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Oxfam IBIS’ arbejdsprogram for 2018-19  
Bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen den 6.10.2018 
 
Oxfam IBIS har vedtaget en ny strategi, Sammen mod ulighed, der løber fra 2018 til 2022. 
Ekstrem ulighed er uretfærdig og den største udfordring for at udrydde fattigdom og 
opfylde FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Visionen i strategien er en fremtid, 
hvor alle mennesker lever i retfærdige og fredelige samfund og har samme rettigheder og 
muligheder i livet. Arbejdsprogrammet har fokus på særligt vigtige indsatser for at opfylde 
strategien. Temaerne i strategien operationaliseres derfor til fokusområder i det årlige 
arbejdsprogram, som generalforsamlingen vedtager. 
  
Arbejdsprogrammet er et retningsgivende dokument for organisationen, der udstikker en 
ramme og et mål for arbejdet et år frem. Arbejdsprogrammet er således ikke udtømmende 
for organisationens aktiviteter, men bruges af organisationen og bestyrelsen til at diskutere 
organisationens udvikling og arbejde samt følge målene i programmet.  
 
På generalforsamlingen i år vil deltagerne blive involveret i udformningen af 
arbejdsprogrammet på en ny måde, hvor vi debatterer og udfolder fokusområderne på 
tværs af organisationen, bestyrelsen og medlemmerne, med det mål at blive klogere og 
prioritere vores indsatser.  
 
  
Hvordan vi bekæmper 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 udvider forskellen mellem rig og fattig. 
Oxfam IBIS vil: Engagere endnu flere i bevægelsen af mennesker, der ikke vil finde sig i 
ulighed og fattigdom. 
 
  
Styrkelse af politisk indflydelse og alliancer  
I vores politiske indflydelsesarbejde vil vi være en stærk og modig stemme på temaerne 
uddannelse, økonomisk retfærdighed, fredsopbygning og humanitært arbejde. 
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. 
Oxfam IBIS vil: Styrke vores indflydelsesarbejde og opnå nye alliancer i dette arbejde på 
tværs af organisationer og politiske skel. 
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Uddannelse gør mennesker til aktive medborgere 
Kvalitetsuddannelse er et entydigt gode og et effektivt våben i kampen mod ulighed. Den 
udstyrer fattige mennesker med stemme og kraft, som giver dem evner og mulighed for 
selv at skabe sig en bedre fremtid. Den 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.  
Oxfam IBIS vil: Forbedre adgangen til uddannelse for de mest marginaliserede grupper 
samt forbedre uddannelsens kvalitet, for eksempel gennem støtte til læreruddannelse, 
modersmålsundervisning, bedre læringsmiljøer og udvikling af læseplaner. Vi vil også 
engagere civilsamfund, elever og lærere i kampen mod ulighed, både i Danmark og i 
resten af verden. Vi vil samtidig arbejde for, at kvalitetsuddannelse som tema, kommer til 
at stå centralt i Oxfam International og at fokus på temaet øges i Oxfam-konføderationen. 
 
 
Økonomisk retfærdighed og inklusive demokratier 
Økonomisk retfærdighed og inklusive demokratier og den måde, vi indretter vores 
økonomi og samfund på, skal være til gavn for de mange – ikke kun de få. Stærke 
organisationer og koalitioner har styrken til at udfordre magtstrukturerne. Derfor styrker 
Oxfam IBIS vores partnere i det globale syd i at holde regeringer, myndigheder og den 
private sektor ansvarlige for at arbejde for det fælles bedste.  
Oxfam IBIS vil: Udfordre den økonomiske politik, som øger uligheden, og styrke 
civilsamfundets evne til at drive kampen for økonomisk retfærdighed. Oxfam IBIS vil 
endvidere styrke marginaliserede grupper, så de kan tage kontrol over deres egne liv og 
styrke demokratisk udvikling ved at udøve deres rettigheder til politisk og økonomisk 
deltagelse.  
 
 
Oxfam IBIS’ arbejde i Mellemøsten og Nordafrika  
Oxfam IBIS blev med udgangen af 2017 en del af det Dansk-Arabiske 
Partnerskabsprogram (DAPP) under Danida, og vi har nu aktiviteter i fire lande i 
Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Målet med projekterne er at mindske ulighed ved at 
skabe job, deltagelse og fremtidsmuligheder for unge. DAPP-programmet kan skabe basis 
for yderligere projekter i regionen. 
Oxfam IBIS vil: Gradvist opbygge MENA-arbejdet og en egentlig MENA-profil i 
offentligheden. Oxfam IBIS vil være en aktiv bidragsyder i den offentlige debat om MENA-
relaterede emner såsom migration og ordentlig beskæftigelse. 
  
 
Inkluderende fredsopbygning 
Ulighed er en af de grundlæggende årsager til voldelige konflikter. Rigtig mange 
mennesker lever i dag i konfliktramte lande. I Oxfam IBIS arbejder vi 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 
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interessenter og grupper, særligt kvinder og unge, så de bliver engageret og får indflydelse 
på fredsforhandlinger og fredsopbygning.  
Oxfam IBIS vil: Sikre, at konfliktanalyse og konfliktsensitivitet integreres på tværs af alle 
de områder, vi arbejder med, samt at fredsopbygning som tema bliver en integreret del af 
Oxfam IBIS’ arbejde for at mindske ulighed. Vi vil samtidig søsætte nye aktiviteter inden 
for fredsopbygning, rettigheder og inklusion.  
 
  
Nødhjælp og uddannelse under katastrofer 
Oxfam IBIS 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 
deres samfund uden krig, vold og konflikt. . 
Vi hjælper med at genopbygge samfund, så de kommer styrkede ud af katastrofen og kan 
se fremtiden i øjnene på deres egne vilkår. 
Oxfam IBIS vil: Sørge for, at flere mennesker kan tage en god uddannelse i katastrofe- og 
konfliktsituationer og styrke lokalsamfundets kapacitet og rolle i at håndtere kriser. Vi vil 
bidrage til at sikre og medvirke til at skabe fokus på behovet for, at nødhjælpsarbejdet 
ledes af lokale kræfter, inklusiv kvinder og unge. 
 
 
Økonomi, fundraising og innovative partnerskaber  
Oxfam IBIS har en stor andel ’bundne midler’, der bruges til specifikke udviklingsprojekter. 
Som organisation har Oxfam IBIS dog også behov for at opnå ’frie’ private midler for at 
have et større organisatorisk og politisk råderum samt til forøgelse af egenkapitalen. Det 
kræver øget fundraising. Oxfam IBIS har allerede partnerskaber med private aktører, og 
antallet af partnere, der kan styrke arbejdet i kraft af økonomi, knowhow og lignende, 
vokser. Det er centralt, at denne udvikling fortsætter. 
Oxfam IBIS vil: styrke vores finansielle bæredygtighed, så vi kan blive ved med at være 
en stærk og relevant udviklingsorganisation, selvom omverdenen ændrer sig. Vi vil øge 
vores egenkapital til et niveau, som passer til de risici, der er indbygget i vores arbejde, og 
som passer til det ansvar, vi har over for ansatte, samarbejdspartnere, programmer og 
donorer. Oxfam IBIS vil endvidere søge at skaffe penge og ressourcer fra flere forskellige 
kilder end i dag – både via fundraising og fra fonde og private og institutionelle donorer, 
samt nye typer partnerskaber. 


