev i år udpeget som Oxfam IBIS’ verdensmålsambassadører. De tager rundt på højskoler 
og folkeskoler for at spille verdensmålsspil, diskutere bæredygtig udvikling og inspirere til, hvordan ele-
verne selv kan bidrage. LB-fonden har spyttet 380.000 kroner i projektet, og de unge frivillige bliver rigtig 
godt modtaget ude på skolerne.

                            
                                                      kommune  

Erklærer hermed at arbejde aktivt for at blive skattelyfri.
 

Dato                                    Borgmester

 

Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil 
kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, 

indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, 
tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig 

skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til, 
indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en 

fair beskatning af kommunens leverandører.

VISION
Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence 

mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier 
skabes - så de også gennem deres skattebetalinger bidrager 

positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes, 
og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber, 

vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted.
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Sammen har vi i år skabt fantastiske resultater,  
der virkelig gør en forskel over hele verden.  

Men intet af det var sket uden mennesker som dig.

Tusind tak,  
fordi du er med!


