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LEDER

eg skriver disse ord på rejse i de ebolaramte
lande i Vestafrika. Sygdommen har ramt
hårdt, og omkring mig er tusinder døde,
mange ladt alene, mange traumatiserede,
og økonomien i de i forvejen fattige lande er
trykket i bund.
Alligevel sidder jeg ikke kun med en tung
følelse af død og ulykke.
For jeg er omgivet af mennesker med initiativ og nye
idéer. Ebola kalder om noget på innovation og behovet for
at tænke nyt: Hvis vi ikke må kramme, må vi hilse med
albuen. Hvis vi ikke kan komme i skole, må vi lave skole
via radio. Hvis de unge motorcykelchauffører sulter, fordi
de ingen kunder har, må vi lønne dem for at oplyse om
ebola i stedet.
Med en ebolakrise af disse dimensioner er det ganske
enkelt ikke muligt at fortsætte med at gøre, som man plejer, hvad enten man er en familie med en hverdag eller en
ngo med en mission.
Jeg fascineres og inspireres af de løsninger, der er dukket frem overalt. Mange ngo’er, institutioner, lokalsamfund
og enkeltpersoner har ydet en enorm indsats, og jeg synes,
at IBIS og vores partnere er blandt dem.
Jeg bliver stolt over ved selvsyn at se, hvordan IBIS og
flere af de andre ngo’er har formået at omstille sig og agere
relevant under helt nye og krævende vilkår.

vant – både når ebola sender en hel region til tælling, og i
det daglige, langsigtede udviklingsarbejde. Her kan innovation være en sms i kampen mod korruption eller en lille
soldrevet projektor. Men det kan også være utraditionelle
måder at arbejde sammen på eller en helt ny tilgang til at
engagere virksomheder i kampen mod kapitalflugt.
God læselyst.

vagn berthelsen
generalsekretær, ibis

Det er dog ikke kun, når vi står over for en sygdom som
ebola, at vi som mennesker og ngo’er skal tænke nyt. I
dette nummer af FOKUS ser vi nærmere på innovation i
udviklingsarbejdet, og vi har fundet en række eksempler
fra vores arbejde, som uden at være raketvidenskab faktisk
er innovativt og nyt.
Selve ordet innovation er lidt slidt og bliver nemt synonym med tågesnak og luftige plusord. Men hvis vi med
innovation mener reel nytænkning og udnyttelse af nye
muligheder, så er det det, vi bør stræbe efter.
Faktisk mener jeg, at nytænkning mere end noget andet
bør være en dygtig ngo’s særkende. Verden forandrer sig
hurtigt, og vi skal være i stand til at agere hurtigt og rele-
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Vi skal altid tænke nyt

Støt kampen mod ebola
sms EBOLA til 1220

så giver du 100 kroner til arbejdet
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redaktionens adresse
IBIS Fokus
Vesterbrogade 2B
1620 København V
Tlf. 35 35 87 88
www.ibis.dk
eller følg os på Facebook

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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Vil du vide det først?

du kan
være
med!

Så følg IBIS på Twitter. Her kommer nyhederne først, og afstanden
til dem, der bestemmer, både ude og hjemme, er kun et tweet væk.
Vi glæder os til at se dig på Twitter. Hilsen @IBIS_Denmark.

Foto: Bjarke Jepsen

verden rundt
med IBIS
Tag IBIS med på arbejde
– bliv erhvervspartner
du kan
være
med!

Bliv en del af bevægelsen
Nu behøver du ikke længere sidde
alene med din ærgrelse over, at
verdens goder for hver dag bliver
skævere fordelt. Med et enkelt klik
kan du blive en del af det, der er blevet en global bevægelse mod ekstrem
ulighed. Se www.evenitup.dk
Tusindvis af danskere deltager allerede, og kort før jul sendte de hver
et postkort til finansminister Bjarne
Corydon (S). Kortene var et led i
kampen mod ulighed og kampen
mod virksomheders brug af skattely.
På kortene var trykt ønsket om,
at ministeren vil gøre sit til, at 2015
bliver året, hvor ingen danske skattekroner ender i skattely.
Samtidig har IBIS sammen med
engagerede danskere på andre felter
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presset på for at stoppe kapitalflugt
og dermed mindske verdens ulighed.
”Vi har oplevet meget stor opbakning til kampen, og det har skabt
lydhørhed blandt dem, der har magt
til at lave om på tingene,” siger IBIS’
politikchef, Lars Koch.
Eksempelvis er Region Syddanmark gået i gang med at undersøge,
hvordan regionen kan undgå at
støtte skattely. I EU er en ny lov om
selskabsskat på vej, og i Folketinget
har man i efteråret vedtaget to vigtige
aftaler, som skal gøre det sværere for
virksomheder at gemme deres indtægter i skattely. Vi er med andre ord
på vej - og du kan være med.
Bliv en del af bevægelsen på
www.evenitup.dk

Nu kan virksomheder i alle størrelser blive en del af kampen for en
mere retfærdig verden.
På ibis.dk/erhvervspartner kan
du tilmelde din virksomhed og
blive IBIS-erhvervspartner.
Vores erhvervspartnere får et
banner til hjemmesiden og en
omtale på IBIS’ platforme. Og
vigtigst af alt får man selvfølgelig
glæden ved at vide, at virksomheden via partnerskabet er med til
at give børn og voksne i Afrika og
Latinamerika en chance for at få en
uddannelse og en fremtid.
På forhånd tusind tak.

du kan
være
med!

Bliv IBIS-erhvervspartner

Kontakt Anne Margrethe Hefting
på amh@ibis.dk,
eller giv den første donation i dag
på ibis.dk/erhvervspartner

Foto: IBIS
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Støtte til Togos
ungdom
”Dette er til dig, Togos ungdom.
Det er tid til at engagere dig og
handle for din egen udvikling.”
Sådan indledes Togos Ungdomsmanifest, som i disse uger
spiller en vigtig rolle i Togos
præsidentvalg. Med udgangspunkt
i manifestet har en række af landets
ungdomsorganisationer dannet
en koalition, som kæmper for at
få politikerne til at tage de unge
alvorligt.

Unik mulighed for
de unge

Manifestet er skrevet af unge
togolesere sammen med ngo’erne
FOSDA og RASALT og med støtte
fra IBIS. Det blev til i desperation over manglen på job, politisk
indflydelse og muligheder for unge
i det vestafrikanske land.
Et af hovedmålene er at etablere
et ungdomsministerium. Desuden
ønsker de unge at blive involveret i
beslutninger om uddannelse, sundhed, job, kultur og politik.
Over 60 procent af befolkningen
i Togo er under 24 år, og ungdomspolitik er derfor et vigtigt emne i
valgkampen.
Projektet er en del af IBIS’
vestafrikanske demokratiprogram
WAHRD.

IBIS’ Vagn Berthelsen og Anne Mette Toftegaard fra Lærerstandens Brandforsikring
glæder sig over samarbejdet, der skal skabe god skolegang i Mozambique.

IBIS glæder sig over nyt samarbejde
med Lærerstandens Brandforsikring
Lærerstandens Brandforsikring vil
med et bidrag på 650.000 kroner
være med til at give knap 700 elever på Nante Skole i Mozambique
en langt bedre skolegang. Over to
år skal skolens lærere efteruddannes og trænes, og uddannelseskvaliteten på alle måder have et løft,
så børnene får en god og brugbar
uddannelse.
”Uddannelse er en af de
vigtigste forudsætninger for et
samfunds udvikling – det gælder
i Danmark såvel som i resten
af verden. Derfor har vi valgt at
støtte dette projekt, som IBIS har
udviklet med succes. Vi håber,
at vi på den måde kan gøre en
positiv forskel for børn og lærere
i Mozambique,” siger Anne Mette
Toftegaard, administrerende
direktør i LB Forsikring.
Støtten kommer via LB Foreningen, der ejer Lærerstandens
Brandforsikring, og som løbende
støtter velgørende projekter inden
for skole og uddannelse.
I dag er udenadslære og hård
disciplin hverdag på mange skoler

i Mozambique, som er verdens
10. fattigste land.
Undervisningen foregår ofte
under et træ eller i nedslidte
klasseværelser med alt for mange
elever og få eller ingen undervisningsmaterialer. Kun halvdelen af
lærerne har en læreruddannelse,
og over halvdelen af alle børn
afslutter ikke syvende klasse.

Skaber en ny
glad skole

Derfor har IBIS sammen med
lokale partnere skabt konceptet
Den Glade Skole.
Her får lærerne efteruddannelse og træning, og skolens ledere
får kurser i for eksempel organisation, planlægning og ledelse.
Endelig er samarbejdet med forældrene helt centralt. På Den Glade
Skole er der skolebestyrelser og
ofte både sports- og pigeklubber.
Med samarbejdet mellem
Lærerstandens Brandforsikring
og IBIS kommer skolen i Nante
nu med i rækken af glade skoler i
Mozambique.
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Samba Kamara står ved indgangen til den store
kirkegård i Freetown i Sierra Leone. Han havde succes
som musikproducer, men da ebola, ramte skiftede han
solbrillerne ud med beskyttelsesdragt og er nu en af dem,
der henter og begraver ofrene for den frygtede virus.

Se billedserien:
De, der sørger
for den sidste
rejse
På www.ibis.dk, eller
scan koden med din
smartphone.
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Tilbage
til fristaden
i skyggen
af ebola
Efter fem måneder er jeg tilbage i Sierra Leone, hvor dødstallet
fra ebola endelig falder. I Freetowns gader har jeg mødt nogle af
de mennesker, IBIS støtter i kampen for at komme ebola til livs.

S

TEKST OG FOTO WILLIAM VEST-LILLESØE

					

olen står op over kirkegården i et sløret
filter af ørkenstøv.
Den årlige Harmattanvind blæser sine
varme omfavnelser
fra Sahara ned over
Freetown, mens
senede unge mænd graver aflange
firkanter til kirkegårdens nye beboere.
Hundredvis af jordhøje med simple
trækors strækker allerede stedets
kapacitet til det yderste.
Dagens sms-opdatering tikker ind:
12 døde og 14 nye smittede. Bedrøvende beskeder, men dog langt fra de
dommedagstal, der var dagligdag for
bare få måneder siden.

”Ingen ville tage
imod vores penge”

Et andet sted i byen serverer IBIS
morgenmad på en forladt byggeplads.
Samba Kamara skovler kartoffel-

bladsstuvningen i sig. Han er egentlig
musiker og aktivist, men siden ebola
for alvor tog fat, har han været en del
af de hold, der henter og begraver de
døde.
Det er hårdt og farligt arbejde. Og
det bliver ikke nemmere af den stigma, der følger med. Først blev Samba
smidt ud af sit hjem, fordi naboerne
var bange for smitte. Siden blev det
svært at få noget at spise.
”Vi arbejdede tit hele dagen uden
mad og vand. Ingen ville tage imod
vores penge, så vi kunne ingenting
købe,” siger han.
Det kan være farligt, hvis arbejderne ikke får mad: Sult og tørst
fører nemt til sløseri og øger risikoen for fejl. Derfor tager IBIS sig
nu af deres forplejning, mens vores
Alliance2015-partner, irske Concern,
koordinerer begravelsesarbejdet.
Sambas kollega kalder. Det er tid
til at køre ud efter dagens første lig.
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Mobile budbringere

Et andet sted i byen er der kø på en
benzintank. Bagerst i gruppen af motorcykler holder Alhaji Kamara. Hans
livløse øjne ser væk, mens han taler.
”Ifølge lægen er det et mirakel, at jeg
lever. Min far, mor, brødre og to døtre
er alle døde,” siger han.
Alhaji Kamara arbejdede på sin
fars klinik, da han blev syg af ebola.
Nu, to måneder senere, arbejder han
som motorcykelchauffør.
Motorcykeltaxaerne kender hver en
afkrog af landet og har stor indflydelse i kraft af deres antal. Derfor har
IBIS, sammen med chaufførernes
fagforening, involveret dem i kampen
mod ebola. Udstyret med T-shirts og
megafoner bringer de information ud
om ebola og om den skoleradio, som
undervisningsministeriet laver i samarbejde med blandt andet IBIS.
”Hvis vi havde vidst mere om
ebola, var min familie måske i live i
dag. Derfor er det vigtigt for mig at
fortælle andre, hvordan de undgår
sygdommen,” siger Alhaji. Han frem-

Vær med

tvinger et lille smil, inden han drøner
ud i byen på sin motorcykel.

Min ven ligger i
massegraven

”Derovre ligger min ven,” siger Samba
Kamara, der er tilbage på kirkegården. Han peger på en række trækors.
”Ukendt” står der.
”Jeg vidste ikke, at han var syg, før
vi blev kaldt til hans hjem. Han blev
lagt i en massegrav. På det tidspunkt
var der ikke tid til ordentlige begravelser.”
Samba står mellem gravene i det
aftagende aftenlys og tager forsigtigt
den gule beskyttelsesdragt af. To lig
hentede han i dag. For nogle uger
siden var det seks eller syv om dagen.
”Man sveder virkelig i de her dragter,” siger han og trækker det tredje
lag beskyttelseshandsker af.
”Hvordan går det?” råber en kollega hen over gravene.
”Ebola don don!” svarer Samba
med et grin og slår ud med armene.
”Ebola er overstået.”

Ikke helt. Nye smittes stadig hver
dag, men kurven er knækket, og med
indsatsen fra Samba, Alhaji og tusindvis af andre kan og må slaget vindes.

Det gør IBIS for at
bekæmpe ebola
• Vi støtter radioundervisning
og er med til at planlægge
genåbningen af skoler i
Liberia og Sierra Leone.
• Vi støtter markedskvinder, så
de kan dele viden om ebola.
• Vi uddeler undervisningsmaterialer og radioer til
lokale studiegrupper.
• Vi sørger for mad og drikke
til dem, der henter og begraver de døde.
• Vi samarbejder med blandt
andre Sierra Leones motorcykeltaxaer om at oplyse om
ebola.

du kan
være
med!

Samba Kamara er aktiv musikproducer i Sierra Leone med
kunstnernavnet Luxsonjay.
Han har startet organisationen
AUCAYD (Artists United for
Children and Youth Development), som tidligere har haft
besøg af den danske rapper
Jooks.
Find Samba Kamara på Facebook: Kamara Mohamed Samba
eller under AUCAYD.
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Samba Kamara står
blandt andet bag
hittet “Let It Rain”,
som du kan finde
på YouTube (søg på
aucayd) eller ved at
scanne koden med
din smartphone.

Alhaji Kamara er i sorg.
Han overlevede ebola, men mistede
sine to døtre, sin far, mor og sine
brødre. I dag kører han rundt med
T-shirt og megafon og deler viden om,
hvordan andre kan undgå ebola.

Støt kampen
mod ebola
sms EBOLA
til 1220
og støt med
100 kroner
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”Man må arbejde for
at blive til noget”
Mens vi fejrer, at rekordmange danske skoleelever i år vil læse IBIS’ læsebog LæseRaketten,
bladrer en stolt mor i bogen på et marked i Guatemala.
Hendes søn er en af bogens hovedpersoner. Kom med, og mød Esvin.

M

TEKST OG FOTO CLAUDIA PUJOL ROSENLUND

										

arkedet summer, og formiddagssolen bager. Man skal passe på ikke at blive kørt ned af
de mange busser og varevogne.
Esvin Guzmán Mendoza er
blevet god til at passe på. Han
har kommet her i årevis, og
også i dag har han været i gang

siden tidlig morgen.
”Jeg er straks hos dig,” siger den lille 13-årige knægt og
hanker op i en stor kasse mandariner. Det er hans job. At
læsse varer på det lokale marked, La Democracia, i Xela,
Guatemalas næststørste by.
”Jeg har arbejdet, siden jeg var 10. Min mor har lært
mig, at det er meget bedre at arbejde end at stjæle.”

En hjælpende hånd

Esvin er stolt af sit arbejde og de 18 kroner, han kan tjene
på en god dag. Han kan godt lide tanken om, at han er med
til at hjælpe sin familie.
”Vi er seks derhjemme, og jeg er den ældste dreng.
Min far migrerede for længe siden,” siger han. Esvins mor
sælger grøntsager på markedet. De følges på arbejde hver
morgen og pakker først sammen, længe efter at solen er
gået ned.
Esvin griber en stor vogn og begynder at skubbe. Han er
vant til at slæbe rundt på vognene, der nemt vejer 200 kilo.
Han klager ikke, men svedperlerne springer frem under
kasketten.
Jeg følger efter ham gennem mylderet, forbi en kvinde,
der malker en ged. Senere tager Esvin sig en lille pause.
Han tager mig i hånden og viser rundt. Vi går hen og køber
frugt ved en af boderne. På vejen møder vi en flok større
drenge, og den ene snupper Esvins kasket af hans hoved.
”De er gode nok,” forsikrer Esvin. ”De er mine venner,
og de hjælper mig, når varerne bliver for tunge.”
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”Alle her hjælper hinanden. Drengene her er vildt seje til at
spille fodbold. Vi spiller hver lørdag i pausen midt på dagen. Vi spiller om en liter vand mod en gruppe af de andre
drenge. Vi vinder altid,” siger Esvin.

Når jeg bliver stor

Esvin har fået kasketten igen og smiler, da han fortæller,
at det nu er ham, der fører familiens regnskab. De seneste
år har han nemlig gået i skole halvdelen af dagen, og hans
absolutte yndlingsfag er matematik.
Han møder klokken 13.30 i den lille skole midt på
markedet. Den er lavet, så markedets mange børnearbejdere
også kan komme i skole.
Med arbejde om formiddagen, skole om eftermiddagen og mere arbejde bagefter er det lange dage for en lille
dreng. Men da jeg spørger Esvin, om han gerne ville slippe
for at arbejde på markedet, kigger han undrende op på mig.
”For at blive en god mand og finde en kone må man
tjene sine egne penge,” siger han og tilføjer:
”Men jeg håber meget, at jeg kan blive ved med at gå
i skole og blive dygtig nok. Min drøm er en dag at blive
advokat.”
Han kigger op. Hans mor er færdig med at bladre i bogen, hvor hendes søns historie er fortalt. Han må tilbage og
hjælpe til i boden, hvor der er gang i salget i dag. Vi siger
på gensyn, og Esvin piler af sted.

Fakta
Der er mange børn i arbejde på det lokale marked i
Xela i Guatemala. De færreste af dem ville gå i skole,
hvis ikke det var for CEIPA’s lille skole, som ligger
midt på markedet, og hvor børnene kan komme en
halv dag ad gangen.
IBIS støtter CEIPA, som også på landsplan kæmper
for at stoppe børnearbejde.

VERDEN RUNDT

Læs mere om
Esvin
Få et gratis eksemplar
af LæseRaketten.
Sms RAKET + navn
og adresse til 1414.

Esvin Guzmán Mendoza
bevæger sig frygtløst gennem den kaotiske trafik nær
det store marked i Xela.
Han har arbejdet her, siden
han var 10 år gammel.
Heldigvis har han nu fået
chancen for at komme i
skole halvdelen af dagen.
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TEMA: INNOVATION I UDVIKLINGSARBEJDET

En helt ny ide!
I en verden, der forandrer sig stadigt hurtigere, nytter det ikke meget at stå klar med løsninger
fra forrige årti. Innovation er blevet et krav til ngo’er, og her kan du se, hvad IBIS laver af
nytænkende ting. Se også til sidst, hvordan du selv kan blive belønnet for en god idé.

D

TEKST MALENE AADAL BO

											

ean Yang er professor ved Michigan Universitet i USA.
Han er fra Filippinerne og har
både privat og professionelt udsigt
til en af verdens største pengestrømme – nemlig de penge, der
hver eneste bankdag sendes fra
migrantarbejdere til familie og
venner i hjemlandet.
En dag slog det ham, at de fattige lande kunne få meget
mere ud af pengene ved at sikre sig, at de går til ting, der
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skaber varig udvikling. Dean Yangs forslag til en løsning
kan man lige nu læse om på hjemmesiden for den amerikanske pendant til Danida, USAID.
Siden 2010 har USAID haft et særligt tilbud til folk med
gode idéer. I en konkurrence udvælges de bedste, som herefter udvikles og afprøves for USAID’s regning. Virker den,
bliver idéen opskaleret og udbredt. Virker den ikke, ”ja, så
opdager vi det hurtigt, og så har vi lært en masse alligevel,”
lyder det på organisationens hjemmeside.
En af de idéer, der er ved at blive afprøvet netop nu, er
Dean Yangs: en onlineplatform, som giver migrantarbej-

TEMA INNOVATION I UDVIKLINGSARBEJDET

”

Nytænkning er helt afgørende for en ngo. Det er en
klar værdi hos os og noget, som jeg faktisk synes,
IBIS er rigtig god til.
VAGN BERTHELSEN, generalsekretær, IBIS

dere mulighed for at betale undervisningsgebyr for en ven
eller slægtning direkte til eksempelvis hans eller hendes
universitet. Samtidig kan man via platformen se, hvordan
den studerende så klarer sig.
Yangs projekt er bare en af 600 idéer, som USAID har
hjulpet i gang med det formål at finde løsninger, der ”get
the biggest bang for our development bucks”, som de skriver – altså skaber mest mulig udvikling for pengene.

Vi skal alle være innovative

Men hvorfor er det relevant for IBIS? Fordi kravet om
nytænkning også i forhold til langsigtet udviklingsarbejde
så langt fra kun er et amerikansk fænomen.
De seneste år har idealer og krav om innovation sneget
sig fra andre sektorer og ind i udviklingsbranchen. Den
såkaldte Aid Innovation Challenge er et af de største
tilløbsstykker på den årlige udviklingskonference AidEx.
De største globale udviklingsaktører har hele afdelinger for
innovation, og EU og Danida stiller ofte innovation som
betingelse for støtte.
Alt sammen på både godt og ondt, mener IBIS’ generalsekretær Vagn Berthelsen.
”Nytænkning er helt afgørende for en ngo. Det er en
klar værdi hos os og noget, som jeg faktisk synes, IBIS er
rigtig god til,” siger han og nævner samarbejdet med Claus
Meyer i Bolivia og partnerskabet mellem danske og ghanesiske it-udviklere blandt de særligt gode eksempler.
IBIS arbejder både med at bruge ny teknologi til at gøre
noget smartere og med større effekt. Og så afprøver vi
løbende nye partnerskaber og metoder.
”Alt sammen spændende og relevant. Men når det
er sagt, så kan det da bekymre, om jagten på nye idéer
kommer til at overskygge den værdi, der ligger i systematik,
erfaring, kvalitet og læring. Det ville være en fejl,” siger han.

Et spørgsmål om relevans

Men det er såmænd heller ikke meningen, lyder det fra Jens
Kåre Rasmussen, civilsamfundskoordinator i Danida.
Han har netop været med til at vurdere de danske organisationer, der fast støttes af Danida. Blandt andet har han

set på, hvor dygtige vi er til at tænke innovativt og bruge
det i vores udviklingsarbejde.
”Innovation skal supplere det, man allerede gør. Det, vi
opfordrer til, er, at ngo’erne gør sig nogle markant nye overvejelser om, hvordan man bliver mest relevant i forhold til
den enkelte partner og den enkelte situation, man arbejder
i. At de tør løbe nogle risici for at prøve nogle helt nye ting
af,” siger han.
Ifølge ham er organisationerne dygtige til løbende at
evaluere, lære og justere deres programmer. Men når det
kommer til innovation, kan vi sagtens blive skarpere.
”Vi ønsker, at danske organisationer skal være på forkant, når det gælder metoder, samarbejdsformer, partnerskaber og de muligheder, som den nye teknologi giver. Og
ikke mindst, at de arbejder systematisk med at få, teste og
bruge de nye idéer.”
Fordi vi skal afskaffe mere fattigdom for færre penge?
”Fordi den støtte, vi tilbyder vores partnere, fortsat skal
være relevant og af høj kvalitet,” lyder svaret fra Jens Kåre
Rasmussen.
Relevans og kvalitet er altid målet for IBIS. På de næste
sider kan du se fem eksempler på idéer, vi har fået.

du kan
være
med!

Stem og vind
På de næste sider er fem eksempler på gode idéer
i IBIS’ arbejde for en mere retfærdig verden.
Stem på den bedste af de fem og deltag i lodtrækningen
om 10 lodder til årets Hele Verden i Skole-lotteri.
Hovedpræmien er 20.000 kroner til en rejse.
Send din mail til mab@ibis.dk senest 15. marts.
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Vi kan bruge en app mod
ulovlig minedrift
Guldfeberen raser i Ghana, og det truer de lokale landsbyboeres livsgrundlag.
Et nyskabende IBIS-projekt vil støtte de lokales kamp for retfærdighed ved at udstyre
dem med kamera, gps og en enkel lille app.

F
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loden slanger sig gennem landskabet
som en blodåre, der giver næring til
planter, dyr og mennesker. Men så
stopper bevoksningen brat og afløses af
terræn, der er arret af tunge maskiner.
Herfra er vandet mudret, og flodens
løb besværliggjort.
Sampson Togbenu knipser et par
billeder af den forurenede flod og landskabet, som er ødelagt
af jagten på guld. Kameraet indeholder en app, hvori Sampson indtaster detaljer om det, han ser. Det indeholder også
en gps, som automatisk har registreret, hvor han er. Med et
enkelt tryk kan Sampson nu sende en fuld rapport om det
ulovlige guldgraveri til en offentligt tilgængelig database.
”Før havde jeg bare min notesblok og min hukommelse.
Nu har jeg et redskab, der gør det muligt at dokumentere
de krænkelser, vi ser. Et værktøj, som på ingen tid bringer
vores rapporter hen til folk, der kan hjælpe os med at gøre
noget ved problemerne,” siger han.

Når guldfeberen rammer

Sampson Togbenu er 19 år og fra landsbyen Saamang i det
østlige Ghana. Saamang er en af de landsbyer, der er mærket af den ghanesiske guldfeber.
Mineselskaber er ankommet i stort tal og har inddraget
plantager og landbrugsjord for at grave efter guld. Lokalbefolkningen ved ofte ikke, hvad der sker, eller hvad de har
ret til af kompensation eller indflydelse, og det har medført
stor sorg og frustration og ofte voldelige konfrontationer
mellem mineselskaber og beboere.
Historierne om overgreb og krænkelser er mange, men
beboerne har hidtil stået som den svage part, fordi de har
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manglet beviser. Det forsøger IBIS og de to ghanesiske
organisationer WACAM og ACEP nu at gøre noget ved.
Unge danske og ghanesiske it-folk har sammen fået
ideen og udviklet appen, som gør det nemt at samle den
nødvendige dokumentation. De har også lavet den hjemmeside, som rapporterne samles på, og som er tilgængelig
for alle.
Kolleger fra ACEP behandler rapporterne og bringer
dem videre til myndighederne, så eventuelle overtrædelser
kan blive håndteret.

Drastisk forbedring

Det nye værktøj skal i første omgang bruges af en gruppe
mænd og kvinder, som netop nu er i lære som ”minevogtere”. De bliver trænet i at bruge det nye værktøj og i at føre
an i forsvaret af de lokales rettigheder.
Ifølge præsidentens delegerede i området, Abass Sbaabe,
kan minevogterne sammen med det nye udstyr nemt vise
sig at være en del af løsningen på problemerne.
”Mange mineselskaber overholder ikke de regler, der er,
og det kan man nu dokumentere. Samtidig er mange lokale
også involveret i ulovlig minedrift, og det skal de lokale
ledere selvfølgelig også være villige til at sætte en stopper
for,” siger han.
Ifølge advokat og direktør for menneskerettighedsorganisationen CEPIL, Augustine Niber, er ordentlig dokumentation afgørende for arbejdet med at sikre, at minedrift
foregår på lovlig vis og med respekt for mennesker og
miljø.
”Bevismateriale skal kunne tåle granskning ned i mindste detalje. I forhold til det, vi kunne få før, er dette her en
drastisk forbedring,” siger han.

TEMA INNOVATION I UDVIKLINGSARBEJDET

“Før havde jeg bare min notesblok og min hukommelse.
Nu har jeg et redskab, der gør det muligt at dokumentere
de krænkelser, vi ser, og som på ingen tid bringer vores
rapporter hen til folk, der kan hjælpe os med at gøre
noget ved problemerne.”
SAMPSON TOGBENU, minevogter i Ghana

Sådan opstod idéen
Idéen til projektet opstod ved et ”hackathon” i
København, hvor fire unge danskere udviklede en smart
metode til at rapportere og kortlægge lokale problemer.
De fire danskere var med til at arrangere et lokalt
hackathon i Ghana, hvor idéen blev videreudviklet og
tilpasset den lokale kontekst.
Vinderne her blev et ungt ghanesisk it-firma, TechMerge,
som har udviklet den app, minevogterne nu skal bruge.
Projektet udføres i samarbejde med de ghanesiske
organisationer ACEP og WACAM.

Minedrift i Ghana
Udvinding af naturressourcer har skabt stor økonomisk vækst i Ghana og har potentialet til at betale for
bedre uddannelse, infrastruktur og sundhedsvæsen.
Både Minekommissionen og Miljøbeskyttelsesagenturet forsøger at regulere minedriften, men reglerne
bliver ofte overtrådt, og det kan være svært for myndighederne at gribe ind over for alle overtrædelser.
Beboernes egen indsamling af dokumentation og
bevismateriale kan forhåbentlig hjælpe med at mindske mineselskabernes rettighedskrænkelser og sikre
retmæssig kompensation til lokalsamfundet.
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Lad virksomhederne
selv tale om skat
Vi har prøvet kampagner og offentlig kritik af de virksomheder, som via skattely
trækker penge væk fra de lande og mennesker, der behøver dem mest.
Nu har IBIS allieret sig med virksomhederne og inviteret dem til sammen med
os at lave nye fælles regler for ”fair skat”.

V
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irksomheders brug af skattely er
et hedt emne. Både i medierne og
blandt politikere og menigmand.
Da de såkaldte ”LuxLeaks” for
nylig satte konkrete tal på, hvor
grelt det står til, voksede koret af
mennesker, der ønsker et opgør
med erhvervslivets lidt for smarte
skattestrukturer.
”Men det fik os også til at tænke. Vi har nu i flere år
kæmpet mod kapitalflugt, men først når toneangivende
virksomheder beslutter at ændre værdier og adfærd, vil det
for alvor gå stærkt,” siger IBIS’ politikchef Lars Koch.
Derfor besluttede IBIS i efteråret at prøve en anden
tilgang – nemlig at invitere erhvervslivet til selv at definere,
hvad de synes, er en god og fair måde at indrette skattesystemet på. Med den vision har IBIS skabt projektet ”The
Tax Dialogue”.

af verden kan gøre til en del af deres skattepolitik. Principper, der skal sikre, at der bliver betalt en retfærdig del af
overskuddet i skat, og at skat i videst muligt omfang bliver
betalt der, hvor rigdommene bliver skabt eller udvundet.
Ingen ringere end erhvervsminister Henrik Sass Larsen
støtter idéen. I invitationen til en IBIS-konference om
virksomheders skattepolitik opfordrede han de danske
virksomheder til at deltage i snakken.
”De seneste år har vist, at selskabers skat er et emne, der
rækker ud over lovgivningen. Jeg opfordrer derfor selskaber, investorer, rådgivere og andre aktører til at indgå i en
dialog om principper for ansvarlig skat.”

Hvad skal de tale om?

IBIS inviterer danske virksomhedsledere til en række
uformelle møder, hvor de helt uforpligtende kan diskutere
udfordringerne og mulighederne for at gøre samfundsansvar til en del af virksomhedernes skattepolitik.
”En så bred og fælles dialog om samfundsansvar og
skat er ikke set før. Vinduet for at tage diskussionen og nå
nogle resultater står pivåbent lige nu. Og mange virksomhedsledere ønsker dybest set, at deres virksomhed bidrager
positivt til den verden, de er en del af,” lyder det fra dialogprojektets leder, Sara Jespersen fra IBIS.
Målet er konkret at udarbejde et sæt principper for ansvarlig skat, som virksomheder i Danmark og senere resten
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Hold dig ajour med IBIS’
nyhedsbreve

du kan
være
med!

The Tax Dialogue - om dialogprojektet.
Tilmeld dig hos sje@ibis.dk. www.thetaxdialogue.org
Kapitalflugten - om skattely, kapitalflugt og
ulighed. Tilmeld dig hos sba@ibis.dk
IBIS Posten - generelt om IBIS’ arbejde og præsentation af vores analyser, kampagner og arrangementer.
Tilmeld dig hos mab@ibis.dk

TEMA INNOVATION

IDÉ

3

Hvad med at starte en bevægelse?

Bolivia:

I 2012 blev den første madfestival
afholdt i La Paz i Bolivia. Kokke,
restaurantejere, politikere, madentusiaster, anmeldere, uddannelsesinstitutioner, fødevarevirksomheder,
ngo’er og repræsentanter for landmænd og småproducenter brugte tre
hele dage sammen. Målet var at finde
konkrete idéer til, hvordan mad kan
skabe vækst og reducere fattigdom i
Sydamerikas fattigste land.

”Idéen opstod, da vi sammen med
Claus Meyer bryggede på projektet med madskolen og Restaurant
GUSTU. Han talte om at lave det
større og bredere, og på et tidspunkt
sagde han, at vi burde lave en hel bevægelse,” siger IBIS’ generalsekretær
Vagn Berthelsen.
I dag indeholder projektet Restaurant GUSTU og den tilhørende
madskole. Desuden er 14 mindre
madskoler og tilhørende kantiner

på vej, og der foregår en lang række
aktiviteter for bønder, producenter,
markedskvinder og ejerne af de små
gadekøkkener i La Paz. Og så er der
dannet et stærkt fællesskab med uddannelsesinstitutioner, myndigheder
og private virksomheder.
”Det at samle så mange og så
forskellige aktører omkring en sag og
et emne er ikke noget, ret mange har
prøvet før,” siger Vagn Berthelsen.
“Det er spændende.”
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Lad os arbejde sammen med en tænketank

Guatemala:

Hvad gør man, når ens drikkevand er
forurenet, og den jord, man troede,
man ejede, pludselig tilhører et canadisk firma? IBIS har allieret sig med
den mellemamerikanske tænketank
ICEFI for at finde nye løsninger på de
dilemmaer, som især olie- og minedrift skaber for Guatemalas oprindelige folk.
”Alliancen med ICEFI er unik og
har vist sig at have stor gennemslagskraft”, lyder det fra Jonathan Menkos,
der er direktør i tænketanken.

”ICEFI kan offentligt italesætte kontroversielle emner. Vi kan skabe debat
om den måde, de store selskaber
opfører sig på, og støtte befolkningens krav om større gennemsigtighed
og indflydelse. En national/regional
tænketank kan også mere legitimt end
en dansk ngo foreslå mulige løsninger
i sociale konflikter,” siger han.
Til gengæld er ICEFI afhængig af
IBIS for at få bredt den nye viden ud
og gøre den brugbar for lokalbefolkningen og organisationerne. Konkret
sørger IBIS for, at viden fra ICEFI

bliver bearbejdet og lagt op på en
hjemmeside. Samtidig træner vores lokale partnere mayakvinder og -mænd
i højlandet i, hvordan de bruger den
viden, de nu får.
”Viden er langt mere værd, når den
vækker genklang og kan omsættes til
handling. Parløbet med IBIS har gjort
det muligt for os at debattere rettigheder og investeringer med såvel den
oprindelige befolkning som den private sektor og i sidste ende skabe den
forandring, vi ønsker,” siger Jonathan
Menkos.

IDÉ

5

Sierra Leone:

Det er mørkt udenfor, men klasseværelset i Kabala er fyldt med elever.
Solceller på skolens tag bringer lys og
gør det samtidig muligt for eleverne
at købe koldt vand og få opladet deres
mobiltelefon. Indtægterne dækker
vedligeholdelse af solcellerne og gør
på sigt projektet selvfinansierende.
”Dette projekt går nye veje ved at

Lad os tænde lys
koble uddannelse og vedvarende energi. Det er den eneste fremgangsmåde,
hvis man vil gøre det effektivt,” siger
Mohammed Kamara, leder af Center
for Vedvarende Energi under Teknisk
Institut i Freetown i Sierra Leone.
Projektet er del af et større
samarbejde om at bruge vedvarende
energikilder til at skabe økonomisk
udvikling.

IBIS’ fokus er på at bruge lys til at øge
kvaliteten af undervisningen, skabe
indtægtsmuligheder for unge entreprenører samt at hjælpe de tekniske
skoler med at uddanne eksperter i
vedvarende energi.
Andre ngo’er arbejder samtidig på
at integrere vedvarende energi i sundhedsvæsenet, i offentlige bygninger og
i landbruget.

17

HVAD SKETE DER MED?

Belchior vil åbne
verdens øjne
Måske kan du huske den velformulerede 12-årige dreng, som for fire år siden skrev kritiske digte
om vold i hjemmet, børns rettigheder og samfundet? I dag er Belchior Mario endnu mere klar til
at ændre verden. Vi har mødt den nu 16-årige dreng i Mozambique.

D
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et er Belchior, der først gør os
opmærksom på den usædvanlige
aktivitet i den lille provinsby Alto
Molocue, hvor administrationen for
distriktet har sit hovedsæde.
Malere er i gang med at friske alle offentlige bygninger op,
bygningsarbejdere er ved at opføre
en overdækket scene, og ved floden
for enden af bakken arbejder mænd i orange veste på at
reparere broen. Præsidenten har meldt sin ankomst, og nu
er byen på den anden ende.
”Problemet er, at her kun sker noget, når præsidenten
kommer forbi,” konstaterer den unge gymnasieelev, som
IBIS for fire år siden portrætterede i en lille film, og som for
nylig er gået i gang med at skrive på en bog med arbejdstitlen ”Det sovende demokrati”.
”Nu skal sandhederne frem. Derfor skriver jeg en bog
om alt det, som folk er bange for at snakke om, fordi det
handler om regeringen. Bogen bygger på oplevelser, jeg har
i min hverdag. Den er derfor dokumenteret, kritisk, men
også afbalanceret. Jeg roser også, når tingene er i orden,”
forklarer Belchior, som gerne vil i dialog med politikerne
om det, de kan gøre bedre.

Børnereporter, aktivist og poet

Da Belchior skulle i skole, vurderede hans forældre, som
er bønder og har fire mindre børn, at de ikke kunne give
Belchior den skolegang, han havde brug for. De fik derfor
hans onkel og tante, som begge er skolelærere, til at tage
ansvaret for ham i byen Alto Molocue et par hundrede
kilometer væk.
Her blev den kvikke dreng hurtigt involveret i byens
børneradio, børneråd og litteraturklub. I dag er han en
velformuleret, hårdtarbejdende og dygtig elev, som kender
sine demokratiske rettigheder:
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”Vi har ikke kun ret til skolegang og uddannelse, men også
til at blive undervist i ordentlige omgivelser. Men vi sidder
på det bare gulv fem timer om dagen. Det er usundt og
svært at lære noget på den måde,” siger Belchior.
Mozambique har masser af skov og en omfattende eksport af tømmer til Kina:
”Til gengæld for noget af træet kunne kineserne måske
hjælpe os med at uddanne folk til snedkere, som kunne
lave skolemøbler til os,” foreslår Belchior og rører ved et
kildent emne: landets enorme naturressourcer, som i disse
år forsvinder hastigt ud af landet.
”Med de mange naturressourcer må vi kunne gøre det
bedre. Mange af politikernes egne børn går på privatskoler
i udlandet. Men når det kommer til uddannelse, mener de
tilsyneladende, at dårlig kvalitet er godt nok til folket,” siger
Belchior, som håber, at hans bog en dag bliver trykt og læst
af alle i Mozambique: ”Så den kan åbne folks øjne.”
Den ambitiøse forfatterspire bor stadig hos sin onkel,
skriver digte, er aktiv i børnerådet, laver radio og drømmer
om at læse medicin, når han er færdig med gymnasiet.
Som 12-årig blev Belchior filmet af
IBIS, da han fremførte og fortalte
om sit digt ”Drømmen om at skrive”. Se den lille film på www.goo.gl/
U83j8n, eller scan koden med din
smartphone.

Sådan støtter IBIS
• Børnerådet og litteraturklubben fik støtte af
IBIS fra 2008-2011.
• Børneradioen i Alto Molocue fik støtte af IBIS fra
2002-2011. Børnerådet laver stadig radioprogrammer om børns rettigheder på den lokale nærradio.

HVAD SKETE DER MED

Da Belchior Mario var 12 år, skrev han digte
om samfundet og om sin trang til at gøre
noget. I dag er han 16 år og på vej med sin
første bog om “Det sovende demokrati”.

Drømmen om at skrive
Engang drømte jeg om verden.
Og da jeg vågnede, var jeg verden.
Min verden fyldt med kriminalitet.
Min verden fyldt med umenneskelighed.
Hvor er jeg i denne verden – er jeg stum?
Derfor må jeg gøre noget,
Skrive disse vers.
Oh min verden, lyt til kritikken og
forslagene, og du bliver til et bedre sted.
Drømmen om at skrive.
Oh min verden.
Hold op med at lade dem hjælpe dig.
De skal ikke bestemme over dig.
Og heller ikke over mig.
Derfor studerer jeg for at kunne forsvare
mig selv og mit land.
Drømmen om at skrive.
Lyt til mit digt, eller læs disse digte
For at leve i en bedre verden.
Drømmen om at skrive.
Belchior Mario, 12 år,
Alto Molocue, Mozambique

Hør Belchior
deklarere sit digt
Scan koden med din smartphone,
eller tast ibis.dk/listen-ibis
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DANMARKS INDSAMLING

Nu kan unge skrotte skraldet
Hvis du gav en donation ved januars store Danmarks Indsamling, kan du glæde dig
over det håb, der lige nu spreder sig mellem Managuas bunker af skrald.
Med pengene kan fattige unge nu få en faglig uddannelse i stedet for at leve af affald.

I
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Nicaraguas hovedstad
Managua bor Claudia
Isabel Parrales. Hun
er 17 år og deler et
lille træhus med sine
forældre, tre søskende,
sin ni måneder gamle
datter Kenda, 11 øvrige
familiemedlemmer – og masser af
skrald, som familien lever af at sortere, rengøre og sælge videre.
I klipklapper og bare ben sorterer
Claudia aflagt elektronik, plastik,
madrester og skarpe metalgenstande.
Ingen bruger handsker, og flere af
Claudias naboer har brændemærker på hænderne eller øjenskader
på grund af syrerester i affaldet. For
nylig var hendes papfar Janior nær
ved at miste det ene ben, da noget i en
affaldsbunke eksploderede.
Sveden pibler på panden, når
familien kæmper sig igennem de
ildelugtende affaldsbunker. Nogle
dage rækker anstrengelserne kun til ét
måltid ris og bønner.
Det er to år siden, Claudia endeligt
måtte lukke skolebøgerne og koncentrere sig om at samle skrald og passe
sine yngre søskende.
”Arbejdsløsheden og fattigdommen her er så stor, at mange unge må
opgive deres uddannelse og drømme.
De ender med at være bundet til et liv
i skraldet, fordi de som uuddannede
ingen alternative jobmuligheder har,”
siger Evelyn Pinto, der er koordina-
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tor for IBIS’ uddannelsesprogram i
Nicaragua.

Børn af samme
fattigdom

I Nicaragua er over en fjerdedel af
arbejdsstyrken mellem 15 og 24 år,
og 44 procent af de unge har intet
arbejde. Overgreb og diskrimination
er hverdagskost for mange, især piger,
der står magtesløse over for såvel
fysisk som psykisk vold.
I Claudias kvarter er vold meget
udbredt, og mange familier ledes af
unge, enlige mødre. For ni måneder
siden stod Claudia selv alene med et
lille barn. Med en lille ny i familien er
der endnu en mund at mætte, og vejen tilbage i skole synes desto stejlere.
Det ved Claudia, og det ved hendes
mor Griselda.
“Min mor og jeg deler historie.
Hun var 17 år, da jeg kom til verden.
Ligesom jeg var hun alenemor. Men
ligheden skal stoppe her. Jeg drømmer om en teknisk uddannelse og
et rigtigt arbejde, så min datter og
jeg kan få et andet og bedre liv end
kvinderne før os,” siger hun.

Uddannelse ud
af skraldet

Med penge fra Danmarks Indsamling
kan IBIS uddanne 1.000 unge som
Claudia. De vil få en erhvervsfaglig
uddannelse med fokus på iværksætteri og jobskabelse inden for

renovering af køleskabe, musikanlæg
og motorcykler samt kunst skabt af
genbrugsmateriale. Og 150 unge skal
desuden støttes til at færdiggøre deres
skolegang, så de kan læse videre eller
finde et arbejde. Gennem oplysning,
kunst og sportsaktiviteter vil IBIS desuden forebygge vold og sikre større
ligestilling mellem kønnene.

”

Jeg drømmer om en
teknisk uddannelse
og et rigtigt arbejde,
så min datter og
jeg kan få et andet
og bedre liv end
kvinderne før os.
CLAUDIA ISABEL PARRALES

DANMARKS INDSAMLING

Der blev samlet mere end
100 millioner kroner ind ved
årets Danmarks Indsamling.
IBIS’ del er nu på vej til unge
i Nicaragua, der som Claudia
lever af at sortere skrald. Med
en faglig uddannelse vil IBIS
bane vejen mod et værdigt
arbejde og en lysere fremtid
for de unge.

100 millioner tak
• Ved årets Danmarks Indsamling donerede gavmilde danskere mere end 100 millioner
kroner. Godt tre millioner af
dem går til unge i Nicaragua.
• 48 procent af Nicaraguas
befolkning lever i fattigdom,
17 procent er ekstremt fattige.
• 43 procent af børnene stopper
i skolen, før de er fyldt 12 år.
• 26 procent af alle graviditeter
forekommer blandt piger
mellem 15 og 19 år. Størstedelen af pigerne har en kort
eller ingen uddannelse.
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FRIVILLIG I IBIS

”Skat kan virkelig få
mit … i kog”
Beredt med PowerPoint og indignation over multinationale selskabers lave skattebetaling gør
de to IBIS-frivillige Ida og Tobias gymnasieelever klogere på skattely og global ulighed.
TEKST RASMUS HANDBERG BAUNEGAARD NIELSEN

”

Kapitalflugt og skattely
får virkelig mit pis i
kog. Det handler om
så mange penge, der
forsvinder fra lande,
der virkelig har brug
for dem. Det er ikke i
orden.”
Ordene kommer fra
Ida Larsen. Sammen med Tobias Bell
er hun frivillig i IBIS’ skattegruppe i
København.
I begyndelsen af januar indtog de
to Ingrid Jespersens Gymnasium på
Østerbro. Med 30 3.g’ere foran sig
quizzede, jokede og tegnede de sig
igennem, hvordan multinationale
selskaber minimerer deres skatteprocent i det komplekse internationale
skattesystem.
”Det ypperste, vi kan opnå, er at
udvide elevernes horisont, så de får
øjnene op for, hvor stort et problem
kapitalflugt er,” siger Tobias Bell, der
ligesom Ida i flere år har været interesseret i global udvikling.
Oplæggene er de frivilliges indspark i den fælles IBIS-Oxfam-kampagne Even It Up. En stor del af æren
for, at oplæggene kan lade sig gøre,
må tilskrives skattegruppen i Aarhus,
der har udviklet et helt undervisningsmateriale om skat og kapitalflugt
til gymnasiebrug.
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Alle vil da gerne tjene
mest muligt?

Eleverne lytter opmærksomt, men
deres reaktioner er forskellige. En udbryder: ”Det er for dårligt,” mens en
anden tilhører er mere kritisk og har
svært ved at se det forkerte i virksomheders ønske om størst mulig profit.
”Det vil vi vel alle sammen gerne
have?” siger han retorisk.
For de to frivillige handler det om
at male det store billede, for ifølge
Tobias og Ida er konsekvenserne ved
kapitalflugt så ødelæggende for især
udviklingslandene, at nu må nok være
nok. For de fleste er det ny viden.
”Når det går op for folk, at det er
flere milliarder dollars, der forsvinder
fra verdens fattigste lande, bliver de
fleste vrede. Og derfor er det så vigtigt
at skabe opmærksomhed om problemet,” siger Ida. Tobias nikker:
”Det er fedt, når eleverne bliver
oprevet over de lidt for smarte skattemetoder, de får beskrevet. Så har de
forstået uretfærdigheden ved at omgå
skattebetalinger.”

En drøm er tændt

Besøget på Ingrid Jespersens Gymnasium er ikke Tobias og Idas første.
Flere gange i løbet af efteråret besøgte
de andre københavnske gymnasier,
og ambitionen er, at skattegruppen

to gange hver måned vil holde oplæg
for et nyt hold elever. Oplevelsen har
givet Ida nye tanker om fremtiden.
”Jeg tror faktisk, at jeg vil være
gymnasielærer. Det er vildt spændende at lære fra sig,” siger hun.

du kan
være
med!

Vil du prøve det,
Tobias og Ida gør?
Så bliv en aktiv del af kampen
mod ulighed ved at melde dig
ind i IBIS’ skattegruppe.
Læs mere på
www.ibis.dk/frivillig
Vil du se og måske endda
benytte dig af undervisningsmaterialet om kapitalflugt,
kan du frit hente det på
www.goo.gl/1GS3Cz

NÅR DU SAVNER IBIS

Når du savner IBIS
Når du savner IBIS, og der stadig er to måneder til næste gang, magasinet her lander i din
postkasse, så er der heldigvis andre muligheder. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kigge
forbi på Vesterbrogade, men ellers prøv en af nedenstående ting:

At tilmelde dig et af vores nyhedsbreve, som ganske gratis lander i din mailboks
Tilmelding til Malene på mab@ibis.dk eller fra forsiden af ibis.dk
IBIS Posten
månedligt nyhedsbrev om IBIS’
arbejde, resultater,
kampagner og
arrangementer

Hele Verden i Skole
med nyt fra vores
store uddannelseskampagne. Særligt
for lærere og andre
skolefolk

At følge os på facebook
Søg på Ibis og vælg den profil med
den gule sol i logoet. De andre er
forskellige varianter af den globale
hotelkæde Ibis.

Kapitalflugten
Nyhedsbrev
med nyheder og
analyser om
kapitalflugt, skattely
og kampen mod
ekstrem ulighed

At kigge forbi hjemmesiden
www.ibis.dk en gang imellem

At følge os på Twitter
@IBIS_Denmark
Vi er også aktive under
hashtagget DKaid
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du kan
være
med!

Kom og vær med

28. februar
IBIS Work Camp for frivillige
En hel weekend med faglighed og fest for
nuværende og nye frivillige.
Vil du med?
Skriv til Michael Gaardsøe på mg@ibis.dk
1. marts
De danske skoleelever starter salget
af lodsedler til årets skolelotteri
Mere på www.heleverdeniskole.dk/indsamling
11. marts
Urpremiere på LæseKaravanen
Oplæg på skoler i København og Aarhus.

16.-21. marts
IBIS holder globalt uddannelsesmøde for
alle organisationens uddannelsesfolk
23.-27. marts
LæseRaketugen
Skolebørn over hele Danmark arbejder med
LæseRaketten, der i år er fløjet til Guatemala.
Se den på heleverdeniskole.dk/laeseraketten
9. april
Debatmøde om IBIS og Oxfam:
”Oxfam og foreningen”
Tid og sted bliver annonceret på
ibis.dk/arrangementer

27.-30. april
Aktionsuge på kampagnen
Hele Verden i Skole
Højdepunktet er aktionsdagen, som fejres
over hele landet.
Se mere på www.heleverdeniskole.dk
12. maj
Debatmøde om IBIS og Oxfam:
”Perspektiver og udfordringer for uddannelse i programmer og advocacy”
Tid og sted bliver annonceret på
ibis.dk/arrangementer
Mere på ibis.dk/arrangementer

23

sms ibis150
til 1220
og støt
med 150 kroner

IBIS er
observatør i

Giv dem en chance – støt uddannelse.

Du kan hjælpe børn som Esvin, så de kan
gå i skole. Uden skolen er det eneste,
han kan se frem til at pukle på markedet
resten af sit liv.

Esvin slider hver dag - også lørdag og
søndag. I brændende hede og piskende
regn. Han trækker en vogn, der ofte vejer
mere end 150 kilo, mellem biler og råbende
sælgere på et marked i Guatemala. Han er
kun 13 år og børnearbejder.

Stop
børnearbejde
- start skolen

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