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Jeg har været medlem af bestyrelse siden 1998 og har derigennem fået et ganske godt kendskab
til mange ”hjørner” af vores organisation. I min seneste 2 års periode har jeg været medlem af
bestyrelsens program- og innovationsudvalg foruden af forretningsudvalget. Desuden har jeg
repræsenteret Oxfam IBIS i Rådet på Institut for Menneskerettigheder.
Det, der især har fyldt i bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde i denne periode, har bl.a.
været - først optagelsen og derefter tilpasning og integration i Oxfam systemet, skiftet af
generalsekretær, den nye Strategiske Partnerskabs Aftale med Danida, processen i forbindelse
med udarbejdelsen af ny strategi for Oxfam IBIS samt stillingtagen til de relativt dybe økonomiske
”stød”, som først fulgte af den danske regerings besparelser i tidligt i valgperioden, dernæst fulgte
af de internationale kriser, som andre Oxfam affiliates senere kom ud i – og som indirekte
påvirkede hele Oxfam.
I program- og innovationsudvalget har vi de sidste par år dels været optaget af, hvad der sker med
dele af IBIS dna, fx kvalitetsuddannelse, Education in Fragile States, partnerskabstilgang, relation
til Danida - i forlængelse af optagelsen i OXFAM, dels af hvilke nye muligheder, der åbner sig med
Oxfam IBIS perspektivet, og hvordan udvalget bedst kan udgøre en meningsfuld medspiller og
vogter af værdier og principper i processen med udvikling og fundraising af nye projekter.
Personligt er jeg især optaget af potentialet i mixet mellem demokrati og uddannelse, som jeg
anser for en af de mest bæredygtige konstellationer til styrkelse af en dynamisk og langsigtet
udvikling i de lande, vi arbejder i.
På den lidt større bane er nogle af de største udfordringer i de kommende år, bl. a.
- at ruste og positionere vores organisation til en stadig større konkurrence på både den
nationale og internationale ulandsscene, hvor klima, sikkerhedshensyn, flygtninge og
handelsmæssige hensyn i stigende grad kan forventes at sætte dagsordenen.
- at udviklingsbistand i stigende grad vil blive kanaliseret til skrøbelige lande, til
katastrofearbejde og i bedre fungerende lande, kan det forudses, at midlerne fra donorerne
i stigende grad vil blive kanaliseret direkte til Syd-baserede organisationer.
- at øge vores fundraising markant – ikke mindst fra private kilder - for derigennem at
mindske afhængigheden af Danida og sprede finansieringen på flere kilder, hvilket kan
åbne muligheder for såvel investeringer som styrkelse af egenkapitalen.
I øvrigt mener jeg, at IBIS optagelse i Oxfam er kommet som en passende forstyrrelse på det rette
tidspunkt. Afgørende for hvor vi som organisation er om 5 – 10 år vil være vores evne til at se og
forfølge de nye muligheder – nu som del af Oxfam – herunder også gerne som executive affiliate
på et tidspunkt, hvor det måtte give mening.
Til daglig arbejder jeg i Ungdomsbyens ledelsesteam som national koordinator for UNESCOs
verdensmåls-skoler. Derudover arrangerer jeg studierejser til bl. a. Sydafrika, Mellemøsten, New
Zealand og Canada. Da min søn fejrer rund fødselsdag netop d. 6. oktober, er jeg desværre
forhindret i at deltage i år. Jeg ønsker jer alle et godt årsmøde.

