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Ambitionerne for vores arbejde i Oxfam IBIS 
er tårnhøje: at bidrage til en bedre og mere 
fredelig verden med mindre ulighed og en 
mere retfærdig fordeling af indflydelse og 
ressourcer. Det har vi det seneste år kæm-
pet for sammen med vores medlemmer, 
donorer og lokale partnere og ofte under 
ekstremt svære betingelser. Resultaterne 
har været gode, men vi er langt fra i mål, 
for mange steder i verden er civilsamfun-
det under pres. Dem med rigdom og politisk 
magt kæmper hårdere end nogensinde for 
at beholde og udnytte deres privilegier. 
Det gør vores arbejde sværere, men 
betyder samtidig, at vi med endnu større 
stolthed kan fejre årets mange resultater. 

Som du vil se på de næste sider, er rigtig 
meget lykkedes i årets løb. Det gælder i 
forhold til kampen for at sikre indflydelse 
til marginaliserede grupper, omfordele 
ressourcer gennem retfærdig skat, sikre 
fattige adgang til god uddannelse og 

beskytte de mest sårbare mod udnyttelse 
og overgreb. I alt har Oxfam i år gjort en 
forskel for næsten 20 millioner mennesker 
verden over.

 
Mange af dem er mennesker i den yder-
ste nød, som vi har tilbudt beskyttelse, 
fødevarehjælp, rent vand, uddannelse, 
jobmuligheder og meget andet. Faktisk har 
vi fra Oxfam IBIS’ side skruet markant op 
for vores humanitære arbejde og i forhold 
til sidste år fordoblet det antal mennesker, 
vi har været i stand til at hjælpe. Fra andet 
kvartal af 2020 har meget af arbejdet 
handlet om at afbøde konsekvenserne af 
coronakrisen, som især har ramt verdens 
fattigste ufatteligt hårdt.

 Vi kan kun gøre denne forskel på grund 
af de mennesker, der står sammen med os 
om at skabe en bedre verden.

TUSIND TAK,  
FORDI DU ER MED

Christian damholt  Kristian weise
Formand  Generalsekretær

 

meget at fejre

Alle mennesker har ret til et liv fri for 
fattigdom og uretfærdighed, og i mere 
end 50 år har Oxfam IBIS været med til at 
give mennesker håb og stået sammen 
med dem i kampen mod ulighed.
OXFAM IBIS:
•  arbejder for demokrati og økonomisk 

retfærdighed 
•  skaber god uddannelse til alle 
•  er med til at opbygge fred 
•  rykker ud med nødhjælp til  

ofre for katastrofer og krig

DET TROR VI PÅ
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Jeg blev  
rigtig impo-
neret over 
indsatsen i 

forhold  til Panama- 
papirerne, hvor Oxfam 
 IBIS var med til at  
afsløre skattely og  
få folk til at forstå, 
hvad det koster  
verdens fattigste.  
Den kamp fortjener  
min opbakning. 
Marie Louise Bistrup, 
medlem af Oxfam IBIS

Uddannel-
se er den 
bedste vej 
til frihed 

og lighed og mulig-
heder i livet. Oxfam 
IBIS kæmper for god 
uddannelse til alle, 
og den kamp er det 
vigtigt for mig at 
være en del af.
Sana Mahin Doost, 
medlem og del af bestyrelsen 
i Oxfam IBIS  

Det giver 
håb, at 
Oxfam IBIS 
kæmper 

for at give piger og 
kvinder en uddan-
nelse, for lykkes det, 
vil verden ændres 
mere, end nogen 
aner. 
Ulla De Frey,  
kunstner, forfatter,  
medlem af Oxfam IBIS

Oxfam IBIS er  
en af de mest 
velkvalificerede 
organisationer, 

der arbejder med uddan-
nelse i udviklingslande på 
lokalsamfundets præmisser 
og på et ambitiøst, kvali- 
ficeret grundlag. 
Det er hjertegribende at se, 
hvordan det lykkes.
Poul Nyrup Rasmussen,  
protektor for Det Sociale Netværk/
headspace, tidligere statsminister, 
medlem af Oxfam IBIS

Derfor er jeg medlem:
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Burkina Faso

Dominikanske Republik
Guatemala

Danmark

Mali

Nicaragua

Niger

 

Tunesien
Marokko

 

 

 

 

  

Ghana

Sierra Leone
Liberia

Bolivia

Mexico

Honduras

Colombia

Lande, hvor Oxfam
International arbejder (90)
Lande, hvor 
Oxfam IBIS er aktiv (25)

 

 

Sydsudan

Jordan

Libanon

Mozambique

Uganda
Kenya

Burundi

Syrien

Yemen

Egypten

 

Sidste år støttede du

163
LOKALE ORGANISATIONER OG  
BEVÆGELSER, SOM KÆMPER  

FOR EN BEDRE VERDEN 

MERE END

20 MIO.
MENNESKER OVER DET  

MESTE AF VERDEN GENNEM  
OXFAMS SAMLEDE ARBEJDE 

267.014 
MENNESKER DIREKTE VIA  

OXFAM IBIS’ EGNE  
PROGRAMMER 

HVOR KOM 
PENGENE FRA?

65%

8%

16%

1%

1%

3%

3%

1%
1%

1%

■  Danida og  
Udenrigsministeriet

■ EU
■ Sverige
■ Holland
■ Luxembourg
■ Spanien

■  Global Partnership  
for Education

■  Fonde
■  Indsamlinger  

og kampagner
■ Medlemmer

HVAD BRUGTE VI 
PENGENE PÅ?

76%

9%

  6%

  6%

3%

■  På langsigtede 
udviklingsprojekter 
og støtte til politisk 
forandring

■  På at hjælpe  
mennesker i akut nød

■  På at rejse flere penge 
til udvikling

■  På oplysning om udvik-
ling og globale forhold

■  På at sikre, at 
Oxfam IBIS drives så 
effektivt som muligt
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Sydsudan

Jordan

Libanon

Mozambique

Uganda
Kenya

Burundi

Syrien

Yemen

Egypten

OXFAM IBIS’ SAMLEDE OMSÆTNING:

413.655.112 KR.
(perioden 1.april 2019-31. marts 2020)
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God uddannelse 
til alle

Jeg blev meget ulykkelig, 
da corona kom, og vi blev 

sendt hjem. Jeg drømmer om at blive 
sygeplejerske, og det kræver, at  
jeg lærer en masse. længe var der  
ingen undervisning overhovedet,  
og jeg var meget bekymret.
I takt med, at skoler over hele verden blev lukket, og skolebørn sendt hjem,  
var Oxfam IBIS med til at etablere alternativ undervisning. Skoleradio,  
som Benedita Matias her lytter til, nåede under coronane-
dlukningen ud til mere end en million børn i Mozambique.
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God uddannelse 
til alle

55.723 
mennesker fik sidste 
år gavn af Oxfam IBIS’ 

indsats for at skabe god 
uddannelse til alle

God uddannelse er et effektivt våben 
i kampen mod ulighed og var også det 
seneste år en vigtig prioritering i Oxfam 
IBIS. I alt har vi nu uddannelsesindsatser i 
14 lande, hvor vi støtter lokale organisati-
oner og alliancer i at sikre marginaliserede 
mennesker en god uddannelse og mulig-
heden for at blive aktive borgere.

I nogle lande er vores partnere ude på 
skolerne, hvor de styrker undervisningen 
ved at efteruddanne lærere, træne skole-
ledere, oprette forældrebestyrelser eller 
elevforeninger. Andre steder arbejder vi 
politisk på at sikre flere penge til uddan-
nelse, bekæmpe ulighed i undervisningen 
eller sikre, at også udsatte børn får lov til 
at komme i skole. 

I vores uddannelsesarbejde har vi sær-
ligt fokus på piger, unge og 
oprindelige folk samt 
børn, der er ofre for 
krig eller konflikt. 

Oxfam IBIS står 
også i spidsen for 
Oxfams globale 
uddannelsespoliti-
ske kampagne, som 

blandt andet bekæmper de profitskoler, 
som tjener penge på at give dårlig uddan-
nelse til verdens fattigste.

I ÅR HAR VI BLANDT  
ANDET SIKRET: 

1 UDDANNELSE TIL BØRN PÅ FLUGT 
Borgerkrig og blodig konflikt i Sydsudan 

har betydet, at næsten to millioner børn 
har mistet deres mulighed for at komme i 
skole. Med penge fra EU skaber Oxfam IBIS 
og vores partnere uddannelsesmuligheder 
og støtter uddannelse af lærere i de store 
flygtningeområder i Uganda og Sydsudan. 
I alt fik 8.000 børn og unge sidste år ad-
gang til undervisning og vigtig psyko-
social støtte. Oxfam IBIS har på lignende 
måde støttet børn og unge på flugt i Mali, 

Burkina Faso og Niger. 

2 FÆRRE PROFITSKOLER
Sidste år lancerede Oxfam 

IBIS en global kampagne, der 
skal bekæmpe udbredelsen 
af profitskoler, som primært 
er sat i verden for at tjene 

penge, og som glimrer ved at give fattige 
børn en elendig uddannelse til en høj pris. 
Det seneste år har flere af de største do-
norer lyttet til kritikken og trukket deres 
støtte til denne type skoler. Det gælder 
EU, verdens største uddannelsesfond GPE 
og senest IFC, som er Verdensbankens 
afdeling for privatsektorstøtte. 

3 BEDRE UNDERVISNING AF  
OPRINDELIGE FOLK

Skolebøger, der ikke giver mening. Lærere, 
der taler et sprog, du ikke forstår. Vold og 
overgreb i og uden for skolen. Det er en del 
af grunden til, at alt for mange børn blandt 
oprindelige folk i Bolivia og Guatemala 
går glip af den skolegang, der kan løfte 
dem ud af fattigdom. I projektområderne 
består kun hver femte elev årsprøverne 
på mellemtrinnet, og kun halvdelen af 
børnene går videre til 7. klasse. Derfor har 
Oxfam IBIS og Hempel Fonden i år indledt 
et samarbejde, som skal forbedre under-
visningen for 10.000 børn og hjælpe dem, 
som er i risiko for at droppe ud på grund 
af ringe undervisning, fattigdom, tidligt 
ægteskab eller graviditet.
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Demokrati og 
økonomisk 
retfærdighed

Oxfam IBIS har et mål om at bekæmpe 
ulighed og bidrage til en verden, hvor der 
sker en retfærdig fordeling af magt og 
ressourcer, og hvor menneskers basa-
le rettigheder bliver beskyttet. Vores 
fokus har i år især været på at bekæmpe 
økonomisk ulighed, støtte opbygningen 
af gode retfærdige skattesystemer, sikre 
oprindelige folks rettigheder og bidrage 
til opbygningen af sunde demokratiske 
systemer. 

I år er det sket i tæt samarbejde med 82 
organisationer i 18 lande i Afrika, Latin-
amerika og Mellemøsten. Sammen har vi 
skabt vigtige ændringer i love og prak-
sisser, som helt konkret har givet mere 
åbenhed og frihed, bedre beskyttelse af 
svage grupper og en mere fair fordeling af 
ressourcer.  

VI HAR BLANDT ANDET 
MEDVIRKET TIL AT: 

1 FÅ 4.000 UNGE I JOB
Arbejdsløsheden blandt unge i Jordan, 

Egypten, Marokko og Tunesien er flere 
steder på mere end 25 procent, og uden 

43.763
mennesker var sidste  

år en del af vores arbejde 
for demokrati og økono-

misk retfærdighed
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Min datter er  
resultat af et 
seksuelt misbrug, 
som begyndte, da 
jeg var 13 år. Det 
har været svært, 
men vi fik hjælp, 
og vi er et godt 
sted i dag. 
Jennifer er i dag 21 år gammel og 
en af de kvinder, der sidste år fik 
hjælp til at komme videre efter at 
have været udsat for overgreb.  
Retfærdighed for kvinder er et 
vigtigt fokusområde for Oxfam IBIS, 
og i år lykkedes det blandt andet 
at bidrage til at gøre hustruvold 
ulovlig i Liberia. 

arbejde er de unge fanget i en ond spiral 
af fattigdom og diskrimination. Derfor 
arbejder Oxfam IBIS for at skabe job og 
indflydelse til unge, med særlige ind-
satser for unge kvinder. Det sker som del 
af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, 
og sidste år lykkedes det at hjælpe næ-
sten 4.000 unge i job og give yderligere 
25.000 unge flere muligheder og mere 
indflydelse.

2 VESTAFRIKA HAR TAGET KAMPEN 
OP IMOD ULIGHED

To grundige rapporter fulgt op af et 
dygtigt stykke indflydelsesarbejde fra 
en række af Oxfam IBIS' lokale partnere 
betød, at flere afrikanske regeringslede-
re sidste år besluttede at sætte kampen 
mod ulighed højt på deres dagsorden. 

De har påbegyndt arbejdet med øko-
nomiske og politiske reformer, der skal 
skabe en mere retfærdig fordeling af 
indflydelse og ressourcer i regionen.

3 SKAT KOM PÅ DAGSORDENEN
Op til Europa-Parlamentsvalget 

gjorde Oxfam IBIS en stor indsats for at 

få ansvarlig skat sat på dagsordenen, 
og sammen med en række partnere lyk-
kedes det at få vores danske EU-parla-
mentarikere til at love, at de vil kæmpe 
for en fælles europæisk minimumsskat 
og ikke mindst fastholde den globale 
kamp mod skattely. Et løfte, vi jævnligt 
minder politikerne om, at de har givet 
deres vælgere.

4 OPRINDELIGE FOLK KAN  
FORSVARE DERES RETTIGHEDER

Jagten på værdifulde naturressourcer 
har igen i år medført vold og overgreb 
mod især de oprindelige folk, der tager 
kampen op og forsøger at forhindre sto-
re virksomheder i illegalt at grave efter 
mineraler, kul eller olie eller fælde regn-
skoven for at få plads til store plantager 
og kvægdrift. Oxfam IBIS arbejder for 
at beskytte og sikre indflydelse til de 
individer og organisationer, som tager 
kampen op mod virksomhederne. Sidste 
år bidrog vi blandt andet til, at oprinde-
lige folks rettigheder blev skrevet ind i 
FN’s guidelines for ansvarlig virksom-
hedsdrift. 
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Fredsopbygning

Fred begynder med én 
selv, med familien og 

med lokalsamfundet. Er der 
fred her, har vi et godt afsæt 
for at arbejde for varig,  
national fred i Sydsudan.  
Victoria Nyoka er 29 år og arbejder sammen med Oxfam IBIS 
i initiativet ”Kvinder for Fred” i Sydsudan. Selv bor hun i en 
flygtningelejr i Uganda, hvor hun som medstifter af orga-
nisationen DA4RP arbejder for at løse de konkrete proble-
mer, kvinder møder, og samtidig skabe dialog og uddanne 
kvinder, unge og børn til at finde fredelige løsninger på de 
konflikter, de oplever i deres hverdag. 
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Oxfam IBIS arbejder nu med 
fredsopbygning i ni lande i 
verden. Målet er at skabe 
et stærkt fundament for 
varig fred ved at sikre, at 

civilsamfundet spiller en 
væsentlig rolle i fredsproces-

serne og den lokale konfliktforebyggelse 
og især ved at have fokus på, at også 
unge mennesker og kvinder bliver hørt 
og får indflydelse. 

Historien viser nemlig, at den fred, 
der kun forhandles af en lille kreds af 
magthavere, ofte er alt for skrøbelig, og 
at konfliktforebyggelse i virkeligheden 
skal ske hver dag og også helt lokalt for 
at skabe et stabilt fundament 
for fred. 

I 2019 støttede 
Oxfam IBIS 15 lokale 
organisationer og 
netværk i Burkina 
Faso, Colombia, 
Ghana, Niger, Mali, 
Sydsudan, Uganda  
og Yemen – organi-
sationer, der skaber 

konkrete løsninger på de problemer, som 
forårsager uro og konflikt hos blandt an-
dre flygtninge i Uganda, tidligere soldater 
og civilbefolkningen i Colombia eller de 
grupper, der skal deles om de samme 
naturressourcer i Ghana og Burkina Faso.  

BLANDT ANDET  
STØTTEDE VI:

1 REINTEGRATION AF TIDLIGERE 
FARC-SOLDATER I COLOMBIA

Colombias regering indgik i august 
2017 en fredsaftale med oprørsgruppen 
FARC og satte punktum for en konflikt, 
der har martret landet i årtier. Oxfam 

IBIS støtter forsoningen mellem de 
tidligere FARC-tilhængere og 

civilbefolkningen i områder, 
der har været særlig hårdt 

ramt af borgerkrigen. Vi 
samler især kvinderne og 
udvikler fælles løsninger 
for fred og forsoning og 
har fokus på at sikre, 
at kvindernes ønsker og 

holdninger bliver hørt.  

2UNGE FOR FRED I  
BURKINA FASO

I det konfliktramte Sahel-område støtter 
Oxfam IBIS en national ungdomskoalition 
for fred og hjælper en række ungdoms- 
organisationer med at udvikle og udbre-
de løsninger på lokale og nationale kon-
flikter. Flere af de unge trænes samtidig 
i konflikthåndtering og fredsskabelse, 
og Oxfam IBIS er med til at sikre, at disse 
og andre unge får indflydelse på de 
planer og fredsinitiativer, der forhandles 
på nationalt plan. 

3 INKLUSION AF KVINDER I  
FREDSPROCESSEN I YEMEN

Oxfam IBIS har hjulpet kvindelige 
fredsaktivister til at blive en del af den 
formelle fredsproces ved at få adgang 
til de vigtige fora, hvor forhandlinger 
om våbenhvile og fred foregår. Samtidig 
har vi støttet en række kvindeorga-
nisationer i at slutte sig sammen og i 
fællesskab give input og stille krav til 
de elementer i fredsprocessen, som 
særligt vedrører kvinder. 

21.846
mennesker var sidste år 
en del af vores arbejde 

for at skabe fred
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Nødhjælp

Alle frygter vi at blive syge. 
Jeg er gammel, så jeg vil  

sikkert dø, hvis jeg bliver smittet.  
Vi skal blive hjemme, men hvordan  
kan vi blive her uden mad?
Ann Gakenia Muthungu er 69 år og står alene med ansvaret  
for syv børn i et slumområde i udkanten af Nairobi, Kenya. 
Hun er en af dem, der fik nødhjælp fra Oxfam, da corona-
pandemien fik Kenyas regering til at indføre omfattende 
udgangsforbud. 
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Stadig flere mennesker 
får gavn af Oxfam IBIS’ 
støtte til menne-
sker, der er ofre for 
katastrofe, krig eller 
konflikt. I år havde 
vi nødhjælpsindsat-
ser og længerevarende 
humanitære indsatser i 10 
lande - Burkina Faso, Mali, Sydsudan, 
Uganda, Mozambique, Libanon, Syrien, 
Yemen, Jordan og Venezuela. 

Vi har bidraget med rent vand, sanitet 
og hygiejne eller fødevarehjælp og nød-
hjælp i form af kontanter. Vi har hjulpet 
mænd og kvinder på flugt til at lære et 
håndværk og skabe sig en indtægt, og vi 
har et helt særligt fokus på at give ud-
satte børn og børn på flugt en mulighed 
for at komme i skole igen. 

Vi har også støttet en lang række 
initiativer, der helt afhængigt af de lokale 
behov har handlet om at sikre folks ret-
tigheder, og deres adgang til information, 
juridisk bistand eller psykologhjælp samt 
at beskytte piger mod overgreb eller 
drenge mod at blive rekrutteret til krig. 

I år gik 9 procent af vores 
midler til nødhjælp, og i alt 
har Oxfam IBIS været med 
til at redde og beskytte 
liv og øge muligheden for 
en bedre fremtid for godt 

145.000 af verdens mest 
sårbare mennesker.

DET HAR VI BLANDT  
ANDET BIDRAGET MED:

1 KONTANT NØDHJÆLP  
TIL FAMILIER I SYRIEN

Efter 10 års krig lever mange syrere i den 
yderste fattigdom. For at hjælpe de mest 
udsatte familier har Oxfam IBIS givet 
nødhjælp i form af kontanter til knap 
27.000 mennesker i de fjerntliggende 
områder uden for Aleppo og i Deir Ez-Zor. 
Dermed fik de mulighed for at købe det, 
de havde allermest brug for af mad, me-
dicin, sæbe eller såsæd til deres marker. 

2 ALSIDIG HJÆLP TIL OFRENE FOR 
CORONAKRISEN I UGANDA

Coronakrisen har især gjort livet hårdt 

for Ugandas halvanden million flygtnin-
ge. Fordi pandemien samtidig gjorde 
det svært for nødhjælpsarbejdere at 
bevæge sig rundt, besluttede Oxfam IBIS 
at støtte flygtningenes egne organisati-
oner direkte og lade dem gøre en indsats 
dér, hvor de så det største behov. 

Det gav en række små organisationer 
mulighed for at hjælpe deres lokalsam-
fund med alt fra mad, vand og medicin 
til information om hygiejne, undervis-
ning og hjælp til de familier, der mistede 
deres indtægt på grund af coronakrisen. 

3 VAND OG LATRINER TIL  
FORDREVNE I BURKINA FASO

Terroristangreb og uroligheder har 
kostet mange livet og sendt en halv 
million mennesker på flugt i Burkina 
Faso, der i forvejen er hårdt ramt af sult 
og fattigdom. 

Oxfam IBIS har hjulpet de fordrevne og 
de samfund, der tager imod dem, ved at 
sikre adgang til rent vand, sæbe og lat-
riner samt hjælp til at undgå smitsomme 
sygdomme som kolera. 

145.682 
mennesker i nød fik  
sidste år hjælp fra  

Oxfam IBIS
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Det gjorde vi også 

 
HJALP MILLIONER AF  
VERDENS FATTIGSTE  
IGENNEM CORONAKRISEN
Oxfam IBIS har sammen med resten af Oxfam arbejdet 

på højtryk for at begrænse spredningen af corona 

og afbøde konsekvenserne af den krise, der med et 

slag har fjernet uddannelsesmulig-

heder og levegrundlag for millioner 

af mennesker. Oxfam har arbejdet 

sammen med mere end 300 lokale 

partnere i 62 lande og blandt andet 

støttet med rent vand og sæbe, 

information om sygdom og smitte, 

hjælp til ofre for vold og overgreb, 

uddannelsestilbud, alternative 

indtægtsmuligheder og nødhjælp til 

de allerdårligst stillede. 

ANSATTE TRINE PERTOU MACH
Det kræver både dygtigt programarbejde og en stor politisk 
indsats at bekæmpe ulighed i verden. Derfor ansatte vi i 
foråret den erfarne udviklingsprofil og tidligere politiker 
Trine Pertou Mach til at styrke vores politiske gennemslagskraft. 

”Kampen mod ulighed er en af de suverænt vigtigste politiske dags-
ordener, og Oxfam IBIS er en af de mest centrale danske organisationer 
i det arbejde. Jeg er meget glad for at skulle virkeliggøre ambitionen om 
at styrke den politiske profil og skabe større synlighed og engagement,” 
siger Trine Pertou Mach. Hun kommer fra en stilling som leder af ”økono-
misk udvikling for fred” hos organisationen International Alert i London. 
Hun har tidligere blandt andet været bestyrelsesforkvinde for Mellemfol-
keligt Samvirke og folketingsmedlem for SF.

LANCEREDE EDUCATION OUT LOUDSidste år blev Oxfam IBIS valgt til at bestyre verdens største fond til fortaler- virksomhed inden for uddannelse, finansieret af Global Partnership for Education. Derigennem er Oxfam IBIS kommet i kontakt med en lang række nye partnere, der arbejder politisk med uddannelse, og det har øget vores viden og globale rolle på feltet. Education Out Loud har også allerede uddelt de første bevillinger, som er gået til nationale uddannelseskoalitioner i 53 lande verden over, hvor man nu er i fuld gang med at øge fattige og margina-liserede menneskers adgang til en god uddannelse.
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ENGAGEREDE 13.000  
DANSKERE
Igen i år oplevede vi stor opbakning til Oxfam IBIS' 

arbejde – mange tusinde skrev under på protester 

mod skattely eller til forsvar for forfulgte aktivister 

i Latinamerika. Andre gav gavmildt til de ekstraor-

dinære nødhjælpsindsamlinger. For eksempel rejste 

vi på under en uge næsten 200.000 kroner til ofrene 

for eksplosionen i Beirut. Og så er der en voksende 

gruppe, der har ydet en særlig indsats som frivillige i 

vores spanskskole eller i de to kampagner ”Skattely-

fri kommuner” og ”Stop våbenhandel til Yemen”. 

 
GAV 130.000 SKOLEBØRN MULIGHED FOR AT LÆRE  OM UGANDA
LæseRaketten er stadig den 
mest udbredte skolebog i  
Danmark, og i år fik 130.000 
danske skolebørn mulighed for 
at lære om livet i Uganda gen-
nem bogen og det omfattende 
online undervisningsmateriale, 
der følger med. Se mere på  
www.heleverdeniskole.dk

 
FORTSATTE STÆRKE SAMARBEJDER
Alt for mange fattige 
børn får aldrig en god 
uddannelse - især 
pigerne dropper ud 
før tid. Sammen med 
Hempel Fonden er vi i 
gang med at ændre på 
det for 10.000 børn i 
Bolivia og Guatemala.

Et andet sted i ver-
den, nemlig i Jordan, 
sidder lige nu 1,3 
millioner syriske flygtninge – en stor del af dem unge, som har 
meget svært ved at komme i arbejde og skabe sig en indtægt. 
Sammen med Novo Nordisk Fonden har Oxfam IBIS støttet et 
samlingssted for unge i hovedstaden Amman. Målet er at øge 
de unges chancer for at skabe sig en levevej og samtidig øge 
samhørigheden mellem jordanere og unge syrere. Andre mindre 
og større fonde har på lignende vis spillet en stor rolle i vores 
arbejde for en bedre verden. Tak til jer alle. 

Også stor tak til de donorer, vi har samarbejdet med i år - 
herunder særligt Danida, Udenrigsministeriet (Dansk- 
Arabisk Partnerskabsprogram), EU, GPE, Sida og Hollands 
Udenrigsministerium. 
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Du gjorde en forskel.
Tusind tak,  

fordi du er med!

www.oxfamibis.dk.   Oxfam IBIS.   @oxfamibis. 


