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Fordi jeg havde
en god lærer...

LEDER

Jeg ville være stolt

Jeg blev mindet om dem, da jeg så citaterne fra Sierra
Leone, Ghana, Liberia og Guatemala. Mennesker, der til
dette magasin fortæller, hvad det har betydet for dem at
have haft en god lærer.
”Fordi jeg havde en god lærer, er jeg i dag en stærk ung
kvinde, som arbejder og kan forsørge mig selv og mine
yngre søskende. Min lærer gav mig selvtillid og mod til at
stræbe efter den højeste post på mit felt,” siger for eksempel
Iddi Rahana, en ung muslimsk kvinde fra Ghana.

Til min store glæde ser jeg år efter år, at det virker. De
dygtige lærere bliver flere og bliver udgangspunktet for
forandring. I Sierra Leone er de med til at standse tidlige
ægteskaber og holde pigerne i skole. I Guatemala er de
med til at udbrede en fredskultur og dæmpe konflikter i
et land hærget af vold. Og over hele verden er de dygtige
lærere med til at uddanne unge voksne, som kan læse og
regne og tænke selv, og som har fundamentet til at blive
aktive deltagere i udviklingen af deres land.
Jeg ville være stolt, hvis jeg var en fantastisk lærer.

vagn berthelsen
generalsekretær, ibis

Foto: Anders Thormann

Når jeg tænker over det, har jeg haft mange fantastiske lærere, der har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag.
Det er især lærerne fra folkeskolen, jeg har stærke minder
om. Min engagerede dansklærer, der bare var dygtig. Min
regnelærer, som fik os til at larme vildt, når vi var ved at
gå døde over regnestykkerne. Og min superentusiastiske
historielærer, der altid gav mig lyst til at vide mere.

Jeg har selv prøvet at være lærer. Jeg underviste i næsten
tre år på Lema Girls’ Secondary School i Kenya, en landsbyskole, som skulle opgraderes. Udsendt af MS sammen
med Dorte (min bedre halvdel), som underviste i ”clothing
and textiles”, mens jeg som det tynde øl fik lov til at undervise i historie og geografi.

Mine kolleger lod sig ikke påvirke af skolens beskedne
faciliteter, og dengang blev det klart for mig, at rigtig
dygtige lærere kan skabe en god skole ud af meget lidt
- en god skole, som er fuldstændig afgørende for et barns
liv og fremtid.
Derfor gør IBIS, hvad vi kan, for at flere børn får en fantastisk lærer. Vi arbejder for at ændre vilkårene de steder,
hvor lærerne mangler eller savner uddannelse. Vi arbejder
for at støtte dem og styrke dem i deres arbejde og give dem
muligheden for at gøre det godt – og vi gør, hvad vi kan,
for at standse dem, der misbruger deres stilling eller svigter
deres ansvar.
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Jeg vil ikke sige, at jeg var nogen dygtig lærer. Det ville jeg
ellers gerne have været, for rundt om mig så jeg kolleger,
som havde talent og var passionerede, og som kunne det
der med for alvor at tænde lyset hos eleverne.
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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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med!

IBIS på Instagram

Som regel får du kun lov at se en brøkdel af de smukke, gribende og uendeligt dejlige billeder, som vores kolleger tager, når de er på arbejde i Latinamerika eller Afrika. Men nu er IBIS på Instagram, og følger du os på
@everydayibis, vil vi dele meget mere af vores verden med dig. Vi ses!

Foto: Poul-Erik Christoffersen

verden rundt
med IBIS
Styrelsen siger ja.
Hvad siger du?
Det blev et “ja”, da IBIS’ styrelse skulle beslutte, om de vil anbefale, at
IBIS indgår i en observatørperiode med henblik på at blive en del af den
internationale ngo Oxfam.
“At blive observatør i Oxfam-familien svarer til at få en ny kæreste:
Man dater og prøver måske at finde ud af, om man skal flytte sammen.
I den periode må man acceptere, at der er nogle ting, man ikke kan forudse eller vide om den anden, før man lever sammen i hverdagen. Sådan
er det også med IBIS og Oxfam. Vi ved ikke alt om hinanden allerede
nu. Men vi kan forsøge at finde ud af, om vi mener det alvorligt, ved at
flytte sammen i en observatørperiode,” siger IBIS’ forkvinde Mette
Müller om styrelsens beslutning.
Styrelsens indstilling skal endeligt vedtages eller forkastes, når generalforsamlingen mødes 6. september 2014. Hvis det bliver et ja på generalforsamlingen, vil en observatørperiode formentlig kunne begynde fra
oktober 2014. Læs mere på www.ibis.dk/oxfam

Dit valg

du kan
være
med!

Kom og vær med til at træffe en af de vigtigste beslutninger i
IBIS’ historie. 6. september kl. 13-18 i Osramhuset, Valhalsgade
4, 2200 København N. Tilmeld dig på www.ibis.dk/gf
eller hos Ellen Christiansen på elc@ibis.dk tlf. 25328445.
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Børnehaveklasser
i Sierra Leone
I Sierra Leone begynder børn ofte
lidt sent i skole, og det har betydning for, hvor meget de når at lære.
Derfor har IBIS med støtte fra det
danske skibsmalingsfirma Hempel
netop indledt et treårigt projekt,
der skal hjælpe flere af de 4-8 årige
børn igang med skolen.
Børnehave- og indskolingsklasser skal etableres på fem skoler i
en af landets fattigste provinser,
Tonkolili. 25 lærere skal uddannes
i at undervise de små børn, og der
skal udvikles særligt materiale og
pensum. Projektet har særligt fokus
på pigers skolegang, og målet er
blandt andet at opbygge erfaringer
om et ”børnehaveklassekoncept”,
som senere kan udbredes til hele
landet.
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Forkvinden valgt
med fingeraftryk
Det kan se primitivt ud, men som
et maleri fortæller fingeraftrykkene
en helt særlig historie. Nemlig den
om, hvordan knap 500 mayakvinder og traditionelle jordemødre,
der hverken kan læse eller skrive,
med omhu tilkendegav deres
stemme og i sommer valgte en
ny forkvinde til at varetage deres
interesser. Demokrati i praksis – så
smukt som det kan være og udført
af kvinder uden uddannelse og
med en barsk fortid, der ikke har
budt på mange eksempler på ægte
demokrati og medbestemmelse.
IBIS var æresgæst ved generalforsamlingen i Rådet for traditionelle jordemødre i Chichicastenango, hvor især magtoverdragelsen

fra den afgående forkvinde til den
nye var et højdepunk. Den nye forkvinde, Doña Nicolasa, fik overrakt
noget, der kunne minde barnlige
sjæle om en tryllestav
Ifølge mayaerne symboliserer
den forkvindens hverv og ansvar i
lokalsamfundet, og med den i hånden sad hun stille og lyttede til musikken fra marimbaen, alt imens de
ældste jordemødre flettede farvede
silkebånd i hendes hår. Demokrati
kan altså også udspille sig i sådanne
rammer. IBIS var med, fordi jordemoderrådet er en vigtig partner for
IBIS’ arbejde med at inkludere flere
mayakvinder i det lokale demokrati
og sikre unge piger mod for tidligt
ægteskab og graviditet.

Rapport afslører sex og misbrug i Liberias skoler
Næsten en tredjedel af de studerende i en ny undersøgelse fra Liberia
har været ofre for kønsbaseret eller
seksuel vold i skolen. En fjerdedel
har været tvunget til at have sex
med en klassekammerat, en lærer
eller en ansat på skolen.
Disse chokerende tal stammer
fra rapporten ”Passing the test – the
real cost of being a student”, som er
lavet med IBIS’ støtte.
Rapporten har skabt stor debat
i Liberia og har givet opbakning til

det arbejde, IBIS udfører sammen
med myndighederne og en række
lokale partnere for at skabe trygge
rammer for Liberias skolebørn.

Find rapporten
på ibis.dk, eller
scan koden med
din smartphone.
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Wanky mayaerne
har nedskrevet deres kultur
Miskitofolket i Nicaraguas Wanky maya-territorium har skrevet alle de lokale
skikke og normer ned. Det betyder alverden for det oprindelige folk.

B

TEKST OG FOTO EVA KØNGERSKOV

									

ecker Bolaños er 19 år gammel. I
første omgang virker han som et
stille gemyt. Efter lidt tid viser det
sig, at han er yderst snakkesalig, så
længe snakken foregår på miskito
– det oprindelige folks sprog.
Med hjælp fra en lokal oversætter
fortæller han om arbejdet med at
dokumentere sit folks værdier, historier og traditioner.
”Det har været virkelig spændende. Jeg har besøgt
alle landsbyer i territoriet og indsamlet viden om mit
folks traditioner. Jeg har lært meget om, hvordan vores
forfædre levede her i wanky maya-territoriet,” siger han.

Kulturen som forsvar

Idéen med at indsamle og sætte ord på den lokale kultur
er både at bevare den, men især at give de ofte marginaliserede oprindelige folk en følelse af identitet og
ligeværd. Konkret skal det sikre, at tilflyttere respekterer
de lokales levevis.
Andre af Nicaraguas befolkningsgrupper slår sig i stigende grad ned på de oprindelige folks land. Tilflytterne
overholder ikke de lokale love og traditioner, og fordi
ingen af disse love er nedskrevet, har de lokale svært
ved at håndhæve dem.
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Det vil blive nemmere nu. Fremover vil alle tilflyttere
nemlig få en skriftlig version af de normer og regler,
der gælder i området, og bliver de ikke overholdt, kan
de oprindelige folks myndigheder udvise tilflytterne.
På den måde kan nedskrivningen vise sig afgørende for
at bevare og beskytte Nicaraguas oprindelige folk.

De svage blev stærkere undervejs

Det er den lokale menneskerettighedsorganisation
CEJUDHCAN, der med IBIS’ støtte har stået for projektet. Det har været vigtigt for dem, at især kvinder
og unge mennesker deltog i arbejdet.
”Som regel bestemmes langt det meste af lokalsamfundets mænd – voksne mænd. For at skubbe lidt til
den mandschauvinisme gav vi plads til specielt kvinder
og unge, og vi har prioriteret at opmuntre dem og give
dem værktøjer til at kunne udføre først dette arbejde
og også at kunne spille en større rolle i lokalsamfundet
senere hen,” siger Lottie Cunningham, der er direktør
for CEJUDHCAN.
Becker Bolaños er ikke i tvivl om, at han er vokset
som menneske efter at have været med i projektet.
”Jeg har lært at være en leder. Og så har jeg fået
meget mere respekt for og er blevet mere stolt over den
kultur, jeg er en del af,” siger han.

VERDEN RUNDT
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På pigeskole i fred for drengene
Pigerne savner ikke drenge på kostskolen i Yei i Sydsudan. Tværtimod.
De forstyrrer bare, mener Victoria og Paska. Vi besøgte dem på en af landets eneste
og bedste pigeskoler, som IBIS har været med til at bygge op.

I

TEKST OG FOTO HANNE SELNÆS 											

ført hvide knæstrømper
og sorte sko balancerer Victoria Alaka og
Paska Aleng på stenene
med hver sin tallerken
havregrød i hænderne.
De er på vej ud af morgenmadskøen på en af
landets eneste og bedste kostskoler for
piger her i Sydsudan. Hele natten er
regnen væltet ned, så området foran
skolekøkkenet står under vand. Med
den tynde grød skvulpende på tallerkenen viser de to kronragede piger vej
til deres sovesal, mens de fortæller om
livet på skolen uden drenge.
”Drenge forstyrrer. Derfor kan jeg
godt lide at være her, hvor der kun er
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piger. Man kan stadig have kærester,
som man ser i ferier eller weekender,
men på skolen er det godt at have ro
til at studere,” siger Paska. Hun er 18
år og har ikke selv nogen kæreste. Det
har hendes klassekammerat Victoria
på 21 år derimod. Hele to af dem.
”Det er fint at have to kærester, for
så har man ikke lovet nogen af dem,
at man vil gifte sig med dem,” siger
hun.
Som pige i et af verdens fattigste
lande kræver det en meget bevidst
strategi at nå så langt som Victoria og
Paska, også når det gælder kærester.
Af alle børn i skolealderen er det kun
hver tredje, der går i skole. Værst står
det til for pigerne: Hele 85 procent af

alle kvinder i Sydsudan er analfabeter.
Mange piger bliver giftet bort allerede
som helt små og flytter til mandens
familie omkring puberteten. Andre
piger arbejder i hjemmet, og andre
igen bliver gravide i en tidlig alder og
dropper ud af skolen.
Victoria og Paska er heldige. Ikke
alene er de to piger nået til gymnasiets afgangsklasse, de går også på en
kostskole med veluddannede lærere,
computerundervisning og et laboratorium til forsøg.
”Det er et privilegium at gå her,”
siger Paska og smiler.
”Det er et godt sted, og jeg tror, jeg
kommer til at forlade skolen som en
helt anden person.”

VERDEN RUNDT

Yei Girls’ Boarding
Secondary School
I samarbejde med undervisningsministeriet i delstaten Central Equatoria og Danida, som finansierer
projektet, blev det i 2011 besluttet at
udvikle Yei Girls’ Boarding Secondary School til en modelskole for
hele Sydsudan.
IBIS har stået for byggeriet af
lærerboliger, kontorer og sovesale til
pigerne, ligesom vi støtter driften af
et velfungerende laboratorium og et
computerlokale, en computerunderviser og efteruddannelse af lærerne.
Der går 334 elever på skolens fire
klassetrin (9.-12. klassetrin). For
første gang i skolens historie bestod
en pige sidste år studentereksamen
med et af landets højeste snit.
Det koster næsten 2.000 kroner om
året at gå på skolen. Nogle elever
har forældre, som kan betale, mens
andre arbejder hårdt i weekender
og ferier for selv at betale. Nogle få
heldige piger får stipendier.

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

Der er brug for
din hjælp
Skolen i Yei er foreløbig uberørt
af den genopblussede borgerkrig i
landet. Det er andre dele af landet dog
ikke, og IBIS arbejder lige nu for at
oprette sikre steder og undervisning
til de mange flygtninge.
Vi vil blive glade for din hjælp.

Sms ibis150
til 1220
og støt vores
nødhjælpsarbejde
med 150 kr. +trafiktakst
Tusind tak.

Min mor er analfabet og
sælger hjemmebryg
Victoria Alakas far døde, før hun
blev født. Ja, faktisk før hendes
mor ventede Victoria. Hvordan
hænger det nu sammen?
”Her er det almindeligt, at en bror
arver en enke og hendes børn. Så
det skete også for min mor,” forklarer Victoria.
Derfor er onklen hendes biologiske far, men hun kalder ham
stadig for onkel. Selv om Victorias
mor fik fire børn med sin mands
bror, har Victorias mor været alene
med fem børn i mange år.
”For min onkel var gift i forvejen, og hans første kone beklagede
sig meget over min mor. Derfor
valgte min mor til sidst at rejse
væk med os børn.”
Først til en flygtningelejr i
Uganda. For Sydsudan var midt
i en lang borgerkrig, hvor ingen
kunne vide sig sikker, og al skolegang og infrastruktur var brudt
sammen. Siden kom Victoria til
Yei, hvor hendes mor nu også bor.

Familien består af Victorias fire
søskende og deres mor, som lever
af at sælge hjemmebrygget øl.
Da Victoria var 13 år, kunne
hendes mor ikke forsørge dem alle.
Derfor blev Victoria sendt til nogle
slægtninge i Yei. Her skulle hun til
gengæld for mad og husly passe
familiens baby.
Heldigt var det, at Victoria
samtidig fik lov til at gå i skole.
Nu har Victoria travlt med at blive
færdiguddannet, få et job og tjene
penge, så hun kan hjælpe sine søskende til også at få en uddannelse.
Med et stipendium i ryggen og
hjælp fra en anden onkel afslutter
Victoria snart fire års skolegang på
pigekostskolen i Yei.
Victoria vil helst læse videre til
læge eller sygeplejerske. Men den
21-årige pige er parat til at tage
en hvilken som helst uddannelse:
”Bare jeg kan hjælpe min familie,”
som hun siger.
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Kan du læse dette her?

Så bør du takke din lærer. Ikke fordi hun tvang dig til at lære skråskrift, men fordi hun overhovedet
fandtes. Fordi hun mødte op til timerne, fordi hun var rar det meste af tiden, fordi hun var dygtig,
og fordi hun inspirerede dig og hjalp dig til at lære. Sådan en lærer drømmer IBIS om, at alle børn
kan få. Derfor er udviklingen af dygtige lærere målet og midlet i meget af vores arbejde.

D

TEKST MALENE AADAL BO FOTO MIKE KOLLÖFFEL 									

e seneste 15 år er børn over hele
verden strømmet i skole som aldrig
før. Og det er en god ting.
Desværre viser det sig, at millioner
af dem aldrig rigtig lærer noget, men
ender med lige så ringe muligheder
for at bryde cirklen af fattigdom,
uvidenhed og magtesløshed som
deres forældre.
”Skal den cirkel brydes og erstattes af udvikling, kræver
det mange flere dygtige lærere i verden,” lyder det fra både
politikere og internationale eksperter.
En af dem er professor Kwame Akyeampong fra Sussex
University. Han har forsket og rådgivet om uddannelse og
udvikling i mange år, blandt andet i sit hjemland Ghana, og
så er han hovedforfatter på den årlige Global Monitoring
Report, der hvert år gør status på verdens udvikling.
”Uddannelse hænger tæt sammen med udvikling. Og
dygtige lærere udgør hjertet i uddannelse. Det viser erfaringen fra udviklede lande og fra al den forskning, jeg kender
til,” fastslår han.

Læreren har hovedrollen

Ser man sig omkring i verden i dag, er der masser af
eksempler på, at børn sidder på lange rækker i deres skoleuniformer og lærer ingenting. Fordi deres lærer knap nok
selv forstår det, han underviser i. Eller fordi han taler hen
over hovedet på eleverne. Eller fordi børnene er bange for
ham. Der er også fortællinger om børn, der sidder alene
i klasselokalet og venter på en lærer, der kun sjældent
dukker op.
Og så er der de andre historier – dem om de børn, der
fik en god skolegang, som blev afgørende for deres fremtid.
Fælles for de gode og dårlige historier er, at en afgørende
rolle spilles af læreren. Det er den erfaring, som blandt
andre IBIS har gjort sig gennem årene.

“Vi identificerede tidligt læreren som helt central aktør i
vores uddannelses- og udviklingsarbejde. Hvis du ser vores
programdokumenter igennem, vil du finde aktiviteter for
og med lærere i snart sagt alle sammenhænge,” siger Stine
Skøtt-Thomsen, der er programrådgiver hos IBIS og for
nylig vendte hjem efter mange år i Mozambique.

De forventes at kunne det hele

Ifølge Stine Skøtt-Thomsen er IBIS’ arbejde med lærerne
meget forskelligt alt efter konteksten.
I de fjerntliggende områder i Ghana handler det for
eksempel især om at finde nye lærere, uddanne dem og få
lokalsamfundet til at støtte dem i deres arbejde. I Mozambique er det blandt andet efteruddannelse i moderne pædagogik og ligestilling. I Sydsudan kan det være specialtræning af lærere, der skal undervise i flygtningelejre og i
Guatemala er det eksempelvis at sikre, at lærerene allerede
på seminarerne lærer tosproglig og kulturelt sensitive
undervisningsmetoder.
”Det kommer helt an på behovet og betingelserne, men
det overordnede mål er altid at forbedre lærernes muligheder for at være dygtige og give børnene en relevant undervisning af høj kvalitet,” siger Stine Skøtt-Thomsen.
David Edwards står i spidsen for Education International, som på verdensplan repræsenterer mere end 30 millioner lærere og uddannelsesfolk. Han glæder sig over, at
IBIS sammen med vores forskellige partnere tager lærerens
rolle i udvikling så seriøst. Ifølge ham er der nemlig et stort
misforhold mellem den enorme opgave, lærerne forventes
at løfte, og så de vilkår de har at arbejde under.
”Læreres løn er typisk lav, deres uddannelse mange
steder mangelfuld, deres rettigheder begrænsede og deres
muligheder for selv at tilrettelægge deres arbejde er få,”
uddyber han og tilføjer:
”Mange steder er der elendige rammer for vores
kollegers arbejde - men lærerne forventes stadig at løfte
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opgaven. De italesættes stadig som dem, der skal skabe
fagligt dygtige, demokratiske, kritisk tænkende, tolerante,
nysgerrige og ansvarsfulde unge mennesker. Men det kræver altså, at man giver dem en hånd,” siger David Edwards.
Den hånd kan have form af uddannelse, efteruddannelse,
organisering, oprettelse af skolebestyrelser, udvikling af
gode læseplaner, undervisningsmaterialer med mere.

Mere fokus på ledelse

De senere år har IBIS i stigende grad også fokuseret på skoleledelse og uddannelsespolitik. En udvikling, som Kwame
Akyeampong hilser velkommen.
”Det er fint at efteruddanne lærere, men et ægte
kvalitetsløft kræver måske i endnu højere grad dygtige
skoleledere end dygtige lærere. Vi har brug for ledere, der
kan motivere lærerne, og som kan skabe de bedst mulige
rammer, så lærerne kan gøre deres bedste i klasseværelset,”
siger Kwame Akyeampong.
I Ghana har han oplevet, hvordan svag eller manglende
ledelse eksempelvis giver tårnhøjt lærerfravær – seneste
opgørelse viser, at ghanesiske børn i de offentlige skoler i
snit bliver undervist langt under halvdelen af den tid, de
burde. Mange steder har han set, hvordan de politikker, der
styrer lærerens arbejde, ofte er ude af takt med de faktiske
vilkår og udfordringer. Eksempelvis hænger forfremmelser
af lærere i Ghana ikke sammen med, hvordan de arbejder,
eller hvordan deres elever klarer sig.
”Det er store opgaver, som er centrale for at give alle
børn en god lærer og en kvalitetsuddannelse. Opgaver, som
det glæder mig, at IBIS har fået øjnene op for og vil fokusere endnu mere på i fremtiden,” siger han.

Fordi jeg
havde en god
lærer:

”Har jeg kunnet være med til
at samle over 5.000 unge, der
arbejder frivilligt for at skabe
et bedre Liberia.”
Sunnyboy Aaron Weah Weah III, 29 år.
Programdirektør for IBIS’ partner
NAYMOTE i Liberia

Det mener IBIS
“Lærere er kernen i arbejdet for
at skabe kvalitetsuddannelse. De
er rollemodeller og kan realisere
elevens potentiale. Uden veluddanende, engagerede og empatiske
lærere, vil uddannelse hverken
bibringe eleverne læring eller gøre
dem stærkere.
Derfor prioriterer IBIS støtte til
undervisere og til dem, der
arbejder med at forbedre lærernes rammer og vilkår.“
Uddrag fra IBIS “Education for Change” -strategi.
Læs hele strategien og eksempler på, hvordan vi arbejder
med kvalitetsuddannelse på ibis.dk/retten til uddannelse
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“Er jeg en stærk ung kvinde,
som arbejder og kan forsørge
mig selv og mine yngre søskende. Min lærer gav mig selvtillid
og mod til at stræbe efter den
højeste post på mit felt.”
Iddi Rahana, 24 år.
Regnskabsassistent, Ghana

TEMA FORDI JEG HAVDE EN GOD LÆRER...

”Har jeg kunnet genoplive mennesker, der var døden nær. Min
lærer tog sig tid til eleverne og
støttede os i vores ambitioner.
Det gav mig mod til at forfølge
min drøm om at kurere andre
mennesker.”
Frederick Moigula, 66 år. Læge med
speciale i smitsomme og tropiske
sygdomme, Davidson Nicols Klinik,
Freetown, Sierra Leone

”Har jeg mod til at prøve nye
ting. Jeg havde aldrig troet, at
jeg var god til at tegne og male,
og da jeg begyndte her på skolen, gad jeg heller ikke prøve.
Men min lærer blev ved med at
sige til mig, at jeg godt kunne.”
Emerson Giovanni Godinez Velasquez,
16 år. Elev i niende klasse,
Guatemala City

”Er jeg gået fra at behandle
mine søskendes sår til at behandle patienter med alvorlige
lidelser. I skolen havde jeg en
fysik- og kemilærer, der hjalp
mig med at planlægge mine
studier, så jeg kunne få en
karriere som sygeplejerske.”

”Er jeg kommet ud af nogle af
de problemer, jeg var i før. Jeg
brugte min tid på gaden og
gjorde dumme ting, men min
lærer Sofia gav mig råd om,
hvordan jeg kunne komme
videre. Nu passer jeg min
skole.”

Gladys Kamara, 22 år. Sygeplejerske
i Freetown, Sierra Leone

Rafael de Jesus Sipaque Osorio, 17 år.
Skoleelev i Guatemala City

“Er jeg nu en videojournalist,
som folk stoler på, vil bidrage
med troværdig information til
alle ghanesere. Mine lærere så
mit talent og hjalp mig til at
indse, at jeg kunne bruge denne
passion til at gøre noget godt
for mit land.”

“Står jeg her og taler med dig.”

Noah Nash, 25 år. Videojournalist,
Viasat 1 TV, Accra, Ghana

Tokunboh E. Lawrence.
Viceuddannelsesminister, Liberia

”
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Aida

Selv var hun tavs i skolen, ligesom alle de andre børn. Der er stadig mange tavse børn
i Mozambiques skoler, men i Aidas klasse er der både fnis og pludren.

E
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n ivrig pludren stiger op fra eleverne. Vi
er i anden klasse på skolen i Mugema i
Mozambique, og klasselærer Aida Ana
Marcelino går rundt mellem de tætpakkede pulte for at hjælpe med dagens
matematikopgave. Hun tager sig særlig
god tid hos de elever, der ikke taler portugisisk og derfor ikke kan læse opgaven
selv. Hun vil ikke have, at de skal føle sig
udenfor eller klare sig dårligere af den grund.
Det er tre år siden, at Aida som nyuddannet lærer blev
ansat på skolen. Den er bygget til et par hundrede elever,
men i dag går her over 1.600 drenge og piger. Derfor sidder
børnene ekstra tæt i lokalet, og undervisningen er delt op i
morgen- og eftermiddagshold.
Alligevel er skolen meget populær. Det er en såkaldt
”glad skole”, som IBIS i flere år har støttet blandt andet med
efteruddannelse af lærerne, opbygning af stærke skolebestyrelser og inspiration til nye undervisningsmetoder.

Bogstavet ”r”

Aida har begejstret taget de pædagogiske metoder til sig, og
hun nyder, at de 50 små piger og drenge fniser og snakker
lidt indbyrdes fremfor at sidde forskræmte og musestille
ved pultene, som hun selv gjorde som barn.
”Hvis eleverne er glade og trygge i skolen, så lærer de
meget mere,” siger hun. Og hendes elever bekræfter den
teori: De klarer sig allerede langt bedre end gennemsnittet i
Mozambique.
De små hoveder kan ikke koncentrere sig om matematikken længere, så da uroen breder sig, tager Aida flokken
med udenfor. De skal bruge den tørre jord til at øve sig i at
skrive bogstaver. I dag handler det om bogstavet ”r”. Stadig
en svær opgave for de fleste, og hver gang det lykkes et barn
at forme bogstavet i sandet, klapper de andre begejstret.
Fire timer senere går Aida Ana Marcelino de få skridt
fra skolen til sit lille røde stråtækte hus. Her bor hun og
hendes mand, der også er lærer på skolen. Her bor også de
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to yngste af Aidas fem børn. Familiens frokost simrer på
et åbent ildsted, og mens hun lægger den hvide lærerkittel
fra sig og tager sin etårige søn på skødet, kan hun høre sin
mand starte undervisning. Aidas store dreng er seks år.
Han bladrer nysgerrigt i sin mors skolebøger, mens hun
fortæller om sin måde at undervise på.

Vi skal være venner

“Jeg forsøger at skabe et meget venskabeligt forhold til
mine elever. Når de slapper af, begynder de at udforske
mere, udfolde sig og stille spørgsmål. På den måde begynder de at forstå sammenhænge,” siger hun og tilføjer:
”Da jeg var barn, lyttede vi bare og skrev det ned i vores
hæfter, som læreren skrev op på tavlen. Alligevel var min
yndlingsleg at lege skole,” siger Aida, som har drømt om at
være lærer, lige så længe hun kan huske. Men i 10. klasse
blev Aida gravid og fik sit første barn kun 15 år gammel.
“Og så kom jeg ind i rytmen med at få børn,” som hun
siger. Det krævede derfor en særlig vilje og stædighed, da
Aida senere genoptog sin skolegang og både fik sin eksamen og også gennemførte en etårig læreruddannelse. Den
gav hende adgang til sit første job og den efteruddannelse,
som IBIS tilbyder lærere på i alt 28 såkaldt glade skoler i
Mozambique.
”Jeg elsker mit job, og jeg prøver at gøre viden tilgængelig for alle mine elever. Min vigtigste rolle i livet er at
bekæmpe analfabetisme og at uddanne eleverne, så de kan
udvikle Mozambique og få landet til at stråle. Det er min
store drøm.”

Brug to minutter
i skønt selskab med
Aida i Mozambique.
Scan koden med
din smartphone.

du kan
være
med!

TEMA FORDI JEG HAVDE EN GOD LÆRER...

”Så snart jeg træder ind i klassen,
så forsvinder alle andre tanker, og
så er jeg bare glad,” siger Aida,
som har kontakt med hver eneste
af de 50 elever i klassen i løbet af
undervisningsdagen.

15

TEMA FORDI JEG HAVDE EN GOD LÆRER...

du kan
være
med!
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Nysgerrig efter at se
det skema, som Alex
Fandey her sidder og
fylder ud?
Scan koden med
din smartphone.

TEMA FORDI JEG HAVDE EN GOD LÆRER...

Det bedste guld
er det grå
I Sierra Leone er lærerne for få og for dårligt uddannede. Nu stiller pensionerede lærere sig til
rådighed for ganske gratis at yde støtte til deres yngre kolleger og hjælpe deres lokalsamfund.

D
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et går langsomt, når man færdes
på de plørede jordveje i Kono i det
nordøstlige Sierra Leone – især i
regntiden, hvor jorden på få måneder skal opsuge seks gange så meget
regn som på et helt år i Danmark.
Alligevel gør de deres bedste, de
godt 30 pensionerede lærere, der
har fået titel af seniorundervisere.
De har påtaget sig opgaven med jævnligt at besøge alle
områdets 567 skoler og hjælpe og støtte de mere end 2.000
lærere i alle afkroge af distriktet.
”Før var der kun fem ansatte inspektører til at løse
opgaven, og for at være helt ærlig, så var det uoverkommeligt,” siger Osman Kabba, der er ansvarlig for den såkaldte
skolemonitorering i Kono.
Korpset af seniorundervisere udfylder derfor en vigtig
rolle i et land og et område med stor mangel på kvalificerede lærere og store udfordringer med at sikre børnene god
undervisning.

Fantastiske seniorer

Rådgiverne er pensionerede lærere, der frivilligt stiller
deres ekspertise til rådighed for deres ofte overbebyrdede
og beskedent uddannede kolleger.
”Da jeg var ung, var lærerne nogle, man så op til,” siger
Alex Fandey, der er 65 år gammel og underviste i landbrug,
indtil han gik på pension forrige år. Han har meldt sig som
seniorunderviser for at sikre, at hans børns og børnebørns
generationer kan få en ordentlig uddannelse.
”Siden krigen (borgerkrigen fra 1991 til 1999, red.) har
der manglet penge til lønninger, og det har gjort lærergerningen til et uattraktivt job. De dårlige forhold har også fået
nogle lærere til at opføre sig uansvarligt. På skolerne i vores
område overholdt kun de færreste lærere undervisningsplaner og mødetider, og nogle udnyttede endda eleverne ved
at få dem til at arbejde i deres marker,” siger Alex Fandey.

Ifølge ham har seniorunderviserne allerede gjort en forskel.
De hjælper lærerne i deres faglige udvikling. De overværer
og bedømmer lærernes præstation, og sammen diskuterer
de bagefter, hvordan undervisningen kan forbedres. Desuden holder de øje med lærerne og påpeger de problemer,
der måtte være.
”Da jeg først hørte om seniorunderviserne, var jeg
meget skeptisk. Men de gør faktisk et fantastisk stykke
arbejde,” siger Osman Kabba, der især påpeger den styrke,
det er, at rådgiverne selv bor i området og dermed også når
ud til de fjerntliggende skoler.

Min måde at bidrage på

Idéen med at lave et korps af erfarne rådgivere er ikke ny,
men myndighederne manglede overskud og ressourcer til
at realisere planerne. Med IBIS’ støtte er det nu blevet til
virkelighed, og det er blevet taget godt imod både af lærere,
elever og forældre og også af de pensionerede lærere, der
frivilligt lægger de mange arbejdstimer.
”Min familie synes, at jeg lader mig udnytte, fordi jeg
arbejder gratis. Men vi må alle arbejde for Sierra Leones
fremtid, og det her er min måde at bidrage på,” siger Alex
Fandey.

Det gør IBIS
IBIS støtter 54 seniorundervisere i Kono og Koinadugu i
det nordøstlige Sierra Leone. De får kurser i at evaluere og
støtte deres kolleger i deres arbejde. De får også penge til
transport, når de skal rundt i distriktet.
Seniorunderviserne bliver desuden trænet i at læse budgetter, så de kan være med til at sikre, at penge til forskellige
aktiviteter på skolerne bliver brugt, som de skal.
Seniorunderviserne har siden 2011 suppleret de få statsansatte inspektører, der ellers har været alene om den enorme
opgave.

17

TEMA FORDI JEG HAVDE EN GOD LÆRER...

Lærere skal bekæmpe
fortidens spøgelser
I Guatemala er den udbredte vold med til at bremse landets udvikling.
Et opgør med fortidens spøgelser er afgørende for at komme voldskulturen til livs.
Lærernes indflydelse afgørende, lyder det fra eksperter.

“
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Lærerne skal redde Guatemalas
fremtid.” Så kontant lyder budskabet
fra Juan Coromac. Han er leder af
ACONANI, der er IBIS’ partner i det
indianske højland i Guatemala. Selv om
fredserklæringen blev underskrevet for
knap 30 år siden, kaster borgerkrigen
stadig mørke skygger over befolkningen i form af uløste traumer, vold,
håbløshed og fattigdom. For Juan Coromac begynder
forsoningen og fremtiden i skolerne.

Fredskultur skal på skoleskemaet

I dag er kun 20 procent af Guatemalas unge i gang med
en uddannelse, og mange af deres yngre brødre og
søskende får så mangelfuld en grundskoleuddannelse,
at deres udsigter er lige så håbløse.
”Flere lærere og dygtigere lærere og fredskultur på
skoleskemaet. Det er de første, nødvendige skridt i
opgøret med vores fortid,” lyder det fra Guatemalas
tidligere uddannelsesminister, Bienvenido Argueta.
Han bifalder det arbejde, som IBIS’ partnere laver
i nogle af de hårdest belastede områder i landet, og
som på en gang er et generelt kvalitetsløft af skolerne
og lærerne, og en direkte indsats for at få forsoning og
fredskultur på skoleskemaet.
ACONANI med Juan Coromac i spidsen har i 20
år arbejdet metodisk med at udbrede fredskultur i
Guatemalas klasseværelser. Især ét pilotprojekt om at
udvikle tosprogede undervisningsmaterialer til lærere
og elever om fred og medborgerskab på lokalt plan har
båret frugt. Det blev udviklet og brugt i mayaregionen
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Totonicapán og var så stor en succes, at uddannelsesministeriet blåstemplede materialerne og nu vil arbejde
sammen med ACONANI og IBIS om at lave lignende
tiltag i resten af landet.

En sal fuld af fred

I det indianske højland har en anden partner,
PRODESSA, haft succes med at skabe såkaldte fredssale. Her kan børn og unge spille musik, være kreative
og dyrke sport i selskab med lærere, der samtidig giver
dem selvværd og håb, viden om rettigheder og værktøjer til at håndtere konflikter.
Her underviser lærere også andre lærere og frivillige
i fredskultur og pædagogiske metoder, så tankerne kan
spredes til flere skoler og lokalsamfundet.
”Det handler grundlæggende om, hvilket land vi
ønsker os. Vi skal forsone os med hinanden og lære at
leve fredeligt side om side. Derfor er adgang til viden
og en god uddannelse for alle så vigtig,” konkluderer
tidligere uddannelsesminister, Bienvenido Argueta.

IBIS’ partnere PRODESSA og ACONANI har kæmpet
for at sætte fredskultur på skoleskemaet, siden borgerkrigen sluttede i 1996. Begge arbejder blandt andet med
at efteruddanne lærere og for, at udsatte børn og unge i
Guatemala kommer i skole.
Du kan følge PRODESSA’s fortsatte arbejde med fredssale og udbredelse af fredskultur, når LæseKaravanen
næste år lægger vejen forbi Guatemala.

TEMA FORDI JEG HAVDE EN GOD LÆRER...

du kan
være
med!

Fredssalene er et sted, hvor blandt
andre Guatemalas unge mænd kan
få et helle fra den hårde tone, der
ofte hersker på gaden.

Bliv klogere på, hvordan en håndfuld lærere
arbejder med temaer som fred og sameksistens i
undervisningen i Guatemala.
Læs bloggen på goo.gl/E9nLhp
Eller scan koden med din smartphone.
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HVAD SKETE DER MED

Disse unge kom til Liberia som flygtninge fra borgerkrigen i Elfenbenskysten.
Med støtte fra IBIS har de brugt tiden i eksil på at uddanne sig, så de nu har et godt fundament for deres videre liv.

Hvad skete der med Roseline og
Romeo og de andre på flugt?
For tre år siden strømmede tusindvis af flygtninge fra Elfenbenskysten over grænsen til Liberia.
Nu er de fleste vendt hjem, og IBIS har lukket sit sidste projekt i lejrene.

I
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2011 udbrød der
borgerkrig i Elfenbenskysten i Vestafrika. Mere end 3.000
mennesker døde, og
op mod en million
blev fordrevet fra
deres hjem. Mange af
dem endte i det østlige
Liberia, hvor IBIS var i gang med
at støtte opbygningen af et ødelagt
uddannelsessystem.
De mange flygtninge ændrede
hverdagen for de lokale, og for IBIS
betød det radikale ændringer i arbejdet. Først lavede vi en nødhjælpsindsamling i Danmark, som via vores
partnere i Alliance2015 gik til den
akutte nødhjælp. Siden satte IBIS ind
med projekter, der skulle hjælpe især
de mange unge i lejrene – både for
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flygtningenes egen skyld, men også
for at beskytte det arbejde, vi var godt
i gang med i Liberia.
”Vi ville gerne sikre, at de mange
tusinde flygtninge ikke gav anledning
til konflikt ved at tære på lokalbefolkningens sparsomme ressourcer, ved
at overfylde de lokale skoler eller give
for mange arbejdsløse, uvirksomme
unge i lokalområdet. Samtidig ville
vi gerne hjælpe flygtningene til ikke
bare at overleve, men også til at bygge
et fundament for deres nye liv, når de
en dag skulle hjem igen,” opsummerer Bent Jahns, der koordinerer IBIS’
humanitære arbejde.
Derfor har IBIS siden 2011 haft en
række uddannelsesprojekter i to flygtningelejre i området. Nogle handlede
om at lære unge håndværk og forretningsdrift, mens andre var direkte

rettet mod at uddanne de unge til at
være konfliktløsere og ambassadører
for fred.
Arbejdet er blevet mindre, i takt
med at freden er genetableret i Elfenbenskysten, og de fleste flygtninge
er vendt hjem. Det sidste projekt er
netop lukket, og fremtiden vil vise,
om det har gjort den ønskede forskel.
”IBIS’ arbejde har været vigtigt,”
fastslår Thomas Mtaisi, der leder FN’s
kontor i det østlige Liberia.
”Indsatsen for de unge har været
med til at give dem muligheder og
håb for fremtiden. Det var med til
at skabe forsoning mellem de unge,
hvoraf nogle havde taget del i volden,
mens andre var ofre. Den slags social
udvikling har indflydelse på chancerne for at bygge et fredeligt samfund i
deres hjemland,” siger Thomas Mtaisi.

HVAD SKETE DER MED

Sylvies historie

Lyden af metalbestik mod plastiktallerkener blandes med råb og
højlydte grin i den lille restaurant.
Den har blot to borde og er flikket
sammen af grene og reb.
Ejeren hedder Sylvie Djohi, og
hun er ligesom de fleste af sine
kunder flygtning fra Elfenbenskysten. Men i dag er hun først og
fremmest kok og indehaver af en

Romeo og Roseline

24-årige Romeo Vouohiro stirrer
frem for sig. ”Jeg kan huske, at jeg
vågnede midt om natten ved lyden af skud. De kom fra alle sider,
og vi måtte væk.”
Romeo var ellers godt i gang
med en uddannelse i menneskerettigheder, og han drømmer om
snart at vende hjem og arbejde for
retfærdighed i sit hjemland.
Ved siden af ham sidder Roseline Gnande. Hendes mand blev
dræbt, fordi han havde samme
efternavn som den tidligere
præsident.
”Jeg skyndte mig at pakke en

restaurant. Hun er en af de unge,
der gennem IBIS’ uddannelsesprojekt har fået chancen for at
bruge tiden i flygtningelejren konstruktivt. Hun har taget kurser og
er især blevet trænet i madlavning
og forretningsdrift. I dag er hendes restaurant så populær, at hun
ud over sine naboer i flygtningelejren har flere liberianske gæster,
der kommer fra de nærliggende
landsbyer for at spise.
”Før sad jeg bare og ventede
på, at noget skulle ske,” siger hun.
”Men nu har jeg masser af kunder,
og jeg tjener nok til at kunne
forsørge min familie. Så når vi en
dag vender hjem, er jeg klar til at
starte min egen restaurant.”

lille rygsæk, og så løb vi,” siger
Roseline, der i dag bor i lejren
med sine to små børn.
Romeo og Roseline har deltaget i et af IBIS’ projekter for unge
og har været frivillige i lejren. De
har fået undervisning i konflikthåndtering, helbred, hygiejne og
rettigheder og har kunnet fungere
som mæglere i konflikter og som
ambassadører for især børn og
unges rettigheder til for eksempel
at gå i skole.
”Krigen har berørt os alle, så
der er mange spændinger i lejren.
Vi har været med til at sikre, at de
ikke ender i vold,” siger Roseline.
Træningen og det frivillige
arbejde har givet hende et bedre
liv i lejren, og hun mener selv, at
erfaringerne har rustet hende og
de andre unge i projektet til at
være med til at forebygge vold og
konflikt i Elfenbenskysten, når de
en dag vender hjem.

du kan
være
med!
Se flere billeder
fra besøget i
lejren. Scan
koden med din
smartphone

IBIS’ indsats i
flygtningelejrene
IBIS’ indsamling i 2011 gik i første
omgang til akut nødhjælp – en
opgave, som blev udført af vores
partnere i Alliance2015.
Siden 2012 har IBIS haft særligt
fokus på de unge.
• Knap 200 har taget tekniske kurser
i for eksempel bagning, sæbeproduktion, catering og motorcykelmekanik. Sideløbende fik de
undervisning i forretningsdrift.
• 78 med egen forretning fik hjælp
til at forbedre og udvide.
• 15 unge har fået en uddannelse i
konflikthåndtering, alkohol- og
stofmisbrug og seksuel og kønsbaseret vold og rettigheder. Disse
15 aktivister trænede 180 andre
unge til at fungere som rollemodeller og ambassadører for fred og
forsoning.
Flygtningelejren er den største i
Liberia og huser per 1. juli 2014 lidt
over 15.000 flygtninge, som har fået
lov at blive boende permanent, hvis
de ønsker det.
IBIS’ arbejde i flygtningelejrene er
sket i tæt samarbejde med vores
Alliance2015-partner Welthungerhilfe og er især udført med støtte fra
den tyske stat.
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FRIVILLIG I IBIS

Til dig, der har et blødt punkt
for Latinamerika
Du kan godt begynde at glæde dig til en perlerække af spændende arrangementer
om verdens måske mest spændende kontinent lige nu.
I foråret besluttede en gruppe danske ngo’er nemlig at genoplive
det hedengangne Latinamerika Akademi.
TEKST MALENE AADAL BO FOTO MIKE KOLLÖFFEL								

Sammen for LA

”I virkeligheden er Latinamerika
Akademiet en gammel idé, som vi
har genoplivet og bygget videre på,”
siger Lærke Marie Lund Petersen.
I 2009 fandtes akademiet som
ramme om en række heldagsseminarer, der var henvendt til folk med
særlig viden og interesse for kontinentet. I foråret fik IBIS følge af
størstedelen af de danske organisationer, der arbejder med udvikling
i Latinamerika, og lod akademiet
genføde – denne gang som en fælles
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platform for en lang række forskellige arrangementer.
”Akademiet har to formål. At
påvirke politikerne til at fastholde interessen for og bistanden
til Latinamerika. Og at give flere
danskere viden om og interesse for
dette fantastiske kontinent,” siger
Lærke Marie Lund Petersen.
Det sidste skal ske ved at samle
information om alle de arrangementer, der er om Latinamerika, og
selv arrangere en række debataftener og foredrag. Og der er masser af
historier at fortælle, siger hun. Både
de problematiske om racisme, ulighed og naturrigdomme under pres.
Og de gode om ældgamle kulturer
og traditioner, om magiske naturoplevelser og helt unikke sociale og
politiske samfundsmodeller.
”Jeg håber meget, at der blandt
læserne er folk, som ikke alene vil
komme til arrangementerne, men
måske også vil være med til at få
det til at ske. Jeg vil blive glad for at
høre fra folk med idéer til, hvilke
arrangementer vi kan lave, og som
måske også rent praktisk vil hjælpe
med at afvikle de forskellige arrangementer,” siger Lærke Marie Lund
Petersen.
Skriv til hende på lmlp@ibis.dk

Har du tid og lyst
til at hjælpe os?
Skriv til Lærke på lmlp@ibis.dk
for at høre mere om arrangementerne og muligheden for at
være frivillig.

Foto: Lærke Petersen

Kort før sommerferien fik et halvt
hundrede deltagere en smagsprøve
på, hvad det nystartede danske
Latinamerika Akademi kommer
til at byde på. En norsk forfatter,
en dansk journalist og en enkelt
forsker debatterede mediernes
fremstilling af Latinamerika, krydret med gode historier og spændende perspektiver på Hugo Chavez’
styre og kontinentets særlige sociale
bevægelser.
Den succesfulde debut vil i
efteråret blive fulgt op af en række
debatter, filmaftener, foredrag og en
stor konference, lover Lærke Marie
Lund Petersen, som er fra IBIS og
en af initiativtagerne til akademiet.

du kan
være
med!

Latinamerika
Akademiet
Formålet er at fastholde politikeres og offentlighedens interesse
for Latinamerika.
Bag akademiet står lige nu IBIS,
3F, Internationalt Forum, Viva,
Enhedslisten, Mellemamerika
Komiteen, NETLA, Folkekirkens
Nødhjælp, Colombian Student
Watch, MS ActionAid og Casa
Latinoamericana.
Læs mere, og se kalender med
arrangementerne på:
www.latinamerikaakademiet.dk
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Kom og vær med

30. august
Madmodsløbet 2014
Madmodsløbet er et løb, som udfordrer børnenes smagsløg og
forhåbentlig inspirerer dem til at blive mere modige med mad.
Det er arrangeret af Claus Meyer, og overskuddet fra løbet går
til Madskolen i Bolivia. Læs mere på www.clausmeyer.dk
Billetter sælges på www.sportstiming.dk
Kl. 11-14 Kongens Have, København.
6. september
Generalforsamling i IBIS
Kom og vær med til at træffe en af de vigtigste beslutninger
i IBIS’ historie - ja eller nej til at blive del af Oxfam
International. Generalforsamlingen afholdes 6. september
fra 13-18 i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N.
Tilmeld dig generalforsamling og fest 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.
16. september
Fyraftensmøde: Kvalitetsudvikling på mongolsk
Om en særlig form for aktionslæring, der i dag er en central
strategi i det mongolske undervisningsministeriums arbejde
med lærernes professionsudvikling.
Kl. 16.30-18.30 hos IBIS på Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh V
Mere på www.uddannelsesnetvaerket.dk
30. september
Fyraftensmøde:
Lokalområdets deltagelse som led i kvalitetsuddannelse
Om arbejdet med at udnytte forældres og lokalsamfundets
mobilisering til at oprette et befordrende læringsmiljø.
Kl. 16.30-18.30 hos IBIS på Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh V
Mere på www.uddannelsesnetvaerket.dk
5. oktober
Lærerens Dag
I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober. Fokus er på
lærerens vitale rolle som underviser og udvikler af aktive
medborgere medvirkende til at udvikle aktive medborger.
Du kan købe en æblenål eller et postkort og forære til en god
lærer - samtidig er du med til at støtte lærere i Sierra Leone.
Se mere på www.laererdag.dk
10. oktober
Hele Verden i Skole MOTION 2014
På Skolernes Motionsdag vil elever over hele landet kombinere
motionsløbet med en indsamling til børn i Sierra Leone. Det er
nemt at være med, og du og din klasse kan nå det endnu.
Læs mere og tilmeld dig på www.heleverdeniskole/motion
Mere på ibis.dk/arrangementer
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HJÆLP HER OG NU

sms ibis150
til 1220
og støt
med 150 kr.
Udbyder af sms-tjeneste: IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh V. Tlf: 3535 8788

+trafiktakst

GIV VERDENS BØRN
EN GOD LÆRER
Alt for mange børn i fattige lande går i skole
uden at lære noget. Aida fra Mozambique er en
af de mange lærere, der med IBIS’ støtte er blevet
fremragende til sit job.
Hjælp her og nu, så endnu flere børn kan få
en fantastisk lærer og en lys fremtid.
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