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Jeg hedder Christine og genopstiller til Bestyrelsen i Oxfam IBIS.
Jeg har efterhånden en del år på bagen i bestyrelsen: Seks perioder, over
ti år, er det blevet til siden 2005 – den ene periode dog afbrudt af en toårig
udsendelse til Ghana for Unicef.
Jeg sidder i Oxfam Ibis fordi jeg gerne vil være med til at bekæmpe
ulighed og fattigdom og fremme en mere social retfærdig verden, for at
støtte op omkring Ibis arbejde med kvalitetsuddannelse og mod skattely
og - ikke mindst - for at styrke den folkelige forankring i Danmark mv.
Vores stadig ret nye medlemskab af Oxfam - en bevægelse med global
rækkevidde – har givet os en platform for at øve indflydelse gennem
vidtforgrenede kanaler. Det er en stærk platform med rige mulighed for at fremme vores mission og
strategi i verden. Men, som vi har set i det seneste år, er det også en situation der kan skabe nye
og til tider uforudset store udfordringer – både i programarbejdet i landene og i det politiske arbejde
i Danmark og internationalt.
Hvordan vi aktivt anvender denne deltagelse i Oxfam bevægelsen og hvordan vi håndterer de
programrelaterede, organisatoriske og finansielle muligheder og udfordringer der følger deraf, er ét
af fokuspunkt for mit bestyrelsesarbejde. Det skal være en deltagelse der udnytter det potentiale
som Oxfam-bevægelsen indebærer for at sikre indflydelse, både på politisk plan og på den enkelte
danskers valg i sin hverdag, holdninger og deltagelse. Samtidig skal vi holde fast i hvad der i
mange år har været Ibis kerne: Ikke mindst en stærk partnerskabstankegang og støtte til et politisk
aktivt civilsamfund, både ude og hjemme, der arbejder for økonomisk retfærdighed og demokrati.
Lige nu udfordres vores indsats af flere forhold: ikke mindst faldende funding og et skrumpende
rum for at arbejde politisk og kritisk som lokalt civilsamfund. Hvordan udvikler vi intelligent vores
tilgang til at arbejde med disse temaer? Er der fx større rum for indflydelse lokalt og regionalt end
nationalt? Hvordan kan vi arbejde aktivt for at engagere kvinder og i det hele taget fremme mænds
og kvinders lige deltagelse? Og hvordan kan vi blive bedre til at sikre en stærk profil og
kampagnearbejde, der engagerer den ”almindelige” dansker såvel som danske organisationer og
kommuner i disse indsatser, ikke blot som bidragsydere men også som deltagende aktivister.
Tilsvarende er det centralt at vi styrker og differentierer vores funding så vi kan agere frit og
uafhængigt i vores danske og internationale indsats. Dette er temaer og spørgsmål jeg især vil
have fokus på i en kommende bestyrelsesperiode.
Jeg har siden jeg første gang blev valgt siddet i Forretningsudvalget, i Programudvalget samt i
diverse ad hoc udvalg og har dermed et indblik der kan anvendes bredt i organisationen.
I mit arbejdsliv arbejder jeg som konsulent med samfundsmæssig analyse og processtøtte på
internationalt og dansk plan med fokus på migration, flygtninge og integration. Jeg har tidligere
været udsendt for Unicef i Ghana og har desuden arbejdet i Colombia (Latinamerika) for ngo-en
Peace Brigades International med fortalervirksomhed og menneskerettigheder.

