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PÅ GRUND 
AF DIG KAN 
VI HVER DAG 
HJÆLPE 
TUSINDVIS 
AF BØRN 
OG UNGE 
MED AT 
FÅ EN GOD 
UDDANNELSE. 

TUSIND 
TAK!

Jeg er  
overbevist 
om, at det 
vil lykkes
Måske er du i den seneste tid stødt på artiklerne om Oxfam – om, hvordan med-
arbejdere i Haiti i 2011 og Tchad i 2006 købte sig til sex hos nogle af de ekstremt
skrøbelige mennesker, de var sendt ud for at beskytte. Jeg er dybt rystet over de 
historier. De mennesker svigtede vores organisation. De misbrugte tilliden fra Oxfams 
trofaste støtter og fra de regeringer, som lod os arbejde i deres lande. Det gør ondt  
at høre om. Og det er i modstrid med alt, hvad Oxfam står for.
 
Siden 2011 har Oxfam taget store og vigtige skridt for at undgå, at det kan ske igen, og 
lige nu gennemgår vi de systemer og gør dem endnu stærkere. Selv om IBIS først blev 
en del af Oxfam senere, føler jeg et ansvar, og jeg lover dig, at vi gør alt, hvad vi kan. 
Jeg håber, at du som medlem stadig ved og stoler på, at du er en del af en organisation, 
som gør sit ypperste og altid kæmper på de svageste menneskers side.
 
Kampen for de svageste står helt centralt i hverdagen og i den strategi, som Oxfam
IBIS er ved at lægge for de næste mange års udviklingsarbejde. Det samme gør piger 
og kvinder, og også fremover vil vi bruge en betydelig del af vores kræfter på at sikre
bedre forhold for netop dem – på at give piger adgang til uddannelse, give voldsramte
kvinder håb og styrke og støtte unge kvinder, der ønsker indflydelse og job.
 
Jeg har netop været i Guatemala, hvor der dagligt sker alt for mange overgreb mod
piger og kvinder, og hvor deres køn tildeler dem langt de dårligste muligheder, når  
det kommer til rettigheder, uddannelse og job. Her så jeg på egen hånd behovet for 
det arbejde, vi er med til at gøre. Men jeg så også, hvordan der hver dag tages skridt  
i den rigtige retning.
 
Jeg er overbevist om, at det vil lykkes, at skabe bedre forhold for verdens piger og 
kvinder. Ikke det hele eller på en gang. Men meget af det og over tid.
 
Som medlem af Oxfam IBIS er du med til at få det til at ske, fordi du står sammen  
med dem, der kæmper for en bedre verden. 

Tusind tak, fordi du er med.

http://www.oxfamibis.dk
https://www.facebook.com/oxfamibis
https://twitter.com/oxfamibis
https://www.instagram.com/oxfamibis/
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SUCCES

DALINA ANTONIO, 35 ÅR, 
MOR TIL SYV OG MEDLEM AF 
SKOLEBESTYRELSEN PÅ 
INTAMA SKOLE I MOZAMBIQUE

               LOTTE ÆRSØE

Jeg ved ikke præcis, hvor gammel 
jeg var, da jeg blev gift. Men ikke 
meget mere end 10 år. Ikke længe 
efter blev jeg gravid og fik mit første 
barn – min søn, som i dag er en ung 
mand på 24 år. I alt har jeg syv børn 
– den yngste er en pige på syv år.

Jeg har aldrig selv gået i skole,  
så jeg er meget glad for, at de tre 
yngste ikke alene går i skole, men 
går i en rigtig god skole. De går 
sammen med mit barnebarn. Skolen 
ligger næsten to timers gang fra 
vores hjem, men det er vigtigt for 
mig, at børnene kommer derhen 
hver dag. 

Selv om jeg ikke kan læse eller 
skrive, er jeg blevet valgt til skolens 
bestyrelse. Det er jeg meget stolt af. 
Jeg lærer en masse og har fundet ud 
af, hvor stor en forskel jeg kan gøre. 

Jeg er begyndt at arbejde for, at 
vi får opført en skole tættere på 
min landsby. Lige nu er der ingen 
skole på vores side af floden, og det 
betyder, at mange børn ikke får en 
uddannelse. Hvis det lykkes, vil der 
være mange flere børn fra lands- 
byen, der kommer i skole. 

Intama Skole er en af 28 såkaldt glade 
skoler, som Oxfam IBIS støtter i  

Alto Molocue, der er et af  
Mozambiques fattigste områder. 

Jeg er 
meget 
stolt
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”Jeg har sat pris på Oxfam 
IBIS’ arbejde gennem mange 
år. Og jeg blev rigtig impone-
ret over indsatsen i forhold  
til Panamapapirerne, hvor 
Oxfam IBIS var med til at  
afsløre skattely og få folk  
til at forstå, hvad det koster  
verdens fattigste. Den kamp 
fortjener opbakning.” 

DERFOR STØTTER jeg

Hvad med dig?  
Vi vil meget gerne vide, hvorfor netop du har valgt at 
støtte Oxfam IBIS’ arbejde. Send en mail til mab@oxfamibis.dk

Marie Louise Bistrup. 
Medlem af Oxfam IBIS

HISTORIEN BAG FORSIDEN
Hadisah Ibrahim er 15 år og var pavestolt 
over at blive interviewet, da Oxfam IBIS’ 
journalist og fotograf for nylig besøgte 
Savelugu Girls Model School i Ghana. Det er 
en af de pigeskoler, som lokale myndig- 
heder har oprettet med inspiration fra 
Oxfam IBIS’ modelskole, og som giver 
tusindvis af fattige piger mulighed for at få 
en god uddannelse.

OXFAM IBIS’ MEDLEMSBLAD 
#154, MARTS 2018

Her er de glade for skat / 8
Se, hvordan skat kan blive Ghanas 
vej ud af fattigdom.

HVIS DU VIRKELIG ELSKER / 12
Mange steder forventes kvinder at leve 
med vold. Men nu skal det være slut.

i hænderne på Boko Haram / 20
Bakau og Halima overlevede fangenskabet 
- læs deres historie.

I disse dage forbereder Oxfam  
IBIS og en række partnere en stor 
indsats for mange tusinde syd- 
sudanske flygtningebørn i Uganda 
og Sydsudan. 

Børnene skal hjælpes i skole, de 
skal have et dagligt måltid mad 
og vigtig professionel hjælp til at 
bearbejde de traumer, som borger-
krigen har givet dem.

Projektet, der er finansieret 
af EU med tilskud fra Danida, har 
særlig fokus på, at de lærere, der 
skal undervise de udsatte børn, 
også kan lære børnene at undgå 
konflikter og blive aktive deltage-
re i deres samfund. Lærerne lærer 

også at tage hensyn til køn og 
ligestilling i deres undervisning. 

"Med projektet kan vi generelt 
forbedre vilkårene for lærere og 
elever i konfliktsituationer. På den 
måde vil projektet få betydning 
for langt flere end de 40.000 børn, 
vi i første omgang når,” siger 
Irene Fredriksson, seniorrådgiver i 
Oxfam IBIS. 

3 ting, der er 
værd at  
bruge tid på

YOUTUBE: DRENGEN, DER  
SER SKATTE OVERALT

En charmerende lille 
video om børn i en 
af verdens største 
flygtningelejre i 
Uganda. De kommer 
fra Sydsudan, og med 
hjælp fra blandt andre 

Oxfam har de bevaret fantasien og evnen til at 
drømme. Søg på ”Unexpected stories of hope” 
på YouTube. 

PODCAST: MYTER FOR  
MILLIARDER

Aske Helweg Krarup er 
nyudklækket podcast-
vært og undersøger i 
sin debut, hvad der er 
fakta, og hvad der er 
myter om dansk  
udviklingsbistand.  

Under overskrifterne økonomi, menneskerettig-
heder og ”hvor dårligt går det egentlig?” taler 
han med forskere, politikere, almindelige  
mennesker og en enkelt medarbejder fra  
Oxfam IBIS om udviklingsbistand. Lyt med på 
www.myterommilliarder.podbean.com

ANALYSE: SÅDAN SKABER 
VI EN MERE LIGE VERDEN

Afskaf slavearbejde, 
brug beskatning til 
at mindske ekstrem 
rigdom, afskaf love 
og tiltag, der lægger 
låg på samfundslivet. 
Sådan lyder et par 
af anbefalingerne til 
verdens regeringer og 
virksomhedsledere i 
den årlige uligheds-

rapport, Oxfam netop har udgivet. Se oxfamibis.
dk/davos18

Uddannelse til 40.000 
flygtningebørn i Uganda

mailto:mab%40oxfamibis.dk?subject=
http://www.myterommilliarder.podbean.com
http://oxfamibis.dk/davos18
http://oxfamibis.dk/davos18
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HVER GANG 
DU DONERER  
ÉN KRONE TIL 
OXFAM IBIS, 
BRUGER VI:
83 øreR PÅ LANGSIGTEDE 
UDVIKLINGSAKTIVITETER 
OG STØTTE TIL POLITISK 
FORANDRING

7 øreR PÅ AT SIKRE, 
AT OXFAM IBIS DRIVES SÅ  
EFFEKTIVT SOM MULIGT

4 øreR PÅ AT REJSE FLERE 
PENGE TIL UDVIKLING

3 øreR PÅ AT HJÆLPE 
MENNESKER I AKUTTE 
NØDSITUATIONER

3 øreR PÅ OPLYSNINGS-
AKTIVITETER

Forårsholdet fra Vallekilde Højskole 
har netop været i Jordan sammen 
med Oxfam IBIS. Her har de mødt de 
børn, der optræder i årets Læse- 
Raket, og som danske skoleelever 
netop nu læser om. 

I april former højskoleeleverne en 
fortællekaravane, som rejser rundt 
på skoler i Danmark og fortæller ele-
verne om livet i Jordan. Oxfam IBIS 
har også tidligere år haft fortælle-

karavaner, men det er noget nyt, 
at den bliver til i samarbejde med 
Vallekilde Højskole. 

”Jeg glæder mig meget til at se, 
hvordan de unge fra Vallekilde bru-
ger deres faglighed og interesse for 
eventmageri til at lave nogle fan-
tastiske oplæg for børnene,” siger 
Heidi Brehm fra Oxfam IBIS, der er 
begejstret for det nye samarbejde. 

Det samme er man på Vallekilde  
Højskole, hvor forstander Torben 
Smidt Hansen siger:

”Vi lægger vægt på at give vores 
elever ambitiøse udfordringer med 
et globalt perspektiv. Derfor er vi 
stolte af samarbejdet med Oxfam 
IBIS. Eleverne glæder sig til at give 
alt, hvad de har i sig, for at videreføre 
et vigtigt og succesrigt projekt.”

I alt 50 skoler får besøg af kara- 
vanen i løbet af april måned. 

Oxfam har 
forandret verdens 
måde at opfatte 
ulighed på

DANNY DORLING, PROFESSOR VED OXFORD UNIVERSITET  
– i anledning af det verdensøkonomiske topmøde i Davos i februar, hvor  
det blev klart, at fagfolk, politikere og almindelige mennesker nu er enige 
med Oxfam i, at ekstrem ulighed er et problem og en barriere i kampen  
for at udrydde fattigdom.

VALLEKILDE 
HØJSKOLE 
BAG ÅRETS 
LÆSE-
KARAVANE
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danmarks indsamling

MALI LIGE NU
Mali ligger i Vestafrika og er et af 
de fattigste lande i verden. I 2012 
begyndte oprørsgrupper at hærge 
den nordlige del af landet og 
sendte store dele af befolkningen 
på flugt. 

Mange af de flygtede er børn, som 
alene eller sammen med deres 
familier bor hos plejefamilier eller 
i midlertidige boliger. De forsøger 
at klare sig gennem dagen, og om 
natten prøver de at finde en plads 
i de allerede overfyldte hjem.
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danmarks indsamling

MALI: Aminatou er syv år gammel. Hun  
er flygtet fra det nordlige Mali til hoved- 
staden Bamako. Her bor hun nu med 
sin far, sine syv søskende og fire andre 
børn, som hendes far har taget til sig. 

Aminatous far tjener penge ved at  
samle plastaffald, som han gør rent og 
sælger som genbrugsmateriale. Det er 
kun lige nok til at holde sulten fra døren 
og betale husleje for det værelse, som 
hele familien må dele. Det er småt, og 
hver nat er der nogle af børnene, som  
må finde et andet sted at sove. 

Overalt i Mali finder man familier, der 
som Aminatous er blevet udvidet med 
plejesøskende, fordi de har åbnet deres 
hjem for slægtninge, bekendte eller helt 
fremmede, som har bedt om husly og 
hjælp. 

I MALI ER BØRN ALLES ANSVAR 
”I Mali er alle børn et fælles ansvar. 
Derfor vil de uledsagede børn næsten 
altid finde nogle, som vil gøre deres 
bedste for at tage sig af dem, uanset 
om de kender barnet i forvejen eller ej,” 
siger Mahamadoun Kelepily fra Oxfam 

IBIS' partner, den malisiske organisation 
CAEB. 

Desværre lever mange af familierne i 
forvejen i yderste fattigdom og har svært 
ved at give børnene det, de har brug for. 
Ligesom i Aminatous familie mangler der 
ofte plads og mad, og der er alt for sjæl-
dent råd til at sende børnene i skole. 

HÅNDSRÆKNING TIL PLEJEFAMILIERNE
Den bedste måde at sikre et trygt hjem 
til de mange børn på flugt i Mali er at 
støtte de familier, der tager børnene til 
sig. Det kan vi nu gøre med de penge, 
som gavmilde mennesker gav til årets 
Danmarks Indsamling. 

Oxfam IBIS vil arbejde sammen med 
plejefamilierne til mere end 1.000 ud-
satte børn. Sammen vil vi skabe trygge 
hjem, sikre ernæring, skolegang og psy-
kosocial støtte til de internt fordrevne 
drenge og piger og deres plejesøskende.

”Vi kan hjælpe en gruppe meget 
sårbare børn til en bedre tilværelse, og 
vi kan give en afgørende håndsrækning 
til de familier, der gør deres bedste for at 
hjælpe,” siger Mahamadoun Kelepily.

Mennesker i hundredtusindvis har forladt deres hjem på flugt fra bevæbnede 
grupper i det nordlige Mali. Med penge fra                                 2018 vil Oxfam IBIS 
støtte de familier, der åbner deres hjem for de mange fordrevne.

       MALENE AADAL BO            LOTTE PÉREZ VALERA JENSEN          

Støtte til 
plejefamilier 
giver håb for 
børn på flugt 
i Mali

DANMARKS 
INDSAMLING
12 af Danmarks største humani-
tære organisationer står sammen 
med DR bag Danmarks Indsamling.

2007 var første gang, indsam-
lingen fandt sted, og siden har 
det været en årlig tilbagevenden-
de begivenhed. 

1 milliard kroner har  
danskerne i alt bidraget med 
igennem årene. 

Syv millioner mennesker i 
verdens fattigste lande har fået 
gavn af de indsamlede penge. 
De er blandt andet gået til at 
bekæmpe sult, bekæmpe mødre-
dødelighed og i 2018 til at hjælpe 
børn til et godt og trygt hjem.
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skat i ghana

En bedre fremtid
Kodeordet 
er skat
Skat er afgørende for Ghanas evne til at løfte sin befolkning ud af fattigdom. 
De store spillere skal forhindres i at unddrage sig skat, og den brede befolkning 
skal motiveres til at bidrage. Og så skal man sikre, at skattekronerne ikke 
forsvinder i korruption.

      RIKKE HOVN POULSEN           LOTTE ÆRSØE

De unge medlemmer af gruppen Youth 
Empowerment for Life i Tamale i Ghana 
har påtaget sig rollen som vagthund, 
der blandt andet sikrer, at skattekronerne 
bliver brugt, som de skal.
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skat i ghana

GHANA: ”Det var her på hospitalet, at vi 
opdagede, at der blev snydt med skatte- 
kronerne,” lyder det fra den lille gruppe 
unge mænd og kvinder, der har samlet 
sig i den støvede varme foran hospitalet 
i Tamale i det fattige nordlige Ghana. 

De er en del af gruppen Youth Empow-
erment for Life og stolte af den forskel, 
de har gjort. De er landmænd, småhand-
lende, telefonkortsælgere og lærere, 
og de nægter at finde sig i, at Tamales 
indbyggere ligesom i dag bliver spist af 
med hullede veje, dårlige hospitaler og 
for få og for dårlige skoler. 

De drømmer om udvikling og er villige 
til at stampe den op af jorden selv. 
Blandt andet ved at få flere i deres 
lokalsamfund til at betale skat og ved at 
sikre, at skattekronerne bruges rigtigt. 

”Vi beder hele tiden myndighederne om 
at gøre noget. Men de lokale myndigheder 
har ikke penge til alt det, vi har brug for. 
Og så var det, at vi fik idéen om at lave 
en kampagne for at få folk fra vores eget 

lokalsamfund til at betale mere i skat,” 
siger Abu Inusah, der er leder af gruppen.

For selv om Tamale langt fra er rigt, 
har mange alligevel nok til at kunne give 
mere til fællesskabet. 

”Vi sagde til folk: 'Hvis I vil have gode 
veje og hospitaler, er I også nødt til 
selv at give noget. Og hvis I er med til at 
betale, så får I til gengæld ret til at blive 
hørt og til at kræve noget igen,'" siger 
Abu Inusah.

”Nogle havde svært ved at se, hvorfor 
de skulle give noget til staten," tilføjer 
han, "men generelt tog folk overrasken-
de godt imod.”

BLOD PÅ TANDEN 
Youth Empowerment for Life er en af de 
ungdomsgrupper, der støttes af Oxfam 
IBIS. De får blandt andet adgang til viden 
om økonomi, budgetter og regnskaber, 
og de lærer om landets lovgivning og de 
almengyldige menneskerettigheder. 

Om det udelukkende skyldes de unges 
indsats, er tvivlsomt, men ifølge de loka-
le myndigheder har de fået flere skatte- 
betalinger ind i år end sidste år. Og de 
unge har fået blod på tanden.

”På den her måde kan vi være med til 
at udrydde fattigdom,” lyder det entu-
siastisk fra Abu Inusah.

Og så er der det med, at ungdoms-
gruppen afslørede og stoppede svindel 
på det lokale hospital. Men først skal 
vi lige 600 kilometer sydpå – til Ghanas 
pulserende hovedstad Accra, hvor andre 
kæmper samme kamp, men med lidt 
andre redskaber. 

FOR LET AT UNDGÅ SKAT
Ben Boakye er ulasteligt klædt i ternet 
skjorte og stålsat blik. Han leder tænke-
tanken African Centre for Energy Policy 
(ACEP), der har til huse på universitetet i 
Accra. Hans forgænger sidder i dag som 
viceminister inden for naturressourcer, 
så det er nogle store sko, den unge 
mand skal fylde ud. 

Efter få minutters samtale er man 
overbevist om, at han er opgaven vok-
sen, og det er da også kun et par dage 
siden, han var vært for en stor gruppe 
afrikanske ledere på et topmøde med 
emnet ”Hvordan får vi flere penge ind i 
skat?”

”Ghana er gået fra at være udviklings-
land til mellemindkomstland – især på 
grund af den olie, der blev fundet i 2010. 
Det er fantastisk, men betyder også, 
at vi i stigende grad selv skal stå for 
befolkningens uddannelse og sundhed 
og for at løfte de dårligst stillede ud 
af fattigdom. Det kræver flere penge i 
statskassen, end der er i dag,” siger Ben 
Boakye.

Men det er svært at opbygge et effek-
tivt skattesystem i Ghana. Økonomien er 
domineret af en stor uformel sektor, som 
ikke er registreret og derfor i sagens 
natur ikke betaler skat. Og de store sel-
skaber har alt for let ved at undgå skat.

I dag mister Ghana i omegnen af otte 
milliarder kroner hvert år alene som 
følge af særlige skatterabatter til store 
virksomheder. Det svarer til 66 procent af 
hele landets uddannelsesbudget. Dertil 
kommer alle de andre former for mistede 
skatteindtægter. 

”Der er et kæmpestort potentiale i at 
få blandt andet Ghanas olie- og gas- 
industri til at bidrage mere til fællesska-
bet. Vi arbejder for gennemsigtighed, 
retfærdighed, for at sikre skattebetaling 
og for at mindske korruption,” siger Ben 
Boakye. 

TÆNKETANK MED STOR EFFEKT 
Tænketanken laver analyser, holder 
møder med ministre og laver kurser for 
parlamentsmedlemmer og journalister.

De møder ofte modstand fra dem, der 
tjener fedt på den måde, systemet er 
indrettet på i dag. Men de har også  
stærke medspillere – blandt andet me-
dierne, som ACEP bruger meget aktivt.

”Politikerne lytter og handler, når vi 
bruger radio og tv til at offentliggøre 
vores analyser og skabe debat. Når 
først historien når folk på gaden, skal 
politikerne nok reagere. Det er virkelig 
effektivt,” siger Ben Boakye.

Et andet sted i byen sidder Tijani 
Hamza. Han er Oxfams øverste direktør i 
Ghana. Og det er hans medarbejdere, der 
koordinerer indsatsen på skatte- 
området, så de unges aktivisme i Tamale 
støtter op om Ben Boakyes lobbyarbejde 
i Accra – og omvendt.

”Den lille kvægavler i nord skal yde, 
hvad der er fair – og det samme skal olie-
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skat i ghana

millionæren i Accra," siger Tijani Hamza.
"Og så skal vi naturligvis samtidig ar-

bejde for, at de penge, der kommer ind, 
rent faktisk ender ude på hospitalerne, 
i klasseværelserne, og hvor der ellers er 
brug for udvikling,” tilføjer han.  
 
SAMMEN KAN VI GØRE DET  
Og så er vi tilbage ved hospitalet i Tamale. 
For ikke alene har de unge fra Youth 
Empowerment for Life sørget for, at der 
kommer flere penge ind i systemet. De 
har også opdaget og standset svindel på 
det lokale hospital: Fødende kvinder blev 
tvunget til at betale dyrt for håndklæ-
der, sæbe og mad, mens de var indlagt 
– selv om disse ting var til rådighed på 
hospitalet, og selv om mange af kvin-
derne tilmed selv havde det med. En lille 
gruppe ansatte stak pengene direkte i 
egen lomme.

”Så snart vi opdagede svindlen,  
gik vi til hospitalsledelsen. Da de ikke 
ville lytte, tog vi emnet op i et radio- 
program. Og så skete der noget. Svindlen 
blev stoppet, og nu ved folk, at vi  
holder øje med, hvad der foregår,” siger 
Abu Inusah fra Youth Empowerment  
for Life.

På den måde holder Ben, Abu og Tijani 
øje med skattesystemet fra hver sin 
vinkel. Det er en stor mundfuld, de har 
kastet sig over. Men sammen kan de 
gøre det.

GHANAS ØKONOMI
ulighed Andelen af ghanesere, der lever i ekstrem fattigdom, er faldet fra 52 
procent i 1992 til 24 procent i 2013. Til gengæld stiger uligheden. De rigeste 
10 procent af befolkningen ejer i dag mere end dobbelt så meget som de  
fattigste 40 procent. Mens 2,5 million ghanesere er løftet ud af fattigdom,  
er en million mennesker i de nordlige provinser blevet markant fattigere. 

SKATTEGRUNDLAG På en opgørelse over, hvor gode de vestafrikanske lande 
er til at opkræve skatter i forhold til indtægterne, ligger Ghana sjettesidst. 
Lande som Mali, Elfenbenskysten og Togo scorer højere. Hvert år mister Ghana 
omkring otte milliarder kroner som følge af skatterabatter til virksomheder. 
Det svarer til 66 procent af landets uddannelsesbudget. 

Ungdomsgruppen i Tamale står bag 
en kampagne, der skal få almindelige 

mennesker til at betale skat. 
For selv om folk i Tamale langt fra er 

rige, har mange alligevel nok til at 
give lidt mere til fællesskabet.
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skat i ghana

JOURNALISTISK ENMANDSHÆR 
I KAMP MOD BENZININDUSTRIEN

Hvad er det for et svindelnummer, 
du vil afsløre?
”Hvis jeg har ret, så har en samling 
forretningsmænd og korrupte politi-
kere fundet en lidt for smart måde at 
handle med benzin på, som snyder 
staten for enorme summer i skat. 

Jeg laver en tv-dokumentar, som 
afslører svindlen og gør det offentligt 
kendt, så der kan blive sat en stopper 
for det. 

Basalt set handler det om en 
masse penge, som en lille gruppe 
stjæler fra alle andre. Det er mere end 
en milliard kroner om året. Hvis de 
penge kommer tilbage til staten, kan 
vi bygge skoler, hospitaler og veje for 
dem.” 

Tror du virkelig, at din historie kan  
ændre noget?
”Ja, det tror jeg. Mine historier har 
blandt andet tidligere fået et stort 
firma til at fyre sin direktør, og mine 
afsløringer i forbindelse med Panama 
Papers har ført til nedsættelsen af 
en kommission, der lige nu afdækker 
problemet – blandt andet er der store 
bøder på vej til en række firmaer. 

Politikerne her i landet er opportu-
nistiske og gør som regel noget ved 
de sager, der bliver store i medierne. 
Til gengæld skal der opmærksomhed 

til – de slår jo ikke frivilligt den høne 
ihjel, der lægger guldæg… ”  

Hvordan endte du som under- 
søgende journalist?
”Da jeg i sin tid søgte ind på journa-
listuddannelsen, var mit mål at blive 
DJ på en radiostation. Men undervejs 
så jeg, hvor urimeligt vores samfund 
er. Og jeg fandt ud af, at min mikro-
fon kan gøre meget for de svageste 
grupper i Ghana. Jeg udviklede en 
passion for at fortælle historier om 
menneskers hverdagsproblemer. Og 
der er så meget at fortælle, at det er 
umuligt for mig at stoppe igen. 

For nylig lavede jeg en historie fra 
en guldmine, som en bevæbnet milits 
havde overtaget kontrollen med. 
Pengene fra minen endte via lokale 
mellemmænd hos nogle rigmænd i 
Dubai, uden at Ghana fik en krone i 
skat. 

Det blev en kæmpe sag, og efter- 
følgende lavede politiet en stor 
aktion og tog kontrollen med minen 
tilbage. Det er jeg virkelig stolt af, for 
det betyder, at pengene nu bliver i 
Ghana, hvor de hører til.” 

Du kan følge Kwetey og hans arbejde 
på Facebook. Søg på hans navn 
Kwetey Nartey.

TAK FOR
HJÆLPEN!

I december bad vi om støtte til Kwetey 
Narteys nye dokumentarfilm om 

skattesvindel i Ghana. Mere end 1.000 af 
jer gav en donation, og vi fik over 60.000 

kroner ind til Kweteys arbejde. Tusind tak. 
 

Vi glæder os til at vise dig 
resultatet senere i år. 

Kwetey Nartey er en af Ghanas 
mest anerkendte under- 
søgende journalister. Nu har 
han sammen med Oxfam IBIS 
kastet sig over en vigtig 
historie om et svindelnummer, 
der hvert år koster ghaneserne 
mere end en milliard kroner i 
mistet skat. 

      RIKKE HOVN POULSEN           LOTTE ÆRSØE
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GUATEMALA: ”Hvis jeg ikke havde sagt 
fra, ville jeg være død, og mine døtre 
fanget i volden. Jeg nægter, at de skal 
gentage min historie. Jeg vil være den 
sidste,” siger Ana María.

Hun viser vej gennem en labyrint af  
snoede grusstier og stræder, der skiller 
de små huse ad i den lille landsby nær 

Santiago de Atitlán i Guatemala. Det er 
fattigt og slidt men hyggeligt, og den var-
me sol danser i støvet fra børnenes leg.
Hun træder over et par sovende hunde og 
tæt forbi en hønsegård, før den snoede 
sti når hendes lille hus. 

”Jeg mødte min mand, da jeg var 16 år. 
Et år senere var jeg gravid med vores før-
ste datter. Halvandet år senere ventede 
jeg nummer to. Meget af den tid er sløret 
for mig, fordi det var så hårdt. 

Min mand begyndte at drikke, og jeg 
blev slået meget og fik ingen penge. Det 
var min søster, der først opdagede, at 
der var noget helt galt,” siger Ana María 
og holder blikket på den støvede jord. 
Hendes søster står loyalt bag hende. 
Volden blev for meget for Ana María, der 
frygtede for sit liv. 

”En dag var jeg taget hjem til min mor 
for at få lidt fred, men han opsøgte mig 
der og gik helt amok. Han bankede både 
mig og min mor, før han brændte alt mit 
tøj. Det fik mig til at tage beslutningen 
om at forlade ham. Jeg nægter at have 
et liv, hvor jeg ikke føler, jeg kan spise 
eller trække vejret frit.”

FRIHED KRÆVER EN INDTÆGT
Det var svært for Ana María at forlade 
sin mand - især fordi det traditionelt er 

mændene, der ejer jorden og bestemmer 
over pengene i familien. Det gør kvinder 
økonomisk afhængige af deres mænd og 
binder dem i voldelige parforhold. 

Men Ana María fik hjælp. Gennem en 
lokal kvindeforening, som Oxfam IBIS har 
været med til at stifte, tog Ana María et 
kursus i at fremstille smykker af perler.

Målet var at tjene nok til at klare sig 
selv og sende sine piger i skole. Begge 
dele er lykkedes. 

Mens Ana María fortæller, viser hun 
stolt sine kreationer frem, der med 
smukke farver står i kontrast til Ana 
Marías mørke fortid. Men fremtiden  
tegner godt for Ana María og hendes to 
piger. Kvindeforeningen har givet Ana 
María noget at leve af og også været 
et fristed, hvor hun har kunnet dele sin 
historie og få andre kvinders støtte. 

Stedet er på mange måder et tiltrængt 
åndehul, for vold mod kvinder er stadig 
tabu. Men Ana María er klar til at gå for-
rest med en besked til andre kvinder:

”Hvis jeg ikke havde forladt min  
mand, var jeg blevet banket ihjel. Mange 
kvinder siger aldrig fra over for vold,  
og mange af dem dør. Jeg siger til  
andre kvinder, at de skal sige fra. Vi 
kan godt klare os selv, hvis vi støtter 
hinanden.”

HVAD GØR 
OXFAM IBIS
KRISEHJÆLP Oxfam IBIS er 
medstifter af kvindeforeningen 
Consorcio de Asociaciones de 
Santiago de Atitlán, som tilbyder 
kvinder krisehjælp og kurser i 
fremstilling af tekstiler og perle- 
smykker, som de kan sælge. 

rettigheder Kvinderne får også 
kurser i rettigheder og i, hvordan 
de kan få juridisk hjælp. 

FRISTED Foreningen har opført en 
hel lille landsby ved Santiago de 
Atitlán ved Atitlánsøen, som er et 
fristed for kvinder. 

Vejen ud af  
vold er belagt 
med perler
Livet for utallige kvinder i Guatemala er i ruiner efter årtiers vold og overgreb. 
Deres skrig hører ingen. Men sammen med Oxfam IBIS har en stor gruppe kvinder 
fundet en vej ud af volden – den vej er belagt med perler og tekstiler.

      ANDREAS NILAUS LARSEN          BERTIL SUADICANI
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Send en gave til 
verdens kvinder

SMS STYRKE TIL 1414,  
så giver du 50 kroner til 
kampen mod ulighed og 

uretfærdighed.

Ana María fandt modet til at forlade sin 
mand, da han en dag gennembankede 
ikke bare hende, men også hendes mor. 
Det har været afgørende for Ana María, 
at hun med støtte fra Oxfam IBIS har fået 
mulighed for at tjene sine egne penge.
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HONDURAS: “Vi er en ny generation, der 
er i stand til at ændre det honduran-
ske samfund,” erklærer Olivia Cáceres 
myndigt.

”Vi har modet til at forsvare kvinders 
og de oprindelige lencafolks territori-
er og rettigheder. Jeres rettigheder,” 
fastslår hun og ser alvorligt rundt på de 
lyttende lencafolk. De skutter sig i den 
kølige bjergluft, mens en bevæbnet  
politieskorte patruljerer på området 
uden for forsamlingshuset. 

Olivia Cáceres er ældste datter af den 
44-årige menneskerettigheds- og miljø- 
aktivist Berta Cáceres, som blev skudt 
og dræbt i sit hjem i byen La Esperanza 
3. marts 2016. Som leder af den indian-
ske organisation Copinh kæmpede hun  
imod minedrift og den omstridte Agua 

Zarca-dæmning over floden Gualcarque 
- et projekt, som ville have oversvømmet 
store dele af lencafolkets land, øde-
lagt landbrugsjord og begrænset deres 
adgang til drikkevand. 

Med drabet på Berta Cáceres mistede 
Honduras én af sine stærkeste stemmer 
for de oprindelige folks rettigheder. 

Nu går Olivia i sin mors fodspor i 
kampen mod de politiske magthavere i 
Honduras. I november sidste år blev hun 
valgt til kongressen for oppositionspar-
tiet Libertad y Refundación, også kendt 
som Libre, hvor hun nu repræsenterer 
lencafolket og et af landets fattigste 
områder, Intibucá. 

De oprindelige folk er især truet af 
private og multinationale selskaber, som 
udnytter landets naturressourcer og 

ødelægger naturen, uden at det kommer 
lokalbefolkningen til gode.

“Den korrupte elite i Honduras og de 
internationale virksomheder udnytter 
vores land, mens alt for mange hondu-
ranere lever et uværdigt liv i fattigdom 
med arbejdsløshed og vold.  Men jeg 
vil give folket en stemme,” siger Olivia 
Cáceres.

VERDENS FARLIGSTE LAND
Siden 2010 er mere end 125 aktivister 
blevet dræbt i Honduras, som ifølge 
den internationale ngo Global Witness 
er verdens farligste land for miljø- og 
menneskerettighedsaktivister. 

I oktober sidste år udkom en interna-
tional og uafhængig ekspertgruppe med 
en opsigtsvækkende rapport, som kon-

I et lille, slidt forsamlingshus i en landsby i 
Honduras rejser Olivia Marcela Zuñiga Cáceres 
sig op foran en gruppe lencaindianere. Hun er 
datter af den dræbte aktivist Berta Cáceres 
og fast besluttet på at videreføre sin berømte 
mors kamp.  

      ANNE SOFIE HOFFMANN SCHRØDER          BETINA NATHALIE GARCIA

 I Bertas  
 fod-
 spor
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BERTA CÁCERES 
• I marts 2016 blev den berømte honduranske  

miljø- og menneskerettighedsforkæmper Berta 
Cárceres skudt og dræbt af to bevæbnede mænd 

 i sit hjem i La Esperanza i Honduras. 

• Berta Cáceres var leder af den indianske  
organisation Copinh og forsvarede blandt andet 
de oprindelige folks rettigheder i sagen om en 
omstridt dæmning, Agua Zarca, der skulle bygges 
over floden Gualcarque, men som ville have store 
konsekvenser for områdets oprindelige folk.

• Oxfam IBIS var blandt de organisationer, der  
insisterede på en grundig og uafhængig under- 
søgelse af mordet. I marts sidste år udgav Oxfam i 
samarbejde med Berta Cáceres’ familie en rapport, 
som pegede på, at tunge økonomiske interesser 
i Agua Zarca-dæmningen stod bag mordet, og at 
selve koncessionen er ulovlig. 

• I oktober – efter massivt internationalt pres – 
udkom også en international ekspertgruppes 
opsigtsvækkende rapport, som konkluderede, at 
både den virksomhed, som skulle bygge og drive 
dæmningen, og de honduranske myndigheder  
var involveret i drabet. 

• Sideløbende lykkedes det at få Finnfund og FMO – 
de to store europæiske investorer – til at trække 
sig fra projektet, der foreløbig er sat i stå.

Olivia Cáceres er fast besluttet 
på at videreføre sin berømte mors 
kamp for oprindelige folks rettig-
heder i Honduras – en kamp, hun 

udmærket ved, kan være livsfarlig. 

kluderede, at mordet på Berta Cáceres 
var planlagt, og at både de honduranske 
myndigheder og den internationalt 
finansierede honduranske virksomhed 
DESA var involveret.

Det er med andre ord store og drabe- 
lige kræfter, som menneskerettigheds-
forkæmperne og de oprindelige folk er 
oppe imod. Alligevel er 28-årige Olivia 
Cáceres er alligevel fast besluttet på at 
videreføre arven fra sin mor. 

“Jeg er datter af en kvinde, som var et 
forbillede for mig og for mennesker i hele 
verden. Det er min skæbne. På godt og 
ondt,” forklarer hun. 

Vi er i Olivias bedstemors hjem i lands-
byen i La Esperanza. Olivias syvårige søn 
leger ude i haven, mens politifolk holder 
øje. Olivia Cáceres er afklaret med, at 



16 · OXFAM - SAMMEN KAN VI UDRYDDE FATTIGDOM

vold mod KVINDER

hverken hun eller hendes søskende får 
en almindelig hverdag i Honduras igen. 

“Det er farligt arbejde at kritisere 
uretfærdigheden. Min mor blev dræbt, 
fordi systemet og eliten så hende som 
en trussel. Så selvfølgelig er jeg bange, 
men jeg er også inspireret af min mor, 
som hellere ville dø end opgive kampen.”  

BERTA LEVER VIDERE I FLODERNE
Olivias bedstemor er 84-årige Doña 
Austra Bertha Flores, også kendt som 
Mama Berta. Hun holder mindet om sin 
datter i live i sit hjem i La Esperanza. 

Klædt i en rød kjole viser hun rundt i 
Berta Cáceres’ gamle arbejdsværelse. 
I dag er det lavet om til et minderum 
med datterens mange ordener og priser, 
herunder den prestigefyldte Goldman-
miljøpris.

Mama Berta var selv Honduras’ første  
kvindelige borgmester. Hun er stolt af sit 
barnebarns beslutning om at træde ind i 
politik og dermed videreføre kampen på 
vegne af Honduras’ oprindelige folk og 
især oprindelige folks kvinder. 

De må kæmpe særlig hårdt for politisk 
indflydelse i et land gennemsyret af den 
mandschauvinistiske machismokultur. 

“I Honduras har mænd rettigheder, og 
kvinder har pligter. Derfor skal kvinder 
kæmpe. For retten til deres egen krop og 
for retten til deres eget land,” siger hun. 

Den gamle dame sørger over sin 
datter, men hun er overbevist om, at 
Bertas kamp vil leve videre og inspirere 
honduranerne. Og Berta selv er her på en 
måde stadigvæk: 

“Lencafolket siger, at Berta ikke har 
forladt Honduras, men at hun for altid vil 
bo i floden, egetræerne og fyrretræerne. 
Hun er et symbol, der fortsætter med at 
kæmpe for sit land, selv om hun har for-
ladt Moder Jord,” siger Mama Berta stille.

Olivias bedstemor er 84-årige Doña
Austra Bertha Flores. Hun var Honduras’ 

første kvindelige borgmester, og selv om 
hun er urolig for sit barnebarn, er hun mest 

af alt stolt af hendes beslutning om at 
videreføre sin mors og bedstemors kamp.  

HONDURAS
LIVSFARLIGT Honduras i Mellemamerika er et af verdens farligste lande for 
både kvinder og menneskerettighedsforkæmpere. Siden 2010 er der blevet 
dræbt mere end 125 miljø- og menneskerettighedsforkæmpere. 

STRAFFRIHED Hver 18. time bliver en kvinde dræbt. 70 procent af de  
myrdede kvinder er under 25 år, og i mere end 90 procent af sagerne efter- 
forsker politiet ikke mordene, som derfor forbliver uopklarede. 

HÅNDSRÆKNING Oxfam IBIS har i mange år samarbejdet med oprindelige folks 
bevægelser i Mellem- og Sydamerika. Vi støtter særligt oprindelige folks 
organisationer og dem, der kæmper for oprindelige folks rettigheder. 
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BOLIVIA: Kontrol er ikke det samme som 
kærlighed, og jalousi er ikke en kompli-
ment. Det er nogle af de budskaber, som 
i disse uger er printet på plakater i Boli-
vias store byer, og som unge mennesker 
udbreder på radio, i tv og ved at gå på 
gaden og tale med folk. Alt sammen for 
at bekæmpe vold mod kvinder og piger.

I Bolivia er vold nemlig desværre en del 
af hverdagen for mange, og gernings-
mændene er meget ofte kvindernes 
og pigernes egne mænd og kærester, 
hvis adfærd i vidt omfang forsvares og 
tilgives. 

”Når mænd er jaloux og kontrollerende, 
siger man, at det er, fordi hun betyder 
meget for ham. Og hvis han er voldelig 
over for hende, forventes hun at vise sin 
kærlighed til ham ved at tilgive hans op-
førsel,” siger Lisbeth España Rodriguez, 
rådgiver i Oxfam. 

En undersøgelse viser, at mere end 
hver tredje unge bolivianer mener, at 
”hvis du elsker, så tilgiver du vold.” 

OGSÅ I SKOLERNE
Ifølge Lisbeth España er den holdning 
en stærkt medvirkende årsag til, at 86 
procent af unge kvinder er i et voldeligt 
forhold eller kender nogen, der er. Og 
det foregår også i skolerne, hvor stort 
set alle piger (88 procent) svarer ja til at 
have været udsat for fysiske, psykiske 
eller seksuelle overgreb. 

”Man har gjort meget for at ændre de 
strukturelle årsager til vold i Bolivia – 
lovgivning, beskyttelse af rettigheder og 
adgang til hjælp. Men der mangler fokus 
på at ændre de holdninger blandt både 

mænd og kvinder, som gør vold mod kvin-
der så almindelig,” siger Lisbeth España. 

Derfor er netop normer og holdninger 
fokus i en ny indsats støttet af Oxfam 
IBIS og udført af organisationen Colec- 
tivo Rebel Dia. Den består af en kam-
pagne, hvor unge aktivister på forskellig 
vis skaber opmærksomhed og debat om 
den omfattende vold mod kvinder – især 
den, der foregår i parforhold. 

Samtidig støtter Oxfam IBIS efterud-

dannelse af de bolivianske lærere, så 
de bliver klædt på til at ændre elevernes 
adfærd. 

”200 unge aktivister har meldt sig 
under fanerne og delt budskaberne med 
mere end 26.000 unge over det meste af 
Bolivia. Mere end 100 lærere har taget 
deres nye viden med ud på skolerne. 
Sammen har vi taget de første skridt til 
det, der skal blive en vigtig forandring,” 
slutter Lisbeth España.

Hvis du virkelig 
elsker …
70 procent af alle bolivianske kvinder har været udsat for fysisk eller seksuel 
vold. Oxfam IBIS bekæmper vold mod kvinder i Bolivia, blandt andet ved at udfordre 
holdningen: ”Hvis du virkelig elsker, så tilgiver du alt.” 

      MALENE AADAL BO           ACTÚA

vold mod KVINDER

Budskaber som disse deles på sociale medier og hænger som plakater i Bolivias store byer.  
De er led i en kampagne, som skal ændre de normer, der gør, at så mange kvinder oplever vold 
i deres parforhold. 
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HVAD SKETE DER?

 Hvad skete der  
 egentlig med Esvin?
Da vi mødte ham første gang, var Esvin netop blevet optaget på Oxfam IBIS' særlige  
skole for de børn, der arbejder på markedet i Quitzenalgango i Guatemala. Det er tre  
år siden, og vi er taget tilbage for at se, hvordan det er gået ham siden. 

               BERTIL SUADICANI



GUATEMALA: Du husker måske Esvin 
– den lille, sky, karseklippede fyr fra 
Guatemala, som vi skrev om i forbindelse 
med LæseRaketten i 2015?

Dengang bestod hans hverdag i at 
trække tunge vogne i de smalle gyder på 
et af Guatemalas travle markeder. Et alt 
for hårdt arbejde til en dreng på 13 år.

”Det værste er, hvis jeg er uheldig, og 
min vogn vælter. Så råber folk og bliver 
sure. Det kan jeg ikke lide. Hvis frugten 
bliver ødelagt, får jeg ingen penge,” 
sagde han dengang. 

I 2015 var han dog gladere, end han 
havde været længe. Da var han netop 
blevet optaget på CEIPA, som også  
kaldes ”skolen på markedet”. 

Dengang håbede han, at skolen ville 
give ham flere muligheder end det tunge 
slid på markedet. 

CEIPA er støttet af Oxfam IBIS og er 
specielt indrettet til børn, der arbejder på 
det store marked i byen Xela, så de kan 
få undervisning ved siden af arbejdet. 
Hvis ikke det var for skolen, ville disse 
børn aldrig have fået chancen. 

UNG MAND MED SELVTILLID
Esvin er vokset meget på de tre år, siden 
vi så ham sidst. Eller også er det hans 
ranke ryg og den nye frisure, der lægger 
de mange centimeter til. 

Han er ikke længere bange for at blive 
råbt eller grinet af, smart som han er  
i skjorte og udstyret med en mobiltele-
fon, som han har travlt med at kommu-
nikere i. 

”Men jeg har altså ikke nogen kære-
ste. Det har jeg slet ikke tid til,” siger 
Esvin, som stadig arbejder på markedet 
hver formiddag for at hjælpe sin mor. Om 
eftermiddagen går han i skole, og om 
aftenen laver han lektier. 

Indimellem er der tid til at spille 
fodbold, dele stort og småt med broren 
Oscar og diskutere med vennen Mario, 
hvem der er bedst: Barcelona eller Real 
Madrid. Esvin er med andre ord blevet 
teenager. Det er tydeligt, at Esvin har 
gennemgået en stor forandring på få år – 
også mere end man almindeligvis oplever 
i overgangen fra barn til ung. Meget af 
det, mener han selv, at han kan takke 
skolen CEIPA for. 

”Jeg går meget op i min skole. Længe 

forestillede jeg mig, at jeg skulle være 
lærer, men nu har jeg lært mere om sam-
fundet og besluttet, at jeg gerne vil være 
advokat. Så kan jeg både hjælpe andre 
mennesker og tage mig af min mor,” siger 
Esvin. 

SKOLE TIL BØRNEARBEJDERE
Hvert fjerde barn i Guatemala arbejder, og 
alt for mange af dem så meget, at det gør 
det umuligt for dem også at gå i skole.

Esvin kunne have været en af dem, 
men i stedet har han fået chancen for at 
få en uddannelse og løfte sig selv og sin 
familie ud af fattigdom. 

”Skolen er en kæmpe hjælp. Uden den 
var jeg ikke et lige så godt menneske og 
ville ikke have de samme muligheder, 
som jeg har i dag.”
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Læs om Esvin i LæseRaketten  
www.heleverdeniskole.dk/
laeseraketten-arkiv 
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Esvin

Esvin – drengen 
på markedet

TEKST: DORTHE NIELSEN · FOTO: DORTHE NIELSEN OG CEIPA            

”Det værste er, hvis jeg er uheldig, og min vogn vælter. Så 

råber folk og bliver sure. Det kan jeg ikke li’. Og hvis frugten 

bliver ødelagt, får jeg ingen penge.”

Det er Esvin på 13 år, der fortæller om sit arbejde. Han transpor-

terer varer på en stor vogn for folk på markedet i byen Xela. Det 

er hårdt arbejde. Der kan være mere end 200 kg på vognen, som 

skal balanceres rundt i de smalle gyder på markedet. Esvin arbej-

der for en mand, som har ansat 5 drenge. Han tjener 25 quetzal 

om dagen.
Markedet er kæmpestort, og man kan købe alt her – kød, frugt, 

grøntsager, tøj, sko, bøger, køkkenting, musik… alt. 

Mange mennesker tilbringer en stor del af dagen her. Lugten 

af madvarer og nybagte tortillas blandes med lyden af råbende 

sælgere, hunde og legende børn. Det er ligesom at finde vej gen-

nem en labyrint. Det kan godt være temmelig overvældende. 

Markedet har flere afdelinger, fortæller Esvin, og derfor skal han 

nogle gange krydse en større vej med sin vogn. Så skal der passes 

ekstra på, for her kører biler, busser og motorcykler med stor 

fart. Xela er nemlig ikke en lille, fredelig landsby – det er Guate-

malas næststørste by. ”Heldigvis kan der ikke køre biler inde på 

markedet,” siger Esvin med et smil. ”Så ville det være helt umu-

ligt at komme frem.” 

CEIPA – SKOLEN  
PÅ MARKEDET
• Skolen uddanner børn, der 

arbejder på det centrale marked 
i Guatemalas næststørste by 
Quetzaltenango (kaldet Xela).

• Det er gratis for børnene at gå 
på skolen.

• Skolen startede med at give 
15 børnearbejdere mad og  
undervisning og har siden  
hjulpet over 8.000 børn.

• Skolen ligger inde på selve  
markedet, så den er lettilgæn-
gelig for børnene.

• Børnene får et måltid mad  
hver dag på skolen, så de kan 
koncentrere sig.

• Lederen af skolen, Hector Léon, 
er selv tidligere elev på skolen.

http://www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten-arkiv
http://www.heleverdeniskole.dk/laeseraketten-arkiv
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Mange af Halimas naboer blev dræbt, og 
store dele af byen blev brændt ned, da 
landsbyen Gwoza i 2014 blev angrebet af 
Boko Haram. 

”Vi, der overlevede, blev holdt fanget. 
Det blev befalet, at alle piger ældre end 
10 år skulle giftes. Vi kunne vælge en 
mand fra landsbyen, og dem, der ikke 
gjorde det, ville Boko Haram-soldaterne 
selv tage som koner. Jeg var 13 år, da jeg 
blev gift,” siger Halima. 

Hendes nye ægtemand var en voksen 
mand, der arbejdede som chauffør for 
Boko Haram. Hun havde været gift med 
ham i seks måneder, da han blev bedt 
om at køre til en by uden for Boko  
Harams område. 

HALIMAS HISTORIE:

"Hvis prostitution 
var den eneste vej, 
ville jeg gøre det”

        BLASIUS ABONGE OG MALENE AADAL BO           
        ZAINAB ALI, TOM SAATER OG JERRY CHINDA 

300 børn deltager lige nu i 
Oxfam IBIS' uddannelsesprojekt i
Nigeria. De får tilbudt et seks 
måneders intensivt kursus, hvor  
de lærer at læse, skrive og regne. 
Desuden får de et dagligt måltid 
mad og viden om, hvordan de 
passer på sig selv.

NIGERIA: Undervisningen foregår på en af Damboas 
skoler, som låner lokalerne ud om eftermiddagen, 
hvor den almindelige skoledag er slut. Til gengæld 
har projektet betalt for at sætte skolen lidt i stand.

Skoler og lærere har været et specifikt mål for 
Boko Haram (navnet betyder ”uddannelse forbudt”). 
Derfor er der lige nu et stort underskud af lærere i 
hele det nordlige Nigeria. En vigtig del af projektet er 
derfor at uddanne lærere. De får særlige værktøjer til 
at undervise i de intensive forløb og til at hjælpe de 
sårbare og ofte traumatiserede børn.

Uddannelsesprojektet i Damboa er et pilotprojekt, 
der på et enkelt år og med knap to millioner kroner 
skal vise vigtigheden og effekten af at skabe et 
uddannelsestilbud til de allermest udsatte børn med 
særligt fokus på de drenge og piger, der har været i 
hænderne på Boko Haram. Erfaringerne skal bruges 
til at skabe et permanent uddannelsestilbud.

Sådan 
hjælper 
vi Boko 
Harams 
ofre
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Halima var 13 år, da hun 
blev tvunget til at gifte 
sig med en voksen mand, 
der var chauffør for Boko 
Haram. I dag bor hun som 
flygtning i Damboa sammen 
med sin tante, som er den 
eneste slægtning, hun har 
kunnet finde.  

Da landsbyen Ba’ale blev angrebet af 
Boko Haram i 2013, blev de fleste børn 
skånet, men kun for at blive kidnappet 
og tvunget til et liv som træl for Boko 
Haram. Dengang var Bakau ni år. 

Han havde det hårdt hos Boko Haram. 
Han og de andre børn fik altid for lidt at 
spise og vidste aldrig, hvornår de fik mad 
igen. De sov på den bare jord, og dagene 
gik med hårdt arbejde. Nogle børn blev 
tvunget til at bære store bylter ind på et 
marked i en landsby - bylter, som deto-
nerede og forvandlede uskyldige børn til 
selvmordsterrorister. 

BAKAUS HISTORIE:

"Jeg var så bange. 
Bange for, at de ville 
dræbe mig eller gøre 
mig til en af dem"

”Han blev genkendt og tilbageholdt af 
militæret. Siden har jeg intet hørt fra 
ham,” siger Halima. 

Hans forældre anbragte Halima hos 
nogle af deres slægtninge langt fra Ha-
limas hjemby. Slægtningene behandlede 
hende skidt i håbet om, at hun ville stik-
ke af, så de kunne slippe for ansvaret. 

”Men jeg kendte ingen og vidste ikke, 
hvor jeg kunne tage hen. Så i lang tid 
blev jeg,” siger Halima, der i perioder  
kun fik mad, når venlige naboer gav 
hende lidt. 

JEG HAR NÆSTEN LAGT DET BAG MIG
Til sidst blev det alligevel utåleligt for 
Halima at blive, så hun tog af sted for- 
beredt på at gøre, hvad der skulle til for 
at overleve. 

”Hvis prostitution var den eneste 
vej, så ville jeg gøre det. Det havde jeg 
besluttet,” siger Halima, der dengang 
endnu ikke var fyldt 15 år. 

Hun drog af sted til fods til den 
nærmeste by. Her fik hun lov at låne en 

telefon og fik mirakuløst fat i en tante, 
som havde overlevet og var i sikkerhed i 
Damboa. 

Her bor Halima i dag. Rygter siger, 
at hendes mor sammen med nogle af 
hendes søskende er i en flygtningelejr 
et andet sted i Nigeria, men ingen ved 
det med sikkerhed. Halimas far har ingen 
hørt noget til. 

Halima har haft det svært på grund 
af de oplevelser, hun har haft, og fordi 
hun nu som flygtning ikke har mange 
muligheder.

”Da Oxfam IBIS åbnede en skole, var 
jeg så heldig at blive optaget. Siden da 
har alt forandret sig til det bedre for 
mig,” siger Halima. 

"Fordi jeg kommer her, kan jeg bedre 
glemme mine problemer – jeg har næ-
sten lagt de dårlige oplevelser bag mig. 
Det har givet mig håb,” tilføjer hun. 

Giv et ekstra bidrag, 
så vi kan gøre mere for børn  

som Bakau og Halima. 

SMS FREMTID TIL 1414,
så giver du 50 kroner til 

arbejdet for verdens 
fattigste.
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6 GRUNDE 
TIL, AT 
UDDAN-
NELSE 

ER NØDHJÆLP
Oxfam IBIS arbejder for, at uddan-
nelse bliver en lige så naturlig del af 
nødhjælpsindsatser verden over som 
mad, rent vand og lægehjælp. Det er 
der seks gode grunde til:

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. De er sam-
men med jævnaldrende og kan kon-
centrere sig om at være børn igen.

SAFE SPACE Børn og unge, der går i 
skole, er mindre udsatte for at blive 
børnesoldater eller ende i prostitu-
tion eller børnearbejde, for det viser 
dem alternative måder at tjene penge 
på. De får en tryggere hverdag og håb 
om en fremtid.

LIVREDDER Når udsatte børn og unge 
lærer om hygiejne, kan de beskytte 
sig selv og deres familier mod smitte. 
Og når de lærer om sygdomme, ved 
de, hvordan de kan behandles.  

RETTIGHED Uddannelse er en menne-
skeret, men i dag er der millioner af 
børn, der ikke går i skole på grund af 
krig og konflikt.

FREMTID For at genopbygge et kata-
stroferamt samfund er der brug for 
mennesker, der kan læse, skrive og 
regne, og som forstår deres rolle som 
demokratiske borgere. 

FRED Ifølge Verdensbanken falder 
risikoen for krig med tre procentpoint, 
hver gang 10 procentpoint flere børn 
kommer i secondary school. Når børn 
i konfliktområder går i skole, er der 
mindre risiko for, at de som voksne 
kommer til at kopiere de voldelige 
mønstre. 

Bakau var fange hos Boko Haram i fire 
år. Da han endelig blev genforenet med 

sin familie, var han så forandret, at 
hans mor ikke kunne genkende ham. 

Oxfam IBIS hjælper børn som Bakau til 
en uddannelse og en bedre fremtid. 

SKRID UD OG DØ I SKOVEN
På et tidspunkt blev Bakau syg. Han fik 
feber og udslæt og tabte sig voldsomt. 
Han var ikke længere til nogen gavn, så 
han fik besked på at ”skride ud og dø i 
skoven.” 

Men Bakau var heldig. Han blev fundet 
af en gruppe flygtninge, som hjalp ham. 

”Vi løb gennem natten. Jeg var forfær-
delig bange og frygtede at blive fanget 
igen. Og jeg var syg og så tørstig, at jeg 
troede, jeg skulle dø,” fortæller Bakau. 

Til sidst nåede de frem til byen Dam-
boa, hvor regeringens soldater har lagt 
en beskyttende ring om indbyggerne, og 
hvor tusindvis har søgt tilflugt på flugt 
fra Boko Haram. 

Efter fire år blev Bakau genforenet 
med sine forældre i Damboa. Her havde 
de boet siden angrebet på landsbyen. 
Hans mor kunne først ikke genkende 
ham – alt ved ham syntes forandret. 

“Jeg havde det forfærdeligt, mens jeg 
var hos Boko Haram. Jeg var så bange. 
Bange for, at de ville dræbe mig eller 
gøre mig til en af dem.” 

Livet i Damboa er langt fra let for de 
mange flygtninge, og fattigdom og sult 
er stadig en del af hverdagen for Bakau. 
Men han behøver ikke længere frygte for 
sit liv, og med hjælp fra Oxfam IBIS har 
han nu også fået chancen for at komme 
i skole igen.

”Jeg vil meget gerne lære at læse og 
skrive og alt det, der følger med,” siger 
Bakau. 

At komme i skole giver ham en chance 
for at omskrive sin historie og gøre ham 
til andet og mere end et offer. 

Han får et dagligt måltid mad, så han 
ikke altid er sulten. Og han har venner, 
som gør ham glad og får ham til at glem-
me alt det, der er sket. 
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LÆR SPANSK MED 
OXFAM IBIS
For anden gang afholder Oxfam IBIS et 
kursus over tre aftener, hvor nybegyn-
dere kan lære og erfarne kan genop- 
friske det spanske sprog og samtidig 
lære noget om Latinamerika. Det er  
gratis for dig, der i forvejen støtter 
Oxfam IBIS. 

Der er spanskskole i både Aarhus,  
Aalborg og København i marts og april.  

Se mere, og tilmeld dig på  
oxfamibis.dk/arrangementer 

BEKÆMP SKATTELY I 
DIN EGEN KOMMUNE
Hvert år køber danske kommuner ind for 
87 milliarder kroner hos private virksom-
heder. Ingen tjekker, hvor pengene ryger 
hen bagefter. Men den går ikke læn-
gere! Sammen med kommunerne kan vi 
skubbe på for en global omstilling, hvor 
skattely ikke betaler sig. I en lang række 
byer er indbyggerne gået sammen om at 
overbevise deres lokale politikere om at 
gøre deres kommune skattelyfri. De har 
brug for dig. 

Lige nu er der aktive grupper i Aarhus, 
Aalborg, Næstved, Lejre, Aabenraa, 
Ballerup, København og Frederiksberg 
og grupper på vej i Roskilde og Herlev. 
Bor du et andet sted, men har mod på 
at starte en gruppe, så hjælper vi meget 
gerne med det. 

Se oxfamibis.dk/vaer-med/ulighed

BLIV FRIVILLIG 
I OXFAM IBIS
Vil du være med i en bevægelse, der 
kæmper for en verden uden fattigdom? 
Oxfam IBIS blev stiftet af danske stude-
rende i 60’erne. Siden har vi arbejdet for 
en mere retfærdig verden. 

Lige nu er de frivillige organiseret i  
skattegruppen, latinamerikagruppen og 
spanskskolen. Vil du være med?

Se mere på oxfamibis.dk/vaermed 
 
P.S. Vi har brug for en lille flok, der vil 
med os på Roskilde Festival til sommer.  
Der er et begrænset antal pladser, 
så skynd dig at skrive til Julie på 
julie@famhelles.dk for at høre mere. 

du kan 
være med

du kan være med
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Vi skulle hilse 
og sige tak
Lige nu er der børn, unge, mænd og kvinder  
over hele verden, hvis liv forandres på grund  
af din støtte til Oxfam IBIS.

Sammen kan vi skabe en bedre verden  
– en verden uden fattigdom. 

Tak fordi du er med   


