
Implementering af arbejdsprogram for 2018-19  
Pr. ultimo oktober 2019 
 

Emne og Mål Centrale nedslag i indsatsen fra seneste generalforsamling og gennem 2019 
 
Hvordan vi bekæmper ulighed 
Mål: I 2018 – 19 vil Oxfam IBIS 
engagere endnu flere i bevægelsen 
af mennesker, der ikke vil finde sig i 
ulighed og fattigdom  
 

 
Vi får mange nye medlemmer hver måned, ofte op til hundrede nye. Men vi mister, som alle andre medlemsorganisationer, også 
medlemmer, og har i året luget ud i ikke-betalende medlemmer, der hidtil har indgået i vores medlemsstatistikker. Ved udgangen 
af oktober 2019 har vi 7.870 medlemmer.  
 
Vi har i oktober 2019 reformeret vores medlemskab, således at de hidtidige støttemedlemmer bliver fuldgyldige medlemme, får 
samme rettigheder som øvrige medlemmer, og bliver knyttet til Oxfam IBIS’ demokratiske del.  
 
Vores frivillige har i løbet af året arbejdet stærkt med kampagnen omkring ’skattelyfrie kommuner’, gennemført spanskskole og 
arrangeret Latinamerika Festival i København, Århus og Ålborg, som 1.200 personer samlet set deltog i.  
 
Antallet af aktive frivillige er steget væsentligt, fra ca. 30 for et år siden til 70 i dag.  
 
Vi har haft en række kampagner i løbet af året, hvor vi typisk har indsamlet underskrifter til støtte af kampagnes formål, 
eksempelvis mere end 8.000 underskrifter til fordel for en ny forbrugerguide til banker m.m., Fair Finans.   
   

Styrkelse af politisk indflydelse og 
alliancer 
Mål: I 2018 – 19 vil Oxfam IBIS 
styrke vores indflydelsesarbejde og 
opnå nye alliancer i dette arbejde på 
tværs af organisationer og politiske 
skel.  
 

 
Vi har i året indgået et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk om at skabe forbrugerguiden Fair Finans, og det er i den 
sammenhæng lykkedes at opmærksomhed omkring bæredygtighed i finanssektoren. Erhvervsministeren og en række politiske 
ordførere i Folketinget er inddraget i den videre proces. Som følge af arbejdet har Finanssektoren i stigende grad inviteret Oxfam 
IBIS med i drøftelser om bæredygtighed.  
 
Oxfam IBIS har deltaget som initiativtager til de første møder i en ny dansk ulighedsalliance primært med mindre danske 
organisationer. I den forbindelse har Oxfam IBIS også etableret et samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke om en dansk 
ulighedsrapport. 
 
Oxfam IBIS har herudover kickstartet en global uddannelseskampagne, lige som ulighedsarbejdet har haft høj prioritet. Således 
har der været tæt kontakt med den nye regering samt folketingets øvrige partier, eksempelvis om skat, uddannelse, 
fredsopbygning/våbeneksport, ulighed og rammerne for dansk udviklingspolitik. Vi blander os ikke i partipolitik, men søger 
indflydelse på vegne af verdens fattige.  
 
I forbindelse med EP-valgkampen, lykkedes det Oxfam IBIS sammen med syv andre organisationer at skabe fokus på fair skat, og 
ved Folketingsvalget skabte Oxfam IBIS opmærksomhed omkring styrkelsen af Skat ved bl.a. at inddrage politikere i en stærk, 
visuel kampagne. Det også lykkedes at få flere kommuner med i kampagnen ”Skattely-fri Kommuner”, og der er en øget dialog 



med både fagbevægelsen, tænketanke og pensionsselskaber om bæredygtige investeringspolitikker. 
 
Global Partnership for Education vedtog på sit bestyrelsesmøde i juni 2019 et forbud mod at fondens penge kan finansiere 
profitskoler – det første forbud af sin art og noget vi håber fremover vil kunne bruges til at lægge pres på donorers investeringer i 
profitskoler igennem bl.a. Verdensbanken. Årsagen til at beslutningen endte som den gjorde, kan i høj grad tilskrives 
civilsamfundets koordinerede, herunder Oxfam IBIS’.  

 
Uddannelse gør mennesker til 
aktive medborgere  
Mål: I 2018 – 19 vil Oxfam IBIS 
forbedre adgangen til uddannelse 
for de mest marginaliserede grupper 
samt forbedre uddannelsens 
kvalitet; engagere civilsamfund, 
elever og lærere i kampen mod 
ulighed, både i Danmark og i resten 
af verden; arbejde for, at 
kvalitetsuddannelse som tema, 
kommer til at stå centralt i Oxfam 
International og at fokus på temaet 
øges i Oxfam-konføderationen.  
 

 
I 2018 implementerede Oxfam IBIS og partnere uddannelsesprojekter i 8 afrikanske lande, 2 latinamerikanske lande og gennem 2 
regionale programmer (Vestafrika og Latinamerika). Uddannelsesarbejdet forbindes i højere grad med Oxfams strategiske 
prioriteter, for eksempel gender justice og youth engagement. 
 
Gennem vores globale uddannelsesprogram fortsatte Oxfam IBIS sin støtte til uddannelsespolitisk arbejde via 
uddannelseskoalitioner (ANCEFA, CLADE, GCE) på regionalt og globalt niveau. På globalt plan fortsatte Oxfam IBIS med at spille en 
nøglerolle inden for uddannelses-advocacy bl.a. via sit arbejde som medlem af bestyrelsen for Global Partnership for Education 
(GPE).  
 
Internt i Oxfam har det Oxfam IBIS initierede netværk Education Community of Practice and Influence (ECPI) ledet erfaringsdeling 
og læring om transformativ uddannelse. Netværket har fået anerkendelse på tværs af konføderationen med 75 medlemmer og 
støtte fra Oxfams vidensfond. ECPI organiserede i april 2019 sit andet globale møde i København og her blev der bl.a. udarbejdet 
en plan for Oxfam IBIS’ og ECPI’s aktive deltagelse i udarbejdelsen af den fremtidige Oxfam-strategi. 
 
Uddannelse er et tema i Oxfams globale ulighedskampagne, og en uddannelsesanalyse blev produceret til World Economic Forum 
(WEF)-topmødet i januar 2019. Oxfam’s globale uddannelses- og ulighedsrapport blev lanceret i København i september og 
sidenhen præsenteret ved ifm. FN’s generalforsamling i New York.  
  

 
Økonomisk retfærdighed og 
inklusive demokratier 
Mål: 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.  

 
I tæt samarbejde med civilsamfundspartnere har Oxfam IBIS det seneste år opnået vigtige resultater både inden for økonomisk 
retfærdighed, ulighedsbekæmpelse, engagement med den private sektor, demokratiske reformer samt beskyttelsen af 
menneskerettigheder. Det er sket selvom arbejdet ofte udfordres af meget begrænset handlerum i mange af programlandene. 
 
Vi har i året særligt arbejdet med alliancer, der involverer kvinder, unge og oprindelige folk, og haft et stærkt fokus på 
kapacitetsudvikling, faktabaseret advocacy, strategiske alliancer med medierne, kampagner, skabelsen af ulighedsplatforme samt 
koalitioner, der kan udfordre og stille de ansvarlige aktører til ansvar og sikre overvågningen af politikimplementeringen. 
 
Uligheds-rapporten ifm. WEF-topmødet blev anvendt offensivt både i europæisk, dansk og internationalt regi. Og særligt i 
Danmark gav den Oxfam IBIS (og organisationens nye generalsekretær) en god stemme i mediebilledet.  
 



 
 
Oxfam IBIS’ arbejde i Mellemøsten 
og Nordafrika 
Mål: I 2018 – 19 vil Oxfam IBIS 
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. 

 
Oxfam IBIS’ engagement i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) omfatter det af Udenrigsministeriet finansierede ’’Youth 
Participation and Employment” (YPE) program, to humanitære indsatser i Syrien/Libanon og Yemen samt et initiativ i Yemen 
inden for inkluderende fredsopbygning.  
 
YPE programmet er nu veletableret med fire landeprogrammer og en regional komponent med resultater, der samlet set 
indikerer, at målene vil blive nået. Derfor arbejdes der nu på at definere en supplerende målsætning på unges deltagelse, der i 
højere grad adresserer de grundlæggende årsager til den økonomiske ulighed for unge i regionen end målet om ”9.500 unge i 
job”, som programmet definerer.  
 
YPE har arbejdet med at løfte ”ordentlig beskæftigelse” i en Oxfam og med at få indskrevet YPE i Oxfams samlede strategiske 
portefølje i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien.  
 
På længere sigt er dette med til at styrke Oxfam IBIS i rollen som aktiv bidragsyder i den offentlige debat inden for emner såsom 
”unge og beskæftigelse” i MENA. Denne tematik er blandt de grundlæggende elementer i arbejdet med at udvikle et egentligt 
strategisk engagement i MENA, sammen med et fokus på unges deltagelse, nexus-tilgangen indenfor det humanitære arbejde og 
gender justice. 
 

 
Inkluderende fredsopbygning 
Mål: I 2018 – 19 vil Oxfam IBIS 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.   
 

 
Inkluderende fredsopbygning er blevet etableret som et selvstændigt programområde, men arbejder samtidig tæt sammen med 
uddannelsesprogrammet og det humanitære program for at sikre, at konfliktanalyse og konfliktsensitivitet informerer Oxfam IBIS’ 
engagement i konfliktfyldte og skrøbelige områder. I samarbejde med Danida – baseret på landenes egne udtrykte behov – er SP-
finansieringen til Inkluderende fredsopbygning steget til over 14 mio. DKK (7 mio. i 2018). 
 
Udover de oprindelige fire fokuslande (Mali, Burkina Faso, Niger og Sydsudan) er der nu også fredsopbygningsaktiviteter i 
Colombia, Ghana, Uganda og Yemen. I Sahelregionen er der taget initiativ til at fremme dialogen på tværs af grænser mellem 
lokale autoriteter som for eksempel religiøse ledere som reaktion på konflikteskaleringen og den øgede usikkerhed i området. 
Andre steder (Sydsudan, Colombia og Yemen) er der et stærkt fokus på kvinder og unge som ledere af fredsopbygningen på det 
lokale niveau, mens kvinder understøttes i at deltage aktivt og meningsfyldt i fredsforhandlinger. 
 
”Kvinder, Fred og Sikkerhed” er et hovedfokus for vores engagement i Danmark. Oxfam IBIS leder civilsamfundenes engagement i 
evalueringen af den nuværende Nationale Action Plan for Sikkerhedsrådets Resolution 1325 og er samtidig et vigtigt talerør for 
en mere etableret rolle for civilsamfundet i udformningen af Danmarks prioriteringer på området fremadrettet.  
 
Etableringen af partnerskaber med andre fredsopbygningsorganisationer har været en hovedprioritet for at styrke Oxfam IBIS’ 
eget arbejde på området, og Oxfam IBIS har ledet arbejdet med at sikre et større fokus på konflikt, skrøbelighed og 
fredsopbygning i den næste strategiske plan. 
 



Oxfam IBIS har i året markeret sig i den offentlige debat samt overfor Udenrigsministeriet og politikere som en vidende aktør i 
spørgsmålet om våbensalg fra Danmark til krigen mod Yemen, både politisk og via kampagne.   
 

 
Nødhjælp og uddannelse under 
katastrofer 
Mål: I 2018 – 19 vil Oxfam IBIS 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.  
 

 
Oxfam IBIS har på lidt over et år formået at gå fra ikke at være en humanitær aktør, til at forvalte humanitære midler fra den 
strategiske partnerskabsaftale i Sydsudan og Mali (ca. 12 mio. kr. om året), og som flexibel finansiel støtte i humanitære kriser 
(Flex funds på ca. 5 mio. kr. om året), samt skaffet en ekstraordinær bevilling igennem et åbent konkurrenceudsat fra 
Udenrigsministeriet på 35 mio. kr. til Yemen, Syrien og Libanon. En del af aftalerne faldt på plads lige omkring sidste års 
generalforsamling.  
 
Derudover er der blevet investeret i donor-relationsopbygning (ECHO, SIDA, Education Cannot Wait (ECW) m.fl.) og privat 
fundraising til eksempelvis Mozambique, Yemen og flygtninge i Syrien.  
 
11.900 børn, unge og kvinder har været inkluderet i humanitære uddannelses- og læringsprojekter - fortrinsvis i Sydsudan og 
Mali.   
 
Oxfam IBIS har også deltaget i humanitære indsatser med fokus på akutte behov for ca. 55.000 mennesker i Niger, Colombia, 
Guatemala, Jordan, Democratic Republic of Congo, Burkina Faso, Mozambique og Somalia. 
 
Derudover har vi arbejdet med at påvirke Oxfam-konføderationens humanitære prioriteter i retning af mere ’protection og 
education in emergencies’, samt med at sætte ’lokalisering’ af den humanitære bistand på dagsordenen.  
 

 
Økonomi, fundraising og innovative 
partnerskaber:  
Mål: I 2018 – 19 vil Oxfam IBIS 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.  
 

 
Vi havde i 2018 et underforbrug på vores programmer finansieret af det danske udenrigsministerie (dvs. vores Danida strategiske 
partnerskaber). Det har betydet overførsler af midler fra 2018 til 2019 og 2020, og færre administrationsindtægter i 2018. Det har 
også påvirket vores resultat, og betyder en knap så hurtig genopbygning af egenkapitalen. 2019 har dog foreløbigt vist en mindre 
forbedring i forbruget.  
 
Målet er at opbygge egenkapitalen med ca. 2,5 mio. kr. om året i snit. Vi er nogenlunde på vej til det, bl.a. fordi vi i året igangsatte 
et partnerskab med Global Partnership for Education (GPE), der går under navnet ’Education Out Loud’, som bidrager væsentligt 
til vores økonomi.  
 
Vi særligt opnået øget donordiversifikation på det humanitære område, mens arbejdet med større danske fonde – som også øger 
finansieringskilderne – i året har været begrænset til samarbejdet med Hempel Fonden.   
 
Bidrag fra enkeltindivider stiger, men langsommere og i lavere tempo end der skal til for at få vores mål i strategiperioden.  
 
Oxfam IBIS indgik i starten af året en samarbejdsaftale med Red Barnet om i fællesskab at udgive Læseraketten og styrke 
oplysning om arbejdet med uddannelse. 


