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På grund
af DIG går
tusindvis
af børn nu i
skole

TUSIND
TAK!

Lotte Ærsøe

Min glæde var stor, da den nyudnævnte minister for udviklingssamarbejde, Rasmus
Prehn, i slutningen af juni udråbte sig selv til solidaritetsminister. For solidaritet er
desværre et begreb, der i mange år har været gemt væk bagerst i bevidstheden hos
de fleste. Men det er en skam, for hvis der er noget, verden har brug for i dag, så er
det mere solidaritet.
I interviewet på side otte forklarer Rasmus Prehn, hvad han lægger i det ord. Og faktisk rammer han hovedet på sømmet i forhold til, hvordan vi i Oxfam IBIS har arbejdet i
mere end 50 år.
Vi har nemlig aldrig været hattedamer, der rejste ud for at redde den tredje verden.
Tværtimod har vi altid stået skulder ved skulder med de stærke mennesker og organisationer, vi har mødt overalt – fra ANC i 70’ernes Sydafrika til de indianske menneskerettighedsaktivister fra Amazonas, som vi lige nu kæmper sammen med for at redde
regnskoven og deres retmæssige territorier.
Vi står sammen med mennesker andre steder, fordi det er det rigtige at gøre. For
deres – og for vores skyld. Sammen har vores stemme en styrke, der kan høres helt
ind i de inderste gemakker på Christiansborg, G7 og i Davos. Sammen er vi stærke!
Som medlem af Oxfam IBIS viser du hver dag din opbakning til det arbejde. Og det
gør indtryk på politikerne. Som Rasmus Prehn formulerer det i interviewet: ”Det har en
kæmpestor værdi at få folk til at forholde sig til de her spørgsmål og tage stilling.”
Den vigtigste grund til, at han og de andre politikere lytter til os, når vi kommer
med kritik og konstruktive forslag, er, at de ved, vi taler på vegne af en masse
engagerede mennesker. Og faktisk vil solidaritetsministeren meget gerne høre
endnu mere om, hvad du mener – for eksempel når du skriver under på underskrift
indsamlinger eller på andre måder blander dig i debatten.
”Min indsats som minister bliver kun bedre af, at jeg bliver holdt i ørerne – så jeg vil
godt opildne til meget mere af den slags,” siger han.
Hørt, siger jeg bare. Lad os komme i gang!
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Succes

“Det
var den
bedste dag
i mit liv”

Addise blev giftet bort som 15-årig, og dermed
var hun tvunget til at droppe ud af skolen og
opgive sin drøm om at blive læge. Et projekt
med bier har givet hende en helt ny start

Rikke Hovn Poulsen
Kieran Doherty

ETIOPIEN: ”Jeg klarede mig godt i skolen som
barn, og jeg elskede at gå der. Så jeg var ked
af det, da jeg blev nødt til at droppe ud. Jeg
blev altid trist, når jeg så mine venner gå i
skole,” fortæller 26-årige Addise fra landsbyen
Bahirdar i Etiopien.
For seks år siden startede Oxfam et biavlerprojekt, hvor kvinder som Addise fik udstyr og
træning i at producere og sælge honning. Hun
greb straks muligheden:
”Den dag jeg blev en del af projektet – da
jeg så mig selv gå ind i bygningen og tale i fuld
offentlighed – det var den mest spændende
og uforglemmelige dag i mit liv. Det føltes, som
om jeg var tilbage i skolen. At jeg tog hul på et
nyt kapitel i mit liv,” fortæller hun.
Som en del af projektet får kvinderne under
visning i at læse, skrive og regne. Mange
af dem har aldrig gået i skole, andre er som
Addise blevet tvunget til at stoppe før tid. Det
betyder meget for kvinderne – og for deres
børn, som de nu bedre kan støtte i at tage en
uddannelse.
”For mig er det fattigdom, når man ikke har
frihed til at arbejde og forlade sit hus. Dette
projekt har givet os frihed til at arbejde og
tjene vores egne penge. Jeg føler ikke, at jeg
er fattig længere.”
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Kom til
årsmøde i
Oxfam IBIS
Efterår er lig med et af årets mest spændende ulighedsarrangementer: Det er igen blevet tid til årsmøde og
generalforsamling i Oxfam IBIS. Vi håber, at du har lyst til
at være med til spændende oplæg og debat om global
ulighed. Arrangementet løber af stablen

Lørdag 16. november 2019
Vi starter klokken 12.30, og i løbet af eftermiddagen
kommer der blandt andet oplæg fra Ha-Joon Chang, en
af verdens førende økonomer, der skal fortælle om sit
perspektiv på den globale ulighed.
Derudover kommer der flere spændende beretninger fra
Oxfam IBIS' arbejde i Danmark og ude i verden. Vi skal
have nogle vigtige strategiske diskussioner om retningen i den kommende tid. Og så er der som altid valg
til bestyrelsen. Vi slutter traditionen tro af med fælles
middag (for egen regning). Skal du med? Tilmeld dig på

Mere end hver tredje vestafrikanske kvinde har været udsat for
vold. Det har dybe rødder i kultur og traditioner, men det skal
være slut, og derfor har EU givet Oxfam IBIS og en masse stærke, lokale kvinder omkring 40 millioner kroner til at bekæmpe
vold mod piger og kvinder i Liberia, Ghana og Mali.
Sammen vil vi styrke lokale kvindeorganisationer, så kvinders stemmer bliver stærkere, lige fra landsbyråd til parlamenter. Vi vil lave modige kampagner, der nedbryder stereotype
forestillinger og kønsroller. Og så vil vi helt konkret hjælpe
nogle af de piger og kvinder, der er udsat for vold, med for
eksempel advokatbistand, krisehjælp eller hjælp til at klare sig
selv, så de kan skabe sig en fremtid uden frygt.

Projektet hedder Enough!
- fordi det er på høje tid,
at alle siger fra over
for vold mod kvinder

Oxfamibis.dk/generalforsamling
- her vil vi også løbende lægge informationer op om
dagens program, efterhånden som alt kommer på plads.
De bedste hilsner fra Bestyrelsen

17 seje
frivillige
er netop udpeget som Oxfam IBIS’
verdensmålsambassadører. De skal rundt
på højskoler og folkeskoler for at spille
verdensmålsspil, diskutere bæredygtig
udvikling og inspirere til, hvordan eleverne
selv kan bidrage. Er du lærer, og vil du have
en ambassadør på besøg? Tjek
oxfamibis.dk/book-foredrag

4 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

FRA FORSIDEN
Muchineripi Sibanda og datteren Sandra bor i landsbyen Ture i
Zimbabwe. Hele deres familie har været med i et Oxfamprojekt,
hvor mændene blev inddraget i
det huslige arbejde derhjemme.
Oplevelsen har ændret Muchineripis
perspektiv på familielivet - han er
begyndt at lave mad, vaske op og
hente vand sammen med sin kone.
Og han er glad for det: "Det betyder, at vi tilbringer meget mere tid
sammen og er meget tættere. Og
ulighed
det er gået op for mig, hvor meget
jeg elsker hende," fortæller han.
solidaritets
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Sidste
årvivar
du med til at støtte…
Det
nåede
i 2017-18
VI ARBEJDEDE DIREKTE SAMMEN MED

ASIEN

22,3 MILLIONER

MELLEMØSTEN
OG NORDAFRIKA

7.000.000
53%
372

MENNESKER I VORES PROJEKTER I HELE VERDEN

53%

ER KVINDER OG PIGER*

2.900.000
54%
1.409

MOSKVA
OXFORD

BRUXELLES

GENEVE
WASHINGTON

ANDRE OMRÅDER

NEW YORK

400.000
50%

VESTAFRIKA

1.700.000
48%
364

STILLEHAVSREGIONEN

ADDIS ABABA

LATINAMERIKA
OG CARIBIEN

NAIROBI

1.800.000
61%
781

AFRIKAS HORN, ØSTOG CENTRALAFRIKA

150.000
46%
129

5.600.000
54%
279

MENNESKER VI ARBEJDER SAMMEN MED

DET SYDLIGE AFRIKA

% KVINDER OG PIGER

1.600.000
56%
285

PARTNERE
OXFAM MEDLEMMER (19)
LANDE VI ARBEJDER I (67)
OXFAM INTERNATIONAL KONTORER (8)

* September 2018. Tallene er rundet op og baseret på landerapporter.

3 brændpunkter,
vi støtter lige nu
I SOMALIA er regnen blevet væk i de
seneste fire regnsæsoner. Den ekstreme
tørke betyder, at landbruget er ødelagt,
og mange mennesker ved ikke, hvor
det næste måltid mad skal komme fra.
Oveni kommer sikkerhedssituationen;
Somalia er et ustabilt land, og det kan
være farligt for kvinder at færdes alene
uden for landsbyerne. Tørken tvinger
dem til hver dag at gå
langt efter vand og
brænde. Sammen
med resten af
Oxfam hjælper vi
med rent vand,
hygiejne og beskyttelse til især
kvinder og børn.

I BURKINA FASO gør
bevæbnede grupper alt,
hvad de kan, for at landets
børn ikke skal få en uddannelse. De angriber målrettet skoler, som de
kynisk efterlader som rygende ruiner.
Tusindvis af familier er drevet på flugt,
og mange af dem, der bliver boende i
deres hjem, tør ikke sende deres børn i
skole. Lige nu er over 1.200 skoler lukket
på grund af angrebene, og 157.000 børn
kan ikke komme i skole. Oxfam IBIS har
arbejdet med uddannelse og civilsamfund i Burkina Faso i mange år. Denne
sommer har vi sendt en halv million
kroner ekstra afsted for at hjælpe nogle
af de berørte børn med at gøre deres
skolegang færdig.

I amazonas
brænder regn
skoven med alarmerende hast. Grådige
plantageejere får lov at sætte ild til skoven for at udvide deres gigantiske plantager. Det samme gør mineselskaber,
olieselskaber og tømmerfirmaer. Alene
i Bolivia er et område, der svarer til to
gange Fyn, blevet brændt af på få uger.
Dertil kommer enorme arealer i Brasilien,
Colombia og Peru. Vi støtter de oprindelige folks kamp mod afskovningen - og
her og nu mod flammerne.
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Kort og godt
Alvaro Tejero, iStock

Derfor er jeg
frivillig

iver
Aalborg bli
Skattelyfr
Kommune
Borgmesteren i den nordjyske hovedstad
har underskrevet Oxfam IBIS’ charter for
skattelyfri kommune, og dermed er vi
oppe på at have 11 kommuner med. Det
er lokale frivillige i Aalborg, der har fået
det til at ske.

Sådan!

Per Rønne, pensionist og frivillig: ”Jeg har
altid ønsket at være med til at forandre
verden. I mange år var det svært at finde
tid. Men da jeg blev pensioneret fra mit job
som økonomichef, gik jeg ind i arbejdet med
at bekæmpe ulighed og skatteunddragelse
gennem Oxfam IBIS’ gravergruppe. Vores gruppe har leveret meget af den praktiske arbejdskraft bag kampagnen 'Skattelyfri Kommune', der
betyder, at en tredjedel af den danske befolkning nu bor i skattelyfri kommuner. Det betyder
virkelig noget!”

Per Rønne på ferie i Estland,
hvor han tilfældigvis kom forbi
Danske Banks filial med det
blakkede ry.

… er den nette sum, som
Nigerias fem rigeste mænd
har liggende på kistebunden.
Det er mere end hele landets bruttonationalprodukt i 2017. Alligevel lever
mere end 60 procent af befolkningen
for mindre end ti kroner om dagen.

I den lille østat Vanuatu har Oxfam – blandt
andet sammen med det danske firma
MakerDAO – sat gang i et eksperiment: Kan vi
bruge hypermoderne blockchain-teknologi til
at hjælpe befolkningen efter katastrofer?
Vanuatu består af mere end 80 øer i Stillehavet og er det land i verden, der er næstmest
udsat for katastrofer som vulkanudbrud,
jordskælv, cykloner, oversvømmelser, tørker,
mudderskred og tsunamier. Øerne er svært
tilgængelige, og under sidste katastrofe gik
der mere end fire uger, før nødhjælpen nåede
frem til de mest isolerede samfund.
I disse år bliver det mere udbredt at uddele
penge efter katastrofer, da det hjælper de
lokale markeder, og folk ved selv bedst, hvad
de har brug for. Forhåbentlig vil ny teknologi
gøre det lettere at få hjælpen frem i tide.
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Keith Parsons

NØDHJÆLP GENNEM
KRYPTOVALUTA

Kort og godt

Sami M. Jassar

9 grunde til,
at krigen I Yemen
skal stoppe nu
1.

Den humanitære krise I Yemen er stadig den største I verden. Konflikten foregår nu på femte år, og
mere end 24 millioner mennesker – eller over tre fjerdedele af
befolkningen – har akut brug for hjælp og beskyttelse.

2.

8,4 millioner mennesker ved ikke, hvor deres
næste måltid skal komme fra. De er dybt afhængige
af nødhjælp, og priserne er på himmelflugt. Red Barnet vurderede sidste år, at op mod 85.000 børn er døde af sult siden
krigen startede i 2015.

3.

Hvert tiende minut dør et barn af sygdomme, der
kunne forhindres. Næsten tre millioner børn under fem
år og gravide eller ammende kvinder er akut fejlernærede.

4.

Mere end tre millioner mennesker lever som
internt fordrevne. De er ekstra udsat for sygdom og
forskellige former for misbrug.

5.

mange Millioner har ikke adgang til rent vand.
Kloakker og vandforsyninger er brudt sammen mange
steder. I det seneste år er mere end én million mennesker blevet ramt af kolera eller andre vandbårne sygdomme som diarré,
der let slår sårbare mennesker ihjel.

6.

Størstedelen af krigens ofre er almindelige
kvinder, mænd og børn – næsten 12.000 civile er
dræbt siden krigens begyndelse. Befolkningen må leve med
bombeangreb, snigskytter, kidnapninger, voldtægter og
tilfældige tilbageholdelser. Sidste år blev en skolebus ramt
under et luftangreb – og 41 børn på udflugt blev dræbt.

7.

Mere end 8.000 dødsfald er sket som følge af
Saudi-Arabiens bombeangreb. Konflikten er ekstremt
kompliceret; Saudi Arabien med koalitionen i ryggen udkæmper en stedfortræderkrig mod Iran om magten i området – og
samtidig kæmper lokale oprørsgrupper for deres egen sag. Alle
parter har et ansvar for befolkningens lidelser. Men saudierne
står for langt hovedparten af drabene på civilbefolkningen.

8.

Vestlige våben holder krigen i gang. USA har solgt
våben for mere end 125 milliarder kroner til Saudi-
Arabienog deres koalitionspartnere siden 2015. Storbritannien
har solgt for mere end 43 milliarder – og lande som Frankrig,
Canada og Japan tager også del i den lukrative forretning.
Tusindvis af vesterlændinge er desuden udstationeret i
Saudi-Arabien for at vedligeholde kampfly og våben. Hvis
denne støtte blev trukket, ville bombeflyene have svært ved
at gå på vingerne allerede efter et par uger. Danske firmaer
har været involveret, men salget af våben og våbendele til
Saudi-Arabien og Emiraterne blev suspenderet sidste år.

9.

Fred er den eneste måde at stoppe katastrofeN.
Alle krigens parter og deres allierede er nødt til at sætte
sig til forhandlingsbordet for at finde en politisk løsning - og
dermed redde Yemens befolkning.

SMS LIV TIL 1277,
OG GIV 150 KRONER

TIL NØDHJÆLPSARBEJDET I YEMEN
7

portræt

spørgsmål til
solidaritets
ministeren
Danmarks nye udviklingsminister, Rasmus Prehn (S),
har udråbt sig selv til solidaritetsminister. Men hvad
dækker det egentlig over? Vi har spurgt ham ad
RIKKE HOVN POULSEN

HVORFOR HAR DU VALGT AT KALDE
DIG SOLIDARITETSMINISTER – LYDER
DET IKKE LIDT GAMMELDAGS?
”Det kan da godt være – og så alligevel
ikke. Jeg oplever tværtimod, at hele
den unge generation rækker ud efter
solidaritetsbegrebet. De har en sult efter
idealisme og en tro på, at de kan gøre en
forskel for andre end sig selv.
8 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

LOTTE ÆRSØE

De unge er godt klar over, at det var en
uholdbar kultur, da vi for få år siden levede efter devisen ’I’m the best, fuck the
rest’. De ved, at hvis vi ikke gør noget for
at hjælpe andre mennesker – så svigter
vi dem. Og samtidig risikerer vi, at deres
problemer rammer os selv.
Det er den form for praktisk solidaritet, som den danske velfærdsmodel er

bygget op omkring. Og den vil jeg gerne
være med til at udbrede til resten af
verden.”

HVAD ER DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER, VERDEN STÅR OVER FOR I DAG?
”Vi har kæmpestore udfordringer i
forhold til klimaet, den stigende ulighed,
og så har vi også set en stigning i sult

portræt

i de seneste år. Derudover er der store
problemer i forhold til kvinders rettigheder – for eksempel med manglende
adgang til prævention og lægehjælp i
forbindelse med graviditet. Og så er der
problemet med børn – og navnlig piger
– der ikke kommer i skole. I øjeblikket er
der et kæmpe uudnyttet potentiale i de
befolkningsgrupper, der ikke har adgang
til uddannelse.
Vi kan heller ikke komme udenom, at
armod og problemer i tredjeverdens
lande betyder, at migrations- og
flygtningestrømme gør folk i Europa
utrygge. Nogle føler sig rendt over ende,
og det medfører stigende nationalisme
og populisme.
Når alle de udfordringer bliver lagt
sammen, er det tydeligt, at verden
netop har brug for mere solidaritet. Vi i
Vesten skal ikke bare tage til Afrika og
dele mad ud – selvom det selvfølgelig
er en del af vores forpligtelse, hvor der
er hungersnød. Vi har et ansvar for også
at hjælpe på den lange bane og sikre, at
verdens fattigste får nogle overlevelses
mekanismer og metoder, der gør, at de
kan se en fremtid for sig selv i deres
eget hjemland.”

på virksomheder, der flytter overskuddet
i skattely. Det er med til at underminere
fællesskabskontrakten, og den kæde
må bare ikke ryge af, for så bliver det
pludselig mere legitimt at hyre en topsmart revisor, der kan hjælpe folk med at
smyge sig uden om at betale deres ’fair
share’. Det handler igen om solidaritet.
I det hele taget vil jeg have fokus på
at opbygge fair skattesystemer i de svageste samfund. Selvom vi også har haft
nogle udfordringer med skattesystemet
i Danmark, har vi trods alt et system og
nogle erfaringer, som kan inspirere andre steder. Skat er en afgørende motor
for at opbygge sunde samfund– det
giver verdens befolkninger mulighed for
at løfte i flok og bruge penge på fælles
goder som hospitaler, skoler, veje, jernbaner og så videre.”

DIN FORGÆNGER, ULLA TØRNÆS (V),
HAVDE UDDANNELSE AF PIGER SOM
EN MÆRKESAG. HVAD SKAL DER SKE
MED DET OMRÅDE NU?

”Som socialdemokrat mener jeg, at lighed er en værdi, simpelthen fordi det er
det mest rimelige og retfærdige. Vi kan
langt bedre aktivere de ressourcer, der
er i menneskeheden, hvis vi skaber mere
lighed. Og samtidig viser al erfaring, at
lige samfund er de lykkeligste og mest
innovative.
Med dansk udviklingsbistand bidrager
vi til at bekæmpe ulighed. Vi giver mennesker, der har mindre end os, adgang
til uddannelse, sundhed og infrastruktur
– og på den måde får de nogle redskaber
til selv at kæmpe sig ud af den situation,
de befinder sig i. Det skaber mere lige
muligheder, og flere får en fair chance.”

”Jeg er stærkt optaget af kvinders og
pigers rettigheder. Mange af de udfordringer, verden står over for i dag, kan
jo løses, hvis flere kvinder får mulighed
for at tage en uddannelse. Men når det
er sagt, så har vi i Socialdemokratiet og
vores alliancepartier sagt, at vi især vil
have en stærk politik på klima, Afrika og
migrationsforebyggelse.
Danmark har allerede en høj profil på
kvinders og pigers uddannelse – og det
niveau vil vi fortsætte med. Men vi kommer ikke til at styrke den selvstændige
indsats på det område.
Omvendt er uddannelse jo en indlejret
del af løsningen på klimaudfordringerne.
Og det samme gælder, hvis vi skal løse
udfordringerne i Afrika og forebygge
migration. Uddannelse er nøglen, da
mennesker herigennem kan løfte sig
selv og se en fremtid for sig i deres
hjemland i stedet for at migrere til et
naboland eller til Europa.”

SER DU DET SOM DIN OPGAVE AT
BEKÆMPE SKATTELY?

HVAD ER ORGANISATIONER SOM
OXFAM IBIS’ ROLLE I DAG?

”Ja, jeg tænker helt klart, at vi skal have
en stærkere profil på det område. For det
er et stigende problem, og det rammer
os alle – selv i Danmark er der eksempler

”I mine øjne er jeres vigtigste rolle at
skabe folkelig forankring for udviklingspolitikken. I er med til løfte en vigtig
dagsorden om ulighed og uddannelse,

DU NÆVNER ULIGHED SOM EN AF DE
STØRSTE UDFORDRINGER. HVORFOR?

og på den måde sørger I for, at nutidens
unge får blod på tanden og kaster sig
ind i arbejdet for en bedre verden. Det er
ekstremt værdifuldt.
Hvis vi skal have danskerne til at
bakke op om, at vi bruger skattekroner
på udvikling, har vi brug for konkrete
ambassadører som jer, der gør området
tilgængeligt. Det har en kæmpestor
værdi at få folk til at forholde sig til de
her spørgsmål og tage stilling. Derfor er
der også noget kolossalt vigtigt i, at I for
eksempel kommer til mig med underskriftindsamlinger. De er udtryk for et
folkeligt engagement og nogle værdier,
der er helt grundlæggende for vores
demokrati. Min indsats som minister
bliver kun bedre af, at jeg bliver holdt i
ørerne– så jeg vil godt opildne til meget
mere af den slags!
Hvis jeg skal puffe lidt til jer, kunne
jeg dog godt ønske mig, at I blev endnu
bedre til at aktivere flere grupper af
samfundet – nogle gange bliver det
lidt for meget de velstilledes børn, som
organisationerne appellerer til. Vi skal
have mere folkelighed i udviklings
politikken.”

DU HAR ALDRIG BESKÆFTIGET DIG
MED UDVIKLINGSPOLITIK FØR. HVAD
KAN DU TILFØRE OMRÅDET?
”Jeg har været optaget af de her
spørgsmål, lige fra jeg åbnede min første
ulandskalender som barn. Og da jeg gik
ind i politik i firserne, var jeg meget inspireret af Olof Palmes arbejde med solidaritet i den tredje verden og ANC’s kamp
mod apartheid. Men som ung politiker
var der lang kø ved udenrigspolitikken,
og derfor blev det andre emner, jeg
kastede mig over i mit politiske virke,
som transport, uddannelse og velfærd.
Da Mette Frederiksen ringede og gav
mig denne fantastiske mulighed, blev
jeg virkelig glad. Jeg tror, at hun tænkte,
at dette ufatteligt vigtige område havde
brug for én, der kunne tilføre noget engagement og begejstring, og som kunne
fortælle de gode historier. Det kunne jeg
hjælpe med.
Det har jeg taget til mig. Og så har jeg
ellers kastet mig over den kæmpestore
opgave, det er at læse op på alt det
faglige.”
9
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Mit møde med
den ekstreme
fattigdom og
vejens vogtere
Freelancefotograf Andreas
Beck var med Oxfam IBIS på
opgave i Colombia. Det blev
en rejse, han aldrig glemmer
ANDREAS BECK

10 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

COLOMBIA: Vejen kløver sig gennem et
landskab, jeg aldrig har set magen til.
Den korrekte beskrivelse er tør tropisk
skov, men det minder mest om noget fra
en Lucky Luke-tegnefilm. På begge sider
af vejen breder der sig flade, røde vidder,
der kun bliver brudt af kaktus, halvdøde
buske og tynde træer uden et eneste
blad. Selvom vi er landet fire måneder

inde i regntiden, har det kun regnet to
gange i år.
Efter en times kørsel kommer vi til en
lille butik.
"Vi skal lige købe told," siger vores
chauffør som noget helt selvfølgeligt.
Jeg studser over hans ordvalg, men
tænker ikke nærmere over det. Han
smider bilen på en usynlig parkerings-
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plads og trasker over mod biksen for at
gøre sine indkøb: Et par poser med tørre
boller, nogle med slik og marengs og en
masse små poser fyldt med vand.
Ind i bilen igen og så ellers bare foden
på speederen. Til højre kan vi se en stor
asfaltvej blive forlænget, og ved siden af
slynger sig et midlertidigt krybespor. Det
er her, vi drøner afsted.
Pludselig bremser bilen op. Først kan
jeg ikke se hvorfor, men så får jeg øje på
det: En tynd ståltråd er spændt ud som
en næsten usynlig bom mellem en stolpe på den ene side af vejen og et træ på
den anden. Chaufføren ruller sit vindue
ned, og en lille barnehånd kommer til
syne. Han afleverer hurtigt en pose med
vand og en bolle. Vinduet bliver rullet op
igen, ståltråden falder ned, og vores to
firhjulstrækkere fortsætter.

VOLD, NARKO OG FLYGTNINGE
Vi befinder os i La Guajira-regionen i
det nordligste Colombia. Området er på

størrelse med Jylland og grænser op til
det kriseramte Venezuela i øst. Vestpå
skvulper den Caribiske Bugt.
Jeg er taget afsted med Oxfam IBIS
for at fotografere organisationens
projekter i området – og ikke mindst
de mennesker, som bor her og hver
dag kæmper mod konsekvenserne af
den ulighed og fattigdom, som findes
overalt i Colombia.
"Hvad skete der lige der?" spørger jeg.
Laura, som arbejder i Oxfam Colombia, fortæller, at her i La Guajira er folk
så fattige, at en af de få måder, de kan
samle mad eller penge sammen på, er
at holde rejsende i biler op ved små vejspærringer og forlange told for passage.
Langt de fleste bilister er indforståede
med, at det er sådan, man gør.
”Barnet der var uden tvivl Wayuu,”
forklarer Laura mig videre.
”Wayuu-folket er dem, der har været
her længst tid, og dem med de færreste
muligheder.”

Fra venstre: Heidar (20), Kasandra (14),
Maria Eugenia, Elidar (10), Oliva Jusayu,
Anderson (17), Gregor (16), Ricardo (13)

5,8 mio.

colombianere lever lige nu som internt
fordrevne - på flugt i deres eget land. De
fleste af dem er marginaliserede grupper som
oprindelige folk

La Guajira-regionen er Wayuu-territorium, og det indianske folks rødder og
historie går langt tilbage. Men ligesom
mange andre steder i verden udviser
regeringen kun meget lille interesse
for det oprindelige folk, og på trods af
lovning om social velfærd og bistand må
de stort set klare sig selv.
Krigen mellem oprørsbevægelsen
FARC og den colombianske regering
11
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stod på i 52 år og påvirkede hele landet.
I mange år havde narkobaronerne en
slags motorvej gennem La Guajira og
videre til andre latinamerikanske lande.
Det førte til mange voldelige episoder,
som bragte civilbefolkningen i klemme
mellem narkobaronerne og regeringen.
I slutningen af 2016 indgik regeringen
og FARC en fredsaftale. Det betyder,
at FARC er væk - men i stedet er nye
paramilitære grupper kommet til, og La
Guajira er stadig en af de mest volds
plagede regioner i Colombia.
I de senere år har La Guajira oven i alt
det andet modtaget en massiv bølge
af venezuelanske flygtninge, der søger
job og en bedre fremtid. Det skaber nye
spændinger i den hårdt plagede region.

EN BARNDOM I VENTEPOSITION
Den lille, spinkle barnehånd vil ikke
forsvinde fra min nethinde. Jeg vidste
godt, at uligheden er ekstrem i Colombia.
Men at folk må gribe til hjemmelavede
vejspærringer af ståltråd for at få mad –
det havde jeg aldrig forestillet mig.
”Er der mange, der holder biler tilbage?” spørger jeg vores chauffør.
Uden at fortrække en mine forsikrer
han mig om, at vi nok skal møde en
masse. Og ganske rigtigt: På vej ud for
at besøge en kostskole i ørkenen møder
vi endnu en vejspærring – denne gang
bestående af gamle motorcykelkæder.
Bag kæden står Oliva Jusayu, der
ikke kender sin alder, og hendes barnebarn, Elidar på ti år. De ser forundrede ud, da vi stiger ud af bilen og hilser.
Vi trækker ind til siden og nærmer os
deres kontor — et halvtag af sammensatte pinde, der hviler på fire store
stammer. I de tynde grene, der udgør
spærrene i tagkonstruktionen, er der
hængt to hængekøjer op, hvor Oliva og
Elidar sidder og venter, når der ikke er
biler på vejen.
”Her har vi samlet ind i tre år. Vi bor i et
lille hus lige bag ved træerne, så vi har
ikke langt til arbejde. Når vi ikke er ude
at tage imod told, leger Elidar med sit
legetøjshus. Det har hun selv bygget af
pinde og snor, hun har fundet. Hun kan
ikke gå i skole, for vi har brug for hende
her til at samle mad og vand ind til familien,” fortæller bedstemoderen.
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På trods af, at Wayuu–folket er opbygget omkring en matriarkalsk struktur,
hvor kvinderne ejer hus og jord, er
kvinder og piger en udsat befolknings
gruppe. Alt for mange piger bliver mødre,
før de selv er voksne, og den enorme
strøm af fortrinsvis mandlige flygtninge
fra Venezuela har fået prostitution og
seksuelt misbrug til at stige eksplosivt.

22 %

af pigerne i La Guajira bliver gravide eller
mødre, før de fylder 18 år

I regionens hovedby Uribia kan man købe
seksuelle ydelser af en mindreårig for
en amerikansk dollar. Børnene, og især
pigerne, får ikke basal seksualundervisning og information om deres rettigheder, som de ellers har krav på — både
som børn, men også som oprindeligt
folk. Det har enorme konsekvenser.
Jeg får lov til at fotografere bedste
moderen og hendes barnebarn, og
bagefter bliver tolden betalt, så vi kan
fortsætte vores tur. Gennem bagruden
ser jeg Oliva og Elidar spænde den tunge
kæde op igen og indtage deres vente
position, indtil næste bil kommer.

MINEN TAGER ALT VANDET
Tilbage på hotellet bakker en firehjulstrækker op ad indkørslen. På ladet hviler
en stor vandtank. Overalt er vand en
mangelvare, og tanken bliver kun fyldt
op, når der er gæster på hotellet.
Det er dog ikke alle, der er lige så
heldige som os. Ifølge myndighedernes
plan burde hver familie i det tørkeramte
område modtage tusind liter vand om
måneden, men realiteten er en helt anden – det taler vandtiggeriet langs vejen
sit tydelige sprog om.
Vandet burde blive leveret af selskabet bag Latinamerikas største kulmine,
El Cerreron. Den ligger det eneste sted
i regionen, der har konstant adgang til
vand, og med et dagligt forbrug på 34
millioner liter tager den alt for meget.
De seneste otte år er 4.500 børn døde
af fejlernæring her i regionen, hvilket
kan ledes direkte tilbage til El Cerrerons

OXFAM IBIS I COLOMBIA
REttigheder: Vi støtter oprindelige folks organisationer i kampen
for lige rettigheder og muligheder
- særligt kvinder og menneske
retsforkæmpere. Det gør vi på
tværs af grænser i Latinamerika;
i Bolivia, Nicaragua, Guatemala,
Mexico og selvfølgelig Colombia.
UDDANNELSE: I La Guajira støtter
vi pigers seksualundervisning og
uddannelse i seksuelle rettig
heder - finansieret gennem Danmarks Indsamling 2019. Uddannelse er et område, vi vil fokusere
mere på i de kommende år.
FRED: Vi støtter lokale kvindegruppers kamp for at få indlydelse
på fredsprocessen. Og vi hjælper
kvindelige ex-guerillakrigere
tilbage i samfundet.

vandforbrug og udledning af giftstoffer.
Minen vokser hele tiden og indtager
mere jord, og i samme takt vokser ejernes politiske indflydelse. I de senere år
er 60.000 mennesker blevet tvangsfjernet fra deres fædrene land med kun en
lille eller slet ingen kompensation.

35 %

af indbyggerne i La Guajira er børn under 15 år

Vandudbringningen skulle være en del af
kompensationen. Men med manglende
infrastruktur og som et middel til politisk
afpresning kommer vandet sjældent ud
til alle.
Wayuu-folket bliver fastholdt i en
ond cirkel af fattigdom, og manglen på
uddannelse og sundhedsydelser gør det
sværere og sværere at bryde ud.

FAMILIENS OVERLEVELSE
Den følgende dag får jeg overtalt holdet
til at stoppe ved alle de vejspærringer,
vi møder. Som fotograf har jeg set
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Næste stop ved vejen er hos Ricardo,
der er 13 år gammel. Han samler told ind
sammen med sin storebror.
"Hvis min mor en dag fortalte mig, at
jeg kunne få alt i hele verden, tror jeg, at
jeg ville ønske mig en cykel," siger han.
“Jeg har tigget her i tre måneder,
næsten alle dage. Jeg deler med min familie. Vi er 15 mennesker — den ældste
er 32 år, og den yngste er ti. Når der ikke
er nogen biler, samler jeg brænde ind til
køkkenets ildsted derhjemme.”

30 %

af de indianske kvinder i Colombia over 15 år
er analfabeter. Det nationale gennemsnit er
på 5,8 procent

Søskendeparret Heidar og Kasandra er flygtet
fra Venezuela. Deres eneste mulighed for at
overleve er at tigge vand og brød ved vejen

hungersnød i Sydsudan, børnearbejde
i afrikanske guldminer og flygtninge
i røgfyldte remiser i Beograd. Men jeg
er aldrig før stødt på en så ekstrem og
konstant fattigdom som her i midten af
ingenting.
Inden længe stopper vi ved den første
vejspærring, hvor vi møder 20-årige
Heidar og hans lillesøster Kasandra på
14 år. De er flygtet fra Venezuela og bor
nu hos slægtninge.
”For at få et rigtigt arbejde skal vi have
et personnummer. Det har vi ikke fået
endnu, så derfor står vi her. Af og til får
vi samlet så meget ind, så vi kan tage
noget med hjem og dele med familien på
13 mennesker. Ellers er det kun os, der
får stillet vores sult,” fortæller Heidar.
”I fem måneder har vi tigget her. Vi
starter klokken syv om morgenen og
fortsætter til sen aften,” siger Kasandra,
mens hun lukker øjnene for at undgå
sandet, der blæser i den hede vind.
”Mit største ønske er at få et rigtigt
arbejde og leve normalt,” siger Heidar.
Kasandras største ønske er at hjælpe
sin mor i køkkenet og slippe for at tigge
på vejen. Ligesom Oliva og Elidar fra i går

har Heidar og Kasandra også bygget et
læskur af tørre grene med et gammelt
stykke stof som loft. Med øjnene mod
deres hjemland i øst spejder de efter biler, der skal hjælpe dem med at overleve.

FULDTIDSJOB VED VEJEN
Efter en kort køretur møder vi vennerne
Gregor og Anderson på 16 og 17 år. De
har ikke bygget noget læskur. I stedet
finder de skygge under nogle træer,
mens de venter på biler.
”Vi har tigget ved vejen i omkring et
halvt år nu. Vi starter klokken otte om
morgenen og fortsætter indtil middag.
Det bedste, vi kan få, er penge. Når
det går allerbedst, tjener vi cirka 4.000
pesos til deling (omkring 10 kroner, red.).
Det, vi får mest af, er vand og brød,”
fortæller Gregor, mens han graver et lille
hul i sandet med snuden af sin sko.
Anderson tilføjer: ”Vi samler ind til
vores familier. I min er vi 15 mennesker,
og i Gregors familie er de 30. Vi deler alt,
hvad vi tjener — sådan gør man heromkring. Vi har begge gået i skole, men
jeg stoppede i sjette klasse, og Gregor i
femte klasse.”

Den sidste, vi møder, er Maria Eugenia,
der ikke kender sin egen alder. Hun har
svært ved at tale med os, for hendes
primære sprog er Wayuu, og hun bruger
sjældent sit spanske. Hun taler næsten
aldrig med de forbipasserende. Hun tager bare imod tolden og forsvinder væk.
”Jeg starter tidligt om morgenen og
kommer først hjem sent om aftenen.
Jeg samler ind til mine syv børn og min
mand hver eneste dag,” fortæller hun
os, inden hun vinker ad kameraet og
lader mig vide, at nu skal jeg ikke tage
flere portrætter. Jeg takker for hendes
historie, og hun smiler. Så kigger hun
rundt på landskabet og slår opgivende
ud med armene.
Jeg kan ikke gøre andet end at sætte
mig ind i bilen og køre mod lufthavnen og
Bogota – Colombias enorme hovedstad,
der huser rigdomme, der er lige så voldsomme og uretfærdige, som fattigdommen er her i La Guajira.

Vil du vide mere…
… om Wayuu-folket og se flere af Andreas Becks billeder fra Colombia? I år
handler Læseraketten, Oxfam IBIS’ læse
bog til Folkeskolen om Colombia. Som
medlem kan du få et gratis eksemplar –
skriv en mail til rhp@oxfamibis.dk
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Oxfam IBIS’ frivilligkoordinator Amanda Blaabjerg var
med, da ulighedsaktivister fra hele verden mødtes i
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”Vi mødtes i Fight Inequality Alliance for
at dele erfaringer og planlægge, hvad
vi skal lave sammen i den kommende
tid. Samtidig skulle vi demonstrere mod
mineselskabet Glencore, der opfører sig
helt horribelt over for de lokale i Zambia
– det var grunden til, at mødet blev holdt
netop her. Desværre forbød politiet os at
afholde en klassisk demonstration, så
vi arrangerede et stormøde på rådhuset
med lokalpolitikere og repræsentanter
fra de lokale ngo'er. Og det endte faktisk
med at blive virkelig stærkt; Aktivister fra
Mexico og El Salvador, der selv kæmper
med konsekvenserne af minedrift, stillede sig op og opfordrede de lokale til at
blive ved med at kæmpe, selv om det var
farligt og uoverskueligt. Det lyder måske

Min være

lseskammer
at Zukie ko
m direkte
fra sin fars
begravelse

højstemt, men der var en stor følelse af
solidaritet på tværs af kontinenter.”

HVAD VAR DEN STØRSTE OPLEVELSE?
”Det var mødet med de andre aktivister.
Jeg delte værelse med Zukie fra Sydafrika, der bor i en township i Cape Town.
Hun kom direkte fra sin fars begravelse.
Han var blevet skudt på vej ned for at
købe øl. Zukie er den eneste i familien,
der har et arbejde, så hun forsørger dem
alle. Hun og de andre aktivister fra Syd

Rikke Hovn Poulsen

Ben Phillips, Amanda Blaabjerg
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I små grupp
er udveksle
de vi erfari
nger fra
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e
- med forventningsfuld
I flyet mod Zamb ia
sommerfugle i maven

Her ladede vi op og

tog iskolde bade

mærker uligheden på deres egen krop
på en helt anden måde, end jeg gør her i
Danmark – de handler ud fra en passion
og en vrede, som er tæt forbundet med
deres hverdag. For dem handler det om
liv eller død! Det var meget inspirerende
for mig at møde dem, og mange af dem
er blevet mine gode venner, som jeg helt
sikkert kommer til at holde kontakten
med fremover.”

HVAD KAN SÅDAN ET MØDE BRUGES
TIL RENT FAGLIGT?
”Tidligere på året startede vi ulighedsalliancen op her i Danmark, og mødet gav
mig masser af inspiration til forskellige
former for kreativ aktivisme, som vi kan
bruge herhjemme. Det var også interessant at høre, hvilke udfordringer de
andre har haft med at mobilisere folk
omkring ulighed."

... OG PÅ DET PERSONLIGE PLAN?
"Det blev meget tydeligt for mig, at vi
i Nord er nødt til at lægge endnu mere
pres på politikerne for at få dem til at

Jenny (tv) orga
niserer det politi
ske arbejde i
Fight Inequality
Alliance. Emad
er aktivist fra Eg
ypten
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a fra Ox
fam-konto
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itionelle

to :-)
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sætte regler op for virksomheder som
Glencore, der udnytter befolkningen
i Zambia på det groveste. Vi står
ikke med de samme udfordringer
her – men vi sidder på en stor del af
løsningen.
Mit arbejde i Oxfam IBIS er samtidig
blevet tusind gange mere meningsfuldt for mig nu, end før jeg tog
afsted. I Danmark oplever jeg ret
tit, at folk slet ikke aner noget om,
hvad Oxfam IBIS er for en størrelse, når
vi møder dem. Men i et land som Zambia
ved alle, hvem vi er – vi gør faktisk
en forskel i rigtig mange menneskers
hverdag. Langt de fleste i Zambia har
stor respekt for det arbejde, Oxfam laver
for at bekæmpe ulighed. Det var virkelig
dejligt at opleve.”

Her er jeg sammen med akti
vister fra
England, Zambia og Sydafri
ka
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vold mod kvinder

Frontkæmpere
for retfærdigh
Kan det være rigtigt, at straffen for at voldtage en pige
skal være at gifte sig med hende? Det kan desværre ske,
når sagen bliver afgjort i det traditionelle system frem for
i retssystemet. I samarbejde med politi og sygeplejersker
kæmper vi for at få flere kvinder til at melde overgreb
RIKKE HOVN POULSEN

LOTTE ÆRSØE

LIBERIA: Der har stået en lampe ved siden
af briksen på Amelia Vorkpors kontor lige
så længe, hun kan huske. Men der har aldrig været råd til en pære. Så hver gang en
kvinde eller en lille pige lægger sig op på
briksen efter en voldtægt, må sygeplejersken tage sin mobiltelefon frem og foretage sine undersøgelser i lyset fra den.
Sådan er virkeligheden her i Zwedru,
en by med omkring 25.000 indbyggere
dybt inde i Liberias regnskov. Amelia
Vorkpors job er at tage sig af alle de sager om voldtægt og vold mod kvinder og
piger, der kommer ind på hospitalet. Den
slags overgreb er uhyggeligt almindelige
i Liberia. Men der er overraskende få af
ofrene, der kommer ind forbi hospitalet
– i løbet af otte måneder i 2018 kom der
kun 19 sager igennem systemet her.
”Vold mod kvinder findes overalt i
Liberia. Men vi ser kun en brøkdel af sagerne på afdelingen. Ofrene er generte,
og nogle gange tror de, det er deres
egen skyld. Mit job er at hjælpe dem
videre,” fortæller Amelia Vorkpor.
Der er ingen vinduer i hendes kontor
– den eneste lyskilde er et neonrør, der
spreder et koldt, blåt lys i lokalet. Hun
forsøger at gøre det mindre skræmmende for de yngste patienter med bamser
og legetøj. Det er svært, for sagerne er
voldsomme og hospitalets ressourcer
knappe. Men hun kæmper, for hun ved,
at lige netop hun er med til at gøre en
enorm forskel for kvinderne.
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”Det bedste ved mit arbejde er, når jeg
føler, at jeg giver god støtte til patienterne. De er dybt traumatiserede, men
jeg kan hjælpe dem og give dem håb
om, at ikke alt er tabt – at de kan opnå
retfærdighed, og at de godt kan komme
tilbage i samfundet igen, selv om det her
er sket,” forklarer Amelia Vorkpor.
Desværre oplever hun ofte, at ofrene
og deres pårørende ikke tør lægge sag
an mod gerningsmændene. Ofte er det
slægtninge eller naboer, der står bag, og
især voldtægt er dybt tabubelagt. Familierne vælger i stedet at afgøre sagerne
i det traditionelle system, hvor landsbyens ældste udmåler skyld og straf.
Men når alle kender alle, og mænd
som udgangspunkt har mere at skulle
have sagt end kvinder, falder den slags
sager kun sjældent ud til ofrenes fordel.
En lille pige, der er blevet voldtaget af en
onkel, kan risikere at blive tvunget til at
gifte sig med ham.
”Det traditionelle system gør det ikke
ordentligt. Det ender ofte med, at de
samme kvinder kommer tilbage efter
kort tid med nye skader. Det er meget
frustrerende, og jeg bliver ked af det,”
siger sygeplejerske Amelia Vorkpor.

OFFENTLIGE SPYDSPIDSER
At føle sig set og hørt af mennesker som
Amelia Vorkpor er noget af det vigtigste for de modige kvinder, der trods
modstand vælger at gå til myndig-

Sygeplejerske Amelia Vorkpor har pyntet
kontoret med bamser for de mindste
patienters skyld

hederne efter overgreb. Det fortæller
Annemette Danielsen, der leder Oxfam
IBIS’ FLOW-program til bekæmpelse af
vold mod kvinder i Liberia, Burundi og
Guatemala.
”Overalt i verden har voldsofre brug for
de samme ting: behandling, beskyttelse
og retfærdighed. Det er afgørende for,
at de kan hele og komme videre. Og alle
de tre ting er offentlige ydelser,” siger
Annemette Danielsen.
Derfor afholder Oxfam IBIS i tæt
samarbejde med vores lokale partner
organisationer FCI, NIPO og Respect
kurser og individuel træning for sygeplejersker, socialrådgivere og politifolk i de
to liberianske byer Zwedru og Greenville.
Her underviser vi i rettigheder, procedurer og regler for, hvordan ofre for vold og
voldtægt skal behandles.
Og det virker: Flere sager bliver
anmeldt, og flere fører til en dom. I 2018

hed

kom der otte af den slags sager for
retten i disse områder - i de første otte
måneder af 2019 var tallet steget til 15.
”Selvfølgelig fungerer systemet ikke
perfekt – vi kan jo ikke lave kulturen
om fra den ene dag til den anden. Men
udviklingen går den rigtige vej. Og de
offentligt ansatte er blevet stærke allierede i kampen mod vold,” siger Annemette Danielsen.

FAGLIG STOLTHED HOS POLITIET
At det lokale politi på den måde bliver
tætte samarbejdspartnere, kan i nogles
øjne virke kontroversielt. For som i mange andre fattige lande kæmper Liberias
politi med et blakket ry – korruption og
bestikkelse er langt fra ukendte størrelser blandt landets underbetalte betjente.
”Gennem det her program er vi med
til at give politiet en faglig stolthed. Vi
giver dem nogle konkrete redskaber,
der løfter kvaliteten af deres arbejde. Og
pludselig begynder de at se sig selv som
vigtige – som nogen, der kan gøre en
forskel i kampen mod vold. Det mærker

folk lynhurtigt ude
i lokalsamfundene,
og tilliden til politiet
vokser,” forklarer
Annemette Danielsen.
Det kan de skriver
under på på politistationen i Greenville.
Her leder Anthony
Kumeh den tre mand
store afdeling for beskyttelse af kvinder og børn, der har til
huse i et lille baghus bag politistationen
– med vandskade i loftet og høns i baghaven. I alt har 50 politimænd fra amtet
deltaget i træningen. Og det har gjort en
forskel, mener Anthony Kumeh.
”Vi er meget glade for den træning, vi
har fået fra Oxfams partnere. Vi har lært
en masse nye ting, som vi ikke vidste før:
Hvordan vi skal tale med ofre, undersøge
gerningssteder og sørge for at indsamle
beviser. For eksempel siger vi nu til ofrene, at de ikke må gå i bad, før vi kører
dem på hospitalet,” forklarer han.
Politimanden er overbevist om, at

Anthony Kumeh (tv.) og hans to kollegaer
udgør den afdeling af Greenvilles politi, der
tager sig af vold mod kvinder og børn

der stadig er alt for mange sager om
vold mod kvinder, der aldrig kommer
frem i lyset. Men det går fremad, og han
oplever, at flere kommer til politiet for
at få hjælp, både når det handler om
voldtægt, overfald, prostitution og andre
former for udnyttelse.
”Vold mod kvinder findes overalt i
Liberia, der er ingen grænser. Men det
bliver først en sag, når det bliver rapporteret,” understreger politimanden.
17

tema: ulighed

Spritnye biler kontra improviserede telt-hjem.
Uligheden springer i øjnene på stranden i
Marokkos hovedstad, Rabat

Unge rammes
hårdt af stige
ulighed i maro
Uligheden stiger i Marokko, og det får en stadig større del af de unge
marokkanere til at føle sig helt lukket ude fra samfundet. Det holder dem
fast i en ond cirkel af arbejdsløshed, fattigdom og håbløshed
MALENE AADAL BO

THOMAS FLENSTED-JENSEN
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MAROKKO: Allerede som 21-årig har den
unge kvinde mistet drømmene:
”Unge som mig, der hverken har
forbindelser eller penge, kan have nok
så store drømme. Men det er kun, indtil
vi møder virkeligheden og indser, at det
bedste, vi kan håbe på, er et nogenlunde
ordentligt og stabilt job,” konstaterer
21-årige Lamiae Ghandi.
Hun kommer fra en lille landsby
nogle timer fra storbyen Tanger. Hun var
dygtig i skolen og myreflittig – gjorde
alt det rigtige, som hun havde fået at

vide var vejen ud af fattigdom. Indtil
hun - efter at have bestået alle tests og
jobsamtaler med bravur - blev vraget til
sit drømmejob, fordi hun ikke havde råd
til at betale bestikkelse til ham, der stod
for ansættelsen.
”I Marokko skal du kende nogen eller
bestikke nogen for at få det, du ønsker
dig,” siger hun mørkt.
Oplevelsen bekræftede den unge
kvinde i, at samfundet er uretfærdigt.
Og det var dråben, der fik hende til at

ende
okko
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Ulighed i Marokko
• 1,6 millioner marokkanere lever
i fattigdom, mens to af deres
landsmænd optræder på Forbes'
liste over verdens rigeste med en
formue på 27 milliarder kroner.
• I 2013 var uligheden i Marokko
39,5 målt på Gini-skalaen, der
går fra 0-100 med 0 som fuldstændig økonomisk lighed og 100 som
fuldstændig økonomisk ulighed. I
2013 scorede Danmark 28,5 og et af
verdens mest ulige lande, Sydafrika, lå på 63.
• Mænd og kvinders muligheder
er meget ulige. 41 procent af
Marokkos kvinder er analfabeter.
Det samme gælder for 22 procent af
mændene.
• I dag går 97 procent af alle
børn i skole, men kvaliteten af
undervisningen er mange steder så
dårlig, at de kan gå der i mange år
uden at lære det allermest basale.

Lamiae Ghandi (21) kæmpede i mange
år for at få en god uddannelse. Men hun
oplever ikke, at hun får chanchen for at
bruge den til noget i dagens Marokko

opgive både drømmen om en karriere og
ideen om at læse på universitetet.
”Hvis det alligevel ikke fører til noget,
hvorfor skulle jeg så påføre mine forældre den belastning og det økonomiske
afsavn, det vil være at lade mig læse
videre?” spørger Lamiae trodsigt.
I stedet har hun lagt drømmene til
side og besluttet at føle sig heldig over
at have fundet et fast, stabilt job som
ufaglært på en tøjsorteringsfabrik i
Tanger.
Lamiae Ghandi er desværre langt
fra den eneste unge marokkaner, der
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har fået sine drømme knust under den
allestedsnærværende ulighed, som
eksploderer i Marokko i disse år. Mens
en lille elite bliver rigere og rigere, lever
1,6 millioner marokkanere i fattigdom, og
mindst lige så mange er i konstant risiko
for at ryge derud. Samtidig mangler staten penge, så hospitaler, skoler, veje og
de fleste andre offentlige institutioner
bliver systematisk udsultet. Resultatet
er, at mange – især unge – marokkanere
er ved at miste håbet om, at det nogensinde bliver bedre.

FOLK VÅGNER OP
Fouad Abdelmoumni er 61 år og en af
Marokkos mest kendte menneske
rettighedsaktivister. Han har kæmpet for
udsatte gruppers rettigheder det meste
af sit liv, været anholdt et utal af gange
og tilbragt i alt fem år af sit liv i fængsel.
Alligevel er han aldrig holdt op med at

• Hvert år dropper 400.000 børn
ud ved overgangen mellem 7.
og 8. klasse, hvor det kræver en
bestået eksamen at læse videre.
• I Rabat går 70 procent af børnene i privatskole. I de fattigere egne er det kun syv procent.
Resten må nøjes med det offentlige
system, hvor der er op til 80 elever i
klasserne fordelt på mange niveauer, og hvor lærernes fravær er højt.
• I Marokko er der 6,2 læger pr.
10.000 indbyggere sammenlignet
med 37,1 i Tunesien og endnu flere
i Danmark. Samtidig står næsten
halvdelen af den voksne befolkning
uden sygesikring.
• Arbejdsløsheden er officielt på
ti procent, men andre tal viser, at
halvdelen af de unge hverken har
arbejde eller er under uddannelse.
Kilde: Oxfam Marokkos
Ulighedsrapport 2019

råbe op om den katastrofale forfatning,
som Marokkos uddannelsessystem er i,
og de dårlige forhold for marokkanske
kvinder. Lige nu er det især kampen mod
ulighed, der optager ham:
”Det er altid svært at leve i fattigdom,
men uligheden forværrer det, fordi det
giver de fattigste en følelse af også
at være diskrimineret og set ned på af
deres egne landsmænd. Store dele af
befolkningen føler sig ekskluderet; de
oplever, at magthaverne er fuldstændig
ligeglade med den desperate situation,
de befinder sig i,” siger han.
Videnskaben har i andre sammenhænge vist, at en opvækst som medlem
af den globale overklasse giver meget
høj selvtillid, som smitter af på andres
opfattelse af én. Men ifølge Abdelmoumni er det kun i ringe omfang lykkedes for
overklassen i Marokko at retfærdiggøre
sine privilegier med argumenter om egen

tema: ulighed

dygtighed, kreativitet og arbejdsomhed.
De fleste marokkanere opfatter i stedet
rigdom som et resultat af tildelt magt og
mulighed. Og det giver mindre og mindre
mening for landets fattigste, at formuerne er samlet i hænderne på nogle få.
”Tidligere har marokkanerne ikke
sat spørgsmålstegn ved uligheden i
samfundet, men flere og flere gør i dag
opmærksom på det og protesterer mod
det uretfærdige i, at nogle må leve i
fattigdom, mens andre har til overflod.
Nogle reagerer med protester og vrede.
Men hos alt for mange bliver det i stedet
til manglende selvtillid og tro på, at deres bidrag betyder noget,” forklarer han.
Arbejdsløsheden i Marokko er officielt
på ti procent, men andre tal viser, at
mindst 50 procent af de unge lige nu
hverken har arbejde eller er under uddannelse. Dertil kommer, at langt de fleste arbejder i den uformelle sektor, hvor
de hverken kan regne med minimumsløn,
ordentlige arbejdsvilkår, sygesikring
eller sikkerhed i ansættelsen.
”Hvis vi havde brugt de sidste ti år på
at skabe udvikling for alle marokkanere
i stedet for at tillade de rigeste at malke
systemet, havde Marokko i dag tilhørt
gruppen af øvre middelindkomstlande,
hvilket ville have gjort både rige og
fattige mere velstående og lykkelige,”
fastslår Fouad Abdelmoumni.

SMÅ SKRIDT
Netop kampen mod ulighed står helt
centralt i Oxfams arbejde i Marokko med
unge og i den indsats, vi siden 2018 har
ydet som del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Her oplever vores

partnere hver dag, hvordan det påvirker
børn og unge at vokse op i skyggen af
uligheden.
En af dem er Bouchra El Ouahabi, der
er programmedarbejder i organisationen
Feminist Union Action, som samarbejder
med Oxfam om at hjælpe udsatte unge i
gang med et arbejde.
”Af og til hører jeg fra de virksomheder,
vi samarbejder med, at unge mennesker i
dag er dovne og uden ambitioner. Selvfølgelig er de ikke det! Men mange af dem er
vokset op på bunden af samfundet, som
tabere i det store lotteri. Det, de lærer fra
andre og ganske tidligt selv erfarer, er,
at de altid vil komme bagerst i køen. At
lige meget hvad de gør, og hvor hårdt de
prøver, så vil de blive overhalet af folk,
der kommer med den rigtige baggrund og
de rigtige forbindelser,” forklarer hun.
Bouchra El Ouahabi er ofte den første,
de unge møder, når de henvender sig for
at få hjælp til at finde et arbejde. Mange
af dem er opgivende og generte, selvudslettende og ydmyget af en endeløs
række af nederlag og afslag. Og når de
endelig får chancen hos en arbejdsgiver,
har de svært ved at gribe den, fordi de
har mistet troen på sig selv.
Andre opgiver at dygtiggøre sig eller
gennemføre en uddannelse, fordi de oplever, at nok så mange diplomer og gode
karakterer alligevel ikke giver mennesker
som dem det job, de drømmer om.
”Vi førsøger at klæde dem på til at få
et rigtigt job. Vi lytter til dem og tager
den tid, det kræver, at lære dem at
kende og finde ud af, hvad de faktisk har
af ressourcer og kompetencer,” fortæller
Bouchra El Ouahabi.
Det overordnede formål med Dansk-
Arabisk Partnerskabsprogram er at
styrke demokratiske kræfter og bidrage
til en fredelig og stabil region – blandt
andet ved at hjælpe de unge til indflydelse og beskæftigelse. I Marokko sker

Den 61-årige aktivist Fouad
Abdelmoumni er bekymret over
uligheden i Marokko, der stiger
voldsomt i disse år

Det gør
Oxfam
• Oxfam samarbejder med en
række marokkanske organisationer om at hjælpe udsatte
unge til indflydelse og job. Det
sker blandt andet som del af
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, som er finansieret af det
danske udenrigsministerium. Det
overordnede formål er at fremme
god regeringsførelse og sikre
økonomiske muligheder.
• Vi støtter også unge i Tunesien,
Egypten, Jordan og Marokko til
at få indflydelse på deres liv og
samfund. Vi er med til at styrke
organisationer, der kæmper for
muligheder, frihed og lighed for
udsatte grupper.
• I Marokko går støtten blandt
andet via ngo’erne Casal Dels
Enfants, Amal Al Mansour og
Tazghart.

Læs mere: oxfamibis.dk/dapp
eller www.dapp.dk

det konkret ved at støtte og samarbejde
med lokale partnere som Feminist Union
Action, der på forskellig vis hjælper udsatte unge til at blive en ligeværdig del
af samfundet, støtter dem i deres søgen
efter et stabilt arbejde med ordentlige
arbejdsbetingelser og giver dem troen
tilbage på, at deres meninger, holdninger og bidrag er vigtige og har værdi. Alt
sammen små, men vigtige skridt i den
rigtige retning.
”Der er uendeligt meget at tage fat
på i kampen mod ulighed i Marokko,”
konkluderer den 61-årige menneskerettighedsaktivist Fouad Abdelmoumni.
”Men jeg er håbefuld. Nye generationer kommer til, og de sætter spørgsmålstegn ved den fordeling af magt og
rigdom, de ser omkring sig. De accepterer ikke status quo, og jeg synes, der
er tegn på, at systemet forandrer sig,”
slutter han.
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I Ghanas små fiskersamfund er fattigdommen
så stor, at familierne nogle gange er tvunget
til at sælge børn for at overleve. Det vil
journalist Kwetey Nartey lave om på

Hvor meget
dokumentarfilm
kan du få for

33 kroner?
Pænt meget, har det vist sig! I hvert fald når mere end
tusind danskere går sammen om at støtte et journalistisk
graverprojekt i Ghana. Resultatet? En milliard kroner
ekstra i skatteindtægter for det vestafrikanske land.
Ja, du læste rigtigt: En milliard!
RIKKE HOVN POULSEN
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LOTTE ÆRSØE

skattesucces

Det hele startede med en mistanke: Der
var noget, der ikke stemte. Bagmænd
i Ghanas benzinindustri snød med eksportregnskaber og subsidieret benzin,
og resultatet var et milliardstort hul i
statskassen.
Men det var netop kun en mistanke,
og derfor var det svært for direktør Ben
Boakye og hans ansatte i Africa Center
for Energy Policy (ACEP), der holder til i
Ghanas hovestad Accra, at skaffe penge
til at gøre noget ved det.
I København, 5.500 kilometer derfra,
sad kampagneleder Stine Bang fra Oxfam
IBIS. Hun og kollegaerne i engagementsafdelingen var på jagt efter et projekt,
hvor almindelige danskere kunne gøre
en håndgribelig forskel for skatte
systemet i et afrikansk land
”Oxfam IBIS har mange skatteprojekter
rundt om i verden. Men de er ofte komplicerede – og ord som monitorering,
kapacitetsopbygning og tekniske rapporter får sjældent ret mange danskere
til at stoppe op i deres facebook-feed. Vi
ville gerne finde noget, hvor mennesker
herhjemme kunne gøre en håndgribelig
forskel her og nu – og på tværs af grænser,” fortæller hun.
Heldigvis var der en kollega på
Oxfam-kontoret i Ghana, der hørte om
Stine Bangs søgen. Han havde ofte
samarbejdet med ACEP, og han kendte
til deres mistanke. Og få uger efter var et
utraditionelt samarbejde født: Sammen
ville vi lave en dokumentarfilm, der en
gang for alle skulle afdække skatte
svindlen i benzinindustrien.

ENORME SUMMER
For nylig løb resultatet over tv-skærmene i Ghana: Filmen ’Premix Cartel’, produceret af den prisvindende ghanesiske
graverjournalist Kwetey Nartey i tæt
samarbejde med ACEP og Oxfam IBIS.
Oxfam IBIS stod for finansieringen –
mere end 1.000 danskere var med på
idéen, og de donerede hver især et lille
beløb, der tilsammen løb op i mere end
50.000 danske kroner.
”Indsamlingen kom lige efter Para
dise Papers, hvor vi alle endnu en gang
kunne se, hvordan de allerrigeste snyder
os andre. Her var chancen for at tage
kampen op mod nogle af dem. Og det

var vi heldigvis mange, der rigtig gerne
ville,” fortæller Stine Bang.
ACEP stod for en stor del af researchen; Ben Boakyes kollegaer udviklede
politiske analyser og holdt møder med
indflydelsesrige politikere, både før og
efter premieren på dokumentaren.
”Det lykkedes os at påvise, at der var
et stort problem. Og det tvang myndighederne til at tage sagen op og gå i gang
med systematisk at kontrollere området,” fortæller Ben Boakye fra ACEP.
Og da først Ghanas myndigheder gik
i gang med at grave i sagen, viste der
sig et enormt potentiale. Skattefidusen
blev lukket. Og fra officielt hold regner
man med at få, hvad der svarer til en
milliard ekstra skattekroner i statskassen næste år som et direkte resultat af
indsatsen.
”Overordnet set har det her projekt
været en kæmpesucces,” fastslår direktør Ben Boakye.

Kort efter premieren på dokumentarfilmen kom Ghanas vicepræsident med
en udtalelse om, at regeringen nu vil
gå i gang med en digitaliseringsproces,
der skal gøre det umuligt at snyde med
fiskebenzinen.
”Reaktionerne på dokumentaren har
været fænomenale – den har ændret
hele politikken på det her område,”
jubler Kwetey Nartey.

TURBO PÅ JOURNALISTIKKEN
Og så var der selve dokumentarfilmen.
Mens ACEP tegnede de store linjer og påviste illegale pengestrømme i deres rapporter, gik journalist Kwetey Nartey ud i
virkeligheden og fangede det på kamera.
Han valgte at fokusere på det hjørne af
svindlen, der handler om subsidieret
benzin til Ghanas fattige fiskere.
”Jeg blev selv overrasket over de
svimlende summer, som staten taber på
det her – uden at der bliver gjort noget
som helst for at takle det,” siger journalist Kwetey Nartey.
Den statsstøttede fiskebenzin er
tænkt som en hjælp til en udsat befolkningsgruppe. Men alt for ofte ender den
i stedet mellem hænderne på kriminelle
bagmænd, der sælger benzinen videre
på det sorte marked med enorm fortjeneste. Det betyder, at mange fiskere bliver presset ud i den dybeste fattigdom,
fordi benzinen er alt for dyr for dem.
”Hver gang fiskerne har råbt op om
problemet, har retorikken fra myndighederne været: ’Hvor er beviserne?’. Med
denne dokumentar har vi afsløret den
systemiske råddenskab. Fiskerne har
fået et håndfast bevis på, hvad der sker.
Og det ved jeg, at de er meget glade for,”
fortæller Kwetey Nartey.

Ben Boakye er direktør i Africa Center
for Energy Policy (ACEP) – en ghanesisk
ngo og tænketank, der holder skarpt øje
med landets voksende olieindustri

At dokumentaren er blevet til i et
utraditionelt samarbejde mellem en
journalist, en lokal ngo og en masse engagerede danskere ser han som meget
positivt.
”Nyhedsredaktionerne i Ghana har
meget begrænsede økonomiske muligheder. Dokumentaren ville aldrig have
set dagens lys uden støtten fra ACEP,
Oxfam IBIS og danskerne – både finansielt og med ekspertviden og politisk
indflydelsesarbejde. Sådanne samarbejder er uden tvivl vejen fremad,” siger
journalisten Kwetey Nartey.
Stine Bang fra Oxfam IBIS er enig:
”Det er et lidt utraditionelt samarbejde. Men det har virket fantastisk, og det
beviser, at det betyder noget, når en
masse danskere går sammen om en sag.
Vi kan sagtens gøre noget ved globale
problemer som ulighed og skatteunddragelse – når bare vi er mange nok, der
står sammen,” fastslår hun.
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