Oxfam IBIS, parlamentarisk revisor.
John Hansen, årsrapport 2020.

Indledning.
Jeg har valgt i denne min sidste beretning som parlamentarisk revisor at bygge den anderledes op. De generelle overvejelser kommer til at indlede beretningen, mens referencen til
mandatet får status som bilag. Dertil vil jeg beskrive nogle ”nedslag”, som for mig er relevante i forhold til, hvordan foreningen lever op til formål, værdier og strategier.
Jeg har deltaget i de fleste af Forretningsudvalgets møder, hvor jeg modtaget de nødvendige og relevante informationer og vurderinger.
Desværre har de nye rejseregler gjort det vanskeligt at deltage fysisk i FU’s møder, hvorfor
jeg har foreslået, at der vælges en parlamentarisk revisor, hvis bopæl gør det muligt at
deltage fysisk i møderne. Virtuel deltagelse giver efter min mening ikke den nødvendige
kvalitet i møderne.

Parlamentarisk revisors beretning:
Generelle overvejelser.
Min beretning er overvejende positiv i vurderingen af Oxfam IBIS’ arbejde som dansk udviklingsorganisation, idet jeg mener, at organisationen leverer udviklingsarbejde af høj professionel kvalitet, både når det gælder projekt- og programarbejde.
Det glæder mig, at Danida fortsat anerkender, at Oxfam Ibis yder udviklingsbistand af høj
kvalitet. Jeg vurderer, at samarbejdet er godt og at vi møder stor fleksibilitet fra Danidas
side.
Jeg anerkender, at Oxfam Ibis arbejder konstruktivt i samarbejdet med Oxfam International, både i forbindelse med at styrke Oxfam landekontorernes økonomistyring og implementeringskapacitet og i forbindelse med Corona-epidemiens konsekvenser. Det vender
jeg tilbage til i et af nedslagene.
Både i Oxfam og i partnerskaber nationalt og internationalt deltager Oxfam Ibis i vigtige
kampagner med stor gennemslagskraft. Det gælder fortsat fair beskatning, skattely og
ulighedskampagnen og nu også klima, som jeg vender tilbage til.
Oxfam Ibis arbejder seriøst med risikohåndtering (RMF – Risk Management Framework).
Økonomistyringen er så robust, at der også under de aktuelle vanskelige vilkår under Corona-epidemien forventes et resultat på omkring nul i driften.
Oxfam Ibis lever efter mening op til de meget høje ambitioner i arbejdet med at bidrage til
en bedre verden med mindre ulighed, hvor uddannelse og politisk arbejde i forhold til
strukturelle vilkår udgør kerneindsatser.
Desværre sker det under meget svære betingelser, idet demokrati og civilsamfundet er
under stort pres i store dele af verden. FN dokumenterer i en rapport denne sommer, at
den ekstreme fattigdom langt fra er udryddet.
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Oxfam Ibis’s arbejde er så vigtigt som nogensinde. Jeg vil nu beskrive nogle nedslag, som
jeg mener illustrerer foreningens arbejde.

Corona-epidemien.
Corona-epidemien har alvorlige konsekvenser for verdens fattigste lande med truende
økonomisk krise og øget fattigdom.
Den har også alvorlige konsekvenser for udviklingsorganisationernes arbejde. Oxfam har
således besluttet at lukke 18 landekontorer af økonomiske grunde, herunder 3, hvor Oxfam Ibis arbejder. Et af de lande er Sierra Leone, som jeg vender tilbage til.
Det er rosværdigt, at programmerne i de tre lande færdiggøres trods lukningen af landekontorerne, i samarbejde med Oxfams regionalkontorer.
Oxfam Ibis handler hurtigt og har valgt at gå ind i kampen for at forebygge spredning af
corona og forebyggelse af sult og fattigdom.
Også her sætter vi ind med en godt tænkt kampagne med et godt og konstruktivt forslag
om at sætte de fattigste landes afdrag på gæld på pause eller eftergive gælden.

Klimaforandringer.
På generalforsamlingen 2019 blev et forslag om at inddrage klima og biodiversitet i Oxfam
Ibis’s strategiske arbejde vedtaget.
Konsekvenserne af klimaforandringer hænger uløseligt sammen med den ulige og udemokratiske verdensorden.
Det skærper behovet for at arbejde for at styrke civilsamfundet i de fattige og skrøbelige
lande og, at Oxfam IBIS vurderer, om vore programmer og projekter medvirker til at støtte
partnernes robusthed i kampen mod konsekvenser af klimaændringer, for klimatilpasning
og forebyggelse af klimaændringer.
Også her leverer Oxfam International og Oxfam Ibis et godt arbejde politisk. Den 19. oktober offentliggjordes således en rapport, der viser, at de rige lande ikke lever op til løfterne
fra COP 15 i København. Der påpeges, at klimafinansiering gennem lån øger udviklingslandenes gældsbyrde. Der opfordres til, at de rige lande følger Danmarks eksempel om at
give klimabistand som gave.

Sierra Leone.
Jeg deltog i en bestyrelsesrejse til Sierra Leone i november 2019. Denne rejse bekræftede
min vurdering kvaliteten og vigtigheden af vores programarbejde. Jeg tillader mig at citere
fra min rejserapport til Forretningsudvalget:
”Jeg tilslutter mig således den overordnede vurdering, at Oxfam Ibis’s arbejde i Sierra Leone har været og stadig er en stor succes i forhold til ”Sammen mod ulighed, Oxfam Ibis
strategi for én retfærdig verden” 2018 – 2022 og landestrategien for Sierra Leone.
Oxfam Ibis har således bidraget til
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-

Styrket kapacitet hos partnerorganisationer til selv at gennemføre kampagner, fortalervirksomhed m.v. i lokalområderne i forhold til administrative og politiske myndigheder.

-

Styrke ungegrupper i at påvirke udviklingen i lokalområderne, hvilket angives at have konfliktforebyggende virkning. Øget viden og kapacitet hos ungegrupperne øger
deres gennemslagskraft i forhold til konstruktivt samarbejde med myndigheder og
politiske beslutningstagere.

-

Styrke mødregrupper i deres arbejde med at få flere børn i skole, fastholde dem i
skole og modvirke børnearbejde.

-

På nationalt og på lokalt plan at etablere strukturer, der får minedriften til økonomisk
at bidrage til udviklingen i lokalområderne, og understøtte en styrket prioritering af
uddannelse.

Jeg påskønner den brede anerkendelse, som Oxfam Ibis’s arbejde møder og den betydning, som vores landestrategi har for udviklingsarbejdet i Sierra Leone. Vi lever i høj grad
op til at arbejde gennem partnere og at påvirke årsager til ulighed.” (Citat slut)

Foreningen Oxfam IBIS.
Der bliver gjort et stort arbejde for at styrke den folkelige forankring gennem rekruttering af
medlemmer. En stor og bred medlemsbase er vigtig for en NGO.
Jeg opfordrer derfor til, at bestyrelsen gør rejsereglerne mere fleksible, så også medlemmer i yderområder, set fra København, får mulighed for på lige fod at kunne deltage i foreningens politiske arbejde.

Afrunding.
Jeg vil afrunde beretningen med at begrunde, hvorfor jeg siden 1995, året med FN’s sociale topmøde og det alternative topmøde i København, har været medlem og fortsat vil være
det. Jeg har været styrelsesmedlem i ca. 11 år og afslutter nu 2 år som parlamentarisk
revisor.
Kampen for kvalitetsuddannelse til alle og styrkelse af de demokratiske strukturer blev min
tilgang til medlemskab siden deltagelsen i det alternative, sociale topmøde.
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Bilag:
Mandat:
Den parlamentariske revisors opgave er at vurdere Oxfam IBIS’s finanser i forhold til organisationens løbende drift, og hvordan de politisk valgte organer og administrationen varetager deres roller i forhold til økonomien.
Den parlamentariske revision er en uafhængig instans, der på vegne af medlemmerne
skal vurdere organisationens økonomi med politisk fokus i forhold til vedtagne strategier
og mål som organisation og som donor.
Den parlamentariske revisor rapporterer til generalforsamlingen og arbejder gennem Forretningsudvalget. Han/hun deltager i Forretningsudvalgets møder og modtager budgetter,
regnskaber, budgetopfølgning og revisionsprotokol.
Den parlamentariske revisors rapport fremlægges for Forretningsudvalget forud for generalforsamlingen. Hans/hendes anbefalinger behandles på første møde efter generalforsamlingen.
Den parlamentariske revisor kan deltage i sekretariatsbesøg i lande, hvor Oxfam IBIS er
engageret i udviklingsarbejde og er forpligtet til at aflægge besøgsrapport til Forretningsudvalget.
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