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I mange år var Danmark et land,
der tog sig råd til at hjælpe verdens
fattigste. Vi afsatte ressourcer til at
sætte ind over for verdens natur- og
menneskeskabte katastrofer og til
at bistå i kampen for at mindske de
miljø- og klimaproblemer, der vokser
dag for dag.
Danmark gik foran, og Danmark
var internationalt respekteret for
sin indsats. Siden er Danmark kun
blevet rigere, men ifølge regering
og folketing har Danmark nu ikke
længere råd.
Nu skal der skæres mindst en milliard af bistanden til verdens fattigste.
IBIS har sammen med mange af jer
protesteret og gjort opmærksom på
det kortsigtede og uholdbare i den
løsning.
Målet med langsigtet udviklingsbistand er jo netop at hjælpe fattige
mennesker til en social og økonomisk
udvikling, der gør det muligt for
dem at skabe et rimeligt liv, der hvor
de bor. Selv om det ikke er alt, der
lykkes, har den internationale bistand
hidtil givet millioner af mennesker
netop den mulighed.
Mindre bistand skaber flere flygtninge, flere konflikter, ringere beskyt-
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telse af miljø og klima og langt større
risiko for epidemier (sørgeligt aktuel
er eksempelvis ebola, som aldrig var
kommet ud af kontrol, hvis vestafrikanerne havde haft bedre uddannelse
og velfungerende sundhedssystemer).
Det er de rationelle argumenter,
der mest handler om os selv.
Og så er der de andre, som er nok
så stærke. Dem, der tager udgangspunkt i det rent og skært uretfærdige i, at nogen skal leve i ekstrem
fattigdom. At nogen skal leve med
den mangel på frihed, de overgreb
og de personlige tragedier, fattigdom
medfører, fordi andre kun vil dele,
hvis det ingenting koster.
Jeg drømmer om, at danskerne og
de danske politikere endnu en gang
går forrest i verden med et globalt
moralsk kompas. At vi tager os råd til
andet end os selv.
Tak, fordi du er med os.

vagn berthelsen
generalsekretær, ibis

Et årsabonnement koster 100 kroner for fire numre.
Magasinet er gratis for medlemmer og bidragydere.
redaktionens adresse
IBIS Fokus
Vesterbrogade 2B
1620 København V
Tlf. 35 35 87 88
www.ibis.dk
eller følg os på Facebook
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Har vi virkelig kun
råd til os selv?

Ekstra til dig
FOKUS denne måned indeholder to overraskelser.
En lille magnet, som kan gøre
nytte og pynte på dit køleskab,
og som bag QR-koden (eller
ibis.dk/lillefilm) gemmer på en
fin rejse gennem IBIS-land.
Det andet er magasinet
“Nye Fortællinger”. 24 sider
med historier om mennesker,
der har det, som IBIS kæmper
for, at alle skal have - uddannelse, indflydelse og ressourcer. God fornøjelse.

IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle
mennesker har lige adgang til uddannelse,
indflydelse og ressourcer.
IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk
udviklingsorganisation. Vi udfører vores arbejde
i samarbejde med folkelige organisationer og
myndigheder i Afrika og Latinamerika.
IBIS Fokus udgives med støtte fra Danida.

magasinet ibis fokus udkommer fire gange årligt og udgives af ibis
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IBIS er nu observatør i Oxfam
Et stort flertal stemte ved årets generalforsamling ja til, at IBIS det næste år skal være observatør i
Oxfam. Nu har vi et år til at prøve samarbejdet af og undersøge den rolle, IBIS vil kunne spille som
eventuelt fremtidigt medlem af den internationale ngo. Den endelige afgørelse om medlemskab skal
træffes på en generalforsamling - formentlig i 2015. Se meget mere på www.ibis.dk/oxfam

Foto: Pernille Bærendtsen
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En million børn tvunget ud
af skole i Sydsudan
Siden jul har konflikten i Sydsudan fået næsten en million børn
til at droppe ud af skolen. Ifølge
Unicef er mange tvunget på flugt
og ofte endt steder, der har få eller
ingen skoler. Andre har forladt
skolen, fordi det er for farligt
at bevæge sig rundt, eller fordi
skolerne er ødelagt eller overtaget
af væbnede grupper.
Den manglende skolegang er
et stort problem på både kort og
langt sigt. Børnene mister den
viden, de skal bruge i deres nuværende situation, og de går glip af
den uddannelse, der kunne have
hjulpet dem selv og deres land ud
af fattigdom.
Som en midlertidig løsning
har IBIS derfor allerede tidligt i

konflikten oprettet såkaldt sikre
områder og undervisningstilbud
for de børn, der har samlet sig i
formelle og uformelle flygtningelejre omkring hovedstaden
Juba. Her kan børnene lege og
lære i trygge omgivelser og være
sammen med socialarbejdere og
lærere, som er uddannet til at tage
sig af børn i netop deres situation.
Foreløbig har mere end 7.000
børn og deres familier haft glæde
af indsatsen.

Ebola har tvunget indbyggerne i Sierra
Leone og Liberia til at trykke på livets
standbyknap. Per november er mere
end 14.000 smittede, og over 5.000
døde. Skoler er lukkede, hospitalerne
overfyldte, og alt socialt liv er reduceret til et minimum, mens sygdommen
hver dag forårsager nye tragedier.
Sammen med lokale og internationale partnere kæmper IBIS for at bekæmpe ebola og minimere de negative
konsekvenser for befolkningen.
De første uger støttede vi med penge til hospitalsudstyr og til arbejdet
med at opspore og pleje de syge. Siden
har vi lavet oplysning og især støttet
undervisningsaktiviteter – blandt andet undervisning via radio – der skal
hjælpe de børn, der hver dag mister
vigtig skolegang.
Mere på ibis.dk/kampenmodeboladk

Du kan støtte IBIS’ arbejde i
Sydsudan. Sms nødhjælp til
1220, og giv 150 kroner til
du kan
nødhjælpsarbejdet.

være
med!
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Danske topjurister
i Guatemala
Korruption i politiet, trusler mod
advokater og en snert af junglelov
eksisterer stadig i Mellemamerika.
Men det går fremad, og den danske
støtte til menneskerettighedsarbejdet
hjælper.
Det var konklusionen fra tre højtstående danske jurister, der netop
har besøgt Guatemala og Honduras
sammen med IBIS og Folkekirkens
Nødhjælp. Formålet var at sætte
fokus på menneskerettighedssituationen i en af verdens mest voldelige
regioner.
Gennem møder med menneskerettighedsaktivister, repræsentanter
fra civilsamfundet, oprindelige folks
organisationer og myndigheder samlede de tre ny viden og viste deres
opbakning til dem, der kæmper for
bedre forhold.
”Der er lyspunkter, og der er
fremskridt. Men vores indtryk fra
møderne med for eksempel mayafolket er, at de stadig ikke får opfyldt
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deres grundlæggende rettigheder,”
lød dommen fra forsvarsadvokat
Thorkild Høyer, der var af sted
sammen med landsdommer Stig
Glent-Madsen og anklager Sidsel
Jessen-Klixbüll.
Besøget tiltrak en del presseopmærksomhed, og i både lokale og
landsdækkende medier var menneskerettigheder til debat.
”Jeg håber, at vi med vores besøg
har været med til at skubbe udviklingen en smule i den rigtige retning,”
sagde Stig Glent-Madsen, som tilbage i Danmark delte erfaringerne på
flere konferencer og fyraftensmøder.

Hør juristerne i P1
Orientering.
www.dr.dk/radio/
ondemand/p1/
orientering-702

Gymnasieelever
skal lære om
Bolivias litium
Hvordan hænger grøn omstilling,
udsatte bolivianere og udvinding af
litium sammen?
Det kan danske gymnasieelever
snart komme med kvalificerede svar
på. Lige nu er IBIS nemlig ved at
samle tekster, billeder, videoer og
opgaveforslag i et undervisningsmateriale til gymnasiernes tværfaglige
AT-forløb.
Gymnasieeleverne kan dykke
ned i en øde saltørken i Bolivias
yderste afkrog, hvor en lang række
af nutidens globale udfordringer
viser sig. Under det kæmpestore
hvide lag af salt gemmer sig verdens
største depot af metallet litium.
Litium bruges blandt andet i
de batterier, som driver elbiler, og
kan dermed være en nøgle til at
begrænse verdens CO2-udslip. Men
udvindingen forurener området,
som både er turistattraktion og livsgrundlag for de oprindelige folk.
Alt i alt et stort dilemma med
mange faglige vinkler, som eleverne
kan arbejde med, og som samtidig
kan klæde dem på til at forstå og
tage stilling til lignende problemer.

Se materialet på ibis.dk fra
februar, eller skriv til sba@ibis.dk
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Blik for det smukke

J

eg interviewede på et tidspunkt en
kvinde, der lever af at give almindelige mennesker lysten og modet til at
gøre ekstraordinære ting. Hendes råd har
brændt sig fast. I modsætning til så mange
andre råder hun nemlig til, at man fjerner
øjnene fra bolden. Hendes råd er at se
på målet og skabe stærke billeder af den
vision, man kæmper for.
IBIS arbejder for, at alle børn og voksne
i verden skal have lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Det er
vores vision. I vores arbejde og fortællinger fokuserer vi som regel på dem, som
er allerlængst fra målet – børnene uden
skolegang, kvinderne uden indflydelse og
mændene uden ejerskab til værdierne i
deres egen undergrund.
Fortællingerne på de næste sider er
anderledes. “Nye Fortællinger” er en
lille samling af historier om mennesker i
Latinamerika og Afrika, som har de rettigheder og muligheder, IBIS ønsker, alle skal
få. Historierne gør det muligt at visualisere målet, og de demonstrerer, at visionen
om uddannelse, indflydelse og ressourcer
ikke er utopi.
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Historierne minder også om, at verden er
kompleks, dynamisk og levende - og dens
indbyggere alt muligt mere end det, du
sikkert ofte ser i vores og andres billeder
og historier. Og ikke mindst viser historierne på charmerende vis, hvordan der er
stor forskel på, hvad mennesker forskellige
steder så bruger deres erhvervede uddannelse, indflydelse og ressourcer til – fester,
fitnesscentre eller en lås på døren, for at
nævne nogle få.
Magasinet er trykt på papir, som kan
holde til at blive gemt og genlæst, og vi har
givet ekstra god plads til de fine billeder.
Vi er stolte af resultatet og håber, at du vil
nyde at fjerne øjnene fra bolden en stund.
Rigtig god læselyst.

Med venlig hilsen
Malene Aadal Bo, redaktør

Giv magasinet som gave
Jeg har 100 ekstra eksemplarer af “Nye Fortællinger” liggende
og sender meget gerne et magasin og en af de fine køleskabsmagneter til en,
du gerne vil give en gave.
Skriv en sms til 5339 2999 med personens navn og adresse,
så sender jeg en pakke af sted.

NYE FORTÆLLINGER
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IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle
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i samarbejde med folkelige organisationer og
myndigheder i Afrika og Latinamerika.
IBIS er observatør i Oxfam.
“Nye Fortællinger” er et tillæg til IBIS Fokus
og udgives med støtte fra Danida.
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Søndag eftermiddag holder de heldige
bilejere på rad og række langs Maputos
strandvej. George og Dorchas har taget
familien med på stranden for at nyde
søndagsmiddagen i sandet.
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MOZAMBIQUE

Toyota styrer for vildt
i Mozambique
Når en mozambiquer kommer til penge, køber han eller hun en bil. En brugt bil importeret direkte
fra Japan står øverst på ønskelisten. I et fattigt land som Mozambique er biler symbol på den
stigende velstand, som i weekenden gerne flashes på strandvejen.

M

TEKST HANNE SELNÆS FOTO MIKE KOLLÖFFEL

iraldo
Camba
bøjer sig
lidt ned
og kigger
ind i den
brugte
bil, en
sølvgrå Toyota, som er det absolut
mest populære og solgte bilmærke i
Mozambique lige nu.
”Med 20 kilometer til arbejde
bruger jeg først og fremmest bilen
til at køre til og fra arbejde,” siger
26-årige Miraldo Camba. Han er
nyuddannet, men allerede godt i gang
med en karriere som pr-medarbejder
på et område i massiv vækst: nemlig
Maputo Havn. Den kæmper lige nu
for at følge med i disse boomtider, sat
i gang af den enorme eksport fra det
sydlige Afrika af varer som tømmer,
sukker, kul, jernmalm og sydafrikansk
producerede biler til det nærmest
umættelige marked i Kina.
Derfor er Miraldo Camba på udkig
efter en bil. Det, han går efter, er en
brugt japansk Toyota, som ikke er
blevet rystet fra hinanden på Mozambiques hullede veje. Faktisk har han
allerede en ældre Toyota Corrolla,

som han vil fikse lidt op og overlade
til sine forældre, når han har fundet
en ny brugt bil til sig selv.
“Jeg kan godt lide små biler, som
ikke bruger meget benzin. Men
samtidig skal der være god plads i
den, da jeg er høj,” siger Miraldo og
oser videre denne lørdag formiddag i
hovedstaden Maputo.

Bilen er mere til
transport end sjov

Så snart folk fra landets voksende
middelklasse får råd eller mulighed
for at låne sig til det, er en bil ofte det
første, de investerer i, forklarer brugtbilsforhandleren Naeem Choudhry.
Bilen repræsenterer velstand
og drømmen om frihed. Offentlig
transport består af få og overfyldte
busser. Derfor er de fleste overladt
til en daglig kamp om pladserne i
de endnu mere sammenstuvede små
private og tvivlsomme minibusser
og ramponerede taxaer, som krydser
hovedstadens gader og boulevarder i
myldretiden.
“Vi er endnu ikke nået dertil, at
bilen kun er for sjov. Den er i høj
grad et nødvendigt transportmiddel
eller en forretning,” siger Naeem

Choudhry, som kræver mellem 60-70
procent i kontant udbetaling. Resten
skal betales af over tre-fire måneder
til 10 procent i rente. Det har stadig
flere råd til i Mozambique, men det
er stadig kun 16 ud af 1.000, der i dag
har en bil.

Nu får mor bedre tid
til husholdningen

Næste kunde er midt i tyverne,
Joachim Narotamo, som nærstuderer
den samme sølvgrå Toyota. Med sin
mobil tager han billeder af bilen –
forfra og bagfra:
“Jeg er ude for at se på en bil til
min vens mor, som bor i Quelimane
cirka 1.600 kilometer fra Maputo,”
fortæller han. Vennens mor er lærer
og har mindre børn, som skal til og
fra skole hver dag. Billederne sender
han til vennen.
”Familien har besluttet, at det vil
være en god idé, at hun har en bil, så
hun kan køre børnene, spare tid og
på den måde få bedre tid til husholdningen,” lyder det logiske svar fra
Joachim.
Bilen må koste cirka 250.000 meticais (35.000 kroner). Når Joachim har
fundet den rigtige, vil familien betale
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Miraldo Camba arbejder som pr-medarbejder
i den boomende Maputo Havn. Han er på
udkig efter en ny brugt bil, så han kan forære
den gamle til sine forældre.

ham for selv at køre den til Quelimane. Men hvordan får familien råd til
en bil?
“Sønnen er møbelhandler og
hjælper sin mor,” svarer Joachim. “Og
hans far opdrætter rejer,” tilføjer han
og sætter efter en målrettet rundtur
blandt de brugte biler kursen mod
udgangen forbi den bevæbnede vagt.
Et nydeligt og afmålt par parkerer
ved kantstenen ud for forhandleren.
Bilen er ikke deres, men tilhører mandens arbejdsplads. Han er advokat
og hedder Carlos, mens hans kone
Paula er bogholder. De har brug for
en bil med plads til deres to børn og
en masse varer, når de besøger deres
forældre, som bor i to forskellige
provinser nord for Maputo.
“Den skal kunne klare dårlige veje
og have god plads,” siger den kortfattede advokat, mens hans kone Paula
uddyber:
”Vi har ofte ting med fra byen og
kører tilbage med bilen fuld af mad-
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varer og kokosnødder, som er meget
billigere der,” siger hun.
“Mange private køber også en bil
for at lave forretning. De kører minibusser eller taxaer eller lejer den ud til
andre,” fortæller Naeem Choudhry.
Kort efter slentrer et midaldrende
par med deres voksne søn ind på den
overdækkede plads. De er netop ude
efter en lastbil til deres familieforetagende.

På strandtur med
Miss Maputo

Søndag eftermiddag holder de heldige
bilejere på rad og række langs Maputos strandvej. Her hygger familierne sig, og unge mødes over en eller
flere øl.
En rød Toyota Surf svinger ind
ved de sidste høje pinjetræer, som
kaster en lang skygge ud mod Det
Indiske Ocean. Temperaturen er
over 30 grader, og luftfugtigheden er
høj. Bag rattet sidder George, som

er langturschauffør og hjemme på
weekend. Sammen med sin kone Dorchas er han taget på stranden for at
nyde vinden og spise deres medbragte
søndagsmiddag: kylling.
Mor pakker ud på bagsmækken,
mens parrets tre langlemmede piger
og en voksen søn myldrer ud af bilen.
Den yngste pige er i skriggul badedragt og skynder sig ned for at soppe
i vandkanten. I tre år har familien nu
ejet en bil og friheden til en weekendstrandtur:
”Det kan lade sig gøre, fordi
Dorchas handler med brugt tøj fra
Europa. Kvalitetstøj, som holder længe, selv om det er brugt, og derfor kan
sælges til en god pris,” siger George.
Det viser sig, at Surfen ikke er
familiens eneste bil. Den ældste datter
Carlotta, som er 18 år, blev nemlig kåret som Miss Maputo i 2013.
Præmien var intet mindre end en
Jeep, et kørekort og et engelskkursus,
fortæller den stolte far.

”

Så snart folk fra
landets voksende
middelklasse får råd
eller mulighed for at
låne sig til det, er en
bil ofte det første,
de investerer i.
Naeem Choudhry
Brugtbilsforhandler, Maputo

MOZAMBIQUE

Fakta
Perspektiv
I Mozambique var det i 2011 kun 16 ud af
1.000 indbyggere, der havde råd til bil - dobbelt
så mange som i 2007, men stadig langt mindre
end mange andre lande i regionen.
Landets middelklasse vokser i disse år - i
dag tilhører 9,4 procent af befolkningen den
såkaldt ”flydende middelklasse”, som tjener
mellem to og fire dollars om dagen, mens 2,6
procent af befolkningen tilhører den ”lavere
middelklasse”, som tjener mellem fire og 10
dollars om dagen.
Over 59 procent af befolkningen lever for
mindre end 1,25 dollars om dagen. Mange
mangler adgang til basale fornødenheder som
rent vand, sanitet og uddannelse.

Strandene ved Maputo er yndede mødesteder
for mozambiqere - ikke mindst for den del af
befolkningen, der har råd til at køre bil.

Hvad er grunden til, at så få har uddannelse,
indflydelse og ressourcer?
Mozambique har haft en årlig vækst på syv
procent over de seneste 10 år. Men pengene
er gået til en lille elite, der er blevet rig, mens
der er sket få eller ingen forbedringer i landets
uddannelsessystem, sundhedssystem og infrastruktur. Det holder folk i fattigdom.
De fleste indtægter kommer fra naturressourcer, der kontrolleres af de få - mens høstudbyttet, som 80 procent af befolkningen lever af, er
stagneret.

Den offentlige transport i Maputo og i Mozambique
generelt er dårlig og langsom. Derfor drømmer
mange om at få deres egen bil.

Det gør IBIS
IBIS støtter lokalsamfund og organisationer,
som arbejder for demokratisk indflydelse og
bedre uddannelse. IBIS og partnerorganisationerne arbejder bevidst på at påvirke politikere
og lovgivning, især når det gælder uddannelse,
kvinders rettigheder, fattigdomsbekæmpelse
og udvinding af landets naturressourcer.
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”

Låsene kostede mig
65 kroner, men nu
skal der meget til for
at få døren op. Jeg
har også sat en
dobbeltlås i min
soveværelsesdør,
pigtråd på muren
i patioen og lås i
vinduet ud til gaden.
Det er der ikke
mange andre her,
der har.
Ana Avilez
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Historien om tre låse på
et lille lilla hus
Nicaraguanere bryster sig af at bo i det sikreste land - i en af verdens mest voldelige regioner.
Alligevel indretter mange i hovedstaden Managua sig bag lås og slå, så snart de får mulighed for det.

P

TEKST OG FOTO KATHRINE DALSGAARD

å adressen ’fra der
hvor terminalen
lå, 100 meter ned
mod søen ud for vej
102’ møder man
et lille lilla hus.
Umiddelbart skiller det smalle hus
sig ikke særligt ud fra gadens rækker
af tilgitrede facader og verandaer,
hvor hængekøjer og gyngestole står
tæt her i et af Managuas fattigste og
farligste kvarterer.
Men det gør husets himmelblå dør.
Malingen krakelerer hist og her og
røber det nøgne træ bagved. Hængslerne sidder godt fast i karmen, og
døren har hele tre solide låse.
Bag døren bor 30-årige Ana Avilez,
der som en af gadens eneste beboere
har fået en uddannelse og med den
i baghånden et godt og stabilt job.
Indtægten har hun først og fremmest
brugt til at gøre sit hjem mere sikkert
– en helt almindelig prioritering i
Nicaraguas hovedstad, hvor utryghed
og overfald er en del af hverdagens
fortællinger.

Tre låse og pigtråd

Ana deler den behagelige skygge under bliktaget med en familie ledet af
ene kvinder og en energisk børneflok.
Hun bor sammen med sin 17-årige
søster og hendes børn, sin bedstemor
og en moster. Emanuel på knap to år
og Camilo på fem år har Ana med

sin mand, der som så mange andre
af Nicaraguas mænd er emigreret til
nabolandet Costa Rica for at finde
arbejde.
Huset er hendes barndomshjem.
Et hjem, hun har fået af den 70-årige
bedstemor.
“Min bedstemor, der har været
som en mor for mig, sagde, at huset
var mit, så jeg har altid drømt om at
forbedre det både for hendes og mine
børns skyld. Da jeg fik mit første job
som tjener, fik jeg installeret elektricitet og vand i huset. Da jeg blev bartender, fik jeg sat nye plader i taget, så
det ikke mere skulle regne ind, og da
jeg startede som sælger, fik vi fliser, så
vi ikke mere skulle gå på fugtig jord,”
fortæller Ana med smil i øjnene.
Og så satte Ana lås i den himmelblå
hoveddør, der før blev holdt i spænd
af en kost. Ikke bare én, men tre låse.
“Det er en af de bedste ting, jeg har
gjort. Låsene kostede mig 65 kroner,
men nu skal der meget til for at få
døren op. Jeg har også sat en dobbeltlås i min soveværelsesdør, pigtråd på
muren i patioen og lås i vinduet ud til
gaden. Det er der ikke mange andre
her, der har,” siger hun og slår de tre
låse til og fra.

Et værn om tryghed
og prestige

Mellemamerika er en af de mest
voldelige regioner i verden, hvilket
også kan mærkes i Nicaragua, selv om

Ana Avilez med sin bedstemor, to sønner
og en niece og nevø. Derudover bor Anas
lillesøster og moster også i det lille lilla
hus.

voldskurven faktisk er knækket, og
Nicaragua ifølge en nylig rapport fra
FN’s udviklingsprogram UNDP har
regionens laveste mordrate.
”En ting er statistik. Noget andet
er folks oplevelse af utryghed, som er
udbredt i Nicaragua. Mange drømmer
om at forøge deres sikkerhed. Hegn
og gitre forbindes med ressourcer, og
blandt den fattige befolkning afspejler
et trygt hjem, at man rykker op ad
den sociale rangstige,” siger Francisco
Bautista, der er forsker i borgersikkerhed i Managua.
Og på den måde er Ana helt
almindelig.
”Jeg er bange for røveri og for
mænd, der kan gøre mig selv eller
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mine sønner ondt. Jeg vil for alt i
verden beskytte dem. Samtidig vil jeg
ikke miste alle de ting, min uddannelse har givet mig mulighed for, og som
jeg har arbejdet så hårdt for. Huset
er min fortælling og den arv, jeg kan
give videre,” siger hun.

Eksamensbilledet af en stolt Ana
Avilez, som måtte kæmpe hårdt
for at få en uddannelse.

En trist indledning

Ana voksede op i husets små dunkle
rum sammen med sin bedstemor og
tre yngre søskende, som hun tog sig
af. Hendes far havde en anden familie,
og moderen forsvandt på sporadiske
kærlighedseventyr. Som otteårig blev
Ana seksuelt misbrugt af et nært
familiemedlem.
“Jeg har egentlig en ret trist historie, men det gør ikke, at man skal
give op. Alt det hårde gav mig en iver
efter at få en uddannelse, så jeg kunne
komme videre og hjælpe min familie
ud af fattigdom.”
Og Ana knoklede for at bryde den
sociale arv. Halvdelen af sin skoletid
solgte hun majstortillas og stegte
bønner i kusinens bod på markedet.
Resten af tiden sad hun bøjet over
bøgerne. Børnene blev hærdet af
kvarterets sociale virkelighed med
bander og stoffer. Ana blev færdig
med folkeskolen.
Som 18-årig blev hun student og
det med gode karakterer i næsten alle
fag. Og det åbnede døren for job og
fast indtægt.
I dag hænger billedet af den ihærdige studine på den pastelfarvede væg
sammen med resten af historien om
flittighed og fremskridt, der er indskrevet i det hjem, Ana nu har gjort til
et trygt sted for sig og sine.
Mest tryg og veltilpas føler hun sig
bag myggenet og dobbeltsikret soveværelsesdør med plysbamser og de
sovende sønner. Når de alle ligger i
den seng, børnenes far gav Ana lov til
at vælge, dengang de lige havde mødt
hinanden.
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Det ligner en almindelig lås,
men for Ana Avilez er den et
lille mirakel, som giver både
tryghed og prestige.

Emanuel er Anas yngste søn, og hun knokler
for at give ham den tryghed og de muligheder,
hun selv savnede som barn.

NICARAGUA

flere billeder
af livet i det
lilla hus
Scan koden, eller tast
ibis.dk/lillahus

Fakta
Perspektiv
Kun 36 procent af Nicaraguas unge har
som Ana Avilez en studentereksamen.
Blandt de fattigste er andelen under 6
procent, og samlet er det næsten halvdelen
af landets børn, der forlader skolen inden
sjette klasse.
En tredjedel af befolkningen tilhører
middelklassen, mens hver femte lever i
ekstrem fattigdom. De fleste (knap 75
procent) har elektricitet i deres hjem, men
de fleste af landets ressourcer er samlet hos
den lille overklasse, der udgør 5 procent af
befolkningen.

Hvad er barriererne for uddannelse,
indflydelse og ressourcer til alle?
Den sociale mobilitet er meget lav, og det
er meget svært for folk at bryde fattigdomscirklen. Det skyldes især begrænset
adgang til uddannelse - og at kvaliteten
af undervisningen mange steder er meget
ringe.
Det gør IBIS
I Nicaragua arbejder IBIS for at forbedre
livsvilkårene for landets fattigste - især ved
at være med til at skabe god undervisning
og faglig uddannelse til børn og unge. IBIS
støtter også Nicaraguas oprindelige befolkning til at opfylde deres demokratiske
rettigheder og øve indflydelse på, hvad der
sker med deres jord og naturressourcer.
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Hvad ville du
savne?

Claudia Cifuentes, 34 år
Uddannet sekretær. Administrator i arkitektfirmaet
Cronos i Guatemala.

Claudia David Cosa, 26 år
Uddannet i sprog og
underviser i portugisisk i
Maputo, Mozambique.

Hvad ville du savne
uden uddannelse?
Inklusion og muligheden
for at deltage i samfundet,
som jeg kan og gør i dag, er
det, jeg ville savne mest.

Hvad ville du savne
uden uddannelse?
Jeg ville savne at have et
godt arbejde. Det er svært
at få i Mozambique, hvis
man ikke har en uddannelse. Jeg ville også savne al
den information, man kun
har adgang til, hvis man
kan læse.

Hvis du manglede indflydelse på dit eget liv?
Uafhængighed i alle ordets
betydninger: social, religiøs, økonomisk.
Hvis du manglede penge?
Hvis ikke jeg havde de penge, jeg har i dag, ville jeg
mangle den stabilitet, det
giver mig og min familie
at have et godt sted at bo
og adgang til lægehjælp,
hvis vi skulle blive syge.
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Uden indflydelse på dit liv?
Det ville ikke være godt for
mig, for jeg kan godt lide at
bestemme over mit eget liv.
Uden penge?
Lige nu prøver jeg at spare
sammen til en bil, for den
offentlige transport i
Maputo er meget dårlig og
langsom. Havde jeg færre
penge, ville det være et
umuligt mål.

Mario Aleman, 29 år
Elektroingeniør. Har arbejdet i USA, Tyskland, Panama og Danmark og bor nu
i Managua, Nicaragua.
Hvad ville du savne
uden uddannelse?
Jeg ville savne adgangen til
information. Muligheden
for at lære mere og tage
kontakt til gode ressourcestærke folk for at kunne
udveksle og blive klogere
på verden. Den mulighed
er der mange i Nicaragua,
der ikke har, og det gør, at
de ikke stiller spørgsmål til
tingenes tilstand og ikke
udvikler sig.
Uden indflydelse på dit liv?
Indflydelse er vigtig for at
blive et lykkeligt menneske.
Vi har brug for at kunne
bestemme over os selv, at
kunne protestere, have visioner og kunne følge dem
til dørs. Vi har brug for at
kunne skabe og iværksætte.

Jeg ville være meget
deprimeret, hvis jeg ikke
kunne føre det, jeg tror på,
ud i livet.
Uden penge?
Mine forældre er læger,
og jeg har aldrig manglet
hverken sundhed, uddannelse eller rollemodeller.
Var det ikke sådan, ville
jeg mere end penge have
savnet forældre, der var
moralsk, professionelt og
socialt ansvarlige. Jeg ville
savne deres støtte, entusiasme og lyst til at blive til
noget. Penge kommer og
går. Men det er din måde
at møde verden på, der
bestemmer, hvordan du
tackler livet.

”
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Uden penge ville jeg savne følelsen af frihed
og det at kunne tage valg, der handler om andet
end at skaffe mad på bordet.

Adjoa Clarke, 21 år
Medicinstuderende på
University of Ghana
Medical School, Ghana.
Hvad ville du savne
uden uddannelse?
Så ville jeg savne det
frisind, man finder i et
universitetsmiljø. Uddannelse udvider ens horisont
og giver nye perspektiver
på livet.
Uden indflydelse?
Det er vigtigt, at man kan
komme med sin mening
og kritisere politikere, når
de gør noget forkert. Kritik
får også en til at vokse som
menneske.
Uden penge?
Så ville jeg nok være mere
stresset. En fast indkomst,
der dækker mine regninger, giver mig sindsro og
mulighed for at fokusere på
andre ting i livet.

Carolina Fonseca, 34 år
Journalist.
Bor i et bofællesskab i
Managua, Nicaragua.
Fra en venstreorienteret
familie, der var aktiv under
revolutionen.
Hvad ville du savne
uden uddannelse?
Jeg har lært mere om
verden ved at læse. Fordi
jeg læste på et offentligt
universitet, har jeg blandt
andet lært folk fra meget
forskellige sociale klasser
at kende, og det har givet
mig en mere nuanceret
forståelse af mit land.
Det ville jeg savne.
Uden indflydelse på dit liv?
Jeg ville føle mig undertrykt, magtesløs og savne
at være fri og uafhængig.
Jeg føler et stort behov for
at påvirke mit samfund og
min virkelighed.

Uden penge?
Jeg ville savne at dyrke
kunst og kultur, at kunne
rejse og lære mit eget land
at kende. Jeg ville savne at
kunne prøve forskelligartet
gastronomi, dyrke sport og
gå til dans. Og ikke mindst
min computer og mit kamera, som jeg bruger i mit
arbejde og i mit sociale liv.

David Aduama, 28 år
Kommunikationsmedarbejder i en it-virksomhed
i Ghana.
Hvad ville du savne
uden uddannelse?
Jeg ville ikke have haft den
samme mulighed for at
opleve andre kulturer og
måder at se verden på.
Uden indflydelse?
Hvis regeringen laver rav i
den, så kan jeg brokke mig
højlydt. Hvis jeg ikke havde
indflydelse på den politik,
der former mit liv, så ville
jeg ikke have samme frihed
til at være den, jeg er.
Uden penge?
Jeg ville savne at kunne
købe flotte ting og spise
god mad. Jeg ville savne
følelsen af frihed og det at
kunne tage valg, der handler om andet end at skaffe
mad på bordet.
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Middelklassens refugium
I Guatemala Citys rå og usikre byrum er et medlemskab af et fitnesscenter et
symbol på, at man har råd til at skille sig ud – i sikkerhed og afsondret fra masserne.
Hér kommer velstillede guatemalanere for at holde sig i form – og i live?

S
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ocial status betyder
alt i klasseopdelte
Guatemala, hvor få
har meget, og flest
har næsten ingenting.
Villa, vagter og en
firehjulstrækker, og at
være tynd og smuk,
er vigtige statussymboler. Derfor er
fitnesscentre og shoppingcentre blevet
den bedre middelklasses foretrukne
refugium.
Her kan de være sammen med ligesindede bag glittede facader, imens
de dyrker vestlige idealer om taljemål
og faste ender. Her forsvinder mænd
og kvinder ind i et helle af skræddersyet velvære og sunde smoothies.
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”Folk kommer her for at få en oplevelse,” forklarer Carla Egurrola. Hun
er medejer og underviser i Alive, et
mindre fitnesscenter i den finere del
af byen.

Overskud til velvære

Medlemmerne er de guatemalanere,
der har overskud til velvære, kredit
på kontoen og studier i bagagen. I
Guatemala City løber man nemlig
ikke bare en tur, når man har fri. Og
efter mørkets frembrud bevæger man
sig kun i flok og på fire hjul.
Hos Alive får de en pause fra
hverdagen og kan slappe af i sikre og
rolige omgivelser.
”Vi tilbyder vores medlemmer

muligheden for en sund livsstil, for at
nå deres mål og finde ro i en stresset
hverdag,” siger Carla Egurrola.

En uddannelse til
forskel

Hun tager imod i caféen, som er for
centrets medlemmer. Carla er en af de
guatemalanere, der har haft mulighed
for at tage en uddannelse i udlandet.
I Canada fik hun idéen til at gøre
fitness til en levevej.
”Alive er mit livsprojekt, så det
meste af min tid går med at bestyre
det, du ser her. Og så passe mine to
børn,” siger hun.
Ved siden af Carla sidder Carolina.
De har været veninder i over 30 år,

GUATEMALA

siden de mødtes til gymnastik som
helt små piger. Carolina underviser i
Alive, og denne fredag eftermiddag
er veninderne i gang med at udvælge
øvelser til næste weekends yogaworkshop.

Single i byen

Carolina er 39 år, single og certificeret
yogainstruktør fra Californien. Hun
er egentlig uddannet merkonom, men
for tre år siden tog hun springet og
dedikerede sit liv til yogaen.
”I begyndelsen var jeg bekymret
for, hvordan det skulle gå, men jeg fik
god opbakning af familie og venner.
Carla åbnede døren for mig,” siger
Carolina.
”Jeg har ingen børn, hvilket er
atypisk i Guatemala, så det her er min
familie,” tilføjer Carolina, der bruger
sin fritid på at læse og gå på café med
veninderne.
”Et ægteskab behøver ikke være
den eneste vej,” fastslår hun.
Det er tabu at snakke om klasse i
Guatemala. Lidt som at spørge ind til
kvinders vægt. Men Carla Egurrola er
klar over, at hendes ”oase af wellness”
appellerer til en del af befolkningen,
som er ”privilegeret”. Hendes ønske er
dog ikke at gøre det til et sted for de få
– hun vil gerne lave et sted, hvor alle
skal kunne komme og føle sig tilpas.
”Min store drøm er at kunne give
det videre, jeg selv har fået. Mulighederne og glæden. Og i første omgang
er det at skabe et sted, som giver
velvære og troen på sine drømme,”
afslutter hun. Hun roder efter sine
bilnøgler, det er blevet tid til at gå.
”Con cuidado” siger hun til farvel.
”Pas på dig selv” er den typiske
afskedssalut i Guatemala City – især
hvis man bevæger sig til fods ud i
byen ad det smalle fortorv.

Kom indenfor i
drømmenes verden
Scan koden med din smartphone

Carla og Carolina har været veninder, siden de som børn mødtes til dans.
I dag arbejder de sammen i et fitnesscenter i den finere del af Guatemala City.

Fakta
Perspektiv
Et medlemskab af et center som Alive
koster 860 kroner om måneden – en
fjerdedel af månedslønnen for en
almindelig lærer.
25 procent af befolkningen tilhører
middelklassen, og en fjerdedel af
landets unge får en studentereksamen.
Blandt de oprindelige folk er det 1 ud
af 100.
I Guatemala lever 60 procent af
befolkningen i fattigdom - halvdelen af
dem i ekstrem fattigdom, som især er
koncentreret i landområderne.
Verdensbanken anslår, at fem procent
af befolkningen ejer eller kontrollerer
85 procent af rigdommene i Guatemala, som da også har det højeste antal
privatejede helikoptere per indbygger
i verden. Samtidig lider hvert andet
barn af kronisk fejlernæring.

Hvorfor har så få uddannelse,
indflydelse og ressourcer?
Fattigdom og ulige adgang til uddannelse og arbejde forhindrer social
mobilitet og gør det svært at bryde fattigdomscirklen. Hvert år prøver cirka
200.000 guatemalanere lykken ved at
rejse over grænsen til Mexico og videre
til USA i jagten på et bedre liv.
Det gør IBIS
I Guatemala arbejder IBIS for at forbedre vilkårene og mulighederne for
landets fattigste – de oprindelige folk.
Især støtter vi udviklingen af kvalitetsuddannelse og erhvervsuddannelser til
børn og unge.
IBIS støtter desuden Guatemalas
oprindelige befolkning i at få indflydelse og medbestemmelse i forhold til
territorier og naturressourcer.
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Manuel Blanco danser igennem Villa
Fátima med en Paceñaøl i hånden.
Han er pasante (vært) for en del af
denne gadefest. Han har arbejdet
hårdt for at kunne betale gildet - og
nu er det dagen, hvor arbejdet veksles
til prestige og stolthed.

16

BOLIVIA

God økonomi veksles
til øl og anerkendelse
I La Paz’ stejle og beskidte gader fejres de bolivianske ”prestes” – særlige religiøse fester.
At stå for en preste er dyrt, men det er samtidig noget af det mest prestigefyldte,
man kan bruge sine penge på i Sydamerikas fattigste land.

H
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undredvis
af kvinder
i klassisk
cholitaoutfit
svinger sig
farverigt
ned ad gaden. De er
fulgt af et orkester klædt helt i grønt
og lange rækker af ranke mænd i jakkesæt og slips. Tomme ølflasker flyder
i vejkanten, og sidegaderne er fyldt af
minibusser, der har opgivet at komme
uden om det dansende menneskehav.

De mange farvenuancer kontrasterer
smukt det grå og tørre bagtæppe, som
byens rå klippemure udgør.
Vi er til preste i Villa Fátima i Mirafloresområdet i Bolivias hovedstad
La Paz.

Glad og fuld

Midt i mylderet går Manuel Blanco
glad og fuld og hilser på folk. Han er
”pasante” – vært for en af optogets 15
grupper, som alle kæmper om at være
størst og flottest. Manuel Blancos
gruppe, MERVIFA (Mercado de Villa

Fátima), tæller således flere hundrede
dansere, to store orkestre, bannere,
biler og meget mere.
Det er dyrt at være pasante. I La
Paz kan det koste helt op til 300.000
kroner, men for dem, der har råd, er
det noget af det mest prestigefyldte,
de kan bruge deres penge på.
”Man arbejder hårdt hele året for
at få pengene til at slå til. Men æren
er til gengæld så stor, at den hænger ved dig hele livet. Fordi jeg én
gang har været pasante, vil jeg blive
anerkendt resten af livet,” forklarer

17

BOLIVIA

Cholitas, der venter på at danse ”pre-entrada” i Villa Fátima. Alle drikker øl både
før, under og efter dansen. Og så tisser de i
vejkanten.
Hvis man vil danse for MERVIFA, skal
man købe dragter, der er bestilt ved særlige
skræddere. Det kan være ganske dyrt – især
fordi pasantes ofte får en provision for at få
lidt indkomst i en ellers meget dyr tid.

Juan Yupanqui, der er journalist og
tidligere har stået i spidsen for Gran
Poder: La Paz’ suverænt største preste
med over 30.000 dansere.
Manuel Blanco blev tilbudt at
være vært ud fra sin samfundsstatus
og modenhed, og fordi han har styr
på sit liv. Og selv om det har været
en udfordring for Manuel Blanco at
finde pengene, så er han ikke i tvivl
om, at det er alle pengene værd.
”Jeg tænker meget på de store
udgifter, men i den sidste ende er det
ligegyldigt. Vi gør det af kærlighed
til jomfruen. Hengivenheden gør os
stolte,” siger han. Og hans hustru,
Ana Pérez, siger det endnu tydeligere:
”Det bedste ved at være pasante?
Det er, at vi får anerkendelse.”

Især øl er dyrt

Den største udgift er til øl: både det,
der bliver drukket under festerne og
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det, der fortæres før og under de lange danse. Også leje af lokaler og mad
til alle koster. Og så er der orkestrene
– såsom de 30 grønklædte musikanter
fra PAGADOR, der er hyret for at tiltrække de bedste dansere til Manuel
Blancos følge.
I takt med at optoget af dansere,
musikere og festdeltagere langsomt
bevæger sig gennem forstaden til La
Paz, bliver Manuel Blancos blik og
bevægelser mere slørede. Han bliver
konstant tilbudt øl af de mange, der
vil hilse på ham.
Manuel Blanco er glad og stolt
ved tanken om, at han nu vil blive
husket i årevis. Især hvis det bliver
hans gruppe, der vinder pokalen for
det største og flotteste optog, når den
ugelange fest slutter.
”Det ville være det allerstørste.
Det vil fylde os med tro og glæde.”

Mange unge bolivianere følger årligt med
deres forældre til preste og drømmer om en
dag at blive pasante.

prestes
En ”preste” er en religiøs tradition,
hvor de bolivianske samfund hylder
forskellige helgener. I hver preste
deltager en række grupper.
Hver gruppe ledes af en eller flere
”pasantes”, som planlægger og står for
alle udgifter i løbet af festlighederne.
I nogle prestes tjener de dog en del af
pengene ind igen, for eksempel via en
provision, når danserne køber deres
særlige dragter.
Pasantes udnævnes af sidste års pasantes på baggrund af modenhed, status i
samfundet og økonomi.

BOLIVIA

Kom med til fest
i Bolivias gader
Orkesteret PAGADOR er hyret fra en anden by på
grund af sit gode ry. Og deres grønne jakkesæt
matcher på fin vis de dansende cholitaer.

Scan koden, eller tast
www.ibis.dk/gadefest

Fakta
Perspektiv
Kun en meget lille del af Bolivias befolkning har økonomi til at være pasantes.
Bolivia er et af Sydamerikas fattigste lande.
37 procent lever for under en dollar om
dagen, og især den oprindelige befolkning,
som udgør 63 procent, er fattig og dårligt
uddannet.

Det gør IBIS
I Bolivia arbejder IBIS især med at udvikle
kvalitetsuddannelse til de oprindelige folks
børn og unge. Eksempelvis med erhvervsuddannelser, hvor teori og praksis er tæt
forbundet eller ved at ændre på undervisningen i grundskolen, så eleverne bliver
undervist på et sprog, de kan forstå, og af
veluddannede lærere.

Cirka 97 procent af alle børn indskrives i
den seksårige grundskole, men af den oprindelige befolkning er det kun halvdelen,
der går videre og afslutter niende klasse.
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GHANA

Familie
er en følelse

J

Familien Davis er en typisk ghanesisk familie og dermed ikke sådan at hitte rede i.
De unge lever på mange måder ligesom i Danmark, men de er også meget
bevidste om deres ghanesiske rødder.
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eg møder 26-årige Nii
Nai Davis i midten af
Accra, Ghanas travle
hovedstad. Gaderne
her er brede og asfalterede, men trafikken
bevæger sig alligevel
langsomt. Smadrede
folkevognsrugbrød transporterer folk
som sild i en tønde side om side med
store luksusbiler, der spiller ghanesisk
popmusik for fuld udblæsning.
Da vi træder ind på Nii Nais
arbejdsplads, en it-virksomhed på
fjerde sal, er vi omgivet af topmoderne elektronik, farvede glaspaneler og
duften af kaffe. Det kunne være hvor
som helst i verden.
”Ghana har gennemgået en teknologisk revolution på få år,” siger Nii
Nai. ”Internet og mobiltelefoner betyder, at man kan besøge hele verden
uden at forlade Ghana.”

”De er alle mine børn”

Det tager næsten halvanden time at
køre fra Nii Nais arbejdsplads til hans
forældres hjem i udkanten af byen.
Her er der grønnere og mere plads,
men de hullede jordveje bliver forvandlet til sump, når det regner.
Familien Davis’ hus er rummeligt og sparsomt møbleret, med et
sofaarrangement i dagligstuen som
samlende midtpunkt. I huset bor Nii

Nais mor Ayisha og far Marley med
deres biologiske børn og flere nevøer
og niecer, der er kommet til Accra for
at studere eller arbejde.
Familie i Ghana er i langt højere grad bestemt af følelsesmæssige
bånd end af genetik, så mit forsøg på
at kortlægge familierelationerne på
systematisk vis bliver mødt af venlig
modstand. ”De er alle mine børn,”
siger Ayisha smilende.

Børnenes vilkår

På min rundtur i huset besøger jeg
først Feruza på 33 år. Hun læser til
sygeplejerske og er den eneste af de
unge, der har sit eget værelse.
”Jeg elsker sko og tasker og tøj med
ghanesisk print,” siger Feruza, mens
hun poserer.
Hun er vant til at stå foran et
kamera, for hun har spillet med i flere
film. Feruza er alenemor til Yasmin
på 11 år, der går på kostskole, og de to
går tit ud og shopper i weekenderne.
”Mine forældre har sørget godt for
mig, men jeg ville ønske, at jeg kunne
have været mere ærlig over for dem.
Jeg vil ikke have, at min datter skal
være bange for at fortælle mig noget
som helst,” siger Feruza.
Drengene i huset har ikke faste
sovepladser, så man tager bare, hvad
der er ledigt. I dag finder jeg Tiyuniba
på 23, der er Ayishas nevø – selv om

hun aldrig ville kalde ham det, på en
seng ved et vindue, hvor der er lys til
at læse.
”Jeg læser mange bøger og aviser,”
fortæller han. ”Og så hører jeg BBC i
radioen. Det er vigtigt at følge med i,
hvad der sker i verden.”
Han bruger også meget tid på at
meditere. ”Jeg tænker på, hvordan jeg
kan være med til at forbedre børns
vilkår i Ghana,” siger han.
Uden for huset sidder Umar på 18
år sammen med en ven. De skriver løs
på deres mobiltelefoner, da jeg nærmer mig. Umar læser samfundsfag
og vil gerne være økonom. De andre
i familien kalder ham ”Lazy Bone”, og
det er ikke ubegrundet.
”Jeg elsker at sove. Og spise,” griner Umar og rødmer. Yndlingsretten
er TZ, en typisk spise fra det nordlige
Dagomba-folk, som Ayisha tilhører,
bestående af fermenteret majs med
jordnøddesuppe og spinat.

Lysten til at give
noget igen

Ayisha sætter armene i siden og ser
ud over den græsbevoksede grund
ved siden af familiens hus.
”Her vil jeg bygge en rigtig skole,”
siger hun og kalder på en flok børn,
der leger i nærheden. Ayisha retter
på deres tøj og snyder næsen på en af
drengene.
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”Ham her og hende og hende derovre,
de går i min skole,” siger hun. Trods
sine kun 59 år gik Ayisha sidste år på
pension fra sit job som bankbestyrer.
Hun havde en drøm om at starte
en skole for de fattigste børn i nabolaget, og hun gik rask i gang med at
indrette klasseværelser i den ene ende
af familiens hus. Der er blevet bygget
borde og bænke, og Tiyuniba hjælper
hende med administrationsarbejdet.
Planen er at udvide skolen med en
egentlig skolebygning på den tomme
grund.
Ayisha voksede op i et muslimsk
hjem i det nordlige Ghana, og hun
måtte være stædig for at få lov til at
gå i skole. Hendes far havde kæmpet
for de allierede i Burma under 2. Verdenskrig, og han var ikke forberedt
på at skulle kæmpe på hjemmefronten også. Men Ayisha græd og græd,
indtil hendes far til sidst gav efter og
gav hende lov til at gå i skole.
”For at kvalificere sig til første klasse skulle man række armen hen over
hovedet - hvis man kunne nå sit øre,
så var man stor nok,” griner Ayisha.
”Jeg kan huske, at jeg kom i skole i
Ayisha kæmpede en kamp med sin far
for at få lov til at komme i skole, da
hun var barn. Nu har hun selv startet
en skole for de fattigste børn i området.
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Nii Nai Davis arbejder i en it-virksomhed i Accra. Her er topmoderne udstyr og en
gennemtrængende duft af kaffe – det kunne være hvor som helst i verden.

en alt for stor hvid skjorte. Det var
min uniform.”
Selv om hun og Marley har skabt
et liv med gode muligheder for deres
familie, så har Ayisha ikke glemt,
hvor meget hun måtte kæmpe for en
uddannelse. Det er vigtigt for hende,
at den viden og de ressourcer, hun og
familien har og får, bliver givet videre.
Drengene i huset har ikke faste værelser og
sovepladser, de finder bare et sted, hvor der
er plads – eller lys til at læse.

GHANA

se en scene
med Feruza
fra hendes
nye film
Scan koden, eller tast
www.ibis.dk/faruza

Fakta
Perspektiv
Omkring 20 procent af ghaneserne tilhører
middelklassen, inklusive en meget lille
overklasse. 34 procent af de unge mænd og
28 procent af de unge kvinder får i dag en
studentereksamen. 87 procent har adgang
til rent drikkevand, men kun 14 procent
har indlagt vand. 72 procent af befolkningen har elektricitet i hjemmet.
Mere end hvert femte barn i skolealderen
går ikke i skole, og over halvdelen af børnene fortsætter ikke deres skolegang efter
sjette klasse. 29 procent af befolkningen
lever i fattigdom.

Hvad er barriererne for, at flere kan leve
som Ayishas familie?
En stor del af Ghanas vækst er sket inden
for mineindustri, olie- og gassektoren samt
afgrøder som kakao og frugt, men langt
det meste eksporteres uforarbejdet. Det
betyder, at landet kun tjener en brøkdel
af værdien af det færdige produkt, og
samtidig forbliver indtægterne på relativt
få hænder. Korruption er et stort problem
i Ghana og en barriere for en mere ligelig
fordeling af ressourcerne.
Uddannelsessystemet er blevet væsentligt
forbedret, men især i de nordlige egne er
kvaliteten af undervisningen stadig alt for
dårlig, og der er stor mangel på kvalificere-

de lærere. Kvinder og unge har også meget
ringe indflydelse på beslutningsprocesser
og er voldsomt underrepræsenterede i
politik, hvilket gør det svært at opnå ligestilling og social forandring.
Det gør IBIS
I Ghana arbejder IBIS for at skabe bedre
uddannelse til især piger og fattige børn i
det nordlige Ghana, blandt andet gennem
træning af lærere og udvikling af pilotprojekter, der skal give de mest ressourcesvage
børn og unge en god uddannelse.
IBIS støtter også Ghanas civilsamfund til at
styrke ligestilling og ungdomsrepræsentation i politik og til at sikre bedre fordeling
af landets ressourcer.
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Tag ud
og gem

Send
visionen
videre

Giv en gratis gave
Send en sms til 5339 2999 med navn og adresse
på en, du gerne vil give disse sider
med inspirerende fortællinger fra verdens
fattigste lande.
Inden for et par dage ligger “Nye Fortællinger”
og den fine magnet i din vens postkasse.
En gave, der både glæder og gavner.
Sammen med dig kæmper IBIS for at skabe løsninger
for verdens fattigste. De sider, du netop har læst, handler
kun om vejen frem. Ikke om udfordringerne.
Vi har lavet “Nye Fortællinger” for at vise dig visionen.
Og den håber vi, du vil dele med andre.
IBIS er observatør
i Oxfam

EVEN IT UP

Ny kampagne vil
gøre op med
ekstrem ulighed
I dag ejer de 85 rigeste mennesker i verden
lige så meget, som klodens fattigste
3,5 milliarder må deles om. Og udviklingen
fortsætter – især fordi adgangen til god
uddannelse er begrænset, og fordi de
rigeste mennesker og største selskaber
næsten ikke betaler skat.
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Måske kender du allerede historierne
om ulighed. For eksempel den om
Zambia, hvor ganske få er blevet rige
på minedrift, mens andelen af ekstremt fattige er steget med 10 procentpoint. Eller den om Nicaragua, hvor
de fattigste betaler en tredjedel af det,
de tjener i skat, mens de rigeste kan
nøjes med 10 procent. Eller den om,
at det bare ville have kostet verdens
rigeste halvanden procent af deres
formue at redde 23 millioner af de
mennesker, der siden finanskrisen er
døde som følge af fattigdom.
Men ved du også, at den ekstreme
ulighed i verden vokser dag for dag?
Selv i lande med høj vækst får
almindelige borgere ikke glæde af de
store rigdomme. I stedet for at sive
nedad stiger pengene op til de i forvejen exceptionelt rige.

Også de riges problem

Ifølge en række forskere og politikere,
som har bidraget til en ny rapport om
emnet, er ekstrem ulighed et problem
for os alle.

”Ekstrem ulighed korrumperer politik, hindrer økonomisk vækst og social mobilitet. Det afføder kriminalitet
og vold. Det spilder talent og potentiale. Det underminerer samfundets
fundament,” lyder det i rapporten.

Med paven i spidsen

Den blev præsenteret på dagen, hvor
IBIS sammen med Oxfam og flere
andre organisationer indledte fem års
kampagne mod ekstrem ulighed.
”Fra IMF til paven, fra præsident
Obama til World Economic Forum
er der stigende enighed om, at den
voksende ulighed er en central udfordring i vores tid. Kampagnen skal
få verdens ledere til at gøre noget ved
det,” siger Lars Koch fra IBIS.
Den gode nyhed er, at vi faktisk
kender løsningen. Det handler om at
skabe gode uddannelsesmuligheder
til alle. Og det handler om at stoppe
kapitalflugt og sikre, at også de rigeste
individer og selskaber betaler en retfærdig andel af deres indtægter i skat.
Netop kampen mod skattely er det

første, du kan engagere dig i. Du kan
sende et kort til Bjarne Corydon med
ønsket om at gøre 2015 til året, hvor
vi i Danmark undlader at lægge vores
fælles skattekroner hos selskaber, der
gemmer dem væk i skattely.
”Vi håber, at den danske befolkning og de danske politikere vil gå
forrest i kampen mod ekstrem ulighed,” siger Lars Koch.

du kan
være
med!

Bliv en del af
kampen mod ulighed
Skriv et kort til Bjarne Corydon.
Læs mere på www.evenitup.dk
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FRIVILLIG I IBIS

IBIS i Kolding havde
Villy Søvndal på menuen
Der har været stille om Villy Søvndal, siden han trak sig som formand for SF.
Men hjemme i Kolding fik IBIS’ frivillige og Det Humanitære Netværk i byen
ham tilbage i spotlyset. Og sikke en succes, det var.
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”Det er da herinde? Store Sal,”
spørger en kvinde sin ledsager. Hans
nik bekræfter. Koldingenserne er
ved at indfinde sig i den store sal på
biblioteket i Kolding. Og folk kommer
tidligt. Der er stadig en halv time
til, at aftenens hovedperson entrerer
scenen, som lige nu er tom bortset
fra et banner med IBIS’ orange logo i
toppen. Arrangementet er med til at
sætte IBIS fast på Koldingkortet.
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”Kendskabet til IBIS i Kolding og omegn er steget voldsomt de seneste år. I
begyndelsen kunne jeg godt være træt
af, at folk ikke vidste, hvad IBIS var
for en størrelse. Nu ved mange, hvem
vi er,” siger Bo Vesterlund.
Bo Vesterlund er om nogen årsagen til den udvikling, han netop selv
har beskrevet. For 10 år siden startede
han frivilliggruppen i Kolding, som
sammen med frivillige fra Amnesty

i aften har lokket kronprinsen af
Kolding, Villy Søvndal, til at tale om
verdens brændpunkter. Hans første
offentlige optræden siden farvellet til
dansk politik.

Store Sal er for lille

I den store sal har et pænt stykke over
100 gæster nu fundet vej, og flere
må tage til takke med en plads op ad
væggen.

DET SKER

”Jeg er stolt af, at så mange deltager i
vores arrangementer,” siger Bo Vesterlund. For ham drives værket af lysten
til at give indbyggerne i Kolding
indblik i problemer, som udspiller
sig tusinder af kilometer væk fra
Kongeåen.
Ud over Bo Vesterlund er der to
andre frivillige i Kolding. Sammen
arrangerer de årligt to til tre arrangementer som det i aften.

Oplagte Villy

Valget af Villy Søvndal var oplagt.
Som tidligere udenrigsminister og
rejselysten knægt har han med egne
øjne set og oplevet mange af verdens
dilemmaer og uretfærdigheder.
Og i en tid, hvor flertallet af danske
partier vil skære i den danske udviklingsbistand, er Villy Søvndal klar i
spyttet i Store Sal.
”Vi skal passe på med ikke at blive
for små i vores opfattelse af verden.
Vi har en kæmpe fordel ved at være
kendt som et land, der hjælper. Verden har oplevet store fremskridt, og
det er vigtigt, at vi alle fortsætter det
engagement og arbejde,” sagde Villy
Søvndal blandt andet.

du kan
være
med!

vil du være med?
I Kolding er de lige nu tre frivillige, men flere hænder vil blive
modtaget med kyshånd.
Kontakt Bo Vesterlund på
bo.vesterlund@get2net.dk eller
75 52 62 85, og hør nærmere.
Er du ikke fra Koldingegnen, men
har fået lyst til at starte en frivilliggruppe i din hjemstavn,
så kontakt frivilligkoordinator
Michael Gaardsøe på mg@ibis.dk
eller 35 20 05 22.

2014
2015

Kom og vær med

1. december
Første låge åbnes i årets julekalender fra IBIS.
Den handler om Ghana og er mest til skolebørn.
Se den på www.ulandskalender.ibis.dk
3. december
Latinofilm: Hvad foregår der i Uruguay?
Uruguays præsident har skabt globale overskrifter ved at
legalisere hash og tillade syriske flygtninge at slå sig ned i
præsidentpaladset, mens præsidenten selv er flyttet til en lille
hytte. Vi viser et par film, der prøver at tegne et billede af,
hvad det er, der foregår i Uruguay.
Studenterhuset, Købmagergade 52, København K
Klokken 19.30-22.00
Mere på Latinofilm på Facebook eller på www.ibis.dk
18. december
IBIS inviterer på gløgg og pebernødder
Alle IBIS’ medlemmer, støtter, venner og bekendte inviteres til
at kigge forbi på Vesterbrogade til et glas gløgg og et juleknus.
Kantinen 1. sal, Vesterbrogade 2B, 1620 København V
Klokken 15.00-18.00
Vi glæder os til at se dig.
8. januar
Bestil LæseRaketten
Sidste chance for at tilmelde din klasse, hvis I ønsker
LæseRaketten og det tilhørende lærermateriale – i år handler
det om børn i Guatemala.
Mere på www.heleverdeniskole.dk
9. januar
Boliviansk aften med foto og dans
Oplev Mike Kollöffels smukke fotografier fra det helt unikke
uddannelsesprojekt Madskolen i Bolivia. Hør de seneste nyheder fra det gastronomiske projekt, der har vundet adskillige
priser, og som har sat Bolivias potentiale på verdenskortet.
Vi byder på en drink og lidt mundgodt, og om aftenen kan du
kridte danseskoene til latinamerikanske rytmer.
Kulturhuset Islands Brygge, København
Klokken 16.00-18.00
Info og tilmelding på madskolenibolivia.dk eller bt@ibis.dk
31. januar
Danmarks Indsamling
I januar går DR og Danmarks 12 største humanitære organisationer endnu en gang sammen i en stor fælles indsamling
til verdens fattigste. IBIS’ del af indsamlingen er tidligere
blandt andet gået til gadebørn i Sydsudan og teenagemødre i
Guatemala.
DR1 klokken 20.00
Mere på www.danmarksindsamling.dk
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Du kan hjælpe dem tilbage til hverdagen ved at støtte oplysningsarbejdet og give sundhedsudstyr.
Hjælpen bliver givet i samarbejde med Oxfam.

Frivillige sundhedsmedarbejdere lærer børnene i Liberia at undgå ebola, eksempelvis ved at vaske
hænderne grundigt. Selv om de ikke har ebola, mærker de sygdommen. Børnene har ikke været i

Hjælp dem tilbage til hverdagen

IBIS er observatør
i Oxfam

For 150 kroner kan to familier få
hygiejnekits, der hver indeholder
vaskespande og 50 stykker sæbe.
De simple redskaber redder liv.

+trafiktakst

sms ibis150
til 1220
og støt
med 150 kr.
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