
Ingen vej tilbage 
Tania Hernandez Tez har  

endegyldigt fået nok af volden  
og uligheden i Colombia

mød ministeren 
Flemming Møller Mortensen er ny  
udviklingsminister - hør, hvordan  

han vil bidrage til en bedre verden
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Ikke tiden  
til at sørge
Kvindelige kunstnere fra Sydsudan  
har skabt en unik samling af billeder,  
digte og noveller. Historier fortalt for at  
bygge fred i det borgerkrigshærgede land



DANMARK: Et år efter, at WHO erklærede, at vi stod i en global pandemi, kan vi  
nu konstatere, at Covid-19 og den efterfølgende krise har været som et forstørrel-
sesglas på de store politiske, sociale og økonomiske uligheder, der præger vores 
verden. Det seneste halve år har den rigeste del af befolkningen trygt kunnet trække 
sig tilbage til sommerhuset på landet og fortsætte arbejdet bag skærmen og på 
Zoom – og måske endda nydt at have mere tid med familien. Andre – fra markeds-
sælgeren i Honduras til buschaufføren i Herlev og sygeplejersken i Harare – har 
dagligt været tvunget til at bevæge sig ud i pandemiens epicentre for at tjene til 
dagen og vejen. 

Risikoen for at dø af Covid-19 har vist sig meget forskellig, alt efter hvem du er,  
og hvor du bor. Og senest ser vi, at også muligheden for at beskytte borgerne og  
bekæmpe pandemien ved hjælp af vacciner er ekstremt ulige – foreløbig har de 
rigeste lande hamstret langt de fleste vacciner til sig selv.  

150 millioner mennesker vil ved udgangen af 2021 være skubbet ud i ekstrem fat-
tigdom på grund af pandemien, og 2,7 milliarder mennesker har ikke haft adgang til 
en eneste form for hjælpepakke eller socialt sikkerhedsnet. Imens har de rigeste for 
længst genvundet deres tabte formuer. Zoomer vi ind på den absolutte globale elite, 
så har de 10 rigeste mennesker i verden øget deres formue med mere end 3.000 
milliarder kroner fra aktiemarkedernes lavpunkt i marts til afslutningen af 2020. 
Faktisk er stigningen i de rigestes formuer stor nok til, at den kan betale 
for vacciner til hele Jordens befolkning og forhindre hundrede millioner  
i at blive skubbet ud i fattigdom. 

Jeg forventer ikke, at Jeff Bezos, Elon Musk eller de andre rigeste vil stå i kø for at 
forære deres penge væk, men perspektivet taler sit tydelige sprog: Når en global 
elite kan tjene så mange penge midt i den største økonomiske og sociale krise  
siden 1930´erne, så er der noget ravruskende galt. Uligheden koster menneskeliv  
– dødsfald, som kunne undgås, hvis solidariteten var global og universel.  
Den krise, vi lige nu befinder os i, bør endegyldigt lære os, at der er  
behov for løsninger, der gør op med de stærkestes magt og i stedet  
anerkender ekstrem ulighed som en barriere for bæredygtig udvikling.  

Tak, fordi du er med. 
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LIGE NU KAN DU 
LÆGGE PRES PÅ 
POLITIKERNE  
FOR AT SIKRE,  
AT VACCINER  
BLIVER FOR ALLE

skriv under i dag  
oxfamibis.dk/vaccine

Der er noget  
ravruskende galt
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Emily, 17 år 
studerende 
GUATEMALA: ”Sidste år var jeg udsat for et 
voldeligt overfald fra en gruppe unge mænd. 
Det gjorde mig virkelig bange, og i lang tid 
turde jeg næsten ikke forlade vores hus. Hel-
digvis har min mor en bekendt fra en kvinde-
gruppe ved navn Miriam. De har et program for 
kvinder som mig. 

Her mødes jeg nu jævnligt med andre piger 
og unge kvinder, der alle har været udsat for 
vold. Vi taler om vores oplevelser, og vi lærer, 
hvordan vi kan overvinde volden. Der er en 
psykolog tilknyttet, og det har virkelig betydet 
meget for mig. Jeg behøver ikke have en aftale 
for at snakke med hende – hun er der bare, 
når vi mødes. 

Miriam hjælper os også økonomisk, så vi kan 
fortsætte vores uddannelse – mig giver de pen-
ge til bussen, så jeg kan komme fra mit hjem og 
ind til byen for at gå i skole. Nogle af de ældre 
piger i programmet, der selv går på universite-
tet, hjælper os med lektierne. 

Med hjælp fra Miriam har jeg lagt volden og 
oplevelsen bag mig og været i stand til at  
fortsætte min uddannelse og mit liv."  

Miriam er en af Oxfam IBIS' lokale partnere i 
Guatemala. Sammen kæmper vi for ligestilling 
og beskyttelse af kvinders rettigheder. 

Jeg har lagt 
de voldelige 
oplevelser 
bag mig

 RIKKE HOVN POULSEN      THOMAS FLENSTED
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Vi forandrer  
verden sammen 
Tusind tak 

BAG FORSIDEN
Det fantastiske fotografi, som vi har 
fået lov at bruge på forsiden, er taget 
af den sydsudanesiske fotograf og 
forfatter Atong Atem, der blandt andet 
har bidraget til antologien "No Time to 
Mourn", som du kan læse meget mere 
om på side 14. Hun bor i dag i Melbour-
ne, Australien, og skriver om sig selv: 
”She is alive and doing ok." 

Atong Atem

"Jeg er lærer, og Oxfam 
IBIS laver spændende 
materiale, jeg kan bruge  
i undervisningen.  
Desuden arbejder Oxfam 
IBIS for uddannelse og 
fred og bekæmper  
ulighed – og det støtter  
jeg meget gerne."  
VIBEKE KRIEGBAUM, MEDLEM

DERFOR ER JEG  
MEDLEM

3 måder 
Oxfam  
bekæmper  
ulighed

Stor bevilling skal  
hjælpe syriske  
flygtninge i Libanon
Vi ansøgte om 14,9 millioner kroner, men Danida endte med at bevilge 
hele 16,2 millioner til Oxfam IBIS’ arbejde for at beskytte udsatte 
libanesere og syriske og palæstinensiske flygtninge i det nordlige 
Libanon. Med den nye bevilling vil Oxfam IBIS, sammen med vores lokale 
partnere uddele nødhjælp til de mest sårbare flygtninge og libanesere, 
forbedre flygtningenes sikkerhedssituation og bekæmpe kønsbaseret 
vold og diskrimination. 

1
2
3

i samarbejde med private 
virksomheder
Vi inspirerer store virksomheder til, 
hvordan de kan bidrage til en bedre 
verden. Én af vores samarbejdspartnere er 
Unilever, der står bag mærker som Knorr, Ben & 
Jerry’s og Dove, og som fornylig annoncerede, at 
de fremover kun vil lave forretning med virksom-
heder, der betaler alle ansatte en anstændig 
løn. ”Vores ambition er at forbedre levestandar-
den for lavt betalte arbejdere over hele verden,” 
lød det fra koncernen, som nu sammen med 
blandt andet Oxfam skal gøre ord til handling. 

Gennem politisk  
indflydelse
Førende eksperter har pointeret det nødvendige 
i, at de rigeste bærer en fair del af byrden efter 
pandemien, og i flere lande kræver Oxfam og 
vores partnere ekstraordinære kriseinitiativer.  
Det har blandt andet fået det  
argentinske senat til at vedtage 
en engangsskat, som skal betales af de 
allerrigeste i landet - en skat, som flere steder 
betegnes som ”The Oxfam Wealth Tax”. 

Ved at sikre mennesker  
deres basale rettigheder
Under pandemien har Oxfam nået næsten 12 
millioner mennesker med livsvigtig information, 
værnemidler og nødhjælp. Og især har vi 
kæmpet for at fastholde verdens børn 
i skole. Blandt andet har vi støttet lokale 
organisationer i Mozambique i at etablere en 
skoleradio, som har hjulpet mere end en million 
børn med at fortsætte deres uddannelse, mens 
skolerne var lukket. 
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Covid-19  
forenede  
verden i frygt, 
men har siden 
vist os, hvor  
splittede vi er.
Det sagde Oxfams internationale direktør, Gabriela Bucher ovenpå Oxfams 
nyhed om, at 2.7 milliarder mennesker i verden har været overladt til sig 
selv igennem krisen, mens 83 procent af al økonomisk hjælp er udbetalt  
til indbyggere i de allerrigeste lande.

Tusind 
tak!

VÆRD AT LYTTE TIL
EQUALS er en fantastisk (og meget  

underholdende) podcast, som Oxfam står bag, 
og som sætter fokus på håbet og alt det, der 

virker, i kampen mod ulighed.  
Hør blandt andet prisvindende journalist Gary 

Younge fortælle, hvad vi kan lære af Martin 
Luther King Jr., når det kommer til at bekæm-
pe ulighed. Eller forfatter Anand Giridharadas 
tanker om, hvorvidt verden egentlig har brug 

for milliardærer. 
Find Equals på Apple, Google, Spotify.  

God fornøjelse

UGANDA: Takket være donationer fra Oxfam IBIS’ medlemmer 
fik 135 lærere i år en helt særlig julegave. 

I flygtningelejren Palabek i det nordlige Uganda har lærer-
ne gennem pandemien kæmpet for at fortsætte børnenes 
undervisning og hjælpe de sårbare børn og unge gennem 
krisen. Men de manglede både værnemidler og undervis-
ningsmaterialer, og de led under manglen på mad. 

Derfor kom pakken, som blev uddelt af vores lokale part-
ner AVSI, på et vigtigt tidspunkt. 

I pakken var mundbind og undervisningsmaterialer, mad og 
en lampe, så lærerne ikke er så afhængige af dagslys, når 
de skal forberede sig og rette opgaver. Lærerne fik også i 
alt 35 cykler, som vil gøre det meget lettere for dem også at 
tilbyde hjemmeundervisning til de børn, der bor længst væk. 

Du har gjort en forskel for krigens børn og  
forbedret deres chance for en uddannelse og  
et bedre liv. 

Em
m

anuel Museruka / Oxfam
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Danske pensionskunder  
siger nej til at tjene på  
krigen i Yemen
DANMARK: I december kunne Oxfam IBIS 
afsløre, at Danmarks 15 største pen-
sionskasser tilsammen har investeret 
næsten tre milliarder kroner i virksom-
heder, der sælger våben og militært 
udstyr til Saudi Arabien og De Forenede 
Arabiske Emirater. Våben, der med 
overvejende sandsynlighed bliver brugt i 
krigen i Yemen. 

Dengang sagde generalsekretær 
Kristian Weise: ”Jeg tror, at mange 
pensionskunder vil blive rystede, når de 
opdager, at deres pensionsopsparing lige 
nu er med til at holde verdens værste krig 
i live.” Og den efterfølgende debat viste, 
at han havde ret. 

FAGFORENINGERNE PÅ BANEN
Næsten 10.000 mennesker 
skrev under på et brev til 
pensionskasserne med 
en klar opfordring til 
at droppe alle inve-
steringer i firmaer, 
der kan relateres 
til våbenhandel og 
krigen i Yemen. Flere 

fagforeninger har siden internt diskute-
ret, hvilke krav de fremover vil stille til de 
pensionsselskaber, de som faggruppe 
samarbejder med. 

Og ikke mindst har aktive pensions-
kunder op til forårets generalforsam-
linger i pensionskasserne stillet forslag 
om, at man én gang for alle trækker alle 
investeringer i virksomheder, der bidrager 
til krigen i Yemen. 

”Vi har tydeligt mærket, at der både 
politisk og i befolkningen er et stærkt 
ønske om, at vi ikke skal bidrage til krige 
som den i Yemen. Jeg er meget enig, 

og jeg er begejstret over, at så mange 
mennesker har engageret sig og presset 
på for reel forandring,” siger Oxfam IBIS’ 
politiske chef, Trine Pertou Mach. 

FAKTA
15 af Danmarks største pensions-
selskaber har 2,9 milliarder kroner 
investeret i virksomheder, der 
leverer våben til Saudi Arabien og 
Emiraterne, der på sjette år fører 
en voldsom krig i Yemen.

En kvart million mennesker har 
mistet livet som følge af krigen. Og 
hvert 10. minut dør endnu et barn. 
Fire ud af fem mennesker i Yemen 
har akut brug for nødhjælp og 
beskyttelse. De danske pensions-
penge er benzin på krigens bål.

Læs mere på WWW.OXFAMIBIS.DK/
TEMA/YEMEN

Bidrager  
du til krigen  

i Yemen? 
www.oxfamibis.dk/

tjek-din-pension
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SÅDAN BRUGER 
OXFAM IBIS PENGENE

11.950.927 
Så mange mennesker har Oxfam været med til at 
hjælpe gennem coronakrisen. Siden marts har vi 
blandt andet uddelt hygiejnekits og oprettet  
håndvaskestationer, bekæmpet vold og overgreb, 
leveret mad og anden nødhjælp til flygtninge og 
udsatte familier. Desuden har vi oprettet under- 
visningstilbud til børn over hele verden. 

Rasu Begum er alene med sine to små børn. Hun har ikke 
kunnet betale husleje eller købe mad, siden hun mistede 
sit job som hushjælp, da pandemien ramte Bangladesh. 
Hun er en af dem, som har fået nødhjælp gennem Oxfam.

9 %
PÅ AT HJÆLPE 
MENNESKER I  

AKUT NØD

6 %
PÅ AT REJSE  

FLERE PENGE  
TIL UDVIKLING

3 % 
PÅ OPLYSNING  
OM UDVIKLING  

OG GLOBALE  
FORHOLD6 %

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

SUDAN: Efter 30 år på magten er Sudans 
diktator, Omar Al Bashir, blevet afsat. 
En overgangsregering er flyttet ind i 
regeringskontorerne i Khartoum og med 
den en vilje til at genopbygge landets 
forkrøblede uddannelsessystem. 

”Endelig har vi en regering, der 
prioriterer uddannelse. Samtidig er de 
åbne for at lytte til vores holdninger 
og erfaringer, så jeg må sige, at vi er 
meget optimistiske lige nu,” siger  

dr. Mubarak Yahya Abbas. Han er 
præsident for den nationale uddannel-
seskoalition SCEFA, hvis arbejde blandt 
andet støttes af fonden Education Out 
Loud, som administreres af Oxfam IBIS.

Sudan har tidligere haft et udmærket 
uddannelsessystem, men de seneste 
årtier er det smuldret. Kun 73 procent 
begynder i skole, og af dem er det 
mindre end halvdelen, der gennemfører 
folkeskolen. Blandt landets marginali-

serede nomadefolk 
går kun en femtedel 

i skole, og flere steder 
i landet er mere end 80 

procent af befolkningen 
analfabeter.

”Regeringen har lyttet til os 
og allerede markant forbed-

ret lærernes vilkår og øget det 
samlede budget til uddannelse, så 

vi kan begynde at reparere bygninger 
og skabe ordentlige vilkår for læring. 
Det er fantastisk,” siger dr. Mubarak 
Yahya Abbas.

Education Out Loud er stiftet af Global 
Partnership For Education. Læs mere 
på educationoutloud.org

Nyt håb for  
skolebørn  
i Sudan

76 %
PÅ LANGSIGTEDE UDVIKLINGS- 
PROJEKTER OG STØTTE TIL  
POLITISK FORANDRING
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Jeg kunne 
ikke flygte.
jeg tror,  
jeg var 
for stolt
Tania Hernandez Tez' oprørske gemyt ødelagde hendes  
ægteskab og chancen for et komfortabelt liv. Nu sætter  
hun livet på spil for at skubbe verden i den retning,  
hun mener, er den rigtige. 

  RIKKE HOVN POULSEN       ANDRES CARDONA

DERFOR SKAL FLERE KVINDER IND I POLITIK 
KERNESAG: Oxfam 
IBIS støtter arbejdet 

med at få flere kvinder over alt 
i verden til at involvere sig i 
politik og få indflydelse.  
 
STIGMATISERING: Mange steder 
er det udfordrende eller direk-
te farligt for kvinder at være 
politisk aktive, fordi de bryder 
normerne for, hvordan kvinder 
’bør’ opføre sig.  

STØTTE: Derfor kræver det en 
lang, vedvarende indsats at 
støtte kvinder i politik. Det 
handler både om at motivere 
dem til at stille op, støtte dem 
undervejs i kampagnen – og 
også efter, de er blevet valgt.  

VÆLGERE: Mange steder 
kræver det også en indsats 
at få flere kvinder til stemme-
urnerne. Det kan både være 

risikabelt og besværligt at 
bruge sin demokratiske ret. 
Så vi oplyser, støtter og 
bearbejder hold-
ninger blandt 
både mænd 
og kvinder 
før, under 
og efter 
valg.

Bliv aktivist 
Deltag i debatten om køn  

og ulighed og bidrag til vores 
arbejde for ligestilling.  
www.oxfamibis.dk/ 

aktivist
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COLOMBIA: I 16 år havde der ikke siddet 
en kvinde i byrådet i den lille by San 

Miguel i det sydlige Colombia. 
Ingen havde turdet samle sta-
fetten op, efter at den seneste 
kvindelige folkevalgte blev 
brutalt myrdet - tvunget 
på knæ og skudt igennem 
hovedet af folk, der ikke 
mente, at hun havde ret til 
at blive hørt. 

”Mordet var som en alarm, 
der i mange år afholdt alle 

kvinder fra at gå ind i politik. 
Længe blev vores synspunkter 

aldrig hørt, vores holdning aldrig 
repræsenteret," siger 41-årige Tania 

Hernandez Tez. 
Hun leder den lokale organisation 

”Rural Womens Association of Peace 
Builders” i San Miguel. Og hun en af de 
kvinder, der i efteråret 2019 endegyldigt 
havde fået nok af volden, kvindehadet 
og den altundertrykkende ulighed, der 
hærgede deres hjemegn. Nu ville de ikke 
finde sig i det mere. 

”Vi var en bred alliance af kvinder, der 
lavede en pagt: Vi stillede op til lokalval-
get, og lige meget hvem af os, der blev 
valgt, ville vi alle bakke hende op. Hvis 
en af os vandt, ville det være en kæmpe 
sejr for os alle,” siger Tania Hernandez 
Tez.  

Viljestyrken stråler ud under den bred-
skyggede hat, mens hun taler om alt det, 
hun vil lave om på i sin hjemegn. Og som 
hun er villig til at sætte livet på spil for. 

BARN AF OPRØRET
Tania Hernandez Tez’ oprørske gemyt 
kommer ikke fra fremmede. Hendes far 
var kommunist og fagforeningsmand.

Det var ham, der tog familien med til 
det uroplagede Putumayo i slutningen 
af halvfjerdserne for at hjælpe landbe-
folkningen med at organisere sig. Men 
da Tania var tre år gammel, forsvandt 
han sporløst, ligesom mange andre 
colombianere på den tid.

9
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Tania Hernandez Tez kæmper for, at 
kvinder bliver valgt ind og repræsen-
teret i alle politiske forsamlinger. For 

kvinder har et helt andet perspektiv 
på verden end mænd - en særlig 

opmærksomhed på familien, jorden 
og naturen, som er afgørende for at 

skabe en bedre fremtid for alle i  
Colombia, mener hun. 

”Vi fandt aldrig hans lig. Men jeg ved, at 
det var staten, der slog ham ihjel, fordi 
han kæmpede for den fattige landbe-
folknings rettigheder,” siger hun. 

Resten af Tanias barndom var familien 
på flugt i deres eget land. Hun voksede 
op til lyden af kugler og flyttede fra by 
til by i en evig søgen 
efter et mere sikkert 
liv. Som teenager 
vendte hun tilbage 
til Putumayo. Sine 
oplevelser til trods 
kunne den iltre teen-
ager ikke lade være 
med at involvere 
sig i politik, og hun 
blev hurtigt valgt 
som gymnasiets 
elevrådsrepræsentant. Det var i den for-
bindelse, at hun første gang mærkede, 
hvordan et gevær mod panden føles. 

”Jeg var vred over, at den lokale milits 
ville inddrage gymnasiets sportsplads 
til soldaterbarakker. Derfor gik jeg med 
en megafon fra klasse til klasse for at få 
de andre med til at protestere,” fortæller 
hun. 

Det lykkedes Tania Hernandez Tez at 
samle en stor gruppe til demonstration 
på sportspladsen. De var i gang med 
at rive barakkerne ned, da bevæbnede 
militsmænd dukkede op. 

”Mine kammerater stak af i alle ret-
ninger, men jeg kunne ikke flygte – jeg 

tror, jeg var for stolt. Så jeg blev alene 
tilbage der midt på pladsen. De satte et 
gevær mod min pande, og jeg var sikker 
på, at nu var det slut. Nu ville de skyde 
mig.”

Men en af de andre unge kvinder 
vendte om og kom tilbage til sportsplad-

sen. Og så endnu én. 
De stillede sig tæt op 
ad Tania. Til sidst  var 
alle demonstranter-
ne tilbage.  

”Soldaterne opgav 
og vendte tilbage til 
junglen. Og vi fik lov 
til at beholde vores 
sportsplads. Med 
tiden er det sted 
blevet min hjembys 

park. For mig rummer den uendeligt me-
get historie,” siger Tania Hernandez Tez.

EN BLODIG VALGKAMP
Tanias hjemegn blev hårdt ramt under 
Colombias mere end 40 år lange borger-
krig mellem regeringen, guerillagruppen 
FARC og diverse paramilitære grupper 
og narkobander. Hele landsbyer blev 
nedslagtet alene på mistanken om, at 
indbyggerne støttede den modsatte fløj. 
Og frygten lurede overalt. 

For fire år siden indgik FARC og rege-
ringen en fredsaftale. Men volden præ-
ger stadig hverdagen mange steder – og 
dem, der kæmper for freden, er særligt 

udsatte. Mere end 900 menneskerets-
forkæmpere er blevet dræbt, alene siden 
fredsaftalen blev underskrevet. 

Året op til lokalvalget i 2019 var eks-
tremt blodigt i Putumayo, hvor mange 
talte om en decideret bølge af kvinde-
mord. Mindst 18 kvindelige ledere blev 
slået ihjel i løbet af nogle få måneder. 
Flere kvindelige kandidater blev truet, og 
andre tvunget til at flygte. 

”Jeg fik dødstrusler flere gange i løbet 
af valgkampen – nogle gange ringede 
de, andre gange sendte de sms’er,” 
fortæller Tania Hernandez Tez.

Via simpel research fandt hun ud af, 
at truslerne havde forbindelse til en 
mand højt oppe i systemet. Den viden 
turde hun ikke gå videre med, for folk 
advarede hende om, at det ville være at 
underskrive sin egen dødsdom. Men hun 
gik til politiet og bad om hjælp. 

”De tilbød mig lidt penge og rådede 
mig til at rejse væk. Men hvor i alverden 
skulle jeg tage hen? Og hvad med min 
familie? Det var statens måde at vaske 
hænder på uden at tage ansvar. Deres 
løsninger har altid været voldelige – en-
ten sender de os væk, eller også sender 
de soldater for at passe på os. Men det 
løser jo ingenting!” 

FRI MIG FOR PRINSESSEDRØMMEN
Den eneste måde, Colombias aktivi-
ster efter Tanias mening vil opnå reel 
sikkerhed på, er at opfylde befolkningens 
bassale rettigheder, såsom adgang til 
uddannelse, arbejde og sundhed. Og så 
skal kvinder have mulighed for at blive 
økonomisk uafhængige. 

”En befolkning, som får sine rettighe-
der opfyldt, vil ikke lade sig dominere af 
væbnede aktører udefra. De vil stå fast 
på deres ret og afvise volden,” fast-
slår Tania Hernandez Tez, der selv har 
modstået alle forsøg på at gøre hende 

På landsplan gik andelen af kvindelige folkevalgte op med 11 procentpoint ved lokalvalgene i 
2019. Der er stadig langt til politisk ligestilling, men det går i den rigtige retning.

De satte et gevær mod 
min pande, og jeg var 
sikker på, at nu var 
det slut. Nu ville de 
skyde mig.  
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tavs. En af modstandere har endda 
været ham, hun giftede sig med. Hun var 
ung nyuddannet sygeplejerske. Han var 
læge og tilbød hende et komfortabelt og 
privilegeret liv, men 
ønskede til gengæld 
ikke, at hun brugte 
sin tid på politik. 

”Min mand syntes, 
jeg spildte min tid. 
Han ville have mig til 
at være en prinsesse, 
der så pæn ud og 
gik i lækkert tøj. Han 
ville give mig penge, 
så jeg bare skulle gå 
derhjemme og varte ham op. Mange af 
mine veninder var misundelige.” 

Men oprøret boede i Tania Hernandez 
Tez, og selv om hun prøvede, lykkedes 

det hende aldrig at finde sig tilpas i det 
traditionelle, småborgerlige miljø. 

I sidste ende kostede det hende 
ægteskabet, at hun ville noget mere og 

andet. Alligevel har hun 
aldrig set sig tilbage. 
For hun føler, at hendes 
politiske engagement 
gør en forskel.

”Modige kvinder har 
altid været en del af 
oprøret her i Colombia. 
Det er bare ikke altid, 
at der er blevet lyttet til 
dem. Men nu føles det 
endelig, som om der  

er mennesker rundt om i verden, der 
hører os.”  

”Nogle gange hører jeg folk sige, at 
kvinder skal op på mændenes niveau. 

Men nej, det vil jeg virkelig ikke. Deres 
niveau er skidt! Det, jeg stræber efter, er 
et fredeligt og retfærdigt liv.” 

Min mand ville have 
mig til at være en 
prinsesse, der bare 
så pæn ud og gik i 
lækkert tøj.   

ET NETVÆRK  
AF KVINDER

Rural Womens Association of 
Peacebuilders, er en del af et 
nationalt netværk for kvinder i 
Colombia, Asodemuc, som arbejder 
tæt sammen med Oxfam. Her 
mødes lokale organisationer og 
ledere for at udveksle erfaringer 
og bygge alliancer, så de sammen 
står stærkere i arbejdet for at få 
flere kvinder involveret i Colombias 
skrøbelige fredsproces.
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Mange har et 
alt for  
dårligt 
udgangs- 
punkt 
for at realisere  
deres drømme
Flemming Møller Mortensen er fra Aalborg, sygeplejerske og socialdemokrat 
og mangeårig folketingspolitiker med særlig interesse for sundhedspolitik.  
I november 2020 overtog han udviklingsministerposten. 

  MALENE AADAL BO      UDENRIGSMINISTERIET

Danmark: Siden sine første minutter 
som minister for udvikling og nordisk 
samarbejde er Flemming Møller Morten-
sen blevet spurgt, hvilken slags minister 
han vil være. Vil han kalde sig solidari-
tetsminister ligesom Rasmus Prehn, eller 
vil han hellere være rettighedsminister, 
ligesom Christian Friis Bach var det en-
gang? Efter tre måneder på posten har 
Flemming Møller Mortensen besluttet, at 
han slet ikke vil have nogen tagline. 

”Jeg synes ikke, at der er noget, jeg 
kan sige så kort, som dækker mit enga-
gement og de mange nuancer, det kræ-
ver at gøre dette job virkelig godt,” siger 
Flemming Møller Mortensen fra hjem-

mekontoret i Aalborg. Når han ser sig 
omkring i sin hjemby og derfra på resten 
af Danmark, ser han et samfund, som 
han godt tør kalde ”verdens bedste”. 

Og ønsket om at forsvare den danske 
samfundsmodel var netop en af grundene 
til, at han for mange år siden engagerede 
sig i politik – han ville forsvare det, vi har 
opnået, og dele det medfølgende øko-
nomiske og menneskelige overskud med 
dem, der er endt et mindre heldigt sted. 

”Vores privilegier gør, at vi i særlig 
høj grad har pligt til at se os omkring og 
gøre, hvad vi kan, for at få alle med og 
give en håndsrækning til dem, der har 
det svært,” siger han.

JEG SÅ, HVAD DISKRIMINATION  
GØR VED MENNESKER 
Men hvad betyder det i praksis? Og hvem 
er det, ministeren mener, Danmark især 
skal vise sig solidarisk med?

”Mange af de svar kommer i den nye 
udviklingspolitiske strategi, som er på 
vej. Men overordnet vil jeg gerne ændre 
på, at mange mennesker i dag har et alt 
for dårligt udgangspunkt for at reali-
sere deres drømme. Fordi de er bundet 
af sygdom, fattigdom eller er fanget i 
undertrykkelse."

Hans stærkeste eksempler er fra Indi-
en, hvor han som ganske ung arbejdede 
som sygeplejerske på et hospital for 
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Det, jeg glæder mig mest 
til som ny udviklingsmini-

ster, er … "at arbejde sammen 
med de mennesker - ildsjæle, 

NGO’er, politikere og vores 
partnere ude i verden – der 
virkelig brænder for udvik-

lingssamarbejdet."

 
   Folkeligt  

engagement i  
globale spørgsmål 

er …  
"altafgørende!"

Jeg finder det 
bunduretfær-

digt, at … "der er 
så meget ulighed i 

verden."

 
Det, jeg rigtig 

gerne vil fokusere 
på, er … "arbejdet 
med den nye ud-
viklingspolitiske 

strategi."

Til gengæld 
gider jeg ikke  
tale mere om …  

"dårligt vejr." 

spedalske – en befolkningsgruppe, som 
lander allernederst i samfundet og lever 
et liv i udpræget fattigdom og uden de 
mest basale rettigheder. 

”Jeg så, hvordan spedalske kvinder, 
mænd og børn altid stod bagerst i køen 
til sundhed, til uddannelse, til job og 
til alle former for indflydelse. Og jeg så, 
hvad den diskrimination gjorde ved dem. 
Kampen mod ulighed har siden fyldt 
meget i mit liv. Tanken om, at jeg som 
udviklingsminister kan være med til at 
bekæmpe ulighed, er en del af grunden 
til, at jeg er så glad for opgaven.”

RET TIL AT VÆRE DEN, MAN ER 
Ifølge Flemming Møller Mortensen er 
rettigheder ofte den bedste kur mod 
ulighed og uretfærdighed. Det er derfor 
det udgangspunkt, han mener, Danmark 
bør have i alt, hvad vi gør. Ret til uddan-
nelse, ret til sundhed, ret til indflydelse, 
ret til fred. Ret til frihed. 

”Ret til at være den, man er, og udleve 
det potentiale, man har. Det er så afgø-
rende vigtigt, at langt flere mennesker i 
verden får mulighed for det.” 

Lige nu går det desværre på mange må-
der den forkerte vej. Covid-19 har skabt 
en global krise og har både økonomisk 
og sundhedsmæssigt ramt nogle uen-
deligt meget hårdere end andre. 

ØNSKER EN MERE LIGE VERDEN
Især bekymrer det Flemming Møller Mor-
tensen, at den stigende fattigdom øde-
lægger de fremskridt, der ellers var gjort 
på sundhedsområdet, og at pandemien 
dræner de få ressourcer, der var i det 
primære sundhedssystem – den lokale 
læge og sundhedsklinik - som ifølge 
ham har den allerstørste betydning for 
almindelige mennesker.

”Mit håb er, at vi kan hjælpe med at 
holde hånden under sundhedsvæsenet 
nu her under pandemien og samtidig 
bidrage til at bygge langt bedre og mere 
robuste sundhedssystemer, sådan at vi 
kan sikre fattige og marginaliserede – 
ikke mindst piger og kvinder – adgang til 
sundhed,” siger han. 

Men hvad så med Oxfam IBIS? Hvad 
synes ministeren egentlig om det, vi går 
og gør? 

”Retten til uddannelse er helt central 
for mig, ligesom det er for Oxfam IBIS. 
Uddannelse er afgørende for at realisere 
sine drømme, og det er trædesten til at 
skabe positiv forandring i et samfund. 
Konkret så jeg, hvad uddannelse betød 
for de spedalske børn og unge, jeg 
arbejdede med, i forhold til selvværd og 
muligheder. 

Skat ser jeg jer også tale meget om – 
det er noget af det, vi lige nu diskuterer 
i forhold til den nye udviklingsstrategi. 
Og så kampen mod ulighed selvfølgelig. 
Der er vi enige et langt stykke hen ad 
vejen. Vi skal have en verden, som er 
mere lige.”

FLEMMING MØLLER 
MORTENSEN

57 år, bosiddende i Aalborg
•  Minister for udviklingssamarbejde 

og nordisk samarbejde. 
•  Folketingsmedlem for Socialde-

mokratiet siden 2007 og formand 
for den socialdemokratiske folke-
tingsgruppe fra 2019.

•  Tidligere medlem af kommunal-
bestyrelsen i Skørping og Rebild 
Kommuner. 

Uddannelse
•  Uddannet sygeplejerske i 1988 og 

anæstesisygeplejerske i 1996. 
•  Har arbejdet som sygeplejerske, 

souschef og afdelingssygeplejer-
ske på Aalborg Universitetshospi-
tal indtil 2000. 

•  Hospitalsspecialist hos Astra 
Zeneca og salgschef hos Novartis 
fra 2001-2007.

•  I 1992 arbejdede han en periode 
som sygeplejerske ved et  
spedalskhedshospital i Indien og 
har også arbejdet i Grønland. 

Personligt
•  Flemming Møller Mortensen er 

enke efter professor Erik Elgaard 
Sørensen, som han mistede i 
2019. De to var sammen i 35 år. 

John Ferguson / Oxfam
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WHEN THE BULLET WAS SHOT
Af LYDIA MINAGANO KAPE, fra antologien "No Time to Mourn"

When the bullet was shot,  
They shouted run 
Instead, I stood still 
And watched As gunpowder filled lonely air 
I wondered; what is it that I have to run 
from? Death?  
Why would I run from death?  
When I have died countless times already 

See, this body is a tomb 
A walking dead A ghost 
I have buried enough pieces of me  
To form a cemetery 
I die every time a bullet cuts a branch  
off my family tree 

Don’t you sometimes wonder  
why I buy myself flowers? 
These martyrs that rest in me  
I crown them, Water their roots 
Hoping they will re-live in me, 
I want to be here when they breathe again.

Abul Oyay, Untitled 5,  
My Plate of Combo Series, Acrylic paint
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Historier 
der skaber 
fred

Det sker alt for sjældent, at sydsudanesiske kvinder får mulighed for at  
fortælle deres historier. Dele deres oplevelser og formidle deres ønsker og 
håb. Men deres input er vigtige for at forstå den konflikt, der har martret  
Sydsudan i årtier, og deres erfaringer afgørende for at bygge varig fred.  

Nu er en del af historierne udkommet i bogen ”No Time to Mourn”.
  MALENE AADAL BO    ILLUSTRATIONER: ABUL OYAY, NYAREETA GACH, SUNDAY MAKUACH

SYDSUDAN/UGANDA: I juni sidste år 
samledes 18 kvinder på et lille hotel ved 
bredden af Victoriasøen i Uganda. For-
fattere, poeter, akademikere og politiske 
aktivister med det tilfælles, at de er fra 
Sydsudan, og at de har noget at fortæl-
le, som alt for sjældent bliver hørt. 

De var inviteret af Oxfam og den ugan-
diske organisation for kvindelige for-
fattere FEMRITE med det formål at gøre 
kvinderne bedre i stand til at fortælle 
deres historier og få dem ud til 
et bredt publikum.

For historier om krigen og 
freden og hverdagens udfor-
dringer og de små sejre og 
store gennembrud i Sydsudan 
fortælles generelt for sjældent 
og næsten altid af mænd. 

I seks dage talte og skrev 
kvinderne, lærte af hinanden 
og delte vigtige erfaringer, ek-
sempelvis om, hvordan man med 
fabler og metaforer kan kritisere 
mænd og magthavere, uden at 
det bliver farligt for én selv. 

"NO TIME TO MOURN" 
 

En samling af noveller, digte og 
billeder af kvindelige sydsuda-
nesiske kunstnere. Deres tanker 
og erfaringer krydser grænser og 
kontinenter og tager udgangs-
punkt i oplevelser, som er svære at 
begribe, selv for dem, der kender 
til Sydsudans voldsomme historie. 
Gennem denne bog lærer vi om 
krigens pris og 
værdien af fred. 
 
Historierne er 
samlet og re-
digeret af Hilda 
Twongyeirwe 
og Elizabeth 
Ashamu Deng og 
udgivet på forla-
get FEMRITE.  

 
Køb bogen på saxo.com  

Fix Me 

LUCY KIDEN LULU 

My heart is broken 

Can you fix me? 

I am hurting inside 

The pain I feel is wearing me out 

I am tired of the bloodshed 

I am so worn out 

What are you doing about it? 

What are you saying about it? 

What are you thinking about this 

pain I feel inside?

”Og da ugen var gået, havde vi en gruppe 
stærkt sammentømrede kvinder med nyt 
mod på at gå ud og forandre verden. Og 
vi havde tekster så gode, at vi beslut-
tede at se, om ikke det kunne blive til 
en bog – verdens første større samling 
af tekster skrevet af sydsudanesiske 
kvinder,” siger en af initiativtagerne, 
Elizabeth Ashamu Deng, der arbejder for 
Oxfam i Uganda og Sydsudan.
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Meget forskning viser, at fredsaftaler og 
genopbygning fungerer langt bedre, når 
kvinder tager del i forhandlingerne og er 
med til at udtænke løsningerne. 

Alligevel er de alt for ofte udeladt af 
de vigtige samtaler. Således også i Syd- 
sudan, hvor det derfor er en del af Oxfam 
IBIS’ fredsarbejde at støtte kvinderne i at 
finde effektive måder at blive hørt.  

”Uden kvindernes erfaringer og 
historier går vi glip af afgørende viden 
om, hvad det faktisk er for problemer, 
der skal løses, for at bygge fred i et land 
som Sydsudan. Man misser en afgørende 
mulighed for at skabe bånd på tværs af 
fjendskaber, og man går glip af værdifuld 
viden om, hvad der skal til for at hele 
sårene og komme videre,” siger Alex Sho-
ebridge, fredsekspert hos Oxfam IBIS. 

DER ER SÅ MANGE TÅRER
En af dem, der var med på kurset, og 
hvis digte er med i den nye antologi, er 
Theresa Nyalony Gatwang. Hun er spoken 
words poet og del af en gruppe politisk 
aktive kunstnere i Sydsudans hovedstad 
Juba.

Hun bruger blandt andet sine digte til 
at pege på problemer, så folk bliver op-
mærksomme og kan gøre noget ved det.   

”Musik og poesi taler til følelser på en 
anden måde end artikler og debatindlæg. 
Du kan sige meget med ganske få ord og 
lave tekster, som folk husker og genta-
ger. På den måde kan budskaber rejse 
langt," siger Theresa Nyalony Gatwang.

Hun fortæller om en sang, der blev ud-
givet sidste år i Sydsudan, med et stærkt 
beat og en kras kritik af regeringens 
økonomiske politik. Et budskab, som på 
grund af sangens popularitet endte med 

Future’s Will 

HELLENA RIAL ISAAC NYARIEL  

One day We shall wake them up  

This world which has slept on, 

One day We shall use our candles to light the 

world, When the sun stops shining, 

One day We shall bring people together again 

When hatred has chased away peace and unity.

We, the children of today,  

Hold dreams for the future 

As we steadily travel the road to change.

at blive hørt og diskuteret, helt i regerin-
gens top.

Selv skriver Therese Nyalony Gatwang 
især om sine egne erfaringer og følelser 
og håber, at andre kan spejle sig i dem. 
Og måske føle sig  mindre alene med 
deres tanker og ar. 

”Der er så meget, vi ikke taler om i 
Sydsudan. Så mange traumer, folk bærer 
rundt på, så mange tårer, de græder, når 
ingen ser det. Jeg tror, at hvis vi deler 
vores historier, vil flere føle sig stærkere 
ved at se, hvordan andre lever med deres 

sorg eller overkommer deres problemer. 
Flere vil tale om tingene, tror jeg, og bede 
om det, de har brug for,” siger hun. 

NYT MOD
Mange af teksterne i den nye antologi 
handler om at have været i krig eller være 
barn af en krig. Og om at være datter, 
hustru og mor i familier, der er flyttet, 
splittet eller på andre måder farvet af 
årtiers konflikt. 

De handler om at leve uden en mand 
eller med en mand underlagt nogle  

Nyareeta Gach, Monopoly, Acrylic and Oil on Canvas
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"HELLERE BLIVE BRAGT TIL 
TAVSHED, MENS DU TALER, 
END DØ UDEN AT HAVE  
SAGT NOGET."
Theresa Nyalony Gatwang er 21 år, aktivist og en af bidrag-
yderne til den nye antologi. Hun bor hos sin onkel i Sydsudans 
hovedstad Juba, mens hun tager sine sidste eksamener i 
Business Administration. Tidligere har hun boet og studeret i 
nabolandet Uganda og regner med snart at tage tilbage for at 
udgive sine seneste digte. 

Sine mest politiske tekster udgiver hun under pseudonym, 
for det er ikke ufarligt at kritisere dem med militær eller poli-
tisk magt i Sydsudan.  

”Dem, der taler højt om problemerne, kan nemt blive 
opfattet som en trussel. Men hvis du har noget at sige og en 
mulighed for at blive hørt, så er du nødt til at gøre det. Det er 
bedre at blive bragt til tavshed, mens du taler, end dø uden at 
have sagt noget,” siger hun. 

South Sudanese Woman 
JUAN EVALYN MULE  

South Sudanese woman,  
You are a warrior, 
Let nobody push you aside.  
Let nobody deceive you.  
You are the brave defender of your future, Stand up and pen your legacy, 
What others can do, you too can do. Do not listen to distracting voices.  Do not slumber, Step into light  and fight your fears 
Fight until your fears fear you. 
You are, The resilient rock of South Sudan.

The Cessation of Life 

THERESA NYALONY GATWANG  

Today I am with Ruey, 

And before I know it, You have him captive. 

You who does not have acquaintances, 

You who is callous Dreadful 

You who hands life jaildom Without trial. 

You make a widow childless,  

Make a child orphan, 

You Take away the only eye of a cripple.

kønsroller og omgivelsernes forventning til, hvordan man 
skal være for at være god nok. 

”Det er en stærk dokumentation af kvindernes liv og 
tænkt som en reminder til dem, der tager beslutninger, 
om at inddrage kvinderne i arbejdet for at skabe udvikling 
og fred. Jeg håber, at historierne vil nå bredt ud og blive 
noget, som kvinder mange steder kan spejle sig i og måske 
finde nyt mod og håb i,” siger Alex Shoebridge. 

Oxfam IBIS bidrager til fredsopbygning i Sydsudan ved  
at sikre uddannelse til krigens børn, beskytte udsatte 
befolkningsgrupper og støtte kvinder til at tage aktiv del  
i fredsprocessen og i genopbygningen af samfundet.  
Læs mere: www.oxfamibis.dk/fredsopbygning

Privat

Sunday Makuach, Not Just a hair style,  
Offset paper with eco-friendly inks
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Bedre lånemuligheder 
hjælper unge  

tunesere  
videre i livet
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FAKTA
•  Arbejdsløsheden blandt unge i 

Tunesien er officielt 36,1 procent 
– andre anslår, at det reelt kun er 
en tredjedel af unge mænd og 15 
procent af unge kvinder, der er i 
formel beskæftigelse.

•  Unge opfordres til at skabe deres 
egne job ved at blive iværksætte-
re, men de har svært ved at rejse  
kapital til at starte og udvide 
deres virksomhed. 

•  Oxfam IBIS' støtte til de unge er 
en del af Dansk-Arabisk Partner-
skabsprogram.  
www.oxfamibis.dk/dapp

For 10 år siden fejrede Tunesiens unge revolutionen og afsættelsen af den  
mangeårige diktator Ben Ali. I dag lider de under ekstrem ulighed og tårnhøj  

arbejdsløshed – en situation, de selv forventes at kæmpe sig ud af  
blandt andet ved at blive iværksættere.  

  SULEIMENE BENGHAZI OG MALENE AADAL BO     SLIM BOUSSOFFARA

TUNESIEN: ”Revolutionen var frygtindgy-
dende at være en del af. Men mest af alt 
følte jeg glæde. For første gang åbnede 
der sig en mulighed for en lysere fremtid. 
Velfærd, velstand, arbejde og frihed. Vi 
troede virkelig, at det var det, der ville 
komme.” Sådan siger Slim Boussoffara, 
som var del af revolutionen i 2011 og i 
dag arbejder for Oxfam i Tunesien. 

Men tuneserne vågnede op til en langt 
mere kompleks virkelighed. Nok indførte 
Tunesien demokrati, kvinderettigheder 
og fundamentet for et stærkt civilsam-
fund. Men man fejlede eklatant i forsø-
get på at skabe vækst, social sikkerhed 
og arbejdspladser. 

I dag er op imod 40 procent af unge 
tunesere arbejdsløse, og de forventes 
i stigende grad at skabe deres egen 
fremtid ved at blive iværksættere – en 
udfordring mange unge ivrigt har taget 
op og får støtte til fra blandt andre Ox-
fam IBIS og vores lokale partnere under 
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. 

KUN PENGE TIL DE RIGES BØRN
Men der er mange barrierer at overvinde 
i et land, hvor de unge ikke er opdraget 
til iværksætteri, hvor de juridiske rammer 
ikke er på plads, hvor familien ofte ønsker 
noget andet for de unge, og hvor det ikke 
mindst er svært at få startkapital. 

En undersøgelse fra 2017 viser, at 66 
procent af små og mellemstore virksom-
heder har problemer med at få finansie-
ring til at udvikle deres virksomheder, 
og dertil kommer alle dem, der aldrig får 
taget det første skridt, fordi de ikke kan 
finde kapital til at komme i gang. 

Banker og private investerer helst ikke 
i opstartsvirksomheder, og der findes 
meget få offentlige finansierings- eller 
lånemuligheder. Unge fra de rige familier 
kan låne af deres slægtninge, men for 
alle andre er mulighederne få. Det øger 
uligheden i landet og er en hæmsko for 

udviklingen af den tunesiske økonomi. 
"Alt for mange unge brænder inde med 

deres gode idéer og misser muligheden 
for at skabe sig en indtægt og en bedre 
fremtid,” siger mellemøstekspert Morten 
Gøbel Poulsen, der leder Oxfam IBIS’ 
arbejde i regionen.

Der er derfor stor efterspørgsel på det, 
Oxfam IBIS' samarbejdspartner, Impact 
Partner, tilbyder de unge – nemlig rentefri 
lån i den tidlige opstartsfase, investerin-
ger i de lidt større virksomheder og tæt 
opfølgning og rådgivning. 

Impact Partner støtter særligt unge og 
kvindelige iværksættere og prioriterer 
de virksomheder, der har potentiale til at 
skabe beskæftigelse til flere. 

EKSEMPLET FRA SEJNANIA 
Blandt de virksomheder, Impact Partner 
har hjulpet godt i gang, er et kooperativ 
af 65 unge kvinder fra landsbyen Sejna-
nia i et af Tunesiens fattige landområder.

Deres lertøj er berømt, men de har 
tidligere haft meget svært ved at skabe 
en ordentlig forretning, fordi de ikke 
kunne finde finansiering til at udvikle 
deres teknik og produktionsfaciliteter 
eller markedsføre deres produkter.

Med hjælp fra Oxfam IBIS og Impact 
Partner ansatte kvinderne en konsulent 
til at hjælpe dem med at modernisere 
deres produkter og markedsføring – 
en indsats, der på kort tid tidoblede 
kvindernes fortjeneste og skabte luft 
til at søge og faktisk blive optaget på 
UNESCO’s verdensarvsliste. 

”Et lille lån og god rådgivning hjalp 
disse kvinder til at tage et stort skridt i 
at udvikle og udvide deres virksomhed,” 
siger Zeineb Fakhfakh, der er investe-
ringschef i Impact Partner.

Alene sidste år støttede Impact 
Partner i samarbejde med Oxfam IBIS 
40 virksomheder og bidrog til at skabe 
500 job.

Lertøjet fra Sejnania er berømt, men er først 
nu blevet en kommerciel succes for områdets 
kvinder, der på kort tid har tidoblet deres 
indtægt og fået en helt ny selvtillid og stolt-
hed over deres arbejde. 
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Del vaccine- 
  opskriften 

Rige lande har hamstret coronavacciner og  
beskytter medicinalvirksomhedernes patenter  

i stedet for at give andre mulighed for at  
producere de livreddende vacciner.  

Det holder ikke. Vi er nødt til at sætte  
menneskeliv over profit. Vi er nødt  

til at dele opskriften. 
  MALENE AADAL BO

DEL OPSKRIFTEN



Del vaccine- 
  opskriften 

?

?

?

Hvordan kan man  
tvinge medicinal- 
virksomhederne til  
at dele opskriften?

Det kan man ved midlertidigt at tilsidesætte de  
patenter, der lige nu straffer ethvert forsøg på at  
kopiere produkter og teknologi. Det er den såkaldte 
TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of  
Intellectual Property Rights) under verdenshandels- 
organisationen WTO, der fastsætter globale  
retningslinjer for beskyttelse af intellektuelle  
ejendomsrettigheder.  

Forslaget om at tilsidesætte patenterne og tillade flere at 
hjælpe med produktionen, indtil de fleste er vaccineret, 
bakkes op af mere end 100 lande, men blokeres foreløbig 
af EU (herunder Danmark), Australien, Canada, Brasilien, 
Japan, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA. 

Hvordan kan man  
helt praktisk dele  
sin opskrift?

Verdenssundhedsorganisationen WHO har etableret en 
Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP), som er en 
platform, der kan modtage, opbevare og distribuere 
forskning og vejledninger til de forskellige vacciner, 
behandlinger og udstyr til bekæmpelse af Covid-19.  
Hvis nogen besluttede sig for det, kunne de i princippet 
dele deres ting via C-Tap i morgen. 

Men hvem skulle  
producere  
vaccinerne?

Der er masser af firmaer over hele verden, der er spe-
cialiserede i at producere medicin og vacciner. Hvis 

de fik lov til at bruge den viden, som andre lige 
nu holder for sig selv, så kunne de på kort tid 
indrette deres produktion og begynde at lave 
coronavacciner. 
 
Nogle af de nye vacciner bygger på en teknologi, 
som er ny, men direktøren for et af selskaberne 
- amerikanske Moderna – har sagt i et interview 

med BBC, at der i princippet ikke er noget i vejen 
for, at andre kan producere deres vacciner. 

DANMaRK: ”Hvis ikke vi ændrer kurs, vil vi om få måneder 
stå i en situation, hvor den rigeste del af verden er blevet 
vaccineret og kan vende sikkert tilbage til hverdagen, 
mens indbyggerne i verdens fattigste lande efterlades i 
sygdom og økonomisk ruin uden nogen beskyttelse.” 

Det sagde Oxfam IBIS’ generalsekretær Kristian Weise 
oven på nyheden om, at rige lande har opkøbt og forhånds-
reserveret så store dele af de nuværende og kommende 
vacciner, at der reelt intet er tilbage til resten af verden. 
Vi har ganske enkelt ryddet hylderne i en grad, så de 67 
fattigste lande i bedste fald kan vaccinere 10 procent af 
deres befolkning i år. 

Men ingen bør forhindres i at få en livreddende vaccine 
på grund af det land, de bor i, eller mængden af penge i 
deres lomme. Derfor har Oxfam IBIS kastet sig ind i kampen 
for at sikre vacciner til alle – en kamp, som en lang række 
NGO’er og mennesker over hele verden nu er en del af.

Sammen kæmper vi for en retfærdig fordeling af vacciner. 
Og især beder vi om, at politikere og medicinalindustrien gør 
alt, hvad de kan, for at øge produktionen af de eksisterende 
vacciner ved at dele opskriften. Dele deres forskning, deres 
knowhow og deres teknologi, så medicinalvirksomheder 
over hele verden kan hjælpe med at producere vacciner. 

”Coronakrisen har på alle måder vist, hvilket ulige og 
uretfærdigt økonomisk system vi lever i. En vaccine til alle 
er både en medicinsk nødvendighed, en økonomisk prioritet 
og en etisk forpligtelse,” siger Kristian Weise. 

 
VÆR MED

Skriv under på kravet om, at  
medicinalvirksomheder skal dele 
opskriften – og at politikerne skal  

gå forrest og sikre, at det sker.  
Skriv under allerede i dag  

www.oxfamibis.dk/ 
vacciner
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Oxfam IBIS' frivillige
Selv om der er corona, foregår der vildt spændende ting blandt Oxfam IBIS' frivillige.  
Vil du være med? Skriv til frivilligkoordinator Anja Pedersen på afp@oxfamibis.dk, og 
hør, hvordan du kan gøre en forskel - og have det sjovt imens. 

 MALENE AADAL BO     AMANDA THORHAUGE BLAABJERG

HURRA! ENDNU EN REGION  
BLIVER SKATTELYFRI
SKATTELYgruppen: 18. januar føjede Re-
gion Sjælland sig til listen over danske 
kommuner og regioner, der går aktivt ind 
i kampen mod skattely.

Et flertal i regionsrådet stemte for 
at underskrive Oxfam IBIS’ charter mod 
skattely og forpligte sig på fremover at 
undgå at samarbejde eller købe ydelser 
af virksomheder, der benytter sig af 
skattely. 

Det er en god nyhed for borgerne på 
Sjælland og ikke mindst en velfortjent 
fjer i hatten til den gruppe af frivillige 
fra Oxfam IBIS, der gennem flere år har 
arbejdet for at gøre de danske kommuner 
og regioner skattelyfri. 

En af dem er Viktoria Feldstedt, som 
har været en del af kampagnen fra den 
spæde start. 

”Fællesskabets penge bør naturligvis 
ikke gå til virksomheder, der smyger sig 
udenom at betale deres del til vores 
fælles velfærd. Regioner og kommuner er 

nogle af Danmarks største forbrugere 
af varer og tjenesteydelser, så de har 
et stort ansvar for at gå foran og vælge 
leverandører, der selvfølgelig betaler 
skat og bidrager til fællesskabet,” siger  
37-årige Viktoria Feldstedt, der til daglig 
arbejder som regnskabschef i Høje Ta-
astrup Kommune. 

Hun er ærlig talt pivstolt af det, hun 
og holdet af skattelyfrivillige har opnået. 
14 kommuner – herunder Næstved, 
Aahus, Odsherred og København – har 
alle skrevet under på Oxfam IBIS’ charter, 
og senest er Region Hovedstaden og nu 
altså også Region Sjælland kommet med.

En anden, der glæder sig over resulta-
tet, er Henrik Gislason. Han blev medlem 
af Oxfam IBIS engang i 1980’erne og 
har de seneste år også været frivillig i 
skattelygruppen. 

”Det har været et langt sejt træk, men 
når jeg kigger på det nu, synes jeg, det 
er imponerende, hvad vi har opnået. Det 
er bevis på, at en lille gruppe aktivister 
sagtens kan være med til at forandre 
samfundet til det bedre,” siger han. 

Lige nu arbejder gruppen på at få 
endnu en håndfuld kommuner med og 
forbereder blandt andet en kampagne 
til efterårets kommunalvalg. Og nok så 
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Henrik Gislason er frivillig i skattelygruppen, 
som består af godt 15 medlemmer i alle aldre. 

 
 
 
 
 
 
aktiv handling: Der skulle 
bare ét opslag fra Oxfam IBIS til 
at vække aktivisten i 24-årige 
medicinstuderende Klara Bry-
densholt. 

”Jeg så et opslag på Instagram 
fra Oxfam IBIS. Det handlede om, at 
danske pensionskasser har penge 
investeret i firmaer, der bidrager til 
krigen i Yemen. Jeg tjekkede listen og 
fandt ud af, at Lægernes Pension var 
med – altså min pensionskasse. Det 
blev jeg mega forarget over," siger 
Klara Brydensholt, der siden har gjort 
en kæmpe indsats for at få familie, 
venner og medstuderende til at sige 
fra. 

"Jeg viste det til alle mine medstu-
derende. Og da jeg kom hjem, ringede 
jeg til min mor og mine bedstefor-
ældre. Mange blev lige så vrede som 
jeg. Pensionsselskabet skriver rigtig 
meget om ansvarlighed på deres 
hjemmeside, og når jeg så finder ud 
af, at mine penge bliver investeret i en 
krig, der er så forfærdelig som den i 
Yemen, så føler jeg mig holdt for nar. 

Jeg kan ikke forstå, at de fra pen-
sionsselskabets side kan tænke, at 

det her er okay. Så nu deler jeg Oxfam 
IBIS’ underskriftindsamling med alle, 
jeg kender. Derudover planlægger jeg 
sammen med en veninde at skrive et 
brev til vores pensionsselskab. 

Jeg kan ikke være med til, at jeg 
via min pension støtter en krig, der 
påvirker millioner af liv lige nu.” 

LATINAMERIKA PÅ  
DAGSORDENEN
LATINAMERIKAAKTIVISTERNE: En an-
den gruppe af Oxfam IBIS' frivillige, der 
har haft nogle travle måneder, er dem, 
der er aktive i Latinamerikagrupperne i 
København, Aarhus og Aalborg.

Deres formål er at skabe interesse 
for regionen og de politiske, sociale og 
kulturelle forandringer, der foregår her. 
Af gode grunde har arrangementerne 
det seneste år været mindre sociale, 
festlige og kulørte, end de plejer, men 
publikum er alligevel flokkedes om 
både digitale udgaver af spansksko-
len og tre events under Latin America 

Talks, som netop er løbet af stablen. 
”Jeg var bange for, at restriktionerne 

ville få de frivillige til at miste modet. 
Men de har tværtimod grebet alle de 

nye muligheder og lavet fantastiske on-
line events. Det er super godt gået,” siger 
frivilligkoordinator Belén Martín Rincón.

vigtigt har de netop udviklet en metode, 
som kommunerne kan bruge til at vurdere 
de virksomheder, de overvejer at samar-
bejde med – et værktøj, der vil gøre det 
væsentligt nemmere for kommunerne at 
vurdere risikoen for, at bestemte investe-
ringer vil ende i skattely.

”Det ultimative mål er at få alle kom-
muner til at underskrive vores charter. 
Derudover vil vi gerne have ændret 
udbudsloven, så offentlige indkøbere 
helt kan udelukke virksomheder med en 
skattelystruktur,” siger Henrik Gislason. 

Skattelygruppen består lige nu af cirka 
15 personer, som deltager på den måde, 
de har tid og lyst til. 

Vil du også være med? Se hvordan på 
oxfamibis.dk/vaer-med
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"JEG BLEV  

SIMPELTHEN  

SÅ FORARGET"
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ID-NR. 46452

"Skriv dit navn med prikker" 
 

Vi har lavet et gækkebrev, som du kan bruge til at gække dig til et  
påskeæg og måske gøre din påskeven nysgerrig på, hvordan man  
sammen med dig og Oxfam IBIS kan bidrage til en bedre verden.  

✁

I dag jeg fandt en vintergæk
Som sagde: ”du skal gi’ mig væk
Til én, der li’ som jeg bli’r vred
Over verdens grimme ulighed.” 

Kun sammen kan vi stå imod
De griske, dem med overflod.
Kan du gætte, hvem jeg er?

Kom med – for der plads til fler’
Gæk gæk gæk  

       fra:
& Oxfam IBIS

www.Oxfamibis.dk


