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LEDER

SOLIDARITET GÅR ALDRIG AF MODE
Det stærke politiske engagement er noget af det, der altid har adskilt Oxfam IBIS fra
mange af de andre organisationer derude. Vi er ikke bare styret af, at det er synd for
nogle folk i den tredje verden. Vi er her hver især, fordi vi mærker en stærk solidaritet
og føler os forbundne med de mennesker i andre lande, der ikke får en fair behandling.
Igennem 50 år har vores organisation turdet tage nogle af de hårde slag. Arenaen
har flyttet sig: I den første tid var det kampen mod apartheid i det sydlige Afrika og
de undertrykkende regimer i Latinamerika, vi koncentrerede os om. I dag arbejder vi
blandt andet på at bekæmpe skattely og multinationale selskaber, der ikke betaler
til fællesskabet. Verden er blevet mindre, og vi selv er blevet en del af noget større.
Men drivkraften har altid været den samme.
Vores arbejde er ikke altid lige populært. Da vi gik ind i kampen mod apartheid, var
det et emne, der skilte vandene. I dag er kampen mod skattely heller ikke ligefrem noget, der får donorerne til at stå i kø. Men den er vigtig, og derfor kaster vi os ind i den.
UDDANNELSE ER NØGLEN
En anden rød tråd gennem årene er arbejdet med at skaffe kvalitetsuddannelse til
alle. Kun gennem uddannelse får mennesker mod, midler og mulighed for at skabe
en tilværelse for sig selv, sådan som de har ret til. Det har vi altid vidst.
I år har flygtningebørns ret til uddannelse stået højt på vores dagsorden. Hvor tæt
den kamp ligger på organisationens hjerte, blev vi mindet om, da vi mødte Winnie
Byanyima, som er direktør for Oxfam International. Vi talte længe om IBIS’ optagelse i
Oxfam. Til sidst kom den danske delegation ind på vores historie: Vi forklarede, hvordan
IBIS var vokset ud af WUS. Og da var det, som om der tændtes et lys i direktørens øjne.
Winnie Byanyima er fra Uganda, og som barn flygtede hun med sin mor
til England. Her fik hun den hjælp og støtte, hun skulle bruge for at
udvikle sig til den stærke kvinde og leder, hun er i dag – blandt
andet gennem et uddannelseslegat fra WUS!
Vi er stolte af at være en del af den organisation, der gjorde
det muligt – både for Winnie og for tusindvis af andre kvinder
og mænd i verden. Og vi er stolte af at være en del af den
kamp mod fattigdom og uretfærdighed, som Oxfam IBIS stadig
kæmper hver eneste dag.
Vi håber, du har det på samme måde.
Christian Damholt, ny formand &
Mette Müller, afgående forkvinde, Oxfam IBIS
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10 ÅR, MATALAPO PRIMARY SCHOOL,
SISSIPE, GHANA
HAR GÅET PÅ WING SCHOOL
(LANDSBYSKOLE) STØTTET AF OXFAM IBIS

om oxfam ibis
Oxfam IBIS er det danske medlem af en
global bevægelse af mennesker, der ikke
vil finde sig i fattigdom – for fattigdom er
skabt af mennesker, og mennesker kan
også udrydde den. Vi hjælper børn og voksne til en bedre fremtid gennem uddannelse. Vi redder liv, når katastrofen rammer, og
hjælper de ramte med at komme stærkere
tilbage. Sammen tager vi fat på de store
uretfærdigheder, der holder folk fast i
fattigdom, såsom ulighed, diskrimination
og klimaforandringer. Og vi stopper ikke, før
ingen vokser op og lever et liv i fattigdom.
Vær med.

Bertil Suadicani

I 1966 var amerikanerne i krig i Vietnam. I Kina gennemførte Mao sin blodige kultur
revolution. I Latinamerika levede mange oprindelige folk under nærmest slave
lignende forhold. Og i Afrika tog flere lande de første skridt mod at blive selvstændige, samtidig med at regimet strammede grebet om magten i Sydafrika.
Og i Danmark? Her samledes en gruppe studerende og lærere under navnet WUS
om at stifte en ny organisation, der skulle bekæmpe uretfærdighed ude i verden. Det
er 50 år siden dette efterår. Og selvom navnet er skiftet et par gange, er målet stadig
det samme: Vi vil ikke finde os i fattigdom og uretfærdighed.

Redaktion
Redaktør: Rikke Hovn Poulsen,
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Annelie Abildgaard, aa@oxfamibis.dk
Layout: Peter Waldorph
Korrektur: Marie Lauritzen

Bertil Suadicani

50 år for
retfærdighed

TEMA: oxfam ibis
SUCCES
50 år

”Der er normalt ingen skole i landsbyer som
min. Så der er ikke mange børn på landet,
der har mulighed for at tage en uddannelse. Heldigvis blev der bygget en landsbyskole tæt på mit hus, kort tid før jeg skulle
begynde i skolen, og derfor kunne det lade
sig gøre for mig.
Jeg ved, at jeg er meget heldig, og derfor
bruger jeg også mange aftener med en
lommelygte og mine skolebøger.
Nu er jeg rykket fra landsbyskolen til den
store skole i byen, så hver dag skal jeg gå
langt i bagende varme. Det ville have været
meget svært for mig, da jeg var lille.
Jeg er ti år, så jeg skulle egentlig gå i
fjerde klasse. Men jeg har klaret mig så
godt, at lærerne har rykket mig op i sjette.
Mine forældre har aldrig været andre
steder end her. De lever af de yams og
kassava, de dyrker på vores jord. Hvis ikke
det var for landsbyskolen, ville jeg nok få
et liv ligesom dem. Det har jeg virkelig ikke
lyst til. Jeg vil hellere arbejde som lærer
eller sygeplejerske – det vil være meget
spændende.
Jeg giver ikke op. Jeg elsker at lære.
Specielt engelsk, så jeg kan tale med alle
og komme rundt i Ghana.”
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3 skarpe
til den nye
formand
Christian Damholt, 28 år, politisk konsulent i Dansk Magisterforening – og
ny bestyrelsesformand for Oxfam IBIS

Hvad er dine vigtigste ambitioner
for Oxfam IBIS?
”Vi skal længere ud med vores bud
skaber. For eksempel skal vi arbejde
på at lave nye alliancer og samarbej
de med organisationer, virksomheder
og bevægelser – også nogle af dem,
vi traditionelt ikke er så tæt på. Pro
jektet The Tax Dialogue om skat og
CSR er et godt eksempel på, hvordan
vi skaber resultater
gennem konstruktiv
dialog med erhvervs
livet uden at miste
blikket på vores mål.”

Så er Oxfam IBIS’ nye bestyrelse på plads. Lørdag 8. oktober løb den årlige generalforsamling af stablen. Efter en levende og engageret debat var der valg til bestyrelsen, og fire nye ansigter blev valgt ind. Mette Müller havde besluttet sig for at
takke af som forkvinde efter otte år på posten, men hun fortsætter som menigt
bestyrelsesmedlem. Den nye bestyrelse består af:
Øverst fra venstre: Christian Damholt (formand), Poul Erik Christoffersen, Charlotte
van Doorn Bernhard (ny), Charlotte Torp Møller (ny), Karsten Damgaard, Carl Valentin.
Nederst fra venstre: Merete Høgh Jeppesen (næstformand), Maya Lindberg Brink (ny),
Maria Dyrberg, Mette Müller. Ikke til stede: Jakob Lindell Ruggaard (ny), Christine L unde
Rasmussen, Katrine Nørtoft Magelund, Niels Martiny.

af Oxfam IBIS’ omkostninger gik i 2015 til
langsigtet udvikling. Det betyder, at fire
ud af fem kroner bliver brugt til projekter,
som forbedrer fattige menneskers vilkår
og reducerer ulighed på den lange bane.
De resterende penge går til humanitære indsatser, det vil sige nødhjælp, og
oplysningskampagner og kommunikation. Kun 5,9 procent af omkostningerne
bliver brugt på administration.

Du kan lige
nå det!
Arbejder du med børn og unge? Så læs med her:
Tilmeldingen til dette års LæseRaket er egentlig lukket, men du kan stadig nå at bestille
bogen, hvis du ringer til os inden 8. november
på telefonnummer 35 20 02 60. LæseRaketten
er Oxfam IBIS’ læsebog til skoleelever. I år
handler den om Sydsudan og er en blanding af
portrætter af børn og skønlitterære historier.

Jeg er oprørt over de rige regeringers
stædige modstand mod at byde flygt
ninge velkommen (…). Hvilken knusende
ringe værdi tillægger disse regeringer
livet for de desperat ulykkelige piger
og drenge, som forsøger at finde et
sikkert hjem?

Sæt kryds:
4. februar

22,2 millioner

mennesker fra hele verden fik direkte hjælp gennem Oxfams programmer fra april
2015 og et år frem. Af disse er 55 procent kvinder og piger.

Husk at tænde for dit fjernsyn 4. februar
2017 – der løber næste års Danmarks
Indsamling nemlig af stablen. Det er 11.
gang, at Oxfam IBIS er med til at arrangere den kæmpestore indsamling sammen
About the One Oxfam Output Reporting
med
Danmarks
Radio
11areas
andre
af
Oxfam is evaluating its strategic plan through
three major
components: output
reporting,og
outcome
and social
accountability. Output reporting allows us to say something meaningful about our reach and scale; however, our
outcome areas, where we will be able to speak
about
our ability to
achieve impact and our added
value, are more
de
største
organisationer
herhjemme.
important than the output numbers. For social accountability, in 2014 we completed an independent partner survey
(which will be repeated again later in the time frame of the OSP) to listen to partners.
I 2016* *samlede
vi i fællesskab over 97
*
Direct beneficiaries are all project participants if they are engaged in project activities and have direct access (benefit)
millioner
kroner
indengaged
på indenne
måde,
to the products / services of the project. We also
include those who,
without being
project activities,
obtain og
direct benefit from activities/products/services of the project if: 1) they are explicitly identified as intended direct
beneficiaries in the project plan; 2) the benefit
has occurred
during
FY 2015/16;
3) there is a directtil
relationship
with IBIS’
heraf
gik
over
tre
millioner
Oxfam
the project participants (e.g. through being part of the same household).
We counted as partnerships those funding relationships based on a written contractual agreement and where Oxfam
arbejde
med
at
hjælpe
Liberia
på
fode
has contributed funding during the FY 2015/16 towards shared specific or long-term goals. Non-financial partnerships
were reported if the relationship was based on a written agreement OR if the relationship was established at least one
year ago AND the partner was actively involved
in the efter
different stages
of the project Temaet
management cycle.
Institutional
igen
ebolaen.
for
næste
års
donors, suppliers, consultants and contractors have not been considered as partners.
indsamling er stadig hemmeligt, men vi
kan afsløre så meget, at vores projekt
Globally we support 49%
bliver i Bolivia. Husk at se med!
of our direct

Winnie Byaniyima, direktør for Oxfam International,
i forbindelse med flygtningetopmødet i New York
i september 2016

Our Reach and Scale 2015/16

vesteuropa
450k 56% 381

NordAmerika
50k 48% 61

Latinamerika
1m 55% 594

Asien
5,1m 52% 985

Mellemøsten
og Nordafrika
4.2m 57% 398

Vestafrika
3,4m 55% 224

stillehavet
500k 57% 135
Øst- og Centralafrika
5,9m 53% 272

Sydlige Afrika
1,4m 63% 194
• Antal modtagere
• Procentdel kvinder og piger
• Antal partnere
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79,2 %

Her er den nye bestyrelse

We worked together with 3,515
unique partner organizations in
both funding (73%) and non-funding

Lotte Ærsøe, William Vest-Lillesøe og Alex Baker

Hvad kan du bidrage med?
”Med et stort politisk engagement. En
del af dette engagement udspringer
af en dyb indignation over finans
krakket i 2008. Det er hamrende
uretfærdigt, at så mange fattige
mennesker kom til at betale regnin
gen fra en fest, de ikke var inviteret
med til. Vi er nødt til at gøre noget
for at komme den ekstreme ulighed
til livs, blandt andet via adgang til
kvalitetsuddannelse og retfærdige
skattesystemer!”

Langsigtet udvikling 79,2 %
Humanitær indsats 3,6 %
Kampagner og advocacy 9,4 %
Kommunikation og fundraising 1,8 %
Innovation 0,1%
Administration 5,9 %

Bertil Suadicani

Hvorfor vil du være formand?
”For det første fordi Oxfam IBIS er
en supervigtig organisation, der
skaber resultater med og for mange
mennesker ude i verden. Og for det
andet fordi vi er en kritisk og kon
struktiv stemme i den danske debat.
Det vil jeg gerne stå i spidsen for at
gøre endnu stærkere som en del af
Oxfam.”
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Right to be heard

Gender Justice

Saving lives

Working with 908 partners we reached
2.4m beneficiaries in 490 projects.
50% of our beneficiaries are women

Working with 438 partners we
reached 1.2m beneficiaries in 298
projects. 65% of our beneficiaries are

Working with 584 partners we reached
13.7m beneficiaries (80% of them in
humanitarian crises) in 566 projects. 55%

De glade børn på forsidebilledet kommer fra fritidshjemmet
Centro Criança Feliz, der ligger i en forstad til Mozambiques
hovedstad Maputo. Fritidshjemmet hjælper forældreløse og
udsatte børn i det fattige område, og det blev gennem en
årrække støttet af Oxfam IBIS.
Fotograf Lotte Ærsøe og journalist Rikke Hovn Poulsen fik
en varm velkomst, da de kom forbi, mens de var ude at lede
efter andre historiske projekter til dette jubilæumsnummer
– dem kan du læse om på side 13 og side 20.
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VERDEN RUNDT SEPUR ZARKO

VERDEN RUNDT SEPUR ZARKO

endelig fik rosalina
retfærdighed
15 mayakvinder blev holdt fanget, tortureret og voldtaget igennem fire år under Guate
malas borgerkrig. Nu er to højtstående generaler endelig blevet dømt for forbrydelserne
LINE BECHMANN

WILLIAM VEST-LILLESØE

GUATEMALA: ”Det, der gør mest ondt at
huske, er, hvordan min mand led – hvordan de fik fat i ham og torturerede ham,”
fortæller 71-årige Rosalina stille.
”De kom og bortførte ham og brændte
alt, hvad vi ejede. Jeg var efterladt med
otte børn. De tvang os til at lave mad og
vaske tøj, og de voldtog os, når de ville.
Det er, som om mit hjerte vokser og gør
ondt, når jeg tænker på det.”
Rosalina er en af de 15 mayakvinder
fra landområdet Sepur Zarko, der tidligere i år fik oprejsning for de rædsler,
der udspillede sig fra 1982-1986 under
Guatemalas borgerkrig. To højtstående
eksgeneraler blev idømt 360 års fængsel
for at have holdt kvinderne fanget og
udnyttet dem.
Retssagen var en lang og svær proces
– både for kvinderne og for det guatemalanske samfund som helhed. Den rippede
op i gamle sår, og kvinderne blev konfronteret med gerningsmændene og deres
magtfulde støtter, der nægtede alt.
”Jeg græd meget, første gang jeg
skulle fortælle min historie, men
nu er det blevet lettere. Jeg fortæller den med mere styrke,”
fortæller Rosalina stolt.

SAGEN FRA SEPUR ZARKO
KONFLIKTEN: Under Guatemalas væbne
de konflikt fra 1960 til 1996 kæmpede
regeringsstyrker mod venstreorienterede,
bønder og oprindelige folk, der krævede
ret til deres jord. Konflikten efterlod over
250.000 ofre – døde samt forsvundne.
FOLKEDRAB: En FN-ledet sandhedskom
mission konkluderede efter konfliktens
afslutning, at der blev begået folkedrab
mod den oprindelige befolkning. Seksuelle
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overgreb, kidnapninger og tortur var en
strategi, som militæret benyttede sig af.
SAGEN: 15 mayakvinder lagde sag an mod
to højtstående generaler i 2011. En af
kvinderne døde kort efter, at hun havde
afgivet sin forklaring. Alle hævdede, at de
var blevet holdt fanget, misbrugt seksuelt
og tvunget til at leve som slaver under
borgerkrigen i perioden 1982-1986.
DOMMEN: 26. februar 2016 blev generaler

ne dømt i Sepur Zarko-sagen. Dommen lød
på 360 års fængsel for tvungne forsvindin
ger af kvindernes mænd og forbrydelser
mod menneskeheden i form af seksuel
vold mod kvinderne.
ECAP: Efter retssagen er vores partner
ECAP blevet specialist i at føre sager om
seksuel vold. ECAP er blevet kontaktet af
organisationer i Colombia, Peru, El Salva
dor, Nicaragua, Argentina og Mexico.

MAGTFULDE FJENDER
Det kræver mod at
føre en retssag om
seksuel vold i et
ekstremt mandsdomineret
samfund som
det guatemalanske.
”Mange
mænd
ser det

som deres ret at behandle og udnytte
kvinder, som de vil. Det trækker tråde
helt tilbage til koloniseringen, og den
væbnede konflikt fra 1960-1996 skabte
enorme sociale problemer, der var med
til at forrå hele samfundet,” forklarer
Paula Martínes Valásquez fra Oxfam IBIS’
partner ECAP, der var dybt involveret i
hele Sepur Zarko-processen.
Sagen var ekstra sensitiv, fordi den var
et opgør mellem magtfulde militærfolk
og oprindelige folk, der mange steder i
Guatemala har status af en slags andenrangsborgere. Det var bestemt ikke alle i
toppen af militæret, der havde lyst til at
få sandheden frem, og man prøvede at
forhindre sagen i at nå frem til retssalen.
Derfor gik Oxfam IBIS’ støtte blandt andet
til at beskytte kvinder, vidner og ansatte
i ECAP under hele retsopgøret.
Men selv i kvindernes eget lokalsamfund oplevede de modstand.
”Der blev peget fingre ad dem, og de
blev kaldt militærkvinder og skøger,” f ortæller Paula Martínes Valásquez.
Kvindernes børn og andre lokale vidner
blev inddraget i sagen. Det var en lang
proces, hvor sandheden langsomt kom
frem – en sandhed, som aldrig før var
blevet fortalt og end ikke var kendt i
lokalsamfundet.
Rosalina er glad for, at hun og de
andre kvinder tog sagen op.
”Før militærfolkene fik deres straf,
kunne jeg ikke sove og spise. Nu ved alle
i vores samfund, hvad der skete. Og jeg
har det bedre,” fortæller hun.

”Det specielle ved denne sag er, at der
var så stor støtte til kvinderne fra hele
Guatemala under processen. Det har
skabt håb i landet – det er, som om der
er kommet en bevægelse, der forsvarer
de oprindelige folk,” siger Paula Martínes
Valásquez fra ECAP.
For nylig var Rosalina i Colombia sammen med tre af de andre ofre fra Sepur
Zarko. Her delte de deres erfaringer med
kvinder, der havde oplevet noget tilsvarende under Colombias borgerkrig.
”Med vores historier kunne vi opmuntre kvinderne der, for det er ikke let
at sætte gang i en proces for at opnå
retfærdighed,” fortæller Rosalina.
Sepur Zarko-sagen er et eksempel på,
at det er muligt at opnå retfærdighed i
postkonfliktsamfund. I Guatemala er der
lang vej endnu, men Rosalina tror på, at
det kan lade sig gøre.
”Hvis folk står sammen og bliver ved
med at kæmpe, kan vi gøre det. Det er en
lang kamp, men der er håb,” fastslår hun.
Rosalina håber, at hendes historie kan
være med til at beskytte andre børn og
kvinder, så noget lignende ikke sker igen.
”Det er derfor, det var så vigtigt, at
generalerne blev straffet,” siger hun.
Oxfam IBIS støtter fortsat kvinderne
fra Sepur Zarco, som ud over at være
blevet holdt som sexslaver også mistede
alt, hvad de ejede, under den væbnede
konflikt. Vi støtter blandt andet kvindernes adgang til sundhed og psykosocial
hjælp, og vi arbejder med uddannelse i
lokalsamfundet.

SAGEN GIVER HÅB
Efter den succesfulde retssag er Sepur
Zarko-kvinderne blevet et forbillede for
mange, både i Guatemala og i udlandet.

Rosalina er ikke kvindens rigtige navn
– det er ændret af hensyn til hendes
sikkerhed. Oxfam IBIS kender hendes
virkelige identitet.
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SMS oxfam TIL
1220, SÅ GIVER DU
50 kroner TIL
VORES FÆLLES
KAMP MOD
FATTIGDOM

TEMA:

OXFAM IBIS

Mexico 2001 (projekt)

Det er nu et halvt århundrede siden, at Oxfam IBIS
– eller WUS, som det hed – blev stiftet. Det fejrer vi
med et tilbageblik på de største milepæle. På de næste
sider får du de bedste historier fra 50 års arbejde. Og vi
følger op på, hvordan det er gået på nogle af de store
projekter, efter vi trak os ud. God læsning!

Haiti 2010 (projekt)
Belize 1996
Honduras 1986-2010
Nicaragua 1982-i dag

Guatemala 1990-i dag
El Salvador 1982-2006
Costa Rica 1992-1996

Burkina Faso 2014-i dag

Sierra Leone 2006-i dag
Liberia 2005-i dag

Colombia 1983 (projekt)

Ghana 2002-i dag
Congo 1971-1990

Equador 1992-2011
Peru 1995-2011

Sydsudan 2007-i dag

Brasilien 1982 (projekt)
Angola 1971-2010

GLOBALT: På 50 år har vi arbejdet i 27
lande i Afrika og Latinamerika – nogle
steder i form af enkeltstående projekter,
andre steder har vi haft landekontorer
og -programmer. I dag arbejder Oxfam
IBIS i ni lande. Men som en del af Oxfam
er vi til stede i over 90 lande. Det giver
mulighed for i fremtiden at udbrede vores arbejde med for eksempel uddannelse til mange flere mennesker. Det kan du
læse mere om på side 24.
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Zambia 1982 (projekt)

Bolivia 1990-i dag

VIL DU VÆRE MED
TIL AT SKRIVE
VORES HISTORIE?
Er du en af de gamle WUS’ere eller IBIS’ere,
der var sendt ud i verden? Eller kender du på andre
måder til dele af vores historie, som vi ikke har med
her? Hjælp os med at grave endnu flere fantastiske
historier fra dengang frem i lyset – skriv til os på
lae@oxfamibis.dk, og fortæl din historie.
Vedhæft meget gerne billeder. Så lægger vi det
online på oxfamibis.dk/voreshistorie

Zimbabwe 1980 (projekt)

Mozambique 1975-i dag

Namibia 1977-2009
Chile 1980-1994
Sydafrika 1966-2009

Lesotho 1976-1979
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DANMARK: Egentlig var den 24-årige
teologistuderende ikke mødt op på
mødet i Danske Studerendes Fællesråds
præsidium den dag i 1969 for at tiltuske
sig nogen bestyrelsesposter – og da
slet ikke i WUS. Klavs Wulff havde ikke
beskæftiget sig med ulandsarbejde før.
Men der var mange bestyrelsesposter,
der skulle besættes, og WUS stod næs
ten nederst på listen.
”Og så var der én, der sagde: ’Klavs, du
har siddet stille hele aftenen. Er der ikke
noget med, at din svigerfar har noget
med ulandene at gøre? Den post tager
du!’” beretter han smilende.
Og sådan blev det. Klavs Wulff blev
indsat som formand for WUS i Danmark.
”Og når nu jeg skulle melde mig til
noget, var WUS da interessant. Det var
inden for mit politiske interessefelt, for
jeg var allerede engageret i kampen mod
atomvåben. Så jeg gik ind i det.”
Klavs Wulff blev en del af kernen i WUS
i de første år. Han var med til at forme
organisationen, som vi kender den i dag,
og lægge grundstenene for meget af det
arbejde, vi stadig laver.
”Det var ret tilfældigt, at det lige
blev WUS, jeg landede i. Men det betød
bestemt ikke, at det ikke var rigtigt!”
understreger han.

I 1971 kunne de forbløffede københavnere nyde synet af
denne nyindkøbte ambulance, der var på vej til befrielsesbevægelsen MPLA i Angola. Den blev indkøbt med en del
af pengene fra Operation Dagsværk samme år

1966-1976: EN ORGANISATION BLIVER TIL, DANMARK

Da det hele
begyndte ...

Klavs Wulff i 2016

RIKKE HOVN POULSEN
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WUS og Lotte Ærsøe

I de første 25 år af vores historie hed vi hverken Oxfam eller IBIS – dengang var vi WUS.
Klavs Wulff er en af de ildsjæle, der var med til at forme organisationen i de første år.
Det var en smule tilfældigt – men bestemt ikke kedeligt!

UD MED PROFESSORERNE
I begyndelsen var WUS – eller World University Service – den danske aflægger af
WUS International, en schweizisk organisation, der går helt tilbage til 1920, hvor
man samlede ind til fordel for krigsramte
studerende i Europa. Senere bredte organisationen sig til det meste af verden.
Man støttede uddannelsesformål, som
for eksempel uddannelse af den sorte
befolkning i Sydafrika.
I Danmark hørte WUS i de første år
under Danske Studerendes Fællesråd.
Her rejste vi penge til WUS Interna
tional gennem sociale arrangementer
som gadeindsamlinger og fester. I 1966
blev vi som følge af WUS’ forbindelser i
Sydafrika inviteret til at være med i den
nyoprettede apartheidkomité, der var
med til at fordele de offentlige danske
midler til antiapartheid-arbejdet i det
sydlige Afrika.
”Dengang bestod bestyrelsen i WUS af

både elever og lærere på universitetet.
Men på mit første møde som formand
udvandrede lærerne og meldte sig ud af
samarbejdet. De syntes, det blev for politisk. Det var jo midt i efterdønningerne
af studenteroprøret,” beretter han.
Herefter blev WUS kendt som de
studerendes bistandsorganisation. Og vi
engagerede os stærkere i støtten til befrielsesbevægelserne i det sydlige Afrika.

Vi var meget entreprenante og gjorde tingene,
når vi fik idéerne, uden
at udfylde en masse
skemaer først. Vi var en
del af det politiske spil,
og vi kæmpede mod
autoriteterne. Det tiltalte
os nok ret meget
dengang
ENTREPRENANTE MILITÆRNÆGTERE
I de første år bestod WUS af en lille flok
mennesker, der var udpeget af studenterrådene rundt om i Danmark.
”Alting gik utrolig stærkt i den periode.
Jeg var på kontoret hele tiden, og min
kone så mig aldrig. Vi var fire meget
unge mænd, der udgjorde kernen. Vi tog
alle tæskene – men til gengæld kunne
vi også se, at der kom en masse ud af
vores arbejde. Vi må virkelig have været
unge dengang!” funderer Klavs Wulff.
Og tiden var med dem. I starten af
1970’erne blev ulandene pludselig et hot
emne blandt datidens politisk bevidste
studerende.
”Det lykkedes os at skabe interesse
for at sidde i bestyrelsen. Og lige pludselig var vi nogle flere med,” husker han.
WUS fik eget kontor i Sct. Peders
Stræde i København, som vi delte med
Internationalt Forum. Tilsammen kunne
vi ansætte en sekretariatsmedarbejder,

der delte sin tid mellem de to organisationer. Og dermed fik WUS også mulighed
for at ansætte militærnægtere – et klogt
træk for en lille organisation baseret på
frivillige ildsjæle.
Klavs Wulff var selv ansat som
militærnægter fra 1970 og næsten to
år frem, og derefter fik en anden fra
bestyrelsen tjansen.
”Det var en virkelig dynamisk tid. Vi var
meget entreprenante og gjorde tingene,
når vi fik idéerne, uden at udfylde en
masse skemaer først. Vi var en del af det
politiske spil, og vi kæmpede mod autoriteterne. Det tiltalte os nok ret meget
dengang,” fortæller han.

EN SKOLE I CONGO
Det første store projekt, som WUS
involverede sig i, var opførelsen af en
kostskole for angolanske flygtninge i
byen Dolisie i Congo. Idéen udsprang af
Operation Dagsværk-kampagnen i 1971.
”Danske Gymnasieelevers Sammenslutning samlede ind ved at donere
deres arbejdskraft, og vi samlede flere
penge ind gennem Giro 25. Jeg kan
huske, at vi stod på Strøget og opfordrede danskerne til at udvise solidaritet med befrielsesbevægelserne i det
sydlige Afrika,” fortæller den daværende
WUS-formand.
Det lykkedes de unge at samle næs
ten en halv million kroner ind – og det
var mange penge i 1971.
WUS fik ansvar for, at pengene blev
brugt på det, der var meningen. Man
havde nemlig allerede god kontakt til
befrielsesbevægelsen MPLA i Angola. Og
de ønskede først og fremmest at få støtte til byggeriet af kostskolen i Congo.
”Inden da havde vi ikke vores egne
bistandsprojekter. Men vi syntes, det
var for dyrt at gå gennem FN-systemet,
og så opstod idéen: Vi gør det sgu selv!”
beretter Klavs Wulff.
Det krævede dog, at Danida lagde 3,2
millioner kroner oveni. I starten var de
skeptiske over for de studerende, der
påstod, at de kunne lave ulandsarbejde.
Men det blev afgørende, at en række
ingeniører og arkitekter fra et anset
arkitektfirma involverede sig og tegnede
skolen gratis.
”Danida satte spørgsmålstegn ved,
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venter på transitvisum i
Johannesburg lufthavn
i Sydafrika på vej fra
Angola til Lesotho. Den
sydafrikanske regering må have vidst, at
WUS var involveret i
antiapartheid-arbejdet.
WUS-frivillige måtte i

Polana Canisso i 2016 – med brede veje, som

hvert fald vente flere

WUS’erne var med til at planlægge

nætter i lufthavnen, før
de fik lov til at rejse
videre
Møde på 1970’ernes WUS-kontor

1980’ERNE: BYPLANLÆGNING,
MAPUTO, MOZAMBIQUE

Fattige
hytter
kommer ind
på række

1972: Skolen i Congo er på tegnebrættet. Arkitekter og ingeniører arbejdede gratis, og

1972: Frihedskæmpere fra Angolas befrielsesbevægelse MPLA viser

arkitektfirmaet Krohn & Hartvig Rasmussen bakkede op. Det reducerede skolens pris betyde-

det område frem, hvor skolen senere kom til at ligge

ligt og var stærkt medvirkende til, at WUS fik statstilskud til projektet

1972: Inspektion af tegninger til skolen i Congo. Fra venstre MPLA’s

Fra 1972-2002 rejste mange hundrede kooperanter og deres familier ud for at hjælpe med op-

uddannelseschef Lucio Lara, WUS’ sekretariatsleder Peder Sidel-

bygningen af de tidligere kolonier. Først fik alle et par ugers forberedelse i Danmark. Så skulle de

mann, WUS’ byggeleder Karl Johan Holt og i midten med baret MPLA’s

videre til sprogkursus i spansk eller portugisisk, før de endelig kom frem til den nye arbejdsplads

præsident Agostinho Neto, der senere blev præsident i Angola

WUS

LIGELØN PÅ KONTORET
Op gennem 70’erne fik WUS flere ansatte
– og flere penge til at drive projekter
for. Men det var stadig det politiske
engagement og solidaritetsfølelsen, der
drev værket.
”Dengang var vi alle meget venstre
orienterede. Jeg var selv fra det Radikale
Venstre, men de fleste af de andre var et
stykke længere til venstre på skalaen,”
husker Klavs Wulff.
”Der var ingen generalsekretær de første mange år. Og vi fik alle sammen det
samme i løn; det svarede til en faglært
arbejders gennemsnitsløn.”
Med tiden frigjorde den danske organisation sig fra WUS International. Det
første skridt blev taget allerede inden
Afrika 71-indsamlingen. Det var kontroversielt at støtte MPLA direkte, og WUS
International var bange for, at det kunne
bringe deres sydafrikanske partnere i
fare. Derfor etablerede WUS i Danmark
sig som en selvstændig organisation
– men båndene til Genève var stadig
tætte. Først i 1991 blev de kappet for
alvor, og vi skiftede navn til IBIS.
Klavs Wulff var formand for WUS i
Danmark indtil 1976, og nogle år senere
blev han generalsekretær for WUS International i fire år. Herefter arbejdede han i
andre dele af ulandsmiljøet, før han kom
tilbage til lBIS fra 2004 til 2011.

1974: Klavs Wulff

Nils Rosenvold og WUS

hvad en flok unge knægte som os havde
af forstand på at bygge skoler i Congo.
Så vi fik MPLA til at sende en telex om, at
de ønskede, at WUS skulle stå for projektet – det var svært for politikerne at
argumentere imod. Vi mødtes med udenrigsministeren. Og ledelsen i arkitektfirmaet bakkede op om, at vores arbejde
var godt nok. Så til sidst ændrede D
 anida
holdning.”
WUS’ første store projekt var hermed
en realitet. Vi opførte en succesfuld
skole på grænsen til Angola, der fik gode
evalueringer af Danida. Og efter nogle år
blev den overdraget til de congolesiske
myndigheder.
”Det her var selve fagliggørelsen
af WUS. Flere af arkitekterne gik ind i
foreningen bagefter, og i de følgende
år blev vi en platform for udsendelse af
fagfolk,” fortæller Klavs Wulff.

slumkvarter

MOZAMBIQUE: I slutningen af 70’erne og op gennem 80’erne sendte WUS flere hundrede kooperanter til Mozambique – frivillige, der blev udsendt
for at arbejde i den offentlige sektor. Da portugiserne trak sig ud af landet i 1975, efterlod de et
land med meget få uddannede mennesker og en
offentlig sektor, der skulle bygges op fra grunden.
Derfor sendte WUS i det følgende årti arkitekter,
byplanlæggere, læger og sygeplejersker ud for at
hjælpe med opbygningen af den nye stat.
Et af de steder, hvor WUS’ernes tilstedeværelse
fra dengang stadig er tydelig, er i Polana C
 anisso
– en af de fattige forstæder til hovedstaden
Maputo. I starten af 1980’erne bestod området
af små, faldefærdige stråhytter, der lå hulter til
bulter – en ren brandfælde og fuldstændig umulig
at lægge kloakker, vand og strøm ind i. Derfor var
kooperanter fra WUS, som var ansat i den statslige planlægningsmyndighed, med til at udstykke
grunde i området og systematisere forstaden, så
husene på sigt kunne få en højere standard. Og
de lavede standardtegninger af nye huse, som
blev uddelt gratis til de mennesker, der boede der.
I dag er den del af Polana Canisso , som
WUS’erne var med til at planlægge, væsentligt
pænere end resten af forstaden. Husene er af
mursten, mange er bygget over den samme skabelon, der er mange steder indlagt vand og elektricitet, og vejene er brede nok til, at en brandbil
kan køre igennem uden problemer.
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apartheid

apartheid

Dagen efter de store protester med dækafbrændinger
og demonstrationer ånder alt fred her på universitetet i
Lesotho i 2016. I baggrunden er kollegiet Africa Hall

1976: KOLLEGIEBYGGERI TIL SYDAFRIKANSKE FRIHEDSKÆMPERE, LESOTHO

Africa Hall står
der stadig

I 1970’erne var Lesotho tilflugtssted for flygtninge fra det brutale regime i Sydafrika.
Derfor byggede WUS et kollegium, så de unge frihedskæmpere kunne tage en uddan
nelse, mens de var på flugt. Fotograf Lotte Ærsøe besøgte stedet 40 år senere

LESOTHO: Jeg ankommer til Lesothos
universitet dagen efter, at de studeren
de har protesteret mod manglende
udbetalinger af studiestøtte. I går blev
der demonstreret og brændt dæk af, og
politiet afspærrede hele universitets
området. Oprørstrangen har åbenbart
ikke forladt de studerende her i den lille
bjergstat, selvom det er mange år siden,
de sidste frihedskæmpere rykkede ud.
I dag er der dog helt roligt mellem de
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røde murstensbygninger. Mellem tørre
snore tunge af vasketøj står en gruppe
unge optaget af deres mobiltelefoner.
Jeg må gerne fotografere, men ingen
vil have deres navn i avisen. Gårsdagens kamp mod autoriteterne sidder
åbenbart stadig i dem. De vil dog gerne
høre, hvorfor jeg er taget hele vejen fra
Danmark til Lesotho for at tage billeder.
Og deres ansigter lyser interesseret op,
da jeg fortæller historien om, hvordan

en gruppe danskere i 1970’erne var
med til at grundlægge deres kollegium
i solidaritet med frihedsbevægelserne i
det sydlige Afrika.
”Det gør mig stolt at vide, at der har
boet eksilsydafrikanere, hvor jeg bor nu.
Det er en fantastisk historie,” udbryder
en ung kvinde forbløffet.

OPRØR I SYDAFRIKA
1976 var et skelsættende år i kampen

Lotte Ærsøe, WUS, Ole Vanggaard og Willy Tewes

LOTTE ÆRSØE

Fundamentet til kollegiet Africa Hall blev

Bygningerne blev bygget af lokale hånd-

Det færdige kollegium til 202 sydafrikanske

støbt i 1976

værkere – med lokale materialer

og zimbabwiske flygtninge stod klar i 1979

mod apartheid. I Johannesburg-forstaden Soweto protesterede 15.000 sorte skoleelever mod, at de hvides sprog –
afrikaans – skulle erstatte engelsk som
undervisningssprog. Men den fredelige
demonstration blev mødt med skarp
ladte maskingeværer fra politiet. Og
betjentenes skud ind i den forsvarsløse
menneskemængde satte for alvor gang i
kampen mod apartheid, som et par årtier
senere bragte det hvide styre til fald.
På samme tid var borgerkrigen i fuld
gang i nabolandet Rhodesia – det senere Zimbabwe – hvor befrielsesbevægelsen ZANU kæmpede mod det undertrykkende hvide styre.
Tilsammen skabte de to konflikter
en strøm af mennesker på flugt til de
omkringliggende lande, og en del af dem
endte i Lesotho. De unge frihedskæmpere havde brug for trygge rammer, og nogle
af dem fandt det på Lesothos universitet.
Samme år blev det første spadestik til
kollegiet Africa Hall taget. Og det danske
WUS – forløberen for Oxfam IBIS – havde
mere end en finger med i spillet.

være klimarelevant – det vil sige, at det
skulle kunne holde til Lesothos store
temperaturudsving. Det skulle være behageligt at opholde sig i værelserne i de
varme sommermåneder, men også holde
til de ekstremt kolde vintre. Der blev ansat 50 lokale håndværkere, som lærte at
bygge med klimarelevante teknikker. Og
også materialerne var lokalt fremstillet,
alle mursten var købt af små familiebrug,
der producerede stenene på bestilling.
I 1979 stod kollegiet klar til 202 flygtninge fra Sydafrika og Zimbabwe. Det
blev døbt Africa Hall. Men i dag kalder
alle det blot The Africas.

travlt med at kæmpe for deres rettigheder nu og her, som gårsdagens demonstrationer viser.
I dag indgår kollegiet på lige fod
med alle de andre bygninger i området,
drevet af og for de lokale. En succes
i sig selv. Og måske sender de gamle
sydafrikanere og zimbabwere, der i
tidens løb indlogerede sig på Africa Hall,
indimellem en stille tanke til Lesothos
Nationale Universitet og den chance, de
fik dengang.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Egentlig var det lederen af WUS i Lesotho, eksilzimbabweren Stan Mudenge,
der fik idéen til et kollegium til de unge
flygtninge. Men han manglede midlerne
til at bygge det for, og derfor fik han sine
kontakter fra Danmark med på idéen.
De danske WUS’ere fik støtte fra
Danida og tyske GTZ til byggeriet. Og
derudover stillede en gruppe arkitekter
og ingeniører gratis deres arbejdskraft til
rådighed i solidaritet med flygtningene.
Det sparede så meget på omkostning
erne, at man endte med at bygge flere
værelser, end der egentlig var planlagt.
Projektet opstillede en række dogmer
for byggeriet. Det skulle blandt andet

DE UNGE HAR RYKKET SIG
Under mit besøg på kollegiet møder jeg
en gruppe økonomistuderende kvinder,
der står og snakker ved indgangen til et
af værelserne.
”Jeg anede slet ikke, hvilken stolt
historie kollegiet gemmer på. Jeg bor her
jo bare,” fortæller en af dem.
En anden af de studerende inviterer
mig indenfor på sit værelse. Det er indrettet med to indbyggede senge, skriveborde, hylder og skabe – de oprindelige
møbler fra 1979. Faktisk var disse møbler
dengang en stor nyskabelse for universitetet, og de blev så populære blandt
de studerende, at de blev standard for
alt kollegiebyggeri sidenhen.
”Det betyder, at vi blot skal have tøj
og private ting med. Vi skal ikke ud og
skaffe møbler for at bo her,” fortæller
værelsets nuværende beboer glad.
Heller ikke hun kender noget videre
til bygningens historie. Men på en måde
er det alligevel et vidnesbyrd om, at det
lykkedes: De danske WUS’ere involverede sig for at hjælpe til i kampen mod
apartheid. I dag er de undertrykkende
regimer væk. Og de unge her har i stedet

Knud-Erik Rosenkrantz
i Lesotho

TAK FOR HJÆLPEN, KNUD-ERIK
En stor tak til Knud-Erik Rosenkrantz
for hjælpen i tilblivelsen af den
ne artikel. Han var en af de første
WUS-ildsjæle. Fra 1972-1975 stod
han sammen med en håndfuld andre
engagerede folk bag WUS’ første
uddannelsesprojekt – byggeriet af en
skole for flygtninge i Congo, som er
nævnt på side 10-13 her i magasinet.
Det andet store projekt, som WUS gav
sig i kast med, var netop Africa Hall
i Lesotho, hvor Knud-Erik Rosen
krantz var ansvarlig.
Se flere fotografier fra de tidligste
projekter, og læs, hvad vi skrev i
vores nyhedsbreve i 70’erne, på
oxfamibis.dk/voreshistorie.
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lokalsamfund

NICARAGUA: ”Jeg er vokset op med Manuel López-projektet. Mit allerførste minde
er af min mor, der går i marken. Jeg
holder fast i hendes nederdel, mens hun
gør jorden klar til dyrkning,” fortæller
28-årige Esmir Rojas med et smil.
Den høje mand med det milde ansigt
går med armen om sin mor, Francesca
Rojas, gennem gaderne i den landlige
by El Sauce, der op gennem 1990’erne
husede Oxfam IBIS’ kontor, talrige ansatte og udsendte. De havde sat sig for
at skabe udvikling og bedre forhold for
landbefolkningen i en del af Nicaragua,
der havde lidt hårdt under borgerkrigen i
1980’erne.
Kooperativerne og højskolen, som vi
var med til at bygge, ligger der stadig. De
produkter, vi var med til at introducere,
bliver produceret i området og solgt i gaderne. Og så er der vægmalerierne rundt
omkring, der vidner om, at ånden fra
Manuel López lever videre den dag i dag.
Det var lidt af et eksperiment, vi
dengang begav os ud i: et samfundsgennemgribende projekt, hvor resultatet
var mere end summen af dets dele; hvor
landbrug, sundhed, miljøbevarelse,
ligestilling og kulturel identitet skulle forbedres gennem uddannelse og
samarbejde.

Pablo Esteban Valverde Mendoza var med i
Manuel López-projektet tilbage i 1990’erne.
Noget af det vigtigste, han har taget med sig
fra dengang, er en større kærlighed til naturen – økologi og bæredygtighed var nemlig
et vigtigt aspekt

EN HONNINGEKSPLOSION
En af hovedtankerne bag programmet
var at organisere bønderne i kooperativer for at sikre dem en ordentlig
pris for deres varer. 3.700 familier blev

1989-2001: UDVIKLING AF LOKALSAMFUND, EL SAUCE, NICARAGUA

I den fattige landkommune El Sauce i Nicaragua løb Oxfam IBIS’ største og mest
ambitiøse projekt nogensinde af stablen op gennem 1990’erne. I dag lever
ånden fra Manuel López-projektet videre i træer, marker, gader – og ikke mindst
i de mennesker, der bor og arbejder her
WILLIAM VEST-LILLESØE
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GRUNDTVIG I EL SAUCE
I 1995 døde den danske ambassadør
i Nicaragua, Palle Marker, i et tragisk
flystyrt og kom dermed uforvarende til at
lægge navn til den højskole i El Sauce,
der siden har uddannet hundredvis af
nicaraguanske bønder.
På Palle Marker-skolen lærte fattige
bønder om landbrugsmetoder, sundhed,
kultur og miljø. Det fysiske, intellektuelle

og åndelige liv skulle forenes, præcis
som på danske højskoler. Her gik både
kvinder og mænd, for ligestilling var
et vigtigt aspekt af Manuel López. Og
kursisterne fik titel af promotorer og
forpligtede sig dermed til aktivt at lære
fra sig af den nye viden til andre i lokalsamfundet.
”Vi delte alt. Både sorger og glæder,”
husker Vilfredo Tercero, der nu er direktør for sociale initiativer i kommunen.
Den flade struktur, hvor erfaringer blev
udvekslet mellem ansatte og kursister,
mænd og kvinder, unge og gamle, ser
han som en stor del af projektets succes
og arv.
”Vi lærte en masse teknik, men vi
lærte også at samarbejde og organisere
os. Den viden lever videre den dag i dag,”
siger Vilfredo Tercero.

CHIAFRØ ER DET NYE GULD
Manuel López satte sit præg på et helt
samfund, og det glemmer man ikke så
let i El Sauce. Palle Marker-skolen findes
stadig, om end den ikke fungerer helt på
samme måde længere. Nogle kooperativer er lukkede, mens andre er etableret.
Sesamkooperativet undersøger nu muligheden for at producere sesamolie, og
så er chiafrø en ny og lovende afgrøde,
der allerede sælger godt.
Forbedring af sundhedstilstanden
var et vigtigt punkt i Manuel López-programmet. Og her er det gået fremad:
Hygiejnen er væsentligt forbedret i
forhold til dengang, og i dag har næsten

Honningproducenten Esmir Rojas er vokset op i Manuel López-tiden. Han har gået på højsko-

Manuel López er stadig tydelig i gadebilledet

len, og i dag sælger han honning gennem et af de kooperativer, der blev grundlagt dengang

i El Sauce, for eksempel på væggene

William Vest-Lillesøe

Fra individ
til fællesskab

involveret. Og idéen var bæredygtig; i
dag fungerer mange af de gamle kaffe-,
sesam- og honningkooperativer stadig,
og nye er kommet til.
Netop honning er blevet hovedindtægtskilden for familien Rojas. Sammen
har de udviklet honningbruget og styrket
kooperativet, og El Sauce er i dag en stor
honningproducent. Mere end 200 bønder
er tilknyttet, og de eksporterer til lande
som Frankrig, Belgien og Costa Rica.
Alfonso Matines Reyes er en del af det
kaffekooperativ, som Oxfam IBIS var med
til at grundlægge i 1990’erne. Han var
med helt fra starten.
”Manuel López gav os en følelse af, at
vi var en familie. Før var vi bare en flok
individuelle bønder,” fortæller han.
Ifølge ham er omkring 75 procent af
det arbejde, de laver i kaffekooperativet
i dag, direkte baseret på de teknikker, de
lærte dengang.
”Kooperativet fungerer stadig efter
alle de år, og det er stort. Vi bygger
videre på alt det, vi lærte og opbyggede i
Manuel López,” forklarer han.
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skat & skole

alle adgang til rent vand og toiletter.
På det miljømæssige område er der
flere succeser at fejre: Dengang var
afbrænding af vegetation et stort problem, men i dag bruges det stort set kun
ved anlæggelsen af helt nye marker og
altid med respekt for særligt udpegede
miljøzoner. Man plantede træer for at beskytte jorden og arbejdede med at gøre
skovene til beskyttede områder.
”Jeg har mere kærlighed til planterne nu end før. Tænk, at jeg skulle have
nogen til at fortælle mig vigtigheden
af planter og træer,” funderer Pablo
Esteban Valverde Mendoza, der også var
med dengang.
Ikke alt er dog lykkedes. Et vigtigt
aspekt af projektet var økologi og bære
dygtighed. Men selvom både kaffe og
honning er 100 procent økologisk, kniber
det med resten af afgrøderne – udbyttet
bliver simpelthen for lille.
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López for Oxfam IBIS’ mest ambitiøse program

Vi vil
have hele
verden i
skole

nogensinde. Op gennem 90’erne husede
en lille landkommune et kontor med talrige
udsendte IBIS’er og lokalt ansatte – her kan
du se en samling billeder af, hvordan området
så ud dengang

DANMARK: ”Idéen var, at vi ville lave
noget, der kombinerede læseglæde og
ulandsoplysning. Den første PISA-test
var netop blevet offentliggjort, så alle
talte om, at danske børn ikke kunne
læse,” fortæller Annelie Abildgaard, chef
for public engagement i Oxfam IBIS.
Og sådan blev vores mest succesfulde
kampagne, Hele Verden i Skole, født.
Baggrunden var, at organisationens
profil var blevet skærpet et par år
tidligere. Vi ville fokusere mere på uddannelse. Og derfor ville vi samle vores
oplysningsprojekter under én paraply.
Hele Verden i Skole-kampagnen har
kørt hvert år siden 2003. Det første år
stablede vi Aktionsugen på benene,
hvor 27.000 danske børn kom i Guinness
Rekordbog som en del af ’verdens største undervisningstime’.
I 2004 kom læsebogen LæseRaketten
til, og den overgik alle forventninger og
nåede ud til 56.000 elever. Og sådan gik
det slag i slag – hvert år siden er der
kommet flere læsere til. I 2016 nåede
bogen ud til 175.000 skoleelever, og for
fjerde gang mødte statsministeren op til
aktionsdagen på Rådhuspladsen.
”Hele Verden i Skole-kampagnen er
med til at gøre en masse børn bevidste
om globale forhold. Det har været en
kæmpesucces gennem årene,” siger
Annelie Abildgaard.

El Sauce lå i en af de fattige dele af Nicaragua – borgerkrigen op gennem 1980’erne var
gået hårdt ud over området

Manuel López var en slags helhedsplan, der
tog fat om uddannelse, landbrugsmetoder,
miljø, sundhed, ligestilling, kultur – og

Oxfam IBIS’ frivillige laver stort event i forbindelse med vores kampagne om Robin
Hood-skat i 2011. Manden i jakkesættet er i øvrigt vores nye formand, der startede
Oxfam IBIS-karrieren som aktivist

2008: DANMARK

Kampen mod
skattely
DANMARK: Siden 2008 er en helt ny sag
kommet på dagsordenen i Oxfam IBIS:
Vi kæmper for at lukke skattely og skabe åbenhed, så absurd rige og multi
nationale selskaber husker at betale
deres fair andel til fælleskassen – så
er der nemlig penge nok til uddannelse
af verdens fattigste.
Vores arbejde foregår både herhjemme og ude i verden. For eksempel var
vi i 2011 med til at lancere en rapport
i Sierra Leone, der var afgørende for
en senere lov om øget beskatning af
landets diamantsektor. Og sammen

med en partner var vi sidste år med til
at afsløre, hvordan ulovlige pengeflow
i løbet af ti år kostede Ghana 3,86 milliarder dollars – og siden er vi kommet
i dialog med myndighederne om at
stoppe problemet.
Herhjemme var vi nogle af de første,
der begyndte at tale om skattely.
Vi har kørt kampagner og arbejdet
sammen med journalister, politikere og
erhvervsliv. Og ikke mindst har de frivillige gjort en stor indsats for at sætte
skub i debatten blandt danskerne –
hvilket må siges at være lykkedes!

Jeppe Carlsen og Oxfam IBIS

meget mere

IBIS-WUS og Arne Simonsen

KOOPERATIVET UDVIDER
I 1998 hærgede orkanen Mitch i Mellemamerika og forårsagede jordskred og
store ødelæggelser. Mange af bønderne
omkring El Sauce fik ødelagt deres hjem
og marker, og derfor flyttede en del af
dem fra området. Men ifølge de tilbageblevne beboere har migranterne taget
deres viden og erfaring med sig og har
spredt idéerne til andre dele af landet.
Honningproducenten Esmir Rojas
har både en universitetsuddannelse
og kurser fra Palle Marker-højskolen,
og han er i dag en aktiv promotor, der
deler ud af sin viden. Han er vokset op
blandt familiens honningbier og er lidt af
en iværksætter, der hele tiden får idéer
til, hvordan kooperativet kan udvide og
videreudvikle sig – senest har han taget
initiativ til produktion af honningvin.
I øjeblikket går han med tanker om
at udvikle turismen, blandt andet for at
gøre det mere attraktivt for de unge at
blive boende og arbejde i landbruget.
”Det skal sikre, at en større del af
værdien forbliver her. Og så er det en
måde at engagere de yngre generationer
på,” siger Esmir Rojas og kigger ned på
treårige Esmir Junior på armen.
”Min søn skal lære alt det, som jeg har
lært. Han skal have alle muligheder,” slår
honningbonden fast.

2003: DANMARK

Det er ikke helt ved siden af at kalde Manuel
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børn af aids

De havde ellers alle odds imod sig. Tvillingerne Zetinho
(til venstre) og Gildo mistede deres forældre som børn. Oxfam
IBIS var med til at give dem uddannelse, mad og en base i livet

2003: HJÆLP TIL FORÆLDRELØSE BØRN, MAPUTO, MOZAMBIQUE

De to drenge,
der faldt
ned til os
Som børn blev de forældreløse tvillinger Zetinho og Gildo Agostinho hjulpet af Oxfam
IBIS’ partner Reencontro. Det betød, at de pludselig fik mad hver dag – og ikke mindst
at de kom i skole. Det har haft en enorm betydning for de 24-årige unge mænds liv
RIKKE HOVN POULSEN
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LOTTE ÆRSØE

MOZAMBIQUE: ”Vi var seks år gamle, da
bedstefar døde. Ved begravelsen kom
vores onkel og tog os med. Jeg kan huske, at jeg græd og græd, for jeg kendte
ham ikke, og jeg ville ikke med ham til en
by langt væk. Det var hårdt.”
24-årige Gildo kigger på sin tvillingebror Zetinho. Det er deres fælles historie,
han er ved at fortælle. Broderen nikker
alvorligt – den er god nok. Det var sådan,
det var.
De to små drenge blev født ind i en
fattig bondefamilie på landet uden for
provinsbyen Quelimane. De kan ikke
huske deres forældre, og de ved intet
om dem. Kun at de begge døde, mens
drengene var meget små. Om det var
AIDS, ved de heller ikke – men der er en
ret stor sandsynlighed for det, eftersom
rigtig mange mennesker døde af den
frygtede sygdom tilbage i 1990’ernes
Mozambique.
Efter forældrenes død var der kun en
bedstefar til at tage sig af dem.
”Det var ham, der lavede mad til os og
passede på os. Jeg kan huske, at vi hjalp
ham med at dyrke maniok, kål og kartofler. Dengang var der ingen penge, så
vi gik i marken og fandt vores mad. Det
var alt, hvad vi kendte, for der var langt
mellem husene, og naboerne boede
langt væk,” fortæller Zetinho.
Men bedstefaderen var gammel.
Han blev mere og mere syg, og til sidst
døde han. Derefter var der kun en fjern
onkel til at forsørge drengene. Han
boede i hovedstaden Maputo mere end
tusind kilometer væk. Så ud over tabet
af bedstefaderen mistede Zetinho og
Gildo også deres hverdag og alt, hvad de
kendte. Nu havde de kun hinanden.

TO SULTNE DRENGE
Onklen og hans kone gjorde, hvad de
kunne, for at hjælpe de to forældreløse
børn. Men familien var meget fattig.
De boede i en stråhytte i et af byens
myggebefængte slumkvarterer med
udsigt over Maputo Bugt, hvor de sov
direkte på gulvet. Hver dag efter skole
måtte tvillingerne slide for at dyrke ris på
familiens lille, sumpede stykke jord.
”De behandlede os som deres familie,
men det var en hård tid for os alle. Vi
havde ingenting. Bare det at få en ren

bluse og et par bukser uden huller var
svært. Hver dag, når vores onkel og
tante kom hjem, ventede vi på dem for
at finde ud af, om de havde mad med
hjem til os. Nogle dage havde de noget –
andre dage ikke,” fortæller Zetinho.
Det var ikke altid, drengene kom i
skole, og et enkelt år missede Zetinho et
helt skoleår, fordi det var for svært at få
det til at hænge sammen.
Alle i nabolaget vidste, at det var
hårdt for familien med de forældreløse
tvillinger. Og en dag i 2003 var der en
nabo, der fortalte deres historie til en af
kvinderne fra den lokale hjælpeorgani
sation Reencontro.

Det var kvinderne fra
Reencontro, der kom
til forældremøderne på
skolen. Det var dem,
der holdt os i skolen
– vi blev deres børn
IKKE MERE BØRNEARBEJDE
Oxfam IBIS og Reencontro arbejdede tæt
sammen op igennem 00’erne. Sammen
hjalp vi udsatte og forældreløse børn i
Maputos slumkvarterer – langt de fleste
af dem havde mistet deres forældre under den altødelæggende AIDS-epidemi.
Vi hjalp med mad, tøj, medicin og andre
basale fornødenheder. Og ikke mindst
hjalp vi med skolebøger og skolepenge,
så børnene kunne tage en uddannelse
og skabe en fremtid for sig selv.
For Gildo og Zetinho blev mødet med
Reencontro et vendepunkt. Hver anden
måned kunne de hente en pakke med
mad, så der nu aldrig mere var dage,
hvor de ikke fik noget at spise.
Reencontro forsynede drengene med
skolebøger, tasker og andre materialer,
som de aldrig før havde haft råd til. Og
kvinderne gik ind og tog et personligt
ansvar for drengenes skolegang, som

den fattige onkel og tante havde svært
ved at klare.
”Det var kvinderne fra Reencontro,
der kom til forældremøderne på skolen.
Det var dem, der holdt os i skolen – vi
blev deres børn. De kaldte os for ’de to
drenge, der faldt ned til os’,” fortæller
Gildo tydeligt berørt.
Drengene behøvede ikke længere at
slide i marken for at få mad, så om efter
middagen tog de ned på Reencontros
fritidsklub, hvor de lærte at sy. Det er en
færdighed, de stadig bruger meget. For
eksempel er det Gildo, der syr og reparerer alt familiens tøj og gardiner, og han
har endda syet sin egen skoletaske.

BEDRE TIDER
Tingene begyndte så småt at lysne for
familien. Onklen fik job som sikkerhedsvagt, og det gav en lidt mere stabil økonomi. Og så strejfede heldet dem: En rig
entreprenør så muligheder for Maputos
voksende middelklasse i det område,
hvor den lille stråhytte lå. De fik en god
pris for jorden. Og derfor fik de i 2012 råd
til at bygge et rigtigt hus lidt længere
oppe ad vejen.
Tvillingerne bor stadig hos onklen
og tanten. Zetinho har deltidsjob i et
cateringfirma, efter at han i januar 2016
gik på et madlavningskursus hos Reencontro. Og så arbejder de begge hårdt
for at tage deres 10. klasses-eksamen,
selvom det har været svært for dem med
det boglige, og der har været forsinkelser undervejs.
”Vi skal nok få taget den eksamen!”
forsikrer Zetinho, der drømmer om på
lidt længere sigt at skifte kokkefaget ud
med et job som bogholder. Lige nu har
han ikke penge til at tage uddannelsen
– men han er sikker på, at det nok skal
ske inden længe.
Tvillingebroderen drømmer om at blive
elektriker. Men det er ikke afgørende for
ham, at det lige bliver det.
”Det er fint at have drømme. Men jeg
vil bare gerne tjene til et godt liv, så
jeg kan hjælpe min onkel og tante til
gengæld for alt det, de har gjort for os.
Skolen har aldrig været målet i sig selv
for os. Men den var vigtig for, at vi kunne
lære noget, så vi kunne komme videre i
livet. Det er den stadig,” forklarer Gildo.
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Asia (til venstre) og Beatrice er stolte
over at læse på universitetet som de
første i deres familier

2008: UDDANNELSE AF PIGER, SAWLA, GHANA

”Vi har lært, at
piger er lige så
gode som drenge”

GIRLS MODEL SCHOOL
OTTE ÅR: Den første Girls Model School
åbnede i byen Sawla i det vestlige Ghana
i 2008.
KOPI: Siden er der etableret en lignende
pigeskole i nabobyen Bole.
ØKONOMI: Skolerne bliver drevet i
samarbejde mellem Oxfam IBIS, Ghana
Education Service og lokale myndigheder
– med støtte fra Danida.
HUSLY: Pigerne kan bo på skolen. Der er
tilknyttet sovesale med køjer, og senge
tøj, private ejendele og myggenet er
ordnet med næsten militær præcision.
IT: Skolen i Sawla har computere, som
pigerne lærer at bruge.

Beatrice og Asia var elever på det allerførste hold på den Oxfam IBIS-støttede Girls
Model School i det vestlige Ghana. I dag læser de to mønsterbrydere på det tekniske
universitet i nærheden – og de er selv blevet til rollemodeller for andre piger
CHRISTINE HYLDAL

Girls Model School – Asia og Beatrice er med

2008: Asia (forrest) sammen med sine
veninder på pigeskolen
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ARBEJDEDE I KAKAOMARKERNE
Noget af det specielle ved Girls Model
School er, at eleverne er piger fra fattige
hjem og børnehjem. Uden pigeskoler
ne ville de sandsynligvis ikke få en

videregående uddannelse. På Girls Model
School lærer de disciplin og hårdt arbejde. Og ikke mindst får de indprentet, at
de er præcis lige så gode som drengene.
Det stod da heller ikke skrevet nogle
steder, at hverken Asia eller Beatrice
skulle på universitetet. Beatrice, der i
dag læser til radiotekniker, kommer fra
en familie af fattige kakaobønder. Som
barn hjalp hun i markerne, og når der
skulle høstes, var der ikke altid tid til at
gå i skole. Hun samlede kakaobønner i
kurve, hentede vand ti gange om dagen
og hjalp med at lave mad.
”Men min far ville have mig på Girls Model School, da jeg blev gammel nok, for
der var disciplin og kvalitet,” siger hun.
Asia mistede sin mor som fireårig. Hendes far havde en butik, hvor hun hjalp til.
Når der ikke var kunder, kedede hun sig,
spiste slik og drømte om at blive model.
”Jeg var en drengepige som barn, og
i min gamle skole brugte jeg mest tiden
på at slås med en veninde, for timerne
var kedelige. Men min far ville have mig
i en ordentlig skole. Han mener, at piger
skal have en uddannelse,” fortæller
Asia, idet hun hiver en lyserød mobiltelefon op af sin taske og kigger lidt på den.
I dag læser hun business marketing på

universitetet, og hun elsker engelsk.
”Uden engelsk kan man ikke kommunikere med verden,” fortsætter hun.
Asia har vundet en lokal skønhedskonkurrence. Og ligesom millioner af
19-årige piger rundt om i verden drømmer hun om at blive en berømt model.

Bertil Suadicani, Marie Ilvedsen og Lotte Ærsøe

2008: Den første årgang 12-13-årige piger på

GHANA: Lørdag formiddag er der fredeligt
her på det tekniske universitet i Sunyani
i Ghana. Nogle studerende dasker rundt
mellem bygningerne. Andre sidder
indenfor og læser, og lige uden for
indgangen har en gruppe velklædte og
høflige unge samlet sig til bibelstudier.
”Hvis jeg ikke havde gået på Girls
Model School, var jeg sikkert droppet ud
af skolen. Jeg var nok også blevet gravid
eller noget andet dårligt,” funderer Asia
Darkoh på 19 år, lægger benene over
kors og retter på den lyserøde kjole.
Hendes veninde Beatrice Darkpi på 20
år nikker.
”Jeg ville nok gå hjemme og feje og
gøre rent nu, hvis jeg ikke havde gået
der,” siger hun.
For otte år siden var Asia og Beatrice elever på den første årgang på den
Oxfam IBIS-støttede Girls Model School i
Sawla. Skolen var den første af sin slags.
Siden er endnu en pigeskole startet i
nabobyen. Og der er nok flere på vej.

PIGERNE DROPPER UD
På Ghanas tekniske universiteter er
omkring en tredjedel af eleverne kvinder.
Men ude på landet er der mange, der
ikke kan læse. I disse områder er det
faktisk lidt af en præstation for en pige
bare at gennemføre grundskolen.
Her i distriktet var det kun hver fjerde
pige, der bestod grundskolens afgangs
eksamen i 2010. Og to tredjedele af
pigerne droppede ud inden eksamen, for
mange bliver gift, når de er 15 år.
Derfor startede Oxfam IBIS i 2008 et
samarbejde med Ghana Education Service og lokale politikere om at etablere
en skole kun for piger. Og pigerne på
Girls Model School opnår langt bedre
resultater. Alle eleverne består deres
afgangsprøve, og alle fortsætter videre
i gymnasiet. I 2012 og 2013 var pigernes
karakterer faktisk så høje, at skolen var
den næstbedste i hele distriktet.

Succesen er rygtedes, så der kommer
jævnligt embedsmænd rejsende fra
andre dele af landet for at se model
skolen. Derfor er det ikke kun eleverne,
forældrene og personalet, der er stolte
– det er man også helt inde på det store
kontor hos distriktets højst placerede
embedsmand, Alhaji Dramani.
”Skolerne går en stor fremtid i møde,
for det er en rigtig god idé at udbrede
dem. Vi er meget stolte,” slår han fast.

lære pigerne om prævention – et emne,
der ellers er meget tabubelagt i Ghana.
For med et spædbarn på armen kan en
pige ikke fortsætte sin skolegang.
”En sygeplejerske lærte os om kondomer. Og vi lærte, at man kan modstå
drenge, hvis man siger, at man allerede
har en kæreste,” fortæller Asia uden at
fortrække en mine.
”Vores venner på andre skoler vidste
ikke den slags.”

BH OG CITRONSAFT
På pigeskolen er faglighed én ting. En
anden er selvtillid og disciplin.
”Det var fantastisk at gå der,” siger
Asia og Beatrice i munden på hinanden.
”Madame Cynthia var skolens første
forstander, og hun lærte os alt! Vi blev
tvunget til at lære, og vi havde mange
lektier for, men vi var som døtre for
hende. Hun lærte os, at man skal arbejde
hårdt for at blive dygtig. At vi skulle
passe på os selv og for eksempel bruge
bh, så brysterne ikke hoppede. At bruge
citronsaft på intime steder. Og at undertøj skal være af bomuld. Hun kunne også
finde på at sige til os, at vi ikke havde
børstet tænder godt nok,” fortæller de.
Skolen lægger desuden vægt på at

FORÆLDRE ER STOLTE
Da Beatrice fortsatte i gymnasiet, var
hun en blandt tre piger i klassen. På
universitetet er hun den eneste kvinde i
sin klasse af radioteknikere.
”Jeg bliver ikke behandlet anderledes,
bare fordi jeg er kvinde. Man skal være
dygtig for at kunne følge med, og jeg tror
på mig selv,” slår hun fast.
På den måde har modelskolen skabt
rollemodeller for andre unge kvinder.
”Min far er stolt af mig,” smiler Asia.
Beatrice nikker. Under hele interviewet
har hun ladet Asia sige mest, men nu
konkluderer hun:
”Vi er de eneste i vores familier, der er
kommet på universitetet. Mine forældre
er også meget stolte.”
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2016-2066: SPÅDOMME, DANMARK

Vi tager lige
50 år mere …

VI HAR UDRYDDET EKSTREM FATTIGDOM
Oxfams mål er at udrydde ekstrem fattigdom inden 2030 – helt på linje med FN’s
verdensmål. Det er ambitiøst, men historien viser, at det kan lade sig gøre. I hvert
fald er andelen af mennesker, der lever for mindre end 1,25 dollar om dagen,
halveret på bare 15 år. Hvorfor skulle vi ikke fortsætte i samme takt?
”Historien er fuld af begivenheder, som man troede, var umulige,
men som alligevel blev mulige– se bare på Berlinmurens fald eller den
internationale lov mod landminer. For mig at se handler udryddelsen af
fattigdom først og fremmest om politisk vilje,” siger Vagn Berthelsen.
Det er dog noget af en mundfuld. Hvis staterne skal gøre det alene,
skal de hver især afsætte fire procent af BNP til udviklingsbistand. Og
det er desværre ikke lige på trapperne.
”Derfor er det også spændende, når flere og flere virksomheder
kommer på banen og tager deres samfundsansvar alvorligt. Vi er nødt
til at løfte i flok, hvis det her skal lykkes,” fastslår Vagn Berthelsen.
Han mener desuden, at der vil komme et øget pres på Vestens
politikere for at løse verdens enorme strukturelle problemer, så rigdommene bliver mere fair fordelt. Flygtningekrisen viser eksempelvis
tydeligt, at hvis du bor i et land uden muligheder – så flytter du dig.
Sådan har det altid været, og det er umuligt at stoppe.
”Vi i Europa har en egoistisk interesse i at sørge for et godt liv
til alle i Afrika, for ellers rykker problemerne herop. Når først det
går op for europæerne, bliver politikerne tvunget til at handle,”
forudser han.

Vi har nu brugt 16 sider på at fejre de seneste 50 år med Oxfam IBIS. Men hvordan
ser det ud, når vi kigger fremad? Generalsekretær Vagn Berthelsen kommer her
med sine bud på, hvordan verden ser ud for Oxfam IBIS om et, fem, 15 og 50 år
RIKKE HOVN POULSEN

UDDANNELSE I ENDNU FLERE LANDE
En af de første store opgaver, vi
kommer til at kaste os over i de
kommende år, er gennem Oxfam at
udbrede vores uddannelsesarbejde
til flere af verdens fattigste lande.
Lige nu undersøger vi, om vi skal
involvere os i området omkring
Tchadsøen, der ligger i det centrale Nordafrika på grænsen mellem
Niger, Nigeria, Cameroun o
 g Tchad.
”Her udspiller sig en af verdens
glemte katastrofer. Boko Harams
hærgen har drevet 2,6 millioner
mennesker på flugt. De mangler alt
fra mad og vand til sikkerhed og sanitet. Og de har brug for uddannelse
for at skabe sig en fremtid,” siger
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generalsekretær Vagn Berthelsen.
Derudover overvejer vi også, om
vi i de kommende år skal arbejde i
Palæstina, Gaza og andre arabiske
lande. Oxfam har været her længe,
og måske har vi nogle tilgange og
erfaringer med partnere, som kan
gøre resultaterne endnu bedre.
”Vores styrker skal kobles med
de andres styrker inden for Oxfam,”
forklarer Vagn Berthelsen.
”Jeg tænker selvfølgelig ikke,
at vi skal være til stede i alle 90
Oxfamlande. Vi vil fokusere på de
skrøbelige stater, hvor vores arbejde gør den største forskel for flest
mulige mennesker,” fortsætter han.

5 ÅR:
SKATTELY ER
(FORHÅBENTLIG)
IKKE ET TEMA
Oxfam IBIS vil helt sikkert stadig arbejde for
at mindske uligheden i verden om fem år.
Men om skattespørgsmålet stadig optager
os, er langt fra sikkert.
For få år siden var Oxfam IBIS stort set
de eneste, der insisterede på at tale om
skattely. Men i dag har de fleste fået øjnene op for, hvor vigtigt emnet er, og store
spillere som EU, USA og IMF arbejder på at
skabe nye systemer på skatteområdet, der
matcher globaliseringens udfordringer.
”I min tid har ulighedsdebatten rykket
sig fra at handle om landbrugssubsidier i
EU over gældslettelser til i dag at koncentrere sig om multinationale virksomheders
brug af skattely. Når et problem er løst,
kaster vi os over nye strukturer, der holder
fattige mennesker fast i fattigdom,” fortæller Vagn Berthelsen.
”Tidligere var det way out at foreslå en
indsats mod skattely – nu taler alle om
det. Så forhåbentlig er det ikke et problem
om fem år,” siger generalsekretæren.

50 ÅR:
MAGTEN RYKKER
MOD SYD

Oxfam og William Vest-Lillesøe

1 ÅR:

fremtiden

Alle økonomer er enige: Om 50 år er
Europa ikke længere en økonomisk
supermagt. Det betyder selvfølgelig alt
for den rolle, vi spiller ude i verden.
Mange af de lande, der i dag mod
tager hjælp fra Oxfam, bliver selv i
stand til at rejse de penge, de skal
bruge. Det ser vi allerede de første
skridt til lige nu, hvor Brasilien og Sydafrika er godt på vej til at blive optaget

som partnerlande i Oxfam på linje med
os. På lidt længere sigt er det også
meningen, at Ghana, Colombia, Tyrkiet
og Indonesien skal indtage denne
rolle – så om 50 år vil der måske slet
ikke være nogen opdeling i donor- og
modtagerlande.
”Det er en utrolig spændende udvikling! Men jeg tror dog altid, der vil være
lande, der har brug for assistance –
for eksempel i kølvandet på krige og
katastrofer. Der kan vi spille en rolle,”
forudser Vagn Berthelsen.
Det folkelige engagement bliver
vigtigere end nogensinde. Jo mere
globaliseret verden bliver, desto større
bliver behovet for, at vi mennesker

orienterer os udad og lader være med
at lukke os om os selv.
”Men om vi lige hedder Oxfam om
50 år er svært at sige. Jeg ved ikke
engang, om der er noget, der hedder
ngo’er til den tid. Måske er samfundet
organiseret fuldstændig anderledes.
Men lige meget hvad der sker, tror
jeg på, at de ting, vi mennesker gør
i dag, får et aftryk til den tid. Tænk
bare på vores historie: Både WUS og
Oxfam startede med en lille håndfuld
mennesker, der satte sig sammen og
besluttede at gøre en forskel – og det
har så bare vokset sig større og større.
Det er jo en fantastisk forandringskraft
over tid!”
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FRIVILLIG

FRIVILLIG

”Det er fedt at
tale med folk
på gaden”
Caroline og Regitze var med til at uddele aviser og juice til morgenfriske københavnere,
da avisen Verdens Bedste Nyheder blev udgivet. Som frivillige får de en masse ud af at
komme på gaden og fortælle folk om de positive ting, der sker i verden

vil du være
frivillig?
Vil du være med i en bevægelse,
der kæmper for at udrydde fattigdom
og ulighed? Oxfam IBIS har frivilliggrupper
i Aarhus, Aalborg, Kolding og København,
som arbejder med uddannelse,
skat og Latinamerika.
Læs mere på oxfamibis.dk/frivillig

FRIDA FREDSGAARD LASSEN

REGITZE LUNDGREN PEDERSEN,
HOLDER SABBATÅR, FRIVILLIG I UDDANNELSESGRUPPEN I ET HALVT ÅR
CAROLINE MURPHY, STUDERER PÆDAGOGISK SOCIOLOGI, FRIVILLIG I UDDANNELSESGRUPPEN I TO ÅR

Caroline: Enkelte af dem, vi har mødt
her til morgen, har travlt. Men de fleste
er nysgerrige og positivt overraskede
over, at der for en gangs skyld er gode
nyheder. Folk er virkelig morgenglade, og
mange er meget mere interesserede i at
få nyhederne end i at få juicen.

Hvordan er det at uddele Verdens
Bedste Nyheder i dag?
Regitze: Det er fedt at stå med en avis,
der for en gangs skyld bringer historier
om, at det går godt i udviklingslandene. Jeg kan godt lide at møde folk på
gaden og få mulighed for at snakke med
dem og fortælle, at der sker positive
forandringer i verden. Jeg møder nogle
gange skepsis, når jeg fortæller, at jeg
er frivillig eller taler om globale problemstillinger. Derfor er det fedt at komme ud
og forklare folk, at det faktisk går bedre i
verden, end vi lige går og tror.

Hvorfor er I frivillige i Oxfam IBIS?
Caroline: Jeg interesserer mig meget
for uddannelse, og jeg synes, Oxfam
IBIS laver nogle gode uddannelseskampagner. Det er fedt, at vi som frivillige
kan komme ud og snakke med folk på
gaden. Så kan vi fortælle folk ansigt til
ansigt om det vigtige arbejde, vi laver,
og måske påvirke deres holdninger eller
engagere dem i at være med.
Regitze: Jeg tror, uddannelse er løsningen på mange af de problemer, der er
i verden. Den kan for eksempel skabe
ligestilling og gøre folk opmærksomme
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på deres rettigheder. Oxfam IBIS er den
organisation, som matcher mine værdier
bedst, og derfor er jeg frivillig her.
Hvordan er det at være frivillig?
Regitze: Det har været let at komme ind i
gruppen. Der er en kerne af faste frivillige, som virkelig har fået gang i arbejdet.
De er meget imødekommende, og det gør
det let bare at dukke op til arrangement
erne og være en del af gruppen, også
selvom man kommer alene.
Caroline: Det sociale har enormt stor betydning for, at det er fedt at være med.
Jeg var til en kampagneweekend i vinter,
som virkelig gav et godt sammenhold
blandt os alle. Vi er en del faste frivillige,
som også ses ud over arbejdet i Oxfam
IBIS. Jeg bor sammen med to andre
frivillige, og da vi holdt housewarming
for nylig, var alle de frivillige selvfølgelig
inviteret med.

Regitze (til venstre) og Caroline var alt for tidligt oppe den septembermorgen. Men humøret
var højt, både blandt de frivillige og alle de danskere, der fik godt nyt på vej til arbejde

VERDENS BEDSTE HVAD FOR NOGET?
HVAD? Verdens Bedste Nyheder leverer nyheder om fremskridt og løsninger på ver
dens udfordringer. Historierne tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig
udvikling, som handler om at løse globale udfordringer som fattigdom, ulighed og
klimaforandringer.
HVOR? Verdens Bedste Nyheder bringer løbende historier på de sociale medier, i
Jyllands-Posten og i Metroxpress, og en dag om året bliver de trykt og udgivet som en
hel avis.
HVORDAN? Med hjælp fra flere tusind frivillige bliver avisen uddelt på stationer og
cykelstier i hele landet på udgivelsesdagen. Da Verdens Bedste Nyheder skulle
uddeles en tidlig morgen i september i år, stillede Oxfam IBIS op med frivillige og med
arbejdere i både Aarhus og København.

FOKUS NR. 149 · 27

TAK

SMS OXFAM TIL
1220, SÅ GIVER
DU 50 KRONER TIL
VORES FÆLLES KAMP
MOD FATTIGDOM

I 50 år har vi sammen
forandret verden.
Skridt for skridt.
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Nicaragua, 1991
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Smilende skoleelever. Fantastiske lærere. Stærke
kvinder. Mennesker, der sammen skaber en bedre
verden uden fattigdom. Igennem 50 år har vi sammen
arbejdet for at udrydde fattigdom – tak fordi du er med!
På bare 15 år er ekstrem fattigdom i verden halveret. Inden
2030 kan vi udrydde den for altid. Hvis bare vi mennesker
står sammen.
Vi vil gerne tage endnu flere solide skridt fremad sammen
med dig. Og du kan tage et lille et lige her og nu:
Sms OXFAM til 1220, så giver du 50 kroner til vores
fælles kamp mod fattigdom.

Wiliam Vest-Lillesøe, IBIS-WUS, Tina Harden, Bertil Suadicani · Udbyder af sms-tjeneste: Oxfam IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh V, 3535 8788
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