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LEDER

Når politikerne svigter

D

e sidste måneder af 2015 kan vise sig
at blive de vigtigste i mange år.
Med korte mellemrum har beslutningen om nye globale udviklingsmål,
afgørende klimaforhandlinger og
Danmarks egen kurs i alt dette været på dagsordenen.
For nogle måneder siden formulerede vi det i dette
magasin håbefuldt som ”en helt unik chance for at
bekæmpe ekstrem ulighed og uretfærdighed i verden.”
Siden har vi set, at det desværre ikke er en chance,
som vores politikere vil gribe af sig selv – hverken i
forhold til at skabe den nødvendige finansiering til
at gøre de nye udviklingsmål til virkelighed eller i
forhold til at tage de nødvendige skridt til at begrænse
klimaforandringerne.

Midt i det hele er jeg glad

På mange måder er det forstemmende, men midt i det
hele ser jeg noget, som har gjort mig meget glad. En
ny energi og beslutsomhed fra civilsamfundet, som i
Danmark og over hele verden i disse dage tager stilling
og tager ansvar.
Eksempelvis var det med stor tilfredshed, at jeg i
oktober kunne overrække Udenrigsminister Kristian
Jensen 12.500 underskrifter, som IBIS havde indsamlet
på bare tre uger – protester imod regeringens historiske besparelser på udviklingsbistand til verdens fattigste. Underskrifterne mod nedskæringer på uddannelse
og global undervisning på bevaruddannelse.nu skal på
samme måde tælles i tusinder, og ikke mindst har jeg
med glæde noteret mig antallet og omfanget af stemmer, der i disse dage beder om og presser politikerne
til at lave en fair og bæredygtig klimaaftale i Paris.
Det er godt at se, at så mange i både Danmark og
resten af verden veksler deres frustration – ikke til
apati – men til holdning og handling.

kun alt for tydeligt vil kunne mærkes blandt de mennesker i Latinamerika og Afrika, som vi er sat i verden
for at hjælpe. Det er på alle måder helt forkert.
Vi gør vores bedste for at afbøde konsekvenserne og
også fremover være en stærk forkæmper for verdens
fattigste. Et vigtigt skridt blev taget, da IBIS’ medlemmer i oktober stemte ja til, at IBIS indtræder som
medlem af en af verdens største udviklingsorganisationer, Oxfam. Fremover bliver vi en del af en familie,
der laver udviklings- og nødhjælpsarbejde i flere end
70 lande verden over, og som er dagsordenssættende
på globalt niveau.

De private bidrag er afgørende

Næste vigtige skridt er, at vi bliver endnu bedre til at
samle de mange danskere, som er imod nedskæringerne og gerne selv tager et finansielt ansvar for at skabe
en mere retfærdig verden. Heldigvis viser nye tal en
markant stigning i antallet af danskere, der er positive
over for udviklingsbistand, og som sætter handling
bag ordene ved at give flere penge til velgørende formål – herunder IBIS.
Tusind tak til alle jer.
Med venlig hilsen

VAGN BERTHELSEN
Generalsekretær, IBIS

IBIS som organisation og vores mulighed for at gøre
en positiv forskel i verden er blevet ramt hårdt af
regeringens dramatiske nedskæringer på udviklingsbistanden. Vi har netop sagt farvel til hver fjerde
medarbejder på kontoret i København, og snart følger
afskedigelser på vores landekontorer og opsigelser af
aftaler med gode partnere. Alt sammen noget, som
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IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle
mennesker har lige adgang til uddannelse,
indflydelse og ressourcer.
IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk
udviklingsorganisation. Vi udfører vores arbejde
i samarbejde med folkelige organisationer og
myndigheder i Afrika og Latinamerika.
IBIS Fokus udgives med støtte fra Danida.
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verden
rundt med IBIS
Foto: Rikke Bruntse Dahl

IBIS’ OD-forslag
om unge på flugt

15.000 børn er kommet
i skole i Vestafrika
I tre år har IBIS arbejdet med at give nogle af verdens fattigste børn
adgang til en ordentlig skolegang. I Sierra Leone, Liberia og Ghana
har vi trænet dårligt uddannede lærere og hjulpet børnenes forældre
til at organisere sig og engagere sig i børnenes uddannelse. Vi har
arbejdet med lokale ledere for at gøre opmærksom på børns ret til uddannelse og understreget vigtigheden af, at piger og de fattigste børn
får en chance. Især har vi støttet og styrket en række lokale organisationer, der kæmper for bedre uddannelse.
”Især det sidste gør, at tiltagene på sigt vil gavne langt flere end de
næsten 15.000 børn og unge, som projektet har hjulpet til at komme i
skole, blive i skole og lære mere. Organisationerne er nu i stand til selv
at følge op på myndighedernes arbejde og løbende forbedre børnenes
skolegang,” siger Else Østergaard, som er konsulent og har evalueret
projektet, der er finansieret af SIDA.
Else Østergaard roser særligt effekten af de pigeklubber, der er
oprettet i forbindelse med en del af projektskolerne. I alle tre lande har
de vist sig at have stor betydning for pigers uddannelse og evne til at
sige nej til eksempelvis tidligt ægteskab, chikane og diskrimination,
hvilket tidligere fik mange piger til at opgive deres uddannelse.
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IBIS er med i kapløbet om at blive næste
års Operation Dagsværk-projekt. Det er
vi med projektet ”Med livet på spil”, der
skal hjælpe unge mayaer, der flygter fra
fattigdom og undertrykkelse i Guatemala.
Hvert år forlader over 120.000 mennesker Guatemala. En stor del af dem
er unge, som drømmer om en hverdag
uden vold og diskrimination og om bedre
mulighed for uddannelse og job. Men de
unges drømme brister alt for tit.
Sammen med danske gymnasieelever
ønsker IBIS at stoppe de unge fra at begive sig ud på den farlige rejse og i stedet
give dem mulighed for et værdigt liv i
Guatemala. Vi vil reducere vold, skabe
uddannelse og job og især gøre de unge til
aktører i at skabe forandringer i deres eget
liv og samfund.
IBIS har flere gange tidligere været en
del af Operation Dagsværk, og vi glæder
os til at se, hvordan de unge tager imod
årets forslag på stormødet 29. november.
Se hele årets
projektforslag
på www.ibis.dk,
eller scan
koden med din
smartphone.

Læs
mere
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Foto: Lotte Ærsøe

12.500 danskere skrev i
løbet af blot tre uger under
på, at regeringens varslede
nedskæringer på udviklingsbistanden slet ikke
hænger sammen.
Det gjorde de på stopudanskheden.nu, som er
IBIS’ underskriftsindsamling imod de varslede nedskæringer på
2,9 milliarder kroner. Vi takker for hver eneste underskrift, som
viser en stærk og bred modstand imod regeringens kurs og
prioriteter. Hver underskrift hjælper os med at fortsætte
arbejdet for verdens fattigste.
”Det er dejligt at mærke, at så mange er inderligt uenige i
en finanslov, der fremmer uligheden i Danmark og i verden.
Den opbakning bliver der brug for i den kommende tid,” siger
generalsekretær Vagn Berthelsen.
Foto: Holger Askov
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Gå med i den store
klimademonstration
Søndag 29. november går mennesker over hele verden
på gaden med krav om at stoppe klimaforandringer og
miljøødelæggelser. Vi viser de politikere, der om få dage
mødes til afgørende klimaforhandlinger i Paris, at deres
befolkninger ønsker en klode i balance, og at vi ikke vil
acceptere mindre end en stærk og ambitiøs klimaaftale.

Læseraket-postkort
vækker begejstring
i Guatemala
Mere end 2.000 postkort fløj forleden fra København til Guatemala, hvor de blev overrakt til Esvin
og Teresa – to af de børn, som blev portrætteret i
sidste års LæseRaket. Kortene er skrevet af danske
skoleelever, som har læst om Teresa og Esvins
hverdag i Guatemala, og som gerne til gengæld vil
fortælle de guatemalanske børn, hvordan det er at
bo i Danmark.
Konvolutterne med breve, tegninger og
gaver vakte stor glæde hjemme hos Esvin og
hans søskende, og Teresa læste dem op for sine
kammerater i skolen. Hun blev lidt genert, da hun
så, at en dreng havde tegnet sig selv og Teresa i et
hjerte.
Næste år er det børn fra Burkina Faso i Vestafrika, der optræder i LæseRaketten. Bogen er ved
at blive skrevet, og på www.heleverdeniskole.dk
kan du se, hvordan dit barns klasse kan få tilsendt
et gratis klassesæt.
Esvin er børnearbejder i
Guatemala. Se med, når
han går på opdagelse i 1.000
postkort og tegninger fra
børn i Danmark.

Se en
video!

Foto: Julie D. Knudsen

Tusindvis sagde
”stop udanskheden”

I København begynder demonstrationen klokken 13 på
Den Røde Plads på Nørrebro og bevæger sig med musik,
bannere og happenings gennem byen til Christiansborg.
Bag demonstrationen står IBIS sammen med en bred
vifte af danske organisationer. Vi glæder os til at se dig.
Læs mere på climateactiondenmark.com eller
facebook.com/climate-action-Denmark.
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Hvordan jeg overlever?

Ved at gå som en konge
Steffen Stubager drages altid af de ekstreme historier, når han leder efter cases til sine bøger
og artikler. Hør, hvad han oplevede, da han for nylig var i Mellemamerika for at sætte fokus
på IBIS’ og Folkekirkens Nødhjælps menneskerettighedsarbejde.
AF MALENE AADAL BO / FOTO: STEFFEN STUBAGER 									

Steffen Stubager (th.) og Asger Mow var blandt andet i San Pedro Sula i Honduras, som har verdens højeste mordrate.
En del af mordene bliver begået i byens store fængsel, som stort set kontrolleres af mara-banderne. Her er Steffen og Asger
sammen med den berygtede bandeleder Flash.
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D

e små landsbyer hos
moskitofolket på
Honduras’ østkyst
er fulde af enker
og mænd, som er
invaliderede eller dødssyge. Det burde
være et varsel om, at det, byens mænd
og store drenge hver dag foretager sig,
er livsfarligt. Alligevel insisterer journalisterne Steffen Stubager og Asger
Mow på at tage med, da mændene en
tidlig morgen sejler en håndfuld små
elendige både langt ud i hajfyldt hav.
Halvvejs får Steffen og Asger at
vide, at de nu er så langt fra kysten, at
IBIS ikke længere kan tage ansvar for
deres sikkerhed.
De vælger at fortsætte. Og da
de når frem til tilholdsstedet for de
hummere, som er hele landsbyens
livsgrundlag, er der ingen tøven hos
journalisterne. Fiskerne stikker enden
af en mørnet haveslange i munden, og
uden andet udstyr dykker de 30 meter
ned. Steffen og Asger hopper med.
”Det var der, historien var. I dybet,
sammen med fiskerne,” siger Steffen,
da han en måned senere sidder på
IBIS’ kontor i København.
Han og Asger var inviteret på re-

Maria Elsa blev låst inde
i fire måneder og voldtaget og tæsket dagligt.
Her er hun med barnet,
som hun har fået med
voldtægtsmanden.
Hun er stadig kun teenager
og en af tusindvis af unge
guatemalanske kvinder, der
udsættes for misbrug og
overgreb.

portagerejse til Guatemala, Nicaragua
og Honduras, hvor IBIS sammen med
Folkekirkens Nødhjælp og Danida
har et stort program, der har til
formål at forsvare menneskers basale
rettigheder. Blandt andet hummerfiskerne i Honduras.
”Fiskere er på alle måder frataget
muligheden for et værdigt liv. De har
ingen indflydelse, ingen rettigheder,
og deres eneste livsgrundlag er at fiske
de hummere, der dag for dag flytter
ud på dybere vand, så de efterhånden
fiskes med livet som indsats,” siger
Steffen Stubager.

Deres historie fortjener
at blive fortalt

Siden 2013 har IBIS og Folkekirkens
Nødhjælp sammen med Danida
beskyttet forfulgte aktivister og fagforeningsfolk i Mellemamerika. Vi
hjælper piger, der voldtages, misbruges eller tvinges til prostitution. Vi
hjælper børn og unge, der vokser op i
ekstrem vold, og vi støtter almindelige
borgere i deres kamp mod korruption
og i arbejdet med at opbygge politi og
domstole, man kan stole på.
Og så søger vi med foredrag og

artikler at sætte emnet på dagsordenen i Danmark.
”Det er det, jeg opfatter som min
opgave. At fortælle disse menneskers
historie og gøre det på en måde, som
får læserne til at høre efter. Som får
dem til at mærke noget og åbne øjnene for, hvad der foregår,” siger Steffen
Stubager, som ofte trodsede gode råd
og advarsler for at komme helt tæt på
begivenhederne.
”Jeg indrømmer, at der også var et
element af eventyr i det. Men du er
nødt til at komme tæt på, hvis du skal
forstå et menneske og fortælle dets
historie. Og disse menneskers historie
fortjener at blive fortalt ordentligt,”
siger Steffen.
Derfor tøvede han ikke, før han
hoppede i vandet sammen med
fiskerne i Honduras, kravlede ind på
det lille værelse til den prostituerede
pige i Guatemala eller spiste pizza
mellem bevæbnede mordere i en af
verdens farligste byer.

Det begyndte i Litauen

Det var en reportagetur til Litauen,
der for alvor tændte Steffen Stubagers
trang til at fortælle historier. Mødet

Sofia er prostitueret og arbejder fra
et lille værelse ud til en af Guatemala
Citys berygtede gader, La Linea. Hun
har netop været sammen med Kevin,
som er en af dagens mange kunder.

7

VERDEN RUNDT MED IBIS

med de mennesker, der skulle skabe
sig et nyt liv, da verdens største atomkraftværk Ignalina blev lukket. Siden
har Steffen boet og skrevet historier
fra seks kontinenter med en forkærlighed for de steder, hvor menneskers
liv er ekstremt.
Og uanset om Steffen bevæger sig
rundt i Kenyas værste slum eller i den
absolutte danske overklasse, hvor han
for nylig lavede research til sin nye
portrætbog om rigmanden Lars Juhl,
overlever Steffen via et enkelt tydeligt
råd: “Walk majestically” – gå som en
konge.
”Det sagde en bekendt engang
til mig, da en situation spidsede til
under et besøg i et af Nairobis barske
kvarterer: ’Steffen, you have to walk
majestically.’ Når du har lyst til at
løbe, så løft hovedet, se folk i øjnene,
og bevæg dig roligt,” griner Steffen,
for hvem rådet næsten er blevet et
mantra.
Han mener selv, at det er roen,
tilliden og åbenheden, der får mennesker til at fortælle ham deres historier.
De lykkelige historier. Og de benhårde skæbner, som dem han mødte
i Mellemamerika. Han sad roligt
mellem 12-årige drenge, som allerede
havde flere liv på samvittigheden.
Over for 13-årige enlige mødre,
hvis børn var undfanget ved voldtægt. Blandt 19-årige invalider efter
dykkersyge og 39-årige familiefædre,
der igen og igen frarøves deres hus og
jord for at gøre plads til industri.
”Det sværeste var faktisk mødet
med Fransesca. En guatemalansk

Aurelio Lopez fra
moskitosamfundet
langs Honduras’ og
Nicaraguas østkyst har
dykket efter hummere
i 22 år. I dag har han
lammelser flere steder
i kroppen som følge af
dykkersyge.

“Det sværeste var faktisk mødet med
Fransesca, som blev befriet efter seks år
som sexslave. Fuldstændig ødelagt gik
hun lidt zombieagtigt rundt og grinede.”
Steffen Stubager

kvinde, som blev befriet efter seks år
som sexslave. Fuldstændig ødelagt
gik hun lidt zombieagtigt rundt og
grinede. Per refleks redte hun sin
seng, hver gang jeg trådte ud af hendes værelse. Den psykiske vold, hun
havde været udsat for, havde ødelagt
hende mere, end jeg tror, fysisk vold
nogensinde ville kunne,” siger Steffen.
Fransescas historie er en af de
historier, som Steffen og Asger lige nu
sidder og skriver på i en lånt længe på

en gård i Langå i det østjyske. Hver
historie bliver otte avissider lang og
bringes i første omgang i JyllandsPosten over vinteren.
Du kan se billeder og høre Steffen og
Asger fortælle om deres oplevelser på
et fyraftensmøde, som IBIS arrangerer i løbet af januar.
Hold øje med tid og sted
på ibis.dk/arrangementer.

du kan
være
med!

BLÅ BOG Steffen Stubager er 28 år og freelancejournalist. Han har tidligere arbejdet for Jyllands-

Posten, men sagde op for at rejse til Brasilien og skrive historier. Her boede og arbejdede han
sammen med Asger Mow, som var med på reportagerejsen til Guatemala, Nicaragua og Honduras.
Reportagerejsen var finansieret af det menneskerettighedsprogram, som IBIS driver sammen med
Folkekirkens Nødhjælp og Danida i Mellemamerika.
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IBIS bliver medlem af Oxfam
Et stort flertal af IBIS’ medlemmer vedtog på årets generalforsamling,
at IBIS skal søge medlemskab af den internationale ngo Oxfam.

I

AF MALENE AADAL BO 												

Hvem er Oxfam?

Som navnet antyder, startede Oxfam
i nabolaget af Oxford, men konføderationen er siden udvidet med
medlemmer fra blandt andet USA,
Spanien, Holland og Australien og
også såkaldte sydlande som Indien,
Mexico, Sydafrika og Brasilien.
”Oxfam har en visionær, nord-sydbalanceret og progressiv dagsorden,
som er sammenfaldende med IBIS’
vision, og der er ingen tvivl om, at det
har været helt afgørende for, at styrelsen har anbefalet et medlemskab,”
siger IBIS’ forkvinde Mette Müller.
Hun er glad oven på medlemmernes beslutning, som betyder, at IBIS
efter et års observatørstatus nu med
medlemmernes opbakning kan gå
helhjertet ind i samarbejdet og for
alvor gribe de muligheder, der byder
sig i Oxfam.

”I Oxfam kan IBIS
få en langt stærkere
stemme og større
mulighed for at
bidrage til en mere
retfærdig verden.”
Foto: Lotte Ærsøe

BIS bliver en del af Oxfam.
Det ligger fast, efter at medlemmerne på generalforsamlingen 24. oktober sagde ja
til styrelsens indstilling. 72 af
105 stemte for, 31 imod og 2 stemte
blankt. IBIS bliver dermed en af 20
selvstændige organisationer, som
tilsammen udgør en af verdens største
udviklings- og nødhjælpsorganisationer, Oxfam International.
Tilsammen har Oxfam programmer i flere end 70 lande, humanitært
beredskab til at reagere på kriser og
katastrofer over det meste af verden
og et særdeles stærkt kampagneog lobbyarbejde.

”I Oxfam kan IBIS få en langt stærkere stemme og større mulighed for at
bidrage til en mere retfærdig verden.
Vi kan nå længere ud med arbejdet
inden for kvalitetsuddannelse og rettigheder i de enkelte lande og globalt
set,” siger hun.

Hvad så nu?

Medlemskabet af Oxfam vil kræve et
navneskifte og en større omlægning
af IBIS – en omlægning, som med det
samme blev påbegyndt på hovedkontoret i København.
”Vi skal indrette os, så vi – selv
med de begrænsede ressourcer, som
de danske bistandsnedskæringer
efterlader – kan yde et væsentligt
bidrag til Oxfam. Vi har stor erfaring
og ekspertise med at skabe udvikling
gennem uddannelse og arbejde med
udvindingsindustri og kapitalflugt.
Det vil vi gerne udbrede til hele Oxfam, så det kan komme mange flere

Mette Müller, forkvinde IBIS

mennesker til gode,” siger generalsekretær Vagn Berthelsen.
Ifølge ham vil IBIS også benytte
lejligheden til at blive mere synlig i
det danske landskab via flere og stærkere kampagner, som også vil gøre det
endnu mere attraktivt at være frivillig
i det nye IBIS.
”Og hvem ved? Måske kan vi med
tiden gøre, hvad andre medlemmer
af Oxfam gør: have bogbutik og
sælge fair trade-produkter. Eller vi
får måske kræfter til at arbejde med
uddannelse i Danmark? Det bliver i
hvert fald spændende at se alt det, vi
sammen med vores medlemmer kan
udrette i den store verden.”
Et endeligt Oxfammedlemskab
kræver vedtægtsændringer på to
ekstraordinære generalforsamlinger
– den første afholdes 6. december.
Derefter skal Oxfam til marts formelt
godkende optagelsen af IBIS.
Læs mere om Oxfam på oxfam.org
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”

Klimaforandringer booster
de problemer, der i forvejen
findes. Regn, vind, tørke,
men også fattigdom, konflikter,
migration og diskrimination.
Alt bliver værre med klimaforandringer.
Helene Gjerding, seniorrådgiver hos IBIS
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TEMA: KLIMA

Vejret koster dyrt for
verdens fattigste

De næste to uger holder verden vejret, mens præsidenter og statsministre forsøger
at blive enige om en ny global klimaaftale. Især de fattigste mennesker i de fattigste lande
mærker allerede nu konsekvenserne af klimaforandringerne.
AF MALENE AADAL BO / FOTO: LOTTE ÆRSØE 										

K

limaforandringer
forværrer alle andre
problemer, et land
måtte have. Så enkelt
og uretfærdigt ser
det faktisk ud. I områder med tørke
kommer der mindre regn, i områder
med oversvømmelser ødelægger
vandet endnu mere. Er man et sted
med stærke orkaner, vil de med stor
sandsynlighed blive voldsommere og
hyppigere.
”Generelt virker klimaforandringer som en booster af de problemer,
der i forvejen findes. Det gælder
regn, vind og tørke, men vi kan også
se effekten i forhold til fattigdom,
konflikter, migration og diskrimination. Alle problemer bliver værre med
klimaforandringerne,” siger Helene
Gjerding, der er seniorrådgiver hos
IBIS med speciale i klima.

Rammer de fattigste
hårdest

Allerede nu rammer klimaforandringer verdens fattigste i et omfang, som
truer med at underminere de fremskridt, der de seneste årtier er gjort
i forhold til udvikling, uddannelse,

sult og fattigdom. Senest viser tal fra
Verdensbanken, at klimaforandringer
truer med at skubbe 100 millioner
mennesker ud i fattigdom.
Derfor har klima siden 2009 været
en del af IBIS’ arbejde for en mere
retfærdig verden, og vi er blandt de
organisationer verden over, der har
arbejdet hårdt for at påvirke verdens
ledere til at være modige og ambitiøse, når de om lidt mødes til det
afgørende klimatopmøde COP21 i
Paris.
”Vi har især støttet lokale organisationer i vores partnerlande til at
kunne deltage og blive hørt i forhandlingerne, så de lande, der rammes
hårdest, også får indflydelse,” siger
Helene Gjerding.
Hun har været ansvarlig for udviklingen af IBIS’ klimaarbejde, der fra
begyndelsen byggede på en erkendelse af, at det ikke giver mening at
forsøge at give fattige mennesker
uddannelse og indflydelse uden samtidig at hjælpe dem til at blive mindre
sårbare over for klimaforandringer.
”I Ghana havde vi set, hvordan
tørkeproblemerne forværredes, og i
Mozambique kom der flere alvorlige

Det er IBIS’ mål
Der skal laves en retfærdig,
ambitiøs og bindende aftale, der
beskytter kloden mod menneskeskabte klimaforandringer.
Aftalen skal følge princippet
om, at forureneren betaler,
hvilket indebærer, at de rige
lande overfører ressourcer til de
fattige lande.
Initiativer til at reducere
skovrydning skal respektere
menneskers rettigheder.
Fattige mennesker og sårbare
samfund skal have penge og
støtte til at tilpasse deres levevis
til det nye klima.

Læs hele
IBIS’ klimapolitik.
Scan koden
med din
smartphone.
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oversvømmelser. Begge dele afbrød
børnenes skolegang og fjernede familiernes mulighed for og overskud til at
søge indflydelse og skabe langsigtede
forbedringer. I Latinamerika så vi
samtidig, hvordan oprindelige folk
blev frataget retten til deres skov, fordi
der pludselig var store penge i at bruge
jorden til at dyrke biobrændsel,” siger
Helene Gjerding.

Handler også om
rettigheder

I dag er IBIS’ klimaarbejde koncentreret omkring tre ting:
• At hjælpe mennesker og samfund
til at blive mindre sårbare over for
forandringer i klimaet.
• At forsvare menneskers rettigheder
– især dem, der lever i og af verdens
skove.
• At støtte civilsamfundet i udviklingslande til at deltage og blive hørt
i klimaforhandlinger.
”Det kan være helt små ting, der gør
en stor forskel. Vi har en række mindre
projekter, der går ud på at give unge
og kvinder kurser i, hvad klimaforandringer er, og hvad det betyder for
deres lokalsamfund. De får især viden
om, hvordan man kan beskytte sig og
forberede sig på nye storme, tørkesituationer eller oversvømmelser, og de får
mod og viden til at gå til deres lokale
ledere med denne viden,” forklarer
Helene Gjerding.
Andre initiativer er regionale eller
internationale og handler om at rejse
penge til, at man lokalt kan tilpasse sig
klimaforandringerne. Og andre igen
handler om at forsvare de mennesker,
hvis rettigheder kommer i klemme,
når eksempelvis oprindelige folks skov
pludselig bliver noget, som mange
store spillere vil bestemme over.
På de følgende sider kan du se
eksempler på IBIS’ klimaarbejde.
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Banker svigter
deres ansvar for klimaet

D

anske og internationale bankers klimaambitioner står langt
fra mål med deres faktiske investeringer. Det viser en ny
rapport ”Undermining Our Future”, som IBIS har udgivet
sammen med blandt andre Oxfam. Den sammenligner omfanget af
bankernes investeringer i vedvarende energi med deres investeringer
i fossile brændstoffer.
”Den viser, at i en verden, der har behov for at skifte fra fossil til
grøn energi, undlader bankerne at tage deres del af ansvaret for at
skabe et bedre fælles klima,” siger IBIS’ politiske chef, Lars Koch.
I Danmark har bankerne fra 2009 til 2014 i gennemsnit blot lagt
10 procent af deres energiinvesteringer i vedvarende energi. Især
vækker tal fra Jyske Bank, Danske Bank og Nordea opsigt. Deres
fokus på vedvarende energi ligger langt fra ordene i deres ambitiøse
CSR-politikker. Samlet for de 75 banker udgør de grønne investeringer kun 119 milliarder dollars, mens tallet for fossile brændstoffer er
næsten 10 gange højere. Rapporten viser dog også,
at det globalt set går fremad med bankernes udlån
til vedvarende energi.

Læs hele analysen på
www.ibis.dk/nyheder,
eller scan koden med
din smartphone.

Mål dit eget klimafodspor
IBIS har netop relanceret hjemmesiden Agent
Footprint www.agentfootprint.dk, hvor børn og
voksne kan måle deres egen personlige påvirkning af klimaet.
Du indtaster dit daglige forbrug af vand og strøm,
og hvorvidt du kører på cykel, i tog eller bil, når
du bevæger dig rundt. Siden udregner derefter
dit samlede CO2-forbrug og giver dig idéer til,
hvordan du kan reducere dit klimaaftryk.
Prøv den sammen med dit barn, og vis, hvordan
man selv kan gøre en positiv forskel.
www.agentfootprint.dk
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Ghana har nydt år med økonomisk
udvikling og vækst, men ekstrem
tørke og kraftig regn giver nye
udfordringer. Det kræver nye
løsninger, som IBIS har et bud på.
Se hvilke på ibis.dk, eller scan koden
med din smartphone.

I 2012 åbnede IBIS sammen
med madentreprenøren
Claus Meyer en madskole
med tilhørende restaurant
i Bolivias hovedby La Paz.
Projektets formål er at
skabe uddannelse og job til
marginaliserede unge samt
at lære en ny generation at
tænke klimavenligt.
En af grundværdierne
på Madskolen GUSTU og
de madskoler, der siden er

kommet til, er, at produkterne skal være lokale og
dyrket på bæredygtig vis.
På den måde forener man
i madskoleprojektet vækst,
sundhed og en bæredygtig
produktion.
Restaurant GUSTU er
i øvrigt lige blev kåret til
Latinamerikas 17. bedste.
Se mere på
www.madskolenibolivia.dk
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Foto: Andreas Thau Loftager

Klima handler også
om mad
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Her er vand nøglen
til uddannelse
Klimaet forandrer sig dramatisk i det nordøstlige Burkina Faso og påvirker
alle dele af hverdagen. Mangel på drikkevand er eksempelvis mange steder det,
der stopper børn fra at komme i skole.
TEKST OG FOTO: LOTTE ÆRSØE 										

L

ader man blikket
vandre gennem varmedisen her i middagsheden, ser man et tørt,
forblæst landskab med
spredte træer omkring en beskeden
skolebygning.
Vi er i Sebba i Burkina Faso på
kanten af Sahel. Indenfor i skolen
Ecole B er der fyldt på bænkene, og
grunden til det kan man få øje på,
hvis man ser godt efter et stykke
ude i landskabet. Det er en lille
brønd, som forældrebestyrelsen har
kæmpet for at få boret netop her i
nærheden af skolen.
”Før var mangel på vand den
direkte årsag til, at mange børn ikke
kom i skole. De kunne ingenting få
at drikke i løbet af dagen, og tørsten
gjorde det svært for dem at lære
noget og fik mange til at blive væk,”
forklarer Sow Hama Oumasou,
næstformand i forældrebestyrelsen.
”En anden grund til børnenes
store fravær var, at det i familierne
ofte er børnenes opgave at hente
vand, og fordi der var langt at gå
til brøndene, var det ofte svært for
børnene også at nå i skole.”
Sow Hama Oumasou er stolt af
den nye brønd og af, at det var et
ihærdigt stykke lobbyarbejde fra
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skolens forældre, der sikrede, at
Sebba fik en ny brønd, og at den
blev placeret netop her i nærheden
af skolen. Nu kan børnene slukke
tørsten i løbet af de lange og varme
skoledage. Og når skoledagen er
slut, kan de tage vand med hjem til
familien. Resultatet er, at langt flere
af byens børn passer deres skole.
”Det er op til os at gøre en forskel,” konstaterer Sow Oumasou.

Hvorfor blive boende?

Vand har altid været et problem her
i området, men klimaforandringerne har gjort det værre.
Det regner voldsommere i
regntiden, hvilket skaber oversvømmelser og skyller afgrøder
væk. Og den tørre tid er længere og
varmere, hvilket betyder, at mange
af de brønde, der tidligere gav vand
i tørtiden, nu er tomme.
Hvorfor bliver folk boende, når
klimaforandringerne gør livet så
svært her, kunne man spørge.
”Hvor skal de flytte hen?” spørger klimaansvarlig i Burkina Fasos
miljøministerium, Idrissa Semde,
tilbage.
”Mennesker her vil helst blive,
hvor de er, og det bedste, vi kan
gøre, er at hjælpe dem med at blive

modstandsdygtige over for de
forandringer, der finder sted,” siger
han.

Vi må finde en løsning

Det udsagn ligger i tråd med IBIS’
tanker om, hvordan man laver bæredygtigt udviklingsarbejde.
Vores første store program i
landet er ved at tage form, og selv
om hovedformålet er at skabe god
uddannelse til Burkina Fasos børn
og unge, har det fra begyndelsen
været tydeligt, at klimaforandringer
kommer til at stå centralt i arbejdet.
”Eksempelvis skal vi støtte forældrebestyrelser som den, der har
gjort en stor forskel her på skolen.
Det vil også være sammen med
forældre og lokalsamfund, at vi må
finde en løsning på, at mange børn
bliver taget ud af skolen for at følge
familiens kvæg til bedre græsgange i den tørre tid,” siger Hadissa
Ouedraogo, der er IBIS’ programdirektør i Burkina Faso.
IBIS støtter desuden lokale
oplysningskampagner, der udbreder viden om klimaforandringer og
bringer lokalbefolkningens idéer
og forslag i spil, så de kan blive på
deres hjemegn og ikke er tvunget
på flugt af det forandrede klima.

TEMA KLIMA

GØR EN

FORSKEL!
Sms ”klima”
til 1220

og giv 150 kroner
i gave til verdens
fattigste.

75.000 børn i skole
Siden 2010 har IBIS sammen med
BØRNEfonden haft et uddannelsesprojekt i Burkina Faso. I 2014 udvidede
vi indsatsen, og vi har nu indledt et
program, der skal give bedre skolegang
til 75.000 børn og unge.
Effekterne af klimaforandringer mærkes
allerede tydeligt i Burkina Faso, og derfor kommer klima til at spille en rolle.
Vi støtter lokalsamfundet i at afdække
og løse de klimaudfordringer, der kan
ødelægge børnenes skolegang, ligesom
vi støtter vores partnere i via teater, film
og radio at oplyse om, hvordan familierne kan blive mindre sårbare over for
klimaforandringerne.

15

TEMA KLIMA

På den ene side er det store fokus på skov en trussel mod
dem, der lever i skoven. På den anden side er det en unik
chance for at skabe udvikling for de fattige indianske folk.

CO2 er deres chance
for et nyt liv
I kampen for at standse klimaforandringerne har verden kastet sit søgelys på klodens store skove.
I Amazonas bor shuarfolket, som med IBIS’ hjælp kæmper for at vende den nye
opmærksomhed fra en trussel til en vej ud af fattigdom.
AF MALENE AADAL BO / FOTO: MISHA WOLSGAARD-IVERSEN 									

D

et vakte opstandelse,
da et par ledninger
forleden blev revet
over nær byen Sucúa
i Ecuador. Ledningerne er en del af det net, der gør
det muligt at sende radio til selv den
mindste landsby i den mest øde del af
junglen – radio, der ikke bare bibringer indbyggerne musik og hygge, men
som er selve livsnerven for områdets
120.000 shuarindianere.
”Siden 1968 har nyheder sendt fra
Radio La Voz de Arutam (Arutams
Stemme) været shuarindianernes
vigtigste og ofte eneste kilde til
information. Radioen har spillet en
uhyre vigtig rolle i organiseringen af
shuarfolket, og uden radioen tror jeg
ikke, vi i dag havde været et folk med
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indflydelse og rettigheder,” siger radioens direktør Piedad Wampash.
Piedad er selv shuarindianer og sit
folks allerførste uddannede journalist. Siden 2015 har hun drevet Radio
Arutam, som i mere end 40 år har
været afgørende for shuarindianerne.
Den har været bindeled i deres
kamp for at bevare deres territorium
og kultur, for deres kamp for uddannelse og sundhed og nu senest for
deres succes med at blive anerkendt
som retmæssige forvaltere af deres
territoriums enorme skovområder.
”I forsøget på at forbedre klodens
klima har man lavet et internationalt skovbevaringsprogram kaldet
REDD+, der handler om at betale
lande for at bevare skov og dermed
reducere udledningen af CO2,”

forklarer Tuntiak Katan, som arbejder
for FICSH – en af shuarindianernes
organisationer.
“Men programmet tog ikke hensyn
til de mennesker, der bor i og lever af
skoven,” siger han.

En stor præstation

Takket være den styrke, som de
indianske organisationer har opbygget – blandt andet via Radio Arutam
– er det lykkedes at sætte oprindelige
folks rettigheder på dagsordenen i de
internationale klimaforhandlinger.
Konkret har man udviklet konceptet
”indiansk REDD+”, som giver indianske folk en central rolle og indflydelse
på arbejdet for at bevare skov.
”Det er en stor og vigtig præstation
og et arbejde, som IBIS har støttet
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aktivt,” siger Misha Wolsgaard-Iversen fra IBIS.
IBIS støtter de oprindelige folks
organisationer og står bag en række
analyser og politiske tiltag, der bakker
op om de oprindelige folks krav i
internationale forhandlinger.
”Senest har shuarindianerne via
FICSH bedt IBIS tage del i et pilotprojekt, der skal vise, hvordan man
kan bevare skov og samtidig skabe
indtægt og udvikling til skovens fattige indianske indbyggere,” siger Misha
Wolsgaard-Iversen.
IBIS’ projekt kommer til at ligge i
Kutukú-Shaimi i Ecuador. Opgaven er
at kortlægge og værdisætte området i
forhold til dets evne til at optage CO2.
Samtidig skal lokalsamfundene
udarbejde såkaldte livsplaner for,
hvordan man vil udnytte områderne
og deres rige naturressourcer på en
bæredygtig måde.
Radio Arutam spiller en vigtig
rolle ved at producere og sende
programmer om klimaforandringer,
oprindelige folks rettigheder og
skovens betydning.
”Med det store fokus på skov og
CO2 følger en masse opmærksomhed
og potentielt en masse penge. På den
ene side er de internationale skovprogrammer en trussel mod dem,
der lever i skoven. På den anden side
er det en unik chance for at sikre en
bæredygtig udvikling for de fattige
indianske folk,” siger Misha Wolsgaard-Iversen.
Se den video, som COICA har lavet,
der forklarer indianske folks
betydning for klima og skovbevarelse.
www.youtu.be/
bsCQWuWteFI,
eller scan
koden med din
smartphone.
Se en

video!

Bag
billedet
Misha Wolsgaard-Iversen fra
IBIS tog forsidebilledet af de
to shuarpiger, da hun i november
var på rejse i Amazonas i Ecuador.
”Jeg mødte pigerne en sen eftermiddag ved floden. Ligesom de
andre piger fra landsbyen kommer
de her næsten hver eftermiddag for
at bade og vaske tøj.
De store piger har deres yngre
søskende på ryggen, og når de er
færdige med vasketøjet, hjælpes de
ad med at bære tøj og drikkevand
op ad skrænten til landsbyen.
De bor i Mia Sal i Amazonas i
Ecuador – tre dagsrejser fra den
nærmeste større by. Omgivelserne
er smukke, men jeg var rystet over,
hvor fattigt pigerne lever. Familiernes hytter er små med et enkelt
værelse og køkken ud i ét.
Diæten består hovedsageligt af
kogt yuca og bananer og, hvis man
er heldig, fisk fra floden. Mange

børn har parasitter og er fejlernærede. Jeg fik fortalt, at den nærmeste sundhedsklinik er 10 timers
sejlads ned ad floden, men jeg er
ikke sikker på, om de bruger den.
De fleste børn kommer dog i
skole, efter at landsbyen har fået en
fast lærer. Desværre har børnene
mange andre pligter, der tager
deres tid, og især pigerne dropper
tidligt ud for at blive gift og stifte
familie.
Større viden om og respekt for
kvinders viden og rolle er en del af
det skovprojekt, som IBIS netop er
ved at starte, og jeg håber meget,
at projektet bliver en succes, så det
på en gang kan styrke kvindernes
indflydelse og reducere fattigdommen i området.”

Shuar-folket
Shuarindianerne tæller cirka 120.000 mennesker og er et af godt 400
indianske folk i Amazonas.
IBIS støtter radiostationen Arutams Stemme, som når ud til 500
shuarlandsbyer og flere steder er den eneste kilde til nyheder. Radioen
bruges blandt andet til at give information fra organisationen FICSH.
Den bruges også til at sende personlige beskeder. De koster to kroner
per minut og er med til at finansiere stationen.
IBIS samarbejder med shuarindianernes organisationer FICSH og COICA
om det nye pilotprojekt i Ecuador, der handler om skovbevarelse på
oprindelige folks præmisser. Projektet løber foreløbig over tre år, og
budgettet er på i alt godt en million kroner.
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Betsy McCrea er en af 21 unge, der
nu kan kalde sig uddannet klimaforkæmper. Sammen med sin lille søn
bor hun på øen Rama Cay, som er
særligt truet af klimaforandringerne.

18

TEMA KLIMA

Nicaragua
ruster sig til fremtiden
Nicaragua er nummer fire på listen over de mest sårbare lande i verden, når det kommer
til klimaforandringer. Via forskning og uddannelse støtter IBIS indbyggerne i deres
kamp for at gøre samfundet klar til fremtidens udfordringer.
AF LINE BECHMANN / FOTO: EVA KØNGERSKOV 										

R

epræsentanter for to af
IBIS’ samarbejdspartnere i Nicaragua er blandt
deltagerne, når dørene
om lidt åbnes for den
store klimakonference i Paris.
For Nicaragua er et af de lande i
verden, der allerede mærker det forandrede klima, og hvor der er akut brug
for gode globale klimaaftaler.
IBIS støtter vores partnere, så de
kan deltage i de vigtige internationale forhandlinger, og så de lokalt i
Nicaragua kan være med til at presse
politikerne til at lave planer, der gør
det muligt at afbøde de skadelige
effekter af klimaforandringerne.
Ifølge Jairo Valle, der er programkoordinator for IBIS i Nicaragua,
er det nødvendigt at arbejde med
klimadagsordenen, fordi den allerede
påvirker især landets fattige og udsatte
befolkningsgrupper.
”Især er det vigtigt, at IBIS støtter
lokale organisationers forsøg på at
få regeringen og de lokale politikere
til at beskytte den sårbare natur, før
vandressourcer udtørrer, og skovene
forsvinder,” siger Jairo Valle.

Kampen foregår både
nationalt og helt lokalt
Ved Nicaraguas østkyst ligger den
lille ø Rama Cay, som er hovedstad
for Rama-Kriolerne – et af landets
oprindelige folk. Her har IBIS støttet

”Allerede nu har vi
en udfordring med at
skaffe vand nok.”
Victor Campus, Centro Humboldt

uddannelsen af 21 unge, der nu kan
kalde sig klimaforkæmpere.
De har mobiliseret deres naboer for
at få lokalpolitikerne til at prioritere
de ting, der kan gøre lokalsamfundet
mindre sårbart over for de forandringer, som det ændrede klima har
medført. Eksempelvis er vandstanden
steget, og fiskebestanden er reduceret.
”Jeg håber, at vi kan gøre en forskel.
Mit største ønske er, at også min søn
skal kunne vokse op og leve sit liv her
på øen,” siger Betsy McCrea, der er en
af de nye klimaforkæmpere.

Folk skal vide, hvad
der sker

I hovedstaden Managua deler Victor
Campus bekymringerne for klimaforandringernes konsekvenser for
Nicaragua.
Han er underdirektør i miljøorganisationen Centro Humboldt og er
især optaget af regeringens ønske om
at anlægge en stor kanal, der skal tillade skibstrafik på tværs af Nicaragua.
Han arbejder for, at beslutningsprocessen skal være åben og for at folk

skal kende og forstå de miljømæssige
og sociale konsekvenser af projektet.
Det bekymrer ham, at Nicaraguakanalen efter planen skal gå gennem
den store Nicaraguasø og dermed
ødelægge det, der i dag er Centralamerikas største ferskvandsreserve.
”Klimaforandringerne og den
alvorlige tørke, som vi har i øjeblikket,
demonstrerer allerede nu en udfordring med at skaffe vand nok. Og den
analyse, vi med IBIS’ støtte har fået
lavet, af de sociale og naturmæssige
konsekvenser af byggeriet, viser, at
der er alvorlige risici,” siger Victor
Campus.
Ifølge Global Climate Risk Index
er Nicaragua det land, som efter
Honduras, Myanmar og Haiti er
mest sårbart over for klimaforandringer.
IBIS har arbejdet sammen med
de lokale organisationer Blue
Energy og Centro Humboldt i
forsøget på at gøre landet mere
robust over for klimaforandringer og hjælpe især de fattigste
indbyggere til at tilpasse sig de
ændrede levevilkår.
Læs hele Global Climate Risk
Index 2015 på:
www.germanwatch.org/en/
download/10333.pdf

Læs
mere
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”Siden vi fik sol- og vandkraft, har vores børn kunnet studere om aftenen,” siger Abdulai Barry, der er generalsekretær i landsbyen
River Number 2. Fra de frodige bjergskråninger har vandturbiner og solpaneler det seneste år forsynet landsbyen med strøm.

Sierra Leone vil være
energipioner
I Sierra Leone har kun en håndfuld byer adgang til elektricitet. Et nyt stort projekt skal vende
ulempen til en fordel og gøre landet til pioner inden for bæredygtig energi.
TEKST OG FOTO: WILLIAM VEST-LILLESØE 										

I

et klasselokale på Center for
Alternative Energistudier i
Sierra Leones hovedstad Freetown sidder rækker af studerende omgivet af energieffektive brændeovne og vandturbiner. De
er ved at lære om solcelleteknologi.
Wilfred Turner er en af de studerende, og han opgav en karriere som
revisor for at blive en del af Sierra
Leones grønne energirevolution.
”Der er stor efterspørgsel på alternativ energi lige nu. Vi har masser af
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sol og kraftig regn, der kan forsyne os
med energi. Og det kan blive en god
forretning,” siger Wilfred Turner.

En ren energirevolution

I Sierra Leone har kun en håndfuld byer adgang til den offentlige
strømforsyning, der er upålidelig og
ofte bliver afbrudt. Samtidig er landet,
ifølge FN’s udviklingsorganisation
UNDP, ekstremt sårbart over for
følgerne af klimaforandringer.
De to ting tilsammen gav IBIS

og vores partnere idéen til at lade
bæredygtig energi være omdrejningspunktet for et nyt udviklingsprojekt,
der skal skabe uddannelse og job til
landets fattige unge. Og det fik med
det samme stor opbakning fra Sierra
Leones regering og højere læreanstalter – herunder Center for Alternative
Energistudier.
”Elektricitet er en forudsætning
for udvikling, hvad enten det handler
om at udbygge uddannelsessektoren
eller styrke landbruget. Og allerede
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”Sierra Leone kan
blive et paradis med
strøm til alle og vise
vejen til bæredygtig
udvikling.”

uddanne hundredvis af eksperter i
alternativ energi fra Sierra Leones tre
tekniske skoler.
Når de sidenhen får arbejde rundt
om i lokalsamfundene, vil de skabe
sig en indtægt, samtidig med at deres
viden og ekspertise forplanter sig til
hele landet.

Wilfred Turner, studerende

Et paradis med strøm

nu mærker vi stigende efterspørgsel
på bæredygtige og stabile kilder som
vand, sol og vind,” siger Mohammed
Kamara, der leder uddannelsescentret
i Freetown.
Allerede i dag bliver solpaneler i
stort omfang solgt på gaden i landets
større byer. Mange af dem er dog af
ringe kvalitet, og ifølge Mohammed
Kamara er den største udfordring, at
der mangler veluddannede lokale teknikere og entreprenører. Derfor hilste
han projektet velkommen og ser det
som en unik mulighed for på en gang
at skabe en grøn revolution inden
for landets energisektor og samtidig
skabe uddannelse og job til unge.
Og det er netop tanken med
projektet, som over de næste år vil

Ud over selve uddannelsen på de tekniske skoler står IBIS for at afholde en
række workshops for lokale entreprenører i, hvordan de udnytter den nye
teknologi.
Og så støtter vi skoler til at opsætte
solceller, som giver elektrisk lys og
dermed en mulighed for, at eleverne kan læse lektier eller få ekstra
undervisning i de ellers helt mørke
aftentimer.
Tilbage i klasselokalet er Wilfred
Turner i gang med at lære sig alle
detaljerne i et solpanel. Han har store
håb for Sierra Leones fremtid.
”Hvis vi bliver gode til at udnytte
og beskytte det potentiale, naturen
har, så kan Sierra Leone blive et paradis med strøm til alle og vise vejen til
bæredygtig udvikling,” siger han.

Solen går tidligt ned i Sierra Leone, og
derefter henligger landsbyerne som regel
i mørke. Men i et klasseværelse i byen
Kabala lyser to klare pærer op og giver
eleverne mulighed for at bruge aftentimerne til at studere.
”Jeg plejede at læse ved et stearinlys,
men det var anstrengende for øjnene, og
stearinlys er dyre,” siger 16-årige Fodie
Sesay.

Projektet
Projektet PRESSD står for
Promoting Renewable Energy
Services for Social Development.
Det løber fra 2014 til 2018 og
er støttet af EU.
Målet er at skabe udvikling og
bedre uddannelse ved at give
flere lokalsamfund adgang til
klimavenlig energi. Samtidig
skaber man uddannelse og job
til unge, som lærer at etablere
og vedligeholde solceller, vandturbiner og små vindmøller.
Projektet udføres i et samarbejde mellem IBIS, tyske Welthungerhilfe, italienske COOPI og
den lokalt forankrede organisation Energy for Opportunity.

I stedet for at sælge og reparere benzindrevne generatorer skal teknikere og
forretningsmænd og kvinder være entreprenører med ekspertise i solceller,
vindmøller og vandturbiner.

Læs mere på www.pressd-sl.org

Læs
mere
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Det er mit ansvar
som menneske
Hvis verden skal klimaproblemerne til livs, skal vi alle tænke i bæredygtighed.
Det mener Sarah Crumlin Spanggaard, som er frivillig i IBIS’ klimagruppe
og netop har været til ungdomstopmøde i Paris.
TEKST OG FOTO: CHRISTINE HYLDAL 										

E

n af dem, som ser mest
frem til de næste ugers
klimatopmøde i Paris, er
Sarah Crumlin Spanggaard. Hun er 27 år,
blogger om klima, går i genbrugstøj
og tager hellere en varm trøje på end
skruer op for radiatoren. For som hun
siger:
”Jeg er ikke hellig, men det ville
være hult, hvis jeg ikke levede efter
mine egne værdier.”
Og det er lige præcis det, som
Sarahs historie handler om: værdier
om bæredygtighed og om at passe på
den jord, vi lever på. Værdier om at
passe på de ressourcer, vi har. Og om
at værne om det, man tror på.
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Sarahs forældre boede på den samme
gade hjemme i Aalborg, men mødte
først hinanden, da de begge var i Nicaragua for at bygge skoler. Projektet var
i øvrigt et samarbejde med IBIS, der
dengang hed WUS. Resten er historie.

Solidaritetssange
og en plakat

Forældrene lærte Sarah om retfærdighed og om, at der findes mennesker i
verden, som ikke har det lige så godt
som hun. I hjemmet blev der spillet
solidaritetssange om Latinamerika, og
på væggen hang en plakat fra Mellemamerika, hvorpå der stod: ”Jorden
er vores mor.” Den plakat har Sarah
kigget på hele sin barndom.

”Vi griner lidt og kalder det indoktrinering. De har præget mig meget,”
siger Sarah.
”Jeg har altid betragtet mig selv
som ret venstreorienteret og som en,
der ville kæmpe for mennesker og
social retfærdighed. I dag ser jeg klimaproblematikken som mindst lige så
vigtig – for klimakampen og kampen
for social retfærdighed hænger uløseligt sammen.”
I dag er Sarah frivillig i flere
organisationer og især aktiv i IBIS’
klimagruppe. I oktober stod hun på
talerstolen ved den globale klimaaktion i København og talte imod
skiffergas. Og kort efter deltog hun via
sit engagement i IBIS i et ungdomskli-
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Sarah har været aktiv i IBIS i knap to år.
”Det er gået op for mig, at alle de store valg, jeg har
truffet, er sket på baggrund af en brændende passion
for Latinamerika og bæredygtig udvikling. Begge
dele er meget fint forenet i IBIS.”

Foto: Holger Askov

Deltag i den store
klimamarch
På søndag 29. november går mennesker over hele verden på gaden for at
vise de politikere, der om få dage mødes til de afgørende klimaforhandlinger i Paris, at deres befolkninger ønsker en stærk og ambitiøs klimaaftale.
I København begynder marchen klokken 13 på Den Røde Plads på
Nørrebro og bevæger sig med musik, bannere og happenings
gennem byen til Christiansborg.
Vi glæder os til at se dig.
Se mere på facebook.com/climate-action-Denmark

matopmøde i Paris. For Sarah er det
nødvendigt at være aktiv og råbe højt.

Useriøse politikere

”Folk skal mindes om og forstå, hvor
grelt det står til med klimaet. Politikerne tager det ikke alvorligt. De
implementerer ikke bæredygtighed i
deres politik, så når almindelige borgere ikke ser, at vores politikere tager
klimadebatten alvorligt – hvorfor skal
de så selv gøre det?”
Men det bør de, mener Sarah, der
synes, det giver god mening at begynde med sig selv. Spare på vand og el,
minimere sit skrald.
”Men selvfølgelig skal vi også have
overtalt vores politikere til at tænke

bæredygtighed ind i lovgivningen og
støtte de mange initiativer, der kan
gøre en forskel. For eksempel er der
lige nu folk, der forsker i, hvordan
man får elektricitet ud af skrald. Og
private virksomheder kan gøre meget.”
Hvorfor orker du?
”Jeg ville ikke kunne leve med bevidstheden om, at verden er uretfærdig og
forkert, uden at gøre noget ved det.
Det er mit ansvar som menneske.
Jeg forsøger at smitte og inspirere
andre med min entusiasme og få flere
til at gøre det, der skal til,” siger hun
og tilføjer:
”Man skal begynde med sig selv, og så
må det brede sig som ringe i vandet.”

du kan
være
med!

Vil du også gøre
en forskel?
IBIS har frivilliggrupper, der
arbejder med klima, skat,
uddannelse og Latinamerika.
Klimagruppen er medarrangør
af weekendens store klimademonstration i København
og har i foråret holdt oplæg på
landets gymnasier om klima og
naturressourcer.
Vil du være med?
Skriv til Stine Bang
på frivillig@ibis.dk.
Læs mere på
ibis.dk/bliv_frivillig

du kan
være
med!
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Men han kunne
rigtig godt tænke sig
en første skoledag.
Sms ”julegave” til 1220
og støt med 150 kroner.

GIV EN JULEGAVE
TIL BØRN SOM TEÏDO

sms ”julegave”
til 1220
og støt med
150 kroner.

Udbyder af sms-tjeneste: IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 Kbh V. Tlf: 3535 8788 · Foto: William Vest-Lillesøe

Der er ingen grund
til at give Teïdo
en ged i julegave
– sådan en har han.

