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Jeg har nu været formand for Oxfam IBIS i to år. Bliver jeg
genvalgt skal Oxfam IBIS med styrket kræft bekæmpe ulighed
verden rundt. Ulighed er vor tids største udfordring, da den
fastholder mennesker i fattigdom og skader demokrati og
frihed. Med vores nye strategi skal vi bekæmpe uligheden via
retfærdig økonomisk fordeling og gratis kvalitetsuddannelse til
alle. Og Oxfam IBIS skal med tydelig stemme i den danske
debat engagere endnu flere i arbejdet.
Da vi trådte ind i Oxfam lovede jeg og den daværende bestyrelse, at vi ville
arbejde for, at uddannelse kom til at stå stærkere i Oxfams globale arbejde.
Det står jeg fortsat for. Vi er et pænt stykke vej endnu, men med
medarbejdernes hårde arbejder er der taget mange vigtige skridt. Jeg er
overbevist om, at det vil lykkes, hvis vi fortsætter og at vores
uddannelsesarbejde kan komme mange flere i det globale syd til gavn ad
denne vej. Uddannelse er et ubetinget gode, giver fattige mennesker stemme
og er blandt de stærkeste våben mod ulighed.
Oxfam IBIS frivillige og medarbejdere har siden kommunalvalget skabt stor
debat og reelle forandringer ude i landet i kampagnen for skattely-fri
kommuner. Vi skal investerer i engagementet og lave modige kampagner på
baggrund af grundig research. Den seneste tid har jeg selv fået lov at være i
spidsen for Oxfam IBIS kampagne imod den finanssektor, der via hvidvask og
skattely undergraver global udvikling og skaber større ulighed. Det har været
fantastisk at opleve hvor mange danskere, der støtter Oxfam IBIS sag. Der er
et enormt behov for en modig, politisk medlemsorganisation som vores. Det
er den retning og bestyrelse jeg vil stå for.
I løbet af de to forgående år har vi opnået et nyt og større partnerskab med
Danida. Vi stadig et Latinamerika-hjerte og går imod strømmen når vi
fastholder og nytænker vores arbejde i regionen. Partnerskabet giver
endvidere for første gang Oxfam IBIS en rolle inden for humanitært arbejde.
Oxfam IBIS har som noget nyt et engagement i Mellemøsten og Nordafrika.
Vores organisation vokser og vi har et godt udgangspunkt for at løfte kampen
mod ulighed.
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