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DANMARK: I disse uger bevæger de fleste af os så småt ud i en form for hverdag igen.
Med coronapandemien forsvandt ellers den hverdag, vi kendte, på et splitsekund.
Og det er formentlig en meget anderledes verden, der venter os på den anden side.
Krisen har påvirket økonomien, sundhedsvæsenet, den enkeltes frihed og vores
måde at være sammen på.
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Mange trøster sig selv og hinanden med, at det nok skal blive godt igen. Det tror jeg
også. Vi arbejder faktisk på, at det skal endnu bedre end før. For husk lige, hvordan verden så ud for et halvt år siden. Alt for mange mennesker var ramt af ulighed,
fattigdom, undertrykkelse og nød. Coronakrisen har ramt allerhårdest blandt dem,
der i forvejen havde mindst. Og mere end nogensinde er det tydeligt, at der er brug for
forandring. Lad os gribe muligheden nu og skabe en verden, der er for alle.

Redaktionens adresse
Oxfam IBIS
Vesterbrogade 2B, 2. sal
1620 København V
Tlf. 35 35 87 88
www.oxfamibis.dk
Facebook.com/oxfamibis
Twitter.com/oxfamibis
Instagram.com/oxfamibis

Menneskers reaktion på den nuværende krise er årsagen til, at jeg tror på, at forandring er mulig. Vist har vi set tåbeligheder og egoisme og ekstrem grådighed, men vi
har også og mest af alt set mennesker stå sammen. Vi har set en voldsom kritik af, at
verdens rigeste forsøger at snyde sig fra at bidrage, og af at en mand som Jeff Bezos
lægger tre milliarder i pengetanken om dagen, mens hans medarbejdere bliver syge,
fordi det var ”for dyrt” at sikre dem tilstrækkeligt mod coronasmitte.
I Danmark har krisen fået folk, der ikke kendte hinanden, til at handle ind for deres
svage naboer. Politikere til at stå sammen på tværs af Folketinget. Fabrikker til at lave
værnemidler, kvit og frit, til vores sundhedspersonale.
Vi har set mennesker handle på en måde, som giver mig håb.
Som medlem af Oxfam IBIS er du en del af en global bevægelse, der hver dag kæmper
for en bedre verden. Lige nu er der en energi og en vilje til forandring, som er unik. Brug
den til at skabe forandring omkring dig. Brug den måske til at blive ambassadør for
Oxfam IBIS og vores fælles sag. Så vil vi bruge opbakningen til at give det hele et ekstra
skub i den rigtige retning.
Tusind tak, fordi du er med.

Lotte Ærsøe
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På grund
af DIG kan
tusindvis af
mennesker
beskytte
sig mod
coronavirus
og klare sig
bedre gennem
krisen.
TUSIND TAK!

Succes

Nu tror vi
på, at vi
kan vinde
RIKKE HOVN POULSEN

THOMAS FLENSTED

ADOLFO AGUSTÍN GARCÍA,
49 ÅR, MINEAKTIVIST, GUATEMALA.
”Det er over 10 år siden, at mineselskabet kom hertil. I
begyndelsen købte de jord op, ekspanderede og blev stærkere uden at fortælle, hvem de var. Så snart vi fandt ud
af, at det var et mineselskab, der var ved at etablere sig,
begyndte vi at gøre modstand. Vi havde hørt, hvordan en
mine forurener og ødelægger et lokalområde.
Jeg var en af dem, der førte an i modstanden. Så selskabet beskyldte mig for vold og hærværk, og jeg blev arresteret flere gange. Men vi har altid kæmpet med fredelige
midler.
En dag for syv år siden demonstrerede vi, da minens
sikkerhedsfolk begyndte at skyde. Jeg fik en kugle i ryggen,
og min søn blev ramt fire gange og lå længe på hospitalet.
Det virkede som en umulig kamp.
Men vi stod fast, og i 2018 afgjorde en domstol her i
Guatemala endelig, at minen skulle sætte sine aktiviteter
på hold, fordi selskabet har brudt reglerne og ikke taget
hensyn til lokalsamfundet, sådan som man skal.
I første omgang drev de bare minen videre alligevel, men
så etablerede vi vejspærringer, så ingen last eller minearbejdere kunne komme frem og tilbage. Dem har vi vedligeholdt i mere end to år nu. Vi sidder her på skift, 24 timer i
døgnet.
Nu er minen foreløbig lukket, og vi tror på, at vi i sidste
ende kan vinde kampen.
Oxfam IBIS støtter Adolfo og de andre mineaktivister i San
Rafael Las Flores i Guatemala gennem vores lokale partner
CODIDENA.
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Derfor
er jeg
medlem

Lige nu er
du med til at
hjælpe tusinder
godt gennem
coronakrisen

Lotte Holmen

"Fordi Oxfam IBIS
arbejder på at opfylde de
basale menneskerettigheder. Og så kan jeg godt
lide, at Oxfam inkluderer
mange forskellige mennesker i
arbejdet for større social retfærdighed."

SOFIA MATA, 23 ÅR, STUDERENDE OG FRIVILLIG FOR OXFAM IBIS I AALBORG

ASEEDEEs

HYGIEJNE: Lige nu arbejder vi på
højtryk for at forhindre coronasmitte
i at brede sig i verdens flygtningelejre. Vi laver informationskampagner,
uddeler hygiejnekits og sørger for
adgang til rent vand og sæbe.

MAD: Oxfam uddeler mad og nødhjælp
til de hårdest ramte familier og
arbejder på at sikre en indtægt til
nogle af de millioner af mennesker,
der har mistet deres indtægt og
levebrød på grund af coronakrisen.

Tusind tak
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NYT VÆRKTØJ I KAMPEN MOD GRÆSHOPPER
KENYA: Lige nu hærger gigantiske
skyer af græshopper det østlige Afrika. De spiser alt på deres vej: træer,
buske og de afgrøder, befolkningen
skulle leve af.
Med hjælp fra blandt andre Oxfam
IBIS’ medlemmer har en af Oxfams
partnere udviklet et værktøj, der

HISTORIEN
BAG FORSIDEN

skal gøre kampen mere lige: en app,
der kan samle informationer om,
hvordan sværmene bevæger sig
og udvikler sig. På den måde kan
lokalsamfund kan blive advaret, og
myndighederne kan indsætte deres
skadedyrsteams og spraye fra fly de
steder, det har størst effekt.

Inacia er 19 år gammel og her fotograferet med
sine to børn i Mandruzilejren i Mozambique. Her har
hun boet, siden familien mistede deres hjem til
cyklonen Idai sidste år. Hygiejnesæt som det, hun
netop har fået af Oxfam, giver hende mulighed for
at beskytte sin familie mod smitsomme sygdomme
som kolera og COVID-19.
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Vi kunne ikke gøre
det uden dig

Frivillige er blevet
trænet i at bruge en
ny app og bruger den
til at rapportere, hvor
græshopperne er,
hvor store sværmene
er, og hvordan de
opfører sig. Det giver
et overblik, som er
afgørende i kampen
mod græshopperne.

Sven Torfinn/FAO

Wael Algadi

SKOLERADIO: Mens skoler er lukkede
over hele verden, sikrer Oxfam med din
hjælp, at børn og unge kan få undervisning via radio. Det sikrer, at også
de fattigste børn kan fortsætte deres
skolegang, og øger chancen for, at de
kommer tilbage, når skolerne åbner.

Kort og godt

Emmanuel Museruka

JUBII! DONORER TRÆKKER STØTTEN TIL PROFITSKOLER
danmark: Sidste år lancerede Oxfam IBIS
en global kampagne, der skal bekæmpe
udbredelsen af profitskoler.
Det er skoler, som er sat i verden for at
tjene penge, og som glimrer ved at give
fattige børn en elendig uddannelse til en
høj pris.
Nu har flere af de største donorer lyttet
til kritikken og omgående trukket deres
støtte til denne type privatskoler.
“Profitskoler udnytter forældres håb
om, at deres børn skal få et bedre liv. De

ofrer alt for at betale for en uddannelse,
der ofte viser sig at være af elendig kvalitet. Derfor er beslutningen om at standse
al støtte til profitskoler monumental,”
siger Kira Boe, uddannelsesrådgiver i
Oxfam IBIS.

DET SKULLE VÆRE SÅ GODT
De store donorers tanke med at støtte
profitskolerne er, at privatisering af uddannelse skaber vækst og frigiver midler
til at forbedre det offentlige skoletilbud.

Kan du
hverve et
medlem?

Men i stedet har profitskoler bidraget til
ulighed og fattigdom. Derfor besluttede først Europa-Parlamentet og siden
verdens største uddannelsesfond, GPE,
derfor at følge opfordringen fra blandt
andre Oxfam IBIS og stoppede støtten til
profitskoler.
Og nu har IFC, som er Verdensbankens
afdeling for privatsektorstøtte, valgt at
gøre det samme.
Se, det er gode nyheder for verdens
fattigste børn.

Alt bliver
godt igen
endnu bedre

I disse uger gør vi en ekstra
indsats for at få endnu flere
medlemmer af Oxfam IBIS, så
vi står stærkere i den globale
kamp mod ulighed.
Vi har også brug for dig!
Thomas Berndt Henriksen, erhvervsredaktør
på Berlingske, blev harm, da Oxfam IBIS i
januar bragede ind på den danske dagsorden
med en ny opsigtsvækkende rapport
om verdens ulighed. Ikke over den ulighed,
som rapporten beskriver, men over, at vi
gør den nuværende situation til et problem.

Mange har allerede har meldt
sig til at prøve at skaffe bare
Vær med på www.oxfamibis.dk/hilsen?
ét nyt medlem.
Vil du også gøre en forskel ved
at engagere endnu en i kampen for en bedre verden?

Med coronaen forsvandt det liv, vi kendte, på et splitsekund. Ude på den anden side er alt under forandring. Det er nu,
det bliver afgjort, hvordan verden skal se ud i de næste mange år, og vi står med et valg: Skal uligheden og fattigdommen
have lov at vokse, eller skal vi gribe den unikke mulighed for at skabe en bedre verden? Oxfam IBIS er verdens mest
indflydelsesrige NGO. Vi ved godt, at vi ikke vinder nogen popularitetskonkurrencer blandt dem, der har magten, når vi går
op imod diktatorer, finansfyrster og våbenlobbyer for at skabe en mere retfærdig verden. Men vi nægter at holde mund,
så længe verdens udsatte mennesker ikke selv har mulighed for at råbe op.

SE, HVORDAN DU KAN HJÆLPE: www.oxfamibis.dk/ambassadør

Læs vores svar til Thomas Henriksen på
OXFAMIBIS.DK/SVARBERLINGSKE
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3.920

Så mange udsatte unge har Oxfam IBIS hjulpet ud
af arbejdsløshed som del af Dansk-Arabisk
Partnerskabsprogram.
MALENE AADAL BO

THOMAS FLENSTED

MENA: ”Man kan ikke overvurdere den
betydning, det har, for hver enkelt af
disse næsten 4.000 unge, at de nu har en
indtægt og har fået den status, det giver,
når man er i stand til at forsørge sig selv
og sin familie,” indleder Lene Ingvartsen,
der koordinerer Oxfam IBIS’ arbejde i
MENA-regionen, der dækker Mellemøsten
og Nordafrika.

VEJEN TIL JOB
Arbejdsløsheden blandt unge i Jordan,
Egypten, Marokko og Tunesien var selv
før coronakrisen flere steder på mere
end 25 procent, og uden arbejde er disse
unge mennesker fanget i en ond spiral af
fattigdom og diskrimination.
Derfor er indflydelse og beskæftigelse
for unge central for at opnå det overordnede formål med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram - nemlig at bidrage til at
skabe en mere demokratisk og fredelig
MENA-region.
Ifølge Lamine Ben Azouz fra den
tunesiske organisation IACE, som Oxfam
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arbejder sammen med i projektet, skal
man især overvinde tre udfordringer, når
unge skal hjælpes i arbejde.
En er den manglende mulighed og tradition for iværksætteri. En anden er den
manglende mobilitet – især unge kvinder
har svært ved at tage et job, som kræver
lang transport til og fra deres hjem.
Den tredje er gabet mellem de unges
uddannelse og færdigheder og det, som
virksomhederne efterspørger.
”I Tunesien er det særligt det sidste,
der er problemet og derfor det, vi især har
fokuseret på,” siger Lamine Ben Azouz,
hvis organisation har stået for en stor del
af de knap 550 job, projektet foreløbig har
skabt i Tunesien.
Det højeste antal job er skabt i Jordan,
hvor man ligeledes har arbejdet på at
mindske afstanden mellem de unge og
arbejdsmarkedet.
”Især har vi arbejdet for at skabe bedre
vilkår for iværksættere og generelt skabe
større rum og bedre muligheder for unges
indflydelse på deres liv og samfund,” si-

DET GØR OXFAM
• Oxfam samarbejder med en
række lokale organisationer
om at hjælpe unge til indflydelse og job. Det sker som del af
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, som er finansieret af
det danske udenrigsministerium.
• I alt har projektet hjulpet 3.920
unge i arbejde fra 2017-2019.
• Læs mere på www.dapp.dk eller
www.oxfamibis.dk/dapp

ger Rula Aburub, der er Economic Justice
Project Manager for Oxfam i Jordan.

INGEN STEDER UDEN TILLID
Både Lamine og Rula fremhæver, at mange flere har haft gavn af projektet end de
knap 4.000, der er kommet i job.
Yderligere 25.000 er på vej til at åbne
deres egen butik eller lære et håndværk,
de kan leve af. Og mange andre har fået
støtte til at overkomme håbløsheden og
tage de første skridt i retning af et bedre
liv.
”Det største, vi har opnået, er måske,
at vi har vundet de unges tillid. De føler,
at vi forstår dem, og kun sådan kan vi
hjælpe dem med at overkomme de nederlag og den stigmatisering, mange af dem
har med sig, siger Lamine Ben Azouz.

Kort og godt
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OXFAM IBIS DRIVES
SÅ EFFEKTIVT
SOM MULIGT

for hver krone,
Oxfam IBIS
får i støtte,
bruger vi:
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Den amerikanske drøm

tur-retur
Jorge er en ud af
tusindvis af unge
guatemalanere, der
drømte om en bedre
fremtid i USA. Men den
amerikanske drøm
viste sig at være både
livsfarlig og umulig.
RIKKE HOVN POULSEN
THOMAS FLENSTED
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MIGRATION

GUATEMALA: Det er stadig nat, da faderen henter Jorge i det lille, sparsomt
møblerede baghus. Her har han boet det
meste af sit liv sammen med sin mor
og en anden familie. Men nu er det slut.
Han er parat til at lægge alt, hvad han
kender, bag sig, for han og hans far skal
afsted. Afsted mod deres gyldne fremtid
i USA.
Tidligt næste morgen hopper de på
bussen, der skal fragte dem så tæt på
den mexicanske grænse som muligt. Det
sidste stykke tilbagelægger de med cykeltaxa, indtil de når floden, der markerer
grænsen mellem Guatemala og Mexico.
Jorge har aldrig været andre steder
end på hjemegnen i det vestlige Guatemala, og han undrer sig over, at så lille en
flod kan adskille to kæmpestore lande.
De finder en mand, der mod klækkelig betaling er villig til at fragte de to
migranter over på en lille flåde lavet af et
gammelt bildæk.
"Velkommen til Mexico," siger faderen
glad, da de igen får fast grund under
fødderne. Der er dog ikke tid til at nyde
øjeblikket. De skal videre, før nogen
opdager dem.

EN FAMILIETRADITION
Jorges drøm er egentlig at blive læge.
Men hans familie har ikke penge til at
betale for en universitetsuddannelse,
så som 17-årig står den ambitiøse unge

mand uden job – og uden fremtidsudsigter, føler han selv.

ULIGHEDEN ER EKSTREM
Det meste af faderens familie bor illegalt
i USA. I de seneste 30 år er de én efter én
draget nordpå, hvor de arbejder sig igennem livet som rengøringsfolk, opvaskere
og daglejere på byggepladser. Ikke noget
glamourøst liv.
Men for Jorge er det alligevel at
foretrække. For hjemme i Guatemalas
landområder lever fire ud af fem i fattigdom, kriminelle bander styrer med hård
hånd, og der er en katastrofal mangel på
uddannelsesmuligheder og job.
Hvert år trodser omkring 120.000 guatemalanere derfor Trumps grænsemur,
hensynsløse smuglere og et stadigt mere
hårdhændet politi og sætter kursen mod
USA.
Det er ellers ikke, fordi der mangler
ressourcer i Guatemala – paradoksalt
nok går det økonomisk set udmærket i
det lille mellemamerikanske land. Men
uligheden er ekstrem; blot 260 guatemalanere besidder værdier for mere end
30 milliarder dollars, hvilket er mere, end
resten af befolkningen ejer tilsammen.
Derfor står Jorge nu på den mexicanske side af floden med en sitrende
følelse i kroppen. Alt er anderledes end
derhjemme. De kommer op at køre med
en varevogn med aircondition; Jorge har

aldrig oplevet noget lignende. Og det er
stadig kun Mexico – hvordan vil USA så
ikke være?
I de følgende dage bevæger Jorge og
hans far sig langsomt op igennem det
sydlige Mexico. Af og til køber de sig til
et lift med en varevogn. Men det meste
af tiden går de. De har hverken vand eller
mad nok, men faderen beroliger ham –
han har været i USA flere gange før, så
han kender turen.
Faderens historie er klassisk: Han tog
til USA første gang, da han selv var 18 år
gammel. Han savnede Guatemala, så på
et tidspunkt rejste han tilbage og mødte

DE UNGE
REJSER VÆK
ANTAL: Hvert år sætter omkring
120.000 guatemalanere kursen mod USA – trods præsident
Trumps grænsemur, kriminelle
smuglerbander og et mere og
mere hårdhændet politi, der har
fået ordrer om at sætte alt ind på
at stoppe immigranter som Jorge.
DE HJEMSENDTE: Ifølge Direktoratet for Migration modtog Guatemala i 2019 102.864 deporterede
personer. Det er en stigning på
11,5 procent i forhold til året før.

WILLIAM VEST-LILLESØE

ÅRSAGERNE:
• 60 procent af Guatemalas
befolkning lever i fattigdom
– halvdelen af dem i ekstrem
fattigdom for under to dollars om
dagen.
• Der rapporteres hvert år om
talrige brud på menneskerettighederne, og kriminalitetsraterne
er tårnhøje.
• Uddannelses- og jobmulighederne for de unge er meget små.

I Guatemalas landområder lever fire ud af fem i fattigdom, og der er en desperat mangel på
job- og uddannelsesmuligheder. En cocktail, der får mange til at prøve lykken i USA.

ULIGHED: Blot 260 guatemalanere
besidder værdier for mere end 30
milliarder dollars, hvilket er mere,
end hvad resten af befolkningen
ejer tilsammen.
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MIGRATION

Jorges mor. De blev gift, fik Jorge, og faderen blev ansat ved politiet. Men der var
aldrig penge nok, så efter få år rejste han
tilbage til USA for igen at prøve lykken.
Efter et stykke tid fandt han en anden
kvinde, der også var emigreret til USA, og
Jorges forældre blev skilt. Savnet efter
sønnen blev dog til sidst så stort, at han
endnu en gang vendte tilbage til Guatemala. Nu er han så afsted igen, men
denne gang er det far og søn, der prøver
lykken sammen.

I POLITIETS KLØER
På rejsen op gennem Mexico bliver de
flere gange stoppet af politiet. Det lykkes
gang på gang at bestikke betjentene til
at lade dem gå. Men en dag er deres held
sluppet op.
Det er en dag, hvor de som flere
gange før har fået et lift i en varevogn.
De sidder omme bagi sammen med 14
andre migranter. Vognen bliver stoppet
af en patrulje, og politifolkene opdager
de mange passagerer. De beder om ID, og

det får migranterne til at stikke af i alle
retninger.
Jorge og hans far løber alt, hvad de
kan. Adrenalinen pumper rundt i Jorges
krop: "Bliv ved med at løbe, bliv ved, du
må ikke stoppe," siger han til sig selv.
Frygten gør ham hurtigere, og på et
tidspunkt lader det til, at de er undsluppet. Men glæden er kort. De befinder sig
midt i ørkenen, og der er ingen steder at
gemme sig. Til sidst bliver de indhentet
og anholdt. Denne gang har politifolkene
våbnene klar og efterlader ingen tvivl om,
at de vil skyde, hvis Jorge forsøger at
stikke af igen.
Faderen tilbyder bestikkelse, men
denne gang går det ikke. Betjentene
bliver rasende og slår ham i jorden. Og så
bliver far og søn lagt i håndjern.

FAMILIENS FORVENTNINGER

DET GØR OXFAM IBIS
HVAD? Projektet ved navn MED LIVET PÅ SPIL forsøger gennem uddannelse at
skabe alternativer til migration i 12 kommuner i den vestlige del af Guatemala.
HVORDAN? 675 unge har fra 2017-2020 gennemgået erhvervsfaglige og
teknisk specialiserede uddannelser, der hjælper dem til enten at få job eller
starte egen virksomhed inden for gastronomi, tekstilvirksomhed, brødbagning, skønhedssalon eller tømrerarbejde. De er desuden blevet trænet i
iværksætteri. Vi samarbejder også med myndighederne og forsøger at påvirke
dem til selv at gøre mere for at skabe en fremtid for de unge i Guatemala.
PARTNERE: Pengene fra projektet kommer fra Operation Dagsværk i Danmark.
Og det er vores lokale partnere CEIPA, DESGUA og SOCIALAB, der fører det ud i
livet i Guatemala.
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På Jorges hjemegn er det at tage til USA
snarere reglen end undtagelsen. Mange
af de voksne har selv været afsted – og
alle familier har mindst ét familiemedlem
i det rige nord. I 2017 skønnede myndighederne, at der boede i omegnen af
1,8 millioner guatemalanere i USA. Det
svarer til mere end 12 procent af landets
befolkning.
Efter tilfangetagelsen bliver Jorge
og faderen sendt til en deportationslejr
i Mexico. Her sover de på et tæppe på
gulvet i flere uger, indtil de til sidst bliver
sat på en bus og kørt hjem.
”Jeg var ekstremt frustreret. Alt, hvad
vi var igennem, viste sig at være for
ingenting,” fortæller Jorge, som i dag er
tilbage i sin hjemby i Guatemala.
”Min familie havde regnet med mig, og
det var svært for mig at være én, der ikke
klarede det. De blev ikke vrede, det var jo
trods alt bedre, end hvis jeg var kommet
hjem i en kiste. Men det var ikke en god
følelse,” husker Jorge.

DER ER PRES PÅ DE UNGE
Det var Jorges familie i USA, der betalte
for hans og faderens mislykkede rejse.
Det er helt normalt, at illegale rengøringsfolk og bygningsarbejdere i USA
sender penge hjem til deres familier.
I 2018 overførte de ifølge landets nationalbank 10,5 milliarder dollars til Guatemala. Disse penge har enorm betydning

MIGRATION

for de fattige familier i landområderne.
Og det er med til at lægge et vist socialt pres på de unge for at tage afsted.

IKKE ET RIGTIGT LIV
Slukøret går Jorge på jagt efter noget
at foretage sig i Guatemala, så han
kan skrabe penge sammen til at prøve
lykken igen. Han er heldig og får job på
en skofabrik. Her arbejder han i 12-timers
nattevagter til en ekstremt lav løn.
Det er ikke et rigtigt liv, synes han. Men
en dag hører han gennem chefens datter
om en organisation i nærheden, der
hjælper unge til en håndværksuddannelse og til at starte deres egen virksomhed.
”Det lød interessant, så jeg tog med
hende hen for at mødes med dem. Halvanden uge senere ringede de og tilbød
mig en plads,” fortæller han.
Det er Oxfam IBIS’ partner CEIPA, som
Jorge har mødt. Og de tilbyder ham en
uddannelse som bager.
”Jeg vidste intet om at bage, men jeg
har altid godt kunnet lide at spise brød.
Og det var en chance, så jeg tænkte ’all
right, lad mig blive bager,” fortæller han
med et grin.
Ret hurtigt finder Jorge ud af, at han
godt kan lide det. Der er en tilfredsstillelse i at skabe noget, som andre sætter
pris på. Der er naturligvis op- og nedture
undervejs – som da han og hans klassekammerater bager 420 cupcakes, men
glemmer at overveje, hvordan de skal
sælge dem.
”Så stod vi der med alle de kager. Det
var pinligt. Men vi lærte en masse af det,”
griner han.

DEN GUATEMALANSKE DRØM
Det er et år siden nu, og efter mange
måneders intensiv undervisning – først
i bagefaget og siden i iværksætteri og
forretningsforståelse, er Jorge nu klar til
at starte egen bagervirksomhed sammen
med fire medstuderende.
”Det er stadig ikke min livsdrøm at
være bager. Men jeg kan lide det, og de
penge, jeg tjener, kan måske give mig
chancen for at læse til læge en dag.”
Håbet om at kunne opfylde sin drøm
hjemme i Guatemala har gjort Jorge
sikker på, at han ikke vil vove turen til
USA igen.

Jorge har takket nej til familiens tilbud om at betale for endnu et forsøg på at komme til USA.
Uddannelse og job har givet ham håbet om, at han kan få et godt liv hjemme i Guatemala.

Familien i USA har ellers tilbudt at hjælpe
og betale for en ’coyote’ – en smugler,
opkaldt efter prærieulv, der kan hjælpe
ham med at nå hele vejen næste gang.
Men Jorge har takket nej.
”Jeg har talt med mine lærere om, hvor
vigtigt det er at have en ’guatemalan
dream’ i stedet. Derfor har jeg sagt til min
familie, at hvis de virkelig vil hjælpe mig,
skal de støtte min forretning i stedet,”
siger Jorge.
Onklerne og tanterne har tøvende

sagt ja. Men pengene er ikke kommet,
og Jorge tvivler ærlig talt på, at det sker.
Men det stopper ham ikke:
”Jeg ved, at jeg kommer til at opleve
succeser og fiaskoer. Men jeg er i gang
med at bygge min egen fremtid, hvor
jeg ikke er afhængig af andre. Når mine
venner taler om at rejse til USA, siger jeg
altid til dem, at de skal lade være. Jeg
har prøvet det, og det var ikke risikoen
værd. Bliv hjemme, find et arbejde, udlev
dit potentiale her,” slutter Jorge.
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Oxfam IBIS i spidsen
for gigantisk
uddannelsesfond
At kunne sikre sine børn en god skolegang er et håb, som forældre over hele
verden deler. Oxfam IBIS har sagt ja til at lede en ny rekordstor fond, som har
til formål at støtte organisationer, der kæmper for netop det.
MALENE AADAL BO

MOHAMMED NURUDEEN
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uddannelse

OM FEM ÅR HAR
EDUCATION OUT LOUD…
• Været med til at sikre langt flere
udsatte børn adgang til en god
uddannelse.
• Bidraget til et øget antal organisationer, der påpeger problemer
og deltager i debatter og det
politiske arbejde for at skabe
forbedringer.
• Skabt metoder og erfaringer,
som kan deles med uddannelsesfolk og politikere over hele
verden.

ste,” siger Kira Boe, uddannelsespolitisk
rådgiver i Oxfam IBIS.

ALLE FORÆLDRES HÅB

DANMARK: Sidste år besluttede det
internationale donorsamfund at afsætte
næsten 365 millioner kroner til at støtte
de organisationer, der verden over pukler
for at skubbe politikere og magthavere til
at forbedre især fattige børns adgang til
en ordentlig uddannelse.
Det er den største pose penge nogensinde afsat til politisk arbejde inden for
uddannelse, og hos Oxfam IBIS blev vi
mere end stolte, da vi blev valgt til at stå
i spidsen for fonden, der har fået navnet
Education Out Loud.
”Det er et kæmpe skulderklap til vores
mangeårige arbejde med at bekæmpe
fattigdom og ulighed ved at skabe bedre
adgang til uddannelse af god kvalitet. Og
det er en fantastisk mulighed for at gøre
en endnu større forskel for verdens fattig-

I løbet af de seneste to årtier er der på
verdensplan opnået imponerende gode
resultater, hvad angår andelen af børn,
der kommer i skole. Før coronakrisen
lukkede skoler over hele verden, var det
ni ud af 10, der som minimum påbegyndte
deres skolegang.
”Mange frygter, at det antal vil falde
som følge af den nuværende krise, og
især kan man forudse, at uligheden i
uddannelse vil blive endnu tydeligere. For
hvem er det, der har størst risiko for ikke
at komme tilbage i skole? Og hvem har
størst risiko for at få en uddannelse af alt
for ringe kvalitet?,” spørger Lars Udsholt,
Global Manager for Education Out Loud.

Han nævner selv de fattigste, de fordrevne og flygtningene, de handicappede og dem, som af andre grunde er
marginaliseret i samfundet.
Det er de grupper, Education Out Loud
har særligt fokus på, og det er dem, som
den nuværende krise gør det endnu vigtigere at hjælpe tilbage i skole.
”At kunne sikre sine børn skolegang og
uddannelsesmuligheder er et håb, som
forældre over hele verden deler. Det er
også en forpligtelse, som regeringer og
myndigheder har påtaget sig, men som
desværre langt fra altid realiseres," siger
Lars Udsholt og tilføjer:
"Fondens formål er derfor at støtte
civilsamfundet til at udvikle løsninger og
mobilisere det nødvendige folkelige pres
til at skabe forbedringer.”

SIKRE GODE BESLUTNINGER
Fonden kan søges af en bred vifte af
organisationer, som ikke behøver være
eksperter inden for lige præcis uddannelse. Men de skal have en stærk ambition
om at forbedre uddannelsessystemet
i deres respektive lande og nogle gode
metoder til, hvordan man gør, fastslår
Lars Udsholt.
”Education Out Loud skal overordnet
støtte civilsamfundet til at sikre, at magthaverne skaber de forbedringer inden
for uddannelse, som de har forpligtet
sig. At de tager de rigtige beslutninger,
men også at de afsætter de nødvendige
midler, og at det hele administreres, så
det kommer børnene til gode,” siger Lars
Udsholt.

OM EDUCATION OUT LOUD
• Education Out Loud vil uddele 365
millioner kroner over de næste fem år.

• Fokus er på verdens fattigste lande
og lande, som er påvirket af konflikt.

• Pengene går til organisationer, der
arbejder politisk på at give alle børn
en god uddannelse.

Læs mere på EDUCATIONOUTLOUD.COM

• Fonden støtter både transnationale
uddannelseskoalitioner, nationale
netværk og lokale organisationer i
mere end 60 lande verden over.
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Sådan mærker jeg
coronakrisen
Coronakrisen har midlertidigt ændret livet for mennesker
i hele verden. Vi har talt med en håndfuld,
som giver et indblik i, hvordan
krisen har påvirket dem.
MALENE AADAL BO & RIKKE HOVN POULSEN

PERU

AURELIO CHINO DAHUA,
Formand for Quechiafolkets organisation, FEDIQUEP
Jeg var den første COVID-19-patient i min region, San Martin.
Det var den værste oplevelse i mit liv. Jeg er fra en lille
landsby, der ligger tre dages sejlads op ad floden fra den
nærmeste store by, som hedder Tarapoto.
Jeg havde været i Amsterdam på arbejde for min organisation, og så snart jeg landede i Lima, ringede jeg til
myndighederne og bad om at blive testet. Jeg havde ingen
symptomer, men jeg var meget bange for at komme til at
tage smitte med tilbage til de indianske lokalsamfund, som
vurderes at være ekstra sårbare over for en ny virus som
denne her.
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Først da jeg kom til Tarapoto på vej hjem, kom svaret. Jeg
var positiv og gik omgående i karantæne. Mine symptomer
har ikke været anderledes end ved influenza. Jeg har været
heldig.
Men folk i Tarapoto lagde mig for had. Jeg oplever i forvejen modstand, fordi jeg er fortaler for oprindelige folk. Men
nu beskyldte de mig for at have opført mig uansvarligt – for
at have bragt smitten til dem med vilje.
Men jeg fik også hjælp. De lokale sundhedsmyndigheder
fulgte mig tæt, og mine kolleger og folk hjemmefra støttede
mig igennem det hele.

Coronakrisen

MAROKKO
LAILA FALLAIT,
Rengøringsdame

Jeg bor i et fattigt kvarter i Casablanca. Jeg er alene
med min lille datter på fire måneder, og vi deler et lejet
værelse med en anden. Jeg er bekymret og bange.
Jeg er ansvarlig for et lille barn og risikerer at smitte
hende, hvis jeg bliver syg. Hvad skal jeg gøre? Jeg har
ingen indtægt og kan ikke forsørge os, som det er lige
nu. Jeg kan ikke engang købe bleer til min baby.
Hver gang jeg går ud for at finde hjælp, bliver jeg
stoppet af politiet og bedt om at gå hjem. Jeg er
oprigtigt bange for, at vi ikke klarer os igennem denne
her krise.
Jeg er 20 år og havde arbejde som rengøringsdame
på en café. Nu har jeg mistet jobbet, fordi samfundet
er lukket ned.
Siden det første tilfælde af COVID-19 blev bekræftet
i Marokko, har myndighederne taget drastiske skridt
for at inddæmme smitten. Skolebørn er sendt hjem,
restauranter og caféer er lukket, alle fly er aflyst, og
motorvejene spærret af. Alle disse tiltag gør især ondt
på de fattige og sårbare i samfundet, der som mig med
ét mister muligheden for at brødføde deres familie.

BOLIVIA

CIRILA TAPENDABA URAPIRI, Leder af Guarayufolkets organisation, COPNAG
Jeg tilhører det oprindelige folk guarayu. Vi har stadig ingen kendte tilfælde af COVID-19 i det område, mit folk bor i, men vi
føler os meget udsatte, fordi vi har meget begrænset adgang til lægehjælp, og den nærmeste større by er seks timer væk.
For at begrænse smitten har vi sørget for at informere og har opfordret folk til at blive hjemme og ikke bevæge sig ud fra
deres lokalområde. Den trafik, der plejede at gå igennem vores område, bliver for tiden ledt udenom, og lastbiler er helt forbudt.
Vores børn har ikke fået undervisning, siden skolen lukkede midt i
marts. Herude, hvor vi bor, fungerer
onlineundervisning ikke. Internet er
dyrt og dækker som regel ikke, og de
færreste af os har smartphones eller
computere.
Vi er også hårdt ramt økonomisk.
Mange fra guarayufolket er løsarbejdere eller lever af at producere
kunsthåndværk. For de fleste er det
sådan, at hvis de ikke arbejder, så
har de intet at spise.
Tidligere har vi kunnet få hjælp af
nationale og internationale organisationer, men lige nu er alle under
stort pres og oplever omfattende
begrænsninger.
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JORDAN

LIBERIA

FATIMA ISMAIL, flygtning fra syrien og
indehaver af et lille cateringfirma
Det er ni år siden, at min familie kom til Jordan på flugt fra krigen
i Syrien. Fra begyndelsen havde jeg en drøm om at starte et
cateringfirma, men jeg mødte en masse modstand fra mine nye
naboer. Heldigvis havde jeg min mands ubetingede støtte, og
med tiden lykkedes det og blev en større succes, end jeg havde
turdet håbe.
Min mand og jeg er fælles om arbejdet. Vi har et system – jeg
tænder op i ovnen, mens han snitter løg. Så laver jeg dejen,
mens han tager sig af børnene. Det fungerede fint.
Men lige nu er mine dage fyldt med bekymringer om, hvordan
jeg skal holde min familie sund og rask, og hvordan vi skal klare
os uden indtægterne fra min forretning.
Der er blevet stille på gaderne. Når jeg kigger ud af vinduet,
ser jeg kun få mennesker, der skynder sig hjem med indkøb.
Mine børn er hjemme og sidder her ved siden af mig, helt optaget af deres bøger.
Jeg er dybt taknemmelig for, at vi er raske, varme og i sikkerhed. Og at vi får mulighed for at være mere sammen som familie.
Det er, som om karantænen har tvunget os til at sætte farten
ned og finde hinanden på en måde, vi ikke gjorde før.

Fatima (i midten) fotograferet ved en kursusafslutning sidste år.

BRENDA BREWER MOORE,
Direktør for Kids Educational
Engagement
Jeg hedder Brenda,
og jeg er direktør
i en organisation,
der arbejder for at
fremme uddannelse, ligestilling og
indtægtsmuligheder
for udsatte grupper i
Liberia.
Vores arbejde er
tæt knyttet til de
lokale skoler, og
nu hvor skolerne er
lukket ned, har vi været nødt til at sætte meget af vores
arbejde på pause.
Nedlukningen af samfundet rammer børnene hårdt. Kun
få har adgang til bøger og materialer, så de kan fortsætte
deres skolegang derhjemme. Dem, der skulle til eksamen,
som er afgørende for deres fremtid, kan bare vente og
håbe, at de får chancen igen. Mange børn savner det måltid
mad, de plejede at få i skolen - mad, som familierne endnu
mindre kan give dem nu, hvor mange har mistet deres job
og indtægt.
Jeg frygter, at de økonomiske problemer vil betyde, at
færre elever vender tilbage til skolerne, når de åbner igen.
Det koster nemlig lidt at gå i skole, og bare den lille stigning
i indmeldelsesgebyr, der blev indført tidligere i år, betød,
at nogle familier måtte opgive at få deres børn i skole. Vi vil
gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem.

YEMEN

IBRAHIM ALWAZIR,
kommunikationskoordinator for Oxfam i yemen
Jeg har læst en del om pandemier i historien og kan ikke fatte, at vi lige nu er midt
i en. Usikkerheden stresser mig og får mig nogle gange til at falde ned i et hul af
mørke tanker. Men jeg forsøger at forblive stærk og optimistisk.
Min hustru og jeg har meget tid sammen. Vi arbejder, læser, laver mad og chatter
med familie og venner. Vi er stadig i sikkerhed, og endnu er der mindre end 500 bekræftede tilfælde i Yemen. Når man lever midt i en krig, vænner man sig på en måde
til, at dårlige ting sker. Alligevel er det noget andet med denne virus, fordi du ikke kan
se den eller vide, om du er smittet eller ej.
Efter fem års krig har vi kun halvdelen af sundhedssystemet nogenlunde intakt.
Samtidig har vi fire millioner mennesker, der er fordrevet fra deres hjem og bor i tilfældige overfyldte bosættelser, hvor håndvask betragtes som en luksus. Vi må bare
bede og håbe, at vi er i sikkerhed.

16 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

Det gør Oxfam
Jamila er en af foreløbig
10 kvinder, som forsyner
lokalsamfundet med
mundbind til at begrænse
spredningen af coronavirus og samtidig giver
kvinderne en indtægt i
en tid, hvor mange andre
muligheder er lukket ned.

HJÆLPER TUNESISKE KVINDER MED AT SKABE SIG EN INDTÆGT

Mange har mistet job og indtægt under coronakrisen, men i Tunesien har en gruppe kvinder fundet en udvej. Med hjælp
fra Oxfams partner FIDEL har de startet en produktion af mundbind til det lokale politi og sundhedsvæsen.
MALENE AADAL BO

FIDEL OG LOTTE ÆRSØE

TUNESIEN: De seneste dage er tusindvis
af mundbind blevet delt ud til sundhedspersonale, politifolk og indsatte i det
lokale fængsel i provinsbyen Metouia i
det sydlige Tunesien. De er lavet af unge
kvinder, der ellers ingenting har at leve
af, så længe samfundet er lukket ned på
grund af corona.
Produktionen foregår i samarbejde
med den lokale organisation FIDEL, som
Oxfam IBIS støtter gennem Dansk-Arabisk
Partnerskabsprogram.
”Krisen sætter mange sårbare familier
i en meget svær situation, men dette her
er et eksempel på, at der stadig er mulighed for at klare sig igennem, hvis man er
i stand til at tænke kreativt,” siger Nizar
Hamad, programkoordinator i FIDEL.
I alt har 10 kvinder knoklet ved symaskinerne siden slutningen af marts. En af

dem er Ihssan Letaif, som er fraskilt og
står alene med ansvaret for to små børn.
Med støtte fra FIDEL havde Ihssan fået
gang i sin lille systue, men coronapandemien satte det meste på hold.
Derfor var hun glad for den nye mulighed, som indbringer hende cirka 1 krone
per mundbind. De første 20.000 er betalt
af UNDP og Oxfam og delt gratis ud til
nøglepersoner i lokalområdet. Men flere
private firmaer har også henvendt sig
med mulige ordrer, så meget tyder på, at
initiativet kan bære kvinderne og deres
familier godt igennem krisen.
”Midt i en svær tid har vi set nye muligheder åbne sig, så på trods af situationen
er jeg optimistisk,” siger Ihssan Letaif.

Ihssan Letaif er 37 år og ejer af en lille
systue i Metouia i Tunesien. Siden slutningen
af marts har hun været med til at producere
næsten 20.000 mundbind.
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ARBEJDER PÅ AT FÅ EFTERGIVET DE FATTIGE LANDES GÆLD

FN har vurderet, at udviklingslandene har brug for 2.500 milliarder dollar til at bekæmpe COVID-19 og få landene økonomisk
på fode igen. De penge kan landene ikke finde, så længe de er låst af gammel gæld til verdens rige lande.
MALENE AADAL BO

ANDREAS NILAUS LARSEN

DANMARK: Sundhedssystemer, der
allerede var dårligt rustede inden
coronapandemien, er mange steder ved
at bryde sammen, og statskasserne
i verdens fattigste lande er langt fra
robuste nok til at hjælpe de millioner af
mennesker, der i disse uger og måneder
mister indtægt og livsgrundlag.
”Samme lande betaler samtidig et
gigantisk milliardbeløb af på gæld til
rige lande, multilaterale organisationer
pensionskasser og banker i de rige lande.
Penge som der er hårdt brug for til at
betale for sundhed, mad, skolegang og
økonomisk hjælp til deres befolkninger,”
siger Hannah Brejnholt, seniorpolitisk
rådgiver i Oxfam IBIS.
Derfor er Oxfam gået sammen med de
mennesker og organisationer, som inter-

nationalt kæmper for at få sat u-landenes afbetalinger på pause og på sigt give
landene mulighed for at genforhandle
eller helt få eftergivet gælden.

”COVID-19 er en ekstraordinær global krise, der kræver ekstraordinær global solidarisk handling, i form af gældslettelse og
øget bistand,” siger Hannah Brejnholt.

Du kan gøre en forskel ved at lægge pres på de danske politikere, der er med til at beslutte,
om de fattige lande skal have mulighed for at sætte deres gæld på pause i mindst tre år.
Bak op med din underskrift på WWW.ACTIONS.OXFAM.ORG/DANMARK/SLET-GAELDEN/BREV/

BESKYTTER MENNESKERETSAKTIVISTER I LATINAMERIKA

Kriminelle benytter den globale undtagelsestilstand til at skille sig af med deres modstandere heriblandt politiske aktivister og
menneskerettighedsforkæmpere i Latinamerika. Oxfam kæmper for at hjælpe dem sikkert igennem krisen.
MALENE AADAL BO

BETINA NATHALIE GARCIA

LATINAMERIKA: Alene i Colombia er 28
menneskeretsaktivister blevet myrdet
siden Corona brød ud i begyndelsen
af marts. I Nicaragua har nybyggere
angrebet mayangna-landsbyer og dræbt
fem ledere og såret flere. Og i lande som
Honduras og Brasilien oplever menneskerettighedsforkæmpere en stigning i
omfanget af vold og trusler.
Til hverdag kan disse mennesker beskytte sig selv og deres familier ved ofte
at skifte opholdssted og tage forholdsregler. Til hverdag kan de få hjælp fra
mennesker og organisationer som vores.
Og til hverdag kan det nogle gange
lykkes at råbe omverden op.
Alt det er lige nu væk, og de politiske
aktivister og menneskeretsforkæmpere
sidder som millioner af andre alene i
deres hjem. Siddende skydeskiver har
nogle kaldt sig selv.
Oxfam og vores partnere arbejder
benhårdt på at finde måder at beskytte
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disse mennesker. Nogle steder opretter
vi sikre steder, de kan være, og sørger
for, de har kanaler til at
kommunikere med folk.
Andre steder hjælper vi med

fødevarehjælp, lægehjælp, og psykosocial førstehjælp, så både de og deres
familier kan overleve
lockdown.

Aktivisten Berta Câceres blev dræbt i 2016, men hendes kamp er et forbillede for mennesker
over hele Latinamerika, der ofte med livet som indsats kæmper for retfærdighed.
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SKOLERADIO TIL BØRN I MOZAMBIQUE

I takt med at skoler over hele verden blev lukket, og skolebørn sendt hjem, er der dukket alternative
undervisningsformer op. En af dem, der også kommer de fattigste familier til gode, er skoleradio,
som lige nu blandt andet bruges af mere end en million børn i Mozambique.
JEREMIAS BENJAMIN / NANA OG MALENE AADAL BO

MOZAMBIQUE: På en bænk uden for
familiens hus nær provinsbyen Mocuba i
Mozambique sidder Benedita Matias. Hun
tager noter, mens hun lytter til stemmen, der strømmer ud fra den radio, hun
har stillet i skyggen foran sig.
Sådan ser Beneditas skolegang ud
i disse uger, hvor der er erklæret undtagelsestilstand i Mozambique, og alle
skoler holder lukket på ubestemt tid.
”Jeg blev meget ulykkelig, da vi blev
sendt hjem uden nogen udsigt til at
komme igen foreløbig. Jeg går i syvende klasse og har en drøm om at blive
sygeplejerske. Og det kræver, at jeg
lærer en masse og klarer mig godt. De
første uger var der ingen undervisning
overhovedet, og jeg var meget bekymret
for, hvornår jeg ville komme i skole igen,”
siger Benedita.

RADIO NÅR UD TIL DE FATTIGSTE
Myndighederne i Mozambique var ellers
hurtige til at etablere alternative undervisningsformer, så de mange hjemsendte børn kan fortsætte deres skolegang;

JEREMIAS BENJAMIN / NANA

omfattende undervisningsmaterialer
til de ældste elever blev lagt online, og
uddannelsesministeriet gik sammen
med landets største tv-kanal om at lave
undervisning på tv. Til gavn for mange.
”Men den store andel af børnene i
Mozambique, som bor uden for byerne
og ikke har råd til tv eller adgang til
internet, var der ingen tilbud til,” siger
Gil Mahara fra Oxfam i Mozambique.
Derfor gik en række organisationer
med støtte fra Oxfam IBIS sammen om
at etablere undervisning via radio.
Eksperter sammensatte et pensum og
producerede indhold, og radiostationer
lavede plads i bedste sendetid. Samtidig
fandt Oxfams partnere frem til lokale
ressourcepersoner, der kan støtte de
børn, der har brug for hjælp til at fortsætte skolegangen hjemmefra.
Det var Beneditas far, der hørte om
radioskolen og nu hver dag sørger for, at
radioen står klar til Benedita og hendes
otte brødre.
”Selvfølgelig er det noget andet end at
være i skolen. Men jeg kan egentlig godt

lide den måde, lærerne forklarer tingene
på, og at de også af og til bruger vores
lokale sprog,” siger Benedita.

AFGØRENDE AT HOLDE FAST
For Oxfam IBIS og vores partnere er det
afgørende, at børnene holder fast i
skolegang i en eller anden form. Fordi de
ellers kommer bagud, men også fordi afbræk i skolegangen kan betyde, at børn
fra udsatte familier dropper ud og aldrig
vender tilbage til skolebænken.
”Familierne har ikke mulighed for at
have deres store børn gående uden at
lave noget. Pigerne risikerer at blive
giftet bort, og drengene bliver sat i arbejde og skaber måske en indtægt, som
familien nødigt vil undvære igen,” siger
Gil Mahara.
Med radioskolen håber man at
fastholde børnene i skolen og bevare
familiernes tro på, at uddannelse er den
rigtige vej for deres børn.
I alt er 15 lokale radiostationer involveret i projektet, som giver skoleradio til
mere end en million børn i Mozambique.
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UDBREDER LIVSVIGTIG INFORMATION I SYDSUDAN
God og troværdig information er afgørende for at beskytte Sydsudans befolkning
mod COVID-19 og forhindre, at krisen får andre konflikter til at blusse op.
MALENE AADAL BO

RENT MINKAMAN OG WILLIAM VEST-LILLESØE

SYDSUDAN: Coronakrisen har bremset de
længe ventede forhandlinger om en varig
fredsaftale og samtidig været årsag til
rygter og usikkerhed.
En vigtig del af Oxfams arbejde i Sydsudan handler derfor om at sikre befolkningen adgang til god og troværdig information om COVID-19.
En af kanalerne er kampagnen med
det uformelle navn 20 days radio jingle
campaign, hvor frivillige på motorcykler og
i bil kører ud til store og små lokalsamfund
og afspiller radiospots.
Nogle videregiver de generelle råd om
afstand og hygiejne, andre er anbefalinger særligt til ældre eller gravide, og nogle
er information til forældre om, hvordan
de kan hjælpe deres børn til at fortsætte
skolegangen hjemmefra.
”Vi sørger for, at informationen når ud til
de allermest sårbare, så de får en chance
for at beskytte sig selv og deres familier.
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Ved at udbrede information og samtidig
afhjælpe den værste hungersnød kan vi
desuden mindske risikoen for, at rygter
og nød fører til konflikter, som kan true
fredsarbejdet,” siger Dominic Kango fra
Oxfam i Sydsudan.

ET AF DE MEST SÅRBARE LANDE
Der er stadig kun knap 1.500 bekræftede tilfælde af COVID-19 i Sydsudan,
men landet er ifølge WHO et af de mest
sårbare i forhold til coronapandemien.
Sundhedssystemet er i knæ, store dele
af befolkningen lever under forhold, der
gør det svært at inddæmme smitte, og
indbyggerne kæmper i forvejen med sult
og sygdom og eftervirkningerne af krig.
Ud over information bidrager Oxfam
med rent vand, sæbe, nødhjælp og støtte
til voldsramte og forbereder, hvordan man
kan sikre, at også de fattigste børn kommer tilbage i skole, når de åbner igen.

Coronakrisen

ONLINEUNDERVISNING TIL UNGE I JORDAN

Med nedlukning af arbejdspladser, uddannelsessteder og de fleste offentlige rum har unge i Jordan fået tid tilovers.
Tid, som de kan bruge på at dygtiggøre sig via job- og undervisningsportalen FORSA.
AISHA SHTIWI OG MALENE AADAL BO

PRIVAT

JORDAN: “Størstedelen af MENAs unge
er lige nu hjemme og efterspørger meningsfulde ting at foretage sig. For dem
betyder det meget at kunne få relevant,
gratis onlineundervisning som den, vi
tilbyder,” siger projektleder Almudaffar
Shoubaki fra den jordanske organisation
Leaders of Tomorrow.
Organisationen er en af Oxfams partnere i Jordan og støttes blandt andet
gennem Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, fordi de spiller en vigtig rolle i
at hjælpe unge til at dygtiggøre sig og få
adgang til arbejdsmarkedet.
Da coronakrisen ramte Jordan, lagde
organisationen hurtigt en mængde nyt
undervisningsmateriale ud på deres uddannelses- og jobportal FORSA og brug-

te sociale medier til at opfordre unge til
at få det bedste ud af situationen ved at
bruge tiden på at dygtiggøre sig.
Nu har platformen halvanden million
brugere fra hele regionen.

AFGØRENDE AT HOLDE FAST
En af de nye brugere er jordanske
Sana’a Abbadi, som havde job i en ngo,
men blev arbejdsløs, da et nyt projekt
blev udsat på ubestemt tid på grund af
coronakrisen.
”FORSA hjælper mig igennem en svær
tid ved at give mig noget meningsfuldt
at lave, mens jeg er tvunget til at være
herhjemme. Jeg lærer nye ting, som forhåbentlig vil hjælpe mig med at komme
hurtigt i arbejde igen,” siger Sana’a.

UDDELER KONTANTER TIL SÅRBARE FAMILIER I KENYA

For at beskytte de allermest udsatte i slumområderne uden for Kenyas hovedstad Nairobi er Oxfam med til at uddele
nødhjælp i form af kontanter. I første omgang får 1.500 familier hver godt 300 kroner til at komme igennem krisen.
LEVI GIKANDI

ASHA JAFFAR

KENYA: “Alle frygter vi at blive syge. Jeg
er gammel, så jeg vil sikkert dø, hvis jeg
bliver smittet. Men hvordan skal vi klare
os?” Sådan siger Ann Gakenia Muthungu,
en 69-årig bedstemor, som står alene
med ansvaret for syv børn i et slumområde i udkanten af Nairobi.
Det er snart tre måneder siden, at
Kenyas regering lukkede samfundet ned
og indførte omfattende udgangsforbud.
Siden har et utælleligt antal hushjælpere,
rengøringsfolk, små butiksindehavere,
gadesælgere og andre i den uformelle
sektor mistet deres indtægt.
“Vi skal blive hjemme, men hvordan kan
vi blive her uden mad? Vi kommer til at dø
af sult,” siger Ann Gakenia Muthungu.

at 30 procent var i alvorlig risiko for at
komme til at sulte. For at komme disse
familier til undsætning besluttede Oxfam
og vores partnere at uddele nødhjælp i
form af kontanter. Godt 300 kroner til hver
af de 1.500 familier, der blev vurderet til
at have allerstørst behov.
”Mange af disse mennesker stod i en

situation, hvor de kunne vælge at bryde
udgangsforbuddet og risikere smitte eller
blive hjemme og lade familien sulte. Vi giver dem mulighed for at blive hjemme og
samtidig få opfyldt deres basale behov,”
siger projektkoordinator, Gabriella D’Elia.
Over de næste uger regner vi med at
hjælpe i alt 20.000 udsatte familier.

EN CHANCE FOR AT KLARE KRISEN
Allerede i april viste en opgørelse fra
Urban early Warning Early action Coalition
(UEWEA), at kun en femtedel af familierne
havde en nogenlunde stabil indtægt, og
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Hvad skete der med

Muna fra
Za'atari?

Da vi mødte Muna i 2017, legede hun ofte
med sine brødre og fætre foran deres hus.

Vi mødte Muna i flygtningelejren Za’atari i det nordlige
Jordan for tre år siden. Dengang var hun 10 år gammel.
Da coronapandemien nåede Jordan, kontaktede vi
hende for at høre, hvordan hun klarer sig.
LINE GØRUP TROLLE

WILLIAM VEST-LILLESØE OG MUNAS PRIVATE FOTOS

JORDAN: Muna og hendes familie flygtede fra Syrien til Jordan i 2013. I Syrien
var bombningerne af deres landsby
blevet hyppigere, og en morgen fløj en
raket ind gennem vinduet og landede på
gulvet ved siden af Muna. Raketten eksploderede ikke, men den dag besluttede
familien at flygte.
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Den første tid i Jordan var Muna bange
- bange for at gå udenfor, bange for fly
på himlen og for, at folk ville bryde ind
i deres telt om natten. Hun savnede
familiens hus i Syrien, og hun talte ofte i
telefon med sin veninde derhjemme.
Efter tre måneder i lejren fik familien
et containerhus at bo i, Muna fik en ny

bedste veninde inde hos naboen, og
hun blev glad for skolen.
Alt det fortalte hun, da vi i 2017 interviewede hende til LæseRaketten - den
skolebog, vi udgiver hvert år med historier
om børn fra hele verden. Dengang drømte
hun om at blive lærer og om at flytte hjem
til Syrien, når der forhåbentlig engang
bliver fred.
Men den drøm har hun lagt væk,
fortæller hun, da vi i begyndelsen af maj
hører fra Muna over WhatsApp.
Ligesom Danmark og store dele af
resten af verden er Jordan præget af
coronapandemien, og meget er lukket
ned for at begrænse smittespredning.

HVAD SKETE DER MED?

Midt i det hele sidder Muna og synes, at
hverdagen er svær. Hun synes ikke, der
er mange ting tilbage at være glad for i
Za’atari. Hendes bedste veninde er flyttet væk, og hendes bedstemor og tante
er rejst tilbage til Syrien. Hun savner
dem og taler med dem over WhatsApp,
men Muna taler ikke med andre i Syrien
længere.
”For at være ærlig, så savner jeg
ikke Syrien. De fleste af mine minder
er fra mit liv i Jordan, og det elsker jeg
højere."
Muna bor stadig i flygtningelejren, der
midt i et goldt ørkenlandskab strækker
sig støvet og varm over fem kvadratkilometer. Telte og containerhuse ligger
i net med små gader imellem. Før var
lejren fuld af liv og handel med alt fra
brudekjoler til lokale oste, men under
pandemien ligger lejrens gader øde hen.
Der er udgangsforbud om natten og
hver fredag samt restriktioner på, hvor
folk må færdes.
”Der er ingen sammenkomster, ingen
besøg, og jeg går sjældent ud for at
lege. Både fordi det ikke er tilladt at
bevæge sig rundt i lejren, og fordi jeg er
bange for, at nogen fra min familie bliver
smittet. Hvis nogen i lejren får det, vil
det hurtigt sprede sig til rigtig mange
mennesker her.”

”MIN MOR ER MIN HELT”
Munas mor er alene med sine fem børn.
Hun er sundhedsmedarbejder i lejren
og arbejder derfor under nedlukningen,
hvor hun leverer medicin og laver sundhedstjek hjemme hos folk.
Muna og hendes søskende er hjemme
næsten hele tiden, mens deres mor
arbejder og tager sig af alle indkøb.
”Alt ansvaret falder på min mor. Hun
går på arbejde for at forsørge os, hun
køber ind og står i lange køer for at
hente nødvendige ting fra markedet
og bageriet. Min mor er min helt, og jeg
prøver at hjælpe hende, alt hvad jeg kan
herhjemme,” fortæller Muna.
I lejren bor folk tæt sammen, men der
er vagter og politi, som sørger for, at
folk holder afstand udendørs. Der har
ikke været nogle coronatilfælde i lejren
endnu, og alle holder vejret og håber, at
det fortsætter sådan.

ÉN MOBILTELEFON TIL ARBEJDE
OG SKOLEGANG
Mens skolen er lukket, får eleverne
onlineundervisning hjemme. Lærerne
optager små videoer med opgaver til
eleverne, og så løser de opgaverne i deres kladdehæfter, tager billeder af deres
svar og sender billederne tilbage. Muna
og hendes søskende må deles om deres
mors mobiltelefon til at lave skolearbejdet på. Og de kan kun låne den, når hun
er hjemme, for hun bruger den i løbet af
arbejdsdagen.
Snart starter eksamenerne online, og
så er Munas mor nødt til at komme tidligt hjem hver dag. Hun har også været
nødt til at låne penge af naboerne til at
købe data til telefonen.
Muna vil gerne videre med sit liv. Hun
håber, at situationen snart bliver bedre,
og at familien en dag får råd til at flytte
ud af lejren:
”Jeg er træt af at leve på denne her
måde. Jeg vil virkelig gerne have et
ordentligt hjem. Jeg vil gerne gå i en
almindelig skole og få en bedre uddannelse,” siger hun.
Læs historien om Muna i
LæseRaketten fra 2018 her:
www.heleverdeniskole.dk/muna

DET GØR OXFAM
• Flygtningelejren Za’atari
ligger i det nordlige Jordan tæt på
grænsen til Syrien. Her bor cirka
77.000 mennesker.
• Oxfam sørger for rent vand, sanitet, affaldssortering og hygiejne
for at forhindre spredning af
sygdomme.
• Oxfam hjælper familierne med
at skabe sig en indtægt og give
deres børn en god skolegang.
• Oxfam laver oplysningsarbejde om
blandt andet COVID-19. I lejren gik
der rygter om, at ny coronavirus
smitter via fluer, og at lakrids,
hvidløg og urter kan kurere det.

Muna er i dag 13 år.
Hun drømmer om at
flytte ud af lejren og
slå sig ned i Jordan.
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Det er nu, det bliver afgjort, hvordan verden skal se ud på den anden
side af coronakrisen. Lad os gribe
muligheden for sammen at skabe
en bedre verden.
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