
Opstillingsgrundlag 

Navn: Gitte Gram  

Kort om hvem du er: 

Jeg er en 28-årig bæredygtighedsnørd, som er bosat på Nørrebro. Til dagligt rådgiver jeg 

virksomheder og organisationer om bæredygtig udvikling i et lille konsulentbureau, hvor vi også har 

udviklet et bæredygtigt investeringsprodukt, der tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål for 

Bæredygtig Udvikling.  

Jeg har tidligere arbejdet hos Oxfam IBIS med ansvarlig skat (The Tax Dialogue), og jeg stillede op 

til bestyrelsen i 2017, da jeg gerne ville bruge min viden om private- og institutionelle aktørers 

arbejde med bæredygtige tiltag, til at fremme Oxfam IBIS arbejde og indflydelse i Danmark og 

globalt.   

Hvorfor du skal vælges: 

Jeg har været medlem af Oxfam IBIS bestyrelsen siden oktober 2017. De sidste 2 år har jeg 

engageret mig i forretningsudvalget og engagements- og partnerskabsudvalget, da det netop er 

inden for økonomi, engagement og partnerskaber, at jeg mener jeg kan styrke Oxfam IBIS som 

organisation og aktør.  

Hvis jeg bliver genvalgt til bestyrelsen, vil jeg særligt have fokus på: 

1. At styrke Oxfam IBIS’ økonomi  

Vi har i flere år arbejdet på at øge Oxfam IBIS egenkapital. Vi er stille og roligt på vej, men der er 

stadig brug for øget opmærksom på området. En styrket egenkapital er samtidig nødvendig, for at 

vi kan foretage investeringer i vores organisation, og dermed kampen mod ulighed. Jeg vil særligt 

fokusere på hvordan vi kan styrke vores egenkapital via et øget medlemsengagement, og via nye 

innovative partnerskaber med virksomheder, fonde, organisationer og andre NGO’er.  

2. Øge antallet af engagerede mennesker, der bekæmper ulighed  

I vores strategi ’sammen mod ulighed’ fastslår vi, at vi bedst bekæmper ulighed via folkelig 

forankring (Power of People). Oxfam IBIS skal være dén organisation, der samler folk i kampen 

mod ulighed. Vi skal have flere til at kæmpe med os, og vi skal blive bedre til inddrage vores 

frivillige og medlemmer, og gøre brug af de mange ressourcer de besidder. Det kræver at vi byder 

vores frivillige og medlemmer godt velkommen i vores organisation, at vi lytter til dem, og får dem 

engageret i meningsfulde fællesskaber og projekter. Vores arbejde med ’Skattelyfri kommune’ er et 

godt eksempel på hvordan vores frivillige kan være med til at løfte et massivt stykke arbejde, og 

skabe store forandringer.   

3. Have øje for nye innovative partnerskaber, der kan øge vores indflydelse  

En anden kilde til bedre økonomi, og ikke mindst større indflydelse, er gode solide partnerskaber. 

Jeg vil have særligt fokus på, at Oxfam IBIS har øje for hvor vi kan indgå stærke alliancer med 

andre organisationer og NGOer, og hvor vi kan samarbejde med virksomheder, som værdimæssigt 

stemmer overens med Oxfam IBIS’ arbejde og målsætninger.  


