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Vi skal bare tilbage til vores oldeforældre for at finde en tid, hvor en nyhed hurtigst
nåede frem i det tempo, et menneske kan bevæge sig. En tid, hvor de færreste rejste ret
langt fra deres hjem. Dengang var der på mange måder langt fra den ene ende af verden
til den anden. I dag går der 10 minutter, fra der sker et mudderskred i Sierra Leone, til vi
kan se billederne på dansk tv. Og få måneder, fra Tesla lancerer en elbil, til udvindingen
af de mineraler, som bilbatterier laves af, flytter hele landsbyer i Bolivia.
Der er ikke længere langt fra den ene ende af verden til den anden, og det kan også ses
i Oxfam IBIS’ arbejde.
Engang så vi nord og syd som to adskilte verdener. Vi lavede fundraising hjemme og
udviklingsarbejde ude. Senere blev det tydeligt, at de rige landes ageren har afgørende
betydning for fattige landes handlerum. Det fik os til at blande os, når der internationalt
blev diskuteret menneskerettigheder, handelsaftaler eller udviklingsbistand. Siden
er sammenhængen mellem, hvad der sker i nord og i syd, blevet så stor, at det ikke
længere giver mening at skille tingene ad.
For nylig har vi markeret os på to sager, som måske ved første øjekast ikke handler om
verdens fattigste: under overenskomstforhandlingerne støttede vi lærerne i deres kamp
for ordentlig løn- og arbejdsforhold. Og for tiden arbejder vi benhårdt på at gøre danske
kommuner skattelyfri. Jeg er blevet spurgt, hvorfor vi blander os i danske forhold, når
vores mål er at forbedre forholdene for verdens fattigste. Svaret er, at vi netop hjælper
verdens fattigste ved at sikre, at store globale firmaer betaler ansvarlig skat - og det
gør de, hvis europæiske kommuner bliver skattelyfri. Svaret er, at vi netop hjælper verdens fattigste ved at sikre, at kampen for kvalitetsuddannelse bliver global.
Hver dag ser vi, at det virker.
Tusind tak, fordi du er med.
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PÅ GRUND
AF DIG KAN
VI HVER DAG
HJÆLPE
TUSINDVIS
AF BØRN
OG UNGE
TIL EN GOD
UDDANNELSE

Camilla Hay

TUSIND
TAK!
Mie Roesdahl
Generalsekretær, Oxfam IBIS
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Succes

Min søn
har
fået en
chance
Nanteen Tibon er far
til Tiborwu, som går
på Oxfam IBIS' kursus
for børn, som aldrig er
kommet i skole.
RIKKE HOVN POULSEN
LOTTE ÆRSØE
"Jeg ved ikke, hvad det er, de
lærer i skolen. Men jeg ved, at det
er vigtigt. Når jeg har rejst rundt i
landet, har jeg mødt veluddannede mennesker, og jeg kan se, at
de klarer sig bedre i livet.
Jeg er en fattig mand, og jeg
har aldrig gået i skole. Det havde
min søn heller ikke, men nu har
han fået chancen. Det betyder
rigtig meget for mig. Det bliver
dyrt at lade ham komme videre i
skole og give ham en uddannelse.
Men jeg vil kæmpe for at finde
pengene.
Det er mit håb og min drøm, at
min søn og hans søskende en dag
kan få et godt job, fordi de har
gået i skole."
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Kort og godt

Emmanuel Museruka

Aurélie Marrier dÚnienville

lige nu er
du med til
at redde
tusindvis af
menneskeliv

GIFTY ER PÅ FLUGT
OG HAR BRUG FOR DIN HJÆLP
Hun kan ikke læse og har mistet både sin mor
og far i Sydsudans forfærdelige borgerkrig.
Med din hjælp kan hun få en ny start.
SMS SKOLE TIL 1277, OG GIV 25 KRONER til
børn som Gifty. Eller giv et valgfrit beløb via
MOBILE PAY 96687.
For 25 kroner kan et barn på flugt få materialer
til den første skoledag; linealsæt, kladdehæfter, blyanter og kuglepenne.
Alle børn har fortjent en god første
skoledag – du kan hjælpe.

BANGLADESH: Vores vandrensningsanlæg i flygtningelejrene i Bangladesh har sikret rent drikkevand til
7,5 millioner flygtninge fra Myanmar.

Fabricio Alonzo / Oxfam

Kate
Moss
støtter
Oxfam

DR CONGO: Forsyninger af mad og
udstyr til at rense vand er på vej til
DR Congo, hvor millioner er på flugt
fra krig og konflikt og desuden trues
af et nyt udbrud af den frygtede
sygdom ebola.

Vi kunne ikke gøre
det uden dig
Tusind tak for
din støtte
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David Bailey

John Wessels / Oxfam

GUATEMALA: Tusinder af overlevende
fra vulkanudbruddet i juni har fået
nødhjælp og hjælp til at genopbygge
deres hjem og levebrød.

HISTORIEN
BAG FORSIDEN

Den verdensberømte model
Kate Moss er en af Oxfams
trofaste støtter. Forleden lod hun
sig fotografere i tøj fra Oxfams
genbrugsbutikker, hvilket fik
omsætningen i butikkerne til at
stige med en tredjedel.
”Fra jeg var 14, til jeg var 19, købte
jeg alt mit tøj hos Oxfam, og i dag
er det blandt andet den lokale
Oxfambutik, der får tøjet, når jeg
rydder op i mit skab," sagde hun til
The Guardian.
Vi siger mange tak for støtten.

Kevin, Gifty og Lakicha er flygtninge fra
Sydsudan og delte deres historier med os,
da vi mødte dem i en flygtningeby i Uganda.
De bærer hver især på en stor sorg og frygtelige
oplevelser. Men i Uganda er de i sikkerhed, og
det at komme i skole har givet dem nye venner
og nyt håb for fremtiden.
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Stine Tidsvilde

Næstveds borgmester,
Carsten Rasmussen

Tommy Lindegaard

DANMARK HAR FÅET SIN FØRSTE
SKATTELYFRI KOMMUNE

OXFAM IBIS’ SKATTEEKSPERT, CHRISTIAN HALLUM, DA
DE SÅKALDTE #WESTAFRICALEAKS TYDELIGT VISTE,
AT DE SENESTE ÅRS POLITISKE TILTAG MOD SKATTELY
IKKE ER KOMMET AFRIKA TIL GODE.

”Da jeg fik at vide, at det var lykkedes, tænkte jeg: ´Yes!' Jeg må sige, at jeg
er stolt af min by,” siger en glad Tommy Lindegaard oven på nyheden om,
at Næstved Kommune som den første besluttede, at man ikke længere vil
handle med virksomheder, der gemmer penge i skattely.
Tommy Lindegaard er en af dem, der i månedsvis har kæmpet for at
overbevise lokalpolitikerne i sin kommune om at skrive under på Oxfam IBIS’
charter for skattelyfri kommuner. Siden er også Albertslund kommet til, og
flere er på vej. Læs mere her: WWW.STOPSKATTELY.NU

Bente Rishøj

I år var
noget ganske
anderledes
Bente Rishøj har mange gange tidligere brugt LæseRaketten i
sin undervisning. Men i år skete der noget uventet.
”Der var et engagement og et nærvær fra børnene, som
jeg ikke kan huske fra de tidligere år," siger Bente Rishøj.
I hendes klasse på Nordstjerneskolen i Frederikshavn
er 40 procent af børnene tosprogede, og især for dem har
LæseRaketten i år været noget specielt. Fordi den handler
om at være på flugt og om at være fremmed. Og fordi den
foregår et sted, som flere af dem kender til.
"Jeg tror, det er derfor, at det har været så vigtigt for
dem at samle ind. De har solgt lodsedler og samlet mere
end 8.000 kroner ind. Det synes jeg, er ret godt gået,” siger
Bente Rishøj.
Det synes vi også hos Oxfam IBIS. Tusind tak til alle Jer, som
har puklet for at give en god skolegang til udsatte børn i
Jordan. I alt har I indsamlet mere end 520.000 kroner.
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Tax Dialogue udvider:

Nu taler
kenyanske
virksomheder også
om skat

Verdens fattigste
lande mister hvert år
milliarder af kroner,
som virksomheder
og private skulle
have betalt i skat.

Siden 2014 har Oxfam IBIS haft held til at samle toneangivende
danske virksomheder for at tale om, hvordan man betaler en
retfærdig skat. Nu afprøver vi konceptet i Kenya.
MALENE AADAL BO

LOTTE ÆRSØE

KENYA: I maj blev der for første gang
afholdt The Tax Dialogue i Kenya. Et
dialogmøde, som samtidig var den første
spæde test af, om dialogkonceptet, der
har været en stor succes i Danmark, kan
fungere andre steder.
”Kenya er den økonomiske indgang
til hele Østafrika. Det er et land, hvor
mange internationale virksomheder
har afdelinger, og hvor multinationale
selskabers aggressive skatteplanlægning har store konsekvenser. Derfor er
det et interessant sted at sætte ind med
et projekt, der måske kan få virksomhederne til at bidrage mere til fællesskabet ved at betale mere i skat,” siger
projektkoordinator Christian Hallum fra
Oxfam IBIS.

VIRKSOMHEDER TAGER ANSVAR
The Tax Dialogue startede i Danmark i
2014 og har haft succes med at samle
store danske virksomheder og pensionskasser til vigtige snakke om, hvordan
man tager et globalt ansvar ved at være
ansvarlig og fair i sin skattebetaling.
”Formålet med The Tax Dialogue i
Kenya er det samme. Men de konkrete udfordringer og løsninger er nogle
6 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

andre,” siger Joy Ndubai, som leder
projektet i Kenya.
”Eksempelvis er det langt mindre
tydeligt for en virksomhed i Kenya, hvad
den faktisk bidrager til ved at betale
mere i skat, og så er der her langt mindre
tillid til politikerne og det offentlige
system."
Dialogprojektet i Kenya vil derfor i
højere grad inddrage regeringsfolk og
skattemyndigheder, og de fortrolige dialoger vil blive suppleret med offentlige
diskussioner om skat og virksomheders
sociale ansvar.
Dialogerne vil også inddrage civilsamfundet for at give dem en stærkere
stemme og bedre forståelse for, hvordan
beskatningen af virksomheder fungerer.
”Der er en global tendens til, at
virksomheder ønsker at tage et socialt
ansvar, og det gælder også i Kenya. Nu
handler det om i fællesskab at finde ud
af hvordan,” siger Joy Ndubai.

Se mere på
THETAXDIALOGUE.ORG
eller følg projektet på
Twitter @TheTaxDialogue

THE TAX DIALOGUE
The Tax Dialogue i Kenya er et
toårigt pilotprojekt. Det bygger
på erfaringerne fra det danske
projekt, som er opfundet af
Oxfam IBIS og har kørt i
Danmark siden 2014.
Det er en del af Oxfams globale
arbejde for at bremse kapitalflugt og øge fattige landes
mulighed for at bekæmpe
fattigdom og ulighed.
The Tax Dialogue i Kenya
udføres i samarbejde med The
B-Team, som er et netværk af
virksomheder, der vil gå forrest
i forhold til social ansvarlighed
og retfærdig skat.
Deltagerne i dialogmøderne er
repræsentanter fra civilsamfundet og for en række af de
største virksomheder, der
opererer i Kenya.

Malene Aadal Bo
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uddannelse til krigens børn

Endelig har
geoffrey
fundet en,
der vil være
hans mor
Det er kun tre dage siden, Geoffrey var helt alene.
Gertrude Atim fandt ham i en flygtningeby i Uganda og
lovede ham to ting: at holde ham som en skål i sine
hænder, til han holder op med at føle sig forældreløs.
Og at sørge for, at han kommer i skole.
MALENE AADAL BO

EMMANUEL MUSERUKA

UGANDA: Der er stadig en afgrund af
tristhed i drengens øjne. Hans smil
er sjældne og flygtige, og lang tids
frygt har sat sig som rådvildhed i hans
kropssprog. Geoffrey er 14 år, flygtning
fra Sydsudan og indtil for tre dage siden
forældreløs og helt alene i verden.
Men en dag, der startede lige så
fortabt som alle de andre, blev han
fundet af Gertrude.
”Jeg tog ham til mig, selvfølgelig
gjorde jeg det. Jeg lod ham græde ud,
og jeg trøstede ham, og nu hører han til
her hos mig,” siger Gertrude.
Hun sidder med sin baby på skødet
under et skyggefuldt træ i nærheden af
flygtningemodtagelsen i Palabek i det
nordlige Uganda. Geoffrey sidder ved siden af, ganske stille, og nyder trygheden
i hendes nærhed.
Geoffrey og Gertrude er fra samme
landsby i Sydsudan. De kender hinan8 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

den fra dengang Geoffrey mistede sine
forældre, og Gertrude var en af dem, der
bekymrede sig særligt for den forældreløse dreng.

DA TRAGEDIEN RAMTE
Landsbyen hedder Laboni, og her havde
de deres liv og hverdag, indtil tragedien
ramte sidste år, en tilfældig dag i maj.
Bevæbnede mænd dukkede op som af
ingenting. De gik til angreb, og skød og
dræbte folk i deres hjem. Mange døde
den dag, og resten tog flugten gennem
markerne, ud i bushen, væk.
Blandt dem der løb, var Gertrude
og Geoffrey. Midt i panikken styrtede
Geoffrey. Han slog ryggen alvorligt og
lå længe på jorden ude af stand til at
røre sig. Soldaterne opdagede ham
ikke, men da han igen kunne bevæge
sig, var de andre for længst forsvundet.
Geoffrey var alene.

uddannelse til krigens børn
Da Gertrude fandt Geoffrey i flygtningebyen
Palabek i Uganda kunne den forældreløse
dreng få afløb for mange måneders frygt og
ensomhed. I Gertrude har han endelig fundet
en, der vil være hans mor.

FLYGTNINGE
I UGANDA
Mere end en million mennesker
har i løbet af få år krydset grænsen fra Sydsudan til Uganda på
flugt fra krig og nød.
Uganda tager imod alle fra Sydsu
dan og giver dem så vidt muligt
adgang til jord, materialer til at
bygge et hus, gryder, tallerkener
og tæpper. Flygtningene kan på
den måde skabe sig et nyt hjem
og supplere fødevarehjælpen med
egne afgrøder.
I Uganda har de desuden auto
matisk ret til at arbejde og til at
flytte, hvorhen de vil.
Oxfam er med til at sikre mad, rent
vand, sikkerhed og sunde toiletforhold til de mange flygtninge.
Med et nyt uddannelsesprojekt vil
vi og en række partnere desuden
hjælpe mere end 30.000 af krigens
børn til en god uddannelse.
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Mange af de flygtninge, der søger
tilflugt i Uganda, ender i den store flygtningeby i Palabek i det nordlige Uganda.
Hertil kom Geoffrey få dage efter
angrebet på landsbyen. Han var blevet
fundet af flygtninge fra en af nabobyerne i Sydsudan. Deres historie lignede
Geoffreys. Bevæbnede mænd, som
måske var rebeller, måske fra regeringshæren, angreb byen, dræbte folk
og brændte husene af. I to døgn løb
flygtningene for at komme i sikkerhed,
og de tog Geoffrey med sig.

EN GUL STRIMMEL OM ARMEN
Alle flygtninge fra Sydsudan er som
udgangspunkt velkomne i Uganda. Alle
får så vidt muligt tildelt et stykke jord,
materialer til at bygge en midlertidig
bolig, fødevarehjælp og ret til at rejse,
arbejde og komme i skole. Og de kan
blive, så længe de vil. De får med andre
ord muligheden for at skabe et hjem og
en hverdag.
For Geoffrey var det anderledes. Ved
ankomsten til flygtningebyen fik han
den gule papirstrimmel om håndleddet,
som indikerer, at her er et barn, som
er alene. Han blev i modtagelseslejren og kunne bare se til, mens familie
efter familie flyttede til deres jordlod
og begyndte deres nye liv. Ingen tog
ham med. Til sidst lod et ældre par ham
flytte ind mod, at han gik til hånde med
det praktiske. Han fik mad og et sted at
sove. Men ingen venner, ingen skole,
ingen fremtid.

få timer efter, at Gertrude havde født sin
lille pige. En efternøler, der har fået navnet Akello Lona, og som blev undfanget,
kort før Gertrudes mand blev skudt
og dræbt. Akello Lona kom til verden
klokken fire om morgenen. Klokken seks
oplevede hun første gang rædslen ved
at blive beskudt.
Kort efter opgav Gertrude håbet om at
blive i Sydsudan. Især børnene led under
strabadserne, og hun indså, at selv hvis
de fandt et nogenlunde roligt sted, så
ville de sandsynligvis stadig mangle
sikkerhed og en skole til børnene. Det
ville med andre ord koste børnene deres
fremtid.
”Jeg har gået i skole og ved, hvilken
forskel det gør. De muligheder ville jeg
ikke tage fra mine børn,” siger Gertrude, som derfor tog den beslutning, der
endte med at føre hende til Palabek og
til Geoffrey.

HER KAN VI SOVE UDEN FRYGT
Den dag Gertrude og de andre flygtninge
fra Laboni nåede grænsen til Uganda,
havde Geoffrey været i Palabek i næsten
et år. Han havde prøvet ventetiden ved
grænsen, busturen til lejren i Uganda,
sundhedstjek, registrering og mere
ventetid.
Gertrude dvæler lidt ved tanken om
bussen, som var noget af det, der har
skræmt hende allermest.

EN EFTERNØLER VED NAVN AKELLO
Imens skjulte Gertrude og de andre
overlevende fra Laboni sig i bushen i
Sydsudan. Gertrude var tynget af bekymringer - for sine store drenge, der led under manglen på mad, vand og husly. For
sine 13-årige tvillingepiger, som ikke var
hjemme, da landsbyen blev angrebet, og
som hun ikke havde hørt fra siden. Og af
og til tænkte hun også på Geoffrey, som
de havde mistet under flugten.
Flere gange prøvede flygtningene at
slå sig ned et sted ikke alt for langt fra
deres gamle hjem. Hver gang blev de
opdaget af bevæbnede grupper og igen
jaget på flugt.
En af de gange, de blev angrebet, var

Gertrudes lille datter, Akello Lona, blev født i bushen. Hun kom til verden klokken fire om morgenen. Klokken seks angreb bevæbnede mænd og sendte endnu en gang familien på flugt.
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Gertrude havde aldrig set en bus før og
var rædselsslagen, da hun blev bedt om
at stige om bord for at blive kørt til sit
nye midlertidige hjem i Uganda.

SÅDAN HJÆLPER
OXFAM IBIS

1

	Vi tilbyder særlig undervisning
til de mange børn, der er gået
glip af flere års skolegang og er
kommet bagud.

2

 i uddanner lærere til at underV
vise på de særlige kurser, som
hjælper store børn tilbage i skole.

3

	Vi efteruddanner lærere i at
undervise i en kontekst, der er
præget af krise og i, hvordan
de bedst hjælper eleverne med
at bearbejde tab og voldsomme
oplevelser.

4

	Vi støtter aktiviteter, som har til
formål at skabe fællesskab, genopbygge håb og selvtillid og lære
børn at løse konflikter.

Projektet er finansieret af EU og
Danida og udføres i et samarbejde
mellem i alt otte lokale og internationale organisationer.
I alt vil mere end 30.000 børn og 1.000
lærere i Sydsudan og Uganda få gavn
af projektet.
Læs mere på
oxfamibis.dk/brice
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Hver eneste af de flygtninge, der lige nu
forsøger at skabe sig et nyt liv i Uganda, har en
hjerteskærende historie at fortælle. Om tab og
frygt, usikkerhed og ensomhed. Men de deler
også et håb om en bedre fremtid. For mange af
dem begynder den fremtid i skolen.

”En lille bil havde jeg set før, men
aldrig et køretøj som dette her. Vi var
bange, og alle børnene græd og blev
køresyge,” mindes hun alvorligt. Og så
smiler hun lidt.
”Men den kørte os herhen, og nu er vi
i sikkerhed. Her kan vi sove uden frygt.
Her er der ikke nogen til at forstyrre os.”

HUN LOD HAM GRÆDE UD
Allerede den første dag i Palabek mødte
Gertrude folk, som hun kendte lidt. En
af dem mente at have set ham den
forældreløse dreng fra Laboni. Gertrude
spurgte efter ham, de steder hun kunne.
Efter tre dage fandt hun ham. Hun
holdt ham ind til sig, og han begyndte at
græde. Han græd længe, og hun lod ham
gøre det. Hun trøstede ham og sagde ja,
da han fuld af håb og frygt bad, om han
måtte blive hos hende.
I det øjeblik besluttede Gertrude to
ting: at hun vil holde drengen som en skål
i sine hænder, indtil han får det bedre og

ikke længere føler sig forældreløs. Og at hun vil sørge for, at han
kommer i skole.
Derfor sidder Gertrude i dag,
bare seks dage efter ankomsten
til flygtningebyen, i skolegården
ved World View Primary School med
Akello Lona ved brystet og Geoffrey
ved sin side. Hun er glad for, at Geoffrey nu kommer i skole.
”Skolen giver børn en grund til at
respektere sig selv, og de får håb.
Geoffrey skal i skole, så han ikke
kun tænker på alt det, der er
sket,” siger hun.
Geoffrey selv har ikke sagt
meget. Mon han også er glad for
at være startet i skole?
”Jeg er glad,” siger han
stille. Han kigger op. Et glimt af
forventning i hans blik. ”Mest er
jeg glad for, at jeg nu har en, der
vil være min mor.”

12 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

GIV KRIGENS BØRN
EN GOD SKOLESTART

Med din hjælp kan børn på flugt få en ny start.
For 25 kroner kan et barn få linealsæt,
kladdehæfter, blyanter og kuglepenne
til den første skoledag.
SMS SKOLE TIL 1277, OG GIV 25 KRONER eller
giv et valgfrit beløb via MOBILE PAY 96687.
Alle børn har fortjent en god første
skoledag – du kan hjælpe.

uddannelse til krigens børn

6
1

grunde til, at
uddannelse er
nødhjælp

LIVREDDER
Når vi laver uddannelse til børn og
unge på flugt eller i krisesituationer,
er sundhed og sikkerhed en integreret del af undervisningen. Det gør de
udsatte børn og unge i stand til at
beskytte sig selv og deres familier.

2

RETTIGHED
Uddannelse er en menneskeret,
men i dag er der millioner af børn, der
ikke går i skole på grund af krig og
konflikt. Men børn og unges uddannelse kan ikke vente på fred.

3

FRED
For hvert års ekstra uddannelse,
et barn får, falder risikoen for krig og
konflikt i følge Verdensbanken med
20 procent. Når børn i konfliktområder går i skole, er der mindre risiko
for, at de som voksne kommer til at
kopiere de voldelige mønstre, de er
vokset op med. Samtidig er skolerne
med til at bygge bro mellem forskellige befolkningsgrupper.

"Uddannelse er
vejen til fred.
I skolen bliver
børn forenet
på kryds og
tværs. De lærer
at forstå
hinanden. De
bliver venner."

ALICE ADUL, 28 ÅR, LÆRER PÅ LUGWAR SKOLE
I PALABEK I UGANDA.

4

BARNDOM
Skoler er med til at give barn
dommen tilbage til børn, der har
oplevet krig og nød. Her kan de få
hjælp til at bearbejde voldsomme
og traumatiske oplevelser. De er
sammen med jævnaldrende og kan
koncentrere sig om at være børn
igen.

5

SAFE SPACE
Børn og unge, der går i skole, er
mindre udsatte for at blive børne
soldater og for at ende i prostitution
eller børnearbejde. Skolen giver dem
et formål og en tryggere hverdag og
ikke mindst håb om en god fremtid.

6

FREMTID
For at genopbygge et kata
stroferamt samfund er der brug for
mennesker, der kan læse, skrive og
regne. Mennesker, som kender deres
rettigheder og forstår deres muligheder og rolle som demokratiske
borgere.

”Mange af børnene er mærket
af voldsomme
oplevelser. I skolen giver vi dem
noget andet at
tænke på og viser
dem en god vej at
gå i livet.”
FRANCIS OCAYA, 26 ÅR, LÆRER PÅ OGILI HILL
SKOLE I PALABEK I UGANDA.
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Innovation

Det kræver opfindsomhed at bekæmpe ulighed og fattigdom og
hjælpe mennesker i akut nød. Alle de steder, Oxfam arbejder,
udfordrer vi hele tiden os selv til at tænke nyt og blive endnu
dygtigere. Se fire nye idéer, der har gjort en forskel.

Oxfam

MALENE AADAL BO

Abdus Sobhan er en del af Oxfams faste
nødhjælpsteam, der knokler for at skaffe
rent vand og ordentlige toiletforhold til
mennesker i fattigdom eller på flugt.

”Vi leder efter
teknologi, som kan
skabe langsigtede
løsninger på de
problemer, folk har.
Og så ser vi på,
hvordan vi kan sætte
det op på en måde, så
folk selv kan bruge
og vedligeholde det.”
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Innovation

Tommy Trenchard / Oxfam

Patricia Darbeh er mor til tre og en af de
første i Liberia, der fik sit eget ormetoilet.
”Før brugte jeg de offentlige toiletter,
men det var dyrt, og de var ikke rene. Nu
har jeg mit eget toilet, som er nemt at
holde, og som samtidig giver mig god jord,
så jeg kan have en lille køkkenhave.”

Oxfams ormetoilet blev første gang afprøvet i et slumkvarter uden for Liberias hovedstad Monrovia. Det var så stor en succes, at det nu er taget i brug i en lang række af
de flygtningelejre, hvor Oxfam arbejder.
Ormetoiletterne ligner og fungerer på mange måder som almindelige toiletter, men
nede i tanken lever tusindvis af såkaldte tigerorme. De har vist sig at være eksperter
i at omdanne toiletaffald til kompost - kompost, som både fylder langt mindre end
ubearbejdet toiletaffald, og som endda har vist sig glimrende gødning til familiernes
køkkenhaver.
Ormetoiletterne er nemme at bygge, de lugter mindre og tiltrækker ikke fluer. Og
fordi de skal tømmes langt sjældnere, er de billigere i brug end almindelige toiletter.
Og ormene? De er ganske harmløse, heldigvis.
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Innovation

Tommy Trenchard / Oxfam

Det lyder som noget, der er opfundet af
Georg Georgløs, men en elektroflokkulator har meget virkelige fordele. Det er en
lille indretning, som med energi fra solen
skaber elektrolyse og ultralyd, som
tilsammen giver effektiv vandrensning.
Enheden er nem at transportere og
uafhængig af andre energikilder. En
enkelt elektroflokkulator kan omdanne
snavset vand til drikkevand og forsyne
hundredvis af familier.

Amy Christian / Oxfam

Mange steder, hvor mennesker har
brug for nødhjælp, er der faktisk lokale
butikker og bønder med varer til salg.
Det er eksempelvis tilfældet i Irak,
hvor vi nu i stedet for at uddele nødhjælpen til områdets flygtninge giver
dem et kreditkort, som de kan bruge til
selv at købe de ting, de har brug for.
Flygtningene oplever det som mere
værdigt selv at kunne vælge deres
varer og selv købe ind, og vi sparer de
ressourcer, der ellers går til at transportere og dele ud.
Samtidig gavner det de lokale
butikker og sikrer en bæredygtig lokal
produktion af fødevarer.

Det koster ikke mere at lade Harbyi selv vælge og købe nødhjælpsforsyninger til familien.
Men for de udsatte familier giver det en helt anden følelse af selvværd og handlekraft,
og så hjælper det de lokale butikker og landmænd.
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Innovation

Andy Bastable / Oxfam

En model af Pee Power-toilettet,
hvor nysgerrige forbipasserende
kan se, hvordan deres toiletbesøg kan skabe lys i mørket.

Pee Power kaldes det på engelsk og er ganske enkelt en teknik til at forvandle urin til
elektricitet. Den opfindelse bruges i dag til at have elektrisk lys på toiletter i
flygtningelejre flere steder i verden, hvor beboerne ellers har været bange for at
bruge toilettet efter mørkets frembrud.
Elektriciteten skabes i en såkaldt biologisk brændselscelle, der driver en elektrisk
strøm ved hjælp af bakterier – bakterier, som lever af urin.
Vi undersøger netop nu, om kapaciteten kan udvides, så toiletterne også kan lave
strøm nok til at oplade mobiltelefoner eller sikre gadebelysning.

På grund af dig kan vi blive ved med at
udvikle nye og endnu bedre måder at
hjælpe mennesker I nød.

Tusind tak!
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Fredsopbygning

Det, der kommer

34 års væbnet kamp mellem oprørsgruppen
FARC og den colombianske regering er
forbi. Nu håber de tidligere FARC-krigere,
at deres kamp har banet vejen for et opgør
med den ekstreme ulighed i landet.

18 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

Fredsopbygning

efter freden
Colombias regering indgik i august 2017 en fredsaftale med oprørsgruppen
FARC og satte punktum for en konflikt, der har martret landet i årtier. Men
den ulighed og uretfærdighed, der gav anledning til oprøret, er der stadig.
STINE BANG

ANDREAS BECK

TRE TING VI VED
OM FRED

1

ULIGHED UNDERGRAVER FRED
Social, politisk og økonomisk
ulighed er en central drivkraft i
voldelige konflikter. Et ulige og
uretfærdigt politisk, økonomisk
og socialt system efterlader
mange uden muligheder, men
med kig til de rige, der får
stadigt mere. Det skaber uro og
frustration, hvorfra voldelige
konflikter kan bryde ud.

2

INGEN FRED UDEN
UDDANNELSE
En af de mest udbredte årsager
til voldelig konflikt er manglende
adgang til uddannelse. Det er
ekskluderende og krænkende, og
det efterlader mange mennesker
uden reel indflydelse i deres eget
liv og i udviklingen af det samfund, de er en del af.

COLOMBIA: Da FARC i 1960’erne greb til
våben, handlede det især om adgang til
jord og kampen mod ulighed.
I dag er Colombia Latinamerikas mest
ulige land, og 13,7 procent af indbyggerne ejer 77,6 procent af jorden. Den
ulighed har 50 års borgerkrig og 260.000
dødsofre ikke ændret på. Syv millioner
internt fordrevne har ikke ændret på, at
vold er alt for almindeligt både på gaden
og i hjemmene, og at konservative kønsroller diskriminerer kvinder.
Håbet er, at freden nu vil skabe de
forandringer, som krigen ikke kunne.
”Der er et stærkt ønske om, at freden
skal holde, og en erkendelse af, at det
kræver nogle forandringer i samfundet. Derfor er det lige nu, vi kan og skal

sætte ind med indsatser, der bekæmper
uligheden i Colombia," siger Misha
Wolsgaard-Iversen fra Oxfam IBIS.

HVEM ER VI NU?
Hun står i spidsen for Oxfam IBIS'
nye projekt, der skal hjælpe tidligere
kombattanter tilbage til det civile liv
og bekæmpe ulighed og manglende
demokratisk indflydelse. Fokus er især
på de kvinder, der har kæmpet for FARC,
og for hvem overgangen til det civile liv
er ekstra svær.
”Vi har forladt en verden, hvor der var
lighed mellem mænd og kvinder, og nu
skal vi finde os til rette i et traditionelt
colombiansk samfund, hvor alt det, vi
har lært og opnået, ikke har nogen vær-

3

KVINDERS INPUT ER
AFGØRENDE
Kvinder spiller en afgørende rolle
i opbygningen af bæredygtig fred.
Fredsaftaler holder oftere, hvis
kvinder er inddraget i processen,
og generelt forebygger man konflikt ved at inddrage og tilgodese
kvinder i samfundets udvikling.

Over hele Colombia er de såkaldte
repatrieringslejre, der skal være en
blød overgang for FARC-krigerne på
deres vej tilbage til et liv i civil.
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Fredsopbygning

Lina håber stadig, at det vil vise sig at have været
kampen værd – at FARC har været med til at gøre
Colombia til et bedre land for de fattigste.

di,” siger den tidligere FARC-kriger Lina.
Sammen med tusindvis af andre tidligere
FARC-krigere opholder hun sig lige nu i
en af de reintegrationslejre, som staten
har opført for at hjælpe kombattanterne
tilbage til det civile liv.
Den lejr Lina er i, hedder Urias Rondon,
og FARC-lederne har bestemt, at den skal
ligge her lige i udkanten af Amazonas, så
de hurtigt kan vende tilbage til junglen,
hvis freden skulle falde på gulvet.
Lejren består af en række beboelsesejendomme, et stort fælles spisehus og
en række værksteder og skolebygninger.
Her hersker militær orden og disciplin,
både fysisk og mentalt. Men der hviler
også en sorg og frustration over stedet.

til at få gang i en hverdag og til at få indflydelse på deres eget liv og samfund,"
siger Misha Wolsgaard-Iversen.

RETFÆRDIGHED FOR KVINDER
Helt konkret vil Oxfam IBIS støtte forsoning mellem FARC-tilhængere og civilbefolkningen i områder, der har været
særlig hårdt ramt af borgerkrigen.
Vi vil samle kvinderne og sammen
udvikle fælles løsninger for fred og
forsoning, og vi vil sikre, at kvindernes

ønsker og holdninger bliver hørt. Det skal
sikre en bedre implementering af fredsaftalen og generelt større retfærdighed
og lighed for kvinder. Tilsammen vil det
skabe et stærkere fundament for fred.
Som en forbipasserende så rammende
siger: ”Alle taler om fredsprocessen. De
skulle hellere tale om de manglende
uddannelsesmuligheder, det dårlige
sundhedssystem og den uretfærdighed,
som alt for mange oplever. Hvis de ting
kommer i orden, så kommer freden.”

ALLE TALER OM FREDSPROCESSEN
”Vi kom ud af junglen i vores uniformer.
De fik vores våben, og så græd vi. Vi har
lagt vores liv i hænderne på det system,
som vi har bekæmpet i 34 år,” siger
FARC-lederen Paulo Murillo.
Nu sidder han i lejren og venter sammen med sine tidligere kampfæller på, at
regeringen indfrier sine løfter.
"Mange er allerede dybt skuffede og
har svært ved at se, hvordan de skal
komme videre. Netop dem skal vi hjælpe
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Det er også svært for mændene at finde mening i hverdagen, efter at
FARC's 34 år lange kamp mod styret endegyldigt blev afsluttet i juni sidste år.

Fredsopbygning

Gina
I farc siden hun var 16 år
FARC tilbød Gina et liv, der gav mening,
formål og sammenhold. Hun voksede op
med sin tante, men familien var fattig,
og da hun nåede syvende klasse, måtte
hun droppe ud - der var ikke råd til mere.
Alle steder mødte hun soldaterne fra
FARC. De var venlige, og hun var vild med
deres våben. I dag er Gina 31 år og har
kæmpet for FARC det meste af sit voksne liv. Hun lagde først uniformen for to år
siden, da hun var højgravid med sin søn.
Hun savner stadig alt ved livet i junglen. Tårerne løber ned ad hendes kinder,
når hun fortæller om det liv, hun kendte.

Det liv, hun ved, hvordan man lever. I
det civile liv føler hun sig alene og på
gyngende grund.
Hos FARC blev hun dygtig til at behandle sår, og hun drømmer om at blive
læge. Det er usandsynligt, at det sker,
for uden for junglen forventes hun at
indtage den traditionelle kvinderolle og
passe hjemmet og sin lille søn. Imens er
hendes mand på vej til Cuba for at læse
medicin.
”Alligevel støtter jeg freden. Jeg
ønsker, at min søn må vokse op i et samfund uden krig,” siger hun.

Jennie
i farc siden hun var 12 år
Det var ikke drømmen om revolutionen,
der fik Jennie til at slutte sig til guerillaen.
Hun voksede op med en stedmor, der
slog, og en far, der drak for meget.
Jennie havde aldrig lyst til at gå hjem.
Hun kendte guerillaerne godt, og FARC
virkede som et godt alternativ til det liv,
hun kom fra.
Sammen med dem lærte hun om
revolutionen, kommunismen og sagen,
de kæmpede for. Den tror hun stadig på.
Og hun savner det fællesskab, der var,
hvor de arbejdede sammen og passede

på hinanden. Nu skal hun ud i et samfund,
hvor kvinder og mænd ikke er lige, og hvor
det er svært for FARC-kvinderne at finde
en plads.
”Kamp er alt, vi kender, og det gør
freden meget svær for os. Vi kvinder er
frustrerede over, at vi nu kun forventes at
være mødre," siger hun og tiføjer:
"Men jeg kan se, at mændene også har
det svært. Før kunne de det hele, men
nu sidder de bare og ser tv, mens deres
maver vokser.”

Lina,
i farc siden hun var 12 år
Lina har kun været i lejren i to uger. Hun
taler mest om kampen og om revolutionen. Men hun fortæller også om, hvor
svært det er lige nu. Før kæmpede de
sammen for drømmen om et andet samfund. Nu ved hun ikke, hvordan hun skal
få tiden til at gå.
”Lige da vi lagde våbnene og accepterede fredsaftalen, var vi overbevist om,
at Colombia nu ville blive et bedre land,
og at vores kamp havde banet vej for at
skabe vigtige forandringer for almindelige mennesker. Jeg tænkte, at vi havde
vundet, men nu har jeg fornemmelsen
af, at vi faktisk har tabt.”

Alligevel fortryder hun ikke noget. Selv
om hun har ofret meget og mistet mange
mennesker, hun elskede højt.

”Når man griber
til våben, så
risikerer man
at miste. vi kæmpede for et bedre
Colombia, derfor
var det alle
ofrene værd.”
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Frivillig i Oxfam IBIS

Frivillig
for en bedre
verden
STINE TIDSVILDE / OXFAM IBIS

Jonatan Spang var opråber,
da Oxfam IBIS inviterede til en gang
skattelybanko og snak om, hvordan vi
sammen skaber en bedre verden.
Tak til Jonatan for indsatsen.

SJOV FOR ALVOR PÅ
ROSKILDE FESTIVAL
Når gæsterne på årets Roskilde
Festival holdt pause i musikken,
var det blandt andet for at tilbringe
tid i selskab med frivillige fra Oxfam
IBIS. De havde arrangeret "Ulige
Lege", som ud over morskaben gav
en meget konkret oplevelse af, hvad
ulighed betyder. Det gav også mulighed for, at gæsterne selv kunne
udvikle kreative idéer til, hvordan
man kan bekæmpe ulighed. Og så
var der skattelybanko med Jonatan
Spang, som mellem latterbrølene fik
overbevist publikum om vigtigheden
af at lukke verdens skattely.
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”Hvis i ser nogle
af de frivillige
fra Oxfam IBIS, så
giv dem en krammer.
De gør et fantastisk
stykke arbejde.”
Jonatan Spang,
komiker og frivillig bankovært
hos Oxfam IBIS

Frivillig i Oxfam IBIS

LATINOFESTIVAL
I AALBORG
I februar blev mørket og kulden
for en stund udskiftet med salsa
og samba og stemning, som var
du i Colombia, Guatemala eller
Nicaragua. Det skete, da Oxfam
IBIS' frivillige i Aalborg samlede
i hundredvis af gæster til Latinamerikansk festival og gav folk
lejlighed til at feste og samtidig
lære nyt om forholdene og om
Oxfam IBIS' arbejde på dette
magiske kontinent.

DEMONSTRATION MOD
SKATTELY I AARHUS
En gruppe benhårde skattelyaktivister lavede ramasjang på
Aarhus Rådhusplads den dag,
hvor SF i byrådet foreslog at gøre
Aarhus til landets tredje skattelyfri
kommune. Frivillige i Næstved og
Albertslund har allerede været med
til at bane vejen for, at de to kommuner, som de første i landet, har
underskrevet Oxfam IBIS’ charter
mod skattely, og mon ikke Aarhus
ender med at følge trop?

Vi har brug for dig!
Kom til Infoaften for nye frivillige hos Oxfam IBIS
30. august kl. 17.00-18.30. I København foregår det på
Vesterbrogade 2B. I Aarhus er vi i U-huset, Klosterport 4T.
Her vil vi fortælle om, hvordan du kan være med til at lave
kampagner, events, oplysning og holde oplæg, og hvordan
du som frivillig i Oxfam IBIS er med til at lægge et politisk
pres for en mere retfærdig verden.
Vi glæder os til at se dig!
Vil du vide mere, så tjek oxfamibis.dk/vaermed
eller skriv til Amanda på atb@oxfamibis.dk
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ID-NR. 46452

ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING
6. OKTOBER KL. 10.30 I KØBENHAVN

Emmanuel Museruka

"Den globale ulighed – hvorfor vokser
den, og hvad gør vi ved det?"

Det er temaet for de centrale oplæg og debatter, når Oxfam
IBIS til oktober holder årsmøde og generalforsamling for alle
vores medlemmer. Globale historier, strategiske diskussioner
og spændende oplæg bliver mikset med fornøjeligt selskab
og mulighed for at være med til at forme organisationens
arbejde de næste år.
Uanset om du ved og mener en masse eller mest af alt er
nysgerrig, så glæder vi os til at se dig 6. oktober.
Tilmeld dig, og se det fulde program på
www.oxfamibis.dk/generalforsamling
Kærlig hilsen Bestyrelsen
P.S. Vi giver frokost, kaffe og kage i løbet af dagen. Om
aftenen er der fælles egenbetalt middag for alle, der har lyst.
Kommer du langvejs fra, kan du få tilskud til transporten.

