
Genopstilling: Christian Damholt, formand for Oxfam IBIS  
 
Kort om hvem du er: Kandidat i Statskundskab og master i global 
politisk økonomi. Politisk rådgiver i fagforeningen DM (tidl. Dansk 
Magisterforening) på områderne arbejdsmarked og klima. 
 
Hvorfor du skal vælges: Jeg har nu været formand for Oxfam IBIS 
i mere end fire år. I perioden er vi vokset i størrelse, soliditet og 
har opnået markante resultater for verdens fattigste og udsatte.  
Kampen imod ulighed har været og er centralt for mit virke. Ulighed er vor tids største udfordring, 
da den fastholder mennesker i fattigdom og skader demokrati og frihed. Jeg har personligt været 
ansvarlig for, at Oxfams internationale bestyrelse har vedtaget, at hele Oxfams overordnede 
mission de næste ti år er at bekæmpe ulighed. Det kommer til at udfordre eliter verden rundt og 
forbedre samfund og menneskeliv i stor skala, ved at tage fat i de systemer, der holder dem nede. 
Bliver jeg genvalgt, vil Oxfam IBIS integrere klimaulighed i vores arbejde, og vi vil ihærdigt pionere 
kampen imod ulighed verden rundt.  
 
Da vi trådte ind i Oxfam lovede jeg og den daværende bestyrelse, at vi ville arbejde for, at 
kvalitetsuddannelse blev en integreret del af Oxfams globale arbejde. Efter hårdt arbejde fra 
medarbejderne og mine armslægninger i den internationale bestyrelse, kan jeg med stolthed sige, 
at uddannelse er blevet et centralt indsatsområde i den nye fælles strategi. Oxfam IBIS skal fortsat 
og med større ambitioner gå forrest og udbrede budskabet om fri og lige offentlig uddannelse til 
alle.  
 
Medlemmer og frivillige er afgørende for vores legitimitet og for at vi kan skabe politiske 
forandringer. Beslutningstagerne lytter mere, når vi er mange. Vores frivillige gør et fantastisk 
stykke arbejde når de utrætteligt skubber på for skattelyfri-kommuner samt når de engagerer en 
masse mennesker i international solidaritet via latino-festivaler, spanskskoler osv. Men vi kan gøre 
en endnu større forskel, hvis vi er flere. Der er et stort potentiale for at engagere endnu flere i 
Oxfam IBIS arbejde og hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg stå for et gearskifte i medlemsarbejdet.  
 
I løbet af mit formandskab har vi fået styrket vores egenkapital markant og vi har opnået midler 
fra flere forskellige donorer, så vi står mere solidt. Nu skal vi satse på at udbygge vores 
indflydelses- og donorrelationer i Skandinavien, da landene under ét udgør en solidarisk stormagt. 
Det skal vi udnytte til at skabe forandringer.  
 
Vi har stadig et Latinamerika-hjerte og med vores unikke historie skal vi fortsat stå side om side 
med de demokratiske kræfter og de oprindelige folk i kampen for rettigheder og imod skovrydning 
og illegitim minedrift. Vi er lykkes med at skabe en platform i Mellemøsten og Nordafrika med 
fokus på unge og beskæftigelse og med mig som formand vil vi herfra udbrede denne indsats.   
 
Mvh Christian Damholt 


