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"jeg var kun et barn" /18
Jennifer var 13, da overgrebene begyndte, 
og 14 år, da hun fødte sin svogers barn. 

græshopperne kommer /16 
Enorme sværme af insekter hærger lige 
nu det østlige Afrika. 

Kvinder pukler derhjemme /6
75 procent af det ulønnede omsorgsarbejde 
udføres af kvinder og holder dem i fattigdom.



”Min far har altid forsørget familien, fordi han fik gode stillinger. Det kunne han kun 
gøre, fordi min mor var hjemme og tog sig af hus og børn. Det var ikke noget problem!”

Sådan skrev en mand – lad os kalde ham Jørgen – for et par uger siden på Oxfam IBIS’ 
Facebookside. Vi tillod os nemlig at problematisere det forhold, at verdens kvinder står 
for 75 procent af rengøringen, børnepasningen og alt det andet ubetalte omsorgs- 
arbejde i hjemmene.

Og nej – det var nok ikke et problem i Jørgens familie. Måske elsker hans mor at lave 
mad. Måske kan hun ligefrem lide at gøre rent. Og hun er tilsyneladende ikke blevet 
skilt fra Jørgens far, så det gør måske ikke noget, at hun hverken har pensions- 
opsparing eller 20 års erhvervserfaring på cv’et. Men kan vi deraf slutte, at alle kvinder 
har det sådan? Og at uligheden mellem mænd og kvinder er en naturgiven ting, som 
skal have lov at fortsætte? Det mener jeg ikke. Faktisk er jeg sikker på, at der er lige så 
mange mænd som kvinder, der kunne finde glæde i arbejdet derhjemme. Og at der er 
lige så mange kvinder som mænd, der gerne vil tjene deres egne penge. 

I dag er samfundet indrettet, så det ofte er ’smartest’ for familierne, at kvinderne 
tager det største læs derhjemme. Det skal vi lave om, så kvinder og mænd reelt får lige 
muligheder for at gå på arbejde, tjene penge og være sammen med deres børn.

RYSTENDE STATISTIKKER
Uligheden mellem kønnene har enorme konsekvenser for verdens kvinder; for deres 
muligheder for at forsørge sig selv, have medbestemmelse i eget liv og få indflydelse 
på samfundet. I Danmark – et af verdens mest ligestillede samfund – tjener kvinder i 
gennemsnit 12,8 procent mindre end mænd. 

Ude i verden er uligheden (ikke overraskende) endnu større: Hver femte kvinde har 
været udsat for vold fra sin partner inden for det seneste år. I 49 lande er der ingen 
lovgivning mod vold i hjemmet. Og i 18 lande har ægtemænd ifølge loven ret til at 
bestemme, om deres koner må arbejde. 

For en organisation, der bekæmper ulighed, er disse uretfærdigheder ikke til at 
komme udenom. I magasinet her kan du både blive klogere på den kønsmæssige 
ulighed i verden og møde nogle af de kvinder, der hver dag kæmper for deres ret. 

Oxfam IBIS’ ligestillingskamp handler om at give alle mennesker lige muligheder. 
Den handler om, at kvinder skal have lige adgang til arbejdsmarkedet og de politiske 
sys temer – men også om, at mænd skal have lige adgang til at få et nært forhold 
til deres børn. I sidste ende er det godt for alle, hvis vi mindsker uligheden mellem 
mænd og kvinder. Det er en global kamp, vi må kæmpe sammen – fra Næstved til 
Nairobi. Vær med!
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På grund 
af DIG går 
tusindvis af 
piger lige 
nu i skole, 
så de selv 
kan skabe 
sig en bedre 
fremtid.
 
TUSIND TAK!

Derfor råber vi op 
om ligestilling
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Jeg føler 
mig fri

Uden Oxfam IBIS havde 16-årige 
Celestins liv set helt anderledes 
ud. Højst sandsynlig havde hun 
været teenagemor. I stedet går 
hun i skole og er blevet en, der tør 
stå ved det, hun mener.

 EVA HOLM  JACOB STÆRK

GHANA: ”Mine forældre var bønder, og min far døde, 
da jeg var 12 år. Min mor kæmpede hårdt for at 
forsørge mig og betale for min skole. Var jeg ikke 
kommet ind på Girls Model School, havde mit liv 
været forfærdeligt. Jeg var nok endt som teenage-
mor uden uddannelse.”

Sådan siger Celestin Agbaj Maadjoa, der går på 
Girls Model School i Ghana - en skole, som Oxfam 
IBIS og en ghansisk partnerorganisation åbnede 
for ni år siden, og som blev så stor en succes, at 
myndighederne i Ghana har kopieret konceptet og 
åbnet 60 lignende skoler. 

Skolen har givet Celestin en helt særlig mulighed 
for at uddanne sig og også udfordre den traditio-
nelle kvinderolle. 

”Pigeskolen har blandt andet lært mig, hvordan 
man som ung kvinde kan udtrykke sig i offentlig-
heden. Vi har en pigeklub og et pigeparlament, 
hvor vi øver os i at udtrykke vores holdninger og 
tage en diskussion om eksempelvis teenageægte-
skaber og korruption," siger Celestin.  

"Havde det ikke været for pigeklubben og parla-
mentet, havde jeg ikke haft modet og selvtilliden til 
at stå her og tale. Nu føler jeg mig fri.”

Når Celestin har klaret de sidste eksamener, vil 
hun prøve at forfølge sin drøm om at læse journali-
stik - noget, hun aldrig før har turdet håbe på.
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FRA FORSIDEN
 
21-årige Aurora fra Guatemala har levet med vold og 
undertrykkelse hele sin barndom. Hendes far slog 
moderen, når han var fuld, hvilket var stort set hele 
tiden. Alle i landsbyen vidste det, men ingen gjorde 
noget. For sådan er 
livet jo bare.  
Men Aurora og tusind-
vis med hende vil ikke 
længere finde sig i 
det. I dag er hun del 
af en lokal kvindeor-
ganisation, der med 
støtte fra Oxfam IBIS 
bekæmper vold mod 
kvinder. Læs mere  
om projektet på 
side 19.

Colombia i  
Rundetårn

Er du blevet 
ringet op?

... ellers sker det nok snart. For vi er i gang med at ændre dit 
medlemskab. Tidligere har vi haft to forskellige typer medlem-
mer: Støttemedlemmer og ordinære medlemmer. Dem slår vi nu 
sammen, så alle medlemmer fremover både støtter selve arbejdet 
for en bedre verden - og samtidig er en del af medlemsorganisa-
tionen og eksempelvis kan stemme ved generalforsamlingen og 
stille op til bestyrelsen. 

Det kan have indflydelse på dit skattefradrag. Vi ringer rundt og 
forklarer, hvad det betyder for dig. For os betyder det blandt an-
det, at vi skal bruge færre penge på administration, så en endnu 
større del af dit bidrag går direkte til kampen mod ulighed. 

Dansk og colombiansk kunsthånd-
værk væves sammen på udstillingen 
1+1=11, hvor 11 kvindelige vævere fra 
Wayuu-folket er gået sammen med 
11 danske designere om at fortolke 
hinandens arbejde. Resultatet er en 
række unikke kunstværker, der bliver 
vist i Rundetårn fra 4.-11. april og 
senere rundt om i Danmark.  
I den forbindelse afholder 
vi flere arrangementer om 
Wayuu-folket og situatio-
nen i Colombia.  
FØLG MED PÅ  
RUNDETAARN.DK ELLER 
OXFAMIBIS.DK/ 
ARRANGEMENTER. 
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NEJ TIL BLACKSTONE – NEJ TIL SKATTELY!
Den amerikanske kapitalfond Blackstone er blevet kritiseret voldsomt 
for at skrue huslejepriserne i København i vejret. Vi har i den anledning 
sat fokus på, at Blackstone også er notorisk kendt for aggressiv skatte-
planlægning og brug af berygtede skattely.
Vi bad danskerne om at være med i en stor 
email-aktion, hvor vi sendte klager afsted 
til kapitalfonden og opfordrede den til at 
lægge sine regnskaber åbent frem. 5.425 
danskere har indtil videre været med, og 
mange har doneret til de store plakater 
omkring Blackstones hovedkvarter i Nord-
havn i København. 

Tusind tak for hjælpen

SÅ MEGET BIDROG DANSKERNE 
MED VED DANMARKS INDSAMLING 
2020. DE PENGE BRUGER VI TIL AT 

HJÆLPE BØRN PÅ FLUGT.
 Tak!

3 TEGN PÅ, AT ULIGHEDEN  
ER GÅET AMOK

1. Hvis alle mennesker fik deres formue udbetalt i 100 
dollar-sedler og satte sig på dem, ville det meste af 

menneskeheden sidde på gulvet. Den gennemsnitlige mid-
delklassedansker ville sidde i stolehøjde. Mens verdens to 
rigeste mænd, Bill Gates og Jeff Bezos, ville sidde i 
det ydre rum. 

2. Verdens 2.153 dollarmilliardærer har nu mere 
rigdom end 4,6 milliarder mennesker tilsammen – 

det er omkring 60 procent af verdens befolkning.

3. Verdens rigeste ene procent ejer mere end  
dobbelt så meget, som 6,9 milliarder må deles om.
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UGANDA PÅ 
SKOLESKEMAET
Læseraketten er 
landet i de danske 
klasseværelser. I år 
handler Oxfam IBIS’ 
gratis læsebog om 
livet i Uganda, og 
131.251 elever kom-
mer til at bladre i den 
i de kommende uger. 
Som medlem kan du 
få et gratis eksemplar – send en mail 
med din adresse til mab@oxfamibis.dk. 

i

Kilde: Oxfams ulighedsrapport 2020

VÆR MED: 
Du kan stadig  

sende en klage på 
oxfamibis.dk/blackstone
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Hver dag bruger verdens 
kvinder milliarder af timer på 
at få hverdagen til at hænge 
sammen for alle andre – men 
de får ikke en krone for det. 
Det skaber ulighed og  
afgrundsdyb fattigdom.

 RIKKE HOVN POULSEN  JED REGALA

Hvorfor 
skal man 
blive fattig 
af at hænge 
vasketøj op?

3 FACTS OM KVINDERS OMSORGSARBEJDE

ARBEJDSTID: 
Hver dag bruger verdens  

kvinder mere end 
12 milliarder timer 

på opgaver som madlavning,  
børnepasning, ældrepleje og 

sygepleje – uden at få en 
krone for det. 

VÆRDIFULDT:
Hvis man for eksperimentets skyld  
værdisætter dette arbejde efter en  

meget lav mindsteløn, vil det løbe op i 
10,8 tusind milliarder  

dollars hvert år. 
Det er mere end tre gange omsætningen 

i den globale techindustri.

FORHINDRING: 
Der er 

1,4 milliarder kvinder 
i verden, der ikke har et 

lønnet job. 
42 procent af dem angiver, at det 
skyldes deres omsorgsansvar. For 

mænd er tallet seks procent. 

6 · OXFAM - SAMME MOD ULIGHED



BLIV DIGITAL  
AKTIVIST FOR  
VERDENS KVINDER
Vi har netop lanceret et bered-
skab, hvor du kommer helt tæt 
på nogle af de kvinder, der går 
forrest i kampen for en mere lige 
verden. Du får mulighed for at 
bakke op og lave aktioner sam-
men med dem.

EMAIL: Via email opdaterer køns-
politisk rådgiver Emma Holten dig 
på verdens ulighed og kvinders 
kamp, så du bliver klar til at skæ-
re igennem debatten. 

SMS: Via vores aktivist-sms'er 
kan du hurtigt og effektivt gøre 
en forskel – for eksempel med 
en underskrift, en lille donation 
til støtte for nogle af de kvinder, 
der kæmper i frontlinjen, eller en 
deling på Facebook, så vi sammen 
kan sætte fokus på emnet. Du 
modtager også invitationer via 
sms til vores arrangementer over 
hele landet. 

Vær med på www.oxfamibis.dk/
beredskabet

D u vil sandsynligvis aldrig 
sætte spørgsmålstegn ved, 
at det er hårdt arbejde, når en 
fattig kvinde i Uganda bruger 

14 timer om dagen på at hente vand, lave 
mad og passe børn, syge og gamle. Du vil 
nok heller ikke betvivle, at det er vigtigt, 
hvad hun gør – ellers ville familien jo 
falde fra hinanden på nul komma fem. 

Men synes du så, det er i orden, at 
dette vigtige stykke arbejde er med til at 
holde hende fanget i fattigdom?

Hvis du er, som Oxfam IBIS’ medlemmer 
er flest, vil du nok svare nej. Og derfor 
vil det nok glæde dig at høre, at vi nu for 
alvor går ind i arbejdet for at sikre, at det 
ulønnede arbejde fordeles mere ligeligt. 

”Vores økonomiske system er baseret 
på, at det tages for givet, at kvinders 

omsorgsarbejde udføres gratis. Milliar-
dærer som Carlos Slim og Jeff Bezos ville 
aldrig blive så rige, hvis ikke kvinder over 
hele verden investerede hele deres liv 
i opdragelse af ny arbejdskraft, gjorde 
rent, vaskede tøj og handlede ind, så der 
var en arbejdsstyrke med et velfungeren-
de liv. Det er ikke retfærdigt, at kvinderne 
straffes økonomisk af den grund,” siger 
kønspolitisk rådgiver Emma Holten fra 
Oxfam IBIS.

VÆK MED ANEKDOTERNE
Ligestilling i hjemmene er et brandvarmt 
emne, som ikke er til at komme udenom. 
Det er for eksempel tydeligt, når Oxfam 
IBIS lægger op til at diskutere emnet med 
vores følgere på Facebook.

”Min far har altid forsøget familien, fordi 
han fik gode stillinger. Det kunne han 
kun gøre, fordi min mor var hjemme og 
tog sig af hus og børn. Det var ikke noget 
problem!” lyder en typisk kommentar.

Men ét er folks personlige anekdoter – 
noget andet er tal og fakta.  
 
kvinder står globalt set for 
75 procent af det ulønnede 
omsorgsarbejde. 

”Det ulønnede omsorgsarbejde er en af 
årsagerne til, at mænd på verdensplan 
er 50 procent rigere end kvinder. Og at 
kvinder overalt har mindre indflydelse end 
mænd, både på deres eget liv og på sam-
fundet. De bruger tiden i hjemmet,” siger 
kønspolitisk rådgiver Emma Holten.

GÆLDER OGSÅ DANSKE KVINDER
Også i Danmark – et af verdens mest 
ligestillede samfund - er forskellen til at 
få øje på.

danske kvinder arbejder 
i gennemsnit en time mere 
derhjemme end mænd - hver 
eneste dag. 

”Vores mål er ikke, at folk skal have løn 
for at arbejde derhjemme. Men vi synes, 
det er uretfærdigt, at det kun er den ene 
del af befolkningen, der skal bære det 
ansvar og den økonomiske straf. Det 
skaber ulighed,” påpeger Emma Holten.

Fra samfundets side kan der gøres 

meget for at lette byrden af omsorgs-
arbejdet. Det kan for eksempel handle 
om at få indlagt strøm og vand i alle hus-
holdninger, så kvinder ikke skal bruge 
timevis på at hente vand og lave mad. 
Om gode pasningsmuligheder og skoler 
for børnene. Og om offentlige hospitaler, 
hvor også de fattigste kan få professio-
nel pleje, når de bliver syge.

Det er dog ikke nok at lette kvindernes 
arbejdsbyrde i hjemmene.

”Det her handler lige så meget om 
en holdningsændring. Vi skal væk fra, 
at omsorgsarbejde er noget, kvinder 
gør, fordi de har lyst – at det på en eller 
anden måde ligger i vores gener at gøre 
rent og lave mad. Det skal anerkendes 
som en reel arbejdsopgave, som mænd 
og kvinder må tage fælles ansvar for at 
løse,” siger Emma Holten.
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KLAGER I  
KENYA
I Kenya er profitskolerne vundet 
frem de seneste år, og her er 
det meget tydeligt, at skolerne 
ikke er gode nok – i efteråret 
døde otte skolebørn på tragisk 
vis, da bygningerne faldt sam-
men over dem. 
Mest berømt og berygtet er 
kæden Bridge International 
Academies, der har skoler i 
Liberia, Uganda og Kenya og 
blandt andet får penge fra Ver-
densbanken. I Kenya har Oxfam 
sammen med en række organi-
sationer klaget over kæden til 
Verdensbankens ombudsmand. 
Klagen går på diskrimination, 
mangel på transparens, udnyt-
telse af arbejdskraft, samt at 
kvaliteten af skolen ikke lever 
op til nationale standarder 
for uddannelse, sundhed og 
sikkerhed. Vi forventer en afgø-
relse sidst på året.

Stop 
privatisering 
af uddannelse
I disse år kæmper Oxfam IBIS 
en global kamp mod firmaer, 
der vil tjene penge på  
uddannelse af verdens  
fattigste. Et af de vigtigste 
slag fandt sted i et bestyr- 
elseslokale i sommer. 

 AF STINE BANG   WILLIAM VEST-LILLESØE
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HVAD ER PROBLEMET
Profitskoler er en ny type skoler, der 
skyder op i mange af verdens fattigste 
lande. Her skal forældre betale en for-
holdsvis lav afgift for at sende deres 
børn i skole. Nogle af skolerne er ejet 
af lokale, mens andre er dele af globa-
le ’kæder’, der oftest bliver finansieret 
af vestlige bistandsmidler. 
Umiddelbart er tanken besnærende: 
Der er stadig mange børn, der ikke 

kommer i skole. Og mange fattige sta-
ter har ikke kapaciteten til at løfte den 
opgave. Så hvorfor ikke lade private 
aktører overtage opgaven? Men det 
løser bare ikke problemet. Undersø-
gelser viser, at lærerne i profitskoler-
ne er dårligt eller slet ikke uddannede. 
Kvaliteten af undervisningen er for 
ringe. Og de svageste børn får slet 
ikke adgang, fordi skolerne vælger de 
besværlige elever fra.

To gange om året pakker Oxfam 
IBIS’ uddannelsespolitiske 
rådgiver Kira Boe det pæne tøj 
og tager til bestyrelsesmøde 

i verdens største uddannelsesfond, 
GPE. Fonden uddeler milliarder af 
bistandskroner på vegne af regeringer 
fra hele verden. Her sidder hun til bords 
med uddannelsesministre fra en række 
udviklingslande, repræsentanter fra 
rige donorlande, folk fra det private 
erhvervsliv og Verdensbanken. Men 
hvordan kan lange møder i pæne konfe-

rencelokaler ændre verden?
Det blev tydeligt i 

sommer, da et møde 
udviklede sig på 

højdramatisk vis. 
På dagsordenen 

var støtten til 
private skoler 
med profit for 
øje. Igennem 
to år havde et 

udvalg arbejdet 
for at få det pri-

vate erhvervsliv 
til at spytte penge 

i fonden. Men noget 
var sket: Pludselig var det 

kommet til at handle om, hvordan 
private selv kunne få penge til at lave 
uddannelsesvirksomhed. 

Da emnet kom til behandling i besty-
relsen, var fronterne trukket skarpt op: 
På den ene side stod USA, Storbritannien 
og Australien, der er varme fortalere 
for profitskoler. På den anden side var 
Sverige, Danmark og alle civilsamfunds-

organisationerne. Men det var uklart, 
hvad resten af bestyrelsen mente. 

”Jeg var nervøs for, om vi ville blive 
nødt til at trække civilsamfundets støtte 
til fonden. Penge til profitskoler kunne vi 
simpelthen ikke være med til,” fortæller 
Kira Boe fra Oxfam IBIS.

REN HOUSE OF CARDS
Stemningen er anspændt, så forkvinden 
vælger, at punktet skal drøftes for luk-
kede døre. Man går bordet rundt og hører 
én for én, hvor de enkelte bestyrelses-
medlemmer står: Kenya: Imod. EU: Imod. 
Sydsudan: Imod. Sverige: Imod. Snart 
bliver det klart, at der er kæmpestort 
flertal imod at smide offentlige midler 
i profitskoler. USA, Storbritannien og 
Australien står alene. 

”Jeg tænker, at nu er den hjemme,” 
fortæller Kira.

Men så nemt skal det ikke gå. For-
kvinden opfordrer til, at man laver en 
kompromistekst. Kort før midnat mod-
tager Kira Boe den nye tekst og kan se, 
at profitskole-modstanderne er blevet 
snydt. Teksten taler klart for støtte til 
profitskoler. 

”Det var ren House of Cards. Jeg måtte 
skrive rundt og gøre opmærksom på 
fejlen. Vi fortsatte hele natten, men det 
lykkedes,” fortæller Kira Boe. 

Næste dag ligger der en ny tekst, der 
gør det klart, at GPE’s midler ikke kan 
bruges til at støtte private virksomhe-
ders profitskoler. 

”Det er et stort resultat, og det 
kommer til at gøre en kæmpe forskel,” 
slutter Kira Boe fra Oxfam IBIS.

 
GLOBAL KAMPAGNE 

Sidste år lancerede Oxfam IBIS en 
global kampagne, der skal bekæmpe 

udbredelsen af profitskoler. Her kæmper vi 
sammen med lærerfagforeninger, studen-

terbevægelser og borgere i lande som 
Kenya, Uganda, Peru og Pakistan. Globalt 

har vi øjnene rettet mod Verdensban-
ken, der støtter profitskoler med 

offentlige midler. 
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”Jeg kæmper  
for mit folk 
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En livsfarlig cocktail af klimaforandringer, kriminalitet, flygtningekrise 
og hensynsløse virksomheder har tvunget Colombias oprindelige folk i 
knæ. Men en gruppe helt særlige kvinder har taget kampen op.

 RIKKE HOVN POULSEN  ANDRÉS CARDONA

COLOMBIA: I teorien er det regntid i det 
nordlige Colombia. Men alligevel er 
dammen bag landsbyen Malaki næ-
sten tom – knap en halv meter mudret 
vand er, hvad Moder Jord har skænket 
indbyggerne i år. Her plejede de ellers 
at hente vand. Også i den lange, tørre 
tid, hvor landskabet forvandler sig til et 
sandfarvet tableau af udtørrede buske 
og ensomme kaktus. 

“Da jeg var barn, var dammen fyldt 
på denne tid af året – nogle gange var 
der så meget vand, at den gik over sine 
bredder,” siger Deris Paz og slår ud med 
armene.

Deris er datter af den tidligere lands-
byleder og aktiv i Fuerza de Mujeres 

Wayuu - en organisation, der med livet 
som indsats kæmper for oprindelige 
folks rettigheder i det nordlige Colombia. 

MODER JORD STRAFFER OS
Her har Wayuu-folket tidligere levet i 
pagt med den barske natur. Men deres 
livsgrundlag er truet, og i mere end et 
årti har de manglet vand og mad. I den 
tid er mindst 5.000 børn døde af fejl-
ernæring. 

Årsagerne er mange: korruption, kon-
flikt, organiseret kriminalitet og store 
firmaer, der hensynsløst beslaglæg-
ger enorme landområder og forurener 
floderne. Og oveni kommer de globale 
klimaforandringer buldrende.

”Jeg vil gerne vise jer vores køkken-
have,” siger Deris og peger på en knoldet 
mark bag dammen. 

”Vi plejede at dyrke cassava, bønner 
og squash. Men det er tre år siden nu. Til 
sidst mistede vi penge hver sæson, fordi 
frøene gik tabt, når der manglede vand. 

 – og for hele  
Moder Jord”

SÅDAN  
HJÆLPER VI

•  Vi arbejder for at sikre rent vand, 
så alle kan få dækket de mest 
basale behov. 

•  Vi øger kvaliteten af børnenes 
undervisning ved at sørge for 
skolematerialer og efteruddanne 
lærere. 

•  Vi beskytter piger og kvinder 
mod overgreb og misbrug ved 
at træne lærere i at opdage og 
hjælpe udsatte piger og ved 
at undervise elever i at hjælpe 
hinanden.

•  Derudover er vi gået sammen 
i indflydelsesarbejdet; vi har 
holdt møder med myndigheder 
og andre humanitære aktører 
i området og presset på for, at 
 lokalbefolkningen skal have 
større indflydelse.Livet er hårdt i det nordlige Colombia, hvor fattigdommen er stor, og hvor klimaforandringer og 

hensynsløs forurening af floder og vandløb har forværret levevilkårene. 
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Med støtte fra Oxfam IBIS og Fuerza de Mujeres Wayuu har Malaki fået en ny skole, så børnene 
nu har ly for sol og regn, og de undervises på deres eget sprog. Det har gjort en verden til 
forskel for undervisningen.

"Det er Moder Jord, der straffer os, fordi 
menneskene ikke passer ordentligt på 
hende. Oprindelige folk som os er ved at 
dø,” siger hun.

Fuerza de Mujeres Wayuu kæmper for 
at beskytte og bevare de oprindelige 
folks livsgrundlag. Ved at sætte sig op 
imod dem, der ødelægger naturen. Og 
ved at yde nødhjælp til dem, der har det 
sværest. 

Deris ved, at det nytter. Men det er 
ikke let – og de sidste par år har endnu 
en krise ramt det hårdt plagede område. 

UDVANDRERNE VENDER HJEM
I 2016 kollapsede økonomien i nabo-
landet Venezuela. Almindelige menne-
sker mistede alt: arbejde, opsparing, 
muligheden for at brødføde deres børn. 
Mange blev tvunget på flugt, og i dag er 
der mere end halvanden million venezu-
elanere i Colombia. Mange har slået sig 
ned i grænseregionen, hvor landsbyer 
som Malaki på få år har fået omkring en 
tredjedel flere indbyggere. 

Wayuu-folket har altid boet på begge 

sider af grænsen, og de anser ikke de 
nytilkomne for at være flygtninge. 

”Tidligere krydsede vi tit grænsen 
for at handle. Nogle af os blev boende 
i Venezuela, fordi forholdene var bedre 
dér. Men nu har alle mistet deres job, 
og de har ikke andre muligheder end at 
vende hjem. Selvfølgelig byder vi vores 
slægtninge velkommen," siger Deris Paz 
og tilføjer: 

"Men folk her i området har i mange år 
kæmpet for at overleve. Nu skal de dele 
det lidt, de har.” 

Situationen lægger desuden pres på 
sygehuse og skoler, der ikke har fået 
tilført flere ressourcer trods de mange 
ekstra borgere. 

“Mange af landsbyens børn får ikke 
andet at spise på en hel dag end det 
måltid mad, de får i skolen. Det skaber 
naturligvis konflikter mellem forældre-
ne, når der kun er 50 portioner, og der 
pludselig er 70 børn til at dele,” siger 
Deris Paz. 

Med støtte fra Oxfam gik Fuerza de 
Mujeres Wayuu derfor for to år siden i 

gang med at udvikle et humanitært pro-
jekt centreret omkring skolerne, rettet 
mod både børn og voksne. 

”For os var det vigtigste at hjælpe de 
allermest sårbare børn og deres foræl-
dre. Skolerne var det oplagte udgangs-
punkt for at hjælpe alle i familien,” siger 
Deris Paz. 

PÅ WAYUU-FOLKETS PRÆMISSER
Landområderne i det nordlige Colombia 
er tyndt befolkede, og de er farlige at 
operere i for traditionelle organisationer. 
Derfor var der næsten ingen, der ydede 
nødhjælp, før Oxfam og Fuerza de Muje-
res Wayuu gik i gang.

"Samarbejdet har været en succes, 
både i forhold til at hjælpe lokalbefolk-
ningen her og nu, og ved at vise, at det 
kan lade sig gøre at arbejde i området. 
Siden vi gik i gang, er flere andre organi-
satoiner fulgt efter," siger Jenny Gallego, 
der leder Oxfams nødhjælpsprogram i 
regionen. 

”Det er først og fremmest Fuerza 
de Mujeres Wayuus fortjeneste, at så 

HUMANITÆR  
KRISE

La Guajira er Colombias nordligste 
område - og et af de fattigste. 
Mange mennesker mangler basale 
ting som mad og rent vand. Fra 
1985-2019 blev 153.000 menne-
sker fordrevet fra deres hjem. 

Størstedelen af befolkningen er 
fra det indianske Wayuu-folk.  

Fra 2011-2014 døde 5.000 børn på 
grund af fejlernæring og mangel 
på drikkevand. 28 procent af 
børnene under fem år er kronisk 
underernærede.

Krisen i nabolandet Venezuela 
har sendt over halvanden million 
flygtninge ind i Colombia. Syv mil-
lioner venezuelanere har ifølge FN 
behov for akut humanitær hjælp.
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meget er lykkedes. Oxfams rolle har 
været at støtte dem økonomisk og at 
bruge vores netværk, så Wayuu-folket 
nu selv har indflydelse og plads i de fora, 
hvor vigtige beslutninger træffes,” siger 
Jenny Gallego.

STØRRE RISIKO FOR OVERGREB
Ifølge hende er det ekstremt vigtigt, at 
Wayuu-folket selv er med til at bestem-
me, hvordan hjælpen skal komme. 

"Det skal være på deres egen måde, 
med respekt for deres unikke kultur 
og traditioner. Kun på den måde kan 

man for alvor gøre en 
forskel," siger hun. 

For eksempel er der et stort behov for 
at beskytte kvinder og piger. Risikoen 
for vold og overgreb stiger altid markant 
under kriser og katastrofer, men det er 
ekstremt sensitivt at tale om disse ting 
blandt Wayuu-folket. 

”Fuerza de Mujeres Wayuu hjalp os 
med at identificere problemerne og 
finde ud af, hvordan vi skulle starte en 
samtale om de her ting. Ikke ud fra en 
vestlig diskurs, men ud fra deres eget 
perspektiv,” siger Jenny Gallego.

Tilbage i Malaki er 
interviewet med Deris 

ved at være slut. Om kort tid 
skal alle byens indbyggere mødes på 
skolen i en fælles indsats for at holde 
skolen pæn og i orden. Nogle fejer 
gulvet, andre laver mad. Og bagefter er 
der sang og dans, som Wayuu-folket har 
praktiseret i århundreder. 

”Det bliver en dag, hvor vi samarbej-
der, og alle er med. Og i næste uge gør 
vi noget andet. I mine øjne er det en 
stor succes, når vi på den måde skaber 
sammenhold og fællesskab i en svær 
tid,” slutter Deris Paz. 

Deris Paz er 36 år og datter af den tidligere landsbyleder i Malaki. 
På grund af sin kamp for at forbedre sit folks levevilkår bliver hun 
truet på livet, så derfor bor hun nu et hemmeligt sted, hvor hun 
bedre kan beskytte sig selv og sin mand og lille datter. Desuden 
følger to bodyguards hende rundt 24 timer i døgnet.

5000
børn er på ti år døde  

af fejlernæring
i det nordlige 

colombia
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det er primitivt  
at reducere  

ulighed til et 
spørgsmål om  
jalousi
Hvis vi skal skabe en bedre og mere lige verden, skal vi 
tænke økonomi på en helt ny måde. Det fastslår den ver-
densberømte økonom Ha-Joon Chang, der på Oxfam IBIS' 
årsmøde mindede om, at man ikke altid bliver rigere af 
vækst - nogle gange tværtimod. 

 EMMA HOLTEN  NAJA MAMMEN NIELSEN

Økonomer og politikere siger ofte, 
at vækst er den eneste vej til frem-
skridt og velstand. Hvad betyder 
det for vores samfund?
”Det betyder desværre, at alt er redu-
ceret til markedsøkonomi, og at alting 
ses gennem en kapitalistisk logik. Jeg 
er selv økonom, så jeg ved jo godt, 
at man ikke kan ignorere økonomi og 
omkostninger. Men økonomien skal ikke 
dominere alt. 

For eksempel nedlægger regeringer 
over hele verden universitetsgrader i 
litteratur og antropologi, fordi der ikke er 
penge i dem. Men uddannelse er jo me-
get andet og mere end en udgift. Sådan 
kan man ikke se på det!

Selvom sådanne udregninger ser 
objektive ud, er de designet ud fra en 
politisk logik, som man sagtens kan 
diskutere. Men det gør man sjældent, og 
det betyder, at der er mange alternativer, 
der slet ikke bliver overvejet."

Tænker økonomer virkelig så  
anderledes end almindelige  
mennesker?
”Alle fagområder lukker sig om sig selv, 
men økonomer er særligt slemme. De 
tænker på måder, som ingen normale 
mennesker tænker på. De antager for 

eksempel, at alle handler ud fra egen vin-
dings skyld. Hvis det var sandt, hvordan 
kunne vi så opbygge tillid i samfundet? Og 
ville vi ikke kun have korrupte politikere, 
der varetog egne interesser? Sådan ser 
verden heldigvis ikke ud. 

Derudover er økonomer begyndt at 
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Ha-Joon Chang var 
med, da Oxfam IBIS 
holdt årsmøde og 
blandt andet dis-
kuterede ulighed 
og nødvendighe-
den af at skabe et 
økonomisk system, 
der ikke kun be-
lønner de rigeste. 

bruge algoritmer og matematik i en grad, 
som er umulig at forstå for almindelige 
mennesker – nogle gange kan jeg selv 
have svært ved at forstå det. 

Du har påpeget, at økonomisk 
tænkning ofte ikke afspejler den 
virkelighed, den forsøger at  
beskrive. Hvad mener du med det?
”I økonomi diskuterer vi eksempelvis 
næsten ikke indholdet af arbejdet eller 
arbejdslivet. Resultatet er, at vi sænker 
kvaliteten og kalder det fremskridt eller 
'øget effektivitet'.

I USA og England har butikssektoren 
eksempelvis haft et mirakuløst boom i 
produktivitet de seneste årtier, hvilket 
økonomisk set er en succes. 

Men kunderne står i kø i længere tid 
end nogensinde før, og de ansatte er 
stressede og utrygge i ansættelsen. Med 
økonomens briller kan man ikke se, at 
både kunder og ansatte har det værre – 
det er bare mere produktivt.”

Vækst i BNP er noget, som de 
fleste af os betragter som entydigt 
godt. Hvorfor er det et problem?
”Vi skal i gang med at tænke økonomi på 
nye måder, hvis målet er at skabe bedre 
samfund for alle. BNP måler kun nogle 
ting, mens andet udelades. I mange lande 
i det globale syd bliver den uformelle sek-
tor – bønder, gadehandlere og så videre 

– for eksempel ikke talt med. Og alt det 
ulønnede arbejde i hjemmene, som især 
kvinder står for, tæller heller ikke. Det 
skaber en problematisk skævhed med 
hensyn til, hvad samfundet fokuserer på.

En anden vigtig ting at huske på er, at 
selvom BNP ikke vokser, kan menneskers 
velvære sagtens stige. I rige lande behø-
ver vi ikke længere vækst for at gøre folk 
glade; tænk for eksempel på mennesker, 
der arbejder mindre, men til gengæld 
har mere tid med deres familie. Det kan 
sagtens gøre dem gladere.

Min vækstkritik gælder dog ikke alle 
steder: I fattige lande har almindelige 
mennesker akut brug for vækst, det er 
et spørgsmål om liv eller død: endnu 
en skål ris, varme i huset eller en tur til 
lægen. Det må vi ikke glemme, når vi 
kritiserer vækstbegrebet.” 

Hvad er konsekvenserne for 
borgere og demokrati, når mar-
kedskræfterne får lov at bestemme 
retningen for vores samfund? 
”De allerførste, der mærkede det, var 
udviklingslandene, der i 1970’erne og 
80’erne blev underlagt den Internationa-
le Valutafonds benhårde nedskærings-
programmer, der privatiserede store dele 
af deres offentlige velfærd. 

I mange lande reagerede befolknin-
gerne stærkt i form af protester og valg 
af radikale politikere. 

Efter finanskrisen er vi begyndt at se 
lignende bevægelser i den vestlige ver-
den. Populister både til højre og venstre 
taler om radikale forandringer. 

Vi er et kritisk sted lige nu, hvor pro-
gressive mennesker skal i gang med at 
opbygge en ny fortælling. Det er gået op 
for flere og flere, at der er noget grund-
læggende, der ikke fungerer.”

I Oxfam taler vi meget om 
ulighed. Vores modstandere siger, 
at det bare handler om jalousi. 
Hvad tænker du? 
”Ah, jalousi. Det er en meget belejlig 
måde for dem, der har meget, til at 
afvise dem, der har lidt. Vi er nødt til at 
stille nogle spørgsmål til de rigeste – 
først og fremmest om det er en legitim 
måde, de er kommet til penge på. 

De velhavende lever ofte på kanten af 
loven. Der findes ulovlige og semi-lov-
lige aktiviteter som skatteunddragelse, 
skattesnyd og andre sindrige akrobat-
ikker. At reducere diskussioner om ulig-
hed til jalousi er virkelig primitivt. Der 
foreligger så meget forskning i emnet, 
og det har der gjort i årtier. 

Ekstrem ulighed har en negativ effekt 
på vækst, social solidaritet, tryghed, 
uddannelse og så videre. Hvorfor skulle 
vi ikke tale om de ting? Det er fuldstæn-
dig berettiget, at folk bliver vrede over 
sådan et system.”  

FØDT: I Sydkorea i 1963.

ARBEJDE: Lektor på Cambrid-
ge Universitet med speciale 
i udviklingsøkonomi. Han har 
blandt andet rådgivet Verdens-
banken om fattigdomsudryd-
delse og skrevet om den måde, 
lande i det globale nord er 
blevet rige på at føre en øko-
nomisk politik, de derefter har 
nægtet lande i syd. Chang blev 
i 2013 udnævnt af Prospect 
Magazine til én af verdens 20 
vigtigste globale tænkere. 

FORFATTERSKAB: Har blandt 
andet udgiver de internationa-
le bestsellere "23 ting, de ikke 
fortæller dig om kapitalisme" 
og "Økonomi: en brugsvejled-
ning", der begge er oversat til 
dansk. 

BONUS: Han 
var hoved-
taler ved  
Oxfam IBIS’ 
årsmøde i 
november 
2019. 

OM HA-JOON CHANG
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En katastrofe  
fra himlen
Lige nu hærger gigantiske skyer af græshopper det østlige 
Afrika. De spiser alt på deres vej og efterlader familier i en 
desperat situation. Vi samler ind for at undgå en katastrofe.

 RIKKE HOVN POULSEN  SVEN TORFINN/FAO

ØSTAFRIKA: De spiser lige så meget 
som hele Kenyas befolkning - hver 
eneste dag!

Så alvorlig lyder udmeldingen fra 
FN's fødevareorganisation om de 
gigantiske græshoppesværme, der 
hærger store dele af Østafrika.

Der kan være flere hundrede millio-
ner insekter i hver sværm, og de kan 
flyve op til 150 kilometer om dagen. Og 
når de ankommer til et område, ribber 

de det for plantevækst. 
Det er en næsten ufattelig tragedie 

for de mange fattige bønder i området. 
Allerede før græshoppeinvasionen var 
der mangel på mad mange steder, og 
nu ødelægger skadedyrene den høst, 
som skulle brødføde familierne i de 
kommende måneder. 

Myndighederne kæmper en brav 
kamp for at standse sværmene med 
sprøjtegifte. Men det er en enorm 

opgave, og græshopperne formerer 
sig hurtigt og kan blive ved mange 
måneder endnu. 

Oxfam yder foreløbigt nødhjælp til 
ofrene i Kenya, Somalia, Ethiopien og 
Uganda. Med din hjælp kan vi give folk 
penge til mad og foder til husdyrene, 
så de kan overleve i den kommende tid 
- og såsæd til at genopdyrke marker-
ne, så de kan komme ovenpå igen, når 
græshopperne er væk. 

3 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1 Hvorfor spiser folk ikke 
bare græshopperne?
Herhjemme taler vi om, at 

insekter er det nye superfood. Og der 
er faktisk også gjort forsøg med det 
nogle steder. Men det er netop kun 
forsøg, og slet ikke noget, der kan stå 
mål med ødelæggelsernes omfang. 
   En mindre sværm kan fortære en 
bondes mark på en formiddag, hvor-
efter de rykker videre. Den mængde 
græshopper, hun kan nå at fange, kan 
på ingen måde kompensere for hele 
den høst, som græshopperne fortæ-
rer, og som hendes familie og husdyr 
skulle have levet af i månedsvis. 

2 hvorfor Er folk ikke vant 
til græshoppesværmene?
Det er rigtigt, at græshop-

pesværme er et almindeligt fænomen 
nogle steder. Men klimaforandringer-
ne har gjort problemet meget værre: 
Et ekstremt sammentræf af cykloner 
og usædvanlige mængder regn har 
givet græshopperne perfekte forhold 
til at formere sig på meget kort tid.

Der er intet normalt over den 
nuværende katastrofe. I Kenya er det 
det værste græshoppeangreb i 70 år. 
Myndighederne har ikke et beredskab 
parat til at klare en så omfattende 
insektinvasion. 

3 Hvad kan man gøre?
Lokale myndigheder forsøger 
sammen med FN at kontrollere 

sværmene med insektgift, men det 
er svært, og der er som sagt ikke et 
beredskab klar til at stoppe græs-
hopperne. Hvis vejret ikke ændrer sig, 
kan græshopperne fortsætte med at 
formere sig - når vi når til juni, kan der 
være 500 gange så mange som nu. 

Derfor er det vigtigt at hjælpe de 
ramte familier med mad her og nu 
– samt afgrøder, der kan plantes, 
når sværmene er væk, så familierne 
igen kan komme på ret køl og komme 
videre i livet.
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STØT NU
Har du mulighed for at  

give lidt ekstra?

 Sms LIV 
til 1277 

(150 kr.) og vær med til  
at redde liv i dag 
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"Jeg var 
kun et barn"
Jennifer blev seksuelt misbrugt af sin svoger og var kun 14 år, da hun blev 

mor til en lille pige. Fuld af skyld og skam overvejede hun at gøre en ende på 
det hele, men hun var heldig. Hun var en af dem, der fik hjælp. 

 RIKKE HOVN POULSEN  THOMAS FLENSTED

GUATEMALA: Jennifer sænker ikke blik-
ket en eneste gang, mens hun taler. Hun 
vil gerne fortælle hele verden, hvad hun 
har oplevet, for hun håber, at hun på den 
måde kan hjælpe andre. Men af hensyn 
til sin seksårige datter vil hun helst ikke 
kunne genkendes. 

"Min datter er resultat af et seksuelt 
misbrug, som begyndte, da jeg var 13 år 
gammel. Det har været svært, men vi er 
kommet videre, og vi er begge to et godt 
sted i dag. Vi har en god fremtid foran os,” 
fastslår Jennifer. 

På mange måder er 21-årige Jennifers 
historie en typisk fortælling om en ung 
pige i Guatemala, hvor fattigdom, vold og 
teenagegraviditeter er en del af hver-
dagen. Men det er også historien om, at 
det ikke behøver at være sådan. Og om, 
hvordan en udstrakt hånd kan gøre hele 
forskellen mellem at stå tilbage som offer 
eller overlever. I dag har hun taget skæb-
nen i egen hånd og er i gang med at skabe 
en bedre fremtid for alle omkring sig.  

SKJULTE MAVEN
Jennifer var kun otte år gammel, da hun 
mistede sin mor. Forældrene var skilt, og 
da hendes far var alkoholiker, flyttede 
hun hjem til sin voksne søster. 

”Jeg var okay i de første fire-fem år; jeg 
spillede fodbold og lavede ballade. Men 
på et tidspunkt begyndte min søsters 
mand at misbruge mig. Jeg var kun et 
barn, så jeg anede ikke, hvad det var, der 

skete. Ikke engang da min menstruation 
udeblev, forstod jeg, hvad der var ved at 
ske med min krop,” siger Jennifer.

Da hun var fem måneder henne i 
graviditeten, fik Jennifers skole besøg 
af seksualundervisere fra den lokale 
sundhedsklinik. De fortalte, hvordan man 
bliver gravid, og hvad tegnene er. 

”Da slog det mig: ’Åh nej, det er, hvad 
jeg er! Hvad skal jeg gøre?’ Jeg var de-
sperat, for jeg vidste, at jeg ikke kunne 
fortælle det til min søster. Jeg overvejede 
at hoppe ud fra en bro og gøre en ende 

på det. Men noget i mig var bange for at 
gøre skade på barnet – hvad nu, hvis det 
døde, og jeg ikke selv døde?”

I stedet klyngede den 14-årige pige 
sig til et irrationelt håb om, at ingen ville 
opdage noget, hvis bare hun lod som 
ingenting. Hun fortsatte med at spille 
fodbold og skjulte maven så godt, hun 
kunne. Først da hun var otte måneder 
henne, opdagede søsteren graviditeten. 

DU HAR ØDELAGT MIT LIV 
26 dage før sin 15-års fødselsdag fødte 

Jennifer er vokset op i et slumområde som her i Guatemala. Fattigdom og vold er udbredt, og 
det er ikke usædvanligt, at piger bliver mødre, mens de stadig kun selv er børn.  
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Jennifer sin datter. Søsteren holdt hende 
hjemme fra skole. Men i længden var det 
umuligt at skjule skandalen. Snakken gik 
i lokalområdet. Og efter kort tid troppede 
myndighederne op i hjemmet. 

I begyndelsen nægtede Jennifer at 
fortælle, hvem faderen til barnet var. 
Men politifolkene lagde pres på hende, 
og til sidst kom sandheden om over-
grebsmanden frem.

Det var et chok for alle – ikke mindst for 
søsteren, der reagerede med dyb mistro. 

”Hun sagde, at jeg havde ødelagt 
hendes og hendes børns liv. At jeg løj, og 
at det hele var min skyld. Hun ville aldrig 
se mig igen.”

I de første måneder af babyens liv 
boede Jennifer derfor på et opholdshjem, 
mens der kørte en retssag.

”Det var meget svært for mig – jeg var 
helt alene, og jeg vidste intet om at passe 

en baby. Mest af alt ville jeg bare væk fra 
opholdshjemmet, men jeg havde ingen 
steder at tage hen.”

Søsterens mand flygtede til USA, da 
det stod klart, at han ville blive retsfor-
fulgt for overgrebene. Han blev dømt in 
absentia til 16 års fængsel. Og efter et år 
blev han udvist af USA og sendt hjem for 
at afsone sin straf. 

”Selvfølgelig er det vigtigt for mig, 
at han bliver straffet. Det giver mig en 
følelse af retfærdighed. Men det giver mig 
ingen glæde, for det reparerer jo ikke på 
smerten og alt det, han har ødelagt.”

Efter domsafsigelsen blev Jennifer i 
første omgang sendt hjem til sin far. Men 
ud over at være alkoholiker var han også 
voldelig. Jennifer var bange for ham, og 
til sidst fik hun lov til at flytte over til en 
anden søster, som gav hende husly, til 
hun blev 18 år.

”Jeg er taknemmelig mod min søster 
– hun har selv fire børn, og det har ikke 
været nemt for hende. Hun hjalp mig 
igennem, til jeg selv blev myndig. Men det 
var meget hårdt at have ansvar for en lille 
baby, når nu jeg ikke selv var meget mere 
end et barn," siger Jennifer.

"Det var svært økonomisk, og dertil 
kom hele usikkerheden – jeg anede ikke, 
hvad der skulle blive af mig, for jeg følte 
ikke, jeg havde nogen muligheder. Oveni 
gik jeg rundt med en stor skam over alt 
det, der var sket.”

Trods problemerne besluttede Jennifer 
at forsøge at vende tilbage til skolen. 
Og det var her, hun fik det skub, der har 
ændret hendes liv.

EN LILLE REVOLUTION
Jennifers lærer arbejdede sammen med  
Miriam – en lokal organisation af indi-
anske kvinder. Sammen med Oxfam IBIS 
støtter Miriam unge kvinder, der har været 
udsat for vold. 

De får psykologhjælp og økonomisk 
støtte til at gennemføre deres uddan-
nelse – og de bliver en del af et særligt 
undervisningsforløb i kvinders rettighe-
der og feministiske værdier. Kort sagt 
lærer de unge kvinder at tage lederskab 
i eget liv, og de forpligter sig til at tage 
redskaberne og den nye viden med hjem 
og dele dem. 

På den måde prøver kvinderne i Miriam 

at skabe en lille revolution blandt piger og 
kvinder i Guatemala, så vold og under-
trykkelse i fremtiden ikke skal være en 
naturlig del af hverdagen. 

Jennifers lærer havde mulighed for 
at henvise et par piger til Miriam hvert 
semester. Og hun kunne se, at Jennifer 
havde brug for hjælp. 

”I Miriam fandt jeg den støtte, jeg hav-
de brug for. De har hjulpet mig økonomisk 
med at betale skolepengene, og det er 
en kæmpe lettelse. Men mindst lige så 
vigtigt har de hjulpet mig gennem en hea-
lingproces, hvor jeg har lært at se styrken 
i mig selv og det gode i livet. Jeg har tilgi-
vet mig selv og givet slip på al den skyld 
og skam, jeg bar rundt på," siger hun. 

"Hvis ikke det var for Miriam, ved jeg 
ærligt talt ikke, hvordan jeg skulle have 
klaret mig med min baby. Fællesskabet 
giver mig følelsen af, at jeg kan klare det 
her – at jeg nok skal blive okay igen!”

GUATEMALA HAR BRUG FOR MIG
For et par år siden blev Jennifer forsonet 
med den søster, hvis mand misbrugte 
hende. 

”Hun er stadig ked af det, og jeg kan 
sagtens forstå hende – det var jo hendes 
børns far, der voldtog mig, og det har væ-
ret svært for hele familien. Men vi har fået 
snakket tingene igennem. Vores forhold 
vil nok altid være kompliceret, men vi er 
trods alt søstre.”

Jennifer er stolt af sit liv i dag. Hun 
bor med sin datter på et lille værelse i en 
baggård. Men hun klarer sig, har et job på 
en fabrik og læser jura om aftenen og i 
weekenderne. 

 ”Jeg ved, at jeg nok skal gennemføre 
studiet og få min eksamen. I mellemtiden 
er jeg i stand til at opfostre min datter 
på en god måde. Hver dag fortæller jeg 
hende, at hun skal blive i skolen. Jeg kan 
ikke give hende mange penge, men jeg 
kan give hende en fremtid.”

Når Jennifer om tre år er færdig med 
jurastudiet, håber hun på at få arbejde i 
retssystemet. 

”Jeg skal hjælpe andre, der har det 
svært, ligesom jeg selv har haft. Måske vil 
jeg engang i fremtiden rejse ud i verden 
og hjælpe folk andre steder. Men i første 
omgang har Guatemala brug for kvinder 
som mig!” 

TIL KAMP MOD 
VOLD MOD KVINDER

HVAD: Samarbejdet med Miriam er 
en del af et program, der handler 
om at støtte kvinders rettigheder 
og bekæmpe vold og overgreb 
mod kvinder i Liberia, Guatemala 
og Burundi - tre lande, der alle er 
kommet ud på den anden side af 
voldelige konflikter inden for de 
senere år. 

HVORDAN: Vi støtter lokale og na-
tionale organisationer, der kæm-
per mod vold og diskrimination 
og arbejder for kvinders politiske 
indflydelse i samfundet.

HVEM: Det hollandske udenrigsmi-
nisterium støtter programmet med 
80 millioner kroner. Oxfam IBIS 
styrer programmet i samarbejde 
med ngo'en Impunity Watch, mens 
en lang række lokale og nationale 
samarbejdspartnere fører det ud 
livet for at skabe den størst muli-
ge forandring i deres land.
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I 2019 blev der 
i Guatemala 
registreret:

4.070 
sager om  
seksuel vold 
mod børn 

191 
domsfældelser  
i sager om seksuel 
udnyttelse af børn

113.553
graviditeter 
blandt piger 
mellem 14-19 år 
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John Hansen er parlamentarisk 
revisor for Oxfam IBIS. For nylig 
var han med bestyrelsen i Sierra 
Leone for at se de forandringer, 
han (på dine vegne) er med til at 
skabe. Her er et lille udpluk af 
hans oplevelser. 

    JOHN HANSEN

vigtigt 
at se det 
med egne 
øjne 

OVERHØVDING OG  
FODBOLDFORMAND
Sierra Leones høvdinge har en opgave i at sikre, at mi-
nedrift registreres, og at der udstedes korrekte licenser. 
Det gælder også overhøvding George Bockarie Torto III, 
der er formand for en landbrugsforening og medlem af 
en minekomité i Kono-distriktet, som vi holdt møde med.

Overhøvdingen viste sig desuden at være formand for 
fodboldklubben Diamond Stars. Det gav mig anledning til 
i privat ærinde at overrække ham en invitation til en in-
ternational fodboldturnering i Frederikshavn for børn og 
unge. Som billedet viser, gav det et særligt fællesskab.

Bagefter kunne jeg ikke lade være med at tænke på 
Hollywood-filmen Blood Diamond – der netop foregår i 
Sierra Leone – hvor den fattige fisker Solomon Vandy, 
hvis søn var børnesoldat under borgerkrigen, sagde: 
”Han skulle have spillet fodbold og gået i skole.”

MOD SEKSUEL VOLD I SKOLER
”Yesterday I Learned Something” sang deltagerne 
i en workshop i hovedstaden Freetown. Dagen 
før havde de nemlig lært om pigers ret til deres 
egen krop – og om, hvordan myndighederne bør 
gøre op med seksuel vold i skolerne. Målet med 
workshoppen var at hjælpe deltagerne til at 
sætte skadelige sociale normer om køn og vold 
mod kvinder på dagsordenen. Og det så bestemt 
ud til, at det var lykkedes.
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Rammerne: 
Oxfam IBIS er en medlemsorganisation, og den overordnede 
retning for vores arbejde udstikkes af bestyrelsen, som 
vælges på den årlige generalforsamling i efteråret. Besty-
relsesarbejdet er frivilligt, og alle medlemmer kan stille op. 

Arbejdet 
Der er 14 medlemmer af bestyrelsen, som vælger formand-
skabet og nedsætter de relevante grupper og udvalg - 
eksempelvis programudvalg og forretningsudvalg.  
Vil du høre mere? Skriv til formand cda@oxfamibis.dk.

OXFAM IBIS' BESTYRELSE

UNGE STÅR SAMMEN MOD ULIGHED
I byen Koidu-Sefado mødtes vi med nogle særdeles 
engagerede ungegrupper, som Oxfam IBIS støtter. Via 
lokale partnere uddanner vi de unge i at yde indflydelse på 
politiske beslutningstagere, både de politiske organer og 
høvdingene. 

De unge arbejder på at få flere unge til at engagere sig i 
valgene og få indflydelse på Sierra Leones nationale unge-
politik. Og så støtter de unge kvinder i at blive gode ledere 
på lige fod med de unge mænd.

Sloganet ”Lad være med at kæmpe imod hinanden – 
kæmp imod ulighed” er et vigtigt budskab i et land, der har 
gennemlevet 11 års borgerkrig. Derfor bliver de unge også 
trænet i konfliktløsning. De forholder sig desuden til klima-
forandringer, genplantning af regnskov og biodiversitet. 

MØDREGRUPPER  
BEKÆMPER  
BØRNEARBEJDE
I et minedistrikt holdt vi møde med 
mødregruppen i en landsby. Forkvinden 
fortalte om deres vigtige arbejde med 
at overbevise forældrene om, at de skal 
sende deres børn i skole i stedet for at 
lade dem arbejde i minerne. De opnår gode 
resultater, og de efterlyser mere støtte fra 
organisationer som vores.

Vi besøgte også en gruppe, der arbejder 
med uddannelse for voksne i 16 lokal-
samfund. De er i gang med at opbygge et 
uddannelsescenter med undervisnings-
materiale, hvor de især satser på matema-
tik og engelsk. Deres største udfordring er, 
at de mangler bygninger og kapacitet til 
at rumme alle de voksne mennesker, der 
gerne vil have en uddannelse.  
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ID-NR. 46452

for hver krone, 
Oxfam IBIS  

får i støtte,  
bruger vi:

8 øre 
PÅ AT HJÆLPE 
MENNESKER I  
AKUT NØD

5 øre
PÅ AT REJSE FLERE  
PENGE TIL UDVIKLING

3 øre 
PÅ OPLYSNING OM UDVIKLING 
OG GLOBALE FORHOLD

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

Aurelie M
arrier d'Unienvile

77 øre
PÅ LANGSIGTEDE 
UDVIKLINGSPROJEKTER  
OG STØTTE TIL POLITISK  
FORANDRING


