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For brasilianske Taily Terena begynder ligestilling med respekten for naturen og livet selv.

Historisk sejr til Wayuufolket /11

De har kæmpet mod den lokale kulmine i tæt
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Sammen
forandrer
vi verden

• Amilvar • Taily • Abu • Carmen • Jennifer
• Aurora • Emily • Blas • Emma • Sami
• Søren • Karl • Johnson – og dig

Leder

er vi blevet for
vant til at vinde?
DANMARK: Jeg læste engang om en succesrig fodboldklub, hvor både spillere og
fans var blevet så vant til at vinde, at de efterhånden betragtede førstepladsen som
deres naturlige ret. En anden gang har jeg hørt en psykolog beskrive, hvordan folk
har det med at fortolke held og tilfældig succes som et retfærdigt resultat af deres
egen indsats og bedrift.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om denne tankegang i virkeligheden reflekteres i hele den rige del af verden. At vi ikke alene føler os heldige, men egentlig
synes, at vi på en eller anden måde har fortjent de privilegier, vi har. At vi på en måde
har ret til at beholde dem for os selv.
Måske er det derfor, det er så svært for os at dele. At være ægte solidariske og reelt
dele livets muligheder og klodens ressourcer mere lige. Uanset grunden er vi nødt til
at ændre opførsel. Vi i den rige del af verden har ingen ret til at sætte os så tungt på
verdens ressourcer, som vi gør. Der er desværre utallige eksempler på, at det er det,
der sker. Jeg kan give dig de to, der lige nu ligger på mit skrivebord.
Det første finder vi i Oxfams klimarapport ”The Carbon Inequality Era”, som du kan
læse mere om i nærværende magasin. Den fastslår, at den rige del af verden bærer
den væsentligste del af ansvaret for klimakrisen ved gennem mange år at forbruge
og udlede CO2 i så store mængder, at verdens klima er forandret derved. Dertil kommer de lokale miljøkatastrofer i kølvandet på minedrift, plantagedrift og udvinding af
olie og naturgas, som især er drevet af de riges forbrug og jagt på profit.

Ved siden af klimarapporten ligger en opgørelse, der viser, at den rige
del af verden samtidig i vidt omfang lader den fattige del af verden sejle
sin egen sø, når selvsamme klimaforandringer ødelægger deres liv og
levegrundlag. Vi har skrevet under på, at vi vil støtte grøn omstilling og klimatilpasning i verdens fattige lande, men har kun givet en tredjedel af det lovede beløb.
Og langt størstedelen er endda givet som lån – ofte på så dårlige vilkår, at de reelt er
en gældsfælde for udviklingslandene.
Tænk, hvad vi sammen kunne have skabt af muligheder og udvikling, hvis vi havde
haft modet til at dele. Lad os finde det mod og den vilje og stå sammen om at gøre
det bedre end generationerne før os.

Lotte Ærsøe

Tak, fordi du er med.

Kristian Weise
Generalsekretær, Oxfam IBIS
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LIGE NU ER DU
MED TIL AT
HJÆLPE OFRENE
FOR ORKANERNE I
MELLEMAMERIKA
Orkanen Eta er en af
de værste tropiske
orkaner, der har ramt
Mellemamerika i nyere
tid. I november hærgede den Guatemala, Nicaragua og Honduras.
Mange blev dræbt.
Sammen med dig har
vi sendt livreddende
nødhjælp til ofrene.
TUSIND TAK!

Succes

Sådan!

Liberias kvinder har
vundet en stor sejr
RIKKE HOVN POULSEN

AHMED JALLANZO/EPA/RITZAU SCANPIX

Succes: Liberia er et af verdens mindst ligestillede lande.
Voldtægt og vold mod kvinder er uhyggeligt udbredt.
Men i de senere år er den feministiske bevægelse blevet
stadigt stærkere, og i september i år kulminerede modstanden i en tredages antivoldtægtsmarch i hovedstaden
Monrovia. Det lykkedes deltagerne at råbe selveste præsidenten op, så han til sidst var nødt til at handle.
"Voldtægt bør anses for en national katastrofe i Liberia," proklamerede nu Liberias præsident, George Weah,
og fremlagde samtidig en national handleplan til bekæm-

pelse af voldtægt. Det er en gevaldig sejr for Liberias
kvinder.
Oxfam IBIS har i mange år støttet Liberias kvindebevægelse, så de har kunnet opbygge viden og metoder i deres
kamp for forandringer.
Kvindernes sejr i Liberia er et meget konkret eksempel
på, at civilsamfund kan skabe en bølge, der forandrer
tingenes tilstand til det bedre. Liberias kvinder viser, hvor
meget det nytter, når almindelige mennesker går sammen
og kæmper for en sag. Hvor er det godt gået!
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SÅDAN BRUGER
OXFAM IBIS PENGENE

3 mennesker du
støtter, så de kan
hjælpe andre

76 %
Sahar Elbachir

PÅ LANGSIGTEDE
UDVIKLINGSPROJEKTER
OG STØTTE TIL POLITISK
FORANDRING

ABU AHMAD fra Syrien er frivillig for Oxfam i
Libanon og med til at bekæmpe corona ved at
vedligeholde de lokale vandforsyninger i den
flygtningelejr, hvor Abu Ahmad selv bor med
sin hustru og seks børn.

9
%
PÅ AT HJÆLPE
MENNESKER I
AKUT NØD

6%

6%

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

Coco McCabe

PÅ AT REJSE
FLERE PENGE
TIL UDVIKLING

3%

PÅ OPLYSNING
OM UDVIKLING OG
GLOBALE FORHOLD

Emmanual Museruka

CARMEN VILLANUEVA er lokal helt for indbyggerne i et ludfattigt kvarter i Puerto Ricos hovedstad, San Juan. Her har coronakrisen ramt
hårdt, og Carmen har kæmpet for retfærdighed
og selv løftet en stor del af opgaven med at
bringe nødhjælp fra Oxfam ud til de svageste.

BAG FORSIDEN

JENNIFER AKONGA er lærer i det nordlige
Uganda og går hver dag lange afstande for at
undervise sine elever i deres hjem. Hun ved,
hvad det betyder for disse børn at holde fast i
håbet om uddannelse og fremtid.

4 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

Thomas Flensted

Vi forandrer verden
sammen
Tusind tak

Da vi forrige år mødte Amilvar
Peinda Amaya i San Rosé i Guatemala, sagde han, at han er villig til
at spilde sit blod, hvis bare hans
børn og børnebørn kan få et liv i
frihed. Siden har han og de andre
mineaktivister sammen med
Oxfam IBIS’ partner CODIDENA
vundet en stor sejr over dem, der
i årevis har drevet skadelig og
ulovlig minedrift i området. Minen
er lukket på ubestemt tid, og nu
venter et retsligt opgør.

Kort og godt

Emmanuel Museruka

Giv
mundbind
til 20
flygtninge
– og få ét til
dig selv

Mangler du et genanvendeligt mundbind? Så vælg vores!
Når du donerer 150 kroner, giver du nemlig 20 flygtninge et mundbind, der kan redde liv – og som tak får du selv et genanvendeligt
og sundhedsgodkendt Oxfam IBIS-mundbind.
De 20 mundbind til flygtningene er lokalt produceret i Rhino
Camp i Uganda, hvor der bor omkring 40.000 flygtninge fra
Sydsudan. En gruppe af lejrens kvinder er gået sammen med

Hans Bach

DERFOR STØTTER JEG
OXFAM IBIS
"Jeg kan lide det store fokus
på uddannelse og ligestilling, og så lykkes Oxfam
i højere grad end mange
andre med at skabe ligeværdige partnerskaber med
mennesker over hele verden.
Det er meget vigtigt."

kvinder fra lokalområdet om at sy mundbindene. På den måde
skaber de arbejdspladser, samtidig med at de er med til at
bremse coronasmitten. Kvindernes mål er at lave ét mundbind
til hver af lejrens indbyggere – din støtte hjælper dem godt på
vej.

Donér 150 kroner i dag og giv 20 mundbind til
flygtningene – og 1 til dig selv.

Cayman
Islands er en
piratstat, der
lever af andres
skatteindtægter.
En skattelyliste
uden dem er en
absurditet.
Sådan sagde Oxfam IBIS’ generalsekretær, Kristian Weise, da EU
i oktober fjernede Cayman Islands fra listen over skattelylande.
Nu indeholder listen, der skulle være et værktøj til at bekæmpe
global skatteunddragelse, ikke et eneste af de lande, som reelt
er blandt verdens værste skattely.

EMILY ENDERSEN, MEDLEM AF OXFAM IBIS OG
FRIVILLIG I LATINAMERIKAGRUPPEN
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Oxfam IBIS' generalforsamling 2020
Gør vi det godt nok, og hvad
skal vi gøre anderledes de
næste år. Det blev diskuteret på årets generalforsamling, hvor også Mogens
Lykketoft kiggede forbi.
MALENE AADAL BO

HANS BACH

DANMARK: ”I gør et fantastisk godt arbejde, det synes jeg. Med at vise uligheden
i verden og forklare årsagerne til den. I
kommer med konkrete råd og samler folk
i et krav om at gøre noget. Det er rigtig
fint.”
Nogenlunde sådan faldt ordene fra
tidligere minister og formand for FN’s
generalforsamling, Mogens Lykketoft, da
han lørdag talte ved Oxfam IBIS' generalforsamling.
Retfærdigvis skal det siges, at han
sagde meget andet ud over at rose Oxfam
IBIS, bl.a. om behovet for at udskifte
vækstparadigmet og i stedet begynde
at omfordele sig til mindre fattigdom og
mere global velfærd. Pointer, som flere af
dagens godt 70 deltagere ivrigt nikkede til
undervejs og meget gerne ville spørge ind
til i den efterfølgende debat.
Oplægget var et godt afsæt på en dag,
hvor medlemmerne var samlet – nogle i
rummet og resten via zoom – for at diskutere, om Oxfam IBIS gør det godt nok og
bidrager på den måde, vi har sat os for.

Ifølge formand Christian Damholt er
mange ting lykkedes det forgangne år,
og han fremhævede særligt tre ting.
”Siden vi blev en del af Oxfam i 2016
har vi arbejdet for at gøre kvalitetsuddannelse til en prioritet for hele konføderationen. I Oxfams nye fælles strategi,
hvor kampen mod ulighed er det overordnede mål, står kvalitetsuddannelse
nu som et af de vigtigste redskaber i
det arbejde. Det er meget stort,” sagde
Christian Damholt.
Den anden ting, han fremhævede,
var vores kolleger og partnere rundt om
i verden, der midt under en coronakrise
på imponerende vis har hjulpet sårbare
mennesker i stort tal med at få adgang
til værnemidler, uddannelse, indflydelse,

Generalforsamlingen vedtog at slanke bestyrelsen, så den i fremtiden har 10 og ikke 14 medlemmer. Den nye bestyrelse består af: Enno Hofeldt, Malte Frøslee Ibsen, Sana Mahin Doost, Sara
Svalgaard, Mette Lybye, Christian Damholt, Julie Nolsøe Helles, Poul Erik Christoffersen og Signe
Tolstrup Mathiasen. Sidste medlem vælges blandt og af medarbejderne. Suppleanter: Jørgen Hvid
og Badar Shah.
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nye indtægtsmuligheder, nødhjælp og
job.
”Sidst, men ikke mindst, besluttede Oxfam IBIS' medlemmer sidste år, at vi skulle
øge vores fokus på klima. I år har vi været
med til at lancere flere rapporter, hvis tal
og anbefalinger har fået opmærksomhed i
og uden for Danmark. Det er en god start.”

ET KIG PÅ FREMTIDEN
Formandens beretning, regnskab, budget
og en række vedtægtsændringer blev
godkendt, og bestyrelsens forslag til
næste års arbejdsprogram blev taget godt
imod.
”En ting, som jeg gerne vil fremhæve er,
at vi den næste tid også skal se nærmere
på vores egen organisation," sagde generalsekretær Kristian Weise. "Vi skal se på
samarbejde og ledelse og styrke kulturen
på et sekretariat, der er vokset meget de
seneste år," tilføjede han og noterede sig
desuden især den brede opbakning til
forslaget om at skabe rum og ressourcer
til, at flere medlemmer kan engagere sig
fagligt og politisk i Oxfam IBIS' arbejde.
”Det er meget dejligt at opleve, at vi
har medlemmer, som virkelig ønsker at
bidrage til vores fælles kamp for en bedre
verden,” sagde Kristian Weise.
Find det fulde referat, nye vedtægter og
arbejdsprogram på www.oxfamibis.dk/
generalforsamling

Kort og godt

NØRHAVEN REDDER LÆSERAKETTEN
I foråret måtte vi med tungt hjerte ringe til vores samarbejdspartnere og fortælle, at der ikke ville
komme nogen LæseRaket i år. Bogen er Danmarks mest læste skolebog og giver hvert år mere
end hver anden danske elev et globalt udsyn og viden om, hvordan børn
lever i andre lande. Men i år ramte corona og betød, at finansieringen faldt til jorden.
Når vi alligevel om lidt kan sende årets udgave af den elskede bog af sted til skolerne, skyldes det i høj grad folkene på
trykkeriet Nørhaven. Efter en kort tænkepause ringede de til
Oxfam IBIS og tilbød at trykke hele årets oplag for os ganske
gratis. 100.000 bøger giver Nørhaven og deres papirleverandører dermed i gave til danske skolebørn.
Tusind tak til nørhaven!

Danmark samler ind

Klimaforandringer truer Wayuufolket i Colombia. Med
penge fra årets Danmarks Indsamling vil vi sikre rent
vand på skolerne, hvor børnene også skal lære, hvad de
kan gøre for at overleve som folk, når klimaet ændrer sig.

DANMARKS INDSAMLING
• En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen og samler ind for at hjælpe
mennesker i nogle af verdens
fattigste lande med at nå FN’s
verdensmål.
• Næste udgave løber over skærmen på DR1 6. februar 2021.
• Siden Danmarks Indsamling blev
afholdt første gang i 2007, har
danskerne bidraget med mere end
en milliard kroner, der har hjulpet
mere end syv millioner mennesker
til en bedre tilværelse.

L I L L E L AN D, STOR T H J E RT E

RIKKE HOVN POULSEN

PR

COLOMBIA: Det naturlige vandreservoir
bag landsbyen Malaky siger egentlig
det hele. I generationer har indbyggerne
hentet deres vand her, men nu er det
næsten tørret ud – ligesom alt andet i
det nordligste Colombia.
Indbyggerne mærker i allerhøjeste
grad klimaforandringerne. De har altid
indrettet sig efter den barske natur, men
de seneste årtier er vejret gået amok.
Væk er den årlige regntid – i stedet er

der én lang tørketid, afbrudt af voldsomme byger, som skyller alt væk.
Men Wayuufolket nægter at give op og
er opsat på at finde måder at overleve
på. Det vil Oxfam IBIS støtte dem i via
pengene fra den store landsindsamling,
Danmarks Indsamling, der kulminerer
ved en særlig tv-begivenhed lørdag
6. februar 2021.
Pengene skal gå til kvindeorganisationen Fuerza de Mujeres Wayuu, som

vil udvikle undervisningsmaterialer om
klimaforandringer, så de store børn i
området kan forstå, hvad der sker, og
blive dygtige til at tilpasse sig den nye
virkelighed.
"Målet er at støtte Wayuufolket i deres
arbejde for at leve i harmoni med deres
traditionelle verdensforståelse – under
de nye vilkår, som klimaforandringerne
byder dem,” siger Grethe Markussen fra
Oxfam IBIS.
7

Samtidig med, at de store Black Lives Matters demonstrationer
samlede mennesker i tusindvis over hele verden, så holdt man i
Brasilien lignende demonstrationer til forsvar for oprindelige folk.
Med i front var Taily Tarena.
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Det begynder
med respekten
for Moder Jord

Hverdagens overgreb mod kvinder er tæt forbundet med det moderne menneskes
respektløse udnyttelse af naturen og Moder Jord. På den måde bliver feminisme
svaret på mange af vor tids problemer, lyder det fra brasilianske Taily Terena, der
i november var gæst ved Oxfam IBIS’ debatrække om en feministisk fremtid.
MALENE AADAL BO

PRIVAT

BRASILIEN: Siden hun var 16 år, har Taily
om hendes bedstemors sygeleje hjemme
udvise omsorg og empati for naturen. På
Terena arbejdet som forkæmper for
i den landsby, hvor Taily voksede op og
den måde begynder og slutter kampen
naturen og oprindelige folks rettigheder.
stadig føler, hun mest af alt hører til.
for en bedre verden med, hvordan vi beLige så længe har
Den ligger i smuk
handler Moder Jord,” siger Taily Terena.
hun vidst, eller i
og frodig natur, men
hvert fald fornemomgivet på de fleste
FEMINISME ER SVARET
met, at kvinders
sider af kæmpestore
For hende rummer feminismen mange af
vilkår og rettigheder Din evne til at øve
jordbrug og landde svar, som verden sukker efter – altså
spiller en central
brugsvirksomheder.
ikke hvid feminisme, som hun kalder det,
omsorg for mennesker
rolle heri.
Virksomheder, som
men feminismen i form af den globale
hænger sammen med år for år æder sig ind kamp for Moder Jord og for lige rettighe”Den kamp, jeg
kæmper, er en kamp din evne til at have
på de områder, som
der for mænd og kvinder.
for kvinder og det
ellers er lovet og
”Nogle steder handler det om lige løn
feminine. Den hand- empati med naturen.
garanteret til Tailys
eller adgang til indflydelse. Andre steder
ler om en verden
folk. Og som sætter
om vold, retten til at eje jord eller at
med færre hierarkier og uden undertrykhårdt mod hårdt mod dem, der forsvarer
bestemme over sin egen krop. For mig er
kelse. En verden med respekt og omsorg
der ret og deres land.
det kampen for naturen og Moder Jord,”
i stedet for udnyttelse. Og hvor Moder
Andre steder i Brasilien er det misiger Taily Terena. Hun uddyber sit forbeJord er det naturlige centrum,” siger
nedrift, store infrahold over for den
Taily Terena.
strukturprojekter eller
gængse opfattelskovbrug, der gør vold
se af feminisme.
UDNYTTELSE AF MENNESKER OG
på mennesker og miljø.
”Feminismen
NATUR HÆNGER SAMMEN
Og alle vegne i Brasilien
er
hvid i sit
Feminismen er hvid
Taily er i dag 27 år gammel, bor i sit
– ja over hele verden,
udgangspunkt.
i sit udgangspunkt.
hjemland, Brasilien, og er ved at være
hvor der foregår en
Udtænkt i den
færdig som antropolog fra universitetet i ekstrem udnyttelse af
Udtænkt i den vestlige vestlige verden
Rio de Janiero. Hun er kendt og anernaturen, ser Taily også
og drevet frem af
verden og drevet frem kvinder fra nogle
kendt som fortaler for landets oprindeliekstrem udnyttelse og
ge befolkning, der lider under racisme og undertrykkelse af menbestemte kredse
af kvinder fra nogle
undertrykkelse, og som hver dag oplever nesker. For hende er det
og bestemte
overgreb fra økonomiske interesser, der
tydeligt, at tingene hører bestemte kredse.
intellektuelle
jagter profit i udnyttelsen af den natur,
sammen.
miljøer. Den er
mange oprindelige folk lever i og med.
”Din evne til at øve omsorg for menne- optaget af problemer, som især kommer
I disse uger er hele Tailys familie samlet sker hænger sammen med din evne til at en afgrænset gruppe kvinder ved, og
9
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Hans Bach

foreslår løsninger, som kun passer på en OMSORG FOR ALT LEVENDE
lille del af verdens befolkning.”
Dagligt ser hun konsekvenserne af denTaily Terena finder det arrogant og
ne afstumpede tankegang. Når minefejlagtigt at forsøge at udbrede den
selskaberne og plantagerne ødelægger
vestlige definition af kvindekamp og
naturen og smadrer lokalsamfund. Når
feminisme. Hun har ligesom mange
samfundet diskriminerer kvinder og
andre defineret sin egen feminisme og
oprindelige folk. Og når individer oplever
sin egen kamp. Og for hende er den tæt
vold, overgreb og manglende frihed.
knyttet til et opgør med den koloniale
”Alt det skal erstattes med respekt. Og
tankegang og den vestlige verdens
en forståelse af, at Moder Jord er verhistoriske og fortsatte udnyttelse og
dens centrum – ikke mennesket. Moder
dominans.
Jords velbefindende bør
”Den koloniale
være omdrejningspunktet
tankegang medfor vores liv,” siger Taily
fører en følelse
Terena.
Den koloniale
af at have ret til
Coronapandemien har
tankegang medfører ifølge Taily givet os en
respektløst at
opdage, overtage
mulighed for at tænen følelse af at have unik
og udnytte. I tanke os grundigt om.
ret til respektløst at
kegangen ligger
”Hvad kan vi hver især
en opfattelse af at
gøre for at redde verden?
opdage, overtage
være verdens cenVi er alle en brik i det store
og udnytte.
trum med en klar
billede, så bare vi gør en
overbevisning om
lille ting anderledes, så vil
det overlegne ved alt hvidt og vestligt,"
verden være forandret. Og hvis vi endda
siger Taily Terena.
kan forbinde os med andre, der ønsker
"Den tankegang gør, at vi udnytter og
det samme, så begynder det at bevæødelægger naturen og undertrykker og
ge sig i retning af en verden med mere
mishandler alle, der er svagere end os
empati, mere respekt og mere omsorg
selv,” siger tilføjer hun.
for alt levende.”

FEMINIST TALKS
I efteråret indledte Oxfam
IBIS en eventrække med fokus på
"Kvinder, der forandrer verden".
Den fortsætter over vinteren og foråret, hvor vi inviterer betydningsfulde kvinder til at tale om feminisme og deres kamp for blandt andet
ligestilling, fred og frihed.
Som medlem af Oxfam IBIS er du
selvfølgelig inviteret – live eller
online, som det kan lade sig gøre.
Følg med på facebook eller
oxfamibis.dk/arrangementer.

klima-ulighed

Historisk sejr
for Wayuufolket
Blas Sierra er leder
af et af de lokalsamfund, der i årevis har lidt under
naboskabet med
den store kulmine
El Cerrejón.

De mænd og kvinder, som i snart en hel generation har bekæmpet El Cerrejón-minen i
det nordlige Colombia, er endelig blevet hørt.
MALENE AADAL BO

COLOMBIA: I efteråret kom den besked,
som naboerne til den gigantiske kulmine
El Cerrejón i det nordlige Colombia har
ventet på i årevis.
Deres sag var blevet hørt på allerhøjeste plan, og FN svarede ved i stærke
veninger at kritisere den ødelæggelse af
natur og levegrundlag, kulminen forårsager. FN opfordrede desuden Colombias
regering og firmaet, der ejer minen, til
omgående at lukke minen, mens man
seriøst undersøger naturødelæggelserne
og de mange overgreb og krænkelser,
civilbefolkningen har oplevet.
”Det er en sejr for alle oprindelige folk,
der med livet som indsats kæmper for deres rettigheder midt i elitens grådige jagt
på naturressourcer. Folk, som jeg er stolt
af at kunne kalde Oxfams allierede,” siger
Misha Wolsgaard-Iversen, seniorrådgiver
i Oxfam IBIS.

NARRET AF GYLDNE LØFTER
Blas Sierra er leder af lokalsamfundet El
Rocio og en af dem, der i begyndelsen så
hele landsbyer blive flyttet, fordi jorden

ANDRÉS CARDONA

under deres fødder var fyldt med kul. Enkelte afgav jorden frivilligt – de blev narret
af tomme løfter om en gylden fremtid.
Andre gjorde modstand, men den blev
hurtigt knægtet. For en tid. For modstanden vendte tilbage, da indbyggerne så
livet og naturen forandre sig for øjnene
af dem.
Minen voksede, så der ikke længere
var plads til kvæget. Og den fyldte luften
med kulstøv, så afgrøderne holdt op
med at gro. På et tidspunkt ændrede det
klare flodvand sig til en rødbrun, grumset
væske, der ikke længere kunne drikkes.
Samtidig kom der flere og flere historier
om tvang, vold og overgreb.
"Jeg har fået dødstrusler, og jeg er
blevet skudt efter. Vi kæmper en kamp for
retfærdighed, som vi er nødt til at vinde.
Men vi har været bange," siger Blas Sierra.
Til gengæld har han og hans folk med
årene fundet en helt ny styrke. De har fået
et organiseret sammenhold med andre
lokalsamfund, der er påvirket af minedrift.
Der bliver anlagt retssager og ført
oplysningskampagner, der bliver holdt

møder med politikere og ambassadører,
og senest selskabet bag El Cerrejón holdt
generalforsamling i London, var bevægelsens folk på talerstolen.
”FN’s udmelding er en kæmpe sejr og
viser, at det globale pres betyder alt. Nu
skal de multinationale virksomheder, som
ejer El Cerrejón, stilles til ansvar, og der
skal ryddes op efter årtiers forurening og
overgreb,” siger Misha Wolsgaard-Iversen.

LÆS MERE
27-årige Mónica Lopéz er vokset
op i minens skygge. Læs hendes
historie på:
www.oxfamibis.dk/cerrejon
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klima-ulighed

Klimakrisen

drives af verdens
rigeste
Verdens rigeste procent forbruger en uforholdsmæssig stor del af vores fælles
ressourcer. Siden 1990 har de udledt dobbelt så meget CO2 som den
fattigste halvdel af verdens befolkning og er nu i fuld gang med at opbruge verdens
samlede CO2-budget. Det viser Oxfams nye rapport om klimaulighed.
MALENE AADAL BO

GLOBALT: ”Mens klimakrisen truer vores
fælles fremtid, står det nu sort på hvidt,
at det i stor udstrækning er verdens
rigeste mennesker, der bærer skylden."
Det sagde generalsekretær Kristian
Weise i en kommentar oven på efterårets lancering af Oxfams klimarapport
"The Carbon Inequality Era".
Den viser ganske klart, hvordan det
globale CO2-budget er blevet anvendt til
stadigt stigende forbrug hos de allerede
privilegerede, mens de dårligt stillede er
forblevet i fattigdom.
"De fattigste, som nu også rammes
hårdere end de rige af klimaforandringernes konsekvenser. Sådan er den
ulige virkelighed,” siger Kristian Weise.
Undersøgelsen er lavet af Oxfam i
samarbejde med Stockholm Environment
Institute (SEI) og viser blandt andet:
• At verdens rigeste 1 procent fra 19902015 har udledt dobbelt så meget CO2
som den fattigste halvdel af verdens
befolkning.
• At klimaets kritiske udvikling fortrinsvist er drevet af verdens rigeste
10 procent (målt på indkomst), der
12 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

4 ting vi bør gøre

De rigeste mennesker og lande skal påtage sig et langt større ansvar, når det
gælder reduktion af CO2-udledninger og en større omfordeling af de penge og
ressourcer, kloden har til rådighed. Konkret foreslår Oxfam IBIS, at vi:

1.
2.
3.
4.

Forøger klimabistanden til verdens fattigste lande. Som i reel bistand
– ikke støtte til eksport af dansk grøn teknologi eller i form af dyre lån,
der skal betales tilbage.
Styrker den langsigtede udviklingsbistand med fokus på ulighedsbekæmpelse, bedre omfordeling og menneskerettigheder. På den måde
kan Danmark bidrage til at styrke tilpasningsevnen og modstandsdygtigheden hos sårbare befolkningsgrupper, der er særligt udsatte for
klimaforandringerne.
Gentænker skattesystemet, så det er med til at mindske klimabelastningen. Man bør særligt se på beskatning af luksusvarer med stor
CO2-udledning og skabe incitamenter mod at flyve for meget, køre i
benzinslugere og nedkøle eller opvarme huse via fossildrevne anlæg.
 ikrer offentlige investeringer i en grønnere økonomi. Over hele
S
verden skal så meget som muligt af trafikken være eldreven, og husholdninger, landbrug og produktion udlede så lidt CO2 som muligt. Resultaterne skal ske hurtigt, og Danmark skal bidrage alle de steder, vi kan.

klima-ulighed

DE RIGE LANDE
GIVER HELLER
IKKE DEN KLIMABISTAND,
VI ELLERS HAR LOVET
I 2015 lovede verdens rige lande
med den såkaldte Parisaftale at
give 100 milliarder dollars om året
til grøn omstilling og afbødning af
konsekvenserne af klimaforandringerne i verdens fattige lande.
Af de knap 60 milliarder, de rige
lande selv har rapporteret at have
givet i 2017 og 2018, estimerer
Oxfam, at den reelle værdi kun
er omkring 20 milliarder, når man
fraregner tilbagebetaling af lån,
renter og andre former for overrapportering.
Et andet problem er, at hele 80
procent af finansieringen ikke gives
som tilskud, men som lån – ofte på
så ugunstige vilkår, at de
øger udviklingslandenes
gældsbyrde.
Læs Oxfams Climate
Finance Shadow
Report på:
www.oxfamibis.dk/
klimafinasiering

gennem deres forbrug er ansvarlige for
52 procent af den samlede udledning
af CO2 fra 1990-2015.
• At verdens 50 procent fattigste (målt
på indkomst) kun står for 7 procent
af den samlede udledning i samme
periode.
• At den øgede mængde af CO2 i atmosfæren fra 1990-2015 hovedsageligt
skyldes, at de rigeste har øget deres
forbrug af fossile brændstoffer.

DET GÅR KUN DEN GALE VEJ
Trods vindmøller, klimaplaner og ny grøn
teknologi går det lige nu kun den gale
vej med CO2-udledningen – paradoksalt
nok, fordi de rige bliver rigere, og med
rigdom følger et endnu mere ressource-

krævende forbrug. Det bliver nogle gange fremstillet, som om det ikke nytter
noget, at lande som Danmark går foran
på klimadagsordenen, når middelklassen samtidig vokser i Kina og Indien, og
Afrika er midt i et befolkningsboom.
"Men det er ikke kinesernes fjernsyn
eller indernes køleskabe, der har bragt
os på kanten af afgrunden. Og det er
slet ikke afrikanernes landbrug," siger
Kristian Weise.
"Det er os i toppen af den globale indkomstpyramide – os og vores flyrejser og
benzinslugende biler og luksusforbrug
og vores opvarmning og nedkøling af
store boliger,” tilføjer han.
Fra 1990 til 2015 blev størrelsen af verdensøkonomien (globalt BNP) fordoblet,

men det er de rigeste 10 procent, der
snupper stort set hele fremgangen og
bliver stadigt rigere.
Samtidig lever knap halvdelen af verdens befolkning stadig i dag for under
5,50 dollars om dagen.
”På den måde er klimakrisen tæt
forbundet med den globale ulighedskrise, der betyder, at de få forbruger
langt størstedelen af de ressourcer, som
burde være retfærdigt fordelt og komme
alle mennesker til gode. Det må vi lave
om på,” siger Kristian Weise.
Du kan læse hele rapporten og anbefalingerne på www.oxfamibis.dk/
klimaulighed
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Hjemmeundervisning

hjælper krigens
børn gennem krisen
Coronakrisen risikerer at koste udsatte børn deres chance for nogensinde at tage
en uddannelse. Flere helt unge piger bliver gravide, de store drenge søger væk for
at finde arbejde. Lige nu gør dedikerede lærere derfor alt, hvad de kan, for at
fortsætte undervisningen.
RIKKE HOVN POULSEN

EMMANUEL MUSERUKA

UGANDA: 17 år gammel har Okello allerede oplevet et helt livs udfordringer.
Hun er flygtning fra krigen i Sydsudan
og bor nu i flygtningebyen Palabek i det
nordlige Uganda. Uro, fattigdom, krig og
flugt har kostet hende års uddannelse,
men sidste år lysnede det, da hun fik
plads på et af de særlige uddannel14 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

sesforløb, Oxfam IBIS’ partnere tilbyder
unge flygtninge som Okello via projektet
Education for Life.
”Jeg var glad, men så kom COVID-19,
og skolen lukkede. Det har varet mange
måneder nu. I mellemtiden er jeg blevet
gravid, og jeg er virkelig ulykkelig nu,”
siger Okello.

corona - det gør oxfam

MANGE FLERE BLIVER GRAVIDE

EDUCATION FOR
LIFE
• Otte organisationer er gået
sammen om et projekt, der
skal hjælpe 31.000 børn
og unge i Sydsudan og det
nordlige Uganda til en god
uddannelse.
• Vi efteruddanner blandt andet
700 lærere i, hvordan de underviser børn, der er påvirket af
konflikt, hvordan de håndterer
pandemien og underviser børn,
der har meget blandet alder og
niveau.
• Projektet er finansieret af EU.
www.oxfamibis.dk/brice

Hun er desværre blot en af mindst 13
skolepiger fra hendes nære lokalområde,
der er blevet gravide, siden pandemien
lukkede skolerne.
Okello vil ikke fortælle, hvordan eller
med hvem hun er blevet gravid, men
ifølge Johnson Okwera, der er leder af
Education for Life i Uganda, skyldes de
mange teenagegraviditeter en kombination af flere ting.
”De fleste sker som et resultat af overgreb, nogle har blot været sammen med
deres kærester og været uheldige. Alle
har de manglet adgang til prævention og
vejledning, fordi pandemien har skræmt
folk fra at henvende sig på sundhedsklinikkerne. Sikkert er det, at ingen af disse
piger har ønsket at blive gravide i så ung
en alder,” siger Johnson Okwera.

EN MILLION RISIKERER AT DROPPE UD
Det er ikke kun i Uganda, men over store
dele af verden, at antallet af teenagegraviditeter er steget under pandemien.
Organisationen World Vision anslår, at
stigningen er på op imod 65 procent, og
eftersom det mange steder ikke er tilladt
eller muligt at gå i skole, når man er
gravid eller har et barn, betyder det, at op
mod en million piger måske ikke vil vende
tilbage, når skolerne åbner igen.
”Det er en rystende udvikling, som kan
få kæmpe konsekvenser for den unge
generation af piger og kvinder, som nu
er blevet sat ud af spillet om deres egen

fremtid. Det understreger, hvor vigtigt
det er at sikre børns ret til uddannelse
også i forbindelse med kriser,” siger uddannelsesekspert i Oxfam IBIS, Kira Boe.

SKOLE ER ET SIKKERT RUM
For udsatte børn og unge er skolen langt
mere end et sted, hvor de kan lære at
læse og skrive. Skolen betyder tryghed,
håb og fællesskab, og for de mange
børn, som har mistet deres forældre, er
lærerne nogle af de få voksne, de kan
læne sig op ad.
”Det er virkelig hårdt for dem, at
skolen er lukket. Mine elever er dybt
demoraliserede, og mange har helt mistet håbet,” siger lærer Jennifer Cynthia
Akongo.
”Nogle af eleverne er endda vendt
tilbage til Sydsudan, nu hvor skolen er
lukket. Vi hørte forleden, at en af vores
drenge er blevet dræbt. Det er utroligt
trist,” siger hun.
Hun er overbevist om, at fortsat kontakt til skolen er afgørende for eleverne.
Derfor tager hun og hendes kolleger hver
dag kridt og kladdehæfter under armen
og går ud for at undervise eleverne i
deres hjem.
”Det er ikke optimalt, men vi gør vores
bedste,” siger hun.
En af dem, der har fået besøg, er
Okello. Faktisk har lærerne været ekstra
opmærksomme på hende, fordi de ved,
at hendes graviditet indebærer en stor
risiko for, at hun vil opgive skolen.
"Mine lærere har besøgt mig og hjulpet
mig meget. De siger til mig, at det ikke
behøver være verdens ende for mig. At
jeg godt kan komme tilbage i skole. Det
vil jeg virkelig gerne," siger Okello.
Okello er ikke pigens rigtige navn.
Hendes identitet er skjult for at beskytte
hende.
Som medlem af Oxfam IBIS har
du været med til at give lærerne
i Palabek mulighed for at gøre
en ekstra indsats for de udsatte
børn og unge. En indsamling tidligere på året gav nok til at købe
mundbind til alle lærerne og også
et par cykler, så de også kan
besøge de elever, der bor langt
fra skolen.
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Digitale platforme
giver øget adgang
til kvinder
Siden pandemiens start er mange uddannelsestilbud,
jobsamtaler, debatter og markedspladser flyttet online.
Det har vist sig at være en fordel for kvinder i
Mellemøsten og Nordafrika, der pludselig har fået
adgang til ting, de tidligere var udelukket fra.
LOUISE-CHRISTINE ANDRÉS

LOTTE ÆRSØE

MENA: Der er mange lande, hvor det
fortsat er svært for kvinder at få ordentlig
adgang til uddannelse og indflydelse og
blive en del af arbejdsmarkedet. Fordi
kulturelle normer sætter nogle barrierer
for, hvor de kan være sammen med hvem
og hvornår på døgnet. Og fordi staterne
ikke i tilstrækkelig grad sikrer eksempelvis børnepasning og pålidelig offentlig
transport - ting, som ville give kvinder
bedre mulighed for at deltage i aktiviteter
uden for hjemmet.
Men så kom pandemien og skubbede
16 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

på kort tid en lang række aktiviteter online, så man nu hjemmefra kan deltage,
lære nyt og tjene penge i højere grad end
nogensinde før.
”Det der sker er negativt for en del af
dem, der i forvejen er dårligt stillet og eksempelvis mangler IT-færdigheder og har
begrænset adgang til computere, strøm
og internet. Men det har samtidig givet
helt nye muligheder for en stor gruppe
af kvinder i regionen," siger Oxfam IBIS'
Mellemøstekspert, Naghmeh Mahmoudi
Kashani.

Ifølge hende har mange kvinder nemlig
langt nemmere ved at deltage og udnytte samfundets mange tilbud, når de
foregår online og dermed ikke er bundet
af tid og sted.

EFTERUDDANNELSE, NÅR BØRNENE
ER LAGT I SENG
Jordanske Sanaa Abbadi er en af dem,
der har haft fordel af, at tingene er flyttet
online. Hun mistede sit job tidligere på
året og frygtede, at det som alenemor
ville være svært for hende at finde tid
til efteruddannelse, netværksmøder og
jobsamtaler. Nu opdagede hun i stedet de
mange kurser og jobportaler, der er rykket
online og udvidet de seneste måneder.
”Selv om jeg har tilbragt meget af min
tid hjemme, har jeg både kunnet tage
efteruddannelse og søgt job. Det giver
mig en langt bedre chance for at komme i
arbejde igen,” siger Sanaa Abbadi glad.

corona - det gør oxfam

SKAL IKKE KUN VÆRE FOR ELITEN
Uddannelses- og jobformidlingsportalen
Forsa er den største af sin slags i regionen og drives af organisationen Leaders
of Tomorrow. Initiativet støttes af Oxfam
via Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.
Ifølge Forsas grundlægger, Sami Hourrani, er formålet med de digitale tilbud
netop at give marginaliserede grupper
- ikke mindst kvinder - muligheder og
tilbud, de ellers ville være udelukket fra.
”Kodeordene er retfærdighed og lige
adgang til muligheder og læring. Vi tilbyder artikler, undervisningsmaterialer og
kurser, som tidligere var forbeholdt den
arabiske elite,” siger Sami Hourrani.
En af de kvinder, der allerede før
pandemien har haft glæde af Forsa, er
Reham Al-Ghanem. Hun arbejder til daglig
som engelsklærer på en offentlig skole i
Jordan og fik gennem Forsa mulighed for
at tage et helt særligt kursus.
"Jeg var begejstret, da jeg på sitet faldt
over kurset ”Teaching Excellence and
Achievement program”, som var udbudt
fra USA og indeholdte en betalt studierejse for de unge, der som jeg ikke havde
mulighed for selv at betale for sådan en
rejse," siger Reham Al-Ghanem, der søgte
og fik plads på kurset.
"Især studieturen var en meget stor
oplevelse for mig. Jeg føler selv, at de nye
indsigter har gjort mig mere beslutsom og
indflydelsesrig i min hverdag,” siger hun.

BASAREN ER RYKKET ONLINE
Også handel er i vidt omfang rykket
online under pandemien. Det mærker
man blandt andet på sitet SouqFann, der
ligesom Forsa drives af organisationen
Leaders of Tomorrow.

vokslys, sy dukker, hækle og brodere.
De seneste måneder har Samah været
nødt til at holde kurserne online, "men
det har kun gjort dem mere populære,
at kvinderne kunne deltage hjemmefra,"
lyder det.
Samah Yasin og hendes kursister har
dernæst brugt SouqFann til at markedsføre deres produkter og har haft pæn
succes.

ONLINE SKAL FYLDE MERE

Sanaa Abbadi og Reham Al-Ghanem er to
af de kvinder, der har haft glæde af de
online tilbud.

SouqFann betyder kunstbazar, og her
kan især kvinder sælge alskens kunsthåndværk og dermed forsørge sig selv og
deres familie.
Under pandemien har de fleste markeder og almindelige butikker været lukket,
så flere kvinder har søgt til SouqFann
for at afsætte deres produkter. I endnu
højere grad er kunderne strømmet til.
”Unge kunsthåndværkere har fået et
langt større publikum og bedre
muligheder for at sælge deres
produkter,” siger Sami Hourrani
fra Leaders of Tomorrow.
En af de nye brugere er
kunstneren Samah Yasin.
Samah har i mange år afholdt
kurser i kunsttegning og undervist kvinder i at lave sæber,

I Danmark er Naghmeh Mahmoudi
Kashani glædeligt overrasket over, at
digitaliseringen har været så positiv for
så mange kvinder. Men egentlig passer
det meget godt med hendes erfaring fra
Jordan, hvor det digitale arbejdsmarked
er vokset støt, og hvor muligheden for
at arbejde hjemmefra har fået langt flere
kvinder på arbejdsmarkedet.
”De seneste måneder har vist, at der
her er et potentiale og en mulighed
for endnu mere effektivt at hjælpe
unge og især unge kvinder til indflydelse, uddannelse og job. Nu skal vi se
grundigt på, hvordan vi fra Oxfams side
kan støtte op om den positive tendens
ved for eksempel at fokusere på online
startups og være med til at skabe jobs,
der kan udføres online," siger Naghmeh
Mahmoudi Kashani.

DANSK-ARABISK PARTNERSKABSPROGRAM
Gennem Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram arbejder
Oxfam sammen med lokale
partnere i Egypten, Marokko,
Tunesien og Jordan. Målet er
at hjælpe marginaliserede
unge til indflydelse og job.
28 procent af regionens

unge er lige nu hverken under uddannelse eller i arbejde – især kvinder har svært
ved at komme i arbejde og
skabe sig en indtægt.
I Jordan og Egypten har
størstedelen adgang til in-

ternettet og mulighed for at
drage fordel af online tilbud.
I Marokko og Tunesien er en
del udelukket fra at bruge
disse løsninger, og det har
skubbet de fattigste unge
endnu længere bagud. En
vigtig del af Oxfams arbejde

er lige nu at sikre, at også
marginaliserede unge får
adgang til de digitale tilbud.
Læs mere på
WWW.OXFAMIBIS.DK/DAPP
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Vi skal
forsvare livet
i alle dets
afskygninger
Coronapandemien har medført mere vold og
flere overgreb mod kvinder. Men også fået
endnu flere til at sige fra og indlede det
endelige opgør med undertrykkelsen.
Aurora fra Guatemala er en af dem.
RIKKE HOVN POULSEN

THOMAS FLENSTED
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GUATEMALA: Aurora er kendt i sin hjemby
se igen,’ sagde hun. Den dag stoppede
for sine fantastiske vægmalerier, og
Auroras far med at drikke.
det er også hende, der har udsmykket
”I dag er mine forældres forhold meget
murene hos organisationen Miriam i
anderledes – han hjælper til i huset og
Quetzaltenango.
gør i det hele taget, hvad han kan for at
”Jeg ønsker at vise kvindernes kamp,
støtte min mor og os, hans døtre,” siger
den skjulte kamp, som de kæmper
Aurora, som mener at mærke, at tingene
derhjemme. Og de oprindelige kvinders
også generelt er ved at forandre sig.
kamp for at bevare vores kultur – vævningen, kjolerne, vores traditioner. Alt
KVINDER ER LIG MED LIV
det viser jeg i mine billeder.”
Trods sin unge alder har Aurora allerede
Aurora er 21 år og vokset op i en famiet imponerende CV. Ud over sociallie og i et land, hvor mandschauvinisme
rådgiverstuderende kan hun kalde sig
og vold mod kvinder
kvinderetsforkæmper,
længe har været mere
mønsterbryder, kunstreglen end undtagelner og organisator.
sen.
Og så er hun en af de
Jeg og mine søstre vigtige frivillige kræfter
Når hendes far drak,
slog han hendes mor.
i organisationen Miriam,
gik bare udenfor,
Selv om alle naboerder sammen med Oxfam
når far kom hjem
ne vidste, hvad der
arbejder for oprindelige
foregik, var der ingen,
folk og kvinders rettigfor at tæve mor.
der greb ind. Hustruvold
heder i Guatemala.
var en indgroet del af
“Vi kæmper for at forhverdagen.
svare livet i alle dets afskygninger. Ifølge
”Vi troede, det var normalt at blive
vores verdenssyn er kvinder lig med liv.
jagtet rundt i huset på den måde. Jeg
Det er os, der føder børn og passer på
og mine søstre gik bare udenfor, når far
jorden og vandet. Det er uendeligt vigtigt
kom hjem for at tæve mor,” siger Aurora.
at beskytte de ting for at leve et værdigt
Men hendes familie var alligevel ikke
liv," siger Aurora. "Det er den forståelse,
som de fleste, for da Aurora var otte år
vi arbejder for at udbrede.”
gammel, satte hendes mor faderen stoHos Miriam har Aurora for år tilbage
len for døren: ’Hvis du bliver ved med at
selv fået støtte til at overvinde de traudrikke, får du aldrig mig eller pigerne at
mer, hun bar rundt på fra sin barndom.

”Det efterlader et aftryk hos et lille barn
at høre skrigene og se blodet og hævelserne. Og opleve, at der ikke kommer
nogen og hjælper, selv om alle kan høre
råbene efter hjælp. Det mærker dig for resten af livet. Men jeg har været igennem
en proces, der har hjulpet mig med at
genopbygge mig selv,” forklarer hun.
Samtidig har hun lært at vejlede og
uddanne andre unge kvinder, så den
ændring, hun mærker i sig selv, kan
sprede sig som ringe i vandet og skabe
en bølge af forandring i hele Guatemala
– ja måske længere end det.
Auroras mor står i dag som en stor
inspiration for datteren. Hun formåede at
stoppe volden i sit eget liv, og siden har
hun viet sit liv til at hjælpe andre kvinder.
”Lige nu fokuserer jeg på min
uddannelse, men sammen med min
søster vil jeg gerne starte et netværk,
der skal bekæmpe vold mod kvinder. Vi
vil arbejde for at hylde og mindes alle
de kvinder, som historien har overset:
kvinder som min mor, mine bedstemødre
og dem, der kom før," siger Aurora. "Vi vil
kæmpe for at bekæmpe den sexisme og
ulighed, som stadig hærger nu i det 21.
århundrede."

DET GØR OXFAM
• Coronapandemien har fået omfanget af vold og overgreb til at
stige i store dele af verden.
• Både før og under pandemien
har Oxfam IBIS og Miriam sammen bekæmpet vold mod kvinder – blandt andet via projektet
"Uddannelse og healing".
• Kvinder, der har været udsat for
vold, får stipendier og hjælp til
at gennemføre en uddannelse
og får samtidig psykologhjælp
og støtte til at bearbejde deres
traumer.
• Samtidig er de del af et træningsforløb om bekæmpelse
af vold og racisme og forpligter sig til at afholde lignende
træningsforløb i deres egne
lokalsamfund.
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The Tax Dialogue?
Siden 2014 har Oxfam IBIS stået i spidsen for projektet The Tax Dialogue, hvis dengang
utopiske formål var at få det private erhvervsliv til selv at tage kampen op mod
skattefiduser og skattely. Læs med og se, hvad der blev af de vidtløftige idéer.
MALENE AADAL BO

LOTTE ÆRSØE

DANMARK: ”Denne dialog mellem store
selskaber, pensionsselskaber og civilsamfundet har på mange måder været
en succes. Det er faktisk noget af det
mest vellykkede, jeg har været med til.”
Sådan lyder konklusionen fra Lars Koch,
der i dag er politisk chef hos Mellemfolkeligt Samvirke. I 2013 var han politisk
medarbejder hos Oxfam IBIS og havde
netop fået idéen til det, der skulle blive
det innovative projekt ”The Tax Dialogue”.
Nogen tid forinden havde han læst en
opgørelse over, hvor afsindige beløb der
hvert år forsvinder fra udviklingslandenes
statskasser, fordi private virksomheder på
lovlig, semilovlig og ulovlig vis kanaliserer
deres penge ud af landene og i skattely.
10 gange så meget som den samlede
udviklingsbistand, lød tallet dengang.
Det blev startskuddet til Oxfam IBIS´ kamp
mod skattely. Og det blev også den spæde
start på The Tax Dialogue.

ET FORSØG PÅ AT BYGGE BRO
For samtidig med at Oxfam IBIS buldrede
af sted med larmende kritik af virksomheder og investorers uansvarlige skatteadfærd, lurede idéen om, at man måske
kunne motivere og hjælpe virksomhederne til selv at gå forrest i kampen mod
skattely og selv definere nye principper
for ansvarlig skat.
Det hele skulle ske ved at bygge bro og
skabe dialog mellem de private virksomheder, investorerne, skatterådgivere og
civilsamfundet.
”Vi endte med at få innovationspenge
fra Danida til projektet, som vi døbte
The Tax Dialogue, og ambitionerne var
tårnhøje. Internationale konferencer,
formelle fælles beslutninger og nedskrevne principper, som alle deltagere skulle
forpligte sig på. Det var det, vi gik efter,”
mindes Lars Koch.

BØLGERNE GIK HØJT
Da skatteekspert Christian Hallum blev
ansat hos Oxfam IBIS i 2018 og overtog
ledelsen af Tax Dialogue-projektet,
kunne han konstatere, at det vitterlig var
lykkedes at samle nogle af de vigtigste
aktører rundt om bordet. Her sad blandt
andet repræsentanter fra Mærsk, Ørsted
og Danske Bank, fra pensionsselskaberne
P+, PenSam og PBU og den danske udviklingsfond IFU. Og de talte sammen.
”Fronterne kan være trukket skarpt op
mellem virksomheder og civilsamfund, og
det er bestemt sket, at bølgerne er gået
højt på møderne. Men de blev ved med at
holde en god tone, og de blev ved med
at holde dialogen igang," siger Christian
Hallum.
Dengang som i dag er der i udgangspunktet et stort gab mellem det, som
civilsamfundet ønsker og kræver, og det,
som en privat virksomhed anser for muligt
og ønskværdigt, når det kommer til skat.
På et tidspunkt måtte Oxfam IBIS derfor
erkende, at grundidéen om, at man
med The Tax Dialogue skulle definere og

forpligte sig til helt nye standarder for
ansvarlig skat, var umulig. Faktisk kunne
deltagerne ikke blive enige om hverken
målet eller retningen for rejsen. Men de
ville gerne rejse sammen.
”Så undervejs er dialogen blevet målet i
sig selv,” siger Christian Hallum.
Er det så at betragte som en fiasko?
Ikke hvis man spørger to af de deltagere,
der har været med meget af vejen.
”Dialogen som mål giver tværtimod god
mening. Mange af de ting, vi har forbedret
på skatteområdet, har haft udgangspunkt og været funderet i denne dialog.
Her har vi fået inspiration og testet idéer
og er også hele tiden blevet holdt op på,
om vi leverer det, vi har lovet. Det har
bestemt været frugtbart,” siger Søren
Kolbye Sørensen fra P+, som blandt andet
har været drivende i udviklingen af et
nyt skattekodeks, som en række danske
pensionskasser siden har tilsluttet sig.
”For Ørsted kan jeg sige, at vi har fået
meget værdifulde input fra civilsamfundet i forhold til at forstå, hvordan offentligheden ser på tingene. Så vi ikke lever i

Lars Koch i samtale med oplægsholder Alan McLean og en af deltagerne ved den konference,
der markerede lanceringen af The Tax Dialogue i 2014.
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hver vores verden, men hele tiden søger
at forstå hinandens virkelighed. Dialog
betyder ikke, at vi altid bliver enige, men
det forhindrer, at vi taler forbi hinanden,”
siger Ørsteds skattechef, Karl Berlin.

HVAD ER RESULTATET?
Ørsted og P+ er to af de omkring 60
repræsentanter fra den private sektor,
der i årenes løb har været del af The Tax
Dialogue.
Nogle er med nærmest hver gang og
i mange år – andre deltager i en kort
periode eller indimellem, når der er et
oplæg, der særligt interesserer dem. Alt i
alt er det blevet til mange ord udvekslet
mellem mange mennesker. Men kan man
også se, at det har forandret noget?
”Ja, heldigvis,” lyder det fra Christian
Hallum. En ny rapport sammenligner Tax
Dialogue-deltagernes skatteadfærd før
2014 med deres adfærd i dag. Den viser
blandt andet:

• I dag har langt størstedelen af de
adspurgte virksomheder og pensionskasser en politik for ansvarlig skat – i
2014 var det kun en lille del.
• Over halvdelen af de adspurgte selskaber og pensionskasser er i dag åbne
om deres skatteforhold og lægger endda mere information frem, end loven
kræver – i 2015 offentliggjorde ingen af
de adspurgte frivilligt ekstra informationer om deres skatteforhold.
• Næsten halvdelen af de adspurgte
pensionskasser har talt ansvarlig skat i
forbindelse med investeringer, og flere
har afvist at gennemføre investeringer,
fordi de ikke følte sig sikre på, at der
var orden i skatteforholdene.
”Vi har fået skat højere op på vores
interne dagsorden, og emnet fylder langt
mere i vores eksterne investeringer og
samarbejder. Med årene er vi samtidig
blevet skarpere på, hvordan vi konkret

kan arbejde med ansvarlig skat, og vi kan
tale om det med større vægt end tidligere," siger Søren Kolbye Sørensen fra P+.

DIALOGEN FORTSÆTTER
Men hvad skal der så ske nu, hvor det
faktisk er lykkedes at danne fælles front
med det private erhvervsliv i arbejdet for
ansvarlig skat?
”Vores evaluering viser, at deltagerne
fortsat får meget ud af dialogen, så vi
fortsætter projektet og vil også fremover
invitere nøglespillere til oplæg og debat,"
siger Christian Hallum. Møder, som i hvert
fald Ørsted og P+ bestemt forventer at
deltage i.
”Det er afgørende, at virksomheder
deltager i samfundsdebatten på vigtige
områder. Via denne dialog er vi i stand til
at gøre det på et oplyst grundlag og hele
tiden teste, om vores politikker lever op
til deres formål,” siger Ørsteds Karl Berlin.

THE TAX DIALOGUE
I kølvandet på finanskrisen
blev store virksomheders
dårlige skattemoral eksponeret i medierne, samtidig
med at politikere og borgere i stigende grad så skat
som en del af virksomhedernes samfundsansvar.

22 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

I 2014 lancerede Oxfam IBIS
projektet The Tax Dialogue,
som inviterer toneangivende danske virksomheder,
investorer, brancheorganisationer og skatterådgivere
til dialogmøder og konferencer med civilsamfundet

om ansvarlig skat. Formålet
er at overbevise deltagerne om det rigtige i at gøre
skat til en del af deres
sociale ansvar og sammen
løse nogle af de konkrete
udfordringer.

Første fase af projektet
(2014-17) var finansieret
af Danidas CSR Challenge
Fund, mens anden fase
fra 2017 og frem har været
finansieret med innovationsmidler fra Danida – i alt
godt seks millioner kroner.
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The Tax Dialogue i Ghana og Kenya
Fra begyndelsen af The Tax Dialogue
projektet var det en ambition, at projektet
skulle udvides til nogle af de lande, hvor
omfanget og konsekvenserne af kapitalflugt og selskabers skatteundvigelse er
allerstørst. Siden 2018 har der derfor også
været Tax Dialogue i Kenya og Ghana.
Formålet er grundlæggende det samme
som i Danmark, men i Kenya og Ghana
viste afstanden mellem den private sektor
og civilsamfundet sig at være så stor, at
det var for svært at skabe en tillidsfuld
dialog. Det offentlige pres er heller ikke
lige så stort, og de rammer, virksomhederne opererer inden for, er meget mindre
klare og helt anderledes end for danske
virksomheder.

et incitament til at forholde sig til deres
egen skatteadfærd.

KENYA
I Kenya er samtalen startet via universitetet i Nairobi, hvor et tidligere debatforum
for studerende om virksomheder og skat
er udvidet og åbnet for offentligheden.
Her inviterer man nu også den private
sektor og har haft pæn succes med at få

dem til at deltage. Samtidig arbejder vores
kolleger på at forbedre samarbejdet mellem virksomhederne og de lokale skattemyndigheder, for forholdet mellem de to
viste sig at være en væsentlig barriere i
forhold til at få de private virksomheder til
at ændre adfærd.
"Det går langsomt, men jeg synes, vi
kan sige, at vi er på rette spor her også,”
siger Christian Hallum.

GHANA
I Ghana er rundbordssamtalen derfor
erstattet af en mediediskussion om, hvad
ansvarlig skat er, og Oxfam IBIS' partnere søger at få den private sektor i tale
gennem læserbreve, radiodebatter og
temaprogrammer på tv. Senest har vores
partnere lanceret en rangliste over de
virksomheder, der har den mest ansvarlige skattepraksis, og har derigennem
haft succes med at give virksomhederne
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Til dig

Få et gratis
eksemplar
af årets
Læseraket
Årets udgave af LæseRaketten er netop kommet fra
tryk og fyldt, som den plejer, med fine portrætter og
spændende skønlitterære historier. Lige nu er bøgerne
på vej ud til mere end 100.000 lærere og skolebørn i
Danmark, Sydslesvig og Grønland. Det er en skøn bog,
og et eksemplar af den kan blive din.

Skriv navn og adresse til mab@oxfamibis.dk,
så sender jeg dig din helt egen LæseRaket.

