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I det øjeblik en lille pige bliver født, er hun bagud på point – alene på grund af sit 
køn. Lige meget hvor hun bor, kommer hun sandsynligvis til at tjene væsentligt 
mindre end de drenge, hun vokser op sammen med. Hendes adgang til uddannelse og 
indflydelse er mere begrænset end deres. Og så er der volden og frygten: En tredje-
del af verdens kvinder bliver udsat for vold i løbet af deres liv. Hver tiende pige bliver 
voldtaget eller udsat for andre seksuelle overgreb. Alt for mange piger giftes bort, før 
de fylder 18 år. Og sådan kunne jeg blive ved.

Faktum er, at kvinder stadig i 2017 er udsat for massiv diskrimination – og særligt i 
udviklingslandene, hvor vold og udnyttelse er hverdag for mange fattige kvinder. Det 
er et af de mest påtrængende brud på menneskerettighederne. Det ødelægger livet 
for den enkelte kvinde, slår samfund i stykker og bremser udviklingen. Vi er simpelt-
hen nødt til at stoppe det.

RESPEKT TIL KVINDERNE
Vi har dedikeret dette nummer af FOKUS til alle de kvinder, der hver dag kæmper 
for at skabe et værdigt liv for dem selv og deres familier, fra teenagemoderen i 
 Guatemala til kvindehøvdingen i Ghana. Oxfam IBIS støtter dem i at blive ligeværdige 
medlemmer af deres egne samfund, og vi presser på for at få alle til at respektere 
dem. For det har verdens kvinder ganske enkelt ret til. 

På side 14 kan du læse den inspirerende historie om Oxfams egen topchef, Winnie 
Byanyima. Hun stammer selv fra en landsby i Uganda, og som ung pige måtte hun 
flygte alene til Europa. Alligevel er det lykkedes hende at kæmpe sig helt til tops.  
Hun er om nogen beviset på, at det er en fantastisk idé at give alle børn en god 
uddannelse – både piger og drenge.

Forhåbentlig bliver der engang i en ikke alt for fjern fremtid født en masse små piger 
over hele  kloden, som ikke er bagud på point fra starten. Det kæmper vi i hvert fald 
utrætteligt for i Oxfam IBIS. Tak, fordi du er med os.

Med venlig hilsen

Vagn Berthelsen

bagud 
på point
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om oxfam ibis
Vi er det danske medlem af en global 
bevægelse af mennesker, der ikke vil finde 
sig i fattigdom – for fattigdom er skabt 
af mennesker, og mennesker kan også 
udrydde den. Vi hjælper børn og  
voksne til en bedre fremtid gennem  
uddannelse. Vi redder liv, når katastrofen
rammer, og hjælper de ramte med at 
komme stærkere tilbage. Sammen tager 
vi fat på de store uretfærdigheder, der 
holder folk fast i fattigdom, som ulighed, 
diskrimination og klimaforandringer. Og vi 
stopper ikke, før ingen vokser op og lever 
et liv i fattigdom. Vær med!
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NELIA VISADO, 19 ÅR, GYMNASIEELEV, 
MOZAMBIQUE, HAR GÅET PÅ LANDSBY-
SKOLE STØTTET AF OXFAM IBIS

”I den landsby, jeg kommer fra, er det  
normalt, at pigerne bliver gift meget tidligt.
Så får de børn og dropper ud af skolen. Da 
jeg blev forlovet for et par år siden,  
sagde alle mine tanter og onkler da også, 
at jeg skulle stoppe med at studere. Men 
min far, som er formand for skolebestyrel-
sen, syntes, at jeg skulle blive i skolen.

Jeg har heldigvis fundet mig en rigtig 
god mand. Han er lærer, og han støtter 
mig i at tage en uddannelse. Da han mødte 
mine forældre, sagde han til dem: ’Hvis hun 
bliver hos mig, skal hun nok fortsætte med 
at gå i skole.’ Så mine forældre kan rigtig 
godt lide ham.

Når jeg er færdig med gymnasiet, skal 
jeg læse videre på universitetet. I dag bor 
jeg alene med min lillesøster i hans og 
mit hjem i byen. Min mand har fået job i en 
anden by, men jeg flytter ikke med, for jeg 
vil fortsætte min skolegang her. 

Jeg er den eneste af pigerne fra min 
klasse, der ikke har tre-fire børn nu. Om  
et par år vil jeg måske overveje selv at 
få nogen. Men aftalen er, at jeg ikke skal 
stoppe med at lære. Aldrig!”

selvom 
jeg er 
gift, 
bliver jeg 
i skolen
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3 fede ting 
ved at være 

frivillig

DU GØR EN FORSKEL: Når du deltager i kampagner, 
demonstrationer, diskussioner eller arrangementer, 
er du med til at give en stemme til nogle af verdens 
fattigste mennesker – og du gør os i stand til at 
samle penge ind, som vil ændre deres liv.

DU MØDER NYE MENNESKER: Vi garanterer, at dine 
medfrivillige er inspirerende mennesker, og mange af 
dem deler dine interesser. For eksempel er der man-
ge frivillige i Oxfam IBIS, der brænder for Latinameri-
ka, og andre, der elsker at nørde med globale 
økonomiske problemstillinger.

DU FÅR STORE OPLEVELSER: Det er 
sjovt – sidste år var de for eksempel med på 
Roskilde Festival, til Coldplaykoncerter og Folke-
møde på Bornholm. 
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først kom 
orkanen - nu 
truer sulten
HAITI: Flere hundrede tusinder af de haitianere, som overlevede 
orkanen Matthew i oktober, kommer snart til at sulte, hvis ikke 
verdenssamfundet skruer op for hjælpen. 

I de hårdest ramte områder er fire ud af fem familier afhængige 
af landbruget. Allerede før orkanens hærgen kæmpede de for at  
få mad nok, fordi en kraftig tørke havde udtørret markerne. Og  
orkanen ramte på det værst tænkelige tidspunkt, da landmændene 
netop havde gjort klar til at høste den smule afgrøder, der var. 80 
procent af høsten blev ødelagt under orkanen. 

”Orkanen Matthew rasede over Haiti i få timer, men den har 
skabt en langvarig katastrofe, som vil tage landet flere år at 

komme sig over. Vi er nødt til at handle hurtigt og i 
fællesskab, hvis vi skal forhindre, at folk dør af sult,” 

siger Annelie Abildgaard, kommunikationschef i 
Oxfam IBIS.

En FN-fond har sat 139 millioner dollars af 
til at dække de mest presserende behov, 
men den mangler 38 procent af pengene fra 
donorerne. Det betyder, at 750.000 mennesker 
nu ikke har adgang til rent vand, og 806.000 

haitianere risikerer at sulte. 
Sammen med resten af Oxfam samlede Oxfam 

IBIS ind til ofrene for orkanen, og vi sendte over 
90.000 kroner afsted fra Danmark. Siden har Oxfam hjul-

pet over 76.000 mennesker. Vi forsøger helt akut at hjælpe 
de mest udsatte med at overleve ved at uddele mad og hygiejne-
kit. Og så arbejder vi på at øge samfundets modstandsdygtighed 
ved fremtidige katastrofer – med et særligt fokus på kvinder. 

vær med!
Vil du vide mere? Kom til info-
aften for nye frivillige i Aarhus 

eller København 2. marts 
– tjek oxfamibis.dk/

infoaften

Oxfamskibe med nødhjælp ankommer til Tiburon i Haiti
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Estela på 20 år fra Guatemala voksede 
op med en far, der slog hende og lukke-
de hende inde. For et år siden blev hun 
gift, og sådan slap hun væk. Men hendes 
tre mindre søskende bor stadig hos fa-
deren. Estela er gravid for anden gang – 
første gang aborterede hun, da hendes 
krop var svag, efter at hun i mange år 
havde fået for lidt at spise. Oxfam IBIS’ 
partner  Amuted hjælper hende. De giver 
kvinder som Estrela en uddannelse og 
underviser dem i deres rettigheder, så 
de ved, at alle har ret til et liv uden frygt. 
Du kan læse flere historier om vold mod 
kvinder i Guatemala på side 12.
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221.600 
kroner
samlede Oxfam IBIS i januar ind til Syrien. 
Det var penge, som vi havde rejst blandt 
støtter som dig, der havde doneret alt 
fra en halvtredser til flere tusind kroner. 
Tilsammen gør pengene en livsvigtig 
forskel for de mennesker, der hver dag 
kæmper for at overleve i det borger-
krigshærgede land. Oxfam har blandt 
andet sørget for rent vand og toiletter 
til de hårdt prøvede borgere i Aleppo, så 
sygdomme ikke spreder sig. Din hjælp 
har været med til at redde liv.

Som liberal udviklingsminister bekymrer det mig, om 
verdens fattigste får to eller tre måltider om dagen. 
Det bekymrer mig, om børn – drenge og piger – har 
adgang til skolegang, og om de går sultne i seng. 
Verdens otte rigeste kan gøre en forskel.

Ulla Tørnæs, udviklingsminister (V). Under World Economic 
Forum i januar opfordrede hun i Jyllands-Posten – med afsæt 
i Oxfams ulighedsrapport – verdens otte rigeste mænd til at 
hjælpe med at bekæmpe uligheden i verden.

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 
udrydde 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:

Beboere i Aleppo modtager hygiejnesæt fra 
Oxfam med sæbe og andre fornødenheder, 

der nedsætter risikoen for epidemier
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milliardærer

GLOBALT: De kunne sidde sammen i en 
golfvogn uden at føle sig klemt – de otte 
mænd, der har lige så meget rigdom som 
3,6 milliarder mennesker tilsammen. Her 
kunne de så sidde og tale om, hvordan 
de bliver rigere minut for minut, fordi 
det økonomiske system per automatik 
belønner rigdom med mere rigdom.

Samtidig går et ud af ni mennesker 
sulten i seng hver aften. Deres løn er 
for lav til, at de kan forsørge sig selv 
og deres familier ordentligt. Hvis de 
bliver syge, er det næsten umuligt for 
dem at få behandling. Rent vand kan 
de kun drømme om. Og hvis deres børn 
overhovedet går i skole, lærer de højst 
sandsynligt ingenting, for kvaliteten er 
alt for ringe.  
”Uligheden er ude af kontrol og fasthol-
der millioner i fattigdom. Vi er nødt til at 
ændre den måde, vores økonomi arbej-
der på, så den bliver til gavn for alle og 
ikke kun en lille elite,” siger Lars Koch, 
international chef i Oxfam IBIS.

ULIGHED SKADER VÆKSTEN
Heldigvis er det økonomiske system 
ingen naturlov. Det peger Oxfam på i rap-
porten ’En økonomi for de 99 procent’, 
der udkom op til World Economic Forum 
i januar i år. 

Rapportens udgangspunkt er, at 
virksomhederne er med til at skabe 
velfærd. De er en vigtig del af løsningen 
på verdens udfordringer. 

”Men markedsøkonomien har udviklet 
nogle grundlæggende sygdomstegn. 
Systemet belønner en lille elite fyrste-
ligt på bekostning af resten af verdens 
befolkning. Det er et moralsk problem  
i sig selv – men det betyder også, at 
almindelige mennesker ikke har råd til at 

købe virksomhedernes produkter, og på 
den måde skader det væksten i verden 
på lang sigt,” forklarer Lars Koch.

Både OECD og Verdensbanken er enige 
i, at den stigende ulighed er et prob-
lem for væksten. Og emnet var højt på 
dagsordenen til World Economic Forum i 
januar, hvor verdens politiske og økono-
miske elite var samlet. 

EN ØKONOMI FOR MENNESKER
Oxfam har en række forslag til, hvad po-
litikerne kan gøre for at mindske ulighe-
den. For det første skal de holde op med 
at konkurrere indbyrdes om at tilbyde de 
mest lukrative forhold for eliten. Lande-
ne skal ikke kæmpe mod hinanden om 

at have de laveste selskabsskatter for 
at tiltrække virksomheder. I stedet skal 
verdens politikere samarbejde om at 
lukke skattely og sørge for, at lønmodta-
gere overalt får en løn, de kan leve for.

”Hvis vi er mange nok, der ikke vil finde 
os i fattigdom og ulighed, kan vi ændre 
det. Det er et politisk valg,” siger Lars 
Koch fra Oxfam IBIS.

Uligheden går amok

LÆS MERE
På oxfamibis.dk/ulighed2017 

finder du den fulde rapport 
om verdens ulighed

I januar viste en ny rapport fra Oxfam, at otte mænd nu ejer det samme 
som halvdelen af verdens befolkning. Otte! Det er fuldstændig vanvittigt. 
Men den gode nyhed er, at vi kan lave om på det, hvis vi vil

       RIKKE HOVN POULSEN            KIMLONG MENG/OXFAM
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SKATTELY: Firmaers skatteunddragelse 
koster udviklingslandene mindst 100 milli-
arder dollars hvert år. Det er penge nok til 
at betale for uddannelse til de 124 millioner 
børn, som ikke går i skole – og til at forhin-
dre, at seks millioner børn dør hvert år. 
BILLIONÆR: Verdens rigeste akkumulerer 
rigdom med så vanvittig en fart, at vi vil 
se den første dollarbillionær om 25 år. For 
at sætte det i perspektiv: Man skal bruge 
en million dollars hver dag i 2.738 år for at 
bruge en billion. 
STIGNING: Syv ud af ti mennesker bor i dag i 
et land, hvor uligheden er steget i løbet af 
de seneste 30 år. 
VIRKSOMHEDER: Verdens ti største virk-
somheder har en større omsætning end 
verdens 180 økonomisk mindste lande.
ARV: Halvdelen af verdens dollarmilliardæ-
rer er enten kommet til penge ved at arve 
eller gennem politiske forbindelser. 
VOKSEVÆRK: Afkastet på formuer er større 
end afkastet på arbejde. Bill Gates er for 
eksempel blevet 50 procent rigere, siden 
han forlod Microsoft i 2006, selvom han 
samtidig har givet mange milliarder til 
humanitære formål.  
NYE DATA: For et år siden viste Oxfams 
rapport, at 62 mennesker ejede det samme 
som halvdelen af jordens befolkning. Siden 
har Credit Suisse, som vi får tallene fra, 
fået bedre data. Hvis vi havde haft de tal 
sidste år, havde vi vidst, at ni milliardærer 
dengang ejede det samme som den fattig-
ste halvdel af verdens befolkning.

Hun syr dit tøj 
– og ser sin søn 
en gang om året
VIETNAM: Vi Thi Hiep arbejder på en tekstilfabrik i det nordlige Vietnam. 
Hun knokler 50 timer om ugen og tjener cirka en dollar i timen. Det samme 
gør hendes mand. Deres syvårige søn bor hos Hieps forældre 200 kilome-
ter væk. De har kun set ham én gang, siden de fik arbejde på fabrikken 
for et år siden – for de har kun ferie en gang om året.

”Livet blev for svært i vores landsby, så vi var nødt til at flytte hertil. Her 
er forholdene bedre, og vi kan sende penge ud til familien på landet. Men 
jeg savner mit barn hver eneste dag,” fortæller Hiep. 

”Det er hårdt at arbejde her, og vi har ikke pauser nok. Jeg aner ikke, 
hvad det tøj, vi laver, bliver solgt for i andre lande,” forklarer hun. 

Fabrikken, som parret arbejder på, er en del af Crystal Group – et 
Hongkongbaseret firma med over 48.000 ansatte, der producerer tøj for 
store firmaer som Gap, Marks & Spencer og Victoria’s Secret. Formanden 
for Crystal Group er forretningsmanden Kenneth Lo, der ifølge det aner-
kendte magasin Forbes er god for lige knap ti milliarder kroner.

DE FATTIGSTE FÅR IKKE DEL I VELSTANDEN
Vietnam er et af de lande, der har oplevet stor økonomisk fremgang i de 
seneste årtier, og millioner af mennesker er sluppet ud af ekstrem fat-
tigdom. Men fremgangen er truet af en voksende ulighed i landet. De 210 
rigeste vietnamesere tjener mere end nok til, at de på et enkelt år kunne 
løfte 3,2 millioner af deres landsmænd ud af fattigdom og dermed sætte 
en stopper for ekstrem fattigdom i landet.

Oxfam i Vietnam underviser migrantarbejdere som Hiep i deres rettig-
heder, så de lærer om lovgivningen på arbejdsmarkedet og hvad de kan 
gøre for at kræve deres ret. Og så arbejder vi for at få politikerne til at 
ændre systemet, så landets fattige får en større del af fremgangen.

ABSURDE 
FACTS 
OM ULIGHED

Vi Thi Hiep i sin baggård. Hun bor i huset her – 200 kilometer væk fra sit barn

Uligheden går amok
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nødhjælp

GUINEA-BISSAU: Vi er i et fattigt land i 
Vestafrika. Her er basale ting som sund-
hedsvæsen, rent drikkevand og elektri-
citet ren luksus. Og selv hovedstaden 
bliver kulsort, når natten falder på. 

Her bor Sidi Jaquité, direktør for 
NADEL, en af Oxfams partnere. Han har 
et varmt smil og en afslappet humor, der 
står i skarp kontrast til de spørgsmål 
om liv eller død, han kæmper med hver 
eneste dag.  

For eksempel dødelige sygdomme. 
Koleraen plejede at bryde ud i Guinea- 
Bissau hvert år. Den er ekstremt smitsom 
og breder sig med lynets hast. I 2005 blev 
mere end 25.000 mennesker smittet. 
Men i 2010 begyndte Jaquité og hans 
hold at hyre folk fra udsatte områder 
til at installere håndvaske og toiletter 

og undervise i forebyggelse. NADEL 
opbyggede et vigtigt græsrodslink i et 
netværk bestående af regeringen, ngo’er 
og FN, og resultatet var banebrydende: 
Siden 2013 har der ikke været et eneste 
tilfælde af kolera i landet. 

EBOLAEN STOPPEDE VED GRÆNSEN
I marts 2014 blev det første tilfælde af 
ebola rapporteret i nabolandet Guinea, 
og inden længe havde epidemien spredt 
sig til store dele af Vestafrika.

Guinea-Bissaus grænser er umulige 
at kontrollere, og sundhedssystemet er 
skrøbeligt. Men NADEL’s arbejde med at 
forebygge kolera gav landet et forspring. 
Udsatte områder havde allerede forbed-
ret hygiejnen. Jaquités medarbejdere fik 
hurtigt spredt budskabet om, hvordan 

man opdager og kontrollerer udbrud, 
og de fik etableret overvågning ved de 
vigtigste grænseovergange.

”Vi kaldte projektet ‘no tadja Ebola’ – 
’vi, samfundet, er muren, der beskytter 
os mod ebola’,” fortæller Sidi Jaquité.

Ebola har slået mere end 11.000 
mennesker ihjel i Vestafrika, men Gui-
nea-Bissau er gået fri. Det handler ikke 
bare om, at ingen smittede er kommet 
ind – hvilket i sig selv er noget af en 
bedrift. Det handler lige så meget om, at 
NADEL gennem oplysning har dæmpet 
den frygt, der ellers besætter lokalsam-
fund på grænsen til en katastrofe.

NADEL FIK HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Dr. Januario Biague er direktør for det  
regionale hospital i Tombali. Han byder 

En af Nadels medarbejdere tjekker temperaturen hos en 
kvinde, inden hun går ind på hospitalet i Tombali

”vi er muren mod ebola”
En lokal organisation i Guinea-Bissau var en stærk medvirkende faktor til, at ebolaen 
aldrig nåede ind i landet, da den hærgede i nabolandene. Her er den fantastiske
historie om, hvad lokale kræfter kan gøre, når katastrofen truer

      ELIZABETH STEVENS/OXFAM AMERICA  JANE HAHN/OXFAM AMERICA
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GLOBALT: Gennem alle katastrofer 
går der en rød tråd: Naboer hjælper 
naboer. Selvom de lokale sjældent 
har adgang til helikoptere, store 
budgetter eller lagre af nødhjælp, er 
én ting sikker: Mennesker gør, hvad 
de kan, for at redde liv og hjælpe 
dem, der lider, når jordskælv, krige og 
katastrofer raserer deres område. 

Samtidig hjælper lokale og natio-
nale organisationer i alle afskygnin-
ger til, når katastrofen rammer. Men i 
vores del af verden hører vi sjældent 
om disse lokale helte. Det betyder 
desværre, at de ikke får de ressour-
cer, de har brug for, så de kan gøre 
deres arbejde så godt som muligt.  
Og det er helt galt, mener senior  
program officer i Oxfam Carlos Mejia:

”Vi får meget mere for pengene, 
hvis vi giver de lokale, deres rege-
ringer og de lokale organisationer 
de midler, de har brug for, end hvis 
vi insisterer på at opretholde den 
nuværende humanitære model, der 
favoriserer internationale interven- 
tioner,” siger han. 

KRISERNE VOKSER
I disse år skaber klimaforandringer og 
konflikter store strømme af flygtninge 
og fordrevne mennesker. Organi-

sationer som Oxfam kan ikke være 
til stede overalt – vi har hverken 
ressourcer eller kapacitet til det. Men 
hvem skal så gøre det? 

”Det skal de selv! Deres egne 
lokalsamfund! De er der, de kender 
kulturen, geografien, sproget, beho-
vene, forholdene – alting,” forklarer 
Carlos Mejia. 

Et af de klassiske eksempler på, 
at det hjælper at sætte ind lokalt, 
stammer fra Bangladesh. I 1970 blev 
landet ramt af en cyklon, der slog 
en halv million mennesker ihjel. I de 
følgende årtier brugte det inter-
nationale samfund kræfter på at 
uddanne befolkningen og opbygge 
institutioner, der kunne træde til i en 
nødsituation. 

I 2010 skete det så igen: Bangla-
desh blev ramt af en cyklon, der var 
endnu kraftigere end den forrige. Men 
denne gang var dødstallet under en 
procent af, hvad det havde været 40 
år tidligere. Arbejdet med at opbygge 
lokal kapacitet havde båret frugt.

”Vi finder den slags succeshisto-
rier overalt. Men det er stadig ikke 
nok. Vi har store udfordringer med at 
få modellen ud til hele verden – det 
arbejder vi på i Oxfam hver dag,” siger 
Carlos Mejia.

Lokale 
kræfter 
tager 
affære 
Klimaforandringer og konflikter er i disse år skyld  
i så mange humanitære katastrofer, at det inter-
nationale samfund ikke kan følge med. Heldigvis 
har lokale ildsjæle et kæmpe potentiale. Men det 
kræver, at de får træning og ressourcer

Sidi Jaquité velkommen på sit kontor 
som en kær gammel ven. 

”Sidi arbejder hårdt,” siger han. 
”Han tager andres problemer på sig, 

som var de hans egne. Det gælder også 
de syge på hospitalet her. Da vi ikke  
havde desinficerende udstyr, sørgede 
han for, at vi fik det. Vi kan også takke 
NADEL for, at hospitalet nu er rent. Alle 
i lokalsamfundet ved, hvordan man 
forebygger ebola og kolera, og de ved, 
hvor vigtigt det er at bruge latriner. Det 
er resultatet af NADEL’s arbejde.”

Organisationen har altid samarbejdet 
med regeringen. Og for nylig er NADEL 
blevet en del af det nationale beredskab. 
Men Jaquité siger selv, at han ikke kunne 
have gjort det uden Oxfams støtte. 

”Oxfam har givet medarbejderne i 
NADEL træning i fortalervirksomhed, 
monitorering og evaluering, at søge om 
penge og indsamle data,” siger han. 

”En medarbejder fra Oxfam blev 
udstationeret i et år for at hjælpe os 
med at bygge sikre brønde og forbedre 
vandrensningen i lokalsamfundene. 
Oxfam hjalp med at renovere vores 
kontor og med at købe biler, så vi kan nå 
ud til landsbyerne. Da en repræsentant 
for en international donor besøgte vores 
kontor og så vores regnskabssystemer, 
udbrød han: ’Det her er en rigtig orga-
nisation,’ og han ville gerne finansiere 
vores programmer. Det er takket være 
Oxfam,” fortæller Sidi Jaquité. 

Men det er Jaquité selv, der er hjertet 
i NADEL’s succes. Folk – lige fra fjerne 
landsbyer til regeringens kontorer –  
holder af ham og tror på ham, og det er 
let at forstå hvorfor. Deres lidelser er 
hans, og hans sejre er deres. 

Sidi Jaquité er leder af NADEL, der hjælper 
lokale til at beskytte sig mod sygdomme
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 TEMA: 
KVINDER
Alle har ret til at bestemme over deres krop. Deres penge. Deres liv. Men 
sådan er det langt fra i dag. Alt for mange kvinder og piger lever et liv med 
vold og frygt. De bliver undertrykt og diskrimineret. Oxfam IBIS støtter dem 
i at blive ligeværdige medlemmer af deres egne samfund. Vær med!

”Piger bliver gift alt for tidligt, især ude på 
landet. Og så snart de er gift, kommer de ikke 
i skole mere. Mænd må selv bestemme, hvem 
de vil giftes med, men det må vi ikke. Det er 
ekstremt diskriminerende og klart den største 
forhindring for ligestilling her i landet!”  
ESTRELA SIMBE, 22 ÅR, 
STUDERENDE, MOZAMBIQUEW
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Vi har brug for bedre uddannelses-
muligheder for piger her i Sydsudan. 
Da jeg var lille, fik jeg ikke lov til at 
komme i skole for mine forældre, og 
det betyder, at jeg aldrig har fået 
den uddannelse og det arbejde, 
jeg drømte om. Uddannelse er det 
eneste, der kan udligne uligheden 
mellem kvinder og mænd. 

REBECCA NYAKOUT, 38 ÅR, 
RENGØRINGSDAME, SYDSUDAN

”Kvinder har ikke de samme rettigheder 
som mænd, hverken økonomisk eller 
socialt. Når kvinder for eksempel stiger på 
bussen, skal vi altid gå ned bagerst – vi 
må ikke sidde foran. Og når vi er til møder, 
må vi ikke sige noget.”
MARIA GUADALUPE COTZOJAY COS, 43 ÅR,  
SOCIALARBEJDER, GUATEMALA

”Generelt er der ikke
sikkerhed i Nicaragua 
– og specielt ikke 
for kvinder.”
KATHERINE GUADALUPE 
MERCADO, 14 ÅR, 
GYMNASIEELEV, 
NICARAGUA
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GUATEMALA: Salma var kun 13 år, da 
hendes liv ændrede sig for altid. En dag 
ringede en nabo – en mand på 25 år – til 
hende og sagde, at hun skulle møde 
ham på et bjerg i nærheden. Hun kendte 
ham godt og tænkte ikke nærmere over 
det, så hun indvilligede i at mødes.

Da hun så ham på bjerget, vidste hun, 
at noget var galt. Hun ville væk. Men 

naboen greb fat i hende og tvang hende 
ned i græsset. Salma kæmpede, men 
han var for stærk. Han voldtog hende. 

”Jeg skreg og skreg, men der var ingen 
andre på bjerget, så ingen kunne høre 
mig,” fortæller Salma sagte. 

”Han sagde, at hvis jeg fortalte det til 
nogen, ville han slå mig og mine forældre 
ihjel. Så jeg sagde ingenting.” 

Efter en måned ringede naboen igen. 
Han sagde, at han ville undskylde. Endnu 
en gang indvilligede den 13-årige pige i 
at mødes. Så voldtog han hende igen.

BØRN FÅR BØRN
Først da Salma var gravid i sjette måned, 
opdagede hendes forældre, at noget var 
galt. Salma havde aldrig haft seksual-

15-årige Salma 
har en datter på ni 
måneder. Oxfam IBIS 
har hjulpet hende 
tilbage i skolen

 ”Jeg skreg og
 skreg, men ingen
 hørte mig”
Salma blev voldtaget af en nabo, da hun kun var et barn. Hendes forældre trak 
gerningsmanden i retten – men det har fået landsbyen til at vende sig imod dem

       LINE BECHMANN            WILLIAM VEST-LILLESØE
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MACHISMO
ANNELIE ABILDGAARD, ANTROPOLOG OG 
KOMMUNIKATIONSCHEF, OXFAM IBIS

HVAD ER MACHISMO?
”Det er forestillingen om, at mænd er mere 
værd end kvinder, og at de kun er rigtige 
mænd, når de dominerer. Machismoen  
gennemtrænger det meste af selvforståelsen 
i Latinamerika, og Guatemala er et af de 
hårdest ramte lande.”

HVAD ER KONSEKVENSERNE?
”Konsekvenserne er en for en dansker helt 
ubegribelig ulighed mellem kønnene, en uret-
færdig forskelsbehandling og en decideret 
undertrykkelse af kvinder baseret på køn ale-
ne. Kvinder har for eksempel meget sværere 
ved at tage en uddannelse eller deltage i det 
politiske liv. Vold mod kvinder er så normalt i 
Guatemala, at mange kvinder slet ikke er klar 
over, at de lever med vold i hjemmet.”

HAR DET ALTID VÆRET SÅDAN?
”Kønsulighed eksisterer i de fleste kulturer, 
men det ser ud til, at den er blevet kraftigt 
forstærket af koloniseringen og den under-
trykkelse, der fulgte med. Machismo er meget 
udbredt, men de seneste år er der opstået en 
bred folkelig bevægelse i Latinamerika imod 
den. Bevægelsen er udsprunget af kvinde-
organisationer og unge kvinder, som siger 
fra, og den inkluderer stadig flere mænd. Den 
støttes aktivt af Oxfam IBIS.”

ER MÆNDENE I LATINAMERIKA  
SIMPELTHEN NOGLE IDIOTER?
”Nej. Kulturen understøttes af begge køn 
– mødre lærer deres sønner, at de skal slå 
deres kvinder for at være rigtige mænd. Det 
er nødvendigt at tage diskussionen og ændre 
holdningerne hos både mænd og kvinder. Her 
spiller uddannelse en central rolle.”

HVAD GØR OXFAM IBIS?
”Vi har et stort program, der bekæmper vold 
mod kvinder i Guatemala. Sammen med lokale 
partnere opererer vi på mange planer: Vi 
arbejder med oplysning, uddannelse, lobby-
isme – og konkret med at hjælpe en masse 
voldsramte piger til et liv uden vold og frygt.”

SMS STYRKE TIL
1414, OG GIV

30 KRONER
Så støtter du Oxfam IBIS’

 arbejde med at hjælpe kvinder, 
børn og andre udsatte grupper ud af 

fattigdom og uretfærdighed

undervisning i skolen – hun vidste 
ikke, hvordan man blev gravid. Så 
hun var ikke klar over, hvad der var 
ved at ske med hendes krop. 

I dag er Salma 15 år, og hun har en 
datter, Ashly, på ni måneder. Pigen 
ligger trygt i sin mors arme og ser 
sund og glad ud. Salma elsker sin 
datter. Men hendes ungdom er væk, 
allerede inden den for alvor gik i gang. 

Salmas historie er alt for almin-
delig i Guatemala. Hver dag bliver 
fem børn under 14 år gravide – det 
samme gør 212 piger mellem 15 og 
19 år. I det første halvår af 2016 blev 
over 9.000 piger mellem ti og 18 år 
mødre. Ofte på grund af voldtægt.

LANDSBYEN HOLDER MED MANDEN
For Salmas far, Eliseo López Itpez, 
er det svært at forstå, at noget så 
alvorligt som voldtægt finder sted i 
deres landsby, hvor alle kender alle. 

”Jeg har levet her hele mit liv, 
og jeg har altid følt, at vi har haft 
respekt for hinanden i området,” 
fortæller han. 

I den første halvdel af 2016 

registrerede myndighederne over 
6.000 seksuelle overgreb i Guate-
mala. Dertil kommer et enormt antal 
voldtægter, der ikke bliver anmeldt. 
For det er kun sjældent, at sagerne 
fører til en dom.

Alligevel valgte Salmas familie at 
gå rettens vej. Med hjælp fra Oxfam 
IBIS gennemførte de en retssag – og 
de vandt. Naboen fik en dom på 13 år 
og fire måneders fængsel. 

Men sejren har haft konsekvenser. 
Familien er blevet truet flere gange 
af gerningsmandens venner og fa-
milie. Så Salma og hendes søskende 
kan ikke længere gå alene rundt i 
området, hvor de bor. 

Eliseo López Itpez er vred og ked 
af, at sådan noget kan ske i deres 
ellers trygge landsbysamfund.

”Naboerne siger, at det er forkert, 
at vi anmeldte voldsmanden. Og der 
er flere af dem, der ikke vil tale med 
os længere,” fortæller han. 

Oxfam IBIS har støttet Salma og 
familien gennem hele forløbet, og 
vi har hjulpet hende med at komme 
tilbage i skolen.
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GLOBALT: Der var umiddelbart ikke meget, 
der tydede på, at Winnie Byanyima skulle 
blive leder for en verdensomspændende 
organisation med mange tusind ansatte, 
da hun blev født i Uganda på grænsen til 
Rwanda for 58 år siden. Der var hverken 
indlagt vand eller elektricitet i lands-
byen. Hendes forældre var lærere. De 
dyrkede deres egen mad i markerne, og 
i weekenderne solgte de, hvad der var 
tilovers på markedet. 

”Det var et simpelt liv. Men vi følte os 
ikke fattige,” fortæller hun. 

På ét punkt adskilte Winnies barndom 
sig dog fra de andre børns: Hendes mor 
var kvindesagsforkæmper og grund-
lægger af en lokal kvindeklub. Hver uge 
samledes alle landsbyens kvinder derfor 
i familiens hjem, hvor moderen under- 
viste i hygiejne, barnepleje, økonomi – 
og ikke mindst kvinders rettigheder. 

”Det helt store emne var pigers 
uddannelse. Sammen lagde kvinder-
ne strategier for, hvordan de skulle 
overbevise deres mænd om at lade 
døtrene blive i skolen. Det var normalt, 
at piger blev taget ud af skolen og gift 

som 12-årige, og det kæmpede min mor 
og de andre kvinder imod. Jeg voksede 
jo bogstaveligt talt op i kvindebevægel-
sen,” fortæller hun. 

Historien om Winnie er historien om, 
hvad uddannelse kan betyde for et men-
neske. Hun er beviset på, at en fattig 
pige fra en afrikansk landsby sagtens 
kan ende med at diskutere menneske-
rettigheder med folk som Ban Ki-Moon 
og Barack Obama. Men det kræver mod, 
hårdt arbejde – og en god uddannelse.

UNG MODSTANDSKVINDE
Da Winnie var 12 år, kom den berygtede 
diktator Idi Amin til magten i Uganda. 
Voldtægter, bortførelser og mord blev en 
del af dagligdagen. Og da begge Winnies 
forældre var politisk aktive, var det 
naturligt for den unge kvinde at gå ind i 
modstandskampen. 

”Jeg hadede diktaturet, og jeg levede i 
konstant frygt for, at mine forældre skul-
le blive dræbt eller forsvinde sporløst, 
som det skete for flere af mine venners 
forældre,” fortæller hun.

Regimet holdt øje med den rebelske 

teenager, og med tiden blev det for 
farligt at blive i landet. Derfor flygtede 
hun som 17-årig i ly af natten gennem 
Kenya til England. Her blev hun godt 
modtaget, og efter kort tid fik hun et 
legat fra WUS – den organisation, som 
Oxfam IBIS udspringer af – til at studere 
på universitetet i Manchester.  

”Det stipendium betød alverden for 
mig. Hvis ikke det var for min uddannel-
se, havde jeg ikke været, hvor jeg er i 
dag,” fastslår Winnie.

LEVEDE I JUNGLEN
I Manchester valgte Winnie at studere 
til luftfartsingeniør. Hun var en dygtig 
studerende, og efter endt uddannelse 
blev hun tilbudt en ph.d.-stilling i USA 
som en del af Ronald Reagans Star 
Wars-missilprogram. Men Winnie var ikke 
interesseret i at udvikle koldkrigsvåben. 
Hun ville bruge sine evner til at hjæl-
pe verdens fattigste. Så hun forlod en 
lovende akademisk karriere for at rejse 
hjem til Uganda.

Her var Idi Amin i mellemtiden blevet 
afløst af en anden, mindst lige så gru-

Fra flygtning 
til topchef
Oxfam Internationals direktør, Winnie Byanyima, er et levende bevis på,  
at det nytter at give alle mennesker en god uddannelse 

       ANNE DORTE DYREBY OG RIKKE HOVN POULSEN            OXFAM
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som diktator. Så Winnie sluttede sig igen 
til modstandsbevægelsen. 

”Det var en lang og hård kamp mod 
diktaturet, og i en periode levede jeg 
under jorden i junglen. Men vi vandt til 
sidst,” smiler hun. 

Efter sejren gik Winnie ind i politik. 
I 11 år sad hun i Ugandas parlament, 
hvor hun arbejdede for demokrati og 
menneskerettigheder. Herefter fik hun 
job i den afrikanske union og senere i 
FN, hvor hun blev en anerkendt kvinde-
rettighedsforkæmper. 

I 2013 blev Winnie direktør for Oxfam 
International. Den farverige ugandiske 
kvinde skiller sig ud i det øverste lag af 
topchefer i ngo-verdenen, der hoved-
sageligt består af hvide mænd med en 
vestlig baggrund. Og det præger natur-
ligvis hendes tilgang til arbejdet.

”Alle mennesker er formet af deres op-
levelser. Jeg har oplevet krig, diktatur og 
fattigdom på min egen krop. Mit håb er, 
at den baggrund kan bringe noget godt 
ind i Oxfam,” forklarer Winnie Byanyima.

”Jeg har en enorm respekt for fattige 
mennesker, som hver dag kæmper i 

forreste geled mod verdens uretfærdig-
heder. Min rolle er at udvise solidaritet 
og støtte disse mennesker, og jeg går til 
arbejdet med en stor portion ydmyghed,” 
uddyber hun. 

KVINDER ER DOBBELT UDFORDRET
Selvom Winnie i dag bruger en stor del 
af sin tid på de bonede gulve i New York, 
London og Davos, går der en lige linje til 
moderens kvindeklub i landsbyen. Langt 
hen ad vejen kæmper hun nemlig den 
samme kamp – bare i en anden arena, 
på et andet niveau. 

I februar 2016 blev Winnie således 
udpeget af Ban Ki-Moon som en del af et 
særligt FN-panel for styrkelse af kvin-
ders økonomiske muligheder. 

”Kvinder i udviklingslandene er dob-
belt udfordrede. De lever med fattigdom 
på den ene side og mænds dominans på 
den anden,” påpeger hun.

Når en pige bliver født i et udviklings- 
land, har hun som udgangspunkt 
dårligere odds end sine brødre: Det er 
sværere for hende at få adgang til ud-
dannelse, sundhed og betalt arbejde. Og 

sandsynligheden for, at hun i løbet af sit 
liv vil blive udsat for vold, er alt for stor.

”Disse problemer er særligt svære at 
komme til livs i udviklingslandene, fordi 
der mange steder eksisterer religion, 
kulturer og sociale normer, som retfær-
diggør og tillader det,” forklarer hun.

Alligevel er Winnie optimist på sit køns 
vegne, for det går den rigtige vej. For 
100 år siden var der slet ikke noget, der 
hed kvinders rettigheder – mange steder 
havde de ikke engang status af rigtige 
borgere. I dag har kvinder stemmeret, de 
bliver valgt til byråd og parlamenter, og 
de har ret til at arbejde, tjene penge og 
bevæge sig frit. 

”I mange afrikanske lande er der nu 
næsten lige så mange piger som drenge 
i grundskolen. Men som de bevæger 
sig op i uddannelsessystemet, falder 
pigerne fra. Det hul skal vi have lukket. 
For uddannelse er en vigtig del af løsnin-
gen – både på kvinders problemer og 
på vores alle sammens problemer med 
fattigdom og ulighed. Derfor skal Oxfam 
også arbejde mere med uddannelse i 
fremtiden,” slutter Winnie Byanyima.

Alle mennesker er 
formet af deres 
oplevelser. Jeg har 
oplevet krig, diktatur 
og fattigdom på min 
egen krop. Mit håb 
er, at den baggrund 
kan bringe noget 
godt ind i Oxfam

WINNIE BYANYIMA
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Et håb for 
Salima
16-årige Salima sælger hver aften sin krop til  
lastbilchaufførerne, når de gør stop langs en af  
Mozambiques berygtede aidskorridorer. Det er  
den eneste måde, hun kan tjene penge på. 
Men måske er der en anden vej for hende 

       RIKKE HOVN POULSEN           LOTTE ÆRSØE

16-årige Salima (tv.) har overlevet ved 
at sælge sin krop til lastbilchauffører 
i to år. Pigerne på gaden her er helt 
ned til 12 år
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MOZAMBIQUE: En smal stribe af lys skærer 
sig gennem natten. De trætte gadelam-
per og butikkernes neonskilte kæmper 
side om side med lastbilernes forlygter 
for at give liv til den scene, der udspiller 
sig hver aften her i Alto Moloque. 

I lyset er der liv: Lastbilchauffører, der 
råber, musik, der brager, motorcykel- 
taxaer, der dytter og fræser ned ad vejen 
faretruende tæt på de grinende drenge, 
der dasker rundt og drikker øl. 

Men hele scenen udspiller sig på et 
bagtæppe af mørke så dybt, at det er 
umuligt at se en hånd for sig. De små 
huse har ikke indlagt elektricitet, så når 
solen går ned, er det tid til at gå til ro. 
Undtagen for mændene ved vejen. 

Og så er der pigerne. De holder til i små 
flokke et par meter væk fra lygterne og 
de nysgerrige blikke. En gang imellem 
dukker de frem i glimt – en mønstret kjo-
le her, en kruset hårpragt der. Når de får 
kontakt med lastbilchaufførerne, træder 
de ud i lyset. 300 meticais – 30 kroner – 
og du kan gøre lige, hvad du har lyst til.

Frem af mørket træder Salima, en 16-
årig, næsten dukkeagtig skønhed; slanke 
arme, perfekt buede læber, silkeblød 
hud. Men hendes blik er ikke en 16-årigs. 
Det har allerede set for meget.

AIDSKORRIDORENS FORBANDELSE
Alto Moloque er en lille, støvet by i 
hjertet af Mozambique. Den asfalterede 
hovedvej er både en velsignelse og en 
forbandelse. Her stopper lastbilerne for 
natten på vej gennem det kæmpestore 
land. Chaufførerne har penge med. Men 
de har også noget andet med: sygdom. 

Det er det samme i alle de små byer 
langs Mozambiques berygtede trans-
portkorridorer. Eller aidskorridorer, som 
de få gode veje, der krydser landet, 
også kaldes. Lidt over 11 procent af 
mozambiquerne har hiv, men blandt 
visse grupper er tallet langt højere – for 
eksempel blandt lastbilchaufførerne, 
der som nogle af de eneste rejser rundt 
mellem provinserne. Hver nat stopper de 
et nyt sted, hvor de køber mad, et par 
cigaretter og lidt kvindeligt selskab.

Mange unge piger fra landdistrikterne 
bliver som Salima tiltrukket af de hurtige 
penge. Selvom 30 kroner ikke er meget, 

er det alligevel et udmærket tilskud for 
mennesker, der kun har et lille stykke 
udpint jord til at brødføde familien med. 

Et par driftige handelsmænd har ind-
rettet nogle små værelser med en seng 
og et lysstofrør, og her lejer pigerne sig 
ind på skift. 

”Jeg er der kun i tre minutter ad gan-
gen, længere tid tager det ikke. Nogle 
aftener kan jeg nå tre-fire mænd– andre 
gange må jeg gå hjem uden penge.  
Det er aldrig til at vide,” fortæller Salima.

”Det er ikke, fordi jeg kan lide det. 
Det er nye mænd hver aften. Mange af 
dem er gamle, de er ikke pæne. De er 
krævende. Men de er ikke onde.”

Salima kigger stift ned i jorden, når 
hun taler om sit job. Hun er aldrig bange 
for mændene, siger hun. Men nogle gan-
ge kan hun godt blive ked af det. 

”Så taler jeg med mine veninder om 
det. De ved jo, hvordan det er.”

HIV ER LIG MED EN DØDSDOM
Fader Carlitos træder ud af bilen. Trods 
sin forholdsvis ringe højde er han en 
mand, folk lægger mærke til her i Alto 
Moloques natteliv. 

”Hej fader,” råber en ung fyr straks og 
skrår over gaden for at hilse. De får sig 
en god snak, mens de langsomt bevæ-
ger sig ned gennem lysstriben. 

De unge kender alle fader Carlitos. Ud 
over sit virke som præst og formand for 
den lokale ungdomsforening arbejder 
han som en slags opsøgende gade-
plansmedarbejder. Når han har tid om 
aftenen, tager han herned for at se de 
unges hverdag og høre om deres proble-
mer. Og for at vinde deres tillid, så de tør 
dukke op til møderne i ungdomsforenin-
gen, som bliver afholdt en gang om ugen 
på det center, hvor han bor og arbejder.

”Vores mål er at bringe de unge 
sammen, så de kan diskutere deres 
problemer og lære af hinanden. Når piger 
som Salima møder unge, der studerer, 
opdager de pludselig, at deres liv godt 
kan blive anderledes. At der er en anden 
vej,” fortæller fader Carlitos.

Foreningen er støttet af Oxfam IBIS, og 
den organiserer de unge i grupper, hvor 
de lærer færdigheder som for eksempel 
syning, så de kan starte deres egen 
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virksomhed. Og så får de undervisning i 
deres rettigheder, muligheder og udfor-
dringer – for eksempel hiv.

“De unge piger kender sygdommen. 
Men der er ikke mange, der ved, at de 
med gratis behandling kan leve videre i 
mange år. De tror, at en positiv hiv-test 
er en dødsdom,” forklarer præsten. 

Da han når ned til enden af hoved-
gaden, der hvor lyset giver fortabt over 
for mørket, møder han Salima. De taler 
lidt, og han inviterer hende til møde i 
ungdomsforeningen i morgen. 

”Jeg håber virkelig, hun kommer. Jeg 
tror, hun har potentiale til at forandre sit 
liv,” siger han i bilen på vej hjem.

EN MÅDE AT OVERLEVE
Salima er den næstældste datter i en 
børnerig familie fra landet uden for Alto 
Moloque. Hendes far er død, så der er 
ikke råd til, at Salima kan gå i skole. For 
to år siden rejste hun derfor til byen for 
at tjene penge. Her mødte hun piger med 
historier som hendes egen. Men de havde 
pænt tøj, makeup og mobiltelefoner.

”Jeg spurgte dem, hvordan jeg kunne 
tjene lige så mange penge som dem. De 
forklarede mig, hvordan man gør – og så 
gjorde jeg det bare,” fortæller hun. 

Pengene bruger Salima på mad, sæbe, 
tøj og husleje. Hvis der er nogen tilovers, 
sender hun dem til sin mor. 

”Min mor ved godt, hvordan jeg leder 
efter penge – det er jo min måde at 
overleve på. Det er også hende, der har 

sagt, at jeg aldrig må have sex hud mod 
hud. Så kan jeg blive gravid og få aids,” 
forklarer hun.

Salima beder altid lastbilchaufførerne 
om at bruge kondom. Men selvfølgelig er 
hun bange for sygdommen. Det er alle. 

”Jeg er blevet testet to gange, og jeg 
var negativ begge gange,” forsikrer hun.

ET GLIMT AF NOGET NYT
I det nøgne lys fra lysstofrøret på 
ungdomscenteret virker Salima mere 
skrøbelig, end hun gjorde nede på gaden 
i går. Hjemmebaneselvtilliden har forladt 
hende, og hun krammer sin slidte sølv-
taske, mens hun taler. Det er virkelig en 
ny verden, hun her træder ind i. 

Salima kom til mødet i foreningen 
i dag. Hun sagde ikke noget, for hun 
kendte ingen. Men fader Carlitos var der, 
og ham ville hun snakke med bagefter.

”Han er en god mand fra kirken. Ham 
stoler jeg på,” forklarer hun.

Fader Carlitos mener bestemt, han kan 
hjælpe Salima væk fra gaden. Først og 
fremmest gennem ungdomsforeningen. 
Og måske kan han hjælpe hende med at 
finde et job.

”Jeg har før hjulpet piger som hende – 
det handler om at se på, hvad der er løs-
ningen for den enkelte. Salima kan blive 
et forbillede for de andre piger på gaden. 
Men det kræver, at hun holder op med at 
komme dernede,” forklarer præsten.

Han håber, at han på lang sigt kan få 
pigerne til at slutte sig sammen om en 

forretningsmodel. Måske kan de leve af 
at sælge tøj på markedet. Som noget af 
det første vil han dog tage ud og besøge 
Salimas familie og finde ud af, om moren 
virkelig er klar over, hvad Salima laver. 

”Pigens liv skal forbindes med famili-
ens, så de sammen kan finde nye løsnin-
ger,” siger han.

Natten har igen sænket sig over Alto 
Moloque, men Salima tager ikke ned til 
lyset og lastbilerne. Ikke i aften. I stedet 
kører fader Carlitos hende hjem via de 
bælgmørke grusveje til det baghus uden 
elektricitet, hvor hun bor helt alene. 

”Det eneste, jeg ønsker mig, er bare at 
få en uddannelse,” siger Salima stille. 

Så forsvinder den 16-årige pige ind 
i mørket. Men der var lige et glimt af 
noget, inden hun lukkede døren. Måske 
var det håb?

Salimas navn er ændret af hensyn til 
hendes privatliv. Redaktionen kender 
hendes virkelige identitet.

De store lastbiler fylder hovedgaden i 
Alto Moloque, når mørket sænker sig

ADGANG TIL INFORMATIONER
Ungdomsforeningen i Alto Moloque får 
støtte af Oxfam IBIS gennem ’Access 
to Information for Citizens Engage-
ment’. Her støtter vi civilsamfunds-
organisioners og borgeres adgang 
til information og aktive deltagelse i 
samfundets udvikling, så de kender 
til lovgivningen og deres rettigheder.
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GLOBALT: Da fredsforhandlingerne i 
Liberia i 2003 var gået i hårdknude, greb 
kvinderne ind. Kvindegrupper blokerede 
ganske enkelt dørene og tvang krigsher-
rerne til at finde en løsning. Kort efter var 
der en aftale om fred. 

Når kvinder spiller en central rolle i 
løsningen af konflikter, er der langt stør-
re chancer for fred – og for, at freden 
holder. Det viser det mest omfattende 
studie af konflikter fra 1990-2015, som 
FN har lavet. Alligevel er det næsten 
altid mænd, der ender med at sidde ved 
forhandlingsbordet, når de stridende 
parter mødes. 

Derfor arbejder Oxfam IBIS på at klæde 
kvinder på til at få større indflydelse – 
både når de står midt i en voldelig kon-
flikt, og når freden bagefter skal føres 
ud i livet. Det sker lige nu i samarbejde 
med den hollandske organisation Impu-
nity Watch og en stribe lokale partnere i 
Guatemala, Burundi og Liberia. Tre lande, 
som enten er præget af alvorlige konflik-
ter eller har været det for nylig. 

”Der er ingen tvivl om, at hvis kvinder 
var med til at beslutte, om der skulle 
være en konflikt eller ej, ville der være 
langt færre konflikter. Kvinder ville sige 
stop for volden, hvis de blev hørt,” siger 
Ellen Margrethe Løj, der er den hidtil 
højest placerede dansker i FN’s konflikt-
løsningssystem. 

Hun er netop vendt hjem til Danmark 
 efter i to omgange at have stået i 
spidsen for FN’s fredsbevarende styrker i 
Afrika. Først i Liberia, senere i Sydsudan. 
To lande, hvor volden mod kvinder har 
været og er enorm. 

KVINDER BETALER PRISEN
Kvinder og børn har sjældent nogen 

andel i, at konflikter opstår. Men de ram-
mes altid hårdest og betaler prisen for 
regeringers, militærherrers og militsers 
ønsker om konflikt.

Ellen Margrethe Løj har med egne øjne 
set kvinder flygte med deres børn ind i 
sumpområder i vand til navlen i forsøget 
på at overleve konflikten i Sydsudan. 

”Dét er ikke deres valg,” kommer det 
med eftertryk fra den garvede forhandler.

OXFAM IBIS SPILLER EN ROLLE
For at sikre kvinders rettigheder, når en 
konflikt bryder ud, vedtog FN’s Sikker-
hedsråd i år 2000 resolution 1325.  Den 
handler blandt andet om, at kvinder skal 
med i beslutninger og forhandlinger om 
fred. Men ofte bliver de alligevel holdt 
udenfor af mændene.

”I praksis er udfordringen at få de rig-

tige kvinder engageret. Det vigtigste er, 
at de kvinder, der er med ved forhandlin-
gerne, repræsenterer andre end sig selv 
og kan tale for de kvinder, som lider og 
betaler prisen for konflikten,” siger Ellen 
Margrethe Løj. 

Det er her, at ngo’er som Oxfam IBIS 
kommer ind i billedet. Vi kan sørge for, at 
landsbykvindernes stemmer også bliver 
hørt ved forhandlingsbordene.

”Her kan Oxfam IBIS være med til at 
give kvinderne det ekstra skub, der gør, 
at de kan løfte sig op og få mod til at tale 
for sig,” siger den drevne FN-chef.   

Det er netop det, som Oxfam IBIS og 
vores partnere har fokus på med et am-
bitiøst og omfattende projekt, der gen-
nem fem år skal klæde piger og kvinder 
på til at indgå i beslutningsprocesser. 
Også når der er krig og konflikt.

tema: KVINDER

Kvinder er bedst 
til at løse konflikter
Hvis verdens voldelige konflikter skal stoppes, er vi nødt til at få flere 
kvinder med til forhandlingsbordene. Det tyder forskningen på

      HANNE SELNÆS            UNHCR/WILL SWANSON

KVINDER SKAL MED
BEDRE ODDS: Sandsynligheden for, at en fredsaftale holder i 15 år, vokser med  
35 procent, når kvinder sidder med i forhandlingerne.  
URIMELIGT: I 15 ud af 16 fredsforhandlinger på nationalt plan er det i dag en  
lille gruppe mænd, der træffer beslutningerne.

KILDE: PREVENTING CONFLICT, TRANSFORMING JUSTICE, SECURING PEACE – GLOBAL STUDY. UNWOMEN 2015 
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Tidjo Kpatu-Naa er omgivet af lands- 
byens ældste. Når nogen i de 11  
samfund, hun er kvindehøvding for, 
beder hende om råd, må de rejse til 
Tidjo for at tale med hende. Det kan  
dog også være, at hun sender en  
repræsentant ud, som hun stoler på: 
”Det skal foregå fredeligt. Der skal 
ikke være ballade,” forklarer hun.
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GHANA: Lugten af røg fra bålet udenfor 
hænger tungt i varmen. Kvindehøvdin-
gen er helt klædt i hvidt, og hun sidder 
strunk og ret på to koskind på gulvet 
midt i den runde hytte.

Bag hende står en elektrisk vifte. Hun 
trykker på kontakten på væggen – men 
viften starter ikke. Der er åbenbart ingen 
strøm lige nu. Hun brummer og sætter 
sig igen til rette mellem puderne. Fluer 
summer om ørerne på os, og en høne 
kagler henne fra døren.

Vi er på besøg i kvindehøvdingen Tidjo 
Kpatu-Naa Memunatu Issahs hytte. Tidjo 
er også navnet på hendes landsby, som 
ligger i det nordøstlige Ghana. Men Tidjo 
Kpatu-Naas magt går videre end kun til 
landsbyen – hun er traditionel leder for 
11 lokalsamfund i området.

DELES OM MAGTEN
I en del af verden, hvor mænd næsten 
per definition bestemmer over kvinder, 
og hvor kvinder for det meste sætter sig 
bag mænd i offentlige forsamlinger, er 
en kvindehøvding et stærkt kort i kam-
pen for ligestilling.

”Man skal være stærk og modig og 
sætte sig i respekt for at klare det,” 
siger Tidjo Kpatu-Naa.

Hun har haft titlen siden 2011. Her 

i området er der både en mandlig og 
en kvindelig høvding. Til daglig er det 
ham, der har det sidste ord. Men hun er 
landsbyens ubestridte overhoved, når 
han er væk.

Tidjo Kpatu-Naa samler folk, og hun 
er højt respekteret af alle. Hun rådgiver i 
for eksempel ægteskabelige konflikter, 
og hun er ansvarlig for mad i forbindelse 
med fester og begravelser.

I den sydlige del af Ghana er fænome-
net med kvindehøvdinge mere udbredt, 
og de har mere magt end her. De er med 
til at vise den yngre generation i lands-
byerne, at magt ikke kun er for mænd. 
Derfor arbejder Oxfam IBIS og vores 
lokale partner organisation Norsaac for at 
fremme og anerkende kvindehøvdinge-
nes rolle i nord.

Tidjo Kpatu-Naa er stolt over sin posi-
tion – og hun er stolt over samarbejdet 
med andre kvindehøvdinge, som siden 
2013 er blevet støttet af Oxfam IBIS.

”Hvis vi var begyndt tidligere, havde vi 
nok haft en kvindelig præsident i dag,” 
mener hun.

Tidjo Kpatu-Naa bliver siddende på 
gulvet, mens landsbyens ældre mænd 
følger os ud af den lave døråbning, forbi 
bålet og ind på en lille sti. Seancen er 
slut, og nu skal høvdingen hvile sig. 

EN LANG TRADITION

DYBE RØDDER: Kvindehøvdinge har 
en lang historie i det vestlige Afrika. 
Men under kolonitiden blev deres 
rolle indskrænket, og først mange år 
senere blev traditionen med ledende 
ældre kvinder for alvor genoplivet.

DRONNINGER: I den sydlige del af 
Ghana er kvindehøvdingene mere ud-
bredte, og de har stor magt. Der bliver 
de kaldt for queen mothers.

STORMØDE: Siden 2013 har Oxfam 
IBIS arbejdet sammen med en lokal 
partner, Norsaac, for at fremme og 
anerkende kvindehøvdinges rolle i 
den nordlige del af landet. Samarbej-
det har blandt andet resulteret i, at 
23 kvindelige høvdinge var samlet i 
juli 2014 for at diskutere deres rolle.

MAGT: Kvindehøvdingene er repræ-
senteret i Northern Regional House 
of Chiefs, som arbejder for udvikling i 
det nordlige Ghana.

 kvinde-
 høvdingen 
Selvom mange samfund i udviklingslandene i dag er mandsdominerede, 
har det ikke altid været sådan. Mange afrikanske stammer har traditionelle 
kvindehøvdinge – en tradition, der kan bruges til at skabe ligestilling i dag

       CHRISTINE HYLDAL           BERTIL SUADICANI
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BOLIVIA: Te til morgenmad. Ris og nudler 
til aftensmad. Mad, der måske nok 
mætter i maven til at begynde med – 
men som er fuldstændig renset for de 
vitaminer og proteiner, som børn skal 
have for at vokse og udvikle sig.

Sådan er virkeligheden for mange 
fattige børn i storbyen Sucre i Bolivia. 
En af dem er seksårige Camila Ilafaya 
Torres. Genert inviterer hun os indenfor 
i familiens hjem og beder os om at tage 
plads på en af de tre senge, der fylder 
det meste af det rum, de bor i. 

Over Camilas seng hænger en tegning, 

og på bordet ved siden af står tusserne 
side om side med køkkenredskaberne. 
Sengen deler hun med sin etårige lille-
søster, mens hendes forældre og to an-
dre familiemedlemmer sover i de andre. 

Faren, Ambrocio Ilafaya Vela, undskyl-
der for den sparsomme plads og fortæller 
på det indianske sprog quechua, at han 
sammen med sin kone er flyttet hertil fra 
landsbyen Presto to timers kørsel væk. De 
er fattige migrantarbejdere, der er rejst 
hertil i jagten på et bedre liv for dem selv 
og deres børn. I dag arbejder de med at 
reparere sportstøj i værelset ved siden af. 

Som svar på spørgsmålet om, hvad 
familien spiser, peger han over i hjørnet, 
hvor ris, kartofler, quinoa og lidt grønt-
sager er stablet. 

”Vi spiser, hvad vi kan.”

I SKOLE UDEN MORGENMAD
Bolivia har ifølge World Food Programme 
den næsthøjeste rate af fejlernæring i 
Latinamerika, og her i regionen står det 
værst til: 32 procent af børnene får ikke 
mad, før de skal i skole. 

Ifølge boliviansk lov skal alle børn 
have morgenmad på skolen, men den er 

Det er svært at se udefra, men mange 
børn her på Angela Maurer-skolen er 
alvorligt fejlernærede

Sultne børn 
lærer ingenting
Mange bolivianske børn bliver sendt i skole uden at få noget at spise, og det hæmmer 
deres indlæring. Et nyt projekt vil sikre sund og nærende morgenmad hver dag til mere 
end 7.000 skolebørn 

                METTE MØLGAARD HENRIKSEN

læs mere
Du kan læse mere om den

kvindeforening, der laver mad
til Sucres børn, på

oxfamibis.dk/morgenmad



FOKUS NR. 150 · 23

sult

slet ikke nærende nok til at dække deres 
behov. Det skal et nyt Oxfam IBIS-projekt 
lave om på: Vi støtter en lokal kvinde-
forening i at levere morgenmad fuld af 
vitaminer og næring til børnene på 13 
skoler i Sucres fattigste områder. Det vil 
forbedre deres indlæring og koncentra-
tion og gøre dem mindre syge. 

Camila er en af dem, der ikke får nok at 
spise. I dag får hun kun et glas mælk, før 
hun skal i skole. 

”Det er ikke altid, vi har mad i huset, 
så nogle gange er jeg sulten i skolen. Så 
er det svært for mig at koncentrere mig,” 
fortæller hun. 

Marquidia Murillo er skoleleder på 
Angela Maurer-skolen, som Camila går 
på. Hun fortæller, at det er helt normalt, 
at eleverne ikke får nok at spise.

”Deres ernæring er helt forfærdelig. Og 
når de ikke får noget ordentligt, lærer de 
ingenting,” forklarer hun. 

BØRN KLARER SIG SELV 
Størstedelen af børnene her kommer 
ligesom Camila fra indianske familier, 
der er migreret til byen fra landet. De 
er fattige, og forældrene har uformelle 
job – de sælger frugt på markedet, gør 
rent og vasker tøj, og de arbejder ofte fra 
tidlig morgen til sen aften. 

I mange hjem er moderen alene med 
børnene. Enten fordi faderen rejser rundt 
efter arbejde, eller fordi han har forladt 
familien. Det betyder, at der sjældent er 
voksne hjemme til at lave mad.

Mange børn bliver desuden ladt alene, 
når forældrene tager hjem til landsbyen 
for at hjælpe i markerne. Små børn på 
otte år er i ugevis overladt til naboernes 
opsyn og må klare sig med den mad, 
forældrene lægger frem. Så der er ikke 
noget at sige til, at det ofte kun bliver til 
en portion varmt vand med pasta.

Camila og hendes kammerater får 
morgenmad på skolen, men kvaliteten 
er lav: Ofte består den af en pose kiks og 
en lilla, yoghurtlignende gelatinemasse.

”Det er afskyeligt. Det smager af plas-
tik, og lugten er heller ikke tiltalende. 
Mange af børnene får desuden besked 
på at tage maden med hjem. Så selvom 
de er sultne, spiser de ingenting. Hvis 
jeg kiggede ned i deres rygsække nu, 
ville jeg finde mange madpakker,” siger 
skoleleder Marquidia Murillo.  

Den dårlige ernæring har konsek-
venser. En af dem er, at børnene her 
generelt klarer sig dårligere i skolen end 
andre bolivianske børn. 

John Kevin på seks år går på en anden 
af de skoler, som snart får glæde af mor-
genmadsprojektet. Han går i skole om 
eftermiddagen. Så dagens første måltid 
får han normalt først klokken 15.30.

”Jeg er tit sulten om morgenen. Jeg får 
te, inden jeg skal i skole, men jeg bliver 
ved med at være sulten,” fortæller han. 

Skoleleder Marquidia Murillo er ikke 
i tvivl om, at morgenmaden vil forbed-
re børnenes liv, når projektet for alvor 
kommer i gang. Og også Camilas familie 
glæder sig.  

”Det gør mig meget glad, at I vil hjælpe 
til en bedre ernæring for børnene, for det 
er vigtigt for deres indlæring i skolen,” 
siger Camilas far, Ambrocio Ilafaya Vela. 

Seksårige Camila er enig:
”Det betyder, at vi kan vokse og lave 

lektierne meget bedre,” siger hun glad.

5
GLOBALT: På verdensplan lider 159 millioner børn af fejl- eller underernæring. 
KONSEKVENSER: Sult og fejlernæring påvirker udviklingen af børns hjerner. Det går ud 
over motorik, nervesystem og indlæringsevner. Og det udfordrer både familiens og 
hele samfunds overlevelse, når næste generation ikke udvikler sit fulde potentiale.
OMFANG: Projektet støtter 7.000 børn fordelt på 13 skoler i Sucres fattige forstæder.
SULT: Hvert tredje barn i regionen får ikke morgenmad derhjemme.
PENGE: Projektet er finansieret med penge fra Danmarks Indsamling i år. Det starter  
i marts 2017 og varer i to år. Herefter overtager Sucre Kommune.

FACTS OM 
PROJEKTET

John Kevin (tv.) får normalt ikke andet end en 
kop te, før han får skolemad klokken 15.30

Camila og hendes far i familiens etværelses I dag består skolemaden af fastfood
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LUXEMBOURG: ”What do we want? Tax 
justice!”

Omkring 200 aktivister og et mindre 
hav af journalister trodsede kulden og 
mødte frem på pladsen foran retten i 
Luxembourg, da appelsagen mod de tre 
whistleblowere fra LuxLeaks-sagen gik 
i gang. Så da de anklagede ankom til 
pladsen, blev de mødt af en hel kor-
ridor af støtter. Imens de bevægede sig 
gennem folkemængden, blev der sunget 
takkesange på både fransk og engelsk. 

Mange havde bannere og skilte med 
for at sige tak til journalisten Edouard 
Perrin og de to tidligere ansatte i revi-
sionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, 
Antoine Deltour og Raphaël Halet. Det 
var dem, der tilbage i 2014 stod bag 

det enorme skattelæk, der hurtigt blev 
kendt som LuxLeaks. Sammen offent-
liggjorde de en lang række dokumenter, 
der afslørede hemmelige skatteaftaler 
mellem Luxembourg og mere end 340 
multinationale selskaber. I flere tilfælde 
betalte selskaberne helt ned til en 
procent i skat.

Alligevel er der ingen af bagmændene 
– hverken virksomheder, politikere eller 
embedsmænd – som endnu er blevet 
straffet. Men i sommeren 2016 blev 
Deltour og Halet idømt betingede fæng-
selsdomme og bøder, mens journalisten 
Perrin gik fri. 

Staten Luxembourg ankede afgørel-
sen, det samme gjorde Deltour og Halet. 
Og derfor er de nu alle tilbage i retten. 

”Det er helt grotesk, at de mennesker, 
der afslører store selskabers skattefidu-
ser, skal straffes. Skatteaftalerne burde 
jo slet ikke have været holdt hemmelige 
til at begynde med. Vi skal kæmpe for, at 
whistleblowere får en bedre beskyttelse, 
og derfor var vi også med i demonstra-
tionen,” siger Oxfam IBIS’ internationale 
chef, Lars Koch.

UNDERVURDER IKKE FOLKETS STEMME
Blandt demonstranterne var Alia Nastari, 
der er frivillig i vores italienske søster-
organisation Oxfam Italia. Efter hendes 
mening er det afgørende, at der møder 
aktivister op for at demonstrere på 
sådan en dag:

”Det at samles på en plads og de-

LuxLeaks: 
Whistleblowere 
skal beskyttes, 
ikke fængsles
Oxfam IBIS var i Luxembourg sammen med aktivister fra hele Europa for at demonstrere, 
da appelsagen mod whistleblowerne fra LuxLeaks-sagen gik i gang

        ASTRID MELCHIOR OLESEN

Oktober 2010: Antoine  
Deltour støder på doku- 
menter via sit job i  
PricewaterhouseCoopers, 
der afslører selskabers 
skatteaftaler. Han kopierer 
dokumenterne, og  
kort efter siger han op. 

Sommer 2011: Deltour 

kommer i kontakt med 
journalisten Edouard 
Perrin, som han deler sine 
informationer med.

November 2014: Perrin 
samarbejder med det in-
ternationale konsortium af 
undersøgende journalister 
(ICIJ) for at offentliggøre 

dokumenterne. Det afslø-
res, at mere end 340 mul-
tinationale selskaber har 
haft hemmelige skatte-
aftaler med Luxembourg. 
Lækket bliver kendt  
som LuxLeaks.

December 2014: ICIJ 
afslører i LuxLeaks 2 yder-

ligere 30 selskaber, der 
har særlige skatteaftaler 
med Luxembourg. 

December 2014: Deltour 
sigtes af myndighederne 
for at stå bag lækket. Han 
risikerer fem år i fængsel 
samt en bøde på 1,25 
millioner euro.

Januar 2015: Raphaël 
Halet, der også er tidli-
gere ansat i Pricewater-
houseCoopers, sigtes for 
at være involveret i Lux-
Leaks 2.

April 2015: Journalisten 
Edouard Perrin sigtes for 
at stå bag LuxLeaks. Til-

LuxLeaks over tid
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SÅDAN BEKÆMPER 
OXFAM IBIS SKATTELY

LobbyARBEJDE: Vi taler med politi-
kere på Christiansborg og i Europa- 
Parlamentet for at presse på for ny 
lovgivning – for eksempel er vi i dia-
log om nye regler for gennemsigtig-
hed i selskabernes skattebetalinger.

MedieR: Vi er aktive i medierne, når 
det handler om skat, for at oplyse og 
påvirke folk til at tage stilling. 

Research: Vi giver input til Ox-
fams undersøgelser, så det danske 
perspektiv kommer med. Rapporterne 
bruger vi som argumentation. Eksem-
pelvis udgav vi rapporten Tax Battles i 
2016, der kortlægger verdens 15 vær-
ste skattely. Den blev omtalt bredt i 
Europa og bruges nu til at overbevise 
europaparlamentarikere, der arbejder 
på en sortlistning af skattely.

Kampagner: Oxfam IBIS fører kam-
pagner, arrangerer debatmøder og 
laver underskriftsindsamlinger for at 
oplyse og engagere danskerne.

VÆR MED! 
Vil du være med til at

ændre systemet i en mere 
retfærdig retning? Bliv aktivist 

i Oxfam IBIS – læs mere på 
oxfamibis.dk/frivillig

talen anses af mange som 
en trussel mod pressefri-
heden.

April 2016: Retssagen 
mod Deltour, Halet og 
Perrin går i gang.

Juni 2016: Deltour idøm-
mes 12 måneders betinget 

fængsel og en bøde på 
1.500 euro. Halet idømmes 
ni måneders betinget 
fængsel og en bøde på 
1.000 euro. Perrin friken-
des. Staten Luxembourg, 
Deltour og Halet anker.

12. december 2016:  
Appelsagen går i gang i 

Luxembourg. Mere end 200 
aktivister fra 20 europæ-
iske lande demonstrerer 
foran retsbygningen for 
at udvise solidaritet og 
kræve beskyttelse af de 
anklagede.

Februar 2017: Appel- 
sagen ventes afgjort.

monstrere for solidaritet er ikke noget, 
der hører fortiden til. Det er en meget 
effektiv måde at gøre folk opmærk-
somme på, hvad der sker, og udveksle 
idéer og erfaringer. Vi har fået masser 
af medie dækning af denne demonstra-
tion,” fortæller hun.

Alia Nastari er selv tidligere ansat i 
L’Oréal, der netop er et af de selskaber, 
som LuxLeaks afslørede i at have hem-
melige skatteaftaler med Luxembourg. 
Men på et tidspunkt gik det op for Alia, 
at hendes værdier ikke stemte overens 
med selskabets. Hun besluttede sig der-
for for at forlade sin stilling og i stedet 
søge arbejde i ngo-branchen. 

I Luxembourg var hun med som 
aktivist, fordi hun kunne mærke, at det 

gjorde en forskel:
”Vi undervurderer nogle gange vores 

indflydelse som europæiske borge-
re. Men når vi står sammen og taler 
med en fælles stemme, er vi stærke. 
Takket været de ngo’er, der indtil nu har 
støttet whistleblowerne, har Europa- 
Parlamentet nu etableret en komité for 
skatteafgørelser og ugyldiggjort nogle 
af selskabernes hemmelige aftaler. 
Der sker faktisk rigtig meget på det her 
område!” understreger hun.

Oxfam IBIS vil fortsat støtte op om 
whistlebloweres ret til beskyttelse. Og vi 
kæmper på mange forskellige fronter for, 
at de store multinationale selskaber skal 
betale deres skat og dermed bidrage til 
fællesskabet.

Astrid Melchior Olesen fra Oxfam IBIS 
(tv.) og Alia Nastari fra Oxfam Italia

Aktivisternes budskab var klart: Vi 
skal straffe dem, der snyder i skat – 
ikke dem, der afslører snyderiet
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DANMARK: Da Vagn Berthelsen i 2015 
steg ud af flyveren i Sierra Leone, var 
han ikke forberedt på, hvad der ville 
møde ham. Selvfølgelig havde han sat 
sig ind i situationen hjemmefra: Ebola-
epidemien var på sit højeste, og tusind-
vis af mennesker var døde. Men atmo-
sfæren var ladet med frygt, og Freetown 
føltes næsten som en spøgelsesby. 

”Det var meget anderledes end det, 
jeg ellers har mødt. Det gjorde et vold-
somt indtryk på mig,” fortæller han.

Oxfam IBIS’ medarbejdere transporte-
rede de døde ud til begravelsespladser-
ne. Et vigtigt arbejde – men også farligt, 
da ligene bar på smitten. De ansatte 
måtte bo på kirkegårde og lossepladser, 
for ingen turde have dem boende. 

”Jeg besøgte dem på lossepladsen, og 
det kunne dårligt være mere sørgeligt. 
De var et meget levende billede på en 
skræmmende epidemi, som vi også var 
rædselsslagne for herhjemme. Det føltes 
virkelig tæt på,” fortæller han. 

Efter 40 år i udviklingsbranchen var 
Vagn Berthelsen ellers blevet hærdet. I 
1975 så han første gang verdens uret-
færdigheder med egne øjne under en 
rygsækrejse i Kenya. Dengang reage-

rede han stærkt – faktisk blev turen en 
drivkraft for hele hans karriere. Men efter 
utallige gange at have taget flyveren 
tur-retur fra en privilegeret hverdag til 
de fattigste dele af verden var de natur-
lige forsvarsmekanismer trådt i kraft, og 
han blev ikke længere så påvirket af det.

”Men ebolaen kunne alligevel bryde 
den hærdede facade. Det står som en 
meget stærk erindring,” fortæller han. 

ENGAGEREDE MENNESKER
Da Vagn i 1996 havde sin første arbejds-
dag i Oxfam IBIS, var ledelse lidt af et 
fyord. Det var ikke mere end godt et årti 
siden, at alle på kontoret fik det samme 
i løn. De to foregående generaler var 
begge blevet fyret efter kort tid. Men det 
skræmte ikke Vagn, der havde en fortid 
som landedirektør i Zimbabwe og infor-
mationschef i Mellemfolkeligt Samvirke.

”Det er altid en udfordring at lede 
mennesker, der har hjertet med i alt, 
hvad de laver – for det betyder, at de 
har stærke holdninger til arbejdet. Men 
omvendt er det også et stort privilegium 
at have så engagerede medarbejdere,” 
siger Vagn Berthelsen.

”Selvfølgelig er det mit job at sætte 

en retning. Men jeg har forsøgt at være 
lydhør og gjort det med respekt for orga-
nisationens sjæl.”

MAGT TIL SYD
Da Vagn overtog roret i Oxfam IBIS, 
havde vi mange danskere udstationeret. 
Lande direktørerne var fra Vesten, og vi 
lavede meget af arbejdet selv. I dag har 
vi næsten kun lokalt ansatte, og vores 
partnere styrer i høj grad tingene. Det er 
en udvikling, som Vagn er stolt af. 

”Vores formål er at styrke vores part-
nere, så de kan klare sig uden os. Det 
gør vi kun ved at opbygge kompetencer-
ne ude i landene,” forklarer han. 

Desuden har de lokale mange fordele: 
En ghaneser har i sagens natur et 
ghanesisk netværk, og han kender de 
kulturelle koder til fingerspidserne.

”Det er nemt at være klog på andres 
vegne – måske fordi man ikke helt 
forstår de problemer, de slås med. I dag 
er vi sikre på, at de ting, vi laver, også er 
relevante for dem, vi gerne vil hjælpe.”

En anden markant ændring, der er 
sket med Vagn i spidsen, er skiftet 
fra Syd- til Vestafrika. Organisatio-
nen voksede oprindeligt ud fra anti-

Je
pp

e 
Ca

rls
en

 , 
Pe

rn
ill

e 
Ar

en
sd

or
f B

en
gt

se
n,

 M
ik

ke
l H

au
sc

hi
ld

, L
ot

te
 Æ

rs
øe

, O
xf

am
, P

ol
fo

to

farvel

Vagn 
takker af
Efter 21 år stopper Vagn Berthelsen som generalsekretær 1. april. Han har sat sit  
præg på organisationen i de seneste årtier – og den har sat sit præg på ham

         RIKKE HOVN POULSEN



apartheidbevægelsen i det sydlige 
Afrika. Men et kig i krystalkuglen omkring 
årtusindskiftet afslørede, at vi var nødt 
til at sadle om. Sydafrika og Namibia var 
forholdsvis rige lande, som i længden 
ikke havde behov for bistand. Og borger-
krigen i Angola ville ingen ende tage.

”Vi brugte lang tid på at undersøge, 
hvilket område vi skulle koncentrere os 
om. Og jeg mener, at vi ramte plet med 
Vestafrika. Det er et af verdens fattig-
ste steder, hvor vi har stor mulighed for 
at gøre en forskel. Og så er regionens 
betydning kun vokset siden: I dag er der 
stort politisk fokus på flygtningestrøm-
mene fra denne del af verden.”

Det er da også planen at nå endnu 
længere ud i regionen. Lige nu arbejder 
vi med planer for uddannelse i Mali og 
Niger – selvfølgelig som en del af Oxfam.

DEN STØRSTE SEJR
Når Vagn bliver bedt om at pege på sin 
største sejr som generalsekretær, er det 
da også netop Oxfam, han trækker frem. 

”Det var ikke lige indlysende for alle, at 
IBIS skulle være en del af Oxfam. Faktisk 
undersøgte vi muligheden allerede for 
18 år siden, da IBIS blev medlem af Alli-

ance2015. Men dengang havde Oxfam en 
anden strategi, så det kunne ikke lade 
sig gøre,” fortæller han.

Alliance2015 viste sig ikke at leve op 
til vores behov. Men Vagn havde holdt 
forbindelsen til Oxfam ved lige, og i 2013 
tog han til Oxford. Officielt for at deltage 
i en konference, men i realiteten for at 
få en dialog i gang med Oxfams ledelse. 
Denne gang var de mere lydhøre, også 
selvom de helst ville udvide mod syd. 

”De kunne godt se, at vi var et oplagt 
match. Nu har vi været medlem i et års 
tid, og det er tydeligt, at vi bidrager med 
meget. For eksempel er vores viden om 
uddannelse meget efterspurgt i orga-
nisationen. Og jeg tror også, at vores 
uddannelseskampagne kan inspirere – 
den er Danmarks største.”

Også herhjemme er der masser af 
bevis for, at det var godt at gå med. De 
globale kampagner har hjulpet os med 
at nå ud til mange flere danskere. Og 
som en del af Oxfam kan vi søge større 
bevillinger, så endnu flere får gavn af 
vores arbejde – det har givet to kæmpe-
bevillinger på under et år. 

Selvom Oxfameventyret lige er be-
gyndt, er Vagn dog ikke ked af at stoppe: 

”Efter 21 år er det sundt, at der kom-
mer en anden til. Jeg har blinde vinkler, 
som det bliver godt at få nye øjne på.”

Også privat bliver det fint at få nye 
boller på suppen.

”Efterhånden er der da nogen i familien, 
der synes, at generalsekretæren fylder 
lidt for meget i privatpersonen,” griner han.

Det bliver dog hverken på Netflix, 
golfbanen eller i bridgeklubben, at Vagn 
har tænkt sig at tilbringe sin tid.

”En kold tyrker fra arbejdet vil nok være 
skidt for mig. Jeg tænker, at jeg vil lave 
konsulentarbejde i nogle år, for jeg synes, 
jeg har noget at bidrage med. Men allerførst 
skal jeg lige mærke efter, hvad det er, der 
for alvor trækker. Det har jeg jo overhove-
det ikke haft tid til i de sidste mange år.”
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Det siger de om vagn
ulla tørnæs, udviklingsminister, Venstre: ”Det er en af udviklingsmiljøets mest vellidte grand old men, som stopper. Vagn har altid været en 
stærk forkæmper for civilsamfundets rolle – han har arbejdet passioneret for retten til uddannelse og for en mere retfærdig verden. Han er 
kendt for at sige sin mening, også om den til enhver tid siddende regerings prioriteter. Samtidig har Vagn altid været en seriøs og konstruktiv 
partner, der ikke kun var uafhængig og kritisk, men også konstruktiv og samarbejdende om fælles løsninger. Konstant på jagt efter nye  
løsninger, aldrig i stilstand. Vagn har konsekvent lagt vægt på at fremhæve de gode resultater snarere end sin egen rolle. Vi kommer til at 
savne et fyrtårn i landskabet, men glæder os til at samarbejde med hans efterfølger. Det bliver nogle store sko, der skal fyldes ud.”

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp: ”Vagn kan godt blive vred – men aldrig sur og irriteret, han er altid  
saglig. Og så er han et af de mennesker i Danmark, der ved mest om udviklingsbistand. Alligevel lytter han altid nysgerrigt til, hvad folk 
siger. Det er faktisk lidt af en bedrift, når man har været i branchen i så mange år som Vagn og hørt det hele masser af gange før.” 

mette Müller, tidligere forkvinde, Oxfam IBIS: ”Det er imponerende, hvordan han virker samlende for organisationen og i det danske udvik-
lingsmiljø. Med den største selvfølgelighed er han trådt ind i kredsen af generalsekretærer fra Oxfam. Han er vellidt og nyder stor respekt.”

INVITATION
27. april holder Oxfam IBIS afskeds-
reception for Vagn Berthelsen på 
Vesterbrogade 2B – alle samarbejds-
partnere, kollegaer, medlemmer, 
støttemedlemmer og venner af  
huset er inviteret. Læs mere på 
oxfamibis.dk/farveltilvagn
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Når hun bliver mor 
alt for tidligt, giver 
du hende styrke

Salma blev voldtaget som 13-årig. Hun blev gravid. Da hun 
havde det allermest forfærdeligt, fik hun krisehjælp og mod 
på livet med støtte fra mennesker som dig. Hun elsker sin 
datter og kan nu gå i skole.

STØT OXFAM IBIS I DAG 
– SMS STYRKE TIL 1414, OG GIV 30 KRONER.
Så støtter du kvinder og piger til et liv fri for frygt og vold. 
Du hjælper børn i verdens fattigste lande til at komme i 
skole. Kort sagt bliver du en del af en bevægelse af 
 mennesker, der ikke vil finde sig i fattigdom. Tak.


