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LEDER

Min datter Andrea kører rullen med grøn maling hen over den gamle bordplade, mens 
jeg kravler rundt på gulvet og maler bordbenene orange. På ingen tid forvandles det 
gamle mødebord på mit nye kontor i Oxfam IBIS. Det er nok ikke ligefrem pænt, men 
det giver mening med det grønne, som er Oxfams farve, og det orange, der er IBIS’ 
gamle farve. På den måde har vi den nye familie og fremtiden sammen med den  
historie, vi står på - det grundlag, som den 50 år gamle danske organisation har 
skabt. Andrea ser tilfreds på bordet. Hun er 11 år og deler min passion for at male. 
Det er en hyggelig ting at gøre sammen. Og så er det en god anledning til at snakke 
om, hvad jeg egentlig skal lave, nu hvor jeg er ny generalsekretær for Oxfam IBIS. 

På gangene uden for mit nye kontor hænger billeder af skolebørn fra Sydsudan, 
Ghana og Sierra Leone. Der er billeder af minearbejdere i Liberia, kvinder i Guatemala 
og unge i El Salvador. Og så er der et billede af William, som for nylig vandt Livia Fon-
dens Fredspris for sit arbejde med forsoning i Sydsudan. Andrea kigger på billedet 
af William, der er to meter høj og nok næsten en meter over skuldrene. Hans brede 
smil stråler, mens han på billedet leger tovtrækning med en flok børn på en skole i 
en flygtningelejr i Sydsudan. Jeg fortæller Andrea om det arbejde, Oxfam IBIS gør i 
Afrika og Latinamerika. Hvordan vi sammen med vores medlemmer er med til at skabe 
håb og muligheder for børn, kvinder og mænd som dem på billederne. Hun kan godt 
forstå, hvorfor jeg er begejstret for at være blevet en del af det. 

Jeg er glad og stolt over at skulle følge i Vagn Berthelsens fodspor som general- 
sekretær for Oxfam IBIS. Vagn har været med til at opbygge en stærk organisation, 
der har gjort en afgørende forskel for tusinder af verdens fattige og marginaliserede. 
Jeg glæder mig til at fortsætte det gode arbejde. Jeg glæder mig især til at bringe 
Oxfam IBIS’ bestyrelse, medarbejdere og medlemmer endnu tættere sammen og 
kaste et visionært blik på vores arbejde. Sammen skal vi finde nye muligheder og 
løsninger på de udfordringer, vi og verden står over for. 

Tusind tak til dig, der støtter Oxfam IBIS’ arbejde, og som med dit engagement er en 
del af bevægelsen af mennesker, der ikke vil finde sig i fattigdom.

Mie Roesdahl
Generalsekretær, Oxfam IBIS
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Oxfam IBIS er det danske 
medlem af en global  
bevægelse af mennesker, 
der ikke vil finde sig i fat-
tigdom – fattigdom er skabt 
af mennesker, og menne-
sker kan også udrydde den. 

Vi hjælper børn og voksne 
til en bedre fremtid gennem 
uddannelse. Vi redder liv, 
når katastrofen rammer, og 
sammen bekæmper vi 
ulighed og uretfærdighed.

Tak fordi du 
er med!

mailto:aa%40ibis.dk?subject=
http://www.ibis.dk 


MOISÉS ISAÍ GUTIÉRREZ MONTIEL, 20 ÅR. 
NICARAGUA,  
BYGNINGSKONSTRUKTØR, TIDLIGERE BANDEMEDLEM

”Da jeg var 16 år, kom jeg med i en ungdomsbande. Hver 
bande havde sit territorium, og vi sloges voldsomt og ofte. 
Det var altid et spørgsmål om at vise, at man var stærkere 
end de andre. 

Når vi ikke sloges, hang vi ud på gaden. Vi tog stoffer og 
drak os fulde og spildte vores liv. Især stofferne gjorde det 
svært. Jeg tog mere og mere og fik problemer med at be-
tale for det. Mine forældre blev nødt til at låne mig penge, 
så jeg kunne betale, hvad jeg skyldte. Livet på gaden var 
en katastrofe!

En dag brækkede jeg næsen på en i et slagsmål. Jeg fik 
det skidt. Jeg ville ikke gøre nogen fortræd, og jeg kunne 
se, hvor ked af det min familie var. ’Jeg ødelægger mit liv,’ 
tænkte jeg. Men det er ikke så nemt at forlade en bande.
Heldigvis blev jeg opsøgt af en fra INSFOP - en organisation 
som støttes af Oxfam IBIS, og som ville hjælpe mig ud af 
bandemiljøet. 

Jeg fik rådgivning og støtte, og så fik jeg en uddannelse 
i bygningskonstruktion. Der kom også nogen fra INSFOP 
og talte med min familie, så hele familien var sammen om 
det, der skulle ske. Uden de mennesker havde jeg sikkert 
stadig været i gang med at spilde mit liv.

I dag arbejder jeg som bud og er ved at starte et bygge-
firma sammen med min bror. Jeg kan hjælpe min familie 
økonomisk, og min mor behøver ikke længere bekymre sig 
for mig.

Hver lørdag går jeg i skole og tager den uddannelse, jeg 
aldrig troede, jeg skulle få. Mange af mine venner er stadig 
i banden, men jeg prøver at hjælpe dem. Jeg siger til dem, 
at de også kan ændre sig og gøre noget i stedet for at 
bruge deres liv på at løbe fra politiet.”

Det er ikke 
så nemt at 
forlade en 
bande
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NOTER

udgivelser, 
der gør dig 
klogere:

”Om mordet på 
Berta Cáceres” 
Efter det brutale mord 
på den indianske leder 
og menneskerettig-
hedsaktivist Berta 

Cáceres i Honduras sidste år, slog Oxfam sig 
sammen med lokale organisationer for at sikre, 
at den sag, hun mistede livet for – modstanden 
mod byggeriet af en stor dæmning ved Agua 
Zarca -  blev undersøgt til bunds. Rapporten 
"fakta og omstændigheder vedrørende mordet 
på Berta Cáceres Flores” afslører så mange  
uregelmæssigheder og overgreb, at blandt  
andre Oxfam opfordrer regeringen til at annulle-
re alle aftaler i forbindelse med byggeriet.
www.oxfamibis.dk/berta-caceres
 

”Den stigende 
ulighed rammer 
kvinderne  
hårdest”
I anledning af 8. marts 
udgav Oxfam en rapport 
om kvinders rolle i den 
globale økonomi. Den 
viser, hvordan det i 
2016 er gået tilbage 

for kvinders økonomiske ligestilling. Se, hvad 
problemet er, på: www.oxfamibis.dk/8.marts

 
”4 ting,  
vi vil gøre 
for global 
uddannelse 
i 2017”
Oxfam IBIS har 
fået en vigtig 

plads i bestyrelsen for fonden Global Partner- 
ship for Education (GPE), der hvert år uddeler 
milliarder af kroner til uddannelse i hele verden. 
Uddannelsesrådgiver Kira Boe oplister de  
fire ting, som vi vil kæmpe for at få på dags- 
ordenen. www.oxfamibis.dk/4-ting
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Send en mail til mab@oxfamibis.dk, og inspirer andre ved at 
fortælle, hvorfor du er en del af bevægelsen af mennesker, 
der ikke vil finde sig i fattigdom. 

hvorFOR 
STØTTER du 
OXFAM ibis?

Vi vælger ikke selv, om 
vi fødes i rigdom eller 

desperat fattigdom. 
Rungende uretfærdigt. 

Og det er skandaløst, 
hvordan verdens rig-

domme lige nu er sam-
let på så få hænder. 

DEREK, MEDLEM 
AF OXFAM
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Historien bag 
forsiden
Rhoda er ni år og har sammen med sin  
familie søgt tilflugt hos en onkel i en lille 
by i Sydsudan. Her har krigen foreløbig 
holdt sig væk, og Rhoda går i skole og har 
en tryg hverdag. 180.000 danske skole-
børn har læst om Rhoda i den læsebog, 
som Oxfam IBIS hvert år udgiver med 
støtte fra Danida. 
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Da Oxfam 
gik viralt
8. marts nåede historien om en ny 
Oxfamrapport 194.000 mennesker på 
Facebook. Den viste, at kvinder betaler 
den højeste pris for den globale ulighed, 
og at der et desperat behov for at ændre 
det system, der gør de rige rigere, mens 
de fattigste fortsat lever i nød. 

Næsten 3.000 endte med at skrive  
under på en opfordring til regeringen om 
at arbejde for en økonomi for de 99 pro-
cent og ikke kun den rigeste 1 procent. 

Tusind tak til alle jer, der hjalp ved at  
like og dele historien.

Genbrug på 
catwalken
Under modeugen i London 
var der premiere på Oxfams 
helt eget modeshow  
”Fashion Fighting Poverty”. 
Modeller og stylister fandt 
kreationerne i Oxfams gen- 
brugsbutikker, og tøjet 
kunne købes direkte efter 
showet. Overskuddet gik til 
Oxfams globale arbejde for 
at bekæmpe fattigdom.

2 øre  
på at rejse endnu flere penge

4 øre  
på at hjælpe mennesker  
i akutte nødsituationer

6 øre  
på at sørge for, at Oxfam IBIS  
drives så effektivt som muligt

9 øre  
på at skubbe på for at skabe 
politisk forandring for at udryd-
de fattigdom for altid

79 øre  
på langsigtet udviklingshjælp,  
der sætter verdens fattigste i 
stand til at hjælpe sig selv

Hver gang du donerer 
en krone til Oxfam IBIS, 
bruger vi:

53,3% 
af alle bolivianske kvinder har været 
udsat for fysisk eller seksuel vold af 
deres mand eller kæreste. Og hver tredje 
dag bliver en kvinde slået ihjel i det 
sydamerikanske land. Oxfam arbejder for 
at stoppe vold mod 
kvinder, blandt 
andet ved at ud-
fordre holdnin-
gen: ”Hvis du 
virkelig elsker, 
så tilgiver 
du vold.”

Vi kæmper med næb 
og kløer mod 
privatiseringen
Kira Boe, uddannelsespolitisk rådgiver i Oxfam IBIS, 
om det faktum, at private firmaer i stort tal strømmer til 
udviklingslandene og forsøger at tjene penge på uddan-
nelse til verdens fattigste. I praksis betyder det, at færre 
får adgang til uddannelse, og at kvaliteten falder. Oxfam 
IBIS kæmper for at fastholde retten til fri og lige adgang til 
uddannelse. 

Følg Oxfam IBIS på Facebook, 
og vær med i kampen for en 
bedre verden. 
Facebook.com/oxfamibis
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ny generalsekretær

DANMARK: Der er en lille bakke på grun-
den ved det sommerhus, som Mie Roes-
dahl har sammen med sin mand. Faktisk 
er det et gammelt husmandssted, som 
ligger præcis så langt fra vandet, at man 
skal op på toppen af bakken for at kunne 
skimte bølgetoppene. 

Bakken ved huset er et af Mie Roes-
dahls yndlingssteder, og en sommerdag 
sidste år stod hun netop her og holdt 
tale for sine fødselsdagsgæster. Talen 
handlede om det fantastiske ved at 
fylde 50 år. 

”Jeg kan huske, at jeg sagde – og det 
mener jeg virkelig – at jeg nu har levet 
den halvdel af mit liv, som har handlet 
om at lære og samle erfaringer. Nu står 
jeg over for den halvdel af livet, hvor jeg 
skal gøre den forskel, jeg skal gøre.”

Det siger Mie Roesdahl, der otte må-
neder senere kan kalde sig generalse-
kretær i Oxfam IBIS. 1. april tog hun over 
efter Vagn Berthelsen, der stopper efter 
21 år på posten. 

Rygterne om Vagn Berthelsens beslut-
ning begyndte at gå i udviklingsmiljøet 
allerede i efteråret, og da de nåede Mie 
Roesdahl, der på det tidspunkt sad som 
leder af et forskningsprojekt mellem 
Københavns Universitet og Institut for 

Menneskerettigheder, var hun ikke i tvivl. 
Som nogle af hendes gode venner sagde 
det, var ”hendes stilling blevet ledig”.  

”Kender du det, når noget bare føles  
rigtigt? Som udgangspunkt er der et 
godt match mellem det, jeg kan og 
brænder for, og det, Oxfam IBIS kan og 
vil. Især var jeg tiltrukket af, at Oxfam 
IBIS er en politisk organisation, der 
arbejder langsigtet med at bekæmpe 
de grundlæggende årsager til fattigdom 
og ulighed. Og hver gang jeg undervejs i 
ansættelsesforløbet lærte noget nyt om 
organisationen, følte jeg, at det passede 
sammen med de idéer og erfaringer, jeg 
har,” siger Mie Roesdahl. 

BEDSTE AFSÆT FOR FORANDRING
Mie Roesdahl bor med sin mand og to 

børn i en lejlighed på Frederiksberg, ”så 
jeg kan stadig cykle på arbejde.” 

Inden det seneste forskningsprojekt 
var hun en årrække ansat i Institut for 
Menneskerettigheder, hvor hun blandt 
andet var ansvarlig for at opbygge og lede 
instituttets arbejde med uddannelse. 

Tidligere har hun været selvstændig 
konsulent inden for freds- og kon-
flikthåndtering og været udsendt som 
seniorrådgiver i menneskerettigheder og 

fredsopbygning for den danske ambas-
sade i Nepal. 

”Ved første øjekast kan mit cv se lidt 
utraditionelt ud. Men logikken er, at jeg 
altid har søgt derhen, hvor jeg så det 
bedste afsæt for at skabe forandring. 
Nogle gange var det som leder, andre 
gange som selvstændig, og andre gange 
igen ved at forfølge et bestemt initia-
tiv. Og nu er det altså i spidsen for en 
stærk og dygtig organisation som Oxfam 
IBIS, der hver dag gør en stor forskel for 
tusindvis af mennesker", siger hun.

VI SKAL UD OVER STEPPERNE  
For år tilbage var Mie Roesdahl godt i 
gang med at uddanne sig til læge, da det 
gik op for hende, at hendes medfødte 
politiske åre drev hende til at ændre på 
systemer snarere end at arbejde inden 
for dem. Først troede hun, at det var 
sundhedsvæsenet, hun skulle lave om. 
Men et praktikophold hos Røde Kors i 
Uganda fik hende til at skifte retning.

”I Uganda mødte jeg flygtninge fra 
Rwanda, som delte rædselsvækkende 
beretninger om det folkemord, der netop 
havde fundet sted. Siden da har jeg 
brugt mine kræfter på at forstå og fore-
bygge konflikter i verden og forhåbentlig 

 ”Det er nu, 
jeg skal gøre  
 den forskel, 
jeg skal gøre”
Mie Roesdahl har altid søgt derhen, hvor hun har det bedste afsæt for at skabe  
forandring. I april tiltrådte hun som ny generalsekretær i Oxfam IBIS, og med sig har hun  
et stærkt ønske om at bringe organisationen ud over stepperne og gøre en forskel. 

       MALENE AADAL BO
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ny generalsekretær

være med til at forhindre, at sådan noget 
nogensinde vil ske igen.” 

Arbejdet med at skabe fundament for 
fred handler i vidt omfang om at bekæm-
pe ulighed og sikre menneskers basale 
rettigheder, herunder uddannelse. 

På den måde har de erfaringer, Mie Ro-
esdahl har opbygget gennem årene, tæt 
sammenhæng med det, som Oxfam IBIS er 
sat i verden for. 

Hun kommer til Oxfam IBIS med et stærkt 
ønske om at få organisationen ud over 
stepperne, og som generalsekretær vil 
hun gøre sit for, at Oxfam IBIS bliver endnu 
bedre til at finde nye vinkler og metoder. 

SE TINGENE LIDT FRA OVEN
Mie Roesdahl har ofte udfordret sig selv 
og bevæget sig steder hen bare for at se, 
hvordan verden så ud fra en anden vinkel: 
vandrende over indlandsisen i Grønland, 
mediterende på et tag mellem bjergene 
i Kathmandu eller hængende under en 
faldskærm ved Rødby Havn. Altid drevet 
mere af nysgerrighed end af jagten på 
adrenalin.

”Min kernekompetence er i virkelighe-
den nok mit talent for at åbne døre og 
bringe mennesker sammen. Og min insi-
steren på at finde ud af, hvordan andre 

mennesker tænker, og hvordan man skal 
komme ind ad døren hos dem på en måde, 
så de får lyst til at samarbejde. Noget, 
som jeg bestemt regner med at få god 
brug for hos Oxfam IBIS,” siger hun. 

For Mie Roesdahl er det et kæmpe plus, 
at Oxfam IBIS er en medlemsorganisati-
on, og at der ud over medarbejdere og 
bestyrelse er mere end 10.000 engage-
rede mennesker, som støtter Oxfam IBIS’ 
arbejde, og som hun kan inddrage og 
finde inspiration hos.  

”Jeg er sikker på, at der her ligger 
en guldgrube af idéer, som kan gøre os 
klogere. Noget af det første, jeg skal til at 
finde ud af, er, hvordan vi kan gøre det in-
teressant at engagere sig mere og knytte 
tættere bånd til Oxfam IBIS,” siger hun.

Nogle organisationer ledes i dag af en 
direktør i stedet for det måske lidt mere 
gammeldags "generalsekretær". 

"Men jeg kan faktisk ret godt lide at være 
generalsekretær," siger Mie Roesdahl.

"For mig fortæller titlen noget vigtigt om 
organisationens historie, som er værd at 
holde fast i, og så synes jeg, at titlen me-
get fint antyder den pligt og det ansvar, 
som jeg synes, jeg har - pligten til at gå 
forrest og til at tage ansvar for dem, der 
vælger at gå sammen med os.”

STÆRK BLANDING: Det er en 
fornøjelse at give stafetten 
videre til Mie. Hun har en stærk 
faglig baggrund, både inden for 
menneskerettigheder, uddannel-
se, konflikt og fredsopbygning, 
og hun har selv haft jord under 
neglene i udviklingslandene. Hun 
er en stærk blanding af relevante 
erfaringer og nye vinkler.
Vagn Berthelsen,  
afgående generalsekretær 
 
WALK THE TALK: Mie er en  
moderne leder, der kan inddrage 
folk, men også sætte en klar 
retning. Man mærker med det 
samme hendes store enga-
gement og fornemmer hendes 
skarpe blik for, hvordan man kan 
gøre den største forskel for men-
nesker rundt om i verden.  Når 
man møder Mie, er man ikke i  
tvivl om, at hun ”walks the talk”.  
Christian Damholt, 
formand, Oxfam IBIS
 
KREATIV OG STÆDIG: Mie og jeg 
arbejdede sammen om et freds-
projekt, hun havde udtænkt. Det 
var langt fra noget let projekt, 
men Mie overbeviste mig om, at 
det selvfølgelig var muligt. Sådan 
er Mie, kreativ, nytænkende, in-
spirerende og søgende, og også 
stædig på en ærlig og ligefrem 
måde. Og altid med det klare mål, 
at de mennesker, det handler om, 
får en stemme og bliver hørt. 
Bjørn Førde, 
tidligere generalsekretær for  
MS, UN special representative  
i Botswana og direktør for DIPD

Det 
siger 
de om 
Mie

 
Mie Roesdahl, 50 år. 
Gift og har to børn på 
11 og 18 år.  
Løber, mediterer, 
vandrer og dyrker yoga. 
Og elsker ellers sit hus-
mandssted i Fårevejle, 
sin lille træbåd, der 
ligger i Christianshavns 
Kanal, og hunden Felix.  
 
Hun har en bachelor i 
medicin, er kandidat i 
internationale udvik-
lingsstudier fra RUC og 
er Ph.d. fra statskund-
skab. Hun har især 
arbejdet med fredsop-
bygning, menneske-
rettigheder, ulighed og 
uddannelse.
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Historie: Sydsudan er verdens 
yngste land. Landet blev selvstæn-
digt i 2011. I Sydsudan er flertallet 
kristne. Der er også muslimer og 
animister, som tror på ånder og 
kræfter i naturen.

Befolkning: 12,8 millioner. Der er 
over 200 etniske grupper i Sydsudan. 
De to største hedder dinka og nuer. 
Befolkningen i Sydsudan er meget 
ung. Syv ud af 10 mennesker i landet 
er under 30 år. Juba er hovedstaden 
i Sydsudan. Den ligger på bredden af 
Den Hvide Nil. Det er den største by 
i Sydsudan med et indbyggertal på 
372.000.

Økonomi: Landets økonomi er en af 
verdens dårligst udviklede, så fattig-
dommen er stor, selv om landet er rigt 
på naturressourcer. Der er stort set 
ingen infrastruktur, og selv olien giver 
ikke nær den indkomst, man kunne 
forvente, da al transport og forædling 
kontrolleres af nabolandet Sudan. 

Uddannelse: Kun hver fjerde voksne 
sydsudaneser kan læse og skrive, og 
over halvdelen af alle børn mellem 
seks og 17 år har aldrig sat fod i et 
klasseværelse. Især pigerne går alt 
for ofte glip af uddannelse – det er 
under to procent af Sydsudans piger, 
der kommer længere end grund- 
skolen.   

Sundhed: Der er kun tre hospitaler og 
120 læger i hele Sydsudan. Hver tred-
je mangler mad og rent drikkevand 
– det svarer til næsten fire millioner 
mennesker. Børne- og mødredødelig-
heden er blandt verdens højeste.

FACTS OM 
SYDSUDAN

spot på sydsudan
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spot på SYDSUDAN

SPOT 
På 
Syd-
sudan 
Sydsudan kom i mediernes søgelys, da der i 
februar blev erklæret hungersnød. Det kom efter 
politisk uro, som udviklede sig voldeligt og i dag 
har sendt millioner på flugt. 
På de næste sider kan du læse mere om situa- 
tionen i landet og se, hvordan du og Oxfam IBIS er 
med til at skabe håb og glæde midt i krisen. 

SÅDAN HJÆLPER OXFAM I SYDSUDAN
•  Oxfam giver livreddende nødhjælp til dem, der lider mest under konflikten 

og manglen på mad. Via lokale partnere sørger vi for uddeling af mad og 
støtter de mest sårbare i deres forsøg på at finde nye måder at forsørge  
sig selv.

•  Vi står for rent vand og sanitet, hvor det mangler, og underviser i god  
hygiejne for at forhindre sygdomme og epidemier. Samtidig støtter vi 

 dem, der forsvarer mænd, kvinder og børns rettigheder og kæmper for 
demokratisk indflydelse.  

• Oxfam IBIS har fokus på at hjælpe børn og unge i skole. Vi støtter uddan-
nelse af lærere og hjælper med at opbygge uddannelsestilbud til børn på 
flugt eller store børn, som aldrig er kommet i skole på grund af fattigdom 
eller konflikt. Vi laver også alfabetiseringskurser for unge og voksne og 
tager særligt hensyn til piger. 

• I 2016 havde mere end 600.000 mennesker glæde af Oxfams arbejde  
i Sydsudan.

W
ill

ia
m

 V
es

t-
Li

lle
sø

e



10 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

SYDSUDAN: "Mit navn, Kujiek, betyder 'det 
bliver værst', men hver eneste dag prø-
ver jeg at modbevise den spådom ved at 
gøre noget godt og måske en dag blive 
Kugoa, som betyder 'det bliver bedre'. 

Jeg blev født omkring 1988 i en lille 
landsby, der hedder Mathiang. Jeg siger 
omkring, for mine forældre ved det ikke 
med sikkerhed. De kan hverken læse 
eller skrive, men de lærte mig at elske 
min familie og sørgede for, at vi aldrig 
forfaldt til dovenskab.  

Alle børn har drømme, og børn fra 
Sydsudan er også skabt med evnen til 
at drømme og til at ønske sig ting – en 
bil, en rejse til Zanzibar eller bare en 
bedre fremtid. Men de fleste børn fra min 
generation er blevet kaldt 'de fortabte 
drenge'. 

Deres lege har handlet om at dræbe en 
fjende, de ikke vidste, hvorfor de havde.

Deres liv er formet af borgerkrig og  
konflikt. Nogle få af dem fik chancen for 
at komme i skole og få en uddannelse. 
De er ikke længere fortabte. Mange 
andre er. 

SÅ SMUKT ET LAND 
Som barn gik jeg i den lokale skole og 
lærte at læse og regne ved at skrive i 
sandet. Bøger så jeg ingen af, før min 
onkel tog mig med til Kenya og sørgede 
for, at jeg kom i skole sammen med  
hans egne børn. På Daystar Universitet 
tog jeg en bachelor i økonomi, og  
med den fik jeg en masse håb og ambi-
tioner. 

Mit dårligste eksamensresultat var 
et D+. Det var den dag, jeg fik at vide, 
at min far var blevet dræbt. Jeg ville så 
gerne have set ham igen efter at have 
været væk så mange år.   

Nu er jeg tilbage i Sydsudan. Når jeg  
kigger ud over landskabet i Sydsudan, 
bliver jeg stolt over at være født i så 
smukt et land beboet af høje, mørke 
mennesker. 

Men de drømme og visioner, vi havde 
ved Sydsudans fødsel, er blegnet. 
Årene med borgerkrig gjorde, at vi var 
for uforberedte på selvstændighed, og 
de konflikter, der har været siden, har 
kostet alt for mange menneskeliv og har 
efterladt mennesker med traumer og 
uden håb. 

Jeg har arbejdet for Oxfam siden 
december sidste år. Jeg står for at sikre 
kvaliteten af det arbejde, Oxfam laver, 
ved at indsamle data, træne forskellige 
teams og evaluere indsatserne. 

Engang handlede hverdagens historier 
om, hvornår kvæget ville ankomme til 
byen. I dag handler de om, hvordan 

”Vi er også 
skabt med evnen 
til at drømme”
Kujiek er 29 år og vendt tilbage til sit fødeland, hvor han i dag er en del af Oxfams  
nødhjælpsteam. Han tilhører den generation i Sydsudan, der kaldes fortabt. 

       MALENE AADAL BO 
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spot på SYDSUDAN

SYDSUDAN: Kampe og overfald har kostet 
tusindvis af mennesker livet, og millioner 
er fordrevet fra deres hjem. Det betyder, 
at børnene mister muligheden for at 
komme i skole, og selv dem, der bliver 
tilbage, oplever, at deres skoler lukker, 
lærere forsvinder, og at det ofte er for 
farligt at bevæge sig til og fra skole. 

Drab og seksuelle overgreb er alt for 
almindelige. Små piger giftes bort for at 
brødføde deres desperat fattige familier, 
og unge drenge tvinges til at tage del i 
kampene. 

Marker mange steder i landet ligger 
uopdyrkede hen. Kombineret med en 
usædvanlig lang tørkeperiode er mang-
len på mad i Sydsudan nu så stor, at der i 
februar blev slået international alarm.

”Det er en forfærdelig situation, og 
Oxfams folk arbejder hårdt på at få mad, 
vand og sanitet ud til de svageste," siger 
Irene Frederiksson, der er ansvarlig for 
Oxfam IBIS’ arbejde i Sydsudan. 

FUNDAMENTET FOR ET BEDRE LIV  
9. januar 2011 var Sydsudans befolkning 
ellers enig om fremtiden. 98,87 procent 
af dem stemte for selvstændighed fra 
Sudan og var forenet i drømmen om en 
bedre fremtid. 

”Nogle siger, at sydsudaneserne var 
for dårligt forberedt på selvstændighed. 
Efter mange års borgerkrig og rivalise-
ring var det en kompleks situation, man 
stod over for. Der var stort set ingen 
infrastruktur, og kun en fjerdedel af be-
folkningen kunne læse og skrive. På det 

grundlag er det en meget stor opgave 
at opbygge en velfungerende stat og et 
velfungerende demokrati,” siger Irene 
Frederiksson

Allerede i 2013 faldt enigheden da 
også fra hinanden og blev overskygget af 
konflikt og rivalisering mellem landets to 
største partier – en konflikt, som delvist 
fulgte etniske skel, og som hurtigt udvik-
lede sig fra politisk uenighed til blodige 
sammenstød over det meste af landet.

"Ud over nødhjælpsarbejdet har vi 
valgt at fortsætte og stadig prioritere 
vores langsigtede udviklingsarbejde alle 
de steder, det kan lade sig gøre. En sta-
bil fred i et land som Sydsudan er nemlig 
helt afhængig af, at folk har noget at 
leve af, og at børnene og de unge får en 
uddannelse og dermed har et fundament 
for at skabe forandring og et bedre liv,” 
siger Irene Frederiksson. 

 

I takt med at volden har bredt sig og drevet befolk-
ningen på flugt, er sulten og usikkerheden vokset i 
verdens yngste land. Oxfam kæmper sammen med 
sydsudaneserne for at skaffe mad og vand til de 
svageste og for at beskytte de børn og unge, der 
kommer i klemme i de voksnes krig. 

      MALENE AADAL BO

HVAD ER HUNGERSNØD?
Ifølge FN er der hungersnød, når der 
hver dag dør to voksne eller fire børn 
ud af 10.000 mennesker, fordi de ikke 
får mad nok, samtidig med at cirka en 
tredjedel af befolkningen er underer-
næret, og en femtedel af alle familier 
har ekstrem mangel på mad.  

Da der i februar blev erklæret hun-
gersnød i nogle dele af Sydsudan, var 
det første gang i seks år, at der var 
hungersnød et sted i verden. 

SMS lIV til 1220, 
og støt nødhjælps-

arbejdet med 
150 kroner

Sydsudan 
lige nu

mennesker flygter fra deres hjem. Og 
om sygdomme, som rammer hårdere, 
fordi børnene er underernærede. 

JEG TROR STADIG
Forleden græd jeg alligevel af glæde. 
En kvinde, for svag af sult til at gå, 
var blevet hjulpet hertil af en af 
Oxfams kanoer, så hun kunne blive 
registreret og få mad og vand. Hun 
sagde, at Oxfam har reddet hendes 
liv. Jeg græd, fordi jeg blev glad for 
det, vi gør. Fordi jeg er en del af noget 
godt. 

Sydsudan er alt det, de siger. Alt 
det forfærdelige. Men det er også et 
af de smukkeste steder på Jorden. Og 
jeg tror stadig på, at børn en dag vil 
vokse op med troen på, at vi alle har 
lige ret til at være her. Jeg tror stadig 
på, at vi en dag får fred." 
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SYDSUDAN: Mens de andre spiller fodbold 
på den støvede plads ved skolen, sætter 
Steven Gai Jule sig på en af de dåser, 
der ligger spredt på jorden. Engang var 
de beholdere af den nødhjælp, der blev 
kastet ned fra helikopter. Nu bliver de 
brugt til opbevaring, til at have små bål i 
eller som skamler. 

Bandagen om anklen afslører grunden 
til, at Steven ikke spiller fodbold. Det er 
to år siden, han blev skudt, da han del-
tog i et bagholdsangreb. Men bandagen 
sidder der endnu, for såret vil ikke hele. 

Byen, hvor Steven bor, hedder Ganyliel 
og ligger i den nordlige del af Sydsudan. 
Der er ingen biler her, men masser af 
kvæg. I regntiden bliver byen forvandlet 
til en ø, der kun kan nås med kano.

Befolkningen tilhører nuerfolket, der 
i tidens løb har haft et utal af konflikter 
med dinkafolket. Efterhånden som spyd 
og knive er blevet erstattet af AK-47’ere 
og granatkastere, er konflikterne blevet 
mere voldelige, og i dag gennemsyrer 
splittelsen den unge nation. 

I 2012 manglede nueroppositionen 
soldater til sine militser. Steven var 12 
år, da hans mor grædende så ham drage 
afsted. 

”Da jeg ankom til militærlejren, fik jeg 
udleveret en Kalasjnikov. Jeg lærte at 
skyde og at snige mig ind på fjenden,” 
siger Steven med blikket rettet mod 
jorden. 

Da han havde færdiggjort sin træning, 
blev han sendt ud på slagmarken. 

DET BEGYNDER MED UDDANNELSE 
Steven fortæller ikke meget om ugerne 
og månederne i krig. Men han fortæller 
om den dag, det sluttede. Hans gruppe 
var nået ind i nabostaten Warrap og var 
kommet tæt på en fjendtlig milits. 

”Vi nærmede os fjenden og lagde os i 
baghold. Vi angreb. Vi kæmpede længe, 
og der var mange, der mistede livet,” 
fortæller Steven. 

Steven blev skudt i foden og endte 
med at blive sendt hjem. Mere end to år 
senere er skudsåret stadig betændt og 

vil ikke hele. Alligevel føler Steven sig 
heldig. I Ganyliel har Oxfam IBIS opbygget 
et særligt undervisningsforløb til børn, 
unge og enkelte voksne, der ligesom 
Steven er gået glip af skolegang på 
grund af konflikten. Vi har også oprettet 
et bibliotek, hvor Steven bruger meget 
af sin tid. 

Den lokale leder i Ganyliel, kommissær 
John Tap Kang, ville ønske, at alle børn 
i byen kunne komme i skole i stedet 
for at tage del i de voksnes krig. Han er 
ikke i tvivl om, at netop muligheden for 
at gå i skole og tage en uddannelse er 
afgørende for både det enkelte barn og 
for Sydsudan. 

”Vi har mange udfordringer med krig 
og sygdom, men med uddannelse kan vi 
ændre det. Med uddannelse kan vi løse 
de andre problemer,” siger han.  

Steven er enig. Med skolen har han 
fået mod på fremtiden og er begyndt at 
drømme om et liv, der ikke handler om 
konflikt og krig. 

”Jeg vil gerne til Uganda. Der har de 

Når
børn 
går i 
krig
Steven var kun et stort barn, da han fik 
stukket et gevær i hånden og blev bedt om 
at kæmpe de voksnes krig. Han var 14, da han 
vendte hjem med skudsår i benet og et eneste 
brændende ønske - at komme i skole.

                WILLIAM VEST-LILLESØE



13

SPOT PÅ SYDSUDAN

BØRNESOLDATER I TAL

• Godt 15.000 børn har siden 2013 
deltaget i Sydsudans borgerkrig.

• Både regeringshæren og oprørs-
grupper bruger børnesoldater. 

• Lige nu er der omkring 250.000 
børnesoldater i verden.

• Ifølge international lov er det en 
krigsforbrydelse at bruge soldater, 
der er under 15 år.

FÅ EN 
LÆSERAKET
Danske skolebørn læser i 
disse uger om Sydsudan i  
læsebogen Læseraketten.  
 
Du kan læse med.  
Sms RAKET + navn og 
adresse til 1414,  
 
Så sender vi en gratis bog

HELE VERDEN I SKOLE 2017

H
ele verden

 i sko
le  20
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 IBIS

I år tager LæseRaketten dig med til Sydsudan i 
Østafrika. Rejs med til Afrikas yngste land, hvor Den 
Hvide Nil bugter sig gennem den varme savanne 
i nord og det tropiske højland i syd. Landet er 
frugtbart, men også hårdt ramt af krig. På grund af 
mange års krige og konflikter er fattigdommen stor. 
Flere millioner mennesker lever i flygtningelejre,  
og mange børn går ikke i skole. 

I LæseRaketten kan du blandt andre møde Rhoda 
på 9 år, der flygtede sammen med sin familie under 
borgerkrigen. Du kan tage med 12-årige Adeng på 
markedet, hvor hun får sit største ønske opfyldt. 
Brødrene Simon og Samuel fortæller om livet i en 
flygtningelejr og viser dig rundt i flygtningelejrens 
smalle gyder. I den nordlige del af Sydsudan bor 
James og Tapitha. James på 14 år er tidligere 
børnesoldat, men har stadig håb og drømme for 
fremtiden. 

I LæseRaketten er der også uhyggelige gysere, magi, 
tænksomme fortællinger og flotte tegninger, som 
danske forfattere og tegnere har lavet specielt til jer. 

Sidste år blev verdens ledere enige om 17 verdens-
mål, der skal forandre verden. Mål nummer 4 handler 
om, at alle børn har ret til en god uddannelse. Men 
der er stadig 61 millioner børn i verden, der ikke går 
i skole. I Sydsudan er det kun halvdelen af alle børn, 
der går i skole. 

Når du går på opdagelse i LæseRaketten, er du med 
til at sætte fokus på alle børns ret til at gå i skole.

Rigtig god fornøjelse med 
LæseRaketten 2017!

FLYVER TIL SYDSUDAN

adeng

ngor og chan

james

si
m

on og samuel

tapitha

RHODA

5 

Uddannelse er en vigtig del af 
arbejdet i Sydsudan - både når det 
gælder nødhjælpsindsatsen og 
det langsigtede arbejde.  
Det giver mening, fordi: 

LIVREDDER: Uddannelse kan være 
med til at redde liv. Når udsatte 
børn og unge for eksempel lærer 
om hygiejne, kan de beskytte sig 
selv og deres familier mod smit-
somme sygdomme. 

SAFE SPACE: Børn og unge, der 
går i skole, er mindre udsat for at 
blive børnesoldater eller ende i 
prostitution eller børnearbejde. De 
får en tryggere hverdag og håb om 
en fremtid.

BARNDOM: Skoler er med til at  
give barndommen tilbage til børn, 
der har oplevet alt for meget. Her 
kan de få hjælp til at bearbejde 
voldsomme og traumatiske  
oplevelser, så vi undgår, at  
traumatiserede børn bliver til 
dårligt fungerende voksne. 

FREMTID: For at genopbygge et  
katastroferamt samfund er der 
brug for uddannede borgere, der 
kan læse, skrive og regne, og som 
forstår deres rolle som demokra- 
tiske borgere.

RETTIGHED: Uddannelse er en 
menneskeret, og uddannelse kan 
ikke vente på fred.

bedre skoler," siger han og kigger op, 
da en knægt sammenbidt trasker forbi. 
Hans støvler er alt for store, og han har 
en Kalasjnikov over skulderen. Han er 
yngre end Steven, og uniformen hænger 
løst på hans lille krop. 

Steven fortsætter: "Jeg vil gerne stu-
dere medicin og behandle andre, der har 
brug for hjælp, ligesom jeg havde.”

grunde 
til, at 
uddannelse 
også er 
nødhjælp
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frivillig i Oxfam IBIS

BLIV 
FRIVILLIG!
Som Oxfam IBIS-frivillig 
bruger du kræfterne på 
kampagner, events,  
oplysning, oplæg, at 
lægge politisk pres og 
meget mere.  

Lige nu laver skatte-
gruppen f.eks. 

Skattebar 
Fredagsbar på en afslappet og 
sjov måde med pubquiz, spil 
og konkurrencer om skat og 
ulighed.

Events 
Filmvisning efterfulgt af  
faglige oplæg og debat.

På gaden 
Kampagnearbejde for aktivt at 
engagere danskerne i kampen 
for fair skat.

På Twitter 
Debat for at engagere og  
påvirke meningsdannere til at 
bekæmpe skattely. #skattely

Vil du være med? 
Skriv til: Jonathan Bunch 
jbu@oxfamibis.dk (København) 
Astrid Rønne Møller 
arm@oxfamibis.dk (Aarhus)

Lars H. Nielsen (56) blev med egne ord ”stik-
tosset”, da han i DR’s dokumentar ”I skattely” 
hørte rigmænd og virksomheder prale af, 
hvordan de bliver absurd rige ved at 
undgå at betale skat. I dag er han 
en del af Oxfam IBIS’ Old Boys, som 
via Twitter kæmper mod skattely  
og ekstrem ulighed. 

       MALENE AADAL BO

Mennesker 
har lavet 
verden, og 
derfor kan 
mennesker 
lave den 
om igen

Lo
tt

e 
Æ

rs
øe

mailto:jbu@oxfamibis.dk
mailto:arm@oxfamibis.dk


15

frivillig i Oxfam IBIS

DANMARK: ”Af og til har jeg spurgt mig 
selv, hvorfor jeg bruger så mange 
kræfter på at forsøge at forandre verden 
i stedet for bare at holde mig inden for 
stregerne af mit eget liv. Det at engage-
re sig giver nogle store oplevelser. Men 
det giver også de allerstørste skuffel-
ser, når folk svigter, eller noget, man 
virkelig troede på, fejler. Så hvorfor gør 
man det?” siger Lars H. Nielsen. 

Efter en lille tænkepause svarer han 
selv med et smil i øjenkrogen.

”Det handler vel dybest set om, hvad 
man lever for. I perioder har det været at 
få en uddannelse eller være der for mine 
børn. Men gennemgående står jeg op 
om morgenen for at kunne gøre mit til, 
at verden bliver bedre.” 

Pinligt @DanskeBank_DK slået 
af @Nordea_DK i CSR skønheds-
konkurrence og Nordea belastes 
oven i købet markant af #skattely 
#PanamaPapers 

(ved offentliggørelsen af nyt bench-
mark om danske bankers ansvarlige 
investeringer.)

EN SINDIG SLUMSTORMER
Lars H. Nielsen var ung maskinsned-
ker, da han blev sat til at arbejde med 
en type lim, som var kendt for at være 
kræftfremkaldende. 

Selv om han både protesterede og 
fandt alternativer, som virksomheden 
kunne bruge, blev han afvist. Virksom-
heden ville hellere fyre Lars end bruge 
en mindre skadelig lim. 

Det var en af mange gange, Lars H. 
Nielsen oplevede en uretfærdighed, 
som han ikke kunne sidde overhørig. 

”Jeg har været politisk aktiv siden 
1977, hvor jeg var slumstormer og med 
til at starte en debat om unødvendige 
parkeringspladser i Taastrup. I årene 
efter har jeg været engageret i både 
miljøbevægelsen, fredsbevægelsen og 
især i Socialistisk Folkepartis ungdom, 
hvor jeg sad i landsledelsen.”

I virkeligheden er Lars H. Nielsen den 
sindige type, ikke mindst nu, hvor han 
er fyldt 56 og ser ud over verden med 
et vist overblik og erfaring. Han er også 
den grundige type, der tager noter, og 
som tager sig tid til at tænke over sine 
svar.

Og så er han den type, der ikke kan 
lade være med at gøre noget ved det, 
der er helt forkert. 

Og helt forkert var det, han i 2014 blev 
præsenteret for i DR’s dokumentar ”I 
Skattely” om, hvordan danske banker 
hjælper de rigeste individer og virksom-
heder med at gemme deres overskud i 
skattely og dermed stort set undgå at 
bidrage til fællesskabet. 

”Jeg begyndte faktisk for mig selv 
med at skrive til Jyske Bank, da jeg hav-
de set dokumentaren. Jeg var oprørt og 
forarget over den rolle, banken spille-
de,” siger Lars H. Nielsen.  

Men alene kom han ingen vegne mod 
Jyske Bank. Derfor slog han til, da han 
kort efter mødte Oxfam IBIS’ internatio-
nale chef, Lars Koch, til et seminar om 
skattely og blev inviteret til at blive en 
del af Oxfam IBIS’ frivilliggruppe inden 
for skattely og ulighed. 

Siden har han brugt, hvad han kalder 
”rigtig meget” af sin fritid på at debatte-
re skattely på Twitter.   

Nu tænder jeg for radio24syv 
for at lytte til Martin Ågerup 
argumentere for høj løn 
som belønning for ”held og 
tilfældighed” 

(som respons, da Martin Ågerup fra den 
liberale tænketank CEPOS annoncerer, 
at han skal i radioen for at diskutere 
aflønning af direktionen i private  
virksomheder.)

Old Boys-netværket i Oxfam IBIS er en 
håndfuld frivillige, der føler sig for gamle 
til at lave events sammen med de helt 
unge, men som med stor fornøjelse 
nørder rapporter og finpudser argumen-

ter, de kan bruge, når de debatterer på 
Twitter.

”Twitter er et fantastisk medie. Her 
finder man de dygtigste fagpersoner 
og de mest indflydelsesrige folk på de 
dagsordener, som man interesserer sig 
for. Og det er intellektuelt stimulerende, 
fordi det virkelig kræver noget af en,” 
siger han .

Jyske Banks procedurer for
hvidvask er hullede som en si. 
Igen og igen rammes Anders Dam 
af #skattelyskandaler. Men altid 
en bortforklaring.  

(et indlæg i en længere debat, da 
Jyske Bank i februar blev beskyldt for 
at have været brugt til at hvidvaske 
millioner af kroner fra Rusland og 
gemme dem i skattely.) 

SUCCES ER IKKE AFGØRENDE 
Lars H. Nielsen finder det væsentligt 
sjovere at tage debatterne sammen 
med Oxfam IBIS, end da det bare var ham 
mod Jyske Bank. 

I det daglige er der nu en gruppe at 
sparre med, og han har en helt anden 
indsigt, fordi han bliver klædt på af 
fagpersonerne hos Oxfam IBIS. 

”Og så betyder det da noget, at jeg nu 
taler på vegne af rigtig mange menne-
sker, og at vi allerede har haft held til 
at sætte en dagsorden og flytte nogle 
ting," siger han. 

Prikker man lidt til Lars H. Nielsen, 
bliver det dog tydeligt, at chancen for 
succes ikke er afgørende for hans vilje 
til at engagere sig. 

”Jeg kan nærmest ikke huske, hvor 
mange gange folk har sagt til mig, at det 
alligevel ikke nytter noget. Jeg har altid 
foragtet det synspunkt. Det er menne-
sker, der har lavet verden, og derfor kan 
mennesker lave den om igen,” siger han.

Han lader sætningen stå lidt, men 
kommer så til at grine:

”Hvor ofte sortseerne så har haft ret, 
har jeg heldigvis glemt.”
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MOZAMBIQUE: Den spritnye grusvej pløjer 
sig gennem bushen. Den er bred og so-
lid, så den kan holde til de mange last-
biler, der snart vil brøle forbi markerne 
og de lerklinede hytter. Men det er ude i 
fremtiden. Lige nu er det kun grusvejen, 
der vidner om alt det, der skal ske. Og så 
vagterne, der står med et par hundrede 
meters mellemrum og holder øje med, 
om nogen snuser rundt. 

Grusvejen slutter ved landsbyen 
Quitupo. Indtil for få år siden lå den 
isoleret helt ude ved havet. Indbyggerne 
var bønder og fiskere, der levede, som 
deres forfædre havde gjort i århund-
reder. Men i 2009 blev en af verdens 
største naturgasforekomster opdaget 
under havbunden ud for landsbyen. Og 
pludselig var det, som om alle ville have 
en bid af Quitupo. 

HÅBET OM ET BEDRE LIV
Tomás Langa er en kæmpestor mand 
med smilende øjne og storblomstret 
skjorte. Han er leder af AMA, en mozam-
bikansk organisation, som Oxfam IBIS 
samarbejder med. Han er på venskabelig 
fod med det meste af Quitupo, for han er 
ofte herude for at undervise. Men lige nu 
har han hævet stemmen, og han disku-
terer højlydt med landsbyens ældreråd. 

”I kender mig – jeg vil aldrig skabe 
problemer for jer. Det er jeres landsby, 
så I burde kunne tale med hvem, I vil.” 

Mændene i ældrerådet er bange for 
at tale med de gæster, Tomás Langa har 
med i dag. De er bange for at få knas 
med regeringen. Til sidst beslutter de 
alligevel at tale. Men det sker tøvende, 
for i disse tider er det svært at gennem-
skue, hvem de kan stole på. 

Ældrerådet holder møde under et 
gammelt mangotræ i udkanten af 
den landsby, som indbyggerne snart 
skal forlade. Der skal gøres plads til 
en enorm fabrik fra det amerikanske 
olieselskab Anadarko – det firma, der 
for et ukendt milliardbeløb skal udvinde 
naturgassen.  

”Da vi først hørte, at firmaet skulle 
komme, blev vi bange. Men nu kan vi se, 
at tingene bliver bedre. Vi har fået vejen, 
og vi får penge, når vi fælder træerne. 
Så vi tror på, at vi også i fremtiden får de 
penge, firmaet har lovet os,” lyder det 
fra ældrerådet, der helst vil udtale sig 
kollektivt. 

Planen er, at landsbyen skal rømmes, 
og indbyggerne genhuses i en ny by 
nogle kilometer væk.

”Før havde vi ikke ret meget. Livet var 
svært, og vi sov på jorden. Men snart vil 

vi få bedre huse og marker, og børnene 
kommer i skole. Det har regeringen og 
firmaet lovet,” lyder det optimistisk.

Tomás Langa er knap så positiv. Han 
mener ikke, at den nuværende aftale 
mellem landsbybeboerne, firmaet og 
myndighederne er fair. Men det er svært 
for Quitupos indbyggere at forhandle, 
for mange af dem har aldrig gået i skole 
og kender ikke lovgivningen. AMA for-
søger at gøre dem i stand til at forsvare 
deres rettigheder ved at rådgive dem og 
undervise dem i, hvad loven siger. 

SKRÆKEKSEMPLET FRA TÊTE  
Et problem er dog, at landsbybeboer-
ne er utålmodige. I otte år har de fået 
at vide, at de snart bliver rige. Deres 
by er blevet invaderet af politikere og 
forretningsfolk, der har lovet dem guld 
og grønne skove. 

Men endnu er intet sket. Og de er 
rædselsslagne for at gøre noget, der 
kan trække processen endnu mere i 
langdrag. Eller endnu værre: forkludre 
det hele, så det aldrig sker. 

Med den nye vej på plads er forandrin-
gerne tættere på end nogensinde. Og 
netop nu er skoven ved at blive ryddet 
for at gøre plads til den nye landsby.

Mens indbyggerne glæder sig, er 

 Da Quitupo  
 blev centrum  
 i verden
Historien om Quitupo er historien om længslen efter et bedre liv, der 
risikerer at drukne i kampen om milliarder af dollars. Men det er også 
historien om, hvordan civilsamfundet kan hjælpe, så der måske 
kan komme noget godt ud af det hele til sidst. 

       RIKKE HOVN POULSEN          

Verden rundt med Oxfam IBIS
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Tomás Langa nervøs. Det samme er en 
anden af Oxfam IBIS’ partnere, Fatima 
Mimbire fra organisationen CIP. Fra 
hovedstaden Maputo koordinerer hun 
samarbejdet mellem de organisationer, 
der arbejder med udvindingsindustrien i 
Mozambique. 

”Quitupo er et typisk eksempel på et 
megaprojekt, hvor regeringen og virk-
somheden er ligeglade med samfundets 
fælles bedste,” siger hun og påpeger, at 
den model, man har brugt til at beregne 
kompensationen til landsbyen, er unfair.

Folk får ikke en ordentlig pris for 
deres ejendom. Og man har ikke taget 
højde for, hvordan indbyggerne skal 
klare sig på sigt. 

”De får penge mellem hænderne 
nu, og så er alle glade. Men der hører 
væsentligt mindre jord til den nye 
landsby, og deres adgang til at fiske i 
havet bliver begrænset. Om et par år er 
pengene brugt, og hvad skal de så leve 
af," spørger hun. 

Historien viser, at bekymringen er 
velbegrundet. Et af de seneste skræk- 
eksempler stammer fra provinsen Tête, 
hvor en landsby blev flyttet for at gøre 
plads til en fabrik. 

Firmaet byggede en fin model af de 
huse, de ville opføre i den nye by, men 

de færdige huse blev dårlige, og de nye 
marker lå meget langt væk. Folk blev 
rasende, der udbrød store protester, og 
i dag er der stadig arbejdsnedlæggelser 
på fabrikken. 

For at undgå en gentagelse tog 
Tomás Langa på et tidligt tidspunkt en 
gruppe fra Quitupo med til Tête, så de 
med egne øjne kunne se, hvor galt det 
kan gå. 

”Besøget lærte os, at vi skal tjekke 
alt, hvad regeringen og firmaet siger. 
Og hvis vi ser problemer, skal vi sige det 
med det samme,” forklarer Quitupos 
ældre.

BETALT TIL AT TIE 
Heldigvis er AMA ikke de eneste, der 
skæver til Tête. Hverken regeringen 
eller olieselskabet er interesseret i en 
international pr-katastrofe. Så lige nu 
virker det, som om især Anadarko gør en 
reel indsats for at inddrage ngo’er som 
CIP og AMA i processen.

”Vi anerkender ngo’erne og civilsam-
fundets rolle, for vi tror på, at vi har det 
samme mål: lokalsamfundets ve og 
vel,” siger pr-ansvarlig Marliza Eloff fra 
Anadarko.

Trods alle gode intentioner kan det 
dog være svært at gøre det rigtigt i et 

land præget af korruption og med en 
dårligt uddannet befolkning. Et eksem-
pel er den genhusningskomité, der skal 
repræsentere landsbyen i forhandlin-
gerne.

”Komitémedlemmerne er valgt af 
landsbyen, men de skal godkendes af 
myndighederne, så de mest kritiske kan 
blive valgt fra. Og da beboerne får penge 
for at sidde i komitéen, er der et stærkt 
incitament til at holde igen med, hvad 
man virkelig mener,” påpeger Fatima 
Mimbire.

Hun arbejder for, at processen skal 
være mere gennemsigtig, og at pengene 
til udvikling af landsbyen skal uddeles 
via en fond, så indbyggerne selv – og 
ikke Anadarko – kan bestemme, hvor-
dan midlerne skal bruges. 

VIDEN VIL GØRE EN FORSKEL 
For enden af grusvejen i Quitupo vil 
mændene bare gerne i gang med deres 
nye liv. Snart vil det vise sig, hvor godt 
det bliver. De lokale organisationer og 
Oxfam IBIS vil i hvert fald gøre deres.

”Jeg ved ikke, hvordan det kommer 
til at gå for folkene i Quitupo. Men jeg er 
sikker på, at den viden, vi har givet dem, 
gør en forskel for, hvordan de har det 
om fem år,” siger Tomás Langa.
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Verden rundt med oxfam IBIS

DANMARK: Ilayda og hendes veninde har 
taget opstilling ved siden af undervis-
ningsminister Merete Riisager. Over for 
dem står resten af 4.c fra Charlotte-
skolen klar. De holder hver et skilt med 
et argument, der understreger, hvorfor 
det er så vigtigt, at alle verdens børn 
kommer i skole. 

Ilayda begynder at læse dem op, mens 
hun stabler bøger på hovedet. ”Alle børn 
skal i skole for at undgå fattigdom,” 
siger hun og lægger den første bog på 
hovedet. ”For at kunne klare sig selv,” 
siger hun og tager den næste bog. Hun 
fortsætter: ”For at sikre fred, for at blive 
en god borger, for at lære at læse.” 

Hun når at balancere en imponerende 
høj stak på hovedet, inden hun lader 
dem falde med de ord, der er slogan for 
årets aktionsuge: ”Tab ikke fremtiden på 
gulvet.” 

SÅDAN SKABER VI HELE MENNESKER
Det er også budskabet til undervisnings- 
minister Merete Riisager fra Liberal  
Alliance og folketingsmedlem for Alter-
nativet Rasmus Nordqvist, som deltager i 
dagens event. 

Dagen er arrangeret af Oxfam IBIS og er 
en del af årets Hele Verden i Skole-kam-
pagne. Kampagnens centrale element 
er læsebogen LæseRaketten, som knap 

180.000 danske skolebørn har arbejdet 
med i år. Mange af dem har også lavet 
indsamlinger til fordel for børn i Sydsu-
dan, og andre igen har deltaget i den del 
af kampagnen, der handler om at minde 
politikerne om, at de med Danmarks 
underskrivelse af de globale verdensmål 
har forpligtet sig til at hjælpe alle ver-
dens børn i skole. 

”Vi har lavet bogbalance ligesom den, 
Ilayda lige lavede. Og i billedkunst har vi 
lavet de 4-taller, vi gav ministeren, som 
symboliserer verdensmål nummer 4 om, 
at alle skal i skole,” forklarer Mikkel, som 
også er fra Charlotteskolen.

Både sidste år og året før arbejdede 

Skolebørn til aktionsdag 
"Tab ikke fremtiden 
på gulvet"
Alle verdens børn skal i skole. Det har politikere over hele verden været med til 
at love, og på årets aktionsdag tog skoleelever fra Birkerød og Høje Taastrup til 
Christiansborg for at minde undervisningsministeren om løftet. 

       MALENE AADAL BO

Lo
tt

e 
Æ

rs
øe



19

Verden rundt med Oxfam IBIS

Mikkels klasse med LæseRaketten, og 
deres klasselærer, Vibe Lund, var ikke et 
sekund i tvivl om, at de skulle være med 
igen i år.

”LæseRaketten er virkelig et frem- 
ragende materiale, som engagerer bør-
nene, og som vi kan bruge i mange for-
skellige fag. Det giver børnene et utroligt 
udsyn og en forståelse for den verden, de 
lever i. Det er med til at gøre dem til hele 
mennesker, synes jeg,” siger hun. 

HVORDAN VED VI, AT DET VIRKER?
Tidligere er aktionsdagen blevet fejret 
med et stort event på Christiansborg 
Slotsplads med plads til alle de sko-
leklasser, der har haft lyst til at være 
med. I år foregik en del af kampagnen 
digitalt på facebook og instagram, og 
selve aktionsdagen var rykket inden for 
på Christiansborg for at komme endnu 
tættere på politikerne. 

De deltagende skoler var blevet 
udvalgt i en konkurrence om at lave de 
mest kreative 4-taller og de bedste ar-
gumenter i bogbalancekonkurrencerne. 

”Fordi det ikke var for alle, syntes 
vores lærer faktisk ikke, at vi skulle med 
til aktionsdagen i år. Men vi overbeviste 
hende om, at vi gerne ville med. Så vi 
prøvede, og så blev vi valgt,” siger Niko-
laj fra Charlotteskolen stolt.

For børnene er det tydeligvis noget 
særligt at besøge Christiansborg, og 
de er glædeligt overraskede over, at 

politikerne tager sig tid og lytter til deres 
spørgsmål.

Undervisningsministeren blev blandt 
andet bedt om at svare på, hvordan 
Danmark kan bidrage til at få alle børn 
i skole, hvad hun vil gøre for at skabe 
mere fred i verden, og om hun overhove-
det tror, det hele nytter noget. 

Bagefter sidder eleverne Ayse, Mikkel 
og Silke sammen. De snakker lidt om 
ham, der sang den sørgelige sang til at 
begynde med. 

Aligo Francis er flygtning fra Sydsu-
dan, og sammen med eleverne sang han 
en sang om en otteårig dreng, der har 
mistet sine forældre og går alene rundt 
og kalder på dem. 

”Den dreng – det var ham selv. Det var 
ret synd at tænke på,” siger Silke. 

De snakker også lidt om det, mini-
steren sagde, da de håbefuldt spurgte, 
hvordan man kan være sikker på, at 
alt det, vi gerne vil gøre for at få børn i 
skole, virker. 

”Man kan ikke være sikker på noget 
som helst,” svarerede Merete Riisager. 

”Men vi er nødt til at prøve. Vi må gøre 
alt det, vi overhovedet kan hver især, og 
vi kan hjælpe og støtte de mennesker 
ude i verden, der kæmper for fred, ret-
færdighed og for at få alle børn i skole.” 

Børnene nikker.  
”Vi kan i hvert tilfælde ikke være ligegla-
de,” slutter Ayse. 

PORTRÆTTER af børn, der bor i Sydsu-
dan. For eksempel Rhoda, der er dre-
vet på flugt af krigen, og hvis familie 
nu er ved at bygge en ny tilværelse. 

 
HISTORIER skrevet af danske børne-
bogsforfattere, som denne her om 
Nofle og Majmu. 

 
En hjemmeside og app med billeder, 
videoer og opskrifter på mad, danse 
og legetøj, man selv kan lave. Og info 
om Sydsudans historie, borgerkrig, 
natur og meget andet. 

FÅ EN 
GRATIS BOG
Vil du have et gratis 
eksemplar af Læse- 
raketten, så sms 
RAKET + navn og 
adresse til 1414. 

HELE VERDEN I SKOLE 2017
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I år tager LæseRaketten dig med til Sydsudan i Østafrika. Rejs med til Afrikas yngste land, hvor Den Hvide Nil bugter sig gennem den varme savanne i nord og det tropiske højland i syd. Landet er frugtbart, men også hårdt ramt af krig. På grund af mange års krige og konflikter er fattigdommen stor. Flere millioner mennesker lever i flygtningelejre,  og mange børn går ikke i skole. 
I LæseRaketten kan du blandt andre møde Rhoda på 9 år, der flygtede sammen med sin familie under borgerkrigen. Du kan tage med 12-årige Adeng på markedet, hvor hun får sit største ønske opfyldt. Brødrene Simon og Samuel fortæller om livet i en flygtningelejr og viser dig rundt i flygtningelejrens smalle gyder. I den nordlige del af Sydsudan bor James og Tapitha. James på 14 år er tidligere børnesoldat, men har stadig håb og drømme for fremtiden. 

I LæseRaketten er der også uhyggelige gysere, magi, tænksomme fortællinger og flotte tegninger, som danske forfattere og tegnere har lavet specielt til jer. Sidste år blev verdens ledere enige om 17 verdens-mål, der skal forandre verden. Mål nummer 4 handler om, at alle børn har ret til en god uddannelse. Men der er stadig 61 millioner børn i verden, der ikke går i skole. I Sydsudan er det kun halvdelen af alle børn, der går i skole. 

Når du går på opdagelse i LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på alle børns ret til at gå i skole.
Rigtig god fornøjelse med LæseRaketten 2017!

FLYVER TIL SYDSUDAN

adeng

ngor og chan

james

si
mon og samuel

tapitha

RHODA

Undervisningsminister Merete Riisager ser til, mens Ilayda laver bogbalance.

DET FINDER 
DU I ÅRETS  
LÆSERAKET
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Haiti - hvad gik pengene til?

Jordskælvet i 2010 
Det kraftige jordskælv ramte 
Haiti 12. januar 2010. Epi-
centret var 25 kilometer fra 
landets hovedstad og største 
by Port-au-Prince. Op mod en 
kvart million mennesker mistede 
livet, da huse, veje og broer 
styrtede sammen – herunder 
dele af præsidentpaladset, flere 
hospitaler og mange skoler. 

Halvanden million mennesker 
blev hjemløse, og langt flere 
mistede deres mulighed for at 
forsørge sig selv. 
 
Seks år senere, i 2016, kom 
ORkanen Matthew forbi. 1.000 
mennesker døde, og 30.000 fik 
ødelagt deres hjem. Millioner 
mistede igen muligheden for at 
brødføde sig selv. 
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HAITI: Et kig i papirerne viser, at Oxfam IBIS i 
2010 kunne sende næsten fire millioner kro-
ner til Haiti – penge, som gik til det akutte 
nødhjælpsarbejde og til at etablere midlerti-
dige undervisningstilbud til de mange børn, 
der pludselig stod uden skole eller lærer.  

EN AFGØRENDE HÅNDSRÆKNING
”Det rørte mig dybt at se det engagement og 
den hjælpsomhed, folk udviste. Vi startede 
en indsamling, som folk bakkede op om, 
men især var det inspirerende at se, hvordan 
privatpersoner selv tog teten og arrange-
rede støttefester og events for at hjælpe 
ofrene i Haiti,” siger Annelie Abildgaard, der 
er fundraisingchef i Oxfam IBIS.  

Også sidste efterår, da det stadig skrøbe-
lige land endnu en gang fik en over nakken, 
da orkanen Matthew rasede forbi, stod dan-
skerne klar til at hjælpe Haitis befolkning på 
fode igen. 

På få dage indsamlede Oxfam IBIS mere 
end 100.000 kroner, som omgående blev 
vekslet til nødhjælp til nogle af de hårdest 
ramte i Haiti.

”Indbyggerne i Haiti er kendt for deres 

modstandskraft og deres evne til at over-
komme de problemer, de møder. Den ånd 
og vilje er bevaret, fordi de fik en hånds-
rækning, da det så sortest ud,” siger Jean 
Claude Fignole, der selv er fra Haiti og leder 
Oxfams arbejde i landet. 

Pengene fra Danmark har været med til 
at hjælpe tæt på 100.000 mennesker, da de 
behøvede det mest. 

Efter jordskælvet støttede Oxfam IBIS især 
oprettelsen af midlertidige skoler, som blev 
sat op i store telte, og med lærere, som fik 
træning i nye pædagogiske metoder og i at 
hjælpe børn igennem en svær tid. 

2.000 børn holdt på den måde fast i deres 
skolegang, og de nye lærere og den moder-
ne pædagogik fulgte med eleverne over i 
de almindelige skoler, i takt med at de blev 
genopført. 

Oxfam er stadig i Haiti og støtter indbyg-
gerne i deres arbejde med at genopbygge 
deres liv og samfund. Især arbejder vi for 
blandt andet via uddannelse at gøre menne-
sker og samfund stærkere, så de kan klare 
sig, hvis og når voldsomt vejr eller jordskælv 
igen rammer Haiti.

Syv år efter jordskælvet 
 Hvad gik  
 pengene  
 til?
Da et altødelæggende jordskælv for syv år siden lagde store 
dele af Haiti i ruiner, gav det ekko helt til Danmark. Støtte-
fester, donationer og indsamlinger blev til livsvigtig hjælp til 
millioner af mennesker i nød. 

       MALENE AADAL BO
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NU STÅR HAITI 
STÆRKERE 
Oxfams langsigtede udviklingsarbejde i Haiti bekæmper fattigdom 
og gør befolkningen mindre sårbar over for de ekstreme vejrfænomener, 
der jævnligt rammer øen. 
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SOLDREVNE GADELAMPER
Oxfam har installeret gadelys i flere byer, som ellers var mørklagt 
efter solnedgang. Formålet er især at øge sikkerheden, men det har 
også givet indbyggerne mulighed for at bruge aftenerne til at arbejde, 
studere eller mødes til en hyggelig stund.

"Jeg blev fantastisk glad, da lamperne blev sat op. 
Før var der ikke ret mange, der gik ud om aftenen, 
men nu er der liv, og folk mødes og fortæller  
historier. Jeg bruger især lyset til at læse lektier 
ved. Før forsøgte jeg at læse ved lyset fra en lille 
fakkel, men det var besværligt og hårdt for øjnene. 
Jeg vil meget gerne studere og klare mig godt, og 
derfor er lyset fra lamperne meget vigtigt".

Sephora, 14 år. 
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KVINDELIGE BYGGEARBEJDERE
Oxfams partnere har undervist kvinder 
i at bygge gode, sikre huse. Det skal 
både give boliger, som bedre kan modstå 
jordskælv og orkaner, men også give ud-
satte kvinder selvtillid og et håndværk, 
de kan leve af.

"Det gør mig stolt, at jeg nu ved, hvordan man bygger et 
godt hus, og at jeg endda kan lære andre, hvordan man gør. 
Jeg har nok altid troet, at byggearbejde kun var for mænd, 
men her kan jeg se, at det er noget, vi kvinder også 
sagtens kan. Mine børn blev så glade, da jeg kom hjem 
efter at have bestået kurset. De gav mig et stort knus, 
da de så mit diplom".

Clervil Mildrede, 41 år. 

LATRINER I SKOLERNE
Mangel på latriner var en væsentlig 
grund til, at især piger tidligere pjække-
de eller helt stoppede deres skolegang. 
Oxfam har opført latriner, som er hygiej-
niske og giver børnene mulighed for at 
gå på toilettet, uden at det er utrygt eller 
uværdigt for dem.

"Jeg var nødt til at stoppe med at bruge de offentlige 
latriner. Der er langt at gå derhen, og de er fyldt med 
insekter. Og så er de åbne, så alle kan se dig, mens du 
bruger dem. Det gjorde mig meget utilpas. Nu kommer 
jeg i skole hver dag – jeg elsker skolen, og jeg ved, at 
uden viden og uddannelse kommer jeg ingen vegne".

Bertina, 13 år.
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GIV LIDT,
DER HJÆLPER 
MEGET
Når man går i sjette klasse, bør livet handle om at læse og regne og 
være barn lidt endnu. Steven fra Sydsudan lærte, hvordan man dræber 
med en Kalasjnikov. Og han er desværre langt fra den eneste. 
Derfor har vi brug for dig.

Sms LIDT til 1414, og støt med 30 kroner.  
Så kan vi sikre uddannelse til børn på flugt og hjælpe  
tidligere børnesoldater tilbage i skole.

Steven er nu 16 år gammel og i gang med en uddannelse støttet 
af Oxfam IBIS. Med din hjælp kan unge som ham opbygge et  
Sydsudan uden krig og sult.

STØT UDDANNELSE
I SYDSUDAN

SMS lidt til 1414, 
 og støt med 30 kroner, 

eller brug Mobilepay
30 73 33 88


