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”Skat er godt”
”Skat er godt! Skat er godt!” Sådan lød råbet fra tæt på 100
erhvervsledere og embedsmænd, der sammen med repræsentanter fra en række ngo’er – blandt andet mig – deltog i
en international konference sidste år. Det er ikke just det,
man plejer at høre fra erhvervslivet, men de smilede endda, mens de sagde det. Måske fordi ordstyreren bad folk
om det, og folk er jo søde. Men også fordi det var på en
konference, som med utallige eksempler demonstrerede,
hvordan skat og udvikling hænger tæt sammen. Vi havde
set, hvad vi kan få for pengene, og hvor meget ikke mindst
udviklingslande går glip af, hvis virksomheder ikke bidrager til samfundsudviklingen ved at betale en fair andel af
deres overskud i skat.

Derfor er det blevet en vigtig del af IBIS’ daglige arbejde
at tale om skat. Vi opfordrer til, at det tænkes ind som en
del af virksomheders CSR-arbejde. Vi arbejder for at lukke
skattely og standse skattehuller og skattesnyd både lokalt
og internationalt. Vi har søsat et projekt, hvor vi sammen
med virksomheder, revisorer og skattefolk vil prøve at
definere ”fair skat”. Og så huserer vi netop nu på Twitter og
Facebook med kampagnen #Taxucation. Se selv, hvad den
går ud på, på ibis.dk, eller søg på hashtagget.

Mange virksomheder påpeger – og med rette – at der ofte
er positive effekter af virksomhedernes aktiviteter, selv om
de kun betaler ganske lidt i skat. Især ved at virksomheder
skaber job og lokal efterspørgsel, hvilket igen har positive
sideeffekter. Men selv dele af erhvervslivet kan godt se
det moralsk skæve i, at en ghanesisk bryggeriarbejder på
mindsteløn betaler en del af sin minimale indtægt i skat,
mens det kæmpestore britiske bryggeri, hun arbejder for,
ikke betaler en krone i skat af sit årlige millionoverskud.

vagn berthelsen
generalsekretær, ibis

Og selv dem med den største tiltro til det private erhvervslivs evne til at skabe vækst og udvikling har efterhånden
set eksempler på, at det er gået lige modsat – at virksomheder har udnyttet og udbyttet fattige lande og sårbare
mennesker, uden at det er kommet nogen som helst andre
end virksomhederne selv til gode.

Det er i dag helt tydeligt, at skat og udvikling hører sammen. Med skat kan man finansiere uddannelse, sundhed,
infrastruktur og alt det andet, som er med til at hjælpe
mennesker ud af fattigdom. Uden skat vil fattige landes
ressourcer fortsætte med at ryge direkte i lommerne på
rige aktionærer med hemmelige konti i skattely.
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Foto: Jeppe Carlsen

Selv om den erkendelse er ved at brede sig, var det overraskende og skægt ligefrem at høre erhvervsfolk råbe:
”Skat er godt.” Men endnu skæggere kunne det være for
både rige og fattige lande, hvis det at betale skat blev noget,
vi alle sammen gjorde med glæde.
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IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle
mennesker har lige adgang til uddannelse,
indflydelse og ressourcer.
IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk
udviklingsorganisation. Vi udfører vores arbejde
i samarbejde med folkelige organisationer og
myndigheder i Afrika og Latinamerika.
IBIS Fokus udgives med støtte fra Danida.

magasinet ibis fokus udkommer fire gange årligt og udgives af ibis
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Jubii! Så er der generalforsamling

du kan
være
med!

Meld dig til årets generalforsamling allerede nu på www.ibis.dk/gf. Den afholdes lørdag 6. september., og
vi skal blandt andet diskutere fremtiden for IBIS og et muligt medlemskab af Oxfam International.
Klokkeslet og lokalitet følger. Hvis du er i tvivl, om du er stemmeberettiget, eller overvejer du at stille op

verden rundt
med IBIS
til styrelsen, så skriv til Ellen Louise Christiansen på elc@ibis.dk. Vi glæder os til at se dig!

Siden årsskiftet har der været
livlige diskussioner blandt
IBIS’ medarbejdere i København og i Latinamerika og
Afrika. Især er mange spørgsmål og svar skypet frem og tilbage mellem IBIS og
folk i den internationale ngo Oxfam International,
der har hovedsæde i Oxford. IBIS overvejer nemlig,
om vi i fremtiden skal være medlem af Oxfam.
”IBIS arbejder for en mere retfærdig verden, og
vi må hele tiden spørge os selv, hvordan vi gør det
bedst. Måske vil det i fremtiden være som del af et
større globalt samarbejde, hvor man står stærkere
på fortalervirksomhed, kampagner og udviklingspolitik,” siger IBIS’ forkvinde Mette Müller.
Ifølge hende er der stort sammenfald i visioner
om rettigheder og retfærdighed, og i de temaer, som
henholdsvis Oxfam og IBIS arbejder med. Det gør
det oplagt at undersøge grundigt og kritisk, om vi
kan rykke mere for en retfærdig verden ved at blive
en del af Oxfam, eller om vi fortsat står stærkest
med den frihed og fleksibilitet, vi nyder i dag.

du kan
være
med!
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Du kan følge undersøgelsen og debatten for og
imod medlemskab på ibis.dk/oxfam. Vi vil også
meget gerne høre, hvad du tænker og mener. Så giv
gerne dit input via hjemmesiden. Beslutningen om
medlemskab eller ej tages på generalforsamlingen
6. september. Vel mødt.

Foto: William Vest-Lillesøe

Synes du, IBIS skal blive en
del af Oxfam International?

IBIS-foto vinder
fotokonkurrence
Et billede af 13-årige Karefa Jalloh, der arbejder i
en åben guldmine i Dalakuru i det nordlige Sierra
Leone, er strøget helt til tops i en fotokonkurrence
udskrevet af Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI). Fotografen er William Vest-Lillesøe,
der er kommunikationsrådgiver for IBIS i Vestafrika.
Han tog billedet, da han i efteråret besøgte Dalakuru
for at skrive historier til årets LæseRaket, som blandt
andet handler om Karefa Jalloh, som uden arbejdet i
guldminen ikke ville kunne betale for sin skolegang.
Tillykke til William.
Læs historien om Karefa Jalloh i årets
udgave af LæseRaketten.
Scan koden med din smartphone.

Foto: Bertil Suadicani

Foto: Claudia Pujol Rosenlund
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Det her er en helt almindelig familie i Guatemala. De tilhører landets oprindelige befolkning.
Alle i familien arbejder, men de regnes ikke for noget. Det skal de oprindelige folks kabinet
være med til at ændre på.

Oprindelige folk
får eget kabinet
i Guatemala
Efter et langt tilløb blev det såkaldte Interkulturelle kabinet for
de oprindelige folk i Guatemala
indviet i april. Kabinettet skal
inspirere Guatemalas regering til
at blive mere ”kulturelt relevant”,
som det hedder – og bidrage
til formuleringen af politikker
og reformer, så de tilgodeser
og respekterer den oprindelige
befolkning, som udgør cirka 45
procent af landets indbyggere.
Om det rent faktisk kommer
til at ske, er det spørgsmål, alle
stiller sig selv i Guatemala.
Mario Itzep leder IBIS’ partnerorganisation RENOJ. Ifølge
ham løser kabinettet ikke problemerne for de oprindelige folk, og

tiltaget mangler planlægning og
budgettering.
”Det er valgflæsk,” siger han
og frygter, at kabinettet bliver
en folkloristisk instans uden
betydning.
IBIS støtter oprettelsen af det
oprindelige folks kabinet med
150.000 kroner, og Fidel Us, der
koordinerer IBIS’ program for
oprindelige folks autoriteter, mener, at det er langt bedre at ”være
med ved bordet end slet ikke at
være med.”
Han håber, at kabinettet kan
være med til at gøre noget ved
racismen, diskriminationen og
den udbredte fattigdom blandt
den oprindelige befolkning.

Elever giver
pigerne power
Det kan mærkes helt i Sierra Leone,
når eleverne fra Grønnevang Skole i
Hillerød lader melodierne strømme.
Også i år gav eleverne nemlig forårskoncert, hvor overskuddet går til
uddannelse i det land, som børnene
har læst om i årets LæseRaket.
Og Grønnevang Skole er langtfra
den eneste, som i år har samlet ind
til børn i Sierra Leone. Tusindvis af
skoleelever fra Roskilde til Ringkøbing
har i løbet af foråret holdt koncerter og
loppemarkeder, solgt lodsedler, kage
eller hjemmelavet suppe. Alt sammen
for at hjælpe børn i Sierra Leone til at
få en uddannelse.
For hver 400 kroner, de danske børn
samler ind, kan en pige i et af Sierra
Leones fattigste områder få en god
uddannelse i en af IBIS’ pigeklubber.
Tusind tak til alle elever og lærere for
du kan
den forskel, I gør.

være
med!

Indsamlingen ”Giv pigerne power”
er stadig i fuld gang, og du kan give et
bidrag på www.ibis.dk/enkeltbidrag
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Mauricio, Stephanie
og Juan Carlos
skal give arven videre
IBIS’ og Claus Meyers madskole i Bolivia har været så stor en succes,
at der nu åbner fire nye madskoler i den fattige provinsby El Alto – og endnu 10 er på vej.
Blandt underviserne er tidligere elever fra den første madskole.

D

tekst og foto Stephan Gamillscheg 										

er renoveres
bygninger
på fuldt tryk
i El Alto
i Bolivias
højland, der
ligger blot en
halv times
kørsel fra La
Paz. Fire steder i byen bliver medborgerhuse lige nu udbygget til at
kunne huse madskoler for områdets
unge. Forbilledet er madskolen på
restaurant GUSTU, som siden 2011
har givet unge mennesker en vej ud af
fattigdom via uddannelse og praktisk
erfaring med restaurationsfaget og
forretningsdrift.
Og ud over de fire madskoler i
El Alto er endnu 10 på vej med
finansiering fra hollandske ICCO og
det hollandske nationallotteri, den
bolivianske sociale investor i3 og den
interamerikanske udviklingsbank
CAF.
Tre tidligere elever, Juan Carlos
Cruz Mamani, Stephania Morales
Mamani og Mauricio Zarate Maturano er ansat som undervisere for de
første af de nye hold. Ifølge Elizabeth
Arteaga, der varetager projektet i Bolivia, giver det ekstra værdi til de nye
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skoler, at der er tidligere elever blandt
underviserne.
”De kender og kan videreføre filosofien bag GUSTU, og så kan de sætte
sig i de nye elevers sted. Især tror jeg,
at de vil være daglige rollemodeller,
fordi de selv har fået en chance og fået
det bedste ud af det,” siger hun.

Unge væk fra gaderne

Teófilo Maqui Flores er distriktsborgmester i El Altos andet distrikt, som
til juni får sin egen madskole. Og han
er vild med ideen.
”Vi har problemer med bander, og
vi har mange arbejdsløse, som forsøger at forsørge sig via uformelle job
som for eksempel gadesælgere,” siger
borgmesteren, der håber, at madskolen kan give de unge en bæredygtig
vej ud af fattigdom.
I El Alto lever en tredjedel af
indbyggerne i ekstrem fattigdom.
Samtidig er det Bolivias hurtigst
voksende by, som tiltrækker migranter i tusindvis, uden at der følger
jobmuligheder med. Derfor glæder
borgmesteren sig over, at uddannelsen er praktisk og også har vægt på at
lære de unge iværksætteri. Tanken er,
at de nye madskoler skal være en aktiv
del af lokalsamfundet. Derfor skabes

madskolerne i tæt samarbejde med de
såkaldte naboforeninger, der har stor
indflydelse i Bolivia.
”Det er med til at sikre, at projektet
bliver bæredygtigt. Der er et stærkt
ejerskab og store forhåbninger til
projektet, og flere steder har naboerne
selv været med til at sætte bygningerne i stand og gøre dem klar til madskolerne,” siger Elizabeth Arteaga.
De første fire skoler åbner i løbet af
sommeren 2014.

Melting Pot
IBIS står sammen med Claus Meyer
via fonden Melting Pot Bolivia bag
de fire nye madskoler i El Alto.
Yderligere 10 skoler er på vej med
finansiering fra hollandske ICCO og
det hollandske nationallotteri, den
bolivianske investor i3 og den interamerikanske udviklingsbank CAF.
740 unge mænd og kvinder vil i 2014
få adgang til praktisk grunduddannelse inden for restaurationsfaget
på en af El Altos fire nye madskoler.
De unge skal være fra El Alto og
stamme fra fattige familier.
Du kan følge de nye madskoler.
Tilmeld dig nyhedsbrevet
“Madskolens venner” på
www.madskolenibolivia.dk

du kan
være
med!
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På trappen til restaurant GUSTU står
Mauricio, Stephanie og Juan Carlos
og ser op mod El Alto, hvor fire nye
madskoler snart vil åbne – med dem
selv blandt de nye lærere
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Lad dit ønske flyve
Hver eneste ballon, der forleden fyldte luften over København, repræsenterer
et barns – og en statsministers – ønske om at hjælpe alle verdens børn i skole.

E

tekst Malene Aadal Bo foto lotte ærsøe 										

t sandt jubelbrøl
bølgede over
Christiansborg
Slotsplads i
København, da
700 børn slap
deres balloner fri
og med hjælp fra
gode mængder helium sendte dem
højt til vejrs.
Og selveste statsministeren jublede
med og lagde nakken tilbage for at se
ballonskyen spejle sig i solen og langsomt svæve ind over byens tage.
Med sig havde ballonerne ønsket
om, at alle verdens børn skal få en
chance for en god uddannelse og en
fremtid – et ønske, som danske børn
hvert år gentager for de danske politi-

Aktionsdagen
Global Campaign for Education
(GCE) er en international kampagne, som arbejder for at give alle
verdens børn en god uddannelse.
Hvert år deltager mere end otte millioner børn i 120 lande i den globale
aktionsuge.
IBIS står i spidsen for den danske
del med kampagnen ”Hele Verden
i Skole”. I Danmark har mere end
175.000 børn i år læst LæseRaketten, som udgives af IBIS som en del
af kampagnen. 1000 børn fra mere
end 25 skoler deltog i år på aktionsdagen, der blev afholdt i Aarhus,
Aalborg og København.
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kere som en del af IBIS’ Hele Verden i
Skole-kampagne.
”Målet er at minde politikerne
om, at uddannelse er vigtig, og sige
til dem, at danske børn, forældre og
lærere vil stå bag dem, hvis de vil
kæmpe for at skaffe penge til at hjælpe
alle verdens børn i en god skole,” siger
Helle Gudmandsen, der står i spidsen
for kampagnen.
Det er 12. gang, at IBIS inviterer
skolebørn til at deltage i den årlige aktionsdag, som ud over arrangementerne i Aalborg, Aarhus og København
fejres over hele Europa og mange steder i Latinamerika, Asien og Afrika.

Det er ikke fair

Sidste år fik statsminister Helle Thorning-Schmidt overrakt små papdukker som en påmindelse om de mange
lærere, verden mangler. De står stadig
på hendes kontor og minder hende
om de børn, der ikke går i skole.
”Det er ikke fair. Jeg ønsker, at
både piger og drenge – i Sierra Leone
og hele verden – kan komme i skole.
Og lære noget i skolen,” sagde statsministeren i sin tale.
I år fik hun et lille hæfte med sangtekster, som eleverne har skrevet om
det at gå i skole:
”Hvis alle børn ku’ lære og tænke
lige godt, vil alle lev’ med ære og dele
stort og småt,” lyder et af versene fra
sangen, som blev øvet intenst lige
til det øjeblik, den skulle synges for
statsministeren.

”De er så stolte,” sagde en smilende
lærer for børnene i Ådalens Skole,
Afdeling Nord.
Og da børnene sammen sang for
en naturligvis overrasket statsminister, lød det så godt, at forbipasserende troede, at det var en del af noget
melodigrandprix, og kom over for at
se med.

Helium får folk til
at tale sjovt

”Ballonerne var alligevel det sjoveste.
Jeg var lige ved at slippe min to gange,
og nummer tre gang fløj den. Men så
fik jeg en ny, som min lærer bandt fast
til min hånd,” berettede en dreng fra
første klasse på Vesterbro Ny Skole,
da der efter sangen og den efterfølgende ballonopsendelse blev spist
madpakker i solen.
”Helium får folk til at tale sjovt,”
funderede en klassekammerat.
Efter det formelle program med
taler af IBIS’ forkvinde, Mette Müller,
statsminister Helle Thorning-Schmidt,
sang og ballonopsending kunne
børnene hygge sig med afrikansk dans
til toner fra koret Papaya eller med at
prøve livet som børnearbejder ved at
bære tunge ting på hovedet.

du kan
være
med!

Se en video fra aktionsdagen på www.ibis.dk
eller scan koden med
din smartphone.

Udbyder af sms-tjeneste: IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh V. Tlf: 3535 8788
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Mange af eleverne har
samlet ind for at
hjælpe de sierraleonske
børn, de har læst om
i LæseRaketten.
Vis din støtte - giv et
bidrag

sms ibis150
til 1220
og støt
med 150 kr.
+trafiktakst
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· TEMA ·

BLIV HOS MIG
MIN SKAT
Hvis en retfærdig del af gevinsten fra fattige landes naturressourcer blev i landene
og blev investeret rigtigt, ville der være råd til udvikling og velfærd.
Derfor arbejder IBIS for at stoppe kapitalflugt og skattesnyd og for at sikre,
at de skattepenge, der kommer ind, blandt andet går til uddannelse.

Illustration: Laura Johanne Grue Danielsen

Af Malene Aadal Bo

Det sker alt for sjældent, at det overskud, som udenlandske virksomheder laver i udviklingslande, kommer de fattige
til gode. I stedet for at betale for skoler og sundhed forsvinder pengene i verdens skattely.
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“

Kom min skat,” lyder det, når velklædte
rigmænd inviterer juvelbesatte skønheder
på tur i dyre biler eller på en af de imponerende yachts, der vugger i havnen på Cayman Islands – et af verdens kendte skattely.
”Nej, bliv hos mig min skat,” lyder det i
disse år stadig højere og mere insisterende
i de lande, som alle pengene er forsvundet
fra, og hvor befolkningen ofte står tilbage
ludfattig og uden basal uddannelse, sundhed eller infrastruktur.
De penge, det især handler om, er dem, som internationale virksomheder tjener på at udvinde råstoffer i grunden
under udviklingslande i Afrika og Latinamerika. I dag ofte
stort set uden at betale skat af
deres overskud, fordi pengene
via snørklede og ofte ulovlige
veje i stedet føres ud af landet
og i skattely.

Det er for absurd

”Men på grund af dårlig moral, hullet skattelovgivning
og forældet tro på, at lempelige vilkår til virksomheder i
sig selv giver vækst og udvikling, forsvinder pengene. De
ender i stedet i lommerne på rige aktionærer eller på hemmelige konti i verdens skattely,” siger Lars Koch.

Fart på kampen mod kapitalflugt

Også de rige landes statskasser lider under smuthuller i de
internationale skatteregler, hvilket har fået de europæiske
lande til at sætte turbo på kampen mod kapitalflugt.
En kamp, som vil komme udviklingslandene til gode,
og som IBIS derfor sammen med en række internationale
partnere støtter. Det handler for eksempel om at presse
Schweiz til at opgive sin bankhemmelighed, lave regler imod
hvidvaskning, slå hårdt ned på
fusk, når virksomheder flytter
penge rundt mellem datterselskaber, og så handler det om
at tvinge virksomheder til at
vise, hvor meget de omsætter
og tjener i hvert enkelt land, så
man kan se, hvor meget de bør
betale i skat.

“Stadig flere melder sig
i kampen mod kapitalflugt,
og det er blevet legitimt
for fattige landes regeringer
at insistere på en fair
beskatning af de naturressourcer, som udenlandske
virksomheder udvinder.”

”Men nu er absurditeten i at
give udviklingsbistand med
den ene hånd og stjæle fattige
Sagen Sierra Leone
landes ressourcer med den anI Sierra Leone i Vestafrika
den ved at gå op for folk. Stadig
beskæftiger Abubakarr Kaflere melder sig i kampen mod
mara sig ligeledes med skat.
kapitalflugt, og det er blevet
Sammen med sine kolleger
legitimt for fattige landes regeLARS KOCH, EKSPERT I UDVIKLINGSØKONOMI
i Budget Advocacy Network
ringer at insistere på en fair be(BAN) forsøger han at standse
skatning af de naturressourcer,
pengestrømmen ud af landet og
som udenlandske virksomhei stedet forvandle sit lands naturressourcer til skatteindtægder udvinder.”
ter, der kan betale for sundhed, uddannelse og meget andet.
Sådan siger Lars Koch, der er ekspert i udviklingsøkoHans fokus er især på de aftaler, som Sierra Leones
nomi og står i spidsen for IBIS’ arbejde på området. Han
regering laver med de multinationale virksomheder. I dag
ærgrer sig, hver gang han ser opgørelser over, hvor mange
bliver mange kontrakter forhandlet direkte af politikerne
penge udviklingslandene mister – penge, der eksempelvis
og for lukkede døre uden at inddrage eksperter til at sikre,
kunne være gået til uddannelse.
at kontrakterne tilgodeser Sierra Leone – og uden nogen til
For eksempel i Tanzania i Østafrika, som hvert år mister
at overvåge, at alt går ordentligt til.
over 30 milliarder kroner som følge af skatteunddragelse
”Vi presser på, for at forhandlinger bliver åbne, og for
og skattesnyd. De penge kunne have uddannet og lønnet
at kontrakter bliver offentligt tilgængelige. Kun sådan kan
lærere nok til alle Tanzanias børn, givet skolebøger til alle
vi se, hvilke skatteaftaler der er lavet, og få mulighed for at
og finansieret næsten 100.000 nye klasseværelser.
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stille spørgsmål til de meget lempelige skatteaftaler, som vi
nogle gange ser,” siger Abubakarr Kamara.
Gennemsigtighed og åbenhed er også afgørende, når det
handler om, hvordan man bruger de skattepenge, som det
nu og i fremtiden lykkes at få ind.
”Pengene skal investeres i infrastruktur, sundhed og
uddannelse. Hvis man gør det, så kan man skabe bæredygtig udvikling og undgå den sociale ulighed, der ellers ofte
følger med økonomisk udvikling,” siger Abubakarr Kamara
Og Lars Koch tilføjer: ”Det er en vigtig del af vores
partneres arbejde at holde øje med, hvordan offentlige
midler bliver brugt – og vi argumenterer altid for, at et af de
vigtigste steder at kanalisere midler hen er til uddannelse.
Skat og øgede indtægter er ikke et mål i sig selv. Skat er et
middel til at finansiere det, der skaber udvikling.”

Sådan kom skat på dagsordenen
Da FN ved årtusindskiftet vedtog de nye MDG-udviklingsmål, gav man samtidig et bud på, hvor pengene kunne
komme fra. Bistand, handel, investeringer, gældseftergivelse, pengeoverførsler fra immigranter og skat blev nævnt.
Kort efter lavede den internationale ngo Oxfam sammen
med det nydannede Tax Justice Network den første rapport
om sammenhængen mellem udvikling og skat. Kort efter
kom Raymond Baker fra tænketanken Global Financial
Integrity med nogle dramatiske tal, der for alvor viste
omfanget og konsekvenserne af kapitalflugt.
I 2008 tog IBIS som den første danske ngo emnet op og stod
den første tid ret alene med den dagsorden. Allerede i 2011
var den dog anerkendt, og på et debatmøde nævnte de fem
udviklingspolitiske ordførere alle vigtigheden af at sikre
udviklingslandene en indtægt fra deres naturressourcer.
I dag har en række andre ngo’er og Danida taget bolden
op, ligesom kampen mod kapitalflugt og skattely står i
regeringsgrundlaget for Helle Thorning-Schmidts regering
og på dagsordenen for både G8 og G20.

Taxucation
Med danskernes hjælp lægger IBIS
pres på politikerne, så de holder fast i kampen
mod skattely. Vær med til at sige:
”Pengene ud af skattely og ind i skolerne.”
Følg #TAXUCATION på Twitter og Facebook.
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3x3
Om kapitalflugt
1) Hvert år forsvinder 5.000 milliarder kroner ud af udviklingslandene i kapitalflugt. De ville kunne omsættes
til skatteindtægter for cirka 800 milliarder kroner –
svarende til hele verdens samlede udviklingsbistand.
2) Sierra Leone mister hvert år mere end en milliard
kroner, fordi de fem største minevirksomheder har
forhandlet sig til skatteundtagelse.
3) De rigeste 10 procent i Latinamerika betaler kun
fire procent i skat af deres indtægter.

Resultater af kampen for
at få penge fra skattely til skoler
1) Jyske Bank tjener ikke længere penge på deres filial
i Schweiz – et tegn på, at skattely er på retur.
2) Ghana har efter befolkningens ønske netop afsat
en stor del af sine olieindtægter til uddannelse
(264 millioner kroner i 2014).
3) Den danske stat har fået øjnene op for emnet og vil
fremover støtte fem afrikanske lande i at øge deres
skatteindtægter.

IBIS’ ønsker i forhold til skat
1) Automatisk udveksling af skatteinformationer,
hvor udviklingslandene er med.
2) Gennemsigtige regnskaber for multinationale
selskaber, så man kan se, hvor de tjener deres penge,
og hvor de flytter deres overskud hen.
3) Regeringer i verdens fattige lande, der kan og tør og
får international opbakning til at opkræve fair skatter
– og som bruger indtægterne til at finansiere
uddannelse og anden velfærd.

TEMA fra skattely til skoler

GAS GAV BOLIVIA 10 GANGE
SÅ MEGET TIL VELFÆRD
Kort efter Evo Morales blev valgt til Bolivias præsident,
hævede han skatten for de virksomheder, der udvinder gas i landet.
Det gav penge i statskassen, som blandt andet blev investeret i uddannelse.

G

tekst Stephan Gamillscheg foto eva køngerskov 								

as gavner velfærden. I hvert tilfælde i Bolivia og ikke mindst siden
2005, hvor præsident Evo Morales
satte kampen ind mod kapitalflugt
fra landets gasindustri.
Siden er gasselskabernes kontrakter blevet ændret, og skatten
er sat væsentligt op. For statskassen har det betydet en tidobling
af indtægterne alene fra gas – fra godt en halv milliard
dollars i 2004 til fem milliarder dollars i 2013.
”Det har gjort en enorm forskel,” siger Beatriz Perez,
der er direktør for kampagnen Global Campaign for
Education i Bolivia.
”Tidligere var det de internationale organisationer,
der kæmpede for bedre uddannelse. Nu har den bolivianske stat taget ansvaret på sig, og midlerne er forudsætningen for, at det kan lykkes.”
En del af pengene gik til at få det forgældede land på
fode, men ellers blev de bundet til en række sociale tiltag
som sundhed, job, infrastruktur og uddannelse. Nye tal
fra regeringen viser, at der i dag er mere end dobbelt så
mange penge til uddannelse som i 2005.

Det går den rigtige vej

Og gaspengene ser ud til at gøre den ønskede forskel for
Bolivia. Tidligere var der stor mangel på basale ting som
lærere og undervisningsmaterialer. Det har ifølge Beatriz
Perez ændret sig væsentligt, selv om der stadig mangler
uddannede lærere. Især initiativet ”Juancito Pinto” har
ifølge FN’s økonomiske kommission for Latinamerika
(ECLA) været afgørende.
Juancito Pinto er en bonusordning, der hvert år udbetaler 200 bolivianos (cirka 165 kroner) til alle elever, der

fuldfører et klassetrin. Pengene hjælper fattige familier
til at betale hæfter, bøger og den pligtige skoleuniform,
og det har medført betydeligt lavere frafald – især blandt
landets fattigste. I dag er det mindre end to procent af
eleverne, der dropper ud – i 2006 var det tre gange så
mange.
”Det går den rigtige vej. Der er materialer og lærere,
og kun ganske få dropper ud. Hvis vi så også får uddannet flere og dygtigere lærere, så tror jeg, vi kommer til at
se et væsentligt kvalitetsløft de kommende år,” spår
Celestino Villca. Han er tidligere viceuddannelsesminister og projektleder i Accion Andina, der med IBIS’
støtte arbejder med at efteruddanne lærere.

Fakta
I 2005 hævede daværende præsident Mesa skatteindtægterne på gasproduktion fra 18 procent til 50 procent.
I 2006 hævede den nyvalgte præsident Morales skatten
yderligere fra 50 til 82 procent på værdien af gassen og
krævede det statslige olie- og gasselskabs deltagelse i enhver udvinding, hvilket vanskeliggør skattespekulation.
Skattestigningen mødte dengang international kritik,
fordi man frygtede, at det ville få de private virksomheder til at forlade landet. Det har de ikke gjort, men noget
tyder på et lille fald i virksomhedernes investeringer.
I 2006 indførte Morales bonussen ”Juancito Pinto”, der
belønner knap to millioner skolebørn med en kontant
bonus på cirka 165 kroner, når de færdiggør et skoleår.
IBIS støtter blandt andet Accion Andina og er med til at
sikre, at lærere og kommuner bliver bedre til undervisning og administration af midler. Samtidig arbejder
IBIS på globalt plan for, at indtægter fra skat skal gå til
kvalitetsuddannelse.
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MOBILEN ER DET NYE
VÅBEN MOD KORRUPTION
Siden årsskiftet har Mozambiquere kunnet sende en sms til hjemmesiden Olavula,
hvis de har oplevet uregelmæssigheder som korruption, chikane
eller lærerfravær på deres skole.
Tekst og foto Luise Jarl

											

... På Samuel Kankhomba Gymnasium sælges der studiepladser. 1.000 metical per person til folk, som ikke har en
studieplads. Lichinga By. (12:32, 16. januar 2014).
... På skolen S.E.Mondlane i Lichinga har klasse N en
lærer, som chikanerer en elev. (15:37, 24. marts 2014)
... Ottende klasses lærere i portugisisk og biologi møder
ikke op til timerne i løbet af ugen på Eduardo Mondlane
Skole i Maputo (15:12, 26. marts 2014).

S

ådan lyder nogle af de sms’er, som mozambiquere
de seneste måneder har sendt til hjemmesiden
Olavula – klager eller advarsler om snyd eller
misbrug i skolerne, som via sms når direkte til en
uvildig instans, der undersøger sagen. Samtidig
bliver anmeldelserne offentligt tilgængelige på hjemmesiden og bliver dermed noget, som andre i lokalsamfundene
kan orientere sig efter.

Nu skal det være synligt

Mange børn og unge afslutter i dag deres skolegang uden
at kunne hverken læse eller skrive. Det skyldes blandt
andet tårnhøjt lærerfravær, manglende møbler og udstyr
og ulovlig handel med skolematerialer og studiepladser.
Alt sammen uregelmæssigheder og snyd, som man kan
bekæmpe ved at gøre det synligt for offentligheden.
”Tidligere var der bare en klagekasse på skolen, hvor
man kunne lægge sin klage. Men folk oplevede, at de ikke
fik svar, og at det ikke nyttede noget,” siger Nilza Vania
Mate, der er frivillig i projektet. Når indberetningerne tikker ind, er hun blandt dem, som i første omgang vil tjekke
op på henvendelsen.
”De frivillige tager ud og taler med de involverede
parter på skolen for at finde ud af, hvad der er op og ned på

14

sagen,” forklarer Vincente Kalande, som er en af projektets
ledere.
Er der noget at komme efter, går projektmedarbejderne videre med sagen hos skolelederen eller de lokale
skolemyndigheder. Foreløbig er der kommet mere end 60
henvendelser fra de to distrikter, som IBIS arbejder i.
Den første sag, der er blevet færdigbehandlet, var fra en
borger i Lichinga, der gjorde opmærksom på, at eleverne
ikke havde stole at sidde på. Det viste sig, at stolene var bestilt, men at forhandleren ikke havde leveret dem. Frivillige
fra projektet tog ud og kiggede på sagen, som nu er bragt i
orden, og stolene er leveret.
Andre henvendelser handler især om salg af studiepladser og karakterer samt lærerfravær.
”Det vigtigste foreløbige resultat er, at borgerne overhovedet henvender sig. Det viser, at de har fået mod til at gøre
noget ved problemerne,” siger Vincente Kalande.
Læs de forskellige anmeldelser
og følg med i, hvordan sagerne bliver løst.
Se med her: www.olavula.org.mz
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Olavula - www.olavula.org.mz
Olavula har hentet inspiration fra ”Huduma” i Kenya og
”Ushahidi” i Tanzania, som med stor succes inddrager
borgerne i at skabe mere gennemsigtighed og dermed bedre
service i den offentlige sektor ved brug af mobiltelefoni og it.
Projektet i Mozambique er et pilotprojekt, der udføres af
IBIS og tre lokale partnere frem til 2016. IBIS arbejder i
to distrikter, mens civilsamfundsnetværket MASC har et
lignende projekt i fire andre distrikter.

TEMA fra skattely til skoler

Foto: Mike Kollöffel

En pige og en mobiltelefon er pludselig blevet
et magtfuldt våben i
kampen mod korruption
og misbrug af midler
i det mozambiqiske
skolesystem.

Fra forsiden
Skoleinspektør Helio Bernardo
dos Santos Jose, som du mødte
på forsiden, behøver ikke pres
for at skabe en god skole for sine
elever. Efter mange år på den
lokale børneradio leder han nu
en af de skoler, som IBIS støtter i
Alto Moloque i Mozambique – en
skole, som med ham ved roret, er
blevet super populær.
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MAGIEN I EN
OPSLAGSTAVLE
Korruption og politisk forsømmelse bremser udvikling i Sierra leone. En del af Løsningen er
gennemsigtighed, og her kan en helt almindelig opslagstavle spille en afgørende rolle.

P

tekst og foto William Vest-Lillesøe 										

å rådhuset i Koidu i Sierra Leones
diamantdistrikt hænger en opslagstavle af træ, beskyttet af glaslåger og lås.
På tavlen hænger noget, der i første
omgang bare er almindeligt papir –
mødereferater, budgetter, kommunale
udviklingsplaner etc.
Men det er ikke bare papir – det er
vigtige informationer, som byens borgere længe var forment adgang til. Tavlen og dens indhold
er et symbol på det opgør med korruption og udemokratiske metoder, som byens politikere har lovet folk.
“Tavlen giver først og fremmest folk mulighed for at se,
hvordan vi bruger skatteindtægterne. Så kan de holde sig
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informeret om politiske beslutninger og holde øje med,
at pengene ender der, hvor de skal,” siger byrådsmedlem
Aminatta Turay.
Et andet sted i Koidu er skolebørnene på vej hjem. Deres
forældre og naboer sidder foran deres hjem og hører radio,
småsnakker eller snitter cassavablade til aftensmaden. En af
dem er T.I. Yomba, som er 49 år og lærer.
”Jeg har betalt skat de sidste tre år,” begynder han. ”Jeg
går til de fleste offentlige møder, og jeg læser ofte meddelelserne på opslagstavlen. Jeg synes, at prioriteterne er
forkerte, men selv om jeg ikke er enig, er det godt, at jeg
kan se, hvad pengene går til.”
Med de ord italesætter T.I. Yomba det centrale i IBIS’
arbejde for at skabe mere gennemsigtighed og gøre det

”
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I Nicaragua støtter IBIS dem, der kæmper mod
korruption. Det foregår blandt andet på et nyt antikorruptionscenter i Managua. Læs historien her.

Vi skal vise folk, at pengene
bliver brugt godt, så de bliver
motiveret til selv at bidrage
ved for eksempel at betale
skat. Vi er nødt til at tage
ansvar for vores egen
udvikling.
Saa Emerson Lamina,
borgmester i Koidu

Vil du vide mere

du kan
være
med!

Tilmeld dig IBIS’ nyhedsbrev om kapitalflugt på
www.ibis.dk/vaermed

tydeligt, hvor pengene kommer fra, og hvad de bruges til.
Kun sådan kan man sikre skatteindtægter, forhindre misbrug og holde politikerne op på deres løfter.

En kedelig førsteplads

Sierra Leone er en af Afrikas hurtigst voksende økonomier
ifølge Verdensbanken og andre toneangivende institutioner, men det er langt fra givet, at væksten fører til bæredygtig udvikling.
Staten går hvert år glip af enorme summer på grund
af kapitalflugt, svindel og uopkrævede skatter. I 2013
fik Sierra Leone 30 point ud af 100 (med 100 værende
korruptionsfri) i Transparency Internationals Korruptionsopfattelsesindeks og havde den tvivlsomme ære at toppe
deres korruptionsbarometer - 84 procent af de sierraleonske husstande havde betalt bestikkelse for en basal service
inden for et år.
Den høje korruption medfører blandt andet, at penge,
der øremærkes lærerlønninger, undervisningsmaterialer og
lokale udviklingsprojekter, ofte forsvinder sporløst.
Derfor støtter IBIS politikere og civilsamfund i at skabe
gennemsigtighed og især lægge grunden for en skattekultur, hvor både virksomheder, men også almindelige
mennesker betaler skat.
”Vi skal vise folk, at pengene bliver brugt godt, så de bliver motiveret til selv at bidrage ved for eksempel at betale
skat. Vi er nødt til at tage ansvar for vores egen udvikling,”
siger Koidus borgmester, Saa Emerson Lamina.

T.I. Yomba er 49 år og lærer i Koidu. ”Jeg læser ofte meddelelserne på
opslagstavlen. Jeg synes, at prioriteterne er forkerte, men selv om jeg ikke
er enig, er det godt, at jeg kan se, hvad pengene går til,” siger han – her
sammen med sin hustru foran parrets hjem.

Fakta
Det er lovpligtigt for alle byråd i Sierra Leone at opsætte
tavler og offentliggøre budgetter og udviklingsplaner. Der
er dog stadig langt mellem de byer, hvor der faktisk hænger
en tavle.
Kampen for gennemsigtighed er en vigtig prioritet for
civilsamfundet i Sierra Leone, og IBIS støtter flere partnere,
som på enten lokalt eller nationalt plan arbejder for mere
åbenhed.
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ER DEN HER
GENNEMSIGTIG NOK?
Et nyt projekt vil gøre lokalbefolkningen i Guatemala i stand til at kæmpe for fair skat
og tvinge virksomheder til at opføre sig ansvarligt. Kodeordet er gennemsigtighed.

I

tekst og foto Claudia Pujol Rosenlund 										

3.000 meters højde i en af Guatemalas
fattigste provinser, San Marcos, ligger Mina
Marlin – Marlinminen. Herfra udvindes
døgnet rundt guld, zink og mineraler
for millioner af kroner. Minen er svært
bevogtet, og de private sikkerhedsvagter er
et tegn på det fjendskab, der mange steder
er mellem mineselskaberne og lokalbefolkningen. Selskaberne opererer nemlig ofte på den oprindelige befolknings jord uden deres samtykke, og samtidig
forsvinder værdierne ud af landet uden at skabe synderlig
beskæftigelse og stort set uden gevinst for statskassen.
”I Guatemala beskattes minedrift stort set ikke, og derfor kan selskaberne lovligt bidrage med kun 0,3 procent til
statens finanser. Det er den laveste andel i hele Latinamerika,” siger Jonathan Menkos, der er direktør i den regionale
økonomiske tænketank ICEFI.

IBIS vil bidrage til gennemsigtighed

Ifølge Jonathan Menkos er manglende viden en central
årsag til, at kapitalflugten fra minevirksomhederne foregår
år efter år. ICEFI har derfor sammen med IBIS iværksat et
projekt, der giver almindelige mennesker adgang til viden
om, hvad der foregår, og mulighed for at få indflydelse.
I første omgang vil ICEFI samle alle mineselskabernes
regnskaber og kontrakter på en hjemmeside, som offentligheden har adgang til, og det ofte svært læselige materiale vil
blive suppleret af letforståelige grafer og statistik. Dernæst
vil ICEFI og IBIS involvere lokale ledere, myndigheder og
sociale aktører og træne dem i, hvordan de via hjemmesi-
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den kan analysere, overvåge og få indflydelse på de skatteog miljømæssige konsekvenser af udvindingsvirksomhedernes arbejde.

De vil se fidusen

”For os er det en fantastisk mulighed. Vi får en viden og
nogle unikke værktøjer, som jeg er helt sikker på, vil komme vores lokalsamfund til gode,” lyder det fra Don Bernardo Díaz, der er øverste talsmand for mambefolkningen
i San Miguel Ixtahuacán. Han er sammen med 25 andre
lokale ledere de første deltagere på IBIS’ diplomkursus,
som skal gøre skat og budgetlæsning til almen viden – først
heroppe i højderne og senere over hele landet.
For ifølge Jonathan Menkos bør statens finanser være et
offentligt anliggende, så det ikke bare bliver et tag selv-bord
for landets elite og de multinationale selskaber.
”Projektet og ikke mindst den viden og de debatter, det
vil afføde, er et vigtigt indspark til diskussionen om udvindingsindustrien i Guatemala – om, hvordan vi skal indrette
os, så den bidrager til bæredygtig udvikling i Guatemala,”
siger han.

Finanser der er til at forstå
IBIS i Guatemala samarbejder med ICEFI om at skabe gennemsigtighed i forhold til skatte- og miljømæssige konsekvenser ved udvindingsindustrien. Projektet er støttet af EU
og indebærer udgivelser af rapporter, en onlineportal med
adgang til tal og statistik samt kurser og fortalervirksomhed
for lokale aktører og myndigheder.
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Eulogio Sanchez
Aguilar er lokal indiansk
leder og deltager på
IBIS’ kursus i skat og
budgetlæsning. Han er
en af dem, der holder
øje med minen Marlin
og gerne vil blive skrap
til tal, så han kan
gøre lokalsamfundets
stemme gældende.

1. Hør María Isabel Olazábal fra LAPIprogrammet fortælle om IBIS-ICEFIprojektet i nyhederne i Guatemala.
Scan koden med din smartphone.
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2. Læs studiet om minedrift og
gennemsigtighed (på spansk) på icefi.org
Scan koden med din smartphone.
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Det skete der med

Det skete der med pengene
fra U-landskalenderen
I 2012 havde Børnenes U-landskalender 50-årsjubilæum. På bagsiden kunne man læse,
at overskuddet ville gå til IBIS’ arbejde med at hjælpe ghanesiske børn i skole.
Hvordan er det mon gået siden?

I

tekst Dorthe Nielsen 											

september 2013, da
julen for længst var
overstået i Danmark,
blev det for alvor jul
for børnene i 20 landsbyer i det nordøstlige
Ghana. Da stod deres
nye skoler klar, og for
første gang blev der
ringet til time. Skolerne er for børn,
der bor langt fra de almindelige skoler
og derfor sjældent får en uddannelse.
De ni millioner kroner fra årets
U-landskalender var på et halvt år
blevet omsat til 20 skoler – hver med
mindst én lærer, der stod klar til at
tage imod de spændte elever. Det var
ikke alle skoler, der nåede at få møbler
før første skoledag – nogle steder måtte børnene sidde på jorden eller på et
stykke træ. Men der var små tavler og
kridt og ivrige elever.
Skolerne, som kalenderprojektet
har finansieret, kaldes satellitskoler.
Det er små skoler, hvor børnene kan
gå fra første til tredje klasse. De bliver
undervist af en lokal lærer, som bliver
uddannet undervejs.

Landsbyen Tachipe

En af de landsbyer, der nu har en lille
skole, hedder Tachipe. Her var de
faktisk allerede i gang med at forsøge
at give deres børn en uddannelse,
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da muligheden for at blive en del af
satellitskoleprojektet opstod.
”En ung mand var i 2011 kommet
til landsbyen for at bo en tid hos sin
bror. Han hed Lazarus. Hver dag så
han de mange børn, som ikke gik i
skole. Han var egentlig ikke uddannet
lærer, men havde dog selv gået i skole
og ville gerne dele sin viden med
landsbyens børn,” fortæller forfatter
Charlotte Blay, som besøgte landsbyen, da hun skulle skrive Danidas
U-landskalenderbog.
Lazarus besluttede at åbne en
lille skole under landsbyens store
mangotræ. Landsbyens beboere var
begejstrede og samlede sammen til at
købe en tavle og noget kridt. Senere
byggede de også et halvtag, børnene
kunne sidde under.

Der er store krav

Ifølge projektleder Gloria Attah
Nbonwura var netop landsbyens
engagement og støtte til børnenes
skolegang afgørende, da IBIS og vores
partnere skulle vælge, hvor de 20 nye
skoler skulle opføres.
For at være sikker på at skolen bliver bæredygtig, er det nemlig et krav,
at landsbyen selv er engageret. Den
skal finde et stykke jord, rydde det og
bygge en skolebygning.
Landsbyen skal også selv finde den

unge mand eller kvinde, som kan og
vil arbejde som lærer, og bygge et hus
til læreren, ligesom der skal dannes
en skolebestyrelse.
Alt det har de haft travlt med
i Tachipe. Nu står der to aflange
skolebygninger med jernstolper og
bliktag, så børnene også kan være i
skolen i regnvejr. Væggene mangler
stadig, men mellem de to bygninger
er der lavet en fin samlingsplads.
Alene i Tachipe er der nu 250 børn
og fire lærere. I alt er mere end 2.000
børn kommet i skole for de penge,
som danske familier betalte for deres
julekalender i 2012.
Tusind tak til alle Jer.

Pengene går til
U-landskalenderpengene finansierer
20 skoler med cirka 2.000 elever, uddannelse af 60 satellitskolelærere og
kurser i blandt andet elevcentreret
undervisning for 100 lærere fra de
almindelige skoler i området.
Pengene går desuden til at støtte
skolebestyrelserne, udvikle undervisningsmaterialer på lokale sprog
og skolemøbler.
Det er et vigtigt element i projektet,
at både landsbyerne, distriktsmyndighederne og uddannelsesmyndighederne føler ejerskab.

Foto: Sofie Vindis

Foto: Mohammed-Nurud

Foto: William Vest-Lillesøe

een Salifu

Det skete der med

Alimatu er en af de spritnye elever
i en af de skoler, som er skabt med
pengene fra u-landskalenderen.
William Vest-Lillesøe besøgte hende sidste måned og lavede denne
lille film, som du kan se på
www.goo.gl/SjqilD eller ved at
scanne koden med din smartphone.
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Det er nemt at se det smarte
De sidste måneder har Nina Hjort tweetet en del. Om skat. Og skattely.
Hun er en af de snart 100 frivillige, der vil presse Europa-parlamentarikerne og
de globale beslutningstagere til at sætte en stopper for kapitalflugt.
P.s. Du kan være med.
tekst Malene Aadal Bo 											

Hvorfor overhovedet gøre noget?
Jeg har et grundlæggende ønske om retfærdighed, og her
tror jeg faktisk på, at min lille indsats bidrager.
Jeg har tidligere forsøgt mig som politisk forbruger, men
ærlig talt, så har jeg ikke råd. Men jeg har råd til at være på
Twitter, og jeg har råd til at sige til mine politikere, at de
skal tage sig sammen og stoppe en praksis, som er moralsk
forkastelig og ofte ulovlig.
Hvad er det konkret, du gør?
I det daglige holder jeg øje med, hvad der bliver skrevet
under hashtags som #FairSkat og #IllicitFinancialFlows
og selvfølgelig #TAXUCATION. Og så retweeter jeg de
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mest spændende indlæg. Har jeg lidt tid, så knytter jeg et
par kommentarer til. Har jeg meget tid, så finder jeg selv
spændende ting og deler det.
Jeg er ganske ny på Twitter, så jeg var ret spændt på, om
det overhovedet var noget for mig. Men helt ærligt, så er
det sindssygt spændende.
Hvis du skulle overtale andre til at gøre som dig,
hvad ville dit argument så være?
At alt andet er absurd, og at det i øvrigt virker. På få år er
det faktisk lykkedes at rykke fantastisk langt.

Foto: Julie Malmstrøm

Hvad er det med dig og skat?
Sidste sommer var jeg til et oplæg med frivillige fra IBIS’
skattegruppe. Det åbnede mine øjne for emnet og gav mig
lyst til at være med til at skaffe opmærksomhed om denne
her sag.
Skatteunddragelse er så indlysende moralsk forkert,
og når man sidder med tal, der viser, at kapitalflugt koster
langt mere, end vi giver i udviklingsbistand, er det nemt at
se det smarte i at få stoppet kapitalflugt.

Nina Hjort
er 25 år og ved at skrive en
bachelor på statskundskab
i Aarhus. Følg hende på
Twitter hjorten89, eller
find hendes og andres
tweets om emnet på
#TAXUCATION
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du kan
være
med!

2013
2014

Kom og vær med

26. maj
Fyraftensmøde i Aarhus - Navigation i rørte vande
Bistandsverdenen er under dramatisk forandring. Sådan lyder
meldingen fra Knud Vilby, der har foretaget en analyse for
IBIS. IBIS overvejer at blive en del af Oxfam International for
at kunne stå stærkere i en udviklingsverden under forandring.
Derfor indbyder IBIS og U-huset i Aarhus til oplæg og debat.
Kl. 17-19 U-huset, Klosterport 4 2. sal, Aarhus.

#TAXUCATION
– en måde at hjælpe politikerne
til at gøre det rigtige
Tag det første skridt nu. Klik ind på
ibis.dk/taxucation, eller følg #TAXUCATION på
Twitter og Facebook.

Sådan kan du være med:
1) Du kan præge politikerne ved at sende mails til
beslutningstagere og gøre dem opmærksomme på
vigtigheden af at få lukket skattelyene og stoppet
kapitalflugt.
www.ibis.dk/taxucation
2) Du kan også være med på Twitter, hvor du under
#TAXUCATION kan læse, dele, kommentere eller
selv tilføje indlæg om skat, skattesnyd og kapitalflugt – og komme i snak med en masse spændende
folk.

Baggrund:
Danske og europæiske politikere er nøglen til at
lukke skattely – og dermed til at sikre, at de virksomheder, der udvinder de fattige landes naturressourcer,
betaler en fair del af overskuddet i skat.
Med de penge kunne de fattigste lande finansiere
sundhed og uddannelse og blandt andet nå FN’s mål
om skolegang til alle børn.
Første del af kampagnen er rettet mod kandidaterne
til Europa-Parlamentsvalget den 25. maj.
Anden del mod en række danske politikere op til
Folkemødet på Bornholm i juni, og tredje del mod
internationale beslutningstagere i forbindelse med en
konference 26. juni.

28. maj
Filmaften op til VM i Brasilien
Latino Film åbner i samarbejde med Studenterhuset dørene til
en filmaften med fokus på de menneskelige konsekvenser af
VM i Brasilien. Gratis entre.
Kl. 19 Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København.
4. juni
Myter og fakta om Latinamerika
Latinamerika Akademiet tager denne eftermiddag
temperaturen på den politiske udvikling i regionen.
Har venstredrejningen i Latinamerika givet mere demokrati og
velstand? Hvad er myter og fakta i mediernes fremstilling
af kontinentet?
Kl. 19-22 Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, København.
9. juni
Se om du har vundet!
Har du været med til at ”Give Pigerne Power” ved at købe et
lod i årets Hele Verden i Skole-lotteri, så kan du fra 9. juni se,
om du har vundet på heleverdeniskole.dk/skolelotteri
30. august
Madmodsløbet 2014
Madmodsløbet er et løb, som udfordrer børnenes smagsløg
og forhåbentlig inspirerer dem til at blive mere modige med
mad. Der vil være en kort rute til de mindste på 1 km og
en lidt længere til de ældre børn på 2 km. Overskuddet fra
løbet går til Madskolen i Bolivia. Billetter sælges fra 2. juni på
sportstiming.dk
Kl. 11-14 Kongens Have, København.
6. september
Generalforsamlig
Vi skal blandt andet diskutere fremtiden for IBIS og et muligt
medlemskab af Oxfam International. Tilmeld dig allerede nu
på www.ibis.dk/gf
Hvis du er i tvivl, om du er stemmeberettiget, eller overvejer
du at stille op til styrelsen, så skriv til Ellen Louise Christiansen
på elc@ibis.dk. Tid og sted følger snarest.
Mere på ibis.dk/arrangementer
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GIV ET BIDRAG

sms ibis150
til 1220
og støt
med 150 kr.

Udbyder af sms-tjeneste: IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh V. Tlf: 3535 8788

+trafiktakst

GIV PIGERNE
POWER
Du går i sjette klasse og er lige blevet god til at gange
brøker. En dag er alt forandret. Nu er du gift som
12-årig og bliver en alt for ung mor. Du kommer
aldrig til at gå i skole igen.
Sådan er livet for mange piger i Sierra Leone, men
heldigvis ikke for Musu Sesay. Hun går i en af IBIS’
pigeklubber. Det har givet hende troen på sig selv, og
nu ved hun, at hun kan det samme som drengene.
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Du kan hjælpe piger som Musu.
Sms ibis150 til 1220 og støt med 150 kr. +trafiktakst
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