IBIS MEDLEMSMAGASIN
Nr. 147 / maj 2016

TEMA:
IBIS I OXFAM
Så er vi medlem
– hvad nu?

Uddannelse,
der virker

Fra nada til noget
i Nicaragua

Gratis
bog til dig
Bestil LæseRaketten 2016
— læs mere på side 9

Tak for
dit bidrag

Pengene
fra Danmarks
Indsamling 2016
hjælper nu
i Liberia

LEDER

Foto: Alex Baker

Kære
IBIS-medlemmer ...

Winnie Byanyima er direktør i Oxfam
International. Hun er født i Uganda,
hvor hun var medlem af parlamentet
i syv år. Derudover har hun arbejdet
for Den Afrikanske Union og FN’s
udviklingsprogram. Hun er kendt verden
over for sit arbejde med fredsskabelse,
demokrati og kvinders rettigheder.

V

elkommen i Oxfam! IBIS er nummer 18 i en voksende
global bevægelse, der arbejder i mere end 90 lande
for en retfærdig verden uden fattigdom. Tak, fordi I
har valgt at følges med os på denne vigtige rejse!
IBIS og Oxfam deler en stolt tradition for
græsrodsaktivisme – og for at lytte til folkets stemmer og tage dem
med helt ind i magtens inderste cirkler. IBIS tager et stort partner
netværk med ind i Oxfam, og det er en enorm styrke for os alle, at vi
nu også har fået en repræsentant i Skandinavien. Sammen vil vi nå
endnu længere i kampen mod fattigdom, ulighed og uretfærdighed.
IBIS har i dag stor betydning på mange områder, lige fra uddan
nelse til ligestilling og udvindingsindustri. Og når det kommer til
klimaforandringer og ulighed, har vores organisationer den samme
dagsorden. Sammen vil vi få meget større indflydelse. Og sammen
bliver vi bedre til at udvikle måder at gøre tingene på, som kan afbøde og løse de problemer, der er så afgørende for den tid, vi lever i.
Styrken i at tale med én stemme i kampen mod fattigdom må ikke
undervurderes. Jeg er netop vendt hjem fra en rejse til Zimbabwe,
Kenya og Liberia, hvor jeg mødtes med Oxfams lokale partnere og
allierede. I Liberia talte jeg blandt andet med IBIS’ og Oxfams med
arbejdere om vores fælles fremtid. Og de fortalte mig alle den samme
historie: Sammen er vi stærkere.
IBIS og Oxfam er allerede stærke, kløgtige, modige og politiske
– men sammen bliver vi så meget mere. Sammen bliver vi bedre
til at tackle uretfærdighed. Sammen påvirker vi verdens topstyrede
magtstrukturer meget mere effektfuldt. Og sammen giver vi en endnu
stærkere stemme til verdens mest marginaliserede grupper,
så deres historier giver genlyd og bliver hørt.
Vores rejse bliver ikke let, men den bliver givende – og jeg tror
også, den bliver både spændende og sjov. Vi glæder os til at arbejde
sammen med jer i kampen mod uretfærdighed og fattigdom.
Velkommen!
Bedste hilsner

WINNIE BYANYIMA
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IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle
mennesker har lige adgang til uddannelse,
indflydelse og ressourcer.
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IBIS er det danske medlem af Oxfam International.
Vi er en medlemsbaseret udviklingsorganisation, der
udfører vores arbejde i samarbejde med folkelige orga
nisationer og myndigheder i Afrika og Latinamerika.
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IBIS Fokus udgives med støtte fra Danida.
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Foto: Fundacion Machaca Amawta

Ny hjemmeside
gør testamentet
nemt (og billigt)

Dansk virksomhed
støtter børn i Bolivia
En god uddannelse – og dermed et bedre liv. Det er, hvad 640 børn
og unge fra Urufolket i Bolivia kan se frem til, efter at Lighthouse
Aviation Group og IBIS har indgået et samarbejde på cirka 1,5 milli
oner kroner.
“Urubørnene er overset rent uddannelsesmæssigt, så her har vi
virkelig en mulighed for at gøre en stor forskel. For i vores øjne er
uddannelse den bedste måde at hjælpe mennesker til at hjælpe sig
selv,” siger administrerende direktør i Lighthouse Jan Melgaard.
Det er første gang, at virksomheden indgår et CSR-partnerskab.
At valget faldt på IBIS, skyldes tre ting:
“IBIS har en lang historie med lignende projekter. I har en god
måde at arbejde sammen med lokale partnere. Og vi så også på, hvor
omkostningseffektive de forskellige organisationer var. På alle punk
ter var IBIS det rigtige valg,” siger Jan Melgaard.
I første omgang løber samarbejdet frem til udgangen af 2018. Læs
mere om IBIS’ nye partner på lighthouseaviation.dk.
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Nu er det blevet endnu lettere
at bestemme, hvad der skal ske
med dine penge, når du engang
går bort. På den nye hjemmeside
Dinarv.dk kan du nemt og billigt
tegne testamente – uden en advo
kat. Og du kan vælge at betænke
IBIS direkte fra hjemmesiden.
Arvegaverne gør virkelig en
forskel for en organisation som
IBIS, forsikrer generalsekretær
Vagn Berthelsen:
“Det betyder meget for de
mennesker, vi arbejder for, hver
gang nogen betænker IBIS. Så jeg
håber selvfølgelig, at flere vil be
nytte sig af muligheden, nu hvor
det er blevet så nemt,” siger han.

IBIS har lavet et arvehæfte, der
forklarer, hvor let din arv kan komme
til at gøre en forskel. Bestil et gratis,
trykt eksemplar hos Susanne Tilsted
på st@ibis.dk.
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Foto: Jeppe Carlsen

“Vi er så glade for, at Operation Dagsværk har valgt at støtte IBIS’
projekt i Guatemala. Det vil skabe nye muligheder for uddannelse
og job og give de unge fornyet tro på fremtiden.”
De glade ord kommer fra IBIS’ programkoordinator Gitte
Hermansen, efter at de danske gymnasieelever har valgt IBIS’
projekt om migration i Guatemala til dette års Operation Dags
værk-indsamling. Den løber af stablen 2. november 2016, hvor
flere tusinde gymnasieelever trækker i arbejdstøjet og dedikerer
en dags arbejde til den gode sag.
I disse år foregår der en veritabel masseflugt fra Guatemala.
Fattige unge fra mayafolket søger mod USA for at skabe sig en
tilværelse uden diskrimination og vold. Men rejsen er livsfarlig, og
for mange ender drømmen som et mareridt. Operation Dagsværk
og IBIS bakker op om de unges kamp for job, uddannelse og ind
flydelse, så de kan realisere drømmene derhjemme.
Frivillige fra Operation Dagsværk har været i Guatemala for at
mødes med nogle af de unge, som midlerne skal gå til.
“Det, jeg især hæftede mig ved, var de unges lyst til at handle
og kæmpe. Jeg tvivler slet ikke på, at de muligheder, som projektet
skaber, nok skal blive grebet af de unge,” siger Laura Cecilie Kretz
feldt Kristensen, der som frivillig var med på rejsen.

Bestil en
dagsværker
På dagsværksdagen
2. november kan du hyre
gymnasieelever til at arbejde
for dig i fem timer for
350 kroner. Læs mere
på od.dk.

Operation Dagsværk havde et filmhold med i Guatemala
for at lave kampagnefilm. Blitzen var lidt upraktisk at bære
rundt på, så af og til blev den brugt som hat. Se mange flere
billeder på Operation Dagsværks instagramprofil.

millioner
børn

går ikke i skole på grund af krig og
katastrofer. De lærer ikke at læse og regne,
og det kommer til at forfølge dem resten
af livet. Kræv, at skoler bliver en del af
hjælpen under katastrofer, og vær med
til at give dem deres barndom tilbage
– skriv under på ibis.dk i dag.

80 millioner

til verdens kvinder
Det var en jublende Stine Skøtt Thomsen, som
for nylig åbnede sin mail og konstaterede, at
IBIS har fået ’ja’ til et af vores største program
mer nogensinde: Det hollandske udenrigsministerium har bevilget IBIS knap 80 millioner
kroner til at bekæmpe kvindeundertrykkelse.
“Det er intet mindre end fantastisk,” siger
seniorrådgiver Stine Skøtt Thomsen.
Det nye program har navnet Funding Lea
dership Opportunities for Women – i daglig
tale FLOW. Målet er at bekæmpe vold mod
kvinder og give dem bedre adgang til uddan
nelse og indflydelse, i første omgang i Guate
mala, Liberia og Burundi.
“Vi vil bekæmpe tabuer og gøre myndig
hederne bedre til at hjælpe udsatte kvinder. Og
så vil vi rykke ved kulturen om, at maskulini
tet hænger sammen med dominans. Kvinder
skal kunne søge indflydelse i langt større om
fang end i dag,” forklarer Stine Skøtt Thomsen.
Foto: Rikke Bruntse Dahl, Liberia

Operation Dagsværk
valgte IBIS
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Fra nada til noget
Før flakkede de rundt uden arbejde, men nu har unge nicaraguanere
fået greb om deres liv. Opskriften på forandring indeholder blandt andet
et piskeris, en saks og en samling smykkesten
TEKST OG FOTO: KATHRINE DALSGAARD

H

vis du var ung i
Nicaragua, ville du
sandsynligvis hver
ken gå i skole eller
have et arbejde. Du
ville blive kaldt nini. Og selv om det
lyder smart, ville du ikke være særlig
populær. Nini betyder 'ni estudiar,
ni trabajar' – én uden uddannelse,
arbejde og særlig værdi.
IBIS’ samarbejdspartner INSFOB
har siden 2012 uddannet unge nicara
guanere til lokale forandringsagenter
og iværksættere. De kommer fra
fattige kvarterer i og omkring byen
Estelí, hvor mange lever af tobaks- og
kaffeproduktion. De færreste afslutter
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grundskolen, og ungdomsarbejds
løsheden er stor. Her opfattes de unge
kun som en byrde.
“De vokser op med kriminalitet,
vold og alkohol. Uden uddannelse og
arbejde er de passive tilskuere til den
lokale udvikling, og de bliver hverken
inddraget eller tilgodeset,” fortæller
Sirama Sánchez fra INSFOB.

En bremse bliver motor

Siden 2012 har unge i byen kunnet
tage en teknisk uddannelse som for
eksempel frisør eller syerske, de har
fået kurser i iværksætteri og et øko
nomisk tilskud til at starte deres egen
mikrovirksomhed. Og så har de fået

hjælp til at lave en plan for deres liv.
“Uddannelsen har skabt personlig,
social og økonomisk udvikling for
både de unge og deres lokalsamfund.
De bidrager nu til familieøkonomi
en, og de er med til at mindske den
ekstreme fattigdom,” siger koordi
nator for IBIS’ governanceprogram i
Nicaragua Jairo Valle.
Men de unge er mere end hånd
værkere og handelsmænd. De er
blevet kritiske og engagerede borgere.
“De blander sig i debatten, og
deres familie og samfund anerkender
dem. Nu bliver de set som nogen. Og
de både tør og kan kæmpe for noget,”
siger Sirama Sánchez fra INSFOB.
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Pigen, der drømmer
smykker frem
“Jeg drømte om et smykke, som en designer fra Managua
havde bestilt. Da jeg vågnede næste morgen, lavede jeg det.
Det var ganske let,” siger 20-årige Crisbel Arroliga.
Hun viser stolt drømmen gjort til virkelighed: et smykke
af røde og gennemsigtige sten, der er udstillet i hendes hjem
sammen med de øvrige kunstværker, som hun og søsteren
Alison på 14 år har skabt. I morgen kommer designeren fra
Managua og henter sin ordre.
Crisbel og Alison bor sammen med deres mor, som
arbejder på en tobaksfabrik, en fætter og deres bedstefar i et
kvarter i udkanten af Estelí. De ejer smykkevirksomheden
CRISALI, og de er ihærdige – nærmest ustoppelige – iværk
sættere. De har netop renoveret smykkebutikken, og de
optræder som modeller på plakater og i det katalog, der skal
få flere nicaraguanere til at efterspørge deres ting.
“Uddannelsen var uundværlig for mig. Jeg har lært at lave
smykker og at administrere en virksomhed. Og jeg har fået
mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og støtte min
mor, så hun ikke skal forsørge os alene,” siger Crisbel.

Velduft i kvarteret
“Hvad skulle det være? Jeg kan lave lige, hvad du vil have,” griner
16-årige Jania Dalizia selvsikkert.
Hun har uddannet sig til konditor og laver dagligt godter til den
søde tand og det sultne øje fra et køkken i Estelí. Det rum
mer de mest nødvendige redskaber til bagekunsten: et
ildsted, et par skåle, en form og et piskeris. Indtil videre
har Jania brugt indtægterne til at købe en glasmontre,
hvor hun udstiller de overdådigt pyntede kager.
“Jeg kommer fra en børnerig familie, hvor
vi ikke har så meget. Derfor er jeg glad for at
kunne bidrage med noget. Og så er det hyggeligt
at snakke med kunderne – der kommer så mange
forskellige mennesker og køber mine kager,”
siger hun.

Alle mænd
vil have undercut
Før i tiden hjalp Marta Talavara på 17
år til derhjemme. Hendes venner Jader
González og Julio Benavides på 20 år
lavede ikke rigtig noget.
“Jeg traskede for det meste bare
rundt. Nogle dage fandt jeg et par sko,
jeg kunne pudse, ellers hang jeg bare,”
siger Jader.
I dag er han travlt optaget af at klippe
undercut. “Det vil alle mænd her i kvar
teret have,” griner han.
Hver dag trimmer de tre venner nu
hår og skæg, plukker bryn og farver
negle på kvarterets beboere i et lyst
lokale, de selv lejer.
“Jeg havde aldrig turdet drømme
om at få min egen forretning eller blive
selvstændig. Vores forretning gør en
stor forskel i kvarteret. Her er meget
mere liv end før, og vi inspirerer andre
unge til at blive iværksættere og til at
tage del i det, der sker i deres kvarter og
lokalsamfund,” siger Marta.

Uddannelse til et bedre liv
UDDANNELSEN: Projektet i Estelí
uddanner 50 unge om året. De undervises i forskellige håndværk, iværksætteri,
virksomhedsdrift, rettigheder og deres
egen kulturelle identitet.
SUCCES: En del af de unge hjælpes i
gang med mikrolån, og de får vejledning
i, hvordan de klarer den første tid som
selvstændige. En meget stor andel af dem
lykkes med at starte egen forretning.
RINGE I VANDET: De unge deler deres
viden. De er med i et ungdomsnetværk,
der laver forslag til, hvordan man lokalt
kan bekæmpe ungdomsarbejdsløshed,
vold og forurening.
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13-årige Anna Siego fra
Burkina Faso fortæller sin
historie i IBIS' læsebog
LæseRaketten. Her er hun
sammen med sin mor
Catherine, der fulgte med,
mens Anna blev interviewet.

***splash***
Bestil en gratis bog
Få et gratis eksempler
af LæseRaketten: Sms
RAKET + dit navn og
adresse til 1414, så sen
der vi en bog til dig.

Hele Verden i Skole
HVORFOR? Som led i den globale kampagne
Global Campaign for Education har IBIS siden
2004 arrangeret Hele Verden i Skole, der sætter
børns ret til uddannelse på skoleskemaet.
HVAD? Kampagnen består af bogen Læse
Raketten, og derudover kan skolerne deltage i
Den Globale Aktionsuge, der kulminerer
med et stort arrangement på Christiansborg
Slotsplads, hvor børnene mødes med landets
statsminister. I år var det 4. maj.
ER DER MERE? Desuden er der en konkurrence,
hvor klasserne kan samle ind til børns skolegang i
fattige lande. Læs mere på heleverdeniskole.dk.
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IBIS lærer danske børn
om livet i Vestafrika
I år handler LæseRaketten, IBIS’ læsebog til folkeskolebørn, om livet i Burkina Faso.
Her kan du læse et kort uddrag fra bogen – og bestille et gratis eksemplar til dig selv

”

AF DORTHE NIELSEN OG ZEMBA SOUMAILA · FOTO: FREDERIC YAMEOGO OG WILLIAM VEST-LILLESØE

Min onkel, mine brødre og deres venner deltog
i demonstrationen. Vi var alle sammen imod
kuppet. Men min far og mor forbød mig og mine
små søskende at gå ud. Vi var temmelig bange.”
Anna Siego er 13 år og bor i Burkina Fasos ho
vedstad Ouagadougou. Hun sidder uden for sit hus, hvor alt
ånder fred og ro, og fortæller om nogle dramatiske dage.
16. september 2015 blev landets præsident Kafando og
premierminister Zida taget til fange af en general og en
gruppe soldater fra præsidentgarden. Folks reaktion kom
hurtigt – på få timer var de store pladser og gader i Oua
gadougous centrum fyldt med mennesker, som var imod
kuppet. Blandt dem var altså Annas brødre.
Anna bor sammen med sin far og mor og sine seks
søskende. Begge forældre har gået i skole, og det gør deres
børn også. Anna går i 7. klasse, og både i skolen og der
hjemme har de snakket om valget.
”Jeg håber på store forandringer i landet efter et demo
kratisk valg. Præsidenten og politikerne skal sørge for, at
folk har arbejde og et godt sted at bo. Der skal være råd
til mad, og det skal ikke koste penge at gå i skole og få sin
eksamen,” siger Anna.

Demonstrationer i hele landet

Det var ikke kun i hovedstaden Ouagadougou, der blev
protesteret over kuppet i september. I alle byer gik folk på
gaden for at vise deres støtte til den afsatte præsident og
hans regering. I byen Gaoua i det sydvestlige Burkina Faso
gik folk med hinanden i hænderne gennem byen. Folk var
vrede over kuppet, men stemningen var fredelig – der var
plads til alle. Kvinder, mænd og børn. Der var dyttende bi
ler og motorcykler, slagord og masser af grønne grene som
tegn på de fredelige hensigter.
Kupmagerne holdt kun en uge. De havde næsten ingen
opbakning. Onsdag 23. september blev præsident Kafando
genindsat. Der var heldigvis mange, der ønskede det demo
kratiske valg gennemført.

Burkinerne og deres organisationer var blevet stærkere
– fagforeninger, studentergrupper og politiske partier. Politi
og gendarmer holdt sig væk fra gaden og lod folk demon
strere. Militæret støttede folket. De gik mod hovedstaden
for at få præsidentgarden til at overgive sig og blive en del af
det almindelige militær. Desuden kom nabolandenes præsi
denter til landet og forhandlede med kupmagerne.
29. november 2015 blev der afholdt valg i Burkina Faso.
Burkinernes vilje til demokrati var stærkest.
De første dages demonstrationer kostede 11 døde og
flere hundrede sårede. Men resten af ugen forløb fredeligt.
”Mine brødre kom hjem og fortalte, at demonstranter
afspærrede veje og brændte bildæk af – men de havde ingen
våben.”
Annas blik er alvorligt, da hun fortsætter:
”Hvis Burkina Faso får demokrati, bliver der fred, og
med fred kan vores land udvikle sig.”

Læseraketten
LæseRaketten er IBIS' læsebog til danske børn. Den
indeholder skønlitterære historier af danske børne
bogsforfattere og portrætter af børn i andre lande. I
år handler den om Burkina Faso, og den er blevet læst
af 175.000 elever. Bogen skal give skolebørn lyst til at
læse og stimulere deres nysgerrighed over for verden.

Få et
gratis eksemplar
af LæseRaketten:
Sms RAKET + dit navn
og adresse til 1414,
så sender vi en
bog til dig.
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Stefaan Declercq, generalIBIS' forkvinde Mette Müller (nederst i midten) blandt
Oxfams formænd og -kvinder fra hele verden.

sekretær, Oxfam-in-Belgium:
“Det er dejligt nyt, at IBIS nu kommer
med i Oxfam – for det er godt for os
alle, at vi nu får Skandinavien med

TEMA:

ind i bevægelsen.”

IBIS i Oxfam

IBIS er nu officielt optaget som en del af den internationale ngo Oxfam. Men
hvad er Oxfam egentlig for en størrelse? Og hvad bliver IBIS’ rolle? Læs med på
de næste sider, og bliv klogere på den store organisation
Tom Dixon
Sipho Mthathi, generalsekretær,
Oxfam South Africa:
“Mange af os har kendt IBIS meget længe
og mærket jeres solidaritet. I har støttet
mange befrielsesbevægelser i kampen
for retfærdighed. Det er så spændende,
at I nu er blevet en del af Oxfamfamilien.
Og spændende, at vi kan bygge videre på
den globale solidaritet, som vi har kendt
IBIS for i mange år. Velkommen i familien!”
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Ricardo Fuentes Nieva,
generalsekretær,
Oxfam Mexico:
“Hvor er det dejligt at opleve, at
Oxfamfamilien vokser, og at vi nu
har et skandinavisk medlem. Det
betyder, at vi er flere sammen
om at bygge et mere retfærdigt
globalt samfund med en stærk
stemme. Så velkommen IBIS – vi er
rigtig glade for at have jer med.”

Ledere fra hele verden var samlet i
Oxford for at byde os velkommen,
da IBIS 18. marts blev optaget som
et rigtigt medlem af Oxfamfamilien
Rikke Hovn Poulsen

Endelig! Flere års
indledende arbejde

"Man mærkede da lige historiens vingesus!"
Med de ord beskriver IBIS' generalsekretær Vagn
Berthelsen øjeblikket, da han sammen med forkvinde
Mette Müller skrev under på de papirer, der gør forlovelsen
mellem IBIS og Oxfam til et lovformeligt ægteskab.
"Det var lidt, som om ringen blev sluttet: Det er 25 år si
den, at WUS blev til IBIS, og nu bliver vi så en del af denne
stærke, globale ngo. Det er kæmpestort."
Forud for selve underskrifterne var gået en lille uge
med møder med formænd og generalsekretærer fra de 17
andre organisationer, der tilsammen udgør Oxfam Interna
tional. Og før det flere års indledende forhandlinger.
"Vi har undersøgt alle hjørner og kroge af det her
samarbejde, og vi er blevet enige om, at vi er et rigtig godt
match. Det bliver simpelthen så spændende," fortæller
generalsekretær Vagn Berthelsen.
Ugens andet højdepunkt var, da en af Oxfams 'founding
mothers' under den officielle middag fortalte historien
om dengang under anden verdenskrig, da organisationen
blev grundlagt: En lille gruppe mennesker var samlet i et
iskoldt, kirkelignende rum på universitetet i Oxford, og i et
kladdehæfte beskrev de, hvordan de ville lave en organi
sation til at bekæmpe fattigdom.
"Ingen andre end dem selv tillagde det nogen betyd
ning – men i dag er det vokset til en organisation med en
kæmpe indflydelse og en milliard euro i omsætning. Det er
jo et fantastisk perspektiv!" siger Vagn Berthelsen.
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kulminerer, da Vagn
Berthelsen her skriver
under, og IBIS bliver
en del af Oxfam.

"Det var lidt, som om ringen blev sluttet:
Det er 25 år siden, at WUS blev til IBIS,
og nu bliver vi så en del af denne stærke,
globale ngo. Det er kæmpestort."
Vagn Berthelsen

Juan Alberto Fuentes Knight,
formand, Oxfam International:
“Partnerskabet vil styrke vores
fælles arbejde, udvide mulig
hederne for at støtte humanitært
og langsigtet og sikre vores
tilstedeværelse endnu flere steder
i verden.”
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Har du helt tjek på, hvad Oxfam laver, og hvordan den
globale ngo hænger sammen? Ellers kan du få det her
Rikke Hovn Poulsen

1

den gamle historie
Navnet Oxfam er en sammentrækning
af ’The Oxford Committee for Famine
Relief’, der blev grundlagt i Oxford i
1942. Komitéen arbejdede for at få
hjælp igennem til den nødlidende
græske befolkning, der var under tysk
besættelse under anden verdenskrig.
I løbet af de næste årtier engagerede
organisationen sig rundt om i verden.
I 1995 blev Oxfam International
dannet af en gruppe uafhængige
ngo’er fra forskellige lande. Målet var
at skabe større gennemslagskraft på
den internationale scene ved at stå
sammen – og derigennem bekæmpe
fattigdom mere effektivt.

2

VI LAVER NØDHJÆLP
Som en af de største humani
tære organisationer i verden er
Oxfam til stede, når katastrofen
rammer. Mennesker fanget i
konflikter og katastrofer får rent
vand, mad og beskyttelse. Lige
nu har Oxfam nødhjælpsprojekter
i over 30 lande – for eksempel i
det borgerkrigshærgede Syrien,
det tørkeramte Etiopien og
blandt flygtninge i Nordafrika og
Sydeuropa.
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Canada

25

... millioner mennesker
fra hele verden blev
sidste år hjulpet
af Oxfam.

USA

Mexico
Cuba
Haiti

3

Dominikanske
Republik

Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua

HER ARBEJDER VI
Colombia

Lande, hvor Oxfam har
medlemsorganisationer

Ecuador

Peru

Lande, hvor Oxfam har
fundraisingkontorer
Lande, Oxfam arbejder i

Brasilien

Bolivia

Paraguay

4

udvikling på dEN LANGE BANE
Alle Oxfams udviklingsprogrammer har rødderne
solidt plantet i menneskerettighederne. For først når
mennesker kan kræve og få opfyldt deres rettigheder,
kan de komme permanent ud af fattigdom. Vi støtter folk i
at få indflydelse på deres samfund, ordentlige priser for de
res varer, bedre metoder til at sikre indkomst og mad på bordet,
og nu også uddannelse af god kvalitet. I alle vores projekter har vi fokus på
kvinders rettigheder, da de stadig er massivt undertrykt i store dele af ver
den. Arbejdet sker altid sammen med lokale partnere, så landene i syd ikke
bliver afhængige af bistanden, men bliver i stand til at hjælpe sig selv.
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5

sådan fungerer oxfam
Oxfam er en international sammenslutning af 18 organisationer fra forskellige lande. Hvert land er uafhængigt og har
sin egen styrelse og egne aktiviteter som fundraising og kampagner – i Danmark fortsætter vi for eksempel med at
køre Hele Verden i Skole-kampagnen, som vi plejer. Den danske ledelse mødes jævnligt med repræsentanter fra de
andre lande og fastlægger rammerne for samarbejdet. Derudover har Oxfam International en direktør ved navn Winnie
Byanyima. Hun er den øverste chef for organisationen og den, der har ansvaret for, at samarbejdet fungerer i praksis.
Oxfams medlemsorganisationer arbejder sammen med lokale partnere i mere end 90 lande.

Rusland
Sverige

Irland

Danmark
Storbritannien
Holland Tyskland
Belgien
Frankrig
Bosnien-Herzegovina
Italien

Spanien

Georgien
Armenien

Albanien

Aserbajdsjan

Pakistan

Ægypten

Vestsahara

Indien

Bangladesh
Myanmar
(Burma)

Mauretanien
Mali

Niger

Sudan

Yemen

Chad

Liberia

Benin
Nigeria
Ghana

Centr. Afr.
Republik

Sydsudan

Demokratiske
Republik Congo

Etiopien

Uganda
Kenya

Tanzania

Malawi
Mozambique

Zimbabwe

6

Sydafrika

VI PÅVIRKER magthaverne
En del af Oxfams arbejde handler om at påvirke
politikere og magthavere til at træffe de rigtige
beslutninger. Sammen med vores partnere er vi
i dialog med alle – lige fra lokale ledere til spid
serne i FN og Den Afrikanske Union. På konto
rerne i Bruxelles, Genève, New York, Washing
ton og Addis Ababa er der folk ansat til at drive
advocacy – også kaldet lobbyisme. Derudover
producerer Oxfam rapporter, der understøtter
vores arbejde og peger på nye, innovative
løsninger på verdens problemer.
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Vietnam
Cambodia

Filippinerne

Sri Lanka
Somalia

Rwanda
Burundi

Zambia

Hongkong
Laos
Thailand

Burkina
Faso

Sierra Leone

Japan

Nepal

Algeriet

Senegal

Sydkorea

Kina

Afghanistan

Libanon
De besatte palæstinensiske
områder og Israel Jordan

Marokko

Tadsjikistan

7

Indonesien

DE STORE
Papua Ny Guinea
KAMPAGNER
Oxfam begyndte som en
kampagneorganisation
– og de store kampagner
er stadig en vigtig del af
Australien
arbejdet. Det globale net
værk af ansatte og frivillige
kan virkelig sætte et emne
på verdens dagsorden, når de
står sammen. I øjeblikket kører Oxfam
tre internationale kampagner:
Even it up: Fokuserer på verdens stigende, ekstreme ulighed.
IBIS er aktiv i denne kampagne.
Rights in Crisis: Støtter mennesker og deres rettigheder
i konflikter og katastrofer.
GROW: Oxfams fødevarekampagne. Målet er at sikre,
at der er mad nok til alle i verden.

Solomonøerne

Vanuatu

New Zealand

Læs meget mere om Oxfams store kampagner på oxfam.org.
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Nu er det ikke kun Lars Løkke, men også Obama, der lytter, når du deltager i
IBIS’ kampagner. Første forsmag har vi fået med Oxfamkampagnen Even it up,
der sætter fokus på verdens stigende ulighed
Bjarke Lindemann Jepsen

”Nu kæmper vi kampen sammen med
mennesker fra hele verden. Lige plud
selig kan vi nå ud med et budskab
til hele verden,” siger kampagne
koordinator Stine Bang.
Hun er ansvarlig for IBIS’ del af Even
it up, der er Oxfams globale kampag
ne mod stigende ulighed og brug af
skattely. Og kampagnens budskab
om, at 62 superrige nu ejer det sam
me som verdens fattigste halvdel, har
i den grad fået hele verden til at dis
kutere ekstrem ulighed og skattely.
Da IBIS sidste år gik om bord i Even

it up-kampagnen, var det allerede et
tog i høj fart. Men lanceringen i januar
overgik alligevel alle vores forvent
ninger. I kampagnens første uge blev
den omtalt over 5.000 gange i medier
verden over. Og oveni kom en massiv
spredning på de sociale medier.
Som Oxfams pressechef, Danielle
Taft, f ormulerede det i en mail til alle
Oxfams pressefolk:
”Hvis vi kombinerer vores globale
pressedækning og bare den engelsk
sprogede del af omtalen på Twitter,
har vi nået 803 millioner mennesker.
Prøv lige at slå den, milliardærer!”
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Samtidig har næsten 200.000 men
nesker verden over skrevet under på
Oxfams opfordring til verdens ledere
om at få sat en effektiv stopper for
skattely. Over 15.000 af dem er dan
skere, der har skrevet under på IBIS’
brev til statsministeren.
Styrke kampagner i Syd
At IBIS er blevet en del af Oxfam,
betyder altså, at vi er blevet den dan
ske del af en af verdens største og
stærkeste kampagneorganisationer.
Og det folkelige pres fra mennesker
verden over veksles til reel indflydel
se på de bonede gulve. Det mærkede
Oxfams direktør Winnie Byanyima
på egen krop under World Economic
Forum i år.
”Uanset hvilket rum jeg trådte ind
i, behøvede jeg ingen intro. Forret
ningsfolk og politikere stoppede mig
på gangen for at spørge til eller sige
noget om de 62 superrige,” skrev hun
i en tak til alle de involverede i den
globale Even it up-kampagne.
Oxfams kampagnefolk ser et stort
potentiale i at få en nordisk spiller
med på holdet. Særligt håber de, at
IBIS kommer med friske idéer og er
med til at styrke det globale aspekt.

”Det har været en god oplevelse
at arbejde sammen med folkene i
IBIS. Og i takt med at IBIS er blevet
mere involveret i Even it up-kam
pagnen, ser jeg muligheder for at få
frisk entusiasme, idéer og en masse
ekstra ekspertise og kapacitet ind,
som også kan bruges til at støt
te vores forskellige teams i syd,”
forklarer John Dunford, der er digital
kampagnemager i Oxfam.
Et centralt aspekt i Oxfams
kampagnetankegang er nemlig net
op, at kampagnerne både skal være
stærke i nord og syd.
Med på lige fod
Stine Bang fra IBIS er glad for rosen.
”Vi tænker nogle gange, at vi er
på vej til at blive lillebror i Oxfam. Men
vi er faktisk med på lige fod med de
andre. Og det giver et sus i maven at
vide, at vi rykker en hel verden, når
alle i Oxfam trækker i samme ret
ning – både når det som nu handler
om skattely, og når det i fremtiden
kommer til at handle om uddan
nelse og kvinders rettigheder. Det
er simpelthen for vildt, at vi nu kan
invitere danskerne med ind i sådan et
fællesskab,” siger hun.
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Mange sprog
– ét globalt budskab

Kampagne
budskaber på
engelsk kan
være svære at
oversætte. Det
engelske 'End
the era of tax
heavens' er på
tysk blevet til
'Steueroasen
trockenlegen'
– tørlæg skatteoaserne.

STOP
SKATTELY
Materialet er produceret
på Oxfams hovedkontor
og rettet til i de enkelte
lande – det er ikke svært
at forstå budskabet her,
selv om du ikke læser
kinesisk.

Skriv under på ibis.dk/evenitup.
På Folkemødet afleveres de danske
underskrifter til statsministeren.
Og til september afleveres
samtlige underskrifter til
FN’s generalforsamling.

Billedet af en
mexikansk kvinde
sætter det globale
budskab ind i en
lokal kontekst.

FOKUS
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Oxfam og IBIS

De danske
annoncer blev
brugt på Face
book, Twitter,
blogs og i an
noncer på print.

TEMA IBIS I OXFAM

Mænd og kvinder i hundredtusindvis har i årenes løb samlet sig om Oxfam og
støttet arbejdet for en bedre verden. Heriblandt også nogle kendte, der som
ambassadører har skabt opmærksomhed om sagen
Malene Aadal Bo

Helena Christensen

Philip Riches, Oxfam

I 2009 rejste den danske supermodel og fotograf med Oxfam til
sit mors fødeland, Peru, for med sit kamera at dokumentere den
effekt, klimaforandringerne har på indbyggerne der. Hun samlede
en del af billederne fra rejsen i udstillingen Meltdown, som hun
siden er rejst verden rundt med.
“Ligesom millioner af andre af verdens fattigste lever disse
mennesker i forreste linje, hvor effekterne af klimaforandrin
gerne rammer først og hårdest. De har bidraget minimalt til de
forandringer, der sker, men de lider mest under resultatet. Vi er
forpligtet til at hjælpe dem,” siger hun.
I 2011 blev Helena Christensen talsperson for Oxfams GROW-
kampagne, som forsøger at ændre den måde, verdens ressour
cer som jord og mad bliver fordelt på. For nylig repræsenterede
hun desuden Oxfam ved Dubais internationale filmfestival, hvor
hun var med til at samle næsten ti millioner kroner ind.

Se mere

På ibis.dk/meltdown kan du se Helena Christensens
billeder fra rejsen til Peru.

Annie Lennox
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Anette Kay, Oxfam

Det britiske popikon er nok mest kendt fra Eurythmics – men hun er også en aner
kendt aktivist og har deltaget i en række af Oxfams kampagner. Især er hun opta
get af kvinders rettigheder og kampen mod HIV/aids. Hun har blandt andet talt på
Oxfams vegne til en stor FN-konference for at sikre alle adgang til HIV-medicin.
“Jeg har set HIV og aids ødelægge ikke bare det enkelte menneske, men hele
familier og samfund. Og jeg ved, at vi ikke kan bekæmpe fattigdom, hvis ikke vi først
vinder kampen mod aids. Derfor arbejder jeg sammen med organisationer som Oxfam
for at kræve, at ledere i både rige og fattige lande lever op til deres forpligtelser om
at sikre ordentlige behandlingsmuligheder til alle, ikke mindst kvinder,” siger hun.

FOKUS

TEMA IBIS I OXFAM

Angélique Kidjo

Nabil Elderkin, Oxfam

Den afrikanske sangerinde er en passioneret
fortaler for Oxfam. For eksempel har hun stået i
spidsen for 18 millioner mennesker fra hele ver
den, der havde skrevet under på et krav om, at
WTO skulle indføre retfærdige regler for interna
tional handel.
“Jeg støtter Oxfam, fordi de udfører et fan
tastisk vigtigt stykke humanitært arbejde og på
samme tid viser og angriber de grundlæggende
årsager til verdens fattigdom. Det er en ilter
kampagneorganisation,” siger hun.

Desmond Tutu

Vinder af Nobels fredspris og pen
sioneret ærkebiskop Desmond Tutu
var i mange år ambassadør for Oxfam.
Sydafrikaneren har skrevet utallige
artikler om bistand, klimaforandringer
og våbenkontrol. Han har støttet den
store Make Poverty History-kampagne
og Oxfams arbejde under G8-møder,
hungersnøden i Darfur og generelt i
forhold til sundhed og uddannelse.
“Mange ledere og forretningsmænd
er modstandere af forandring på
grund af gamle vaner, ideologi eller
for egen vindings skyld. Det er op til
os – dig og mig – at presse dem til at
forandre sig. Det gør vi ved at vælge
fødevarer, der er produceret under
retfærdige og bæredygtige vilkår, ved
selv at reducere vores klimaaftryk og
ved at gå sammen med organisationer
som Oxfam og kræve forandring,” har
han udtalt.
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mød
os!

Oxfam

Stjernen fra Sex and the City har støt
tet Oxfams humanitære arbejde siden
tsunamien i 2004. Som utrættelig for
kæmper for udsatte kvinder har hun
gjort opmærksom på Oxfams arbejde
for HIV-smittede, kvinder på flugt og
kvinder, der har været udsat for vold
og overgreb. Hun har især gjort meget
for at gøre opmærksom på den alt for
høje mødredødelighed mange steder
i verden.

Coldplay

CC by 2.0

Kristin Davis

Coldplay

Det britiske band Coldplay har i ti år været nogle af Oxfams højst profi
lerede støtter – og i år er ingen undtagelse. Coldplay har inviteret Oxfam
med på deres turné, så du kan møde vores frivillige til koncerterne i
København 5. og 6. juli både før, under og efter koncerterne.
Coldplay har gennem årene især støttet Oxfams Make Trade Fairkampagne. Forsanger Chris Martin har blandt andet besøgt Haiti, Mexico
og Ghana for at se konsekvenserne af de unfair handelsmuligheder, der
låser verdens dårligst stillede mennesker fast i fattigdom.
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Støtter du
allerede IBIS?

Anne Hinrichsen, Nicaragua

Ellers kan du på ibis.dk
oprette et støttemedlemsskab
og give et fast, månedligt
beløb, så du fremover kan
støtte uddannelse
– hver dag!

Når det kommer til uddannelse, bliver IBIS eksperterne i Oxfam. Vi får mulighed
for at udbrede vores uddannelsesfilosofi til mere end 90 lande – og det kommer
til at gøre en verden til forskel
Jakob Ruggaard

Alhassan Nden går mod bussen med
en seddel knuget i sine hænder. Den
er krøllet og foldet en enkelt gang.
Det er en afrevet side fra en billig
notesbog – men Alhassan bærer
den, som var det en kostbar skat. På
sedlen står navnene Alhassan Aminu
og Bigab Moses. Det første er hans
nyfødte dreng, det andet hans datter,
som går i fjerde klasse i den nyåbne
de IBIS-støttede skole i Batei i Ghana.
Alhassan Nden har aldrig selv gået
i skole, og han kan hverken regne
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eller skrive. Han havde aldrig troet,
at hans børn ville få chancen. Men nu
står deres navne på sedlen – takket
være datterens skrivekundskaber. Og
han er på vej til distriktskontoret for
at få dem registreret som borgere, så
de senere kan komme videre i uddan
nelsessystemet, deltage i valghand
linger og meget mere.
”Jeg spurgte, hvad det betød for
ham, at der var kommet en skole i
hans landsby,” fortæller uddannel
seskonsulent i IBIS Sanne Müller.
”Han svarede: ’Når jeg går træt
hjem fra en lang dags arbejde i mar

ken, ser jeg på skolen. Den minder
mig om, at mine børn får mulighed for
at få et andet og bedre liv, end jeg
har. Det giver mig håb og energi til
endnu en hård arbejdsdag.’”
Vi når hele verden
Historien om Alhassan Nden er histo
rien om, hvordan uddannelse udgør
forskellen mellem at være undersåt
og aktiv medborger.
”Ud over håb for den enkelte
familiefar er uddannelse også en po
litisk kraft. Alhassan og hans familie
kan nu kommunikere med systemet,

FOKUS

The missing link
Når IBIS taler om uddannelse, handler
det om flere ting: Det er et gode, som
giver mennesker reelle kompetencer
– de lærer at læse, skrive og regne.
Men samtidig er det også en metode,
som gør mennesker til aktive, kritiske
borgere, der udvikler deres lands
demokrati og holder magthaverne
ansvarlige. En vej til bæredygtig
udvikling.
Denne unikke måde at tænke ud
dannelse på passer godt ind i Oxfams
vision om at reducere fattigdom og
skabe større retfærdighed i verden.
Opgaven for IBIS bliver at gøre denne
sammenhæng synlig for resten af
organisationen.
”Jeg plejer at sige, at uddannelse
er the missing link i Oxfam,” siger Helle

Gudmandsen, der er kampagneleder
i IBIS.
Både IBIS og Oxfam har fokus på
aktive borgere, og de bekæmper
begge ulighed og fattigdom.
”Vores job er at skabe linket til
kvalitetsuddannelse som middel til
at få aktive, kritiske borgere. IBIS ser
uddannelse som en dynamisk foran
dringskraft, hvor Oxfam mere har set
det som et gode, som skal fordeles
lige. Vi får en spændende rolle som
dem, der skal udvikle hele organisa
tionens syn på uddannelse,” forklarer
Helle Gudmandsen.
Efter hendes mening bliver kvalitetsuddannelse kun vigtigere i de
kommende år. Klimaproblemerne truer
hele kloden, og den stigende ulighed
driver folk på flugt.
”Det er en række alvorlige dilemmaer, som vi kun kan forholde os for
nuftigt til, hvis vi målrettet skærper
det kritiske og globale blik hos ele
verne i skolerne. Vi skal klæde dem
på til at blive aktive borgere, som har
ressourcerne til at forsvare kloden,”
siger hun.

LÆS MERE HER
På ibis.dk/skolensikrerfred
kan du læse meget mere om
IBIS' syn på uddannelse.

Jeg plejer at sige,
at uddannelse er
the missing link
i Oxfam
HELLE GUDMANDSEN,
KAMPAGNELEDER I IBIS

Bertil Suadicani, Burkina Faso

stille krav og holde på deres rettig
heder, fordi datteren kan skrive. Den
erfaring og mulighed ønsker vi, at alle
mennesker får,” siger uddannelses
konsulent Sanne Müller.
Derfor glæder hun sig meget over,
at IBIS nu er fuldgyldigt medlem af
Oxfam.
”Det giver os mulighed for at
udbrede vores store erfaring og
ekspertise på uddannelsesområdet
i over 90 lande. Så fremover vil langt
flere mennesker få glæde af den,”
siger hun.

Dorthe Nielsen, Sierra Leone
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FÆRDIGHEDER: Uddannelse giver mennesker færdigheder, som kan
ændre deres livssituation.
DANNELSE: Uddannelse hjælper mennesker til at udfolde deres fulde
potentiale, og den danner dem til at blive aktive borgere i samfundet.
DEMOKRATI: Kvalitetsuddannelse giver folk en aktiv stemme i demokratiet
og lærer dem, hvordan de bruger den.
LIGHED: Den gør mennesker i stand til at organisere sig i kampen
for retfærdighed, lighed og ligestilling.
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Arne Simonsen, Nicaragua

4 GRUNDE TIL, AT KVALITETSUDDANNELSE ER VIGTIG
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DET SKETE DER MED

sådan! Næsten 98 millioner
til kampen mod fattigdom

IBIS var med, da Danmarks Indsamling i februar samlede ind til kampen mod ekstrem fattigdom.
Af de indsamlede 98 millioner kroner går over tre millioner kroner til IBIS’ projekt i Liberia
AF MALENE AADAL BO OG RIKKE HOVN POULSEN

H

r. Skæg var der. Og
Mette Blomsterberg,
Bubber, Sonja Richter og
selv Kronprinsen havde
taget en lørdag aften ud af kalenderen
for at hjælpe danskerne med at hjælpe
verdens fattigste.
Det var 10. gang, at landets 12
største humanitære organisationer
sammen med Danmarks Radio
afholdt den store Danmarks Indsam
ling, og endnu en gang viste dansker
ne deres store vilje til at yde et bidrag
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til kampen mod fattigdom.
Helt præcis 97.870.606 millioner
kroner lød det endelige resultat på, da
aftenens værter Lise Rønne og Ulla
Essendrop rundede showet af. De
kaldte alle aftenens frivillige frem på
scenen for at sende en fælles tak til
de mange danske privatpersoner og
virksomheder, der havde bidraget til
det flotte resultat.
Det var også 10. år, at IBIS’ kommu
nikationschef Annelie Abildgaard var at
finde blandt de mange, der bag kulissen

var med til at få showet til at køre.
“IBIS har været med siden begyn
delsen. Og de penge, som vi ad denne
kanal har indsamlet til vores forskel
lige projekter, har i årenes løb gjort
en enorm forskel for rigtig mange
af verdens fattige og sårbare mænd,
kvinder og børn,” siger hun.
IBIS’ andel af årets indsamlede
midler er på godt tre millioner kroner,
som går til at støtte Liberias unge til
at bringe sig selv og deres land videre
efter ebolaens hærgen.

DET SKETE DER MED

Foto: William Vest-Lillesøe

2016: Ud af ebolaens skygge

De unge i Liberia samlede sig og tog
ansvar, da ebolaen hærgede – det
fundament bygger IBIS og vores lokale
partnere videre på i det nye projekt.

Pengene fra dette års Danmarks Indsamling går blandt andet til at støtte to
ungdomsnetværk i Liberia. De hører hjemme i nogle af de områder, der ikke
blev så hårdt ramt af ebolaen – til dels takket være de unges arbejde med at
begrænse spredningen.
“Da hele samfundet blev lammet, bydele spærret af, skoler lukket, og folk
efterladt alene for at dø af ebola, var det især borgerkrigsgenerationens børn
– de unge, der ellers ofte er uden uddannelse og indtægt – der tog fat og gjorde
en forskel,” siger IBIS’ landedirektør i Liberia Anne-Catherine Bajard.
“De fandt sammen, tog ansvar og organiserede det hårde og livsfarlige
arbejde med at forebygge og oplyse om ebola. Mange af dem fik her deres første
erfaringer med at samarbejde og organisere sig. Og de så, hvilke forandringer
det kan skabe. Den erfaring vil de nu bruge til at bekæmpe fattigdom – og det
vil IBIS hjælpe dem med,” siger hun.
Helt konkret får de unge blandt andet et sted at mødes og computere og
internetadgang, så de kan samle viden og kommunikere. Og så får de undervis
ning i deres rettigheder og muligheder som aktive borgere.

1.000 unge nicaraguanere er lige nu i gang med at tage en ud
dannelse – og det takket være pengene fra sidste års Danmarks
Indsamling. På den måde bliver de hjulpet ud af en tilværelse i dyb
fattigdom, hvor mange har levet af at sortere og sælge skrald fra den
lokale losseplads. I stedet får de en erhvervsuddannelse inden for
renovering af køleskabe, musikanlæg og motorcykler samt kunst
skabt af genbrugsmateriale.
150 unge får legater til at gøre deres skole færdig, så de kan læse
videre eller finde et arbejde. Gennem oplysning, kunst og sports
aktiviteter forsøger IBIS desuden at forebygge vold og sikre større
ligestilling mellem kønnene.
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2015: Uddannelse i Nicaragua

Takket være Danmarks Indsamling 2015 kan
unge i Nicaragua nu tage en faglig uddannelse
som for eksempel mekaniker.

Foto: Ole Brink, DR

2014: Styrke til Guatemalas kvinder

Den 17-årige guatemalanske kvinde og
hendes treårige søn er blandt dem, der
blev hjulpet i 2014.

Guatemala er et af Latinamerikas mest mandsdominerede lande. Her er incest,
vold og overgreb mod kvinder nærmest dagligdag, og problemerne med unge
teenagemødre er enorme. Med pengene fra Danmarks Indsamling 2014 har IBIS
skabt et samarbejde mellem familier, sundhedsmyndigheder og skoler i Guate
malas højland, så pigerne bliver rustet til at stå på egne ben.
De unge kvinder får uddannelse, prævention og rådgivning, så de selv kan
skabe sig en fremtid. Som en del af projektet har IBIS også uddannet 3.500 unge
mayaer som forandringsagenter, der skaber bevidsthed i lokalsamfundene om
graviditet, voldtægt, kvinders rettigheder – og mænds ansvar.
Gennem kampagner i radio, tv, gadeteater og debatmøder har vi fået mere
end 23.000 mennesker i tale med tabubelagte emner som prævention, kvinders
ligeværd og incest.
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DE FRIVILLIGE

I marts var den nystartede frivilliggruppe på gaden for at samle
underskrifter ind til Even it up-kampagnen – og samtidig fik de
en hyggelig snak med aalborgenserne om arbejdet i IBIS.

Vil du
være frivillig?
Gå ind på ibis.dk/frivillig, eller
skriv til frivilligkoordinator
Burcu Ebru Habibi på 
beh@ibis.dk, og hør mere om
mulighederne for at gøre
en forskel i IBIS.
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Til daglig læser Christian
Hermes Olsen (herover) engelsk
sprog og internationale studier
– i sin fritid kæmper han for en
mere retfærdig verden i IBIS.

DE FRIVILLIGE

“Vi har sat Aalborg
tilbage på IBIS-landkortet”
Frivilliggruppen i Aalborg blev lukket ned sidste sommer.
Men på tre måneder har 25-årige Christian Hermes Olsen været med til at samle 21 nye frivillige
til IBIS i Aalborg. Det har været hårdt arbejde – men også sjovt
AF CHRISTINA QVIST CLEMENS

Hvorfor valgte du IBIS?
“Jeg har længe ment, at der er komplet
ubalance i verden – det er mig ufor
ståeligt, hvordan tingene med vilje kan
sættes så unfair sammen. Jeg kendte
dog ikke noget til IBIS, før min venin
de, som er frivillig i Aarhus, inviterede
mig med til fredagsbar hos organisati
onen. Her fandt jeg ud af, at jeg kunne
identificere mig med IBIS’ værdier, og
muligheden for selv at starte frivillig
heden op i Aalborg virkede som en
spændende udfordring for mig.”
Hvordan greb I rekrutteringen an?
“De fleste af dem, der var med fra be
gyndelsen, var fra min nære omgangs
kreds. Vi studerede alle sammen en
gelsk sprog og internationale studier,
men det lykkedes os alligevel hurtigt
at nå ud til flere relevante studier og
foreninger. Vi arbejdede hårdt på at få
stablet et infomøde på benene, for vi
var klar over, at det var vigtigt for at nå
målet om at samle flere frivillige. Og vi
hvervede faktisk omkring ti frivillige
alene på det møde.”
Hvilke projekter har I kastet jer over?
“Som noget af det første producerede
vi en samling billeder og film til vores
eget Aalborgkartotek. Det fik vi en
sjov billedserie ud af samt en lille film

om aktuelle problemstillinger. Det
handlede ikke så meget om produktet,
men mere om, at vi lavede noget i
henhold til IBIS’ ånd, og det skabte et
godt sammenhold mellem os frivillige.
Og siden dengang har vi så været på
gaden for at samle underskrifter ind til
Even it up-kampagnen.”
Hvad har I ellers i støbeskeen?
“Latinogruppen er godt i gang med at
få Latinofilm op at køre i Aalborg, og
den første visning har allerede fundet
sted i studenterhuset. Derudover er
der i løbet af foråret nogle vigtige
datoer, hvor IBIS skal være synlige
– i marts var jeg for eksempel selv til
debatmøde med udenrigsministeren
her i Aalborg.”
Hvad giver det dig personligt
at være frivillig?
“Det er først, efter at jeg er begyndt
som frivillig, at jeg har fundet ud af,
hvor meget det altruistiske arbejde be
tyder for mig. De ting, jeg laver, baner
vej for fede arrangementer, aktivisme,
debatter og så videre. Det er noget,
jeg har manglet i mit liv i de seneste
år, hvor jeg mere har haft fokus på
uddannelse. IBIS giver mig et sted at
kanalisere min vrede ud, og jeg føler
mig proaktiv.”

Flere frivillige
NYE ANSIGTER: I løbet af
foråret er der blevet arbejdet
benhårdt for at skaffe flere
frivillige til IBIS – og missionen
er lykkedes. I alt er der kommet
64 nye ansigter til. Sammenlagt
har IBIS nu over 100 frivillige
fordelt i København, Aarhus,
Aalborg og Kolding.
ORGANISATION: De frivillige
deler sig i tre grupper på tværs af
landet: en gruppe, der koncentrerer sig om Latinamerika, en
anden med fokus på uddannelse
– og en tredje, der arbejder med
skattespørgsmål.
EKSTREMT VIGTIGE: De
frivillige er vigtige for IBIS’
arbejde. De har for eksempel
mulighed for at træde til, når
der kommer et nyt skatteleak,
og IBIS har brug for at skabe
opmærksomhed. Når udenrigs
minister Kristian Jensen
inviterer til debatmøde. Når vi
skal være til stede på sommerens
festivaler eller til Coldplay
koncerten. Eller når Hele Verden
i Skole holder aktionsdag for
landets folkeskoleklasser.
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SÆT EN STOPPER
FOR SKATTELY!
Skriv under i dag på
ibis.dk/skrivunder

