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DANMARK: I september stod jeg sammen 
med en håndfuld frivillige og kolleger fra 
Oxfam IBIS foran Danske Banks hoved-
sæde på Kongens Nytorv i København. 
Vi havde et mægtigt banner med, som vi 
rullede ud under stor opmærksomhed fra 
et par af bankens jakkesæt. 

Få dage før var det slået fast, at Danske 
Bank har hvidvasket milliarder af kroner, 
stjålet fra almindelige mennesker og gemt 
væk i skattely rundt om i verden. 

Det er endnu et eksempel på, at verdens 
finansielle elite igen og igen og uden blu-
sel gør, hvad den kan, for at undgå at bi-
drage til fællesskabet, og alt for ofte med 
hjælp fra institutioner, vi troede, vi kunne 
stole på. Denne gang altså Danske Bank. 

Fordi hvidvask og skattely er i modsæt-
ning til alt, hvad jeg og Oxfam IBIS ønsker, 
at Danmark skal være kendt for, gav vi den 
dag på Kongens Nytorv banken det mere 
passende navn, Udanske Bank. Siden har 
vi samlet tusindvis af danskere i kravet 
om, at den danske stat og kommunerne 
dropper Danske Bank. Vi beder dem flytte 
vores fælles skattekroner til en bank, som 
vi kan have tillid til. 

Kampagnen mod Danske Bank fik en 
af vores faste kritikere til at udtale sig til 
nyhedsmediet Altinget. Han var meget 
forundret over vores kampagne, fordi – og 

jeg citerer – ”det forstyrrer billedet, når 
udviklingsorganisationer ikke bare vil 
redde den tredje verden. De skal åbenbart 
også redde alle mulige andre verdener.”

NU RYKKER DET
Svaret til ham og andre er, at der jo kun 
findes én verden, og den er tæt forbundet. 
Hvidvask og skattely er globale fæno-
mener, som skaber en ulige verden og 
alle steder stjæler de midler, som kunne 
have reddet liv, bekæmpet fattigdom, 
givet uddannelse og skabt muligheder for 
almindelige mennesker. 

Derfor bekæmper Oxfam IBIS hvidvask og 
skattely, hvor vi ser det. Hvis vi undervejs 
forstyrrer billedet for dem, der lever fedt 
med status quo, så er jeg kun stolt af det. 

Jeg er stolt af, at mere end 30 kommu-
ner på det seneste har diskuteret, hvorvidt 
de bør droppe Danske Bank. Og jeg er stolt 
af, at det allerede er otte kommuner - 
herunder landets største - der har skrevet 
under på Oxfam IBIS' charter for skattelyfri 
kommune. Det rykker, når vi står sammen 
mod ulighed. 
Tusind tak, fordi du er med.

Christian Damholt
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UGANDA: "Vi kommer fra Sydsudan, fra 
landsbyen Pajok. Vi flygtede 3. april 
2017." 

Sådan indleder Helen Anek Sisto, 
der i dag bor med sin familie i flygt-
ningebyen Palabek i Uganda. 

"Vores by var blevet angrebet flere 
gange før, og hver gang soldaterne 
nærmede sig, flygtede vi ud i bushen. 
Mine børn har været i livsfare, og de 
har set folk blive slået ihjel. Til sidst 
gav vi op og tog af sted for at finde 
sikkerhed i Uganda," siger hun og 
tilføjer: 

"Jeg er lettet nu, fordi min fami-
lie endelig er i sikkerhed. Men jeg 
er også dybt ulykkelig over at have 
forladt alt det, der var mit liv." 

EN MENINGSFULD HVERDAG
Den første svære tid som flygtning 
blev Helen Anek Sisto især holdt oppe 
ved tanken om, at børnene måske 
ville kunne komme i skole igen. 

"Derfor var jeg mere end glad, da 
der åbnede en skole her, som havde 
plads til mine børn. Indtil da havde de 
bare været hjemme uden at lave no-

get. De mistrivedes og mistede lysten 
til ting. De holdt helt op med at søge 
fællesskab,” siger Helen Anek Sisto. 

Men nu er situationen en anden. 
Børnene er glade, de har venner og en 
meningsfuld hverdag. 

”De elsker at gå i skole, og de har 
haft godt af de rammer, som skolen 
giver," siger hun. 

Læs om Oxfam IBIS' arbejde med 
uddannelse af børn på flugt. 
www.oxfamibis.dk/brice

håbet om uddannelse 
holder os oppe

Helen Anek Sisto er 54 år og flygtning fra Sydsudan. Hun er lykkelig over, at hun  
og familien nu er i sikkerhed. Især er hun glad for, at børnene er kommet i skole. 

 MALENE AADAL BO   EMMANUEL MUSERUKA

Succes
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Lige nu er  
du med til  
at hjælpe 
tusindvis af 
børn i skole

SYDSUDAN: Borgerkrigen har ødelagt 
deres klasseværelser, dræbt deres 
lærere og drevet børnene og deres 
familier på flugt. Med din hjælp er 
40.000 af krigens børn og unge 
kommet i skole igen.  

BOLIVIA: I et af Latinamerikas fat-
tigste lande hjælper du med at sikre 
de mest udsatte, nemlig oprindelige 
folks børn, en god uddannelse.

GHANA: I de fattige egne af Ghana 
har Oxfam IBIS bevist, at det betaler 
sig at give piger en god uddannelse. 
Det kommer lige nu tusindvis af unge 
piger til gavn, fordi forældre og 
myndigheder nu også prioriterer 
deres skolegang. 

Vi kunne ikke gøre  
det uden dig 
Tusind tak 

HISTORIEN  
BAG FORSIDEN
Houriya Chaieb er 20 år og en af dem, vi mødte,  
da vi i efteråret var i Tunesien for at tale med unge 
om livet og hverdagen efter Det Arabiske Forår. 
Billedet, Houriya sidder med, forestiller hende selv 
og er taget engang før revolutionen    – dengang 
tuneserne manglede frihed men til gengæld  
havde økonomisk tryghed.

COLOMBIA: Seksualitet er tabu blandt 
oprindelige folk i det nordlige Colom-
bia. Sammen med fattigdom og kon-
flikt gør det de unge indianske piger 
ekstremt sårbare over for overgreb, 
undertrykkelse og ufrivillig graviditet 
og ægteskab. I dag er der tæt på 
ingen hjælp at få for pigerne. 

Med penge fra Danmarks Indsam-
ling 2019 vil Oxfam IBIS sikre, at piger 
og drenge lærer om seksualitet, at 
de får nogle at tale med og et sted at 
søge hjælp. 
 
Læs mere på danmarksindsamling.dk 
og se med på DR1 2. februar.

                                              

Hjælper udsatte  
indianske piger

”Uddannelse er den bedste  
vej til frihed og lighed og til  
at give mennesker muligheder  
i livet. Oxfam IBIS kæmper for  
at sikre uddannelse til alle, 
og den kamp er det vigtigt for  
mig at være en del af.” 
SANA MAHIN DOOST, 24 ÅR  
MEDLEM AF OXFAM IBIS
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Ikke med på billedet: 
Mikkel Balslev og Jakob Lindell Ruggaard

Hempel Fonden 
og Oxfam IBIS i 
nyt samarbejde
Til stor glæde for udsatte børn i Guatemala og Bolivia 
udvider Oxfam IBIS og Hempel Fonden nu sit mangeårige 
samarbejde om at sikre kvalitetsuddannelse til verdens 
fattigste børn og unge. 

Det nye samarbejde skal give bedre uddannelse og 
bekæmpe vold mod piger i Guatemala og Bolivia.

”Det er et fantastisk samarbejde, som kommer til at 
gøre en verden til forskel for tusindvis af børn, der nu får 
chancen for en fremtid fri for fattigdom og diskrimination. 
Vi kan næsten ikke vente med at komme i gang,” siger 
uddannelsesrådgiver Grethe Markussen fra Oxfam IBIS. 
I alt giver Hempel Fonden 18 millioner kroner til projektet, 
som vil nå mere end 10.000 børn og deres familier.

Læs mere på www.oxfamibis.dk/hempel 

KAMPAGNELEDER STINE BANG OM OPFORDRINGEN  
TIL KOMMUNERNE OM AT DROPPE UDANSKE BANK  
PÅ GRUND AF DERES INDBLANDING I HVIDVASK OG  
SKATTEUNDDRAGELSE. NÆSTEN 10.000 DANSKERE  
HAR SKREVET UNDER OG FÅET OVER 30 KOMMUNER  
TIL AT OVERVEJE AT SKIFTE BANK.
WWW.OXFAMIBIS.DK/UDANSKEBANK
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”til sidst 
holdt jeg op 
med at gøre 
modstand”
Beatrice er en af tusindvis af piger og kvinder, som 
hvert år oplever vold og voldtægt i Liberia. Bag hvert 
eneste nummer i statistikken gemmer sig en tragedie 
- men af og til også et håb om, at det kan blive bedre.

 RIKKE HOVN POULSEN   LOTTE ÆRSØE

LIBERIA: Der lugter af opium i det mørke 
rum – og af alle de mænd, som kommer 
om natten for at sove og tage stoffer.

Beatrice kan svagt ane omridset af 
madrasser på gulvet. Lige nu er hun 
alene, og døren er blokeret udefra. Det 
hjælper ikke at skrige.  "Mon jeg skal dø 
herinde?” tænker hun skrækslagen. 

Hun hører døren blive åbnet, og 
hendes overfaldsmand træder ind. Han 
er egentlig en flot mand i begyndelsen 
af tyverne, men der har hele tiden været 
noget ubehageligt ved ham. 

Beatrice mødte ham første gang kort 
før jul – han er frisør og skulle ordne 
hendes hår. Han blev omgående forel-
sket, sagde han. Han sagde, at han ville 
give hende fint tøj og smukke ting, hvis 
hun ville gå med ham hjem. Men hun 
ville ikke have noget med ham at gøre. 
Hun var bare 14 år. 

FORSØGTE AT LOKKE HENDE
Frisøren har opsøgt hende mange gan-
ge siden, ventet uden for hendes hus, 
passet hende op på gaden og forsøgt 
at lokke hende med. Hver gang er hun 

løbet væk. Indtil i dag. Tidligt i morges 
overrumplede han hende, da hun var 
på vej til sin tantes hus. Han overhørte 
hendes protester, tog fat i hende og 
trak hende med sig. Hun kunne ikke 
komme fri, og der var ingen i nærheden 
til at hjælpe. Han tog hende med til det 
mørke rum, skubbede hende ind og 
lukkede døren. 

Først forsvandt han, men nu er han 
tilbage. ”Vi skal have sex,” siger han.
Beatrice afviser grædende. "Du kommer 
ikke ud, før du siger ja,” siger han og går 
igen. Han blokerer døren og efterlader 
hende alene. 

VED IKKE HVAD SEX ER
Han holder Beatrice fanget i det mørke 
rum hele dagen. Af og til kommer han 
ind og ser til hende. Hun leder efter 
noget at forsvare sig med – et våben af 
en slags. Men der er ikke noget. 

Beatrice ved ikke nøjagtigt, hvad sex 
er. Men hun er bange for det og bange 
for, at han vil slå hende ihjel. Da det 
bliver aften, holder hun op med at gøre 
modstand. Hendes blod farver gulvet 

VI KÆMPER 
SAMMEN MED 
LIBERIAS KVINDER

HJÆLP TIL OFRE: Piger og kvinder 
som Beatrice har brug for støtte. 
Vi hjælper dem med at bearbejde 
deres traumer og støtter dem hele 
vejen gennem retssystemet – og 
med at komme videre bagefter. 

UDDANNELSE: Vi laver kurser for  
sygehuspersonale, dommere og 
politifolk, så de ved, hvordan de 
skal reagere, når de oplever sager 
med vold mod kvinder. 

POLITIK: Oxfam IBIS er med til at 
bane vej for ny lovgivning. Vi var 
eksempelvis med i tilblivelsen af 
en ny lov imod vold i hjemmet.

HOLDNINGER: Oxfam IBIS arbejder 
for at ændre samfundets holdning 
til vold mod kvinder. For eksem-
pel laver vi kampagner i radioen, 
arrangerer demonstrationer, og vi 
tager ud i de små lokalsamfund 
og hjælper kvinderne med at 
organisere sig. 

DELTAGELSE: Vi arbejder for at få 
flere kvinder i politik, fra lokale 
byråd til parlamentet. Og vi støtter 
dem, der vælger at stille op.

vold mod kvinder
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rødt, da han voldtager hende. Bagefter 
smider han hende ud på gaden. Han 
truer med at slå hende ihjel, hvis hun 
siger noget til nogen. Grædende vakler 
Beatrice hjemad. 

Kort efter får hun øje på sin mor, der 
har ledt efter hende i mange timer. Bea-
trice forsøger at få styr på sig selv, tørrer 
øjnene og holder tårerne tilbage. Hun 
husker hans ord: "Ingen må vide noget". 

Heldigvis lader Beatrices mor sig ikke 
narre. Hun kan se på sin datter, at der er 
noget galt. 

”Hvor har du været,” spørger hun. 
”På besøg hos tante,” lyver Beatrice. 

Hun nægter at fortælle, hvad der er 
sket, og til sidst går de hjem for at sove. 

”Bare jeg ikke bliver syg. Bare jeg ikke 
bliver syg,” er det eneste, Beatrice kan 
tænke på den nat. 

Om morgenen går moderen ud for at 
finde tanten, som bekræfter, at Beatrice 

aldrig dukkede op hos hende dagen før. 
Derefter går det stærkt. 

Moderen tager sin datter med på 
politistationen, hvor den 14-årige pige 
bryder sammen og fortæller alt: om in-
despærringen, voldtægten og truslerne.  
Moderen holder Beatrice tæt ind til sig.

”Han tvang dig, det er ikke din skyld. 
Du må ikke give op i livet. Du er stadig 
vigtig,” trøster hun.

DOMMEN FALDER
Desværre for piger som Beatrice er 
Liberias politi og retsvæsen i knæ. Under 
fire procent af de voldtægter, der bliver 
anmeldt, ender med en dom. 

På den ene side handler det om 
penge. Der er alt for få politifolk afsat 
til at bekæmpe vold mod kvinder, og de 
mangler alt fra kuglepenne til knallert-
benzin. De bliver også så dårligt betalt, 
at det ofte lykkes gerningsmændene at 

bestikke sig vej ud af sagerne. På den 
anden side handler det om prioritering. 
Vold mod kvinder bliver ikke anset for 
særlig vigtigt i samfundet og heller ikke 
i retssystemet. 

Sidst men ikke mindst handler det om 
traditioner. Ved siden af det officielle 
retssystem eksisterer mange steder 
et traditionelt system, hvor landsby-
ens overhoved mægler. Mange familier 
foretrækker at få deres sager behandlet 
der, men i sager om vold mod kvinder 
falder den slags domme sjældent ud i 
kvindernes favør. 

DET FØRSTE GLIMT AF HÅB
Efter at Beatrice har talt med politiet, 
bliver hun sendt på hospitalet. Her mø-
der hun Florence Vemis, en socialarbej-
der ansat af Oxfams partner Foundation 
for Community Initiatives (FCI). 

Det møde tænder den første gnist 

Efter voldtægten hol-
der Beatrice op med at 
gå i skole. Hun burer 
sig inde og vil helst 
ikke se nogen.  
”Jeg var meget skam-
fuld. Tænk at være en 
lille pige med sådan 
et problem.”   
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af håb. For Florence hjælper familien 
videre. I første omgang støtter hun dem 
i at gennemføre en retssag, som de med 
stor sandsynlighed ikke ville have haft 
ressourcer til selv. Florence rådgiver 
dem, støtter dem og følger løbende op 
med myndighederne. Og så hjælper FCI 
dem økonomisk, mens sagen står på. 

”Beatrice var dybt traumatiseret, 
da jeg mødte hende første gang. Jeg 
forsøgte at hjælpe hende og hendes 
familie igennem forløbet. Det er utrolig 
svært for ofrene i den slags sager, og 
ofte føler de, at de står helt alene i 
verden,” siger Florence.

Mens sagen står på, bliver Beatrice 
indkvarteret sammen med sin familie i 
Zwedru, den nærmeste større by.

”Det var en hård tid, men jeg accep-
terede det, for jeg vidste, at det, han 
gjorde mod mig, var forkert. Jeg ville 

have retfærdighed,” siger Beatrice.
Og så sker det, der næsten aldrig sker 

i Liberia: Gerningsmanden bliver dømt 
skyldig og får fire års fængsel for det, 
han gjorde mod Beatrice.

BEATRICE ER ET FORBILLEDE 
Beatrice er glad og lettet over, at hendes 
voldtægtsmand er blevet dømt, men da 
hun kommer hjem til landsbyen, burer 
hun sig inde og går sjældent ud. 

Hun er bange for den unge mands fa-
milie. De bor i området, og en dag møder 
de op i hendes hjem. De truer hende og 
bebrejder hende, at hun har sendt deres 
søn i fængsel. 

Beatrice holder op med at gå i skole. 
Hun vil ikke møde nogen, for alle har 
hørt om voldtægten. Ingen af hendes 
venner vil have noget med hende at 
gøre efter det, der er sket. 

”Lad være med at være i nærheden af 
hende, hun er så ung, og hun kender til 
sex,” siger de til hinanden.

”Jeg var meget skamfuld. Tænk at 
være en lille pige med sådan et pro-
blem,” siger Beatrice.

Igen bliver Florence Beatrices red-
ning. I den følgende tid kommer hun 
ofte på besøg. De har lange samtaler 
om, hvad der er sket, og det hjælper.

”Du er ikke den eneste, det er sket 
for. Det skal nok gå,” trøster Florence.

Med Florences hjælp vender Beatrice 
tilbage til skolen – og til livet. I dag er 
det omkring et år siden, at Beatrice blev 
voldtaget. Selv om den nu 15-årige pige 
stadig kæmper hver eneste dag med 
følgerne, er hendes sag med til at give 
håb for andre kvinder i Liberia.

”Jeg kan godt klare det – jeg giver 
ikke op så let,” siger Beatrice stolt. ■  

VOLD MOD  
KVINDER I LIBERIA
Liberia er et af verdens fattigste 
lande, og mandschauvinisme  
hersker. Fra 1989 til 2003 rasede  
en blodig borgerkrig, hvor en kvart 
million mennesker mistede livet.  
Voldtægt var et udbredt våben under 
borgerkrigen. 

● Ingen ved nøjagtig, hvor stort 
problemet med voldtægt er i dag. 
Men det anslås, at det er enormt.

● En undersøgelse fra 2008 viser, 
at 83 procent af liberianerne mener, 
at et voldtægtsoffer selv bærer en 
del af skylden for voldtægten.

● Andre undersøgelser viser, at tre 
ud af fire skoledrenge mener, at mænd 
er overlegne i forhold til kvinder. 

● Halvdelen af drengene mener, at 
vold er helt almindeligt i et parforhold. 
Uhyggeligt nok er mange af pigerne 
enige i, at vold og voldtægt er en del 
af hverdagen, sådan er det bare.

Politiet har oprettet en særlig indsatsstyrke til at behandle sager om overgreb mod kvinder  
- her en del af teamet, som Oxfam IBIS støtter økonomisk og arbejder tæt sammen med.  

Florence Vemis har været helt afgørende for, 
at Beatrice nu igen har håb for fremtiden.

vold mod kvinder
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5 grunde til,  
at vi bekæmper 
ulighed
Oxfam IBIS har vedtaget en ny strategi. Den hedder ”Sammen mod ulighed” 
og slår fast, at kampen mod ulighed fremover står helt centralt i vores  
arbejde for en bedre verden. Det er der fem gode grunde til. 

 STINE BANG   ELEANOR FARMER

ULIGHED FASTHOLDER 
MENNESKER I 
FATTIGDOM
Ulighed er den største 

forhindring for at bekæmpe fat-
tigdom. Stigende ulighed skyldes 
nemlig, at rige sætter sig på langt 
størstedelen af det, der bliver 
skabt – ikke fordi de arbejder hårdt 
og dygtigt, men fordi systemet 
er indrettet, så det er nemt for 
de rigeste at suge endnu flere 
rigdomme til sig. 

De penge, de tjener, er de 
dygtige til at flytte rundt, så de 
kun betaler en ganske lille andel af 
deres gevinst i skat. 

Samtidig er det er ikke ualmin-
deligt, at virksomheder presser 
medarbejdernes løn for at kunne 
øge udbyttet til deres aktionærer. 

De rige har fået mere ud af de 
seneste ti års økonomiske vækst 
end de fattige. Havde situationen 
været omvendt, ville 700 milli-
oner mennesker ikke længere 
skulle kæmpe med fattigdom.

Når de rige bliver rigere, så 
sker det altså ved konstant at 
tage den største del af kagen og 
efterlade alt for lidt til fælles-
skabet.  

ULIGHED ER ÅRSAG TIL 
VOLD OG KONFLIKT
De mest ulige samfund 
i verden er dem med 

højest kriminalitet. Ekstrem øko-
nomisk ulighed skaber spændinger 
mellem dem, der har, og dem, der 
ikke har, og det resulterer i over-
greb, konflikt og kriminalitet. 

Mennesker, der oplever at stå 
uden muligheder, uden indflydel-
se og uden at blive hørt, bliver 
vrede, og det fører nemt til uro og 
konflikt. Dem, der har magten og 
pengene, bruger til gengæld vold 
til at fastholde deres priviegier.

ULIGHED ER  
URETFÆRDIG
Økonomisk belønning er i 
stigende grad koncentre-

ret i toppen af samfundet. 
Mens millioner af almindelige 

arbejdere knokler til fattigdoms-
lønninger, er udbyttet for akti-
onærer og topdirektører røget i 
vejret. De største formuer vokser 
yderligere, når rige individer og 
store selskaber undgår at betale 
skat. Gennem et globalt netværk af 
skattely gemmer de ekstremt rige 
mindst 7.600 milliarder dollars for 
skattemyndighederne. 

ULIGHED SLÅR  
MENNESKER IHJEL
Det er ikke kun vold, der 
gør det farligt at være fattig 

i et ulige land. Manglende adgang til 
gratis offentlige sundhedstilbud gør, 
at folk ikke får den lægehjælp og 
medicin, de har brug for. 

Børn dør af sygdomme, som nemt 
kunne behandles, og mødre dør helt 
unødvendigt i barselsseng, fordi 
ressourcerne i landet kun kommer 
eliten til gode. 

ULIGHED ER  
UDEMOKRATISK
Med ekstrem rigdom 
følger magt. De rige har 

indflydelse og netværk til at indret-
te samfundet på deres præmisser. 
De har råd til at betale de dygtigste 
advokater og har dermed langt 
nemmere ved at få retten på deres 
side. Det er også de rige, der har 
råd til at betale lobbyister for at 
påvirke lovgivningen og har stor 
nytte af det. 

Oxfam ibis' nye strategi

Se Oxfam IBIS’ nye strategi på www.oxfamibis.dk/strategi
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Hvorfor 
bekæmpe ulighed i 

Danmark?
Når Oxfam IBIS kæmper imod skattely og hvidvask, er 
vi med til at bekæmpe et internationalt system, som 
stjæler fra verdens fattigste. Hvis vi vil gøre verden 
bedre, kan vi passende begynde i vores egen kom-

mune, gennem vores egen bank, hos vores egne 
politikere og i vores eget land.  

 
Vær med på oxfamibis.dk/ 

udanskebank
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Det Arabiske Forår bragte demokrati og frihed til Tunesien.  
Men økonomisk har revolutionen været en katastrofe og skabt  
en generation af fattige og modløse unge, som træffer desperate 
og nogle gange fatale valg i jagten på et bedre liv. I den lille by  
Jebiniana bruger en kvinde sit liv på at give de unge håbet igen.   

 MALENE AADAL BO   LOTTE ÆRSØE

Her dør  unge af 
 modløshed
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Her dør  unge af 
 modløshed

TUNESIEN: ”Det, vi oplever i Tunesien 
i disse år, er historisk. Revolution, 
frihed, demokrati. Men økonomien har 
fået et knæk, og især de unge har det 
svært,” siger Leila Ben-Gacem, der 
leder ngo’en Blue Fish og følger unge 
tuneseres hverdag og vilkår tæt. 

Status er, at landets unge mænd 
og kvinder lider under den tårnhøje 
arbejdsløshed og politiske usikker-
hed, der er fulgt i kølvandet på de 
protester, der for snart syv år siden 
skabte store politiske forandringer i 
Tunesien. 

”De unge har ingen rollemodeller 

og ser kun lukkede døre. De kan ikke 
få øje på mulighederne og har ikke 
det store håb for fremtiden,” opsum-
merer Leila Ben-Gacem. 

Naili Gomma nikker. Hun er kvinde-
sagsaktivist og stifter af en anden 
ngo, nemlig organisationen AFPF, 
som er baseret i Jebiniana – en lille 
by på Tunesiens østkyst, som sitrer 
i varmen, og hvor alt synes at have 
samme farve som sand. Kun på 
kaffebarerne er der mennesker at se. 
Nogle taler lavmælt sammen, men 
især de unge synes at være 
løbet tør for noget at sige. 

efter det arabiske forår
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”De kan ikke finde job, og uden indtægt har de ingen værdi 
i samfundet. De unge kvinder kan ikke bestemme selv, men 
er underlagt de forældre eller den ægtemand, der forsørger 
dem. De unge mænd kan ikke gifte sig uden at have penge 
til at bygge et hus og forsørge den kommende familie. Uden 
indtægt er de ingenting,” opsummerer Naili Gomma. 

FANGET I ET LIV, DE ALDRIG ØNSKEDE SIG
Hun er indigneret og ærgerlig på de unges vegne. Som lærer 
i den lokale skole kender hun kun alt for godt til unge piger, 
som er flygtet ind i et ægteskab og nu går derhjemme – med 
mad på bordet og tag over hovedet, men fanget i et liv, de 
aldrig ønskede sig. Hun kender også alt for godt familierne 
til de unge mænd, som tog chancen i en af de små både, der 
jævnligt stikker ud fra stranden ud for i Jebiniana med kurs 
mod Europa. Nogle klarer den. Alt for mange ligger nu på byens 
kirkegård. Hver eneste skæbne plager Naili Gomma, som har 
sat sig for at punktere den håbløshed, der får byens unge til 
at træffe desperate valg. 

”Jeg prøver at give dem muligheder. At hjælpe dem til at bli-
ve mennesker, som producerer noget og bidrager med noget. 
At hjælpe dem til at få den indtægt og den handlefrihed og 
selvbestemmelse, de så desperat længes efter,” siger Naili 
Gomma. 

Med støtte fra Oxfam IBIS arrangerer hun korte, praktiske 
kurser for områdets unge mænd og især kvinder. I bagning, 
vævning, dekorationsmaling og syning. Hun sørger også for, 
at de lærer, hvordan man åbner og driver en lille virksomhed.

FILM OG FOREDRAG: 
Vær med, når vi viser den prisbeløn-
nede dokumentar ”A revolution in 
four seasons” om det Arabiske Forår 
i Tunesien. Bagefter vil der være op-
læg om tiden efter revolutionen og 
situtionen for unge tunesere i dag. 

Tunesien efter det Arabiske Forår
Aarhus, 18. december kl. 19-21.30 
København, 19. december kl. 19-21.30
 
Tilmelding på www.oxfamibis.dk/arrangementer

efter det arabiske forår
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1/3 
af alle tunesere 

påbegynder en 
universitets- 
uddannelse

kun 14% 
af unge kvinder  
har et formelt 

job

25% 
af unge er lige nu 

hverken i job  
eller nogen form 
for træning eller 

uddannelse



Endnu vigtigere end de praktiske færdigheder, er det dog 
ifølge Naili Gomma at puste nyt mod og selvværd i de unge 
mennesker.

”Vi skal vise dem, at de kan en masse ting, og vi skal få dem 
til at føle, at de har værdi. Lykkes det, så ligger hele verden i 
deres hænder,” siger hun. 

Med flagrende gevandter bevæger Naili Gomma sig gennem 
de små værksteder i det hus, hun har indrettet til kursussted. 
Der er fyldt i værkstederne og på gangene, ligesom fremmø-
det plejer at være godt, når hun en gang imellem arrangerer 
foredrag og debataftener om eksempelvis ligestilling, demo-
krati, vold i hjemmet eller kvinders rettigheder. Emner, som 
hun synes, det er vigtigt for unge at kende til og danne sig 
en mening om. For mange af de unge kvinder er det kun hos 
AFPF, de får mulighed for at diskutere disse ting. Faktisk er 
kurserne og foredragene ofte deres eneste legitime grund til 
at gå ud. Så når de ikke er hos AFPF, er de bare derhjemme. 

DE KOMMER FOR AT FÅ INDHOLD I LIVET
”Vi giver de unge en helt konkret mulighed for at tjene nogle 
penge. Men de kommer her også i høj grad bare for at møde 
nogen, tale om noget og lære noget nyt,” siger et af stedets 
undervisere, Amina Fernich. Hun tilføjer: ”De kommer for at få 
indhold i et liv, som ellers synes tomt.” 

En af eleverne, 24-årige Assia Chtidia, bekræfter Aminas ord: 
”Før havde jeg ingenting, og jeg var helt idéforladt. Nu vågner 
jeg hver morgen og har noget, jeg gerne vil. Dag for dag bliver 
mine drømme større. Jeg begynder at tro på, at jeg kan få et 
godt liv her i Jebiniana.” ■ 

Oxfam IBIS' støtte til de unge i Jebiniana er en del af 
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, som er finansieret 
af det danske udenrigsministerium. Det overordnede 
formål er at styrke demokratiske kræfter i Mellemøsten og 
Nordafrika og bidrage til en fredelig og økonomisk stabil 
region. 

Oxfam IBIS støtter regionens unge i at bekæmpe fat-
tigdom og diskrimination blandt andet ved at hjælpe dem 
til at komme i arbejde eller skabe deres egen indtægt. 
Vi støtter også unge i at få indflydelse på deres liv og 
samfund og bakker op om organisationer, der kæmper for 
muligheder, frihed og lighed for udsatte grupper i Tunesi-
en, Egypten, Jordan og Marokko.

I Jebiniana går støtten via ngo’en AFPF, som Naili 
Gomma etablerede i 2012, og som siden har gjort et stort 
stykke arbejde for at hjælpe udsatte unge til indflydelse 
og job og sætte dem i stand til at bekæmpe diskriminati-
on, vold og fattigdom. 

Mere på www.oxfamibis.dk/dapp eller www.dapp.dk

Sådan hjælper 
Oxfam IBIS

efter det arabiske forår

”jeg vil gerne leve lidt mere”
”Mange piger bliver født, går lidt i skole, bliver gift og er derefter 
bare derhjemme. Det liv ønsker jeg ikke. Jeg vil gerne leve lidt 
mere. Jeg vil gerne kunne gå ud, bevæge mig frit på gaden og 
besøge mine venner, uden at nogen blander sig," siger Houriya 
Chaieb. "Det kan man, hvis man har sin egen forretning," tilføjer 
hun og fortæller videre: 

"Min plan er at gennemføre kurset hos AFPF og bruge det, jeg 
lærer, til at starte mit eget lille bageri. Mine forældre vil gerne 
have, at jeg gør min skolegang færdig, men jeg har ikke lyst til at 
være afhængig af dem mere. Hvis jeg skal i skole igen, skal det 
være for mine egne penge. Så vil jeg læse til sygeplejerske. 

Min bror kunne ikke finde arbejde og mistede modet. Han 
sejlede af sted en nat sidste år. Han klarede den og er i Europa. 
Jeg ved ikke, om jeg nogensinde ser ham igen. Min anden bror 
tænker også på at tage af sted, men jeg vil ikke – jeg vil ikke 
risikere at dø på den måde. Jeg vil hellere blive her og se, om jeg 
kan finde en udvej."

HOURIYA CHAIEB ER 20 ÅR OG BOR MED SINE FORÆLDRE PÅ EN 
GÅRD UDEN FOR JEBINIANA. HENDES FAR ER NETOP VENDT HJEM 
EFTER AT HAVE ARBEJDET I FRANKRIG I MERE END 30 ÅR. 
HUN ER ELEV HOS AFPF OG HÅBER AT STARTE ET LILLE BAGERI.  
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”I fem år var jeg bare hjemme”
”Jeg gik i skole, men dumpede til min eksamen og havde ikke lyst 
til at prøve igen. Jeg vidste ikke, hvad jeg så skulle, så i fem år var 
jeg bare derhjemme. Med tiden blev mine forældre ærgerlige over, 
at jeg gik der og ikke rigtig kom nogen vegne. Så de sagde ja med 
det samme, da jeg fandt på, at jeg ville lære at sy og måske åbne 
min egen lille forretning. 

Min far har lovet at købe en symaskine til mig, hvis jeg består, 
og min forlovede har lavet et ekstra rum i det hus, han er ved at 
bygge til os, så jeg kan arbejde hjemmefra, når vi en dag bliver 
gift. Vi har været forlovet i fem år, men han har ikke noget arbejde 
og har haft svært ved at finde penge til at bygge huset. Men nu 
har vi planlagt at blive gift til sommer. 

Der er mange unge, der ikke kan få job. De mister håbet og taler 
om at rejse væk. Selv når de hører om venner, der dør på havet, så 
vil de stadig rejse. Min drøm er at få succes, her hvor jeg er. 

I begyndelsen, da jeg kom på sykurset, var jeg meget genert. 
Jeg talte ikke med nogen og havde ikke så meget, jeg kunne eller 
ville. Nu er det anderledes, og jeg føler nærmest, at jeg har sovet 
og nu er vågnet".  

ASSIA CHTIDIA ER 24 ÅR OG BOR MED SINE FORÆLDRE I EN LILLE 
LANDSBY UDEN FOR JEBINIANA. HUN ER DEN YNGSTE AF TRE 
SØSKENDE OG SKAL GIFTES TIL SOMMER. 
HUN ER ELEV PÅ AFPF'S SYKURSUS. 

efter det arabiske forår

”jeg vil trække vejret frit”
”Min store passion er skuespil, især trageidier, og jeg har mange 
gange sneget mig ud for at spille teater i det lokale kulturcenter. 
Det har kostet en masse ballade med min far, som slår mig, hvis 
jeg går ud uden at have fået lov. Han er ret firkantet i sin tanke-
gang. Min mor er mere moderne og støtter mig i at gøre det, jeg 
drømmer om.

Lige nu tager jeg et kursus i vævning og drømmer om at blive så 
dygtig, at jeg kan leve af det. Jeg forestiller mig, at jeg en dag har 
har et sted, hvor vi sidder mange kvinder sammen og væver. Hvor 
vi fortæller historier, drikker te og hører tunesisk musik, mens vi 
skaber smukke ting. Og tjener penge, så jeg kan kompensere for 
alle de år, hvor min familie ingenting har haft. 

Mange af mine venner tænker bare på at komme væk herfra, 
men jeg vil allerhelst blive. Det kræver, at jeg kan komme til at 
arbejde og tjene nogle penge. Jeg er nødt til at have min selv-
stændighed - føle, at jeg kan trække vejret frit. Selv hvis jeg en 
dag bliver gift med en rig mand, så ville jeg føle mig som en fugl i 
et bur, hvis jeg bare sad derhjemme.”

RIM ESSAIDI ER 21 ÅR OG BOR TIL LEJE I ET LILLE HUS MED SIN MOR, 
FAR OG TO YNGRE BRØDRE. HENDES MOR ER HJEMMEGÅENDE,  
OG FAREN ER DAGLEJER.
RIM ER ELEV PÅ AFPF'S VÆVEKURSUS. 
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3 øre 
PÅ AT HJÆLPE 
MENNESKER I AKUTTE  
NØDSITUATIONER

4 øre
PÅ AT REJSE FLERE  
PENGE TIL UDVIKLING

3 øre 
PÅ OPLYSNINGS- 
AKTIVITETER

7 øre 
PÅ AT SIKRE, AT  
OXFAM IBIS DRIVES  
SÅ EFFEKTIVT 
SOM MULIGT

Klaus Holsting

83 øre
PÅ LANGSIGTEDE 

UDVIKLINGSPROJEKTER  
OG STØTTE TIL POLITISK  

FORANDRING

*Tallene er baseret på Oxfam IBIS’ regnskab for 2017/2018
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DET GØR 
OXFAM IBIS
Uganda tager imod alle 
flygtninge fra Sydsudan og giver 
dem adgang til jord, byggemateri-
aler, solcellelampe, potter, pander 
og tæpper. 

Oxfam IBIS er med til at sikre rent 
vand og gode toiletforhold til de 
mange flygtninge. 

Sammen med lokale og interna-
tionale partnere er vi desuden 
med til at sikre skolegang til 
35.000 børn og unge i Uganda og 
Sydsudan. 

Mere på www.oxfamibis.dk/brice

Det at komme i  
skole er helt  
afgørende for  
de børn, der er  
ofre for krig  
eller konflikt.  
I skolen får de 
trygge rammer,  
en meningsfuld 
hverdag og  
håbet om en  
bedre fremtid. 



”Det hjælper mig  
at være i skole”
Mere end 1 million mennesker har krydset grænsen fra Sydsudan til Uganda på 
flugt fra krig og nød. En af dem er Nelson Mandela. Hør hans historie.  

 RIKKE HOVN POULSEN   EMMANUEL MUSERUKA

UGANDA: Nelson Mandela er 12 år og 
flygtning fra Sydsudan. Han har boet 
i flygtningebyen Palabek i Uganda 
i lidt over et år. Han husker tydeligt 
den dag, borgerkrigen kom til hans 
landsby. Det er svært for ham at tale 
om, så det er hans mor, der indleder 
historien. 

”De kom med deres våben og 
jagede os ud af vores hjem. Folk blev 
dræbt omkring os, og vi undslap kun 
med nød og næppe,” siger Nelsons 
mor, Annet Labom.

Nelson selv var sammen med sine 
søskende i skole et stykke derfra. 
Men også her kom soldaterne og 
tvang børnene på flugt. 

”De gik efter børnene. Det gør så 
ondt at tale om. De angreb skolen 
for at slå vores børn ihjel. Vi flygtede 

alle ud i bushen og gemte os, men vi 
vidste ikke, hvor hinanden var. Længe 
vidste jeg ikke, om mine børn var i 
live. Jeg ledte efter dem, men fandt 
dem ikke.” 

"JEG ER STADIG BANGE"
Annet græder, mens hun fortæller, 
og Nelsons stemme er helt lille, mens 
han med blikket rettet mod jorden 
beretter, hvad han og de andre børn 
oplevede den dag. 

”Da soldaterne kom til skolen, løb 
jeg sammen med nogle af de andre 
børn. Jeg var hele tiden sikker på, at 
nu skulle jeg dø. Vi turde ikke stoppe 
eller vende om. Vi fortsatte væk fra 
soldaterne og hele vejen til græn-
sen,” siger han. 

Som ved et mirakel fandt Nelson 

sin mor og sine søskende i flygt-
ningebyen i Uganda. Nelsons far er 
stadig forsvundet, men de andre har 
overlevet og er uskadte.

”Jeg blev uendeligt glad, da jeg 
blev genforenet med min mor,” siger 
Nelson stille. 

I flygtningebyen har familien fået 
et nyt hjem og en form for hverdag. 
Det er ikke let efter det, de har været 
igennem. 

”Jeg er stadig meget bange for, 
hvad der skal ske med mine børn. Jeg 
har ansvaret for dem helt alene. Jeg 
har intet hørt fra deres far, måske er 
han død,” siger Annet Labom. 

Men det hjælper, at børnene er 
begyndt i skole igen. Her er de glade 
for at være, og det giver dem et håb 
om en fremtid. ■ 

uddannelse til krigens børn
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Hvad skete 
der med 
madskolen ...

madskolen i bolivia

Coral har flere gange stået i køkkenet sam-men med Claus Meyer, som her viser en af de første retter, de udviklede til restaurantens 
gæster. 

Det første hold elever 

fra madskolen poserer 

foran den næsten færdige 

restaurant Gustu. 



... og den 
unge pige 
Coral?
Coral Ayoroa var med fra begyndelsen, da Oxfam IBIS og Claus Meyer i 2011 åbnede en 
restaurant og en madskole i Bolivia. Vi har været tilbage for at se, hvordan det er gået 
Coral og de udsatte unge, der har været del af det gastronomiske udviklingsprojekt.  

   METTE MØLGAARD

BOLIVIA: I 2011 sidder Coral Ayoroa i en 
flyvemaskine og mærker nervøsiteten tage 
til, mens hun lægger de snedækkede An-
desbjerge bag sig. Hun har sagt på gensyn 
til sin lille søn, som hun må undvære de 
næste tre måneder. 

Coral er sammen med tre andre bolivia-
nere blevet udvalgt blandt hundredvis af 
ansøgere til at spille en særlig rolle i det 
gastronomiske udviklingsprojekt, som 
Claus Meyer og Oxfam IBIS er ved at stable 
på benene i Bolivia. 

Målet med madskoleprojektet er at give 
udsatte unge bolivianere en uddannelse 
og et job ved at åbne en restaurant og 
en madskole, som på en gang skal være 
økonomisk rentabel og samtidig være cen-
trum for en revitalisering af det oprindelige 
bolivianske køkken og de traditionelle 
bolivianske råvarer. 

For Coral begynder det hele med en rejse 

til Danmark og et intensivt praktikforløb 
på Claus Meyers restauranter og kantiner 
i Danmark. Som hun sidder der i flyet, for-
nemmer Coral, at denne rejse kan komme 
til at forandre hendes liv.  

”Og jeg fik ret. Det var netop dér, min 
livsforandring begyndte. Der er en ’Coral 
før’ og en ’Coral efter’,” siger hun, da vi 
møder hende i Bolivia syv år senere. 

I dag arbejder Coral på restaurant Gustu, 
som ligger i Bolivias hovedstad La Paz og 
flere gange er blevet kåret til en af Latin-
amerikas bedste restauranter. 

Foran restaurantens store vinduer 
knejser de røde bjerge, der omgiver byen. 
I restaurantens anden side kan man se 
direkte ind i det åbne køkken, hvor dagens 
hold af unge og mere erfarne kokke gør 
klar til aftenens rykind.

Coral har selv stået i køkkenet man-
ge aftener, men de seneste år har hun i 

stedet ledet den madskole, som hører til 
restauranten og været ansvarlig for den 
uddannelse, de unge får. 

DET VAR SOM AT VÆRE I SKYERNE
Tilbage i 2011 er hendes situation en 
anden. Hun bor alene med sin lille søn og 
har svært ved at få hverdagen til at hænge 
sammen. Hun føler sig modløs og ved ikke, 
i hvilken retning hun skal gå. Alligevel 
udstråler hun det potentiale, som bliver 
hendes adgangsbillet først til Danmark 
og siden til en central plads på den nye 
madskole. 

”Jeg har altid været interesseret i 
gastronomi, og Danmark var superspæn-
dende. Men det var også et kulturchok, 
for alt var nyt for mig. Det var som at være 
i skyerne. Du drømmer, og du tror ikke på 
det,” siger Coral. 

Coral taler ikke engelsk, så da hun på en 

PROJEKTET
Restaurant Gustu og den tilhøren-
de madskole blev etableret i 2011 i et 
samarbejde mellem Oxfam IBIS og Claus 
Meyer. Da projektet var blevet bæredyg-
tigt trak Oxfam IBIS sig ud og overlod 
driften til fonden Melting Pot. 

● I 2014 blev der som en del af pro-
jektet oprettet de første af 11 mindre 

madskoler i La Paz’ fattige forstæder 
og to steder i Colombia. Her får udsatte 
unge kortere kurser i madlavning og 
virksomhedsdrift, så de kan søge 
job, åbne deres eget eller komme på 
Restaurant Gustu.

● 3.000 unge har fået uddannelse og 
er kommet i job i forbindelse med eller 
som følge af projektet. 

● Gustu blev i 2017 kåret som Bolivias 
bedste restaurant og én af de 50 bed-
ste i Latinamerika. 

● Projektet har skabt en række  
nye samarbejder mellem fødevarepro-
ducenter, uddannelsesinstitutioner  
og forbrugere og har været med til  
at sætte bolivianske råvarer på land-
kortet. 
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restaurant i Danmark bestiller en stor kar-
toffel, men får en lille, tror hun, at tjeneren 
har misforstået hende. Men så går det 
op for hende, at i Danmark er en kartoffel 
mere eller mindre bare en kartoffel. I Bolivia 
findes der 3.000 slags. 

Oplevelser som denne er en del af den 
læring, Coral gennemgår, og som er med til 
at åbne hendes øjne for det gastronomiske 
potentiale, Bolivia har.

”Samtidig lærte og oplevede jeg ting, 
som fik troen på mig selv til at vokse,” 
siger Coral. Hun tilføjer:  

”Jeg er godt tilfreds med den person, 
jeg er i dag. Jeg har rejst mig, og jeg nyder 
mit liv,” siger hun og kommer i tanke om 
den hat, hun har på hovedet. Den betyder 
nemlig noget særligt. 

”Jeg købte den i Danmark, og lige siden 
har jeg haft den på hver dag. Den symboli-
serer mit nye jeg,” siger Coral, der oplever 

sig selv som langt mere selvsikker og som 
en, som har lagt bitterhed og håbløshed 
bag sig.  

Projektet har dog ikke været uden 
personlige omkostninger for Coral. De tre 
måneder, hun var i Danmark, boede hen-
des søn hos sin far. Og da hun kom tilbage 
til Bolivia, var hun så opsat på at lykkes og 
blive en succes, at hun ikke fik prioriteret 
ham. Han blev boende hos sin far, og hun 
så ham alt for lidt, synes hun i dag. 

”Det var faktisk først, da Claus Meyer en 
dag var forbi restauranten og sagde til mig, 
at familien kommer først, at jeg forstod, 
hvor opslugt jeg havde været,” siger hun. 

I dag har hun fundet balancen og 
dedikerer blandt andet sine to ugentlige 
fridage til sin søn. Hun har ingen ny mand 
i sit liv og har heller ikke tid til at lede efter 
én," siger hun. 

”Jeg har en vidunderlig søn. Han er min 

motor, og jeg bruger al min fritid med ham,” 
siger Coral med et grin.

NU ER DET VIRKELIGHED
I dag er Coral 39 år, og det er syv år siden, 
at hun indledte rejsen, der gjorde hende til 
en vigtig del af den succes, som madsko-
leprojektet har udviklet sig til.

Mere end 3.000 udsatte unge bolivianere 
har fået nye muligheder gennem projektet. 
De har fået en god uddannelse, de har 
fået job. De har fået opbakning til at lægge 
dårlige mønstre bag sig og til at tro på, at 
de faktisk er gode til noget.  

”Jeg ser de unge forandre sig og vokse. 
Jeg ser dem rejse ud i verden og åbne 
deres egne restauranter. De første mange 
år var det kun en drøm, men nu er det 
virkelighed. Det giver mig en stor glæde og 
indre tilfredshed. Jeg er meget stolt af alt 
dette her,” siger Coral Ayoroa. ■

mød 2 unge, som fik chancen
”Jeg bestiger mit eget bjerg”  
På højre arm har Claudia Condori 
tatoveret et piskeris. På den ven-
stre en dejrulle. De symboliserer, at 
hun er konditor af hele sit hjerte. 
Claudia er 29 år og bor i forstaden El 
Alto med mand og tre børn. 

I 2016 blev hun optaget på en af 
projektets madskoler og blev med 
det samme tiltrukket af arbejdet i 
køkkenet. Hun kom videre på Gustu, 
hvor hun i dag arbejder som konditor.  

“Det er en kæmpe forandring i mit liv at være en del af 
projektet. Der var en tid, hvor mange tænkte, at hvis vi tog fra 
Bolivia, ville det være bedre. Men sådan er det ikke længere. 
Nu ved vi, at vi kan opnå store ting.” 

En af de ting, Claudia har opnået er at møde pave Frans. 
Det skete i 2018, da Claudia var med Gustu i Rom for at mod-
tage anerkendelse for det sociale madskoleprojekt.   

“Jeg kunne ikke tro, at det skete for mig. Det var en ople-
velse, der fik mig til at ville udrette noget,” siger hun.  

Siden den dag, Claudia blev en del af madskoleprojektet, 
har hun været i gang med at ’bestige sit eget bjerg’, som hun 
siger. 

“Jeg havde problemer og var deprimeret. Jeg kan huske, 
jeg spurgte Gud, hvad meningen var. Nu ved jeg, at jeg er 
dygtig og kan nå de mål, jeg sætter mig," siger Claudia Condori.   

“mad kan ændre verden” 
José Luis Choque er 25 år. Han var 
en del af pilotprojektet, der i 2014 
afprøvede effekten af at åbne en 
håndfuld mindre madskoler i de 
fattige forstæder til La Paz. 
José lærte at lave mad og åbne en 
virksomhed, og så lærte han meget 
om ernæring. 

"I Bolivia består diæten næsten 
udelukkende af kulhydrater. Mere 
præcist af kartofler.  Det er ikke, fordi vi ikke ved, at det er 
usundt, men det er kulturen. Vi ved, det er usundt, men vi 
fortsætter alligevel med at spise det,” siger han.  

Efter næsten to år på madskolen kom José videre til 
Gustu, hvor han blev tilbudt job som tjener. 

”For tiden er restauranten næsten fuld hver aften. Det er 
spændende at være her, og jeg har lært meget. Mest af alt 
ved at tale med gæsterne, som er meget nysgerrige efter at 
høre om stedets historie og om råvarerne,” siger han.

På Gustu får man nemlig aldrig bare serveret en tallerken 
mad. Alle serveringer er en oplevelse og en rejse ind i Bolivias 
natur, traditioner og historie. 

“Der sker noget med alle, som er en del af dette projekt. 
Selv er jeg blevet bevidst om mit eget potentiale og de res-
sourcer, Bolivia har. Jeg er taknemmelig for alt, hvad jeg har 
lært,” siger José Luis Choque.  

madskolen i bolivia
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Et af projektets formål er at skabe nye gastro-

nomiske samarbejder i Bolivia. Her mødes Coral 

med en af landets berømte tv-kokke. 

I 2011 er Coral fotograferet med sønnen Alan, som i dag er 17 år og drømmer om at blive filmproducer. 

Praktiktiden i Danmark var en meget stor oplevelse for Coral, der især husker sin overraskelse over, hvor få slags kartofler der er i Danmark. I Bolivia findes der omkring 3.000 sorter.

I dag spiller  
Coral en central 
rolle i projektet, 
som i årenes løb 
har hjulpet 3.000 
udsatte unge  
til uddannelse 
og job. 

Under praktikken i 
Danmark var Coral 
blandt andet med 
til Smagens Time, 
hvor danske børn 
får udfordret deres 
smagsløg med 
lækre, men usæd-
vanlige retter. 

madskolen i bolivia
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   kommune 

 

Erklærer hermed at arbejde aktivt for at blive skattelyfri.

 

Dato                
                

    Borgmester

 

Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil 

kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, 

indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, 

tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig 

skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til, 

indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en 

fair beskatning af kommunens leverandører.

VISION

Vores vision er en samfundsøkonomi med fair konkurrence 

mellem virksomheder, der betaler skat, dér hvor deres værdier 

skabes - så de også gennem deres skattebetalinger bidrager 

positivt til vækst, udvikling og velfærd. Hvor skattehuller lukkes, 

og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber, 

vi handler med. Og hvor omgåelse af lovgivningen ikke finder sted.

Charter for 

skattelyfri 

kommune

Nu kan du nemt tage første skridt i retning af at gøre din 
kommune skattelyfri og være med til at bekæmpe  
skatteunddragelse og ulighed. 

BOOK ET GRATIS OPLÆG OM, HVORDAN DU KOMMER I GANG, 
HVAD DET KRÆVER, OG HVAD DER VIRKER. SKRIV TIL  
AMANDA PÅ ATB@OXFAMIBIS.DK FOR AT HØRE MERE

Oplægsholderne er dygtige frivillige, der allerede har haft 
succes med at få Aarhus, Næstved, Albertslund, Gladsaxe, 
Frederiksberg, Odsherred, Roskilde og København til at  
skrive under på Oxfam IBIS' charter for skattelyfri kommune.  
Dermed lover kommunerne at arbejde for kun at handle med 
virksomheder, der ikke bruger skattely.

”Til vores store glæde vil de samme frivillige nu hjælpe  
andre engagerede mennesker til at gøre det samme i deres 
kommune,” siger Stine Bang, kampagneleder i Oxfam IBIS. 

Tilsammen handler de danske kommuner hvert år med private 
virksomheder for mere end 87 milliarder kroner. Det vil gøre en 
betydelig forskel, hvis de fremover kun vil handle med virk-
somheder, som opfører sig etisk korrekt og eksempelvis ikke 
benytter sig af skattely. Book et oplæg i dag, og vær med til at 
få det til at ske. Skriv til atb@oxfamibis.dk.

Tak, fordi du er med

Medlemstilbud 
LÆR HVORDAN DU BEKÆMPER 
SKATTELY I DIN EGEN BY
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