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Så giver du 150 kroner

H

vad har IBIS mon til fælles med paven, Bank of England og
Den Internationale Valutafond?
Sådan kunne et quizspørgsmål lyde, og svaret ville være, at
vi deler den vurdering, at ekstrem global ulighed er den måske største
samfundsmæssige udfordring, verden står over for. Ikke millimeterulighed, men den ulighed i uddannelse, indflydelse og ressourcer,
som betyder, at 80 mennesker i dag ejer lige så meget, som de fattigste
3,5 milliarder mennesker må deles om.
Ekstrem ulighed har i Europa det håndgribelige udtryk, at desperate
mennesker i tusindvis gerne risikerer deres liv i forsøget på at komme
til vores del af verden. Og over hele verden ser man ekstrem ulighed
korrumpere politik og hindre økonomisk vækst og social mobilitet.
Det afføder kriminalitet og vold. Det spilder talent og potentiale og
underminerer samfundets fundament. Og i sidste ende fastholder
uligheden mennesker i stor nød og fattigdom.
Derfor har IBIS for alvor kastet sig ud i kampen mod ekstrem ulighed
og for global retfærdighed. Lokalt arbejder vi blandt andet for ligestilling
i Mozambique, for at reducere vold og menneskehandel i Guatemala
og for at hjælpe vestafrikanske børn tilbage i skole, nu da ebola endelig
synes at have sluppet sit tag.
De historier kan du læse i dette nummer af Fokus.
Du kan også læse, hvordan vi på internationalt plan knokler for at
udnytte de tre unikke chancer, der i år er for at gøre noget ved den
ekstreme ulighed i verden. En væsentlig del af løsningen er at standse
kapitalflugt og skattesnyd og give alle børn og unge adgang til en
uddannelse, der er god og brugbar og kan give dem adgang til job og
indflydelse. Det er ikke nemt, men lige nu er der politisk momentum
og folkelig opbakning til at få det til at ske.
Og du kan være med.
Gør en forskel. Bliv en del af bevægelsen mod ekstrem ulighed.
Se hvordan på www.evenitup.dk eller #evenitup

VAGN BERTHELSEN
Generalsekretær, IBIS
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Hawa Swaray er trods sine 14 år kun nået til
anden klasse og har ingen undervisning fået, mens
ebola rasede i Liberia. Alligevel er hun heldigere
end de mange børn i området, som aldrig har fået
chancen for at lære noget.
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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.
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Foto: Anders Thormann

verden
rundt med IBIS
IBIS’ partner myrdet
i Mozambique

Verden med et gran salt
Til efteråret inviterer IBIS lærere
og elever på landets gymnasier på
en mental rejse til saltsletten Salar
de Uyuni i Bolivia. Ud over at være
et spektakulært naturfænomen
er saltsletten nemlig hjemsted for
verdens største forekomst af lithium – et stof, der bruges i batterier
og kan opmagasinere vedvarende
energi fra blandt andet vind og sol.
Forekomsten, udvindingen og
anvendelsen af lithium er godt
undervisningsstof for gymnasielærere, der blandt andet kan
bruge casen til at diskutere politik,
økonomi og grøn omstilling.
Det vil IBIS gerne have, at de
danske gymnasieelever gør, og
derfor har vi netop lagt sidste hånd
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på undervisningsmaterialet ”Fra
ressourceforbandelse til grøn omstilling - om klima, globalisering
og modernitet.”
Materialet består af en hjemmeside og idéer til opgaver og temaer
og giver eleverne en spændende
introduktion til ressourceudvinding i udviklingslande. Materialet
er lavet til de tværfaglige forløb og
kombinerer sprog, samfundsfag
og natur og teknik – og er i øvrigt
også spændende læsning, selv om
man ikke lige går i gymnasiet.

Se hjemmesiden her:
www.lithium.ibis.dk

du kan
være
med!

Professor Gilles Cistac, en af Mozambiques mest fremtrædende jurister,
blev skudt på gaden i Maputo i
begyndelsen af marts i år. Han døde
kort efter. Cistac var en vigtig og
uafhængig stemme i en følsom debat
om decentralisering af magten i
Mozambique.
“Cistac var en ledende jurist med
kritiske synspunkter, som ofte var
anderledes end magthavernes,” siger
Ericino Salema, der leder IBIS’ rettighedsprogram i landet.
IBIS har siden 2012 støttet Cistac
og hans kolleger i organisationen GDI
– en respekteret forsknings-, fortalerog menneskerettighedsorganisation
i Mozambique. Cistac havde op til
mordet været truet på livet og udsat
for en smædekampagne på sociale
medier. Mordet skete umiddelbart
efter, at han havde anmeldt det, han
selv kaldte politisk forfølgelse, til
statsadvokaten.
”Der kan ske to ting nu. Enten vil
flere blive inspireret til at arbejde på
at opfylde Cistacs idealer. Eller også
vil aktivister og civilsamfund standse
deres samfundskritik. Og lige nu ser
det ud til at blive det sidste,” siger
Ericino Salema.

VERDEN RUNDT

du kan
være
med!

Så er der åbnet til
IBIS’ filmskat
– kom og se med
Gå på opdagelse i over 100 film
fra 40 års udviklingshistorie.
Find filmene på ibis.dk/filmskat,
eller scan koden med din
smartphone.

I mange år har en skat af gammel filmhistorie gemt
sig i støvede kasser i kælderen under IBIS’ kontor i
København. I løbet af vinteren er bånd efter bånd
blevet fundet frem, støvet af, afspillet og registreret,
og ikke mindst er der blevet lavet en digital kopi af
dem alle. Det betyder, at 40 års filmisk dokumentation af IBIS’ udviklingsarbejde nu ligger tilgængelig
på nettet.
Filmmand Henrik Jelstrup har stået for arbejdet,
som blandt andet har krævet en del cykelture rundt
i byen med masterbånd i rygsækken for at finde maskiner, der stadig kan afspille de gamle filmformater.
”Det er nogle charmerende film. Især holder jeg
af at se film i det tempo, som de blev lavet i tilbage
i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne. Og så er
det interessant, at det ofte er udsendte, der selv har
ageret instruktør på de historier, det har været vigtigt
for dem at fortælle. Det er der kommet nogle meget
nære historier ud af,” siger Henrik Jelstrup.
Se filmene på www.ibis.dk/filmskat

Stem på et
Danmark,
verden kan
regne med
Folketingsvalget 18. juni finder sted i verdens måske
vigtigste år. Vi har i 2015 en unik mulighed for at
afskaffe fattigdom, stoppe klimaforandringer og
sikre en bæredygtig udvikling. Men det kræver de
rigtige politikere ved bordet.
Derfor opfordrer IBIS sammen med 40 andre
ngo’er til, at man stemmer på et Danmark, verden
kan regne med. Se mere på www.vælgverden.dk

IBIS snakker skat med
udviklingsbankerne
En stigende del af verdens udviklingsbistand gives i dag i
form af investeringer i den private sektor, og mange af de
penge kanaliseres til de fattige lande via udviklingsbanker
og -fonde.
Det er ikke i sig selv et problem, men flere rapporter
viser, at udviklingsbanker og -fonde i flere tilfælde understøtter brugen af skattely, og at de forskellige investeringer
derfor risikerer at medvirke til den kapitalflugt, der hvert
år trækker enorme formuer ud af verdens udviklingslande.
Derfor er udviklingsbankerne nu blevet en del af den dialog
om fair skat, som IBIS har med det danske erhvervsliv.
”Vi har afholdt det første arbejdsseminar i Bruxelles for
udviklingsfonde og -banker, hvor 30 centrale spillere havde
den første dialog om, hvordan de kan bekæmpe global fattigdom og ulighed ved at stille krav om fair skat,” siger Sara
Jespersen fra IBIS.
Dialogen med både de private virksomheder og udviklingsbankerne fortsætter i projektet The Tax Dialogue.

Læs mere, og se en analyse af, hvad udviklingsbankerne
kan bidrage med, på www.thetaxdialogue.org
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Det er for sejt!
Danske skoleelever har siden 2004 deltaget i kampen for at få alle verdens børn i skole.
Med deres hjælp er vi kommet halvvejs, og i april stod 1.000 elever på Christiansborg Slotsplads
for at bede deres statsminister om at sikre skolegang til de sidste 58 millioner børn.
TEKST: MALENE AADAL BO · FOTO: LOTTE ÆRSØE 									

”

Det er for sejt!”
Udbruddet ser ud til at komme
bag på drengen selv, men rejser
ubesværet gennem folkemængden
på Christiansborg Slotsplads og op til
statsminister Helle Thorning-Schmidt
på scenen. Hun kigger efter lyden og
blinker bekræftende. Det er rigtig nok
for sejt – at høre, at den ebolasyge pige,
hun mødte for nylig i Sierra Leone,
overlevede og endda er tilbage i skole.
Det er IBIS’ forkvinde Mette
Müller, der fortæller historien, og
statsministerens smil spejler sig i jublen fra de 1.000 børn og lærere, der
er mødt op for at være en del af årets
aktionsdag.
I år er tredje gang, at Helle
Thorning-Schmidt står på scenen til
aktionsdagen – og 12. gang, at danske
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skoleelever i hundredvis takker ja til
IBIS’ invitation om at være med.
År efter år er de mødt op med sange, danse, dukker, masker, postkort,
puslespilsbrikker og taler – alt sammen for at minde skiftende politikere
om deres løfte om, at alle verdens
børn skal i skole.

Hun hed Clea

På scenen sammen med statsministeren står Julie fra 2.d på Dagmarskolen
i Ringsted. Hun har lavet et papansigt,
som symboliserer en veninde, hun
havde engang:
”Hun hed Clea og var fra Albanien. Hun boede i et flygtningecenter.
Jeg håber, hun får lov til at være et
godt sted i verden, hvor hun kan gå i
skole og være tryg.”

Nede på pladsen står resten af børnene med hver deres papfigur og ønsker
om skolegang og en lysere fremtid for
alle verdens børn.
Nogle figurer overrækkes ligesom
Julies til statsministeren, resten bæres
med rundt på pladsen, der i dag byder
på en række aktiviteter.
Et sted kan man eksempelvis på
egen krop mærke, hvordan børnearbejde føles, og et andet sted viser
frivillige fra IBIS’ LæseKaravane,
hvordan man laver en guatemalansk
bekymringsdukke. Og så kan man
danse. Først fællesdans til Shaka
Loveless’ “Ikke mere tid”. Senere ukoordineret begejstring over latinamerikanske rytmer, som Trypical Cumbia
lader bølge over pladsen og videre ud
i det forårskåde København.
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I 12 år har IBIS fejret den globale
aktionsuge med et særligt event.
Sammen med børn i resten af
verden har danske børn været med
til at fastholde fokus på alle børns
ret til at komme i skole.
Se et par højdepunkter her:

Foto: Mikkel Østergaard

2004

I 2004 mødtes skoleelever med politikerne
og fortalte dem om børn i andre lande og om
vigtigheden af, at alle børn kommer i skole.

Foto: Lotte Ærsøe

2006

I 2006 tegnede danske skoler den længste
børneplakat, der er set i Danmark – med
budskabet: ”Send min ven i skole, og giv
ham en god lærer”.
2009: Statsminister Lars Løkke Rasmussen
fik en tale, som skoleeleverne havde skrevet
– en tale, der skulle overbevise verdens
ledere om at holde deres løfte og hjælpe
alle verdens børn i skole.

Foto: Lotte Ærsøe

2009

2011: Det største puslespil, Danmark havde
set, blev skabt af skolebørn. De manglende
brikker symboliserede de børn, der stadig
ikke kommer i skole.

Foto: Sara Løkkegaard

2011

2013: Tusindvis af skoleelever dansede for
deres statsminister, Helle Thorning-Schmidt,
til Shaka Loveless’ nummer ”Ikke mere tid”.
2014: Tusind balloner blev sendt til vejrs fra
Christiansborg Slotsplads med budskabet:
”Send hele verden i skole”.

Se historien om
aktionsdagene
i denne lille film på
goo.gl/yrdI9d, eller
scan koden med din
smartphone.

Foto: Lotte Ærsøe

2013

Foto: Lotte Ærsøe

2014
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Gibbi er en af få unge i Burkina Faso, der har gået
regelmæssigt i skole. Men som det er tilfældet med
så mange andre, har kvaliteten af uddannelsen været alt
for ringe og efterladt ham uden ret mange muligheder.
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Bedre skole til
75.000 børn og unge
I Burkina Faso skal man være heldig for at komme i skole.
Og mange ender i en skole, der er så dårlig, at det næsten kan være lige meget.
IBIS’ nye uddannelsesprojekt skal hjælpe 75.000 børn til en god uddannelse.

D

TEKST: BERTIL SUADICANI · FOTO: LOTTE ÆRSØE/BERTIL SUADICANI 								

et er søndag formiddag. En ung mand
skurer motorcykler
rene for det støvlag,
der naturligt opstår
i et land, hvor 38 grader er normalen
om foråret. Gibbi Tukmmorie ser
forlegent ned i jorden, mens sæbevandet drypper fra den gule børste. Han
er 17 år og tilhører den lille tredjedel
af befolkningen, der har gået i skole
i længere tid. På den måde har han
været heldig.
Men hans skole var en koranskole,
hvor børnene nok lærer at læse og
skrive arabisk, hvilket er godt i moskéen. Men han har ikke lært fransk,
som er landets officielle sprog. Han
har i det hele taget ikke lært ret meget
af det, der ville hjælpe ham til et job
eller lette dagligdagen.

72 procent analfabeter

Sådan er det for alt for mange børn i
Burkina Faso. Enten kommer de slet
ikke i skole, eller de går i skole uden
at lære det, der kan løfte dem og deres
land ud af fattigdom. Af hele befolkningen er det mindre end hver fjerde,
der kan læse og skrive.
Derfor besluttede IBIS i 2012 at
gøre det ludfattige vestafrikanske land
til nyt samarbejdsland.

Hver morgen er der en af hans venner, der hjælper ham med at bære den hjemmebyggede
pumpe op til vejkanten. Her arbejder 17-årige Gibbi Tukmmorie dag ud og dag ind i
forsøget på at tjene lidt, han kan leve af.

Fokus på koranskolerne

IBIS undersøger lige nu, hvordan børn
på landets mange koranskoler bedst
kan få almindelige skolefag på skemaet. Hvis børnene skal have en uddannelse, er de religiøse skoler ofte den
eneste mulighed for fattige familier,
der bor langt ude på landet.
”De bedste resultater kommer ved
at inddrage de offentlige skolers undervisningsmaterialer i udviklingen.
Forældrene i yderområderne føler sig
ofte tryggere ved koranskolerne, som
kulturelt ligger tættere på deres egen

baggrund. Offentlige skoler kan ses
som noget udefrakommende og er tit
historisk forbundet med noget kristent,” siger Thomas Grotkjær Nielsen,
programrådgiver i IBIS.
IBIS’ arbejde er startet på Burkina
Fasos offentlige skoler, og målet her
er at gøre undervisningen bedre og
undgå, at børnene dropper ud. I de
fattigste regioner er det kun hvert femte barn, der færdiggør sjette klasse, og
over hele landet er undervisningskvaliteten i bedste fald svingende. Derfor
tager IBIS kampen op ved sammen
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med lokale partnere at efteruddanne
de ofte dårligt uddannede lærere, give
kurser til skoleledere og inddrage
børnenes forældre for at få dem til at
prioritere børnenes uddannelse.

Nu tør hun drømme

Et pilotprojekt, som IBIS har haft
sammen med Børnefonden siden
2009, har allerede skabt gode resultater og erfaringer, som det videre
arbejde skal bygge på.
Clotilde Kiendrebeogo fra skolen
Ecole A i Kombissiri er et af de børn,
der allerede har mærket, hvad det
betyder at gå i en god skole. Hun har
fået selvtillid, og hun tør drømme
stort.
”Jeg vil gerne være arkæolog. Jeg
vil kunne vise min lillebror, hvordan mennesker så ud og levede før i
tiden,” siger den 10-årige pige stolt.
Hun kender ikke mange kvinder, der
har gået i skole og taget en uddannelse, men det forhindrer hende ikke i at
lægge store planer.
Clotildes klasselærer Jules Linka
og hans kolleger har særligt fokus
på, at drenge og piger skal behandles
ens, og at alle elever inddrages, når de
arbejder i grupper. Lærerne har fået
kurser i moderne undervisningsmetoder og pædagogik, og de sætter en
ære i at skabe dygtige, aktive og kritiske elever med både stærk faglighed
og selvtillid.
”En god uddannelse begynder med
en god lærer. Derfor lægger IBIS så
meget vægt på uddannelse af lærere.
En god lærer gør eleverne til aktive
samfundsborgere, der kender deres
rettigheder, har en stemme og deltager aktivt i de demokratiske processer
i deres lokalsamfund og i deres land.
Det gælder især piger. På den måde er
vejen til et mere retfærdigt samfund
brolagt med god uddannelse,” siger
Sanne Müller, der er senioruddannelsesrådgiver i IBIS.
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Clotilde og hendes bedste veninde Flora Sawadega sidder på trappen ind til
deres klasseværelse. De er 12 år og blandt meget få piger i Burkina Faso,
der får en god uddannelse.

Burkina Faso
Burkina Faso er tæt på bunden som nummer 181 ud af 187 lande på FN’s
uddannelsesindeks. 72 procent af befolkningen er analfabeter, og en meget
stor andel af indbyggerne lever i fattigdom.
Efter beslutningen om at gøre Burkina Faso til IBIS’ nye samarbejdsland
åbnede IBIS i 2014 kontor i hovedstaden Ouagadougou. I i foråret 2015
blev IBIS’ landsdækkende uddannelsesprogram officielt skudt i gang.
Arbejdet er koncentreret om at øge kvaliteten af undervisningen på landets
koranskoler og almindelige skoler. Det sker især via efteruddannelse af
lærere, træning af skoleledere og inddragelse af forældre.
For de mange unge, der i dag står uden uddannelse, har IBIS etableret korte
kurser i håndværk og virksomhedsstart.
Desuden arbejder vi for, at Burkina Faso selv får bedre mulighed for at
finansiere og opbygge et godt uddannelsessystem.
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Deltag i følgende arrangementer

Listen over arrangementer og events opdateres løbende på www.ibis.dk/arrangementer
18. juni
Folketingsvalg – vælg verden
IBIS og næsten 40 andre danske ngo’er gør,
hvad vi kan, for at minde vælgere og politikere om, at vi er nødt til at se ud over vores
egen næsetip. Se den fælles kampagne på
www.vælgverden.dk
22. juni
Fyraftensmøde: Verdens nye
uddannelsesdagsorden
Et af de nye globale udviklingsmål kommer
til at handle om kvalitetsuddannelse og
livslang læring. På mødet vil forskellige
oplægsholdere give et overblik og en vurdering af den nye uddannelsesdagsorden.
15-17 hos IBIS på Vesterbrogade 2B
1. sal, 1620 København K
Tilmelding på arf@ibis.dk
13.-16. juli
Financing for development
IBIS og vores partnere er med, når det skal
afgøres, hvordan verden fremover skal

finansiere udvikling og bekæmpelse af klimaforandringer. Følg det på www.un.org/esa/ffd
August
Frivilligmøder i Aarhus og København
Hele august er der fælles infomøder i frivilliggrupperne i Aarhus og København.
Følg med på ibis.dk/frivillig.
28. august-2. september
Verdens spejl i Aarhus
IBIS er sammen med U-huset en del af
Aarhus festuge. Verdens spejl sætter fokus på
kulturel og social rigdom i dele af verden, der
ellers mest bliver beskrevet som fattige.
Mere på www.verdensspejl.dk
4.-13. september
Latinamerikanske Dage i Kolding
IBIS er med, når Latinamerikanske dage
løber af stablen med masser af koncerter,
film, foredrag og et latinamerikansk marked.
Nicolai Biograf & Café, Skolegade i Kolding.

28. september -2. oktober
Verdens største klassetime
I september 2015 lanceres de nye verdensmål
sammen med en verdensomspændende kampagne, der skal sikre kendskab til de nye mål.
“Verdens største klassetime” er skoledelen af
kampagnen, som IBIS sammen med organisationer fra hele verden vil levere spændende
indhold til. Mere på www.heleverdeniskole.dk
29. september
IBIS work camp
Faglig og fornøjelig weekend for alle IBIS’
fantastiske frivillige. Sæt kryds i kalenderen.
Programmet ligger på ibis.dk til august.
August, september, oktober
Latinofilm
Sensommeren igennem er der både i Aarhus
og København film om og fra Latinamerika.
IBIS Latino Films program lægges løbende
op på www.facebook.com/ibislatinofilm
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I år har vi 3 chancer for
at gøre verden bedre
Tre gange i år kommer vi til at se verdens mægtigste kvinder og mænd samles til
afgørende topmøder. Tilsammen repræsenterer de tre møder en helt unik chance
for at bekæmpe ekstrem ulighed og uretfærdighed i verden. Se hvordan.

D
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e rigeste 80 mennesker i verden ejer
lige så meget, som de fattigste 3,5
milliarder må deles om. Den opgørelse blev lavet i 2015 og åbnede både
politikere og almindelige borgeres
øjne for, at den verden, vi lever i, nu er vredet så skæv,
at det truer med at ødelægge fremtiden for os alle.
I Danmark og mange andre lande har vi stærke
og gode systemer til at undgå ekstrem ulighed og
fattigdom via skatter og social omfordeling. Regionalt
er der over- og mellemstatslige alliancer, der udligner
forskelle ved at lade stærke lande støtte de svagere.
Og verden over er der et utal af organisationer og
ngo’er, der som IBIS arbejder på at give verdens svageste lige adgang til eksempelvis uddannelse, indflydelse
og ressourcer.
”Alt sammen ting, der giver mening og ofte gør en
forskel lokalt. Men i år har vi derudover en helt unik
chance for i fællesskab med det meste af verden at gøre
op med de huller, fejl og uretfærdige systemer, der
har skabt mere ekstrem ulighed og uretfærdighed end
nogensinde før,” siger Lars Koch, politisk chef i IBIS.

På verdens dagsorden

Den unikke chance opstår, fordi tre temaer, der hver
for sig og især tilsammen er afgørende i kampen mod
ekstrem ulighed, tilfældigvis med få måneders mellemrum er på verdens dagsorden i år:
Først sætter verdens ledere og finansielle kæmper
sig sammen i Addis Ababa i Etiopien. Formålet er
at finde penge til udvikling på kort og langt sigt. På
dagsordenen er blandt andet muligheden for at standse
den kapitalflugt og skatteunddragelse, der dræner
især fattige landes statskasser. Lykkes det, vil det være

12

med til at eliminere en af de største årsager til ekstrem
ulighed.
Et par måneder senere samles toppolitikerne igen
– denne gang hos FN i New York – for at vedtage nye
fælles verdensmål som erstatning for de såkaldte 2015mål. Lykkes det at gøre universel kvalitetsuddannelse til
et mål, vil det være et stort skridt i den rigtige retning.

Til sidst står der så klima på dagsordenen, når der
kort før jul afholdes COP21 i Paris. Målet her er det
måske allersværeste, nemlig at lave globale aftaler for
bekæmpelse af klimaforandringer og aftaler om, hvordan vi hjælper og kompenserer de lande og mennesker,
der lider mest under de ændrede vejrforhold. Lykkes
det, vil det have afgørende betydning for især verdens
fattigste, som allerede lider under tørke, oversvømmelser eller storme, der ødelægger den jord, de lever af.

Det kan lykkes

”Der er al mulig risiko for, at det ikke kommer til at
gå, som vi håber. Omvendt er der faktisk nu politisk
momentum og et folkeligt krav om at gøre noget – ved
klimaet, ved fattigdommen og ved de usunde finansielle systemer. Ekstrem ulighed ødelægger verden for os
alle sammen, og det er folk blevet klar over,” lyder det
fra Lars Koch.
IBIS arbejder sammen med vores partnere over hele
verden for at påvirke politikerne og skabe det pres og
den folkelige opbakning, som kan være med til at give
et godt resultat på årets topmøder. Samtidig arbejder vi
lokalt og regionalt på at hjælpe sårbare børn og voksne
til et bedre liv via en god uddannelse og indflydelse på
deres eget liv og samfund.
Se eksempler på vores arbejde på de følgende sider.
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IBIS og ekstrem ulighed
Det centrale for IBIS er at skabe lige adgang til
uddannelse, indflydelse og ressourcer.
Siden 2014 har vi derfor været en del af den globale
bevægelse mod ekstrem ulighed via kampagnen
EvenItUp.
Gennem konferencer, møder, analyser og debatter
påvirker vi politikere og centrale aktører i Danmark
og internationalt.
Gennem kampagnen inviterer vi danskerne til at
være med. Eksempelvis har mere end 6.000 danskere
skrevet postkort til Bjarne Corydon med en opfordring til at stoppe samarbejde med virksomheder,
der bruger skattely. Og IBIS’ frivillige underviser
gymnasieelever og universitetsstuderende i
årsagerne til ekstrem ulighed.
Du kan være med.
Se hvordan på www.ibis.dk/even-it-up

du kan
være
med!
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Deborah Hoto er 12 år
og går i 6. klasse på en af
Liberias bedre privatskoler.
I de måneder skolen var
lukket på grund af ebola,
blev hun undervist hjemme
af sin mor og far, og hun
havde bøger og fik ekstra
undervisning via radio.

14
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Ulighed, uddannelse
og ebola
Deborah og Hawa bor få kilometer fra hinanden, men ebolaepidemien i Liberia
har påvirket dem vidt forskelligt. Deres historier afslører en klar
sammenhæng mellem ulighed, uddannelse og ebola.

D
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eborah Hoto åbner for hanen med
klorvand og vasker sine hænder. Hun
skal også have taget sin temperatur, før
hun kan gå gennem porten til skolen, der
netop er åbnet igen efter mange måneders
ebolaepidemi. Deborah Hoto er 12 år og går i sjette klasse
på en privatskole i et af hovedstadens pænere kvarterer,
Congo Town. I de måneder skolen var lukket, blev hun
undervist hjemme af sin mor og far, og hun havde bøger og
fik ekstra undervisning via radio.
Få kilometer derfra sidder Hawa Swaray. Hendes hjem
ligger i West Point, som er Liberias største slumområde.
Hawa ved ikke, hvor hendes forældre er. Hun er vokset op
hos sin onkel og tante i et lille hus, hvor de plejede at sove
op til 15 i hvert rum.
”Min tante og onkel døde i værelset der,” siger Hawa og
peger. Også hendes bedstemor døde af ebola, mens hendes
søster var blandt dem, der overlevede.
Hawas skole er ligesom Deborahs åbnet igen, men det
har været svært for Hawa at vende tilbage. I forvejen er hun
trods sine 14 år kun nået til anden klasse, og i alle månederne med ebola, der ramte særlig hårdt i West Point, har
hun ingen undervisning fået. Hawa havde ingen bøger og
ingen voksne, der kunne hjælpe hende.

Ebola udstillede uligheden

Verdensbankens direktør, Jim Yong Kim, har kaldt kampen
mod ebola for en kamp mod global ulighed.
”Denne epidemi viser den dødelige pris for ulige adgang
til basale ting som sundhed og uddannelse og konsekvenserne af vores manglende evne til at løse det,” sagde han, da
ebolaudbruddet var på sit højeste.
Og det billede bliver tydeligt, når man ser nærmere på,
hvem der, ud over sundhedspersonale, især blev ofre for
virussen. De fattigste mennesker i de fattigste lande.

”Det er helt tydeligt, at et land som Liberia med mange analfabeter og en svag sundhedssektor har haft langt sværere
ved at kontrollere og bekæmpe sygdommen i forhold til
rigere lande med en veluddannet befolkning,” siger Aaron
Weah-Weah III, programdirektør for IBIS’ partnerorganisation NAYMOTE.
Han mener, at Liberia sandsynligvis ville have kunnet
forhindre en så katastrofal spredning af ebola, hvis flere
kunne læse og forstå, hvad sygdommen er, og hvordan man
beskytter sig imod den.
Ebola har både udstillet og forstærket ulighederne, men
den har også skabt en ny vilje til at kæmpe for bedre uddannelse i Liberia. Det siger Felicia Doe-Somah, assisterende minister for grundskoleuddannelse i Liberia.
”Lige nu er der stort fokus på at få alle skoler åbnet
igen og på sigt at øge alle børns mulighed for at få en god
uddannelse,” siger hun.
Mens epidemien rasede, støttede IBIS myndighederne
i at udvikle sikkerhedsforanstaltninger, der kunne gøre
skolerne trygge for børnene at færdes i. I disse uger handler
arbejdet især om at hjælpe med at få alle skoler genåbnet
– og ikke mindst træne lærere og skoleledere i, hvordan de
hjælper eleverne godt i gang.

Det gør IBIS lige nu
Før ebola var det en halv million børn i Liberia, der
ikke gik i skole. Lige nu er tallet langt højere, men
IBIS støtter regeringen i bestræbelserne på at få genåbnet skolerne og få alle børn tilbage.
Mens epidemien rasede, var IBIS med til at lægge en
plan for genåbning af skolerne og undervise lærerne
i, hvordan de hjælper eleverne videre og skaber et
sikkert miljø med god hygiejne.
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Selvom hun er 14 år, går Hawa Swaray
stadig kun i anden klasse. Mens ebola rasede,
havde hun hverken bøger eller voksne, hun
kunne lære af. Alligevel er hun heldig i forhold
til de mange af hendes venner, der aldrig har
fået chancen for at lære noget.
Her er Hawa i sit hjem i West Point.

16
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Da IBIS’ kommunikationsrådgiver
William var i West Point for at lave
historien om Hawa, mødte han Aron
Welh - en lille fyr, som er lokal
mester i elastikskydning. Han er
så god, fordi det er det, han laver,
mens de andre går i skole.
Læs det gribende interview med
Aron på ibis.dk, eller scan koden
med din smartphone.
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En generation
på flugt
Guatemalas unge er på flugt. Ud af landet, der kun tilbyder muligheder for de få,
og hvor diskrimination af oprindelige folk gør især børn og unge til lette ofre for blandt andet
menneskehandel. IBIS arbejder for at give dem muligheder og en grund til at blive.
TEKST OG FOTO: CLAUDIA PUJOL ROSENLUND 										

P

edro Chanchavac var 19 år, da han rejste.
Drevet af manglen på arbejde og muligheder
i det fattige El Quiché i Guatemala. Udmattet
af lukkede døre og social eksklusion drømte
han om et bedre liv. Efter fire års hårdt, opslidende arbejde som illegal immigrant i USA vendte han
desillusioneret hjem. Og Pedro er langt fra alene.
Alene sidste år tog over 70.000 guatemalanere den
farlige rejse mod nord. Af disse var knap 20.000 børn og
unge, som alt for ofte ender i bundløs gæld og udnyttes til
tvangsarbejde og prostitution.

En humanitær katastrofe

Eksperter har kaldt den massive flugt for en humanitær
katastrofe og ser det som et symptom på den ekstreme
ulighed, der siden kolonitiden har marginaliseret landets
oprindelige befolkning og fastholdt mayaerne i fattigdom
og langt fra social og politisk indflydelse.
Ifølge FN-organisationen UNHDP bør der investeres
massivt i uddannelse, sikkerhed og jobskabelse i de unges
hjemegne, hvis ikke hele generationer skal tabes på gulvet.
Pedro Chanchavac er enig, da vi spørger ham, hvad der
skal til for at forhindre børn og unge i at rejse væk.
”Man behøver ikke rejse væk, hvis man får en chance for
at skabe sig et liv her,” siger Pedro.
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Ifølge ham er hans hjemegn El Quiché en voldelig, machodomineret og fattig region, som tilbyder de unge ringe
adgang til uddannelse og meget få muligheder for job.
”Det har gjort hele forskellen for mig, at jeg stødte på
dette her projekt,” siger han om det initiativ, som IBIS har
taget sammen med en lokal partner, og som forhåbentlig
kan give de unge en grund til at blive.
”Unge med Muligheder” hedder pilotprojektet, som
foreløbig har givet Pedro og 27 andre unge mayapiger og
-drenge en chance og en mulighed.
“Nu er jeg en del af et netværk med andre unge, og jeg
har fået værktøjerne til selv at skabe nogle muligheder. Nu

Det gør IBIS
Guatemala er det mest ulige land i Latinamerika,
og uligheden stiger. Verdensbanken anslår, at fem
procent af befolkningen ejer eller kontrollerer op til
95 procent af rigdommene i Guatemala.
60 procent af befolkningen lever i fattigdom - især de
oprindelige folk, som mangler uddannelse og job.
Kun en af 100 unge mayaer får en studentereksamen.
IBIS’ projektforslag til næste års Operation Dagsværk
handler om at give unge mulighed for et værdigt liv,
så de ikke behøver rejse væk.
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har vi et alternativ til at rejse væk og til at lade os opsluge
af volden og håbløsheden omkring os,” siger han.

Muligheder til dem,
der ingen har

Projektet udføres af IBIS’ partner Centro de Paz Barbara
Ford i tæt samarbejde med de lokale myndigheder.
Idéen er at uddanne unge i entreprenørskab og
lederskab. De nyudklækkede entreprenører har på den
baggrund stiftet deres eget kooperativ, som ved at satse på
biavl skaber beskæftigelse til medlemmerne og i fremtiden
forhåbentlig sikrer dem et indkomstgrundlag via salget
af økologisk honning. Det har givet de unge en grund og
en mulighed for at blive, men også lyst til at blande sig i
udviklingen af deres lokalsamfund.
”Jeg har gennemgået en total forandring,” siger Anderson Morales, som er et af kooperativets medlemmer.
”Før var jeg en lytter, men nu er jeg en, der foreslår
ting. Nu tror jeg på, at vi unge kan være med til at skabe
forandringer og skabe muligheder til dem, der ellers
ingen har.”
Følg de unge på
centrodepazbarbaraford.org.gt/es

Alene sidste år rejste 20.000 børn og unge fra Guatemala på
jagt efter rigdom og muligheder. IBIS hjælper med at beskytte
dem, der er nemme ofre for menneskehandel og arbejder
sammen med partnere på at give store børn og unge en grund
til at blive.

Barske skæbner på film

du kan
være
med!

Se traileren til den smukke og sørgelige film
“The Golden Dream” om et par store børn, der forlader deres hjem for at søge lykken i USA. Søg på
YouTube eller scan koden med din smartphone.
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At blive dronning
var ikke nok
Da Christina Caperula blev tilbudt at blive ”raina” i sin landsby, takkede hun nej.
Mød kvinden, der længe levede et liv uden lighed, men som nu kæmper mod
diskrimination og for at give Mozambiques kvinder ægte indflydelse.

C
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hristina Caperula bor i den lille by Alto
Moloque i Zambeziaprovinsen i det nordlige Mozambique. Hun syntes i mange år
ikke, at hun skulle blande sig i, hvordan
tingene blev ordnet omkring hende. Og
hun kunne slet ikke finde på at gå til dem med magt og
indflydelse med sin mening eller sine problemer.
I dag er Christina ikke bange for at tage ordet. Hun er
blevet mere udfarende og aktivt deltagende: ”en kvinde,
som taler uden frygt og med kraft,” som hun siger.
Ifølge Christina selv skyldes det projektet ”Kvinder i
Demokrati”, som IBIS driver sammen med den mozambikanske organisation Fórum Mulher, og som Christina
netop har deltaget i.
Formålet med projektet er at give nogle af landets
fattigste og mest marginaliserede kvinder større indflydelse
på deres liv og samfund. For selvom ligestilling er sikret i
Mozambiques forfatning, spiller kvinder en sekundær rolle
i samfundet.
Den generelle holdning er, at kvinden hører til i hjemmet, og stærke kulturelle normer fastslår kvinden som værende underordnet manden. Det betyder, at kvinders muligheder for at blive hørt i det offentlige rum er begrænsede,
og at kvinder har få lederstillinger og sjældent er politisk
aktive. Det er en ulige fordeling af magt og ressourcer, som
holder mozambikanske kvinder fast på samfundets bund.
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”I landsbyerne er det stadig tabu for kvinder at tale offentligt, og der er stadig mange kvinder, der er bange for at
sige, hvad de mener. Hvis det ikke var for projektet, ville jeg
stadig være ligesom disse andre kvinder,” siger Christina,
der nu føler, at hun må kæmpe og være en god fortaler for
de andre kvinder.

De spurgte, om jeg ville
være dronning

Deltagerne i projektet får undervisning i rettigheder, samfundsforhold og demokrati og opmuntres til at dele deres
viden og erfaring i små og store fora.
Ifølge Christina har undervisningen og især sammenholdet med de andre kvinder været afgørende – en afgørende forandring i livet.
I dag etablerer hun grupper af kvinder, som derefter
fungerer som forandringsagenter i deres lokalsamfund,
og under valget sidste efterår var Christina og de andre
forandringsagenter til stede ved vandposterne og på markedspladserne for at diskutere politik med kvinderne og
overbevise dem om at stemme.
Christina er desuden vært for et ugentligt lokalt radioprogram om kvindespørgsmål og vold i hjemmet. Og så er
hun blevet spurgt, om hun vil være dronning af sin landsby.
”Men jeg har sagt nej, for jeg vil hellere fokusere mine
kræfter på det officielle, demokratiske valgsystem,” siger
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Hvorfor er

ekstrem ulighed
egentlig så slemt?

Vi har spurgt Lars Koch, politisk chef i IBIS.

“

hun. ”Her tror jeg, at vi kan opnå mere ligestilling. Der er mange kvinder, der er meget
dygtige, og det er vigtigt, at de også får en
chance for at være ledere og blive hørt.”

Kvinders rolle i
Mozambique
Ligestilling er forankret i Mozambiques forfatning, og landet har en
relativt høj andel af kvinder i politik.
Alligevel lever langt flere kvinder end
mænd i fattigdom, og kvinder spiller
generelt en sekundær rolle med ringe
mulighed for job, uddannelse og
indflydelse.
Projektet ”Kvinder i Demokrati” er
blevet udviklet som svar på disse problemer. Formålet er at få flere kvinder
til at deltage i politik, og ud over
træning af kvinder og kvindegrupper
søger IBIS at engagere kvinder via
koncerter, sange, foredrag, film og
debatter i den lokale radio.
Se en film om projektet på
www.ibis.dk/film/dokumentarkvinder-i-politik

Vi kan kun bekæmpe
fattigdom og nød, hvis vi
gør noget ved den ekstreme
ulighed. Ekstrem ulighed er
årsag til store flygtningestrømme og skaber vold og konflikt.
Den gør det svært at passe på
kloden og i det hele taget skabe
den verden, vi gerne vil leve i.
Hvis vi ingenting gør, lever
vi i 2016 i en verden, hvor den
rigeste procent ejer mere end
hele resten af verden tilsammen. Samtidig har 58 millioner
børn ikke adgang tiluddannelse, og en milliard mennesker
går sultne i seng. Med rigdommen følger desuden ekstrem
magt og indflydelse, som giver
fordelagtige vilkår til dem, der
allerede har.
I den anden ende finder
vi det store flertal, som ofte
har tabt på forhånd, fordi de
har manglet adgang til en god
skolegang og demokratisk
indflydelse.”

Skal det så være
forbudt at være rig?
“Slet ikke. Men det skal være
forbudt at blive rig ved at

unddrage sig skat, underbetale arbejdstagere, overtræde
miljøkrav eller påvirke politiske
beslutninger på udemokratisk
vis.”

Okay så – hvad kan
jeg gøre ved det?

“Du kan blive en del af bevægelsen mod ekstrem ulighed og
for en mere retfærdig verden.
Se hvordan på
www.ibis.dk/evenitup
Første skridt er at få statsministeren til at tage til topmødet
i Addis Ababa i juli og sikre
penge til udvikling i verden
på kort og langt sigt.”
du kan
Skriv under på
være
www.evenitup.dk
med!
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Et af elementerne
i IBIS’ nye skattebar er “Skyd hul i
skattely”, hvor man
vinder øl, hvis man
lander i skattely med
sin bordtennisbold.
Her dyster Bodo
Elmers fra Eurodad.

Frivillige underviser
i ulighed med spil og leg
IBIS’ frivillige udfordrede for nylig verdens udviklingspolitiske pinger.
De var samlet til en stor konference om skat og udvikling og tog godt imod
de frivilliges nye koncept: skattebaren.

”
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Det sjoveste og mest
skræmmende ved spillet er,
at man lynhurtigt begynder
at tænke som en grådig
virksomhed. Man ærgrer
sig virkelig, når man skal betale skat,
og man går kun op i at maksimere sin
indtjening.”
Sådan siger Christian Hallum, der
er politisk rådgiver for den internationale organisation Eurodad.
Omkring ham i foyeren på Borups
Højskole flokkes udviklingseksperter
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og udviklingspolitiske topfolk, som
er samlet i København i anledning af
IBIS’ og Eurodads konference om skat
og udvikling.
Der bliver talt skat og ulighed og
minedrift og storpolitik. Men der bliver også kastet med bordtennisbolde,
quizzet og spillet terninger. Det sidste
foregår i den temabar, som IBIS’
frivillige har udviklet og i dag holder
generalprøve på.
Idéen med baren er at skabe
opmærksomhed om uligheden i

verden og få især unge til at diskutere
problemet, og hvad man kan gøre ved
det. Det hele er en del af kampagnen
EvenItUp.
”Det handler om at være visuelt
til stede og sætte temaer som ulighed
og skat på dagsordenen på en måde,
som skaber interesse. Når vi taler
med gymnasieelever, bruger vi mere
traditionelle oplægs- og undervisningsværktøjer, men til universitetsstuderende er det pudsigt nok vores
erfaring, at formen skal være hurti-
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Jeg skaber mit eget held

Tiago Stichelmans fra Eurodad har
lige vundet en gang ulighedsterning.
Med et glimt i øjet siger han:
”Jeg vandt, fordi jeg var heldig.
Men som en rigtig forretningsmand
må jeg hellere sige: Jeg skaber mit eget
held. Det er et skægt spil. Det er let at
sætte sig ind i, og man kan snakke og
hygge sig imens,” siger han.
Renaud Fossard er international
tax justice officer for den latinamerikanske skatteorganisation Latindadd.
Ifølge ham er det netop vigtigt, at
man eksempelvis kan drikke en øl og
småsnakke, mens man spiller.
”Jeg tror generelt, at der er en

fremtid i på denne måde at introducere holdninger og viden om emner
som ulighed i den almindelige, sociale
samtale,” siger han. Og denne sene
eftermiddag lykkes det.
”Det er gået virkelig godt i dag,
selvom det er en svær forsamling,”
siger frivillig Katrine Bang-Achton,
der er ansvarlig for ulighedsbarerne.
”Det har været sjovt at se dem
spille og diskutere – og især opleve,
hvor få der faktisk svarede rigtigt på
quizspørgsmålene, selvom det er det,
de arbejder med. Nu glæder jeg mig
bare til at komme ud og møde de
unge i fredagsbarerne,” siger hun.

Vil du være med til at arrangere
ulighedsfredagsbar?
Skriv til Stine på
du kan
sba@ibis.dk.
være

med!

Mød os i skattebaren
Skattebaren er udviklet af IBIS’ frivillige i skattegruppen i København.
Der er tre elementer i skattebaren: ”Skyd hul i skattely”, hvor man vinder øl
ved at lande i skattely med sin bordtennisbold. En quiz om ulighed og skat.
Og ikke mindst terningespillet, som er udviklet af Mads Brynnum,
der er professionel spiludvikler og har doneret konceptet til IBIS.
Vi håber at se dig i skattebaren.
Vil du være med til at arrangere baren, så skriv til Stine på sba@ibis.dk.

Få dit eget
ulighedsspil
Doner 150
kroner til IBIS,
så sender vi
et spil som tak.
sms fokus
+ dit navn og
din adresse
til 1220
UDBYDER AF SMS-TJENESTE: IBIS, VESTERBROGADE 2B, 1620 KBH V. TLF: 3535 8788

gere, sjovere og lettere tilgængelig,”
siger Tobias Bell. Han er en af de otte
frivillige, som i den kommende tid
skal brede konceptet ud på universiteter i hele Storkøbenhavn.

Ulighedsspillet er et terningespil
for 2-5 personer. Målet er at tjene
så mange penge som muligt og
afslutte spillet, mens man er
foran.
Spilmekanikken er udviklet, så
den, der er foran, altid har lettest
ved at blive rigere. På den måde
illustrerer spillet den ulighed,
der gør sig gældende på verdens
finansmarkeder.
Og så er det i øvrigt skægt!
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