
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oxfam IBIS’ arbejdsprogram for 2019-20  
Sekretariatet og bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 16.11.2019 
 
’Sammen mod ulighed’ er Oxfam IBIS’ strategi fra ultimo 2018 og fire år frem til slutningen af 2022. Den sætter 
kursen for organisationens arbejde og prioriterer vores indsats. Arbejdsprogrammet fokuserer på særligt vigtige 
indsatser for at opfylde strategien. Temaerne i strategien operationaliseres derfor til fokusområder i det årlige 
arbejdsprogram, som generalforsamlingen vedtager.  
 
Arbejdsprogrammet sætter retningen for organisationen og udstikker en ramme og et mål for arbejdet et år 
frem. Arbejdsprogrammet er derfor ikke udtømmende for organisationens aktiviteter, men bruges af 
organisationen og bestyrelsen til at diskutere vores udvikling og arbejde samt følge målene i programmet.  
 
Vores bidrag til bekæmpelse af ulighed  
Ulighed er skabt af mennesker – og derfor kan mennesker også udrydde den. Vi støtter mennesker og 
lokalsamfund i at få indflydelse på de beslutninger, der påvirker deres liv, både på lokalt, regionalt, nationalt og 
globalt niveau. Målet er at ændre de strukturer og politikker, som øger forskellen mellem rig og fattig.  
 
Det kræver både stærkt indflydelses- og programarbejde samt øget opbakning blandt borgere i Danmark og 
resten af verden.  
 
 
1. Større politisk indflydelse  
At skabe forandringer kræver, at man har indflydelse. I vores politiske arbejde vil vi være en stærk og modig 
stemme. Vi arbejder både politisk i Danmark og i resten af verden. Og vi gør det primært indenfor vores 
tematiske arbejdsområder: uddannelse, økonomisk retfærdighed, fredsopbygning og det humanitære. 
Indflydelsesarbejdet er baseret på den viden, vi har fra vores arbejde rundt om i verden og på de analyser, som 
vi selv producerer om globale og danske emner. Vi vil indgå i alliancer og gå sammen med andre for at opnå 
mest indflydelse og for at bryde igennem lydmuren. I det kommende år vil Oxfam IBIS: 
 
- Styrke vores indflydelsesarbejde i Danmark og øge synligheden af det, bl.a. ved at investere i og dedikere ekstra 
ressourcer til arbejdet samt styrke sammenhængen mellem pressearbejde, kommunikation, kampagner og den 
politiske påvirkning. 
 
- Forbedre sammenhængen mellem vores indflydelsesarbejde i Danmark og programarbejde ude, bl.a. ved at 
forbedre koordineringen af indsatsen i organisationen og integrere det at øve indflydelse i mere af vores 
arbejde.  
 
- Udvikle vores rolle som videncenter og evne til at udøve ’thought leadership’. 
 
 
2. Stærkere dagsordenssætning og kendskab til os og vores arbejde 
Opmærksomhed er afgørende, hvis man vil øve indflydelse. Vi vil være dagsordenssættende på de emner, vi 
arbejder med, og som vi har prioriteret politisk. Og vi vil sikre et større kendskab til vores arbejde. Beretninger 
og viden om ulighed i dens mange aspekter er nøglen til at blive en stærkere folkelig bevægelse. Både hvad 
angår øget kendskab, flere medlemmer, flere frivillige og større indtægter. I det kommende år vil Oxfam IBIS: 
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- Styrke vores dagordenssætning, bl.a. ved at investere i vores faglighed og pressearbejde.  
 
- Blive skarpere på hvad der er vores ulighedsdagsorden. Vi er kendt for økonomisk ulighed, skat og uddannelse. 
Vi vil i det kommende år som et nyt initiativ også fortælle mere om og debattere den ulighed, der rammer 
kvinder. Vi afklarer, hvilke specifikke dele af uligheden i Danmark, som vi vil have viden om, politiske mål om og 
holdninger til, så vi bedst muligt kan forbinde den danske ulighedsdebat med vores ulighedsarbejde i det globale 
syd. 
 
- Øge vores kendskabsgrad. Fra at være en af de store udviklingsorganisationer i Danmark, der har 
partnerskabsaftaler med Danida, som færrest kender, skal Oxfam IBIS i det kommende år bevæge sig op ad 
kendskabsstigen. Det fordrer, at Oxfam IBIS markerer sig mere, tydeligere og hurtigere indenfor de af vores 
kerneområder, der er interesse for, eller som vi kan skabe opmærksomhed omkring. Vi arbejder bevidst med at 
være aktiv ud fra det, der er på dagsordenen i Danmark og som kan knyttes til vores mærkesager i syd. 
 
 
3. Mere engagement og flere frivillige 
Vi bekæmper ikke ulighed alene men som en del af en bevægelse. Det er afgørende for vores legitimitet, for at 
der er vægt bag vores ord og for at vi kan skabe politiske forandringer. Og det er en forudsætning for, at vi kan 
agere med en vis uafhængighed af regeringer og andre donorer. Oxfam IBIS ønsker derfor at engagere endnu 
flere i bevægelsen af mennesker, der ikke vil finde sig i ulighed og fattigdom og vil i det kommende år:  
 
- Engagere flere frivillige i vores arbejde. Det skal ske ved at udvide arbejdet på de eksisterende 
frivillighedsområder samt ved at udvikle nye indsatser, aktiviteter og meningsfulde handlefællesskaber. Arbejdet 
hermed vil være guidet af en særlig frivilligstrategi, der udvikles i starten af arbejdsåret. 
 
- Fortsætte væksten i medlemmer. Det skal ske ved at investere i vores kendte rekrutteringsværktøj samt ved at 
finde nye måder at række ud til potentielle medlemmer på bl.a. ved brug af sociale medier og ved at afholde 
flere arrangementer, hvor folk kan møde os ansigt til ansigt.  
 
- Øge indtægten fra medlemmer og andre bidragsydere. Både ved at gøre en indsats for at eksisterende 
medlemmer øger deres støtte til vores arbejde og ved at skabe nye muligheder for, at folk kan støtte vores 
arbejde direkte, hvad end det er tematisk (eksempelvis om kvinder og ulighed) eller humanitært.  
 
 
 
4. Uddannelse der skaber aktive medborgere  
Vores arbejde med kvalitetsuddannelse udstyrer mennesker med en stemme og giver dem evner og mulighed 
for at skabe sig en bedre fremtid. Det mindsker forskellene mellem mænd og kvinder, rig og fattig, magtfuld og 
magtesløs og medvirker til at styrke marginaliserede gruppers mulighed for at være med der, hvor 
beslutningerne træffes. I det kommende år vil Oxfam IBIS: 
 
- Sikre at transformativ uddannelse for aktivt medborgerskab (som er det, vi kalder vores særlige tilgang til 
uddannelse) bliver mere synlig i lande- og regionale strategier samt i landeplaner der, hvor Oxfam IBIS er aktiv i 
implementeringen (som partner medlemsorganisation (PA), som de kaldes) i Oxfam-konføderationen.   
 
- Styrke uddannelsesarbejdet i Oxfam. Det skal ske ved at konsolidere arbejdet i det uddannelsesnetværk i 
Oxfam, som Oxfam IBIS har igangsat og leder og sikre, at medlemmer og aktivister i netværket fortsætter med at 
være spydspidser for arbejdet med uddannelse. Fokus vil særligt være på kønsmæssig ligestilling gennem både 
programarbejde og kampagner.  
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- Succesfuldt implementere kampagnen om uddannelse og ulighed og sikre, at der er øget deltagelse i den fra 
flere landekontorer i syd samt arbejde for, at en række donorlande offentligt taler imod privatisering af 
uddannelse.  
 
 
5. Økonomisk retfærdighed og inkluderende demokratier 
I vores arbejde med økonomisk retfærdighed og inkluderende demokratier styrker vi vores partnere i det globale 
syd i at holde regeringer, myndigheder og den private sektor ansvarlige for at arbejde for det fælles bedste. Det 
kræver stærke organisationer og alliancer, der har styrken til at udfordre magtstrukturerne. I det kommende år 
vil Oxfam IBIS:  
 
- Fortsætte med at være en stærk national og global partner i civilsamfundenes kamp for retfærdighed og mod 
ulighed. Det skal ske gennem krav om ansvarlighed i forhold til ressourceudnyttelse, skat og regeringsførelse. Og 
via dokumenteret påvirknings- og indflydelsesarbejde med henblik på at sikre bedre rammebetingelser for 
udviklingslande ved at øge de politiske forpligtelser og de økonomiske bidrag til udvikling.  
 
- Bibeholde og udbygge de bevillingsmekanismer hvor Oxfam IBIS er bevillingsholder, der kan støtte 
civilsamfundsaktører i deres bestræbelser på at opretholde menneskerettigheder og god regeringsførelse samt 
deltage i udviklingsprocesser.  
 
 - Sikre at halvvejsevalueringen af vores flagskibsarbejde i Mellemøsten og Nordafrika, programmet om unges 
deltagelse og beskæftigelse (YPE), viser, at programmet er på sporet (i form af klare forbedringer af unges 
beskæftigelse i de relevante programlande). Det skal sikre, at der er et stærkt fundament for at fortsætte vores 
arbejde som del af det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) og i regionen generelt. Og derudover, at vi 
konkret kan dokumentere, hvordan Oxfams øvrige arbejde i regionen forstærker vores programarbejde og 
samarbejde med det danske udenrigsministerium.     
 
 
6. Inkluderende fredsopbygning   
Et af vores nyere arbejdsområder er inkluderende fredsopbygning. Vi arbejder for at skabe fred og 
For, at civilsamfundet, særligt marginaliserede grupper, får mulighed for at spille en aktiv rolle i 
fredsprocesserne. Vi vil skabe et rum for dialog mellem mange forskellige interessenter og grupper, særligt 
kvinder og unge, så de bliver engageret og får indflydelse på fredsforhandlinger og fredsopbygning. I det 
kommende år vil Oxfam IBIS: 
 
- Arbejde for at opnå en selvstændig bevilling til fredsopbygning udover den strategiske partnerskabsbevilling fra 
udenrigsministeriet/Danida. 
 
- Etablere partnerskaber med internationalt anerkendte fredsopbygningsorganisationer, som styrker både 
programarbejdet samt muligheden for at påvirke den politiske dagsorden. 
 
- Løfte indsatsen omkring arbejdet med kvinder, fred og sikkerhed på en række planer: Vi vil lede 
civilsamfundsorganisationernes koordination og involvering i Danmarks nationale plan for kvinder, fred og 
sikkerhed; gennem programarbejdet styrke fokus på området og sikre nationale handlingsplaner på det; og 
endelig ved at lede og fremme Oxfams påvirknings- og programarbejde samt skabe forbindelser mellem 
landekontorer og partnere på både regionalt og globalt niveau.  
 

 
7. Humanitære indsatser  
Et andet relativt nyt arbejdsområde er humanitære indsatser. Vi redder liv, når katastrofen rammer og hjælper 
de ramte med at komme godt videre i livet. Vi sørger for, at børn og unge hurtigt kommer i gang med deres 
uddannelse igen, da det er i skolen, de får redskaberne til at skabe en bedre fremtid for sig selv og bidrage til 
samfund uden krig, vold og konflikt. Og vi hjælper med at genopbygge samfund, så de kommer styrkede ud af 
katastrofen og kan se fremtiden i øjnene på deres egne vilkår. I det kommende år vil Oxfam IBIS:  
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- Arbejde for at opnå yderligere en selvstændig bevilling, der størrelsesmæssigt matcher den bevilling, vi har fået 
som del af det strategiske partnerskab med Danida.  
 
- Sikre at Oxfam IBIS’ humanitære indsatser regnes for en integreret del af Oxfams humanitære arbejde, både i 
Oxfam-konføderationen og internt i Oxfam IBIS. 
 
- Bidrage til at en øget procentdel af de allokerede humanitære ressourcer udmøntes gennem lokale partnere 
samt dokumentere succesfuldt programarbejde, der kombinerer udviklings- og humanitært arbejde (også kendt 
som ’hum-dev-nexus’).   
 
 
8. ’Education out loud’ 
En af Oxfam IBIS’ nyeste aktiviteter er bevillingsmekanismen ’Education Out Loud’, som vi administrerer for 
Global Partnership for Education (GPE). Det er en fond, der støtter civilsamfundet i aktivt at forholde sig til og 
påvirke uddannelsespolitik, så denne bedre møder behovene i lokale samfund særligt blandt sårbare og 
marginaliserede befolkningsgrupper. I forhold til dette arbejde vil Oxfam IBIS det kommende år: 
 
- Sikre at de tre udbudsrunder, der skal finde sted, gennemføres tilfredsstillende, og at et signifikant antal 
partnere bliver støttet som del af arbejdet og er med i implementeringsfasen.  
 
- Sikre at bevillingsprocessen gør det muligt systematisk at dokumentere læringspotentialer gennem 
civilsamfunds-påvirkning og krav om ansvarlige uddannelsesinvesteringer. 
 
- Identificere, udforske og udnytte synergier mellem ’Education Out Loud’ og Oxfam IBIS’ programarbejde 
indenfor transformativ uddannelse for aktivt medborgerskab samt øvrige dele af organisationen, hvor det er 
relevant.  
 
 
9. Styrket organisatorisk kapacitet samt ledelse af projekter og programmer  
Vi er ikke stærkere end vores medarbejdere og de systemer, vi bruger. Men vi har ofte investeret vores tid og 
ressourcer ’ude i verden’ først, og så sidenhen fulgt efter organisatorisk. Samtidig er vi vokset betydeligt i 
størrelse de senere år. En organisation som vores bliver også mere og mere afhængig af, at vores IT-systemer og 
øvrige digitale platforme fungerer optimalt. Der er derfor et behov for at styrke vores organisatoriske kapacitet 
samt ledelse af projekter og programmer. Oxfam IBIS vil i det kommende år:  
 
- Styrke vores monitorerings-, evaluerings- og læringsarbejde samt færdiggøre udviklingen af nyt 
projektstyringsværktøj og ibrugtage dette.  
 
- Evaluere hvordan vores organisation bedst leverer på vores målsætninger og foretage de organisatoriske 
tilpasninger, der kan være nødvendige for at sikre dette. Det vil ske på sekretariatsplan og bestyrelsesniveau, 
hvor bestyrelsen vil evaluere sig selv. 
 
- Identificere hvor vi skal investere for at øge vores organisatoriske kapacitet og evne til at levere samt begynde 
med det i det omfang, det er muligt herunder løbende opdatere IT-systemer m.m.  
 
 
10. Holdbar økonomi og finansiel rapportering  
Oxfam IBIS’ handlemuligheder er påvirkede af, at vores egenkapital fortsat er forholdsvis begrænset, og at vi 
dermed er sårbare overfor en nedgang i aktivitet eller bortfald af bevillinger. Vores omsætning vil stige det 
næste år, og vi skal sikre, at det også resulterer i en stigende egenkapital, så den på sigt svarer til vores 
aktivitetsniveau, omkostninger og risici. Derudover er det kendetegnende for os, at vi får en stor del af vores 
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indtægter fra få kilder – ikke mindst det danske Udenrigsministerium – og at kompleksiteten i vores økonomi 
øges. I det kommende år vil Oxfam IBIS: 
 
- Fortsætte genobygningen af vores egenkapital samt arbejde for, at der på sigt er et råderum til relevante 
investeringer. Det kræver både fokus på økonomi- og projektstyring samt en indsats for at vores bidrag til 
Oxfam-konføderationens arbejde kan gå fra ellers umiddelbart øremærkede midler.  
 
- Øge diversificeringen af vores indtægter. Det skal dels ske ved, at vi skaber nye partnerskaber og dermed får 
flere midler fra danske fonde, dels ved at vi øger indtægterne fra andre landes udviklingsmidler – eks. EU og 
øvrige nordiske lande – samt fra andre offentlige kilder, som det f.eks. er tilfældet med vores ’Education out 
loud’-projekt.  
 
- Styrke vores finansielle rapportering for at sikre, at vi lever op til øgede donorkrav og kan styre vores økonomi 
på ansvarlig vis. Dette skal ske ved at forbedre den finansielle afrapportering på projekter og implementere nye 
systemer herfor, ved at mindske de udfordringer i Oxfam-konføderationen, der kan være ift. gennemsigtigheden 
i pengestrømme mellem dele af organisationen, og ved at styrke den interne månedlige rapportering af 
økonomien på Oxfam IBIS hovedkontor.  
 
 
11. Strategi, mål og samarbejde i Oxfam-konføderationen  
Mens vi i Oxfam IBIS selv vedtog en ny strategi i efteråret 2018, er der i Oxfam International for tiden ligeledes 
en strategiproces i gang, der forventes at munde ud i en ny strategi for hele konføderationen ved starten af 
2020. Oxfam IBIS’ medlemskab af Oxfam-konføderationen er derudover stadig forholdsvist nyt. Endelig er vi 
vokset betydeligt de senere år både i aktiviteter og antal af medarbejdere. I det lys og for at styrke grundlaget 
for vores arbejde vil Oxfam IBIS i det kommende år: 
 
- Udbygge sit strategiske overblik med uddybninger af den 4-årige strategi ’Sammen mod ulighed’ bl.a. som 
forberedelse af den næste ansøgning om strategisk partnerskab med Udenrigsministeriet herunder med 
strategiske prioriteter for vores programarbejde. 
 
- Foretage en midtvejsevaluering af den 4-årige strategi og evt. tilpasse denne. Dette vil ske med udgangspunkt i 
bestyrelsen.    
 
- Fortsat arbejde for forbedringer og forsimplinger af samarbejdet i Oxfam-konføderationen.  
 
 
12. Udvikling af danske aktiviteter og afprøvning af forretningsmuligheder 
I Oxfam IBIS ønsker vi løbende at udvikle vores arbejde og afprøve nye indsatser, der kan bidrage til vores 
formål. Vi har et særligt ønske om at iværksætte aktiviteter, der kan styrke bæredygtigheden af vores arbejde og 
vores selvstændighed. I det kommende år vil Oxfam IBIS derfor:  
 
- Undersøge mulighederne for flere danske aktiviteter, der kan engagere frivillige, medlemmer og befolkningen 
mere bredt samt understøtte vores arbejde.  
 
- Undersøge om der findes forretningsmuligheder, der på sigt kan generere frie midler, og som vi kan prioritere 
at investere i herunder lære af andre Oxfam-medlemsorganisationer og se, om der er initiativer, vi kan lade os 
inspirere af.    
 
 


