
 
 
Formandens beretning 2019 

Stærkere end nogensinde  
I en tid hvor uligheden vokser mange steder i verden, er det glædeligt på vegne af bestyrelsen at konstatere, 
at Oxfam IBIS aldrig har stået stærkere i vores arbejde for en retfærdig verden. 

Aldrig før har så mange medlemmer bakket op om vores indsats som i det forløbne år. Flere og flere i 
Danmark kan se, at det er et fælles ansvar mellem os og befolkningerne i det globale syd at nå 
verdensmålene om mindre ulighed, om bekæmpelse af fattigdom og bedre uddannelse til alle. Flere og flere 
kan se, at vi skal hæve stemmen overfor uligheden.  Derfor melder flere sig med en frivillig indsats eller et 
kontant beløb. Tak! 

Aldrig tidligere er det lykkedes Oxfam IBIS at få så store bidrag i hus fra donorer, der har tillid til kvaliteten af 
vores indsats. Rekordomsætning giver rekordindsats mod ulighed for verdens fattigste.  

2019 har således været et godt år for Oxfam IBIS. Året startede med et brag, da vores nyansatte, dygtige 
generalsekretær Kristian Weise tog forskud på jobbet med lanceringen af vores ulighedsrapport i 
forbindelse med World Economic Forum. De 26 rigeste i verden ejer nu det samme som de 3,8 milliarder 
fattigste! Mere end halvdelen af verdens befolkning lever for under 5,5 dollar om dagen, og fattigdommen 
stiger i Afrika syd for Sahara! Forfærdelige fakta, der er vigtige at komme ud med, hvis vi skal bryde 
lydmuren.  

 

Det er en kongstanke hos Oxfam IBIS, at vi skal ændre de strukturelle årsager til ulighed og fattigdom, og at 
vi må tage fat i Danmark, i EU, FN og i det globale syd – på én gang. Med stor tilfredshed kan vi derfor sige, 
at Oxfam IBIS igen i år har været en dagsordenssættende organisation i kampen mod ulighed. Og at vi bliver 
endnu bedre med Kristian ved roret.  

Vi mødte dog modstand. Stærke neoliberale kræfter i form af kommentatorer, tænketanke og politikere i 
Danmark og internationalt gik til modangreb. Modstanden har større kapital og talerør og sender røgslør ud 
for at fastholde status quo og sværte os til. Bestyrelsen har derfor truffet beslutning om, at Oxfam IBIS skal 
styrkes endnu mere i sit politiske indflydelsesarbejde. Et arbejde der foregår i tæt kontakt med vores 
partnere i det globale syd og Oxfams lobbykontorer i Bruxelles, New York og Washington. Oxfam IBIS vil med 
udgangen af 2019 være stærkere politisk end nogensinde – rustet til at tage kampen op. Ulighed er et 
politisk valg.   



 
 
 

Gennembrud for kvalitetsuddannelse 

Kvalitetsuddannelse et entydigt gode og blandt de mest effektive redskaber i kampen mod ulighed. 
Uddannelse skal være offentlig og gratis, og uddannelses-kaldet ligger dybt i Oxfam IBIS´ DNA. Vi er førende 
på uddannelse i hele Oxfam. Således er det også Oxfam IBIS´ fortjeneste, at Oxfam International i 2019 har 
gjort kvalitetsuddannelse til et centralt tema inden for den globale ulighedskampagne. Stærke billeder og 
fortællinger toner ud gennem alle Oxfam-kanaler verden rundt og rejser kravet om kvalitetsuddannelse.  

Oxfam IBIS’ knowhow og kapacitet på uddannelse materialiserede sig endvidere i rapporten The Power of 
Education to Fight Inequality. Rapporten afslørede, at børn af rige familier i det globale syd har syv gange 
større chance for at gennemføre en grundskoleuddannelse. Rapporten har dannet grundlag for high level 
diskussioner i Verdensbanken og FN.   

 

Oxfam IBIS var også i spidsen for den civilsamfundskoalition, der fik verdens største uddannelsesfond, GPE, 
til at droppe støtten til de ulighedsskabende profitskoler, der skævvrider uddannelse i mange 
udviklingslande.   

Oxfam IBIS indgik i starten af året en samarbejdsaftale med Red Barnet om i fællesskab at udgive 
undervisningsbogen Læseraketten, og dermed fortsætte og styrke oplysning om Verdensmål 4 og retten til 
uddannelse for alle. I foråret 2019 har mere end 165.000 danske grundskoleelever i hele landet arbejdet 
med LæseRaketten. Børnene, lærerne og udviklingsministeren er alle glade for arbejdet.  

 

 



 
 
Oxfam IBIS’ medarbejdere har i 2019 leveret ekstraordinære resultater på uddannelse. På vegne af verdens 
børn og unge, tak! Vores næste mål er, at Oxfam giver kvalitetsuddannelse en prominent rolle i den ramme-
strategi, der skal guide Oxfam-konføderationen i de næste 10 år.  

 

Education Out Loud 

Også i Oxfam IBIS er uddannelse taget til et helt nyt niveau med projektet Education Out Loud. Vi har i 2019 
etableret et stort nyt partnerskab med verdens største uddannelsesfond, GPE, som har betroet Oxfam IBIS 
at forvalte hele 360 millioner kroner over de næste tre år. Det er penge og uddannelses-knowhow, som 
civilsamfund over hele verden kan bruge til at styrke deres lokale politiske arbejde for kvalitetsuddannelse. 
Fraset vores mangeårige partnerskab med Danida er dette det enkeltstående største projekt, som Oxfam 
IBIS har varetaget nogensinde.  

På sidste generalforsamling blev vedtægterne åbnet for, at der kunne etableres en ekstern men 
samarbejdende juridisk enhed til at håndtere projekter i denne størrelsesorden. Denne vedtægtsbestemte 
mulighed er dog ikke blevet taget i brug, da det med bestyrelsens opbakning blev fundet hensigtsmæssigt at 
integrere projektet fuldt ind i Oxfam IBIS´ organisation og samtidig gå med livrem og seler i forhold til 
finansielle risici. Således er der bl.a. oprettet en særskilt økonomisk buffer, der står uberørt, samt en række 
forsigtighedshensyn i det organisatoriske setup med bl.a. en intern revisor.   

 

Kvinder mod ulighed  

Vi har i 2019 arbejdet med alliancer, der særligt involverer kvinder og unge. Den kønsmæssige ulighed er 
enorm, og kvinder bliver i mange lande ikke betragtet som ligeværdige – de mødes med trusler og vold, når 
de tager scenen. Oxfam IBIS vil gøre op med den ulighed, og kvindeorganisationer og bevægelser er helt 
centrale i kampen mod ulighed.  



 
 

  

 

Oxfam IBIS redder liv 

Oxfam IBIS er en af de organisationer, der arbejder med nødhjælp i Yemens krigsplagede områder for at 
afhjælpe sultkatastrofen. Et svært, men livsreddende arbejde som vi er utroligt stolte af. Det er vigtigt at 
kunne levere hjælp til folk, der bliver ramt af nød og konflikt. Uden Oxfams enorme styrke inden for 
humanitært arbejde ville det ikke kunne lade sig gøre. Oxfam IBIS forvalter i 2019 op mod 40 mio. kr. i 
nødhjælp.  

Og vi forholder os også til, at vi med nødhjælp arbejder i en politisk kontekst, der kræver politiske svar. Vi 
ser de civile ofre for bombeflyene fra Saudi-Arabien og diktaturets allierede, og vi ved, at de våben ofte 
stammer fra Vesten. Derfor har Oxfam IBIS arbejdet for en mere aktiv udenrigspolitik, når det gælder 
eksport af danske våben til krigsførende regimer. Her er det faktisk lykkedes at få suspenderet dansk 
våbeneksport til Saudi-Arabien og Emiraterne og deres krig i Yemen.  



 
 

 

Vi rykker hurtigt. Da der blev sat ild til Amazonas, stod Oxfam IBIS klar. Vi samlede ind til oprindelige folks 
kamp mod skovbrandene og afskovningen i Amazonas. Oxfam IBIS har i mange år støttet oprindelige folk i 
en række Latinamerikanske lande. Vores hjerte banker med de latinamerikanske folks. Og siden vi er blevet 
medlem af Oxfam, har vi udvidet arbejdet med oprindelige folk til Mexico, Honduras og Colombia.  

De oprindelige folk bliver fordrevet fra deres jord af virksomheder, der af deres regering har ’fået lov’ til at 
brænde skoven ned og bygge nye plantager eller åbne miner. Det er brud på folks rettigheder, og flere dør i 
kampen for at bevare skoven. De oprindelige folk er de bedste mennesker til at passe på skoven 
fremadrettet.   

 

Etiske banker, tak 

Storbanker rimer på hvidvask, skattely og skadelige investeringer. Derfor vil Forbrugerrådet Tænk og Oxfam 
IBIS lave en Fair Finans Guide, der giver bankerne etikkarakterer. Projektet er inspireret af Oxfam i Holland 
og vores nabolande, der allerede har organisationer, som giver forbrugere og offentligheden 
gennemsigtighed, mere oplyste bankvalg og en finanssektor presset til at finde den gode etik frem.  

Vi arbejder på at skaffe finansiering til projektet fra Christiansborg, og mere end 8.000 danskere støtter 
sagen. Men vi har brug for endnu mere pres på politikerne.  

 

Oxfam-systemet i bedring  

På sidste generalforsamling kunne vi meddele, at hastigheden på programarbejdet i Oxfam-systemet ikke 
var på det rette niveau. 2019 har heldigvis vist signifikante fremskridt, og tempoet er sat vejret. 
Forbedringen må dog ikke blive en sovepude i forhold til, at Oxfam-systemet har nogle indbyggede 
svagheder. Det er der heldigvis enighed om at forbedre, og bestyrelsens ambition er et system, hvor 
arbejdsgangene er smidige, og ansvar og leverancer gennemskuelige. Vi skal i nær fremtid tage stilling til 
ændringer af Oxfam, der skal give større beslutningskraft, agilitet og accountability til gavn for verdens 
fattigste.  

 



 
 
Frivilligt engagement er nerven  

Oxfam IBIS vil engagere flere i vores sag, og mange har taget del i arbejdet i 2019. Uden Oxfam IBIS’ frivillige 
havde det f.eks. ikke været muligt at få så mange politikere i tale om skat og skattely i forbindelse med  
folketings- og europaparlamentsvalget. Flere kommuner er også stødt til vores skattely-fri kommune 
kampagne som følge af de frivilliges arbejde. I Oxfam IBIS elsker vi skat, og vores ihærdige frivillige 
fortsætter ufortrødent arbejdet med at stoppe skattefifleri.  

 

Vores frivillige har i år stået for både spanskskole og arrangeret Latinamerika Festival i København, Århus og 
Aalborg, som 1.200 personer samlet set deltog i. En flot indsats, der sikrer et socialt og engageret miljø 
omkring vores organisation.  

Oxfam IBIS’ arbejde kan alene lykkes på grund af opbakningen fra alle jer, der som frivillige og medlemmer 
giver en uvurderlig støtte til arbejdet. Bestyrelsen har derfor i overensstemmelse med vedtægterne taget 
initiativ til at sammenlægge de to medlemsformer, vi tidligere havde. Det betyder, at vi markant udvider 
medlemsdemokratiet i Oxfam IBIS og forhåbentlig også, at endnu flere vil engagere sig i vores arbejde.  

Vi er stærkere end nogensinde - og det skal danskerne se! Mange har fået øjnene op for det, som vi har 
vidst i lang tid: uligheden skaber fattigdom og splittelse. Jeg glæder mig til, at vi engagerer endnu flere i 
vores bevægelse 
 
Christian Damholt, formand, Oxfam IBIS 

 


