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Latinamerika

– en truet art i dansk udviklingsbistand

Et fair synspunkt ...

Venstre har længe haft som politik at fjerne hele
Latinamerika fra listen over modtagere af dansk
bilateral udviklingsbistand. Argumentet er, at landene
i Latinamerika samlet set er forholdsvis rige, og at
udviklingsmidlerne bør koncentreres i Afrika, hvor
fattigdommen er størst. Det er et fair synspunkt, men
– for nu at citere Per Stig Møller – ”ikke nogen god
idé,” fordi det er et ”udenrigspolitisk mål at være til
stede i verden.” Og så er der andre, vægtige argumenter for at fortsætte den lille, men vigtige danske
udviklingsbistand til Latinamerika.
For det første er Latinamerika det mest ulige kontinent i verden. Ekstrem rigdom er nabo til ekstrem
fattigdom, og især den oprindelige befolkning er på
alle måder udsat og marginaliseret.
For det andet er mange af demokratierne ret nye
og meget spinkle, og generalernes diktaturer ikke så
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langt væk, som man kunne ønske. De institutioner, der
er fundamentet under ethvert demokrati, er i mange
lande meget dårligt fungerende, og civilsamfundet
har et begrænset råderum til at stå vagt og sikre den
offentlige dialog og det folkelige engagement, som gør
demokratier stærke og levende.
For det tredje lider især Mellemamerika under
kriminalitet og vold og under politi og domstoles
manglende evne til at beskytte menneskers rettigheder
og integritet.

Der er meget at vinde

Igennem mange år har Danmark effektivt været med
til at bekæmpe fattigdom, skabe ligestilling, mindske
diskrimination, opbygge en retsstat, bekæmpe korruption og arbejde for en samfundsudvikling, som også
inkluderer de fattige og marginaliserede.
IBIS har en mere end 30 år lang historie for at
arbejde for menneskerettigheder og demokrati i Latinamerika, og som vi ser det, er vores arbejde i regionen
lige nu vigtigere end nogensinde.
Derfor sætter vi med dette temanummer fokus på
Latinamerika og på IBIS’ arbejde i regionen. Samtidig lancerer vi et nyhedsbrev om Latinamerika og
vil i løbet af efteråret forsøge at samle de tusindvis af
danskere, der deler vores interesse for og engagement i
Latinamerika. Der er nok at gøre og meget at vinde for
Danmark i Latinamerika.
Skriv dig op til IBIS’ nyhedsbrev om
Latinamerika på www.ibis.dk/nyhedsbreve

Foto: Mikkel Hauschildt
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ngang i midten af 1980’erne var jeg i
Bolivia for at arbejde på et landbrugsprojekt. Dengang arbejdede jeg for MS,
men jeg kan huske, at jeg bed mærke i
det arbejde, IBIS lavede. Især fordi det på
få år lykkedes det daværende WUS at sætte latinamerikanernes kamp mod diktatorer og undertrykkende
regimer på den danske dagsorden. Som jeg husker det,
var det mordet på Salvador Allende i Chile, som fik
IBIS til for alvor at kaste sig ud i kampen for Latinamerikas frihed og demokrati, og danskere i tusindvis
engagerede sig i arbejdet.
Siden blev jeg selv en del af IBIS og har gennem
mange år glædet mig over de resultater, som et bredt
dansk engagement har skabt. Længe har både ngo’er,
den danske stat, den danske befolkning og danske
virksomheder været en del af arbejdet for demokrati
og udvikling i Latinamerika.
Nu er dette brede engagement til min store ærgrelse under afvikling. Heldigvis ikke fra almindelige
danskere og private virksomheders side. Men organisationerne med aktiviteter i Latinamerika bliver færre,
og den politiske opbakning er tæt på at være væk.

du kan
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med!
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Magasinet IBIS Fokus
udkommer fire gange om
året og udgives af IBIS

Udvinding af råstoffer foregår over hele
Latinamerika, og meget ofte sker det
uden tilstrækkeligt hensyn til mennesker,
natur og miljø. Det arbejder IBIS for at
gøre noget ved.
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Dengang i Nicaragua ...
Undertrykkende militærdiktaturer
stod for fald, og IBIS, der dengang
hed WUS, støttede dem, der kunne
gå foran i politiske og sociale
omvæltninger.

Skriv dig op til IBIS’
nyhedsbrev med historier
fra og om Latinamerika.
På www.ibis.dk/
nyhedsbreve
du kan
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Et årsabonnement koster 100 kroner for fire numre.
Magasinet er gratis for medlemmer og bidragydere.
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.
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Latinamerika netop nu
Latinamerika har ikke længere brug for bistand. Sådan lyder det, når ngo’er og regeringer
i disse år vælger at bruge deres bistandsmidler andre steder. Men Latinamerika er verdens mest
ulige kontinent, og nu, hvor væksten løjer af, får man øje på de enorme fattigdomslommer og
den manglende beskyttelse af naturen, menneskerne og det demokratiske rum.
AF ANDREAS THAU LOFTAGER / FOTO: MALENE AADAL BO 									

V

M-slutrunden 2014
i Brasilien var en
på mange måder
fantastisk begivenhed. Men den åbnede
også mange menneskers øjne for, at
Brasilien og landets latinamerikanske
naboer ikke kun er en succeshistorie
om vækst og udvikling.
I aviserne kunne man læse om
arbejdspladser og investeringer og
landets rige kultur. Men det kom også
frem, at enorm fattigdom gemmer sig
på landet eller i storbyernes slum.
Historierne fra slutrunden er på
mange måder typiske for det moderne
Latinamerika. Et kontinent med stor
skønhed og charme, mennesker med
vilje til at arbejde hårdt og leve livet
og en fantastisk historie om frihedskamp og udvikling.
Høje vækstrater har siden
1990’erne skabt stærke økonomier,
hvor nogle er blevet rige, og andre i
det mindste lidt mindre fattige. Det er
den positive version.
Men i disse år aftager væksten, og
samtidig med at ngo’er og regeringer
flytter deres interesse og bistand til
andre dele af verden, træder kontinentets problemer tydeligt frem.

Væksten er ikke
bæredygtig
Frem for alt er Latinamerika stadig
det mest ulige kontinent i verden,
selv om der er sket store fremskridt
siden årtusindskiftet. Især kvinder og
oprindelige folk er at finde blandt de
marginaliserede, og på samfundets
bund findes millioner, der er lige så
fattige som de fattige i Afrika.
Over en bred kam har væksten
ikke været bæredygtig nok, lyder det
fra seniorforsker ved DIIS og forkvinde for MS, Helle Munk Ravnborg.
Ifølge hende har mange lande i
regionen forsømt at bruge opsvinget
til at skabe forandringer, der vil gavne
den brede befolkning på den lange
bane.
”Nogle steder har man valgt at
bruge en del af det nationale budget
på at spænde et sikkerhedsnet ud
under de fattigste. Men man har ikke
sikret en bæredygtig og velfordelt
vækst,” siger hun.
Ifølge Den Internationale Valutafond IMF har de latinamerikanske
økonomiers optur især været båret af
stigende priser på olie og mineraler.
Men disse verdensmarkedspriser er
nu faldende, og det giver en alvorlig

risiko for, at store dele af kontinentet
vil opleve store tilbageskridt, og at
indbyggere i stort tal vil falde tilbage
i fattigdom.

Demokrati og ulighed

Flere af de latinamerikanske lande
er ved at knække over på grund af
enorme forskelle mellem land og by.
Andre voldsomme skel findes mellem
kønnene og mellem etniske grupper
med kvinder og de oprindelige befolkninger som de store tabere.
Mariel Cristina Aguilar Støen fra
Universitetet i Oslo forsker i Centralamerika. Hun fastslår, at der mange
steder er et stort behov for at lade den
økonomiske vækst komme alle til
gode, men især for at støtte dem, der
værner om andre rettigheder end blot
de økonomiske.
”Der er vældig stor ulighed. En
lille elite sidder ikke alene på langt
de fleste økonomiske ressourcer, men
har også koncentreret den politiske
indflydelse hos sig selv. En god og bæredygtig udvikling forudsætter lighed
i adgangen til både ressourcer, men
også indflydelse i politiske processer
og også lige adgang til sikkerhed,”
siger Mariel Cristina Aguilar Støen.
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Rettigheder under pres

Især sikkerhed synes at være en bombe under Latinamerika.
I de mellemamerikanske lande er
omfanget af kriminalitet, menneskehandel, drab og overgreb massivt,
og ifølge den norske forsker oplever
borgerne mange steder, at staten ikke
er i stand til at værne om deres liv,
sikkerhed og retssikkerhed. Korruptionen er tårnhøj, det demokratiske
rum krymper, og tilliden til politi og
domstole er lav.
”I lande som Guatemala og Honduras sker der i disse år en markant
forværring af menneskerettighederne.
I Guatemala er antallet af angreb mod
menneskerettigheds- og miljøaktivister, journalister og fagforeningsfolk
nærmest på borgerkrigsniveau,” siger
Mariel Cristina Aguilar Støen og
tilføjer, at problemerne spreder sig til
nabolandene.

Klima og miljø

Et andet problem, som spreder sig, er
effekterne af klimaforandringerne.
I 2009 vurderede EU, at Mellemamerika er et af de områder i verden,

der er mest sårbare over for klimaforandringer, og som for alvor skal blive
gode til naturbevarelse og klimatilpasning.
Det kræver, at udvinding af naturressourcer – eksempelvis tømmer, olie
og mineraler – ikke står alene som
fundamentet for landenes økonomi.
Samtidig kræver det langt større
viden og mulighed for indflydelse
blandt de oprindelige folk, der af
historiske årsager ofte lever på den
jord, hvorpå udvindingen finder
sted – mennesker, der samtidig er de
allermest sårbare over for forurening
af lokalmiljøet og forandringer i
klimaet.
Danmarks ambassadør i Bolivia,
Ole Thonke, opsummerer det således:
“På mange måder er Latinamerika
på rette vej. Den økonomiske vækst
har skabt en middelklasse, som er
begyndt at stille krav til politikerne.
Men den vigtigste dagsorden er uligheden, som stadig er enorm,” siger
han og tilføjer:
“Hvis man kan støtte en bedre
fordeling af goderne, vil det virkelig
betyde meget.”

Se film om Latinamerika

du kan
være
med!

• Kom til en særvisning af Andreas Dalsgaards Robertnominerede
dokumentarfilm ”Colombias kamp for fred”.
Søndag den 4. oktober klokken 20.00 på Videomøllen (udendørs biograf
på hjørnet af Sankt Hans Gade og Ravnsborggade, København.)

IBIS’ nyhedsbrev om Latinamerika
• IBIS har stillet sig i spidsen for det danske Latinamerika Akademi, som
samler de danske organisationer, der arbejder i og med Latinamerika.
Vi arrangerer desuden en række debatter, foredrag og events.
Se kalenderen på ibis.dk/arrangementer, eller skriv dig op til IBIS’
nye nyhedsbrev med historier om og fra Latinamerika.
www.ibis.dk/nyhedsbreve
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Kort om Latinamerika
• Den Internationale Valutafond (IMF) anslår væksten i
Latinamerika til at stagnere i
2015. Brasilien, Argentina og
Venezuela er i recession, mens
de fleste andre lande får en
vækst på to til fem procent.
• Især i Mellemamerika (men
også i visse sydamerikanske
lande) oplever kvinder og
oprindelige folk, at de ikke kan
leve deres liv uden truslen fra
et nærsamfund præget af kriminalitet, vold og korruption.
• I 2013 var Honduras det land
i verden uden for en krigszone
med den højeste mordrate
– 79 ud af 100.000 indbyggere
blev slået ihjel.
• Uligheden i Latinamerika er
faldet markant siden årtusindskiftet, men kontinentet er
stadig det mest ulige i verden
målt på Gini-koefficienten
(økonomisk ulighed).

Nyheder om LA
• Du kan læse nyheder fra
Latinamerika på
edition.cnn.com/americas og
bbc.com/news/world/latin_
america
• Nyt om dansk bistand til
Latinamerika finder du især
på bolivia.um.dk/da/

IBIS I LATINAMERIKA / OVERBLIK

DI-direktør Thomas Bustrup:

“Ingen danske repræsentationer
er overflødige”
Thomas Bustrup er direktør for Dansk Industri, som har kaldt Latinamerika for Danmarks
nye lovende vækstmarked. Ifølge ham er der intet samfundsøkonomisk argument for at
skære i bistanden, og der er ingen nuværende dansk repræsentation, der er overflødig.
AF ANDREAS THAU LOFTAGER / FOTO: DI 									

Der sker i disse år en dansk og international neddrosling af bistandssamarbejder med lande i Latinamerika.
Er du enig i den prioritering?
”Som udgangspunkt mener vi i Dansk Industri, at Danmark skal bidrage til at bekæmpe fattigdom i verden
– som minimum med det beløb, som vi har forpligtet
os til via OECD.
Nogle ønsker at skære som led i en større omprioritering, og det er et politisk spørgsmål. Jeg kan bare sige,
at vi i DI har lavet en oversigt over, hvordan landets
økonomi hænger sammen, som viser, at vi fint kan
have en god samfundsøkonomi med den udviklingsbistand, vi giver i dag.”
Man ser ofte kun på et lands BNP, når man vælger, om
man vil give udviklingsbistand. Vil du anbefale, at man
også ser på andre parametre såsom ulighed?
”Ulighed skal være et parameter, man bør give udvik-

lingsbistand efter, så længe det handler om at gøre de
fattigste rigere og ikke omvendt!
Mange steder har man oplevet stor vækst, men jeg
er af den personlige overbevisning, at det er utrolig
vigtigt at se på, hvordan den vækst er skabt, og hvad
den har bidraget med.
Væksten skal eksempelvis ikke bare findes i et øget
salg af råvarer og naturressourcer – det skal være
vækst, der sætter sig i samfundet, og som er med til at
skabe højere gennemsnitsindkomst og mindre ulighed.”
Men hvor mener DI, at pengene er bedst brugt?
”Rent handels- og investeringsmæssigt betyder det
noget, at Danmark er bredt repræsenteret ude omkring
i verden.
Vi er bestemt ikke interesserede i, at man skærer i
antallet af danske repræsentationer. Danmark har ikke
nogen repræsentationer i verden, der er overflødige.”
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Sygeplejerske Bente Strager var udsendt til
landsbyen La Sapera i Nicaragua fra
1988-1990. Her er hun fotograferet ved
en af mange mor-barn konsultationer.
Foto: Mark W. Russel
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IBIS’ første skridt
i Latinamerika
IBIS’ historie i Latinamerika begynder i de tumultagtige
1980’ere. Undertrykkende militærdiktaturer stod for fald,
og IBIS, der dengang hed WUS, støttede de mennesker
og organisationer, der kunne gå foran i politiske
og sociale omvæltninger.
AF GITTE JAKOBSEN 							

S

olidaritetsarbejdet stod
stærkt blandt politisk aktive i Danmark i 1980’erne.
Vietnamkrigen var slut,
og USA’s imperialisme
havde lidt et eklatant nederlag. Den
sandinistiske revolution havde sejret
i Nicaragua, og holdningen var, at
det bare var et spørgsmål om tid – og
kamp – før også de undertrykkende
regimer i lande som Chile, Guatemala
og El Salvador ville falde.
Den danske nationalkomité for
World University Service (WUS –
senere IBIS) havde siden 1966 bevist,
at unge i Danmark ikke kun verbalt,
men også med klingende mønt og
gode idéer kunne styrke revolutionære bevægelser og befriede nationer i
det sydlige Afrika. Nu ville man på
samme måde støtte kampen for frihed
og demokrati i Latinamerika.

Begyndte med sundhed
og uddannelse
Et af de allerførste indsatsområder var
at give fattige nicaraguanere adgang
til læger og sundhed. Med tiden blev
det et stort integreret udviklingspro-

gram, men i begyndelsen centrerede
det sig om en håndfuld udsendte
læger og sygeplejersker, der sammen
med nicaraguanske frivillige begyndte
at rette op på sundhedsforhold, der
inden revolutionen hørte til blandt de
værste i Latinamerika.
Samtidig støttede WUS stipendieprogrammer, der skulle hjælpe de
mange flygtninge fra både Syd- og
Mellemamerika til at få en uddannelse. Stipendierne gik også til børn af
dræbte eller forsvundne aktivister og
til andre grupper i de berørte lande,
som på den måde fik chancen for at få
en videregående uddannelse.
Latinamerikas undertrykkende regimer slog nemlig hårdt ned på aktive
studerende, og stipendierne skulle
være med til at skabe en ny uddannet
elite, der kunne gå ind i den politiske
kamp mod diktaturerne.
Det internationale WUS-samarbejde var opbygget omkring en række
nationale komitéer.
”Især WUS-komitéen i Chile fungerede rigtig godt. Her var bestyrelsen
bevidst sammensat af repræsentanter fra alle venstrefløjspartier, og
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Unge mødre med børn på sundhedsposten La
Sapera i Nicaragua. Foto: Mark W. Russell

målgruppen var derfor bred,” siger
Elisabeth Kiørboe, der i 1980’erne var
ansat af WUS Danmark til at udvikle
arbejdet i Latinamerika.
Først flere år senere fik Elisabeth
Kiørboe at vide, at de ansatte, der
havde administreret arbejdet i Chile,
faktisk havde arbejdet ganske gratis.
Det var German Molina, der blev
minister under den første demokratiske regering i 1990, der en dag fortalte, at de ansatte hver måned havde
doneret hele deres løn på 250 dollars
til det private universitet ”Academia
de Humanismo Christiano” – en
måde at sikre, at der fortsat var humanistiske uddannelser i Chile, hvor den
daværende diktator Pinochet havde
nedlagt de statslige.

Solidaritet og oplysning

WUS-arbejdet i Chile blev udvidet til
også at støtte byplanlægning i slumområderne og organisering af kvinder
i stærke netværk.
I Nicaragua satte WUS massivt
ind med et omfattende ”kooperant”program, og der var løbende op til 25
danske ansatte i offentlige og private
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Organisering og undervisning af kvinder i Chile, 1990.
Foto: Gitte Jakobsen

nicaraguanske institutioner. Samtidig
var sundhedsarbejdet i San José de
Achuapa og El Sauce blevet til et stort
projekt, der indeholdt både landbrugsudvikling og sundhed, og som
omfattede hele regionen.
WUS støttede regionale forsknings- og menneskerettighedsprogrammer og begyndte også snart at
arbejde i andre mellemamerikanske
lande – El Salvador, Honduras og
Guatemala.
Under borgerkrigen i El Salvador
gav WUS hjælp til en række landbrugskooperativer i de konfliktramte
områder. Og i Danmark gjorde WUS
et stort stykke arbejde for at skabe engagement omkring menneskerettigheder, støtte til befrielsesbevægelserne
og solidaritet med de fattigste.
I 1980’erne arbejdede WUS også i
Sydamerika. I Bolivia støttede WUS
enkerne efter minearbejdere og hjalp
med at skabe landbrugsudvikling i det
fattige højland. I 1990’erne skiftede
fokus til lavlandet, hvor kokabøndernes daværende leder, Evo Morales, var
blandt IBIS’ partnere. I 1995 inviterede det tidligere WUS – nu IBIS – Evo

Sundhedsposten i La Sapera
Foto: Mark W. Russell

Morales med til det sociale topmøde
i København, hvor han i øvrigt overnattede på en madras hjemme hos
IBIS’ daværende kommunikationschef. Men det er en anden historie.

Behov for en indsats

Mange samarbejdspartnere fra dengang fik senere politisk indflydelse i
deres hjemlande.
Evo Morales blev præsident i
Bolivia. German Molina blev minister
i Chile. I El Salvador hedder udenrigsministeren i dag Hugo Martinez
– i 1980’erne ledte han studenterorganisationen AGEUS og var en af WUS’
partnere.
Diktaturerne er fortid, men undertrykkelse af fagforeningsfolk og
sociale ledere er stadig virkelighed i
regionen. Og kun de færreste lande
har fået bekæmpet ulighederne, som
hører til de mest ekstreme i verden.
De folkelige organisationer i
Latinamerika har stadig brug for international opmærksomhed og støtte
til at styrke demokratisk deltagelse
og kæmpe mod ulighed, fattigdom,
korruption og vold.
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WUS støttede Fenacoa – en bevægelse, der arbejdede i de befriede områder i El Salvador under borgerkrigen.
Blandt andet Usulutan, San Miguel og Morazan. Foto: IBIS arkiv, 1989.

Fra WUS til IBIS
World University Service, WUS, blev
grundlagt i begyndelsen af 1920’erne.
Efter 1. verdenskrig bidrog WUS til
forsoning i Europa ved at organisere
studenterudveksling og støtte uddannelse for fattige studerende. WUS
var en af de første organisationer der
arbejdede med rettigheder, specifikt
med retten til uddannelse.

Medarbejderne i kooperativbevægelsen Fenacoa, El Salvador sendte i 1991
en fotohilsen til WUS i Danmark. Foto: Fenacoa

Vil du se flere billeder?

du kan
være
med!

3. november 1966 dannede studerende
og lektorer ved Københavns Universitet WUS i Danmark, som især
arbejdede med støtte til befrielsesbevægelserne først i det sydlige Afrika og
senere også i Latinamerika.

IBIS’ billedredaktør Lotte Ærsøe har været
i arkiverne og har samlet dette lille slideshow
fra WUS/IBIS’ arbejde i Latinamerika
i 1980’erne og 1990’erne.

I 1991 skiftede organisationen navn
til IBIS. Næste år har organisationen
eksisteret i 50 år, og igen er det tid til at
diskutere, hvordan vi bedst gør vores
arbejde. På årets generalforsamling
skal vi beslutte, om vi skal fortsætte
som IBIS og del af Alliance2015 eller
blive en del af Oxfam.

Find serien på ibis.dk/tilbageblikLA
eller scan koden med din smartphone.

Læs hele IBIS’ historie på
www.ibis.dk/om-ibis/ibis-historie
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Foto: Mark W. Russell

En kærlig tilgang
til verden

Foto: Gitte Jakobsen
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Anne-Dorthe Roland var en af IBIS’ første ansatte i Latinamerika. Mens hun arbejdede
som sundhedsplejerske i det revolutionære Nicaragua, skrev hun hjem.
Uddrag af brevene er samlet i bogen ”Et hjørne af revolutionen
– Breve fra danske sundhedsarbejdere i Nicaragua”, fra 1984.
AF ANNE-DORTHE ROLAND / FOTO: IBIS 									

Achuapa 20.03.1983
”Hver morgen, når vi kommer for at
åbne (klinikken), står folk allerede
i kø, flest mødre med børn, mange
af dem har allerede været af sted i
mange timer for at nå hertil. Selvom
vejen til Ahuapa er rimelig god, så
er det et uvejsomt terræn videre ud
i bjergene, og den eneste transportmulighed er til fods eller til hest. De
virkelig syge bliver båret i en hængekøje, fastspændt til to stænger båret
på skuldrene af fire mænd.”
Ishøj 13.07.2015
”I de 30 år, der er gået, har jeg
været tilbage i Nicaragua 10 gange
– den ene gang var jeg der en måned og boede i Achuapa. Jeg møder
altid folk, der kan kende mig. De
stopper op og spørger: ”Er det ikke
Anna?”
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Det er fantastisk at have mødt et
folkefærd med så åbne hjerter.
Sådan er det stadig. Der er altid
nogle, der er parate til at hjælpe. På
trods af modstand har de en usædvanlig kærlig tilgang til verden. Det
greb mig, og det er noget, jeg tog
med mig hjem.
Det er tydeligt for mig, at folk i
landområderne har fået det meget
bedre – at de fattige i dag ikke er så
fattige, som de var dengang. Der er
nu hospital i Achuapa og asfalterede veje, der er busser og gratis
skolegang.”
Achuapa 16.10.1983
”Mens kontraerne (kontrarevolutionære) i de sidste uger har forsøgt
at mindske antallet af sandinister i
Nicaragua, har Birgit og jeg kæmpet
for at redde en lille ny nicaraguaners
liv. Jaime kom til os en dag for snart
tre uger siden på sin mors arme, en
måned gammel, vejede 2.100 gram,
lille, tynd, gammelmandsagtig,
dehydreret og underernæret.
Han havde diarré, huden på benene
var rød og maceret pga. manglende
hygiejne, ja, han var dog så sølle,
som man kunne tænke sig. Men i
det lille bitte ansigt lyste et par store,
dybe øjne, utrolig udtryksfulde for

sådan en lille sjæl, der var noget
over ham, der fik os til at tro på, at
han ville overleve.”
Ishøj 13.07.2015
”Hvad jeg har fået ud af det? Ud
over alle oplevelserne – en søn og
to børnebørn! Nelson var dengang
fire år og boede på vores pensionat
i Achuapa. Patioen var altid fuld af
liv – her var soldater, der pustede
ud, når de ikke jagede kontraer i
bjergene, der var os danskere, og så
var der ejeren Ernestinas familie. Et
konstant leben og et tæt familieliv
med børn og svigerbørn.
Nelson var Ernestinas barnebarn – søn af en datter, der tog til
USA for at arbejde. Da jeg og min
familie besøgte Nicaragua i 2000,
spurgte han, om min mand og jeg
ville være hans mor og far – og
sådan blev det! Nu er han 37 år –
sønnen i vores liv og vores datters
storebror. Han er advokat med egen
praksis i Achuapa. Hans to børn er
vores børnebørn.”

Anne-Dorthe Roland arbejdede
for WUS i Nicaragua i to år.
I dag er hun sundhedsfaglig leder
i Ishøj Kommune.
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De befriede områder i El Salvador. Foto: IBIS arkiv / Bente Strager vejer
en lille pige. Foto: Mark W. Russell

Fortæl din historie

Merete Hansen var WUS’ første projektkoordinator
i El Salvador udsendt fra1989-1991. Foto: IBIS arkiv

du kan
være
med!

Næste år fylder IBIS 50 år, og i den anledning
samler vi på billeder, navne og historier
fra dem, der i årenes løb har arbejdet for
WUS/IBIS ude i verden.
Har du været udsendt? Eller kender du en,
der har? Må vi høre lidt af historien?
Så kontakt Malene på 35200533, mab@ibis.dk

Læs ”Et hjørne
af revolutionen”
Vi ledte på hylderne på Vesterbrogade og fandt et eksemplar
af bogen ”Et hjørne af revolutionen – Breve fra danske
sundhedsarbejdere i Nicaragua.” Den er udgivet i
1984 på WUS’ forlag, og med god teknisk hjælp har
vi nu lavet en onlineversion,
som du kan læse og downloade
her.
www.ibis.dk/et-hjoerneaf-revolutionen eller scan koden
med din smartphone

I

Det laver IBIS i dag

takt med at verden har forandret sig, har også
IBIS flyttet sit fokus og sine ressourcer til nye
partnere, målgrupper og temaer. I dag har vi landekontorer i Guatemala og Nicaragua i Mellemamerika og et stort program i Bolivia. Desuden har vi en
række mindre projekter, som er del af et regionalt eller internationalt arbejde, og hvor aktiviteterne blandt
andet finder sted i Honduras, Ecuador og Peru.
De vigtigste fokusområder for IBIS’ arbejde i Latinamerika er:
• Bekæmpelse af ulighed med særligt fokus på at
skabe kvalitetsuddannelse til udsatte børn og unge
– især dem, der tilhører et oprindeligt folk.
• Støtte til opbygningen af et retfærdigt, demokratisk system, som beskytter menneskers rettigheder
og giver alle lige adgang til indflydelse.
Det at beskytte regionens befolkninger mod de negative konsekvenser af klimaforandringer er et særskilt
indsatsområde, ligesom IBIS har særligt fokus på
udvinding af råstoffer – på hvordan udvinding og salg
af naturressourcer kan ske på en måde, som skåner
mennesker og miljø, og som sikrer værtslandene en
indtægt til fattigdomsbekæmpelse og udvikling.
På de næste sider har vi samlet eksempler på det
arbejde, vi med din hjælp laver i Latinamerika.
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Stærke
stemmer
for klimaet
i Ecuador
AF LÆRKE MARIE LUND PETERSEN /
FOTO: CHRISTIAN MORENO
			

Pigen her er shuarindianer og bor i Kutukú-Shaimi
langt inde i Ecuadors regnskov. Kutukú-Shaimi er et
fredet skovområde i Amazonas, der foruden shuarfolket bebos af et væld af plante- og dyrearter.
Shuarindianerne lever af skoven og er afhængige af
den for at kunne opretholde deres kultur og levevis.
Arbejdet med at styrke oprindelige folk og give dem
stemme og gennemslagskraft i spørgsmål om klima,
rettigheder og levevis er centralt for IBIS i Latinamerika.
I Ecuador arbejder IBIS eksempelvis sammen med
shuarorganisationen FICSH om at finde en måde at
bevare skoven og samtidig respektere de oprindelige
folks rettigheder. På grund af skovenes evne til at
optage CO2 spiller verdens tropiske skove en central
rolle i blandt andet de internationale klimaforhandlinger. Men idéerne til, hvordan man bevarer
skovene, har en tendens til helt at overse behovet for
også at beskytte de mennesker, der lever deri.
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Salt til et liv
AF JAKOB RUGGÅRD OG ANDERS GRAVER /
FOTO: ANDERS THORMANN
			

I den lille by Puerto Chuvical på kanten af den
bolivianske saltørken, Salar de Uyuni, bor Anastasio
Mamani. Han står foran det, der er frugten af et helt
livs hårdt arbejde som saltarbejder – et vandrehjem
bygget af de særlige saltsten, som i store blokke
hugges ud af ørkenens overflade.
Her huser Anastasio nu turister og på det seneste
også repræsentanter for de firmaer, der er begyndt
at dukke op for at udvinde ørkenens særlige mineraler og grundstoffer. Især udvindingen af lithium er
blevet spået at ville forbedre livet for mange bolivianere. Men som Anastasio siger: ”Der er ingen af os
gamle røvere her fra området, der får arbejde der.”
Magtesløsheden over for udvindingsindustriens
indvirkning på lokalområdet står Anastasio ikke
alene med. De oprindelige folk, som lever her og
mange andre råstofrige steder i Latinamerika, oplever ofte, at de ingen indflydelse har på, hvorvidt,
hvor og hvordan råstoffer udvindes i deres lokalområde eller på deres jord.
IBIS arbejder for, at udvinding af råstoffer i Latinamerika sker under hensyn til oprindelige folks
rettigheder og på en måde, der er skånsom over for
natur og miljø. IBIS arbejder også for at sikre, at
der bliver betalt en retfærdig andel af overskuddet
i skat, og at indtægterne bruges til uddannelse og
udvikling for landets fattigste.
For at sikre dansk og international opbakning til
kampen mod kapitalflugt sætter IBIS desuden
emnet på skoleskemaet hos landets gymnasieelever.
Det sker, når frivillige til efteråret rejser rundt til
landets gymnasier med et nyt undervisningsmateriale om litiumudvinding i Bolivia.
Se det på www.lithium.ibis.dk
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Retten til at
være sig selv
AF JAKOB RUGGAARD / FOTO: EVA KØNGERSKOV

I regnskoven nær Atlanterhavskysten i Nicaragua
lever ramaerne og kriolerne, som denne kvinde
tilhører. De udgør to af Nicaraguas i alt syv
oprindelige folk og er blevet rollemodeller og
det gode eksempel for en lang række oprindelige
folk i Latinamerika. Rama-kriolerne har nemlig
kæmpet hårdt for deres rettigheder og haft succes
med at håndhæve deres legitime krav på den jord,
de floder og den skov, som historisk set er deres.
Med støtte fra blandt andre IBIS har de fået skøde
på deres jord og fået anerkendt retten til at lave og
vælge deres egen territorialregering.
Men at man er formelt anerkendt og har sine egne
ledere, betyder desværre ikke, at problemerne er
løst. De oprindelige folk i Nicaragua slås med rige
kvægavlere og fattige bønder, som ønsker adgang
til deres jord. Og de må arbejde hårdt for hele
tiden at forsvare deres rettigheder som folk og ikke
mindst for at skabe sig et livsgrundlag.
Et af IBIS’ vigtigste indsatsområder i Latinamerika
er at støtte de oprindelige folk og være med til at
sikre dem frihed, indflydelse, god uddannelse og
en indtægt.
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Næste stop – fremtiden
En god uddannelse er nøglen til at bekæmpe fattigdom og diskrimination i Latinamerika.
Derfor støtter IBIS en lang række projekter, der handler om kvalitet.
Blandt andet dette her, hvor højdepunktet er en køretur i en helt særlig bus.

D

TEKST OG FOTO: MALENE AADAL BO 							

er er fællessang
og latter i den flot
dekorerede bus, der
denne formiddag bevæger sig tværs over
den bolivianske højslette i Machaca
en halv dags kørsel uden for La Paz.
Der var frost i luften, da de 50
spændte elever maste sig ind i bussen
sammen med forældre, lærere og værterne for dagens ekskursion. Men efter
en times køretur forbi marker, små
lerhuse og store flokke af lamaer med
farvestrålende pynt i ørerne, har en
skarp sol forlængst fortrængt kulden.
Bussen standser, og børnene, der
tæller elever fra første til fjerde klasse
fra landsbyskolen i Parina Arriba,
myldrer ud og trækker store bøllehatte godt ned over de sorte øjne.

En oplevelse for livet

Bussen er en såkaldt pædagogisk bus.
Den er del af et projekt, som er støttet
af IBIS’ danske partner Hempel med
det formål at øge uddannelseskvaliteten i denne fattige egn af Bolivia.
”Vi bruger bussen til at tage børn,
forældre og lærere med på ekskursion. Først til et sted, der har betydning for deres historie og kultur, og
de næste to dage kører vi til vores
undervisningscenter,” forklarer Ros-

mery Tarqui Tito, som er pædagogisk
konsulent på projektet, der udføres af
IBIS’ partner Fundacion Machaca.
“Det er tre intensive dage, hvor
eleverne lærer en masse, og som
samtidig tjener som intensiv efteruddannelse af lærerne,” tilføjer hun.

Den mægtige Titicacasø

Projektet har to busser, som dækker
områdets 84 skoler, så Rosmery og
hendes kolleger er ofte på farten. Selv
hun har dog ikke tidligere været ved
denne søvnige landsby på bredden af
den mægtige og mytiske Titicacasø.
Det har til gengæld en af de fædre,
der er med på turen. Han sætter sig
i spidsen for flokken, der som en
farvestrålende slange bevæger sig ned
mod søens bred.
Vandet breder sig som et hav og
får Andesbjergene i horisonten til at
synes uendelig små. Skridtene bliver
forsigtigere, i takt med at børn og
voksne kommer tættere på bredden.
En dreng råber op, da han ser en fugl
lande på vandet – nu dør den ganske
sikkert. Og forældrene bidrager til
børnenes ængstelse ved med høje
stemmer at holde dem mindst to
meter fra vandet. Kun ganske få af
dagens besøgende har nogensinde set
en sø før.

				

”Jeg har ikke set ret meget. Slet ikke
en sø som denne her,” siger Julia
Ayma, der er mor til to af eleverne.
For en fattig familie i denne del af
Bolivia er det helt almindeligt at blive
født, vokse op og stifte familie uden at
bevæge sig ret langt fra sit udgangspunkt.
”Det er en af grundene til, at jeg
er blevet en del af skolens forældregruppe. Jeg vil gerne gøre, hvad jeg
kan, for at mine børn skal lære og
opleve meget mere, end jeg har. Og
så kommer jeg selv med på turene og
ser ting og steder, jeg ellers aldrig ville
se,” siger hun.

Et lillebitte museum

Kort efter ankommer landsbyens
leder. Med sig har han en styrmand
til at sejle den store sivbåd, der lige
nu vugger stille for enden af en
vakkelvorn mole. Den er en kopi af
de både, som landsbyens forfædre
brugte, når de fiskede og bevægede
sig rundt på søen.
Det er med udgangspunkt i en sejltur, at børnene i dag på både spansk
og deres oprindelige aymarasprog skal
lære om fisk og vandplanter og den
lokale kultur.
Moren fra før, Julia Ayma, er
blandt de hurtigste om bord på bå-
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den, da den gør klar til dagens første
tur. En stor dreng bryder grædende
sammen – alt for bange for vandet og
båden og de bittesmå bølger.
En lærer tager ham i stedet med
resten af gruppen, der i mellemtiden
besøger det, der viser sig at være
det lokale egnsmuseum. Krukker,
fiskeredskaber og nogle sort-hvide
fotografier af de nuværende beboeres
bedste- og oldeforældre. Det er alt
sammen nyt for børnene, der suger
det hele til sig.

Kartofler og flere
kartofler
Flere sejlture og mange timer senere
viser den høje sol, at det er middagstid og tid til frokost. Et par farvestrålende klæder bredes ud på jorden, og
børnene finder hver en pakke frem,
som udgør deres bidrag til den fælles
frokost. I alle pakkerne er der kogte
kartofler.
”Livet kan være barskt i disse
egne,” konstaterer Rosmery Tarqui
Tito og finder to gryder frem, der
indeholder projektets bidrag til frokosten. Lidt kød og en gulerodspandekage, som børnene begejstrede tager
imod.
Der er mindre sang og mere slumren, da bussen sidst på dagen igen
er på vej ad højslettens ujævne veje.
Dagens oplevelser er ved at være slut,
men også de næste to dage vil bussen
tage børnene væk fra hverdagen.
Her skal de sammen med lærere
og forældre tilbringe tiden i det ene af
to pædagogiske centre, som er en del
af projektet. Her skal oplevelserne fra
turen omsættes til kundskaber, og undervejs skal lærere og elever afprøve
nye undervisningsmetoder og skabe
deres egne undervisningsmaterialer,
som de kan tage med hjem til de beskedent udstyrede klasseværelser.
”Jeg har været med et par gange før
og har stor glæde af de ting, vi lærer
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på disse ture,” siger en af lærerne,
Florentino Balboa.
Han kom til Parina Arriba fra La
Paz for fire år siden og var overrasket
over, hvor lidt lærerne her har at gøre
godt med. Elektricitet kom der først
for to år siden, og der er meget langt
mellem gode undervisningsmaterialer.
”Så jeg er især glad for, at projektet
har vist mig, hvordan jeg kan lave en
lang række materialer selv, og hvordan jeg kan bruge naturen omkring
os i undervisningen,” siger han.

Giv et barn
en chance
Sms SKOLE
til 1220
så giver du 100
kroner til at hjælpe
udsatte børn i en
god skole.

Skoler vi alle forstår
Den pædagogiske bus er en af to busser, som lærere og elever fra Jesus de
Machacas 84 skoler deles om. Målet er at besøge hver skole tre gange om
året i tre dage – den første dag er typisk en ekskursion, og de næste to dage
køres elever og lærere til et af de to pædagogiske centre.
Her bruger de kreative undervisningsmetoder, laver deres egne materialer
og får inspiration til, hvordan man kan lave relevant og interessant undervisning inden for de rammer, de fattige landsbyskoler kan tilbyde.
Bussen, de pædagogiske centre og personalet er en del af projekt ”Skoler
vi alle forstår”, som den bolivianske organisation Fundacion Machaca har
drevet med støtte fra IBIS siden 2012.
Pengene kommer især fra Hempel Fonden, som via en yderligere bevilling
gør det muligt at udvide projektet fra næste år.

Også i byerne
Projektet i højlandet er blot et af de tiltag, IBIS støtter, for at skabe
kvalitetsuddannelse til børn og unge i Bolivia. I byerne Sucre og Potosi
arbejder vi sammen med vores partnere om at implementere den nye
skolereform, som blandt andet har til formål at stoppe diskriminationen
af landets fattige oprindelige befolkning ved at sikre, at undervisningen er
”tosproget, intra- og interkulturel”.

UDBYDER AF SMS-TJENESTE: IBIS, VESTERBROGADE 2B, 1620 KBH V. TLF.: 3535 8788
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HVAD SKETE DER EGENTLIG MED

IBIS i Bolivia?

Kort før jul 2013 fik IBIS i Bolivia besked om, at vi ikke længere var velkomne i landet.
Alligevel har IBIS i dag en lang række aktiviteter og projekter i landet. Se hvordan det gik til.
AF MALENE AADAL BO 												

L

ogoet på bagsiden af
skolebøgerne er udskiftet
med Oxfams, og på
døren ind til det tidligere
landekontor i La Paz står
nu kun vores tidligere kontorfælle
ngo’en Hivos’ navn tilbage.
Ved første øjekast ser det ud til, at
IBIS virkelig er forsvundet fra Bolivia.
Og dog. For ser man efter, ligger der
stadig IBIS-materialer på skrivebordene, og kaster man et blik i budgetterne, kan man se, at IBIS stadig har
udviklingsaktiviteter for mere end
10 millioner kroner om året i det
sydamerikanske land.
”Det, der skete, var et stort chok
for os alle, og efter regeringens ønske
lukkede vi kontoret og nedlagde IBIS
i Bolivia som selvstændig enhed. Men
da dønningerne havde lagt sig, og
misforståelserne var ryddet til side, så
viste det sig jo, at regeringen var glad
for og tilfreds med langt størstedelen
af IBIS’ arbejde,” siger generalsekretær Vagn Berthelsen.

Opfattet som
indblanding
Det var i december 2013, at den bolivianske regering til stor overraskelse
for de fleste bad IBIS standse vores
aktiviteter og forlade landet.
En stor sag om etableringen af

en vej gennem Tipnis Nationalpark
endte med at medføre, at IBIS’ støtte
til enkelte indianske organisationer af
regeringen blev opfattet som indblanding i Bolivias indre anliggender.
”Der var store folkelige protester
mod regeringens planer, og på grund
af klodset kommunikation fra vores
side tror jeg, det kom til at se ud,
som om IBIS havde en central rolle i
protesterne,” siger Vagn Berthelsen og
tilføjer, at IBIS har arbejdet sammen
med de to indianske organisationer
CONAMAQ og CIDOB i årevis, uden
at det tidligere har givet problemer. Et
samarbejde, der nu er ophørt.
”Det er ærgerligt, at vi ikke var i
dialog med regeringen på et tidligere
tidspunkt, så misforståelserne kunne
være blevet ryddet af vejen. Tipnissagen var politisk betændt, og det er
klart, at en international ngo ikke skal
involvere sig direkte i en sådan,” siger
Vagn Berthelsen.
Han kan dog glæde sig over, at den
efterfølgende dialog med regeringen
endte med, at langt størstedelen af
IBIS’ arbejde i landet kunne fortsætte.
Det gælder støtten til at skabe
”tosproget, inter- og intrakulturel
og produktiv uddannelse” til grundskolebørn og unge. Det er desuden
arbejdet med madskolen GUSTU og
alle de relaterede uddannelses- og

beskæftigelsesinitiativer for sårbare
unge. Og så er det støtten til to særligt
udsatte oprindelige befolkningsgrupper – guaraniindianerne og aymaraerne.

Kan stadig gøre en
positiv forskel
Lukningen af IBIS’ kontor i Bolivia
står dog ved magt, og ansvaret for
aktiviteterne i Bolivia ligger nu hos
IBIS i København eller ledes lokalt af
Oxfam i Bolivia, som IBIS tidligere
har samarbejdet med. Her sidder to
af IBIS’ tidligere ansatte i dag med
ansvar for IBIS’ uddannelsesprogram.
Og på et kontor hos hollandske
Hivos sidder to andre kolleger fra det
tidligere IBIS-kontor og holder tråd i
IBIS’ regionale program LAPI. Herfra
kan de på sidelinjen følge det store
hiv-/aids-program, som IBIS tidligere
var en del af, men hvis overdragelse til
Hivos blev fremskyndet med lukningen af IBIS’ kontor.
”Bolivia er et af Sydamerikas
fattigste lande med mange store
udfordringer blandt andet i forhold
til kvalitetsuddannelse, ligestilling og
inklusion af oprindelige folk – områder, hvor IBIS gør en positiv forskel.
Så jeg er meget glad for, at arbejdet i
al væsentlighed fortsætter,” siger Vagn
Berthelsen.

23

IBIS I LATINAMERIKA / BOLIVIA

Det laver IBIS lige nu
i Bolivia
TEKST OG FOTO: MALENE AADAL BO 											

releverandører og kurser for markedskvinder.
Læs om de nye madskoler, og mød et
par af eleverne. www.ibis.dk/manqa

2) Praktisk uddannelse

1) Fattigdomsbekæmpelse
via mad
Siden madskolen og den tilhørende
gourmetrestaurant GUSTU åbnede i
La Paz i 2012, er mad blevet omdrejningspunkt for flere af IBIS’ udviklingsaktiviteter i Bolivia. Grundtanken er at give udsatte unge en praktisk
uddannelse og værktøjerne til at
komme i job eller starte deres egen
lille restaurant.
Resultaterne er foreløbig så lovende, at endnu et projekt er kommet
til – Manq’a, som er et netværk af 12
mindre madskoler med tilhørende
frokostrestauranter eller bagerier. Her
kan fattige unge få en uddannelse,
samtidig med at indbyggerne i lokalområdet får adgang til sund mad lavet
på traditionelle bolivianske råvarer.
En del af projekterne er også
forskellige samarbejder med råva-
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Sylvia Villca Arancibia viser stolt en
fin lille kjole frem, som hun har syet
til en kunde. Den lille systue har hun
startet efter at have deltaget i et kursus
arrangeret af IBIS’ partner CEBIAE.
Formålet er at lære fattige unge
kvinder et håndværk og hjælpe dem
til at bruge uddannelsen til at skabe
sig en indtægt.
IBIS har et lignende program
sammen med partneren Desafío, som
støtter en stor landbrugsskole for fattige unge mænd og kvinder. Her lærer
de at dyrke jorden og holde husdyr,

og både under og efter uddannelsen
får de vejledning til, hvordan de kan
få mest ud af det stykke jord, som
mange af selv de fattigste familier har
adgang til i landområderne.
Læs historien om Sylvia og
hendes kamp for uddannelse.
www.ibis.dk/sylvia

3) Tosproget, interkulturel
uddannelse
En god uddannelse er et helt centralt
element i kampen mod diskrimination og fattigdom.
Derfor har IBIS i mange år støttet
udviklingen af det bolivianske
uddannelsessystem og ikke mindst
været aktiv i forhold til at udvikle og
implementere “tosproget, inter- og
intrakulturel” undervisning.
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I både det fattige højland og i migrantbyerne Sucre og Potosi støtter vi
efteruddannelse af lærere, udvikling
af læseplaner, oprettelse af forældrebestyrelser og pædagogiske værksteder, uddannelse af skoleledere og
støtte til udvikling af gode undervisningsmaterialer.
Vi støtter også det nationale arbejde med at udvikle gode uddannelsespolitikker og pædagogiske modeller.
Se historien om en helt særlig
bustur på side 21 og på
www.ibis.dk/bus

rettigheder og jord, og de levede ofte
som en slags fæstebønder på områdets plantager.
IBIS støttede guaranifolket i deres
kamp for frihed og adgang til jord.
Siden bidrog vi til at give børnene en
god skolegang. Og i dag støtter IBIS,
sammen med Oxfam og CIPCA,
guaraniindianernes ledere i, hvordan
de bedst administrerer og udvikler
deres områder.
Senest er IBIS begyndt at støtte
iværksætterprojekter omkring dyrkning og forarbejdning af honning.
Hele historien om Quiroz Camargos
rejse fra slave til iværksætter.
www.ibis.dk/guarani

som holder til i Sucre, og ungdomsorganisationer i fire andre byer i Bolivia.
Mød Edwin fra Sipas Tambo på
www.ibis.dk/tambo

5) Fællesskab og
indflydelse til unge

4) Støtte til guaranifolket
I lavlandet på kanten af Amazonas
bor guaraniindianerne, som IBIS
har samarbejdet med i mange år. I
generationer var folket frataget deres

Migrationen fra land til by går hurtigere end nogensinde før i Bolivia,
og gruppen af unge, der må navigere
mellem deres oprindelige kultur og
deres nye urbane identitet, vokser.
Gennem musik og teater, samvær
og forskellige oplæg og debatter tilbyder ungdomsorganisationen Wayna
Tambo de splittede og ofte udsatte
unge et fællesskab og værktøjer til at
søge indflydelse og blive hørt.
IBIS støtter Wayna Tambo i La Paz,
søsterorganisationen Sipas Tambo,
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vil du være
med?

Skriv til Michael Gaardsøe
på mg@ibis.dk, eller ring på
31 67 65 04, og hør, hvordan
du kan være med.

Frivillig for Latinamerika
IBIS oplever for tiden en enorm tilstrømning af unge, som ønsker at være frivillige,
og som især kommer for at arbejde for og med Latinamerika. I efteråret bliver de centrale for
en kampagne, der skal placere Latinamerika i hjertet på danskerne.
AF JAKOB RUGGAARD / FOTO: DANIEL MADSEN 										

L

ige nu er danske og
internationale politikeres interesse i at støtte
udviklingen i Latinamerika dalende, men
det har samtidig fået almindelige
danskere med en særlig interesse for
kontinentet op af stolene. En del af
dem er endt hos IBIS, hvor en meget
stor del af den nye bølge af frivillige
specifikt kommer for at arbejde med
Latinamerika.
”Interessen er større end nogensinde. De frivillige kommer for at
arbejde med alt fra klimaaktioner
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og politisk arbejde til oplysning og
udbredelse af latinamerikansk film og
kultur,” lyder det fra IBIS’ frivilligkoordinator Michael Gaardsøe.
Inspireret af den stærke interesse
har han og IBIS fået mod på at gå
forrest og via en ny frivilligdrevet
kampagne samle det latinamerikanske
miljø i Danmark.
”I takt med at ngo’er flytter deres
aktiviteter til andre dele af verden, og
hvis Danida ender med at gøre det
samme, så er der umiddelbart færre
steder at gå hen, hvis man ønsker viden om og tilknytning til kontinentet.

Og så er det selvfølgelig også tanken,
at et stærkt community omkring
Latinamerika har en stærkere stemme
i debatten om, hvorvidt det fortsat giver mening at have udviklingssamarbejder med lande i den del af verden,”
siger Michael Gaardsøe.

Her kan man gøre noget

De nye frivillige har ofte rejst i Latinamerika og oplevet klimaproblemer,
ulighed, fattigdom og uretfærdighed.
Når de vender tilbage til Danmark, er
det med en stærk indignation og et
ønske om at gøre en positiv forskel.
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”Den indignation kan de hos os
omsætte til aktiv handling, der er med
til at skubbe på en politisk forandring.
Hos IBIS kan de komme til at arbejde
med at researche, skabe arrangementer
eller lave oplysning og kampagne om
de latinamerikanske lande. Og de kan
især møde folk med samme interesse
og lære en masse af hinanden,” siger
Michael Gaardsøe.
De frivillige møder nogle af de mest
vidende eksperter på Latinamerika og
får kontakt med en underskov af stu-

derende, organisationer og initiativer,
som arbejder med musik, mad, kultur
eller politik med en relation til de
latinamerikanske lande.
”På den måde er vi i gang med at
samle alle interesserede til en levende Latinamerikabevægelse, som kan
bekæmpe besparelserne og give det
politiske arbejde kant gennem nye alternative udtryksformer. Det er det, vi
skal ramme med efterårets kampagne,”
siger Michael Gaardsøe.

Det kan du lave som
frivillig hos IBIS du kan
Latino-film

være
med!

Gruppen har snart været aktiv
i 10 år og har cirka 35 medlemmer i København, Aarhus og
Aalborg. Arbejdet går ud på at
arrangere filmaftener med film
fra Latinamerika og supplere med spændende oplæg og
debatter. Arbejdet i København
sker i tæt samarbejde med
Studenterhuset.

Latino-klima

Gabriela Carbalo Berrera
24 år, læser kommunikation
og kulturmødestudier
på Roskilde Universitet
Frivillig i IBIS og fra El Salvador

”

Jeg voksede op i et land, hvor ekstrem fattigdom, ulighed og vold er
’normalt’, og bare sådan tingene fungerer. Jeg var selv heldig at blive
født ind i en uddannet familie, som kunne sende mig på universitetet og give mig alt det, der er vigtigt for et godt liv.
Men da jeg i et skoleprojekt en dag skulle fotografere livet for mennesker
forskellige steder på landet, bristede min komfortable boble. Pludselig så
jeg mennesker, som er tvunget til at leve i frygt og nød.
Jeg kom til Danmark for seks måneder siden, og her begyndte jeg igen at
føle mig som en almindelig, heldig pige, der lever i sin hyggelige boble.
Der ville jeg ikke ende. Jeg ville holde mig vågen og samtidig gøre, hvad
jeg kan for mit smukke kontinent.
Jeg ledte lidt og stødte så heldigvis på IBIS. Gennem arbejdet i IBIS’ Latinamerikagruppe har jeg allerede fundet mange fantastiske venner. Jeg har
følt mig godt taget imod og har intet negativt at sige om at være frivillig
for IBIS. Jeg er en del af noget stort, noget, der kan være med til at ændre
menneskers liv og hele verden.”
Gabriela arbejder med lithium i Latino-klimagruppen og skal til efteråret
rejse rundt i landet og holde oplæg for gymnasieelever.

Gruppen tager rundt på landets
gymnasier og holder foredrag
for eleverne om lithiumudvinding i Bolivia og generelt om
råstofudvinding, rettigheder,
miljø og politik. Målet er at
engagere unge i forhold til de
globale klimaforhandlinger til
vinter og sætte fokus på, hvordan oprindelige folks rettigheder trues af rovdrift på naturressourcer.

Latino-kampagne
I denne gruppe udvikles og
koordineres de frivilliges rolle
i IBIS’ kampagneindsatser, der
omhandler Latinamerika.
Aktuelt arbejdes der med en
global festival i Aarhus, og et
større event i København. Det
er medlemmerne af denne
gruppe, som bliver drivende for
efterårets kampagne for at sætte
Latinamerika på danskernes
dagsorden.

Vil du være med?
Ring eller skriv til Michael
Gaardsøe for mere information:
mg@ibis.dk eller 31 67 65 04.
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Rustet til kampen for rettigheder
Problemerne med vold, korruption, kriminalitet og elendige retssystemer er så store
i Mellemamerika, at flere lande nu sammenlignes med fejlslagne stater. IBIS arbejder for
at reducere vold og støtter dem, der kæmper for menneskers rettigheder.

N

AF ANDREAS THAU LOFTAGER OG MALENE AADAL BO / FOTO: ECAP 								

år store dele af den
mellemamerikanske
befolkning i disse år
forlader deres hjemland, er det ikke,
som mange måske tror, fordi Mexico
og USA lokker med gyldne muligheder. Ifølge en undersøgelse, som FN
lavede i 2014, tager børn og unge af
sted, fordi de flygter fra noget.
”48 procent af de børn, der deltog
i undersøgelsen, havde direkte været
berørt af vold og overgreb. De flygter
ofte for at redde livet,” sagde Leslie
Velez fra FN’s flygtningehøjkommissariat dengang til avisen National
Journal.
Og ifølge lektor Mariel Cristina
Aguilar Støen fra Universitetet i Oslo
er forholdene flere steder kritiske.
”I Guatemala er omfanget af
angreb og overgreb mod aktivister,
journalister og fagforeningsfolk på
samme niveau som under borgerkrigen. Honduras er nu det land uden
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for en krigszone, som har det højeste
antal mord. Og i regionen som helhed
er det svært at få myndigheder og
domstole til at retsforfølge gerningsmændene, som derfor ofte bare går
fri,” siger hun.
Den eskalerende vold rammer
de fattigste hårdest – ikke mindst
kvinder og oprindelige folk – og står
desuden i vejen for fattigdomsbekæmpelse og udvikling. Derfor har
IBIS sammen med Folkekirkens Nødhjælp og med penge fra Danida siden
2013 drevet et stort menneskerettighedsprogram i regionen. Sammen
arbejder vi for at beskytte kvinders
og oprindelige folks rettigheder og
støtter menneskerettighedsarbejdet
særligt i Honduras, Nicaragua og
Guatemala.
”Det er en bred indsats, som
foregår lokalt, nationalt og internationalt på samme tid,” forklarer Gitte
Hermansen, seniorrådgiver i IBIS.
“Individer og organisationer skal

styrkes til at kende deres rettigheder
og vide, hvordan de beskytter dem.
Samtidig skal der lægges pres på
myndighederne, som skal erkende
problemerne og gøre noget ved dem.
Og så er der også et arbejde med at
støtte eksempelvis domstolene, så de
får ressourcer og kapacitet til at gøre
deres vigtige arbejde ordentligt.”

Skaber gode resultater

Ifølge Gitte Hermansen er kampen
for menneskerettigheder lige så svær,
som den er vigtig. Men den måde,
som IBIS, Folkekirkens Nødhjælp og
Danida arbejder på i dette program,
ser ud til at skabe resultater. Programmet er netop blevet evalueret, og her
lyder konklusionen blandt andet:
”På trods af en kompleks kontekst
er det lykkedes at gøre en forskel ved
at beskytte allerede etablerede rettigheder og institutioner samt grupper
og individer.”
I Guatemala har kvinder, der for

IBIS I LATINAMERIKA / MENNESKERETTIGHEDER

Gennem Menneskerettighedsprogrammet Pro-Derechos
støtter Danmark nationale og
regionale civilsamfundsorganisationer i Mellemamerika og det
Interamerikanske Menneskeretssystem.
En del af støtten administreres af IBIS og Folkekirkens
Nødhjælp og udgør godt 15
millioner kroner over tre år.

Læs mere om arbejdet
www.bolivia.um.dk eller scan
koden med din smartphone.

Anklager Sidsel Jessen-Klixbüll
udgjorde sammen med landsdommer Stig Glent-Madsen og
forsvarsadvokat Thorkild Høyer
den delegation, som var med til at
sætte fokus på menneskerettigheder i Mellemamerika.
De mødtes med menneskerettighedsaktivister, repræsentanter
for oprindelige folk og kvindeorganisationer samt fagforeningsfolk, som desværre alle kunne
berette om rettigheder under pres.
”Formålet var at bidrage med
anerkendelse og moralsk støtte
til de personer, der kæmper for
deres rettigheder. Jeg håber også,
at den dialog, vi har haft med
myndigheder og organisationer,
kan inspirere til at gøre tingene
anderledes og stille spørgsmål til
den udvikling, der foregår,” siger
Sidsel Jessen-Klixbüll.
“Derudover har vi taget oplevelserne med hjem og bidraget
til at gøre den danske befolkning
opmærksom på, hvad de kæmper
med i både Guatemala og Honduras,” tilføjer hun.
2. Unge lærer at kæmpe
for deres rettigheder
Som 33-årig kunne José Humberto Hernández som den første
under 50 år i sin landsbys 487årige historie kalde sig leder i

Foto: Alejandra Nuno

1. Dansk juristdelegation tog
til Mellemamerika

sin landsby. Han blev valgt til
denne nøgleposition efter at have
gennemført uddannelsen som
menneskerettighedsforkæmper.
José Humberto Hernández er
en af flere hundrede unge, der
via det regionale menneskerettighedsprogram er blevet rustet til at
repræsentere lokalbefolkningen i
kampen for rettigheder.
3. Voldsramte kvinder fik hjælp
til at søge retfærdighed
Foto: ECAP

Fakta

3 eksempler på arbejdet
Foto: Mike Kollöffel

nylig eller helt tilbage til borgerkrigen
har været udsat for diskrimination og
overgreb, fået psykosocial hjælp og
juridisk støtte til at søge retfærdighed
ved en domstol.
I Nicaragua har unge fået undervisning i lovgivning og rettigheder
og lært, hvordan de selv kan forsvare
egne og andres rettigheder.
I Washington har to af IBIS’
partnere lagt internationalt pres på
Guatemalas regering ved at forelægge problemerne med korruption og
dårlige retssystemer ved en høring for
Den Interamerikanske Menneskeretskommission.
Og i Danmark har tre topjurister
holdt foredrag og skabt historier i
landsdækkende medier om menneskerettighedssituationen i Mellemamerika, efter at de i efteråret var på
en længere rejse i regionen sammen
med IBIS og Folkekirkens Nødhjælp.

Disse mayakvinder så deres mænd
blive myrdet og blev selv bortført
og udsat for tvangsarbejde og
seksuelle overgreb under borgerkrigen. Siden har de levet i stilhed
af frygt for stigmatisering og
forfølgelse. Nu har de og kvinder
som dem fået psykologisk bistand
og juridisk støtte, så de kan få
deres sag for en domstol og få
rettens ord for, at det var urimeligt
og uretfærdigt, hvad de dengang
blev udsat for.
Støtte til kvinder, der har været
udsat for diskrimination og overgreb, men ikke tør eller kan søge
retfærdighed, er en vigtig del af
IBIS’ arbejde i Mellemamerika.
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Ikke alt,
der glimter...
Kort før sommerferien landede en rapport på skrivebordet hos en række ministre,
virksomheder og ngo’er i store dele af Sydamerika. Den handler om guld og er
en del af IBIS’ arbejde for at sikre Sydamerikas fattigste en retfærdig andel
af indtægterne fra deres egne naturressourcer.
ANDREAS THAU LOFTAGER OG MALENE AADAL BO / FOTO: SHARON PRUITT OG SHAWN HAWKEY 					

H

vad nu, hvis
Bolivias regering
kan læse sort på
hvidt, at de er det
land, der tjener
absolut mindst på deres guld?
Eller hvis man i Peru kan se i
klare tal, hvordan antallet af sociale
konflikter eksploderer, når et mineselskab kommer til?
Eller hvis myndighederne i
Ecuador i grafer kan se, hvordan
manglende kontrol med guldminer
har forurenet junglen?
”Når den viden findes og er
tilgængelig, så er der allerede taget
et stort og vigtigt skridt i retning
af at udvinde landenes råstoffer på
en måde, som øger deres skatteindtægter, og som samtidig tager
hensyn til naturen og lokalbefolkningens rettigheder.”
Det siger Misha Wolsgaard-Iversen, som står i spidsen for IBIS’
regionale Latinamerikaprogram
LAPI.
I hånden har hun en rapport,
som IBIS’ partner, tænketanken
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CEDLA, udgav kort før sommerferien. ”La Economia del Oro” (guldets økonomi), som den hedder, er
en grundig analyse af, hvordan de
seneste 10 års femdobling af guldpriserne på verdensmarkedet har
påvirket økonomien, miljøet og det
sociale klima i en række sydamerikanske lande.
Konklusion: ikke helt så positivt, som man måske skulle tro.

Et godt udgangspunkt

”Det generelle billede er, at landene
kun tjener en brøkdel af guldets
værdi, men til gengæld døjer de
med negative konsekvenser af
udvindingen såsom forurening af
miljøet og social uro,” siger Misha
Wolsgaard-Iversen.
Med rapporten er der ifølge
Misha Wolsgaard-Iversen skabt et
fundament for det videre arbejde
med at sikre en mere bæredygtig
udvinding af regionens naturressourcer.
“Den bibringer vigtig viden og
argumenter til lokalbefolkningen

og organisationer i deres forsøg
på at influere politikerne. Samtidig er håbet, at denne type viden
kan bruges over for politikere og
myndigheder i de forskellige lande,
så de forstår, at de har en fælles
interesse i at lave bedre politikker
og aftaler,” siger hun.
Samme metode bruges af en
lang række af IBIS’ andre partnere,
der arbejder med at skabe en bæredygtig udvinding af råstoffer som
olie, gas, mineraler og altså guld.
Først skaber man viden, der
dokumenterer udfordringer og
muligheder, og siden kommer man
med velunderbyggede forslag til,
hvordan politikker og procedurer
bør skrues sammen.
”Og ikke mindst styrkes lokalbefolkningen og deres organisationer ved at kende deres rettigheder
og få hjælp til at gøre deres stemme
gældende over for politikere og
andre nøgleaktører,” siger Misha
Wolsgaard-Iversen.
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Fra rapporten...

S

CEDLA (Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agropecuario) er
en tænketank med hovedsæde i La Paz,
Bolivia. Siden 1985 har CEDLA lavet analyser om økonomisk udvikling og arbejdsmarkedet i blandt andet Peru, Brasilien,
Ecuador, Colombia og Argentina.
IBIS har arbejdet sammen med CEDLA
siden 2002 og støtter især forskning i de
økonomiske, sociale og miljømæssige
konsekvenser af råstofudvinding.
Netop nu arbejder CEDLA og IBIS på
en sammenligning af, hvor meget de
forskellige lande tjener på hvert kilo guld,
der udvindes fra deres undergrund, og
hvordan de forskellige love og aftaler er
sat sammen.
CEDLA arbejder også på en samling af
”best practices”, som nationale og lokale
myndigheder på tværs af regionen kan
lade sig inspirere af.

ociolog Neyer Nogales er en af skribenterne på
rapporten “La Economia del Oro”.
Han har interviewet mennesker, der bor og arbejder tæt på de mange nye guldminer i Bolivia. Og han har
især set nærmere på vilkårene for de oprindelige folk,
som ofte ejer den guldholdige jord.
”Som regel får jordejerne mellem 10 og 30 procent af
overskuddet fra guldet – og tendensen er, at de fattigste
bønder og de oprindelige folk laver de dårligste aftaler.
De får kun en ganske lille indtægt, men står tilbage med
regningen i form af jord, der ikke længere kan bruges til
landbrug, og omfattende forurening med især kviksølv,”
siger Neyer Nogales.
Heller ikke på statsligt plan ser det ud til at lykkes
landene at få nær det ud af deres naturressourcer, som
de kunne. I rapporten anslår CEDLA, at alene Bolivia de
seneste syv år er gået glip af langt over en milliard kroner
i tabte skatteindtægter, som kunne have været brugt til
udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Og billedet er det
samme i Colombia, Ecuador, Brasilien og Argentina, der
ligesom Bolivia kæmper med det, CEDLA kalder ”alt for
lempelige skatteaftaler”, og egentlig skattesnyd.

Nøgletal fra rapporten

•
•
•

Se hvordan en rapport
kan ændre praksis
Læs historien om PFA og Canadiske
GoldCorp på www.ibis.dk eller scan
koden med din smartphone.

•

Den globale pris på guld blev næsten femdoblet fra
2003 til 2013. Det gav en voldsom interesse for at
udvinde guld i en række lande.
Den samlede udvinding fra Sydamerika er fra 2003
til 2013 steget fra 400 til 530 tons om året.
Trods højere priser og større udvinding har landene
ikke haft den forventede indtjening. Det er ifølge
CEDLA, fordi politikker og kontrakter er for lempelige, skatterne for lave, og huller i skattelovgivningen
og problemer med overvågning og opkrævning gør
det nemt for virksomhederne at unddrage sig skat.
Royalties, som minevirksomhederne betaler af den
samlede værdi af udvindingen, svinger fra nul procent
i Chile til syv i Bolivia. De fleste ligger omkring to
procent.

Læs hele rapporten (på spansk) på www.cedla.org
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Vil du også
være lidt latino?
Tilmeld dig vores spritnye
nyhedsbrev med historier
om og fra Latinamerika.
Tilmelding på
www.ibis.dk/nyhedsbreve

DET SKER

Arrangementer og events opdateres løbende på www.ibis.dk/arrangementer

26.-27. september
Frivillig work camp
Kom med når IBIS’ frivillige
skubber på for en mere lige
verden på efterårets work camp.
Du bliver klogere på ulighed og
på, hvordan vi bekæmper den.
Du får værktøjer og venner,
når vi sammen skaber afsæt
for resten af arbejdet i 2015
på tværs af landet.
Læs mere og tilmeld dig på
www.facebook.com/
groups/IBISvolunteers/
28. september-2. oktober
Verdenstimen
I september 2015 lanceres de
nye globale verdensmål. I den
anledning lanceres en verdensomspændende kampagne,
der skal skabe kendskab til
de nye mål. “Verdens største
klassetime” er skoledelen af

kampagnen, som IBIS står for,
og som skal få skoler i hele
verden til at bruge en lektion
i uge 40 på emnet.
Læs mere på
www.heleverdeniskole.dk/
verdenstimen
4. oktober
Film om Colombias
kamp for fred
Kom til en særvisning af Andreas Dalsgaards Robertnominerede dokumentarfilm ”Colombias kamp for fred”. Filmen
er blevet vist på filmfestivaler
over hele verden, og Latinofilm
er medarrangør.
Videomøllen, på hjørnet af
Sankt Hans Gade og
Ravnsborggade, Nørrebro,
København.
Klokken 20.00

24. oktober
Generalforsamling
IBIS holder sin årlige generalforsamling. Dagens vigtigste
punkt bliver debatten og
beslutningen om, hvorvidt IBIS
i fremtiden skal være en del af
Oxfam. Alle er velkomne, men
kun ordinære medlemmer har
stemmeret. Du kan melde dig
ind på ibis.dk/medlem-af-foreningen
Klokken 11.00-17.00
Læs mere på www.ibis.dk/gf
September, oktober
Latinofilm
Sensommeren igennem er der
både i Aarhus og København
film om og fra Latinamerika.
Programmet opdateres løbende
på www.facebook.com/ibislatinofilm

Følg os på
facebook

Følg os
på Twitter

Og på
Instagram

Søg på IBIS og vælg
profilen med den gule
sol i logoet.

@IBIS_dk
Vi er også aktive under
hashtagget #dkaid

@everydayibis
@ibisdk

IBIS er
observatør i

