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Det meste af 2020 og 2021 har stået i 
coronapandemiens tegn – også for Oxfam 
IBIS. Pandemien ramte både økonomier og 
samfund, skabte flere kriser på én gang og 
udfordrede os i vores arbejde for at gøre 
en forskel imod ulighed og for verdens 
fattigste. 

Pandemien viste, hvor ulige vores verden 
er, og understregede, at vi langt fra alle 
er i samme båd. Mens antallet af fattige 
i verden steg med millioner, kunne de 
allerrigeste se deres formuer vokse med 
milliarder. Og mens de allerfleste mennesker 
i verdens udviklingslande fortsat spejder 
langt efter vaccinerne, beskytter vestens 
regeringer stædigt deres monopoler og 
virksomhedernes patenter og lader alt for 
ofte profit stå over menneskeliv.

Sammen 
gjorde vi en 
forskel!

Det tror vi på:
Alle mennesker har ret til et liv fri for 
fattigdom og uretfærdighed, og i mere 
end 50 år har Oxfam IBIS været med til at 
give mennesker håb og stået sammen 
med dem i kampen mod ulighed.

Oxfam IBIS:
•  Arbejder for demokrati og økonomisk 

retfærdighed. 
•  Skaber god uddannelse til alle. 
•  Er med til at opbygge fred. 
•  Rykker ud med nødhjælp til  

ofre for katastrofer og krig.

Det er sådanne uligheder, der fastholder 
mennesker i fattigdom, og som vi i Oxfam 
IBIS kæmper for at udligne. 

Og det har vi heldigvis også kunnet gøre 
i året, der er gået. For både donorer og 
partnere ude og hjemme var hurtige til at 
omstille sig og sikre, at vi kunne hjælpe 
der, hvor behovet var størst – vi kunne 
være med til at bekæmpe spredningen 
af COVID-19 og beskytte de mest udsatte 
mod konsekvenserne af den omfattende 
nedlukning af økonomier og samfund.   

I det forgangne år implementerede vi 
projekter og programmer i 25 lande på 
tværs af Afrika, Latinamerika og Mellem-
østen. Vi samarbejdede med 214 lokale 
partnere og nåede næsten 700.000 men-
nesker i vores arbejde for en bedre verden.

Året bragte således ikke kun store udfor-
dringer, men viste også, hvad vi kan, når 
vi løfter i flok. 

Tusind tak til alle Oxfam IBIS' medlem-
mer, medarbejdere, frivillige, donorer og 
partnere. 

Christian damholt  Kristian weise
Formand  Generalsekretær
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Jeg kan lide det 
store fokus på 

uddannelse og ligestilling, 
og så lykkes OXFAM IBIS 
i høj grad  med at skabe 
ligeværdige partnerskaber 
med mennesker over hele 
verden. 

EMILY ENDERSEN,  
FRIVILLIG OG MEDLEM AF OXFAM IBIS

Gennem Oxfam IBIS 
kan jeg støtte 

nogle af Latinamerikas 
menneskeretsaktivister 
– disse fantastisk modige 
mennesker, som jeg 
beundrer dybt.

ANTONIO JIMENO,  
FRIVILLIG I OXFAM IBIS

Jeg kender Oxfam 
IBIS gennem 

mit arbejde som LÆRER, 
HVOR JEG HAR BRUGT DET 
spændende og vedrørende 
undervisningsmateriale, 
Oxfam ibis laver. jeg 
støtter også meget gerne 
nødhjælpsarbejdet og 
arbejdet mod ulighed, for 
uddannelse og for fred. 

VIBEKE KRIEGBAUM,  
MEDLEM AF OXFAM IBIS

Gennem Oxfam IBIS 
får jeg viden om 

Latinamerika og kommer 
i kontakt med andre, der 
går op i, hvad der sker i 
den del af verden. Og så 
synes jeg, at det er et helt 
rigtigt fokus, Oxfam IBIS 
har – nemlig at bekæmpe 
ulighed. 

CRISTINA NYANGAI SIIGER, 
FRIVILLIG OG MEDLEM AF OXFAM IBIS

Derfor Støtter jeg Oxfam IBIS:
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Burkina Faso

Den Dominikanske Republik

Guatemala

Danmark

Mali

Nicaragua

Niger

 

Tunesien
Marokko

 

 

 

 

  

Ghana

Sierra Leone
Liberia

Bolivia

Mexico

Honduras

Colombia

Lande, hvor Oxfam
International arbejder (86)
Lande, hvor 
Oxfam IBIS er aktiv (26)

 

 

Sydsudan

Jordan

Libanon

Mozambique

Uganda
Kenya

Burundi

Syrien

Yemen

Egypten

214
LOKALE ORGANISATIONER OG 
BEVÆGELSER, SOM KÆMPER 

FOR EN BEDRE VERDEN

MERE END

25 MIO.
MENNESKER OVER DET MESTE 
AF VERDEN GENNEM OXFAMS 

SAMLEDE ARBEJDE 

695.239 
MENNESKER DIREKTE 
VIA OXFAM IBIS’ EGNE 

PROGRAMMER

Sidste år støttede du:
HVOR KOM 

PENGENE FRA?

48%

19%

8%

1%
2%

2% 2%
4%

■  Danida og  
Udenrigsministeriet

■ EU
■ Sverige
■ Luxembourg
■ Spanien

■  Global Partnership  
for Education

■  Fonde
■  Indsamlinger  

og kampagner
■ Medlemmer

14%

HVAD BRUGTE VI 
PENGENE PÅ?

70%

19%

5%

3%
3%

■  Langsigtede 
udviklingsprojekter 
og støtte til politisk 
forandring

■  At hjælpe mennesker 
i akut nød

■  At rejse flere penge til 
udvikling

■  Oplysning om udvikling 
og globale forhold

■  At sikre, at Oxfam IBIS 
drives så effektivt 
som muligt
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Ghana

Sierra Leone
Liberia

Bolivia

Mexico

Honduras

Colombia

Lande, hvor Oxfam
International arbejder (86)
Lande, hvor 
Oxfam IBIS er aktiv (26)

 

 

Sydsudan

Jordan

Libanon

Mozambique

Uganda
Kenya

Burundi

Syrien

Yemen

Egypten

OXFAM IBIS’ SAMLEDE OMSÆTNING:

235.442.802 KR.
(Dækker perioden 01.04.2020-31.12.2020)
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God 
Uddannelse 

til alle

For flygtningebørnene her i området 
er skolen langt mere end et sted, hvor 
de lærer at læse og skrive. For dem 
betyder skolen tryghed og håb. 
Mens corona tvang skolerne i det nordlige Uganda til at holde 
lukket, pakkede lærer Jennifer Cynthia Akongo og hendes 

kolleger hver dag kridt og kladdehæfter og cyklede ud 
for at undervise eleverne i deres hjem. En indsats, der 
betød alverden for de sårbare børn og unge.
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I ÅR BIDROG VI BLANDT ANDET MED: 

1 GOD UDDANNELSE 
TIL FLERE PIGER

I en række kommuner i 
vestafrikanske Niger er 
der nu lige så mange piger 
som drenge, der begynder i 
skole. En stor del af pigerne 
klarer sig fagligt langt bedre 
end tidligere, og andelen 
af piger, der dropper ud, 
er faldet. Alt sammen som 
resultat af en indsats for at 
få forældre til at prioritere 
pigernes uddannelse og 
et stort arbejde for at øge 
lærernes opmærksomhed på 
ligestilling i undervisningen.  

I Colombia har Oxfam IBIS 
støttet indførelse af seksual-
undervisning for i alt 4.000 
elever og sat emner som 
ligestilling og tryg skolegang 
for piger på skemaet blandt 
landets oprindelige wauju-
befolkning. 
 

2 AT UNDGÅ STORE 
NEDSKÆRINGER  

Finansiering er en hjørne-
sten i kampen for kvali-
tetsuddannelse, og med 
grundigt analysearbejde, 
stærke kampagner og 
dygtigt politisk håndværk 
fra vores partnere lykkedes 
det i år at få Mozambiques 
regering til at øge landets 
uddannelsesbudget trods 
den økonomiske krise efter 
COVID-19. 

Det lykkedes også lærer-
fagforeningen i Uganda at 
stoppe Ugandas regering, 
da den overvejede at kræve 
penge tilbagebetalt fra 
skolerne for de måneder, 
de var lukkede – penge, 
der var hårdt brug for til 
alternativ undervisning og 
forbedring af skolerne.

3 AT FORBEDRE  
VESTAFRIKAS  

ERHVERVSUDDANNELSER
Igennem flere år har Oxfam 
IBIS støttet de unges 
organisationer og netværk i 
Vestafrika, og blandt andet 
bidraget til deres arbejde for 
at forbedre de tekniske og 
erhvervsrettede uddannel-
ser i regionen. 

I år har de unge haft suc-
ces med at skabe opbakning 
til deres sag, og det i en 
grad, så flere af de unge 
siden er blevet inviteret til 
at deltage i den vestafrikan-
ske samarbejdsorganisation 
ECOWAS’ arbejde på områ-
det. 

Gennem hele Oxfam IBIS’ levetid har 
en central del af vores arbejde 
været at sikre børn, unge og voksne 
en uddannelse af god kvalitet og med 
den et håb om at bekæmpe ulighed og 
skabe et bedre liv. 
I år har coronapandemien gjort det for-
færdeligt svært. Den har medført det hidtil 
mest ødelæggende opbrud i uddannelse 
på verdensplan, og den lange pause, den 
øgede fattigdom og den store usikkerhed 
efter pandemien frygtes at betyde, at 
millioner af børn – særligt piger – helt har 
forpasset deres chance for en uddannelse. 

Det vil være en trist udvikling, og Oxfam 
IBIS har da også under hele krisen arbejdet 
hårdt for at skabe midlertidige undervis-
ningstilbud og fastholde børn og unges 
kontakt til skolen. 

Vi gjorde også en stor indsats for at skaf-
fe ressourcer og politisk opbakning til at 
genåbne skolerne hurtigst muligt og hjælpe 
udsatte drenge og piger godt i gang igen. 

Og ikke mindst har vi søgt at undgå, at 
det økonomiske tilbageslag, som har ramt 
flere lande, skal betyde nedskæringer på 
de i forvejen pressede uddannelsesbud-
getter i verdens fattigste lande.

138.857
mennesker fik sidste år 
gavn af Oxfam IBIS’ ind-
sats for at skabe god 

uddannelse til alle
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Demokrati og 
økonomisk 
retfærdighed

Overalt i verden er et stærkt 
civilsamfund nøglen til at bekæmpe 
ulighed, beskytte menneskers basale 
rettigheder og skubbe samfund 
i retning af en mere retfærdig 
fordeling af magt og ressourcer. 
I år har vi styrket vores fokus på oprinde-
lige folks bevægelser, kvinderettigheds-
organisationer og de mere uformelt 
organiserede ungdomsbevægelser, som 
har fået økonomisk støtte og rådgivning til 
at skabe den forandring, de kæmper for. 

Coronapandemien har skabt  enorme 
udfordringer for civilsamfundet og i 
mange sammenhænge forårsaget store 

Det er en sejr for alle oprindelige 
folk, der med livet som indsats 

kæmper for deres rettigheder midt i elitens 
grådige jagt på naturressourcer.
Blas Sierra er leder af lokalsamfundet El Rocio i Colombia og en af dem, der i 
snart en hel generation har kæmpet mod overgreb fra den gigantiske kulmine 
El Cerrejón. I år kom den besked, aktivisterne har ventet på – at FN nu bak-
ker dem op og opfordrer Colombias regering til omgående at stoppe mine-
driften, mens man seriøst undersøger natur ødelæggelserne og de mange 
menneskerettigheds krænkelser.
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 tilbageslag, men pandemien har også 
tyde liggjort uligheden i verden og dermed 
givet et momentum for forandring – et 
momentum, vores partnere har været 
gode til at gribe og bruge til at sætte 
 fokus på eksempelvis skatteunddragelse 
og kapitalflugt, manglende beskyttelse 
af især piger og kvinders rettigheder 
og den helt uretfærdige fordeling af 
livsvigtige goder som sundhedsudstyr og 
vacciner. 

Til gengæld har vi i år også oplevet, 
hvordan regeringer stadigt flere steder 
begrænser civilsamfundets råderum og 
forfølger de mennesker og organisa-
tioner, der vover at være kritiske over for 
magthaverne. Oxfam IBIS har i år arbejdet 
hårdt for at styrke civilsamfundets stem-
me og indflydelse i disse 
lande og beskytte 
dem, hvis liv er i 
fare. 

KONKRET HAR VI I ÅR VÆRET MED TIL:  

1 AT BESKYTTE MENNESKERETS
AKTIVISTER I COLOMBIA

Colombia er det farligste land i verden for 
menneskeretsaktivister, og pandemien 
gjorde det endnu farligere, fordi de nu var 
tvunget til at blive i deres hjem, afskåret fra 
den beskyttelse, de plejer at have. Sammen 
med vores partnere hjalp Oxfam IBIS de mest 
udsatte i sikkerhed og støttede organisa-
tionerne, så de kunne fortsætte deres kamp 
for retfærdighed og fred. 

2 AT BEKÆMPE VOLDTÆGT OG  
VOLD MOD KVINDER I LIBERIA

Liberia er et af verdens mindst ligestillede 
lande, og voldtægt og vold mod kvinder 
er uhyggeligt udbredt. Men med støtte 
fra blandt andre Oxfam IBIS fik landets 
feministiske bevægelse i år præsidenten 

til at vedtage en national handlingsplan 
til bekæmpelse af voldtægt. Samtidig 

blev der afsat 120 millioner kroner til 
beskyttelse af kvinders rettigheder. 

3 AT FORBEDRE SKATTESYSTEMERNE  
FLERE STEDER I VESTAFRIKA

Sammen med 50 partnere lykkedes det 
tidligere på året at give landene i Vestafrika  
bedre mulighed for at forbedre deres skatte-
systemer og dermed få flere ressourcer at 
investere i blandt andet sundhed og uddan-
nelse. Det skete, da en alliance af partnere 
fik overbevist den overstatslige økonomiske 
institution ECOWAS om at udvide rammerne 
for, hvordan landene må inddrage skat fra 
blandt andre multinationale virksomheder. 

4 AT SKABE VÆRDIG BESKÆFTIGELSE  
FOR UNGE I MELLEMØSTEN

Tårnhøj arbejdsløshed fastholder mange 
unge i Nordafrika og Mellemøsten i fattigdom 
og diskrimination. Som del af Dansk-Arabisk 
Partnerskabsprogram har Oxfam IBIS’ 
partnere trods pandemien hjulpet næsten 
2.500 unge i job, mens tusindvis af andre 
unge mænd og kvinder er godt på vej til at 
springe ud som iværksættere. 104.098 

mennesker var sidste år en 
del af vores arbejde for 

demokrati og økonomisk 
retfærdighed
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Freds opbyg ning

For at freden skal lykkes, 
kræver det, at tidligere 

fjender arbejder sammen. Jeg håber, at 
det vil lykkes, så vi kan give vores børn 
et andet liv, end vi har haft.
Marinelly brugte 27 år af sit liv som guerillasoldat i FARC. I dag bor 
hun i en lejr for tidligere FARC-soldater i det nordlige Colombia og 
arbejder for at få lejrens beboere og deres tidligere fjender i lokal-
området til at forsone sig og sammen skabe en bedre fremtid.
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Fred og stabilitet. Det er det, som 
millioner af mennesker i verden 
ønsker sig allermest, og som er 
helt afgørende for, at arbejdet 
for uddannelse, demokrati og 
retfærdighed for alvor kan bære 
frugt.
For tre år siden besluttede Oxfam IBIS 
derfor at gøre fredsopbygning til en prio-
ritet i vores arbejde – og særligt have blik 
for, hvordan man skaber det fundament 
i civilsamfundet, som udgør det bedste 
grundlag for stabil og varig fred.  

I år har vi arbejdet med fredsopbygning 
i 11 lande og støttet individer og 
organisa tioner i at bekæmpe lokale 
årsager til konflikt og skabe dialog og 
samhørighed mellem mennesker.  

I foråret 2020, da pandemien var en 
realitet, bakkede Oxfam IBIS desuden op 
om FN’s opfordring til en global pause i 
magtkampe og konflikter, så vi sammen 
kunne håndtere krisen og undgå, at 
lokale konflikter ville blive forværret af 
pandemien. 

I alt har Oxfam IBIS i år støttet 33 kon-
krete projekter og fredsinitiativer i blandt 
andet Burkina Faso, Colombia, Yemen og 
Sydsudan. 

VI HAR BLANDT ANDET BIDRAGET MED: 

1  UDDANNELSE AF 
FREDSAKTIVISTER I 

SYDSUDAN OG UGANDA
Borgerkrigen i Sydsudan 
har drevet millioner på flugt 
inden for landets grænser 
eller til nabolandet Uganda.

Begge steder har vi i år 
uddannet fredsaktivister 
– enkeltpersoner, der 
arbejder for retfærdighed og 
sammenhold i det små, og 
som med målrettet træning 
lærer at løse en lang række 
af lokalsamfundenes 
konflikter og erstatte 
fjendskab med dialog og 
samarbejde. 

2  INKLUSION 
AF KVINDER I 

FREDSOPBYNING 
Fire år efter den formelle 
fredsaftale mellem Colom-
bias regering og oprørsgrup-
pen FARC halter det stadig 
med at forsone de tidligere 
FARC-tilhængere og civilbe-
folkningen i Colombia.

 Oxfam IBIS støtter de 
organisationer, der sikrer, 
at fredsaftalens løfter bliver 
overholdt, og som især gør 
et stort arbejde for at inklu-
dere kvinder, så de sammen 
kan udvikle konkrete 
løsninger på de vigtigste 

problemer og bygge et 
godt fundament for 

fred og forsoning. 

3 SIKKER PLATFORM 
TIL KOMMUNIKATION 

FOR UNGE I SAHEL
I det konfliktramte Sahel- 
område i Nordafrika var det 
tidligere et problem, at de 
unge, der arbejdede for 
fred og fællesskab, havde 
svært ved trygt at samles og 
arbejde sammen. 

Oxfam IBIS har i år bragt 
125 unge sammen på en tryg 
og sikker digital platform, 
som allerede har vist sig 
afgørende i forhold til at give 
de unge et arbejdsfælles-
skab og gennemslagskraft 
ved at mobilisere hinanden 
i fælles kampagner eller til 
at bakke op om politiske 
initiativer. 

26.134  
mennesker var sidste år en 
del af vores arbejde for at 

skabe fred
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Nødhjælp

Vi har sørget for at få information ud til de 
allermest sårbare, så også de får en chance for at 
beskytte sig selv og deres familier mod smitte. 
En vigtig del af Oxfam IBIS’ humanitære arbejde i Sydsudan handlede i år om at sikre 

befolkningen adgang til god og troværdig information om COVID-19, så de kunne beskytte 
sig mod smitte og undgå rygter og usikkerhed, som kunne få landets latente konflikter til at 
blusse op. Oxfam bidrog også med nødhjælp og støtte til voldsramte, og da krisen klingede 
af, hjalp vi de mest udsatte børn tilbage i skole.
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KONKRET HAR VI BLANDT ANDET BIDRAGET MED: 

1 KONTANT NØDHJÆLP 
TIL FAMILIER I KENYA

For at beskytte de allermest 
udsatte, da coronapande-
mien ramte slumområderne 
uden for Kenyas hovedstad, 
Nairobi, var Oxfam IBIS med 
til at uddele nødhjælp i form 
af kontanter. I alt fik næsten 
8.000 familier hjælp til at 
klare sig igennem krisen.

Samtidig gjorde vi en 
særlig indsats for godt 2.500 
særligt udsatte eller volds-
ramte kvinder i området. 

2 BRED HUMANITÆR 
INDSATS I LIBANON

En af moderne tids mest 
alvorlige økonomiske 
kriser udspiller sig lige nu i 
Libanon, som kæmper med 
ekstrem fattigdom blandt 
libaneserne og landets store 
flygtningebefolkning. 

Vi sikrer mad, vand og 
andre basale fornøden-
heder til de mest udsatte og 
hjælper både libanesere og 
de syriske flygtninge med at 
finde værdig beskæftigelse 
og stabil indtægt, så de 
kan bekæmpe fattigdom og 
diskrimination. 

Efter en voldsom 
eksplosion, der ødelagde 
store dele af hovedstaden, 
Beirut, tog vi desuden del i 
det akutte nødhjælpsarbejde 
for de mennesker, der med 
ét manglede både mad, vand 
og tag over hovedet. 

3 UDDANNELSE TIL 
BØRN I MALI

Gaoregionen i Mali i Vest-
afrika har ud over fattigdom 
og klimaforandringer i årevis 
været plaget af konflikt – 
en konflikt, som i mange 
tilfælde er gået hårdt ud 
over børnenes skolegang.

En særlig indsats for at 
mobilisere lokalsamfundet 
og hjælp til at istandsætte 
skolebygninger og skaffe 
undervisningsmaterialer har 
i år betydet, at hundredvis af 
drenge og piger har kunnet 
vende tilbage til klasse-
værelserne. 

Her bliver de, der har 
behov, tilbudt et særligt 
undervisningsforløb, som 
vi har efteruddannet de 
lokale lærere i, og som 
betyder, at børnene har god 
mulighed for at indhente det 
forsømte. 

Syrien, Libanon, Yemen, Burkina Faso, 
Mali, Sydsudan og de store flygt
ninge områder i Uganda. Det er steder, 
som kæmper med store og langvarige 
humanitære kriser, og hvor Oxfam 
IBIS i år har givet livsvigtig hjælp til 
hundredtusinder af mennesker i nød.
Det er mennesker, som i forvejen lever 
som flygtninge eller midt i en konflikt, og 
som lider under ekstrem fattigdom eller 
konsekvenserne af klimaforandringer. 

I år blev de yderligere bragt i knæ af 
corona pandemien, hvis følgevirkninger 
kom til at ramme allerhårdest blandt de 
fattigste og i forvejen mest marginalise-
rede.

Oxfam IBIS' indsats er både akut nød-
hjælp og længerevarende humanitære 
indsatser, der skal redde liv og hjælpe 
de mest udsatte grupper til værdige liv 
under vanskelige vilkår.

Pandemien har skabt et særligt behov 
for blandt andet mad, medicin, rent vand, 
sanitet og viden om hygiejne, men også 
særlige undervisningstilbud til børn og 
unge. Derudover har vi i år haft fokus på 
at sikre, at man også under kriser sikrer 
menneskers indflydelse, værdighed og 
rettigheder. 

394.944  
mennesker i nød fik 
sidste år hjælp fra 

Oxfam IBIS
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SAMLEDE FØRENDE FEMINISTER TIL 
VIGTIGE SAMTALER OM FREMTIDEN
Året igennem tiltrak eventrækken ”Feminist 
Talks” hundredvis af tilhørere til samtaler 
med betydningsfulde feminister fra hele 
verden. Samtaler, som handlede om kvinders 
ulønnede omsorgsarbejde, vold mod kvinder, 
feminisme og kampen for Moder Jord, og som 
havde til formål at gøre os alle klogere på, 
hvordan vi sammen kan skabe en feministisk 
fremtid - en fremtid uden diskrimination, 
racisme, sexisme og undertrykkelse. 

SKABTE DEBAT OM DE RIGE LANDES 
HAMSTRING AF LIVSVIGTIGE 
CORONAVACCINER
Allerede før de første vacciner kom på marke-
det, stod det klart, at fordelingen af dem ville 
blive skæv. De rige lande havde ryddet hylder-
ne med forhåndsbestillinger og opkøb.
Som del af en international alliance har Oxfam 
IBIS kæmpet for at gøre opmærksom på den 
ekstreme ulighed, dette her er udtryk for, og 
konkret få Danmark til aktivt at støtte et forslag 
om internationalt at ophæve patenterne på 
vacciner i en periode, så flere producenter kan 
bidrage og sikre vacciner nok til alle. 

VAR VELSIGNET MED 
FANTASTISKE FRIVILLIGE
Selv om året var præget af forsam-
lingsforbud og aflysninger af de fleste 
events, foregik der spændende ting 
blandt Oxfam IBIS’ frivillige. De frivillige 
Latinamerikagrupper i København, Aar-
hus og Aalborg har til formål at skabe 
interesse for regionen og de politiske, 
sociale og kulturelle forandringer, 
der foregår her. I årets løb lykkedes 
det dem at få et bredt publikum til 
at flokkes om digitale udgaver af 
spansk skolen, en minifestival og tre 
vellykkede debatarrangementer om 
den politiske situation i Latinamerika.
Også blandt de frivillige i skattely-
gruppen skete der vigtige ting: I januar 
føjede Region Sjælland sig til listen over 
danske kommuner og regioner, der går 
aktivt ind i kampen mod skattely. Nu 
tæller listen i alt 14 kommuner og to 
regioner, og en stor del af æren tilfalder 
medlemmerne af Oxfam IBIS’ skattely-
gruppe. 

Det gjorde 
vi også:
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UDGAV DANMARKS  
MEST LÆSTE SKOLEBOG
100.000 udgaver af bogen og det 
omfattende online undervisnings-
materiale gav også i år skolebørn 
over hele landet muligheden for 
at lære om livet og børns hverdag 
i andre dele af verden.
I år handlede bogen om børn, vi 
har mødt i tidligere års udgaver af 
LæseRaketten – hvordan det går 
dem nu, og ikke mindst hvordan 
corona pandemien har påvirket 
deres liv. 

Læs med på  
www.heleverdeniskole.dk

SKABTE BEMÆRKELSES
VÆRDIGE RESULTATER UNDER 
”EDUCATION OUT LOUD”
Verdens største fond for fortaler-
virksomhed inden for uddannelse er 
finansieret af Global Partner ship for 
Education og bestyres af Oxfam IBIS 
med det formål at støtte, styrke og 
samle en lang række organisationer 
og netværk, der arbejder politisk med 
uddannelse. Den blev lanceret sidste 
år og er kommet godt fra start.
Verden over arbejder vi sammen 
med mere end 60 organisationer, 
der hver dag knokler for at skabe 
resultater i arbejdet for at sikre alle 
mennesker en god uddannelse.

Læs med på  
www.educationoutloud.org

SAMARBEJDEDE MED FONDE OG DONORER 
OM AT GØRE EN FORSKEL I VERDEN  
Overalt i verden har vores kolleger og partnere i år arbejdet på 
højtryk for at afbøde konsekvenserne af coronapandemien, 
der har fjernet uddannelsesmuligheder og levegrundlag for 
millioner. Det var vi blandt andet i stand til, fordi Novo Nordisk 
Fonden, som i forvejen støtter vores arbejde med jobskabelse 
og fattigdomsbekæmpelse i Jordan og Syrien, gav to store 
ekstra bevillinger, der har sikret en tryg genåbning af skolerne 
i Aleppo i Syrien og nødhjælp til sårbare familier i Burkina Faso. 
Hempel Fonden har i år fortsat sin støtte til flere ligestillings- 
og uddannelsesinitiativer for oprindelige folk i Guatemala og 
Bolivia. Begge steder gav de i år en ekstra håndsrækning for at 
hjælpe børnene og deres familier gennem coronapandemien 
og tilbage i skole. Tusind tak.
Også tak til Bygma Fonden og Erik Thunes legat, som i år har 
støttet vores nødhjælpsarbejde i Syrien og arbejdet med at 
give konfliktramte børn og unge i Sydsudan chancen for en 
bedre fremtid. Andre mindre og større fonde har ligeledes ydet 
vigtige bidrag til vores arbejde for en bedre verden.
Tak til jer alle. Og tak til de donorer, vi har samarbejdet med 
i år – herunder Danida, Udenrigsministeriet (Dansk- Arabisk 
Partner skabsprogram), Den Europæiske Union, Global Partner-
ship for Education (GPE) og den svenske udviklings styrelse, 
Sida.
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Du gjorde en forskel
Tusind tak,  

fordi du er med!

www.oxfamibis.dk    Oxfam IBIS    @oxfamibis 


