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I Oxfam IBIS kæmper vi mod den globale ulighed. Det gør
vi, fordi ekstrem ulighed ikke bare er uretfærdig, men
også underminerer demokrati, typisk rammer kvinder og
unge hårdest samt fører til krige og konflikter. Og fordi
uligheden i sig selv er blevet en hindring for, at mennesker kan løfte sig ud af fattigdom.
Det er der øjensynligt flere, der ikke bryder sig om at høre. Jævnligt skal vi svare på
påstande om, at vores tal ikke passer, og at vi kun fortæller en del af historien. Den
globale ulighed er faldet, siger vores kritikere. Og hvis man bare lader markedskræfterne få frit løb, så skal der nok komme udvikling til hele verden, hævder de.
Men det er ulighedsfornægterne – som jeg kalder dem – der har blinde pletter.
Dem, der ikke kan se, at alt for mange mennesker i store dele af verden er på sultens
rand, frarøves deres grundlæggende rettigheder og ikke kan gøre sig mange håb om
en bedre fremtid. På trods af, at vi producerer mad nok til at brødføde cirka 50 procent flere mennesker, end vi er på kloden i dag, er der mellem 1,5 og 2,5 milliarder,
der får for lidt at spise hver eneste dag.
Hvis man tager Kina ud af regnestykket, er der lige så mange ekstremt fattige i
verden i dag, som for tre årtier siden. I Afrika syd for Sahara stiger antallet af ekstremt fattige, og knap halvdelen af verdens befolkning lever for under 5,5 dollars om
dagen. Det står klart, at vi ikke kommer til at udrydde fattigdom, før vi ændrer den
måde, verdensøkonomien fungerer på. I dag går kun 5 procent af de nye indtægter,
verdens vækst genererer, til de 60 procent fattigste, mens de øvrige 95 procent går
til de rigeste 40 procent. Hvis det fortsætter sådan, vil det tage mindst 100 år at
udrydde ekstrem fattigdom i verden.
Sådan en status quo burde ingen kunne forsvare.
Derfor fortsætter vi i Oxfam IBIS med at påpege, hvordan uligheden holder store
dele af verdens befolkning tilbage, og vi bidrager til, at mennesker selv kan kæmpe
for flere rettigheder, bedre uddannelse og økonomisk retfærdighed.

Lotte Ærsøe

Hver dag ser vi, at det virker.
Tusind tak, fordi du er med.

Kristian Weise
Generalsekretær, Oxfam IBIS
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Succes

”endelig kan jeg
forsørge min familie”
Mohamed Atoui er 25 år og var længe arbejdsløs og desperat. Nu er han endelig
kommet i job og kan sikre sin familie mad på bordet og et sted at bo.
MALENE AADAL BO

THOMAS FLENSTED-JENSEN

MAROKKO: ”Jeg var kun 12 år, da jeg
som ældste søn overtog ansvaret for
min familie. Min far, mor og tre yngre
søskende var pludselig afhængige af
mig. I perioder lykkedes det mig nogenlunde at skaffe penge til husleje
og mad og betale for min egen og
mine søskendes skolegang. Jeg havde
en masse småjobs og tjente især ved
at sælge salt på gaden.
Men så blev min mor syg og havde
brug for lægehjælp og medicin. Jeg
var desperat og ledte efter arbejde
overalt. Jeg forsøgte også at emigrere

til Europa, men også det koster penge, som jeg ikke kunne skaffe.
Jeg har ingen uddannelse, og hvis
jeg endelig kom til samtale et sted,
gik jeg helt i sort og klarede mig dårligt. Til sidst hørte jeg om CASAL DELS
INFANTS, som sammen med Oxfam IBIS
hjælper unge som mig i arbejde.
De mennesker, jeg mødte her, gav
mig håbet igen og gav mig troen på,
at jeg har noget at byde på. De brugte
deres netværk til at finde et job, der
passer til mig og øvede med mig, så
jeg kunne klare jobsamtalen godt.

Det gjorde hele forskellen. Nu har
jeg fast job med at sortere genbrugstøj på en fabrik her i Tanger. Jeg er
sikret mindsteløn og sygeforsikring
og kan endda komme til at stige i løn,
hvis jeg gør det godt. Endelig kan jeg
forsørge min familie.
Før var jeg ulykkelig og bekymret,
og jeg var holdt op med at tale med
nogen. Nu har min familie det godt, og
jeg tør endda drømme lidt om fremtiden."
Samarbejdet med CASAL DELS INFANTS er en
del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram
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Moayed Al-Shaybani

læser aketten
er landet
YEMEN: Lige nu sender vi nødhjælp og rent
drikkevand og skaffer sanitet til de hundredtusinder af mennesker i Yemen, som lever
midt i det, FN kalder den værste humanitære
krise i 100 år.

Årets LæseRaket er netop landet i klasseværelserne hos 165.000 elever
over hele Danmark. I år skal de lære om Colombia og blandt andet møde
drengen Keiler, hvis mor har kæmpet for oprørsgruppen FARC, og Jennifer,
som tilhører det helt særlige Waujufolk. Som altid indeholder bogen også
fremragende noveller og fine illustrationer, som nogle af landets dygtigste
børnebogsforfattere og tegnere har foræret os.

Micas Mondlane

VI HAR TRYKT 500 EKSTRA BØGER, SOM
VI FORÆRER VÆK TIL VORES MEDLEMMER.
SKAL EN AF DEM VÆRE DIN?
Send en mail til mab@oxfamibis.dk mærket ”LæseRaket” med
dit navn og din adresse, så sender jeg en bog afsted til dig.

Vi kunne ikke gøre det
uden dig
Tusind tak for
din støtte!
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Anna Rørbæk

Elizabeth Stevens

MEXICO: Tusindvis af migranter i de karavaner,
som er tvunget på flugt af volden og desperationen i deres hjemlande og lige nu bevæger
sig mod Mexico og USA, har fået nødhjælp.
Oxfam er med til at beskytte de sårbare
migranter mod overgreb og forsøger samtidig
at forbedre forholdene i deres hjemlande.

”Det giver håb, at Oxfam
IBIS kæmper for at give
piger og kvinder en
uddannelse, for lykkes
det, vil verden ændres
mere, end nogen aner.”
ULLA DE FREY, KUNSTNER, FORFATTER OG
MEDLEM AF OXFAM IBIS.

derfor er
jeg medlem

MOZAMBIQUE: Op mod en halv million af ofrene
for orkanen Idai har fået rent drikkevand,
mad, husly, adgang til latriner og hygiejnekits
til at forebygge smitsomme sygdomme.

Kort og godt

Misha Wolsgaard-Iversen

Danwatch afslørede for nylig grove krænkelser i
forbindelse med opførelsen af vindmølleparker i Mexico
– blandt andet med møller fra danske Vestas

Det er helt hen i vejret, at
de grønne energiselskaber
nu begår de samme fejl,
som olie- og mineindustrien
har begået i årevis
MISHA WOLSGAARD-IVERSEN, LATINAMERIKAEKSPERT I OXFAM IBIS

LÆS MERE PÅ

WWW.OXFAMIBIS.DK/VINDMØLLER

Nu er der 1 milliard kroner
mere til velfærd i ghana

I december donerede godt tusind af Oxfam IBIS’ medlemmer
hver 33 kroner til en journalist i G
 hana, som med den økonomiske håndsrækning fik mulighed for at grave i historien
om omfattende skattesvindel i den ghanesiske benzin
industri. Nu har indsatsen båret frugt.
Journalisten Kwetey Nartey har sammen med Oxfams
ghanesiske partnerorganisation ACEP afdækket og dokumenteret det store svindelnummer og skabt opmærksomhed blandt både politikere og i den brede befolkning.
Svindlen er nu stoppet, og den milliard kroner, som
hvert eneste år snød sig uden om statskassen og ned
i svindlernes lommer, vil fremover gå til at bekæmpe
fattigdom og ulighed i Ghana.

Lotte Ærsøe

Tusind tak for din hjælp!

Oxfam IBIS i spidsen
for ny global
uddannelsesfond

Emmanuel Museruka

Det virkede!

Hvis børn i fremtiden skal have en bedre
uddannelse, skal almindelige borgere
over hele verden have langt mere indflydelse på, hvordan skolerne fungerer.
Det er tanken bag en ny global uddannelsesfond, som er
oprettet af det internationale uddannelsesnetværk Global
Partnership for Education.
Med sine 365 millioner kroner er fonden den største af sin
slags i verden, og generalsekretær Kristian Weise glæder sig
over, at det netop er Oxfam IBIS, der skal bestyre den store
pose penge og lede den unikke mulighed for at forbedre uddannelsen for millioner af børn over hele verden.
”Det vil bidrage betydeligt til, at flere børn over hele verden
kommer i skole og især, at kvaliteten af også de fattiges
uddannelse bliver væsentligt bedre, end den er i dag,” siger
Kristian Weise.
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Kvinders rettigheder

Kvindekamp i
regnskoven
Indtil for få år siden var kvinders rettigheder ikke noget,
der blev diskuteret i landsbyen Janzon i Liberia. Men så gik
landsbyens kvinder sammen, og nu er de i fuld gang
med at kræve indflydelse og ligestilling.
RIKKE HOVN POULSEN
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LOTTE ÆRSØE

Kvinders rettigheder

LIBERIA: Lowinre T. Wehayee er en kvinde
med ambitioner. Det lyser ud af hende,
som hun viser rundt mellem de lerklinede hytter på sin lille ejendom.
”Det her er mit hus, hvor jeg bor med
mine børn. Hytten derovre er også min.
Og gederne. Og så sparer jeg op til et hus
i byen, som jeg kan leje ud,” siger hun.
Her i landsbyen Janzon i Liberia i Vestafrika er det i sig selv noget af en bedrift
for en enlig kvinde at eje alt dette. Men
den 45-årige landmand og handelskvinde vil mere end det:
”Jeg planlægger at stille op, næste
gang vi vælger høvding i landsbyen. Jeg
ved, jeg har mange støtter. Det skal nok
lykkes,” erklærer hun selvsikkert.
Lowinre T. Wehayee har power. Og
politisk tæft. Det er lykkedes hende ene
kvinde at vende en håbløs situation til
en succeshistorie ud over det sædvanlige.
Hendes landsby ligger flere dages
rejse fra hovedstaden på svært fremkommelige grusveje. Ligestilling er ikke
noget, der traditionelt står øverst på
dagsordenen på disse kanter – for at
sige det pænt. Men det gør det nu, takket være Lowinre og hendes medsøstre i
landsbyens kvindegruppe.

ER KVINDERNES TID FORBI?
Tilbage i 00’erne var Liberia et af de
afrikanske lande, hvor det virkelig
rykkede på ligestillingsfronten. Efter 14
års borgerkrig var kvindebevægelsen en
af hovedkræfterne bag fredsprocessen,
der kulminerede i det første frie, demokratiske valg i 2005.
Ellen Johnson Sirleaf blev valgt som
præsident – som den første kvinde
nogensinde på det afrikanske kontinent.
Det var en fantastisk sejr for kvindebevægelsen, der havde været med til
at bære hende frem. Et af ’Ma Ellens’
valgløfter var naturligvis at kæmpe for
kvinders rettigheder. Men da hun først
sad på magten, tog hverdagen over.
Liberia er et af verdens fattigste
lande, og problemerne tårner sig op –
fra korruption over manglen på skoler
og hospitaler og til de elendige veje, der
i regntiden gør det næsten umuligt at
rejse fra den ene by til den anden.
Da ’Ma Ellen’ sidste år forlod præsi-

ET LAND MED
STORE UDFORDRINGER
GEOGRAFI: Liberia ligger i Vestafrika og har omkring 4,6

indbyggere.

millioner

KRIG OG SYGDOM: Landet blev hårdt ramt af det store ebolaudbrud i 2014,
hvor næsten 5.000 mennesker mistede livet.
Derudover kæmper liberianerne stadig med følgerne af de borgerkrige, som
hærgede landet indtil 2003.
FATTIGDOM: Liberia ligger nummer 181 ud af 189 lande på FN’s Human Development Index, der er et mål for velstand og levestandard. Landet har verdens
tredje laveste BNP, og mere end halvdelen af liberianerne lever for
under to dollars om dagen. Det er et af få lande i
verden, hvor fattigdommen steg fra 2014 til 2016.
LIGESTILLING: På FN’s Gender Inequality Index, der er et mål for uligheden
mellem mænd og kvinder, ligger Liberia nummer 154 ud af 160 lande. Kun
hvert tiende parlamentsmedlem er kvinde. Mere end 40 procent af Liberias
kvinder har været udsat for partnervold.

dentposten, var der ikke sket mange
forbedringer for Liberias kvinder. Nogle
mener ligefrem, at det er gået tilbage.
Vold er stadig en del af dagligdagen, og
kvinderne er stærkt underrepræsenterede i det politiske liv, fra landsbyrådene
til parlamentet.
”Mange liberianere var skuffede over
Ellen Johnson Sirleaf, og derfor sagde
de, at ’kvindernes tid er forbi’ – de ville
aldrig stemme på en kvinde igen. Hvis
hun havde været en mand, havde det
været hans personlige fiasko. Men nu
går det ud over alle kvinder her i landet,”
siger Lisa Kindervater, der arbejder for
Oxfams ligestillingsprogram i Liberia.
Sammen med sine kollegaer kæmper
hun hver dag for, at landets kvinder skal
få bedre muligheder. Det skal nok lykkes,
mener hun. Men det kræver et opgør med
nogle dybt rodfæstede traditioner.

KVINDER HOLDES VÆK FRA MAGTEN
Selv om moderne institutioner som
politi og retsvæsen vinder fodfæste
overalt, har Liberias traditionelle ledere
og høvdinge stadig stor magt, så snart
man bevæger sig uden for hovedstaden
Monrovia.

Disse ledere er mænd, og mange
steder er kvinder bandlyst i de fora, hvor
beslutningerne træffes.
”Det er en ond cirkel. Når kvinderne
ikke er en del af det offentlige liv, kan
de ikke være med til at påvirke tingenes
tilstand til det bedre,” forklarer Lisa
Kindervater.
Som eksempel nævner hun de religiøse djævlemasker, som mange liberianere
har dyb respekt for. Hver stamme har sin
egen maske med dertilhørende regler og
traditioner.
I valgkampen i 2017 blev maskerne
et meget konkret politisk instrument.
Traditionen byder nemlig, at kvinder skal
blive indendørs, når den mandlige maske
er fremme.
Flere steder var maskerne sjovt nok
netop fremme, når der kom kvindelige
kandidater til landsbyen for at holde
vælgermøder. I en landsby insisterede en
kvindelig kandidat på at gennemføre sit
møde alligevel, men landsbyens mænd
endte med at sætte hende i en kano og
skubbe hende langt ud på floden. Der
skulle ikke komme en kvinde udefra og
tro, hun kunne trodse deres tradition og
religion.
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Kvinders rettigheder

OXFAM IBIS STØTTER
KVINDER I LIBERIA
VED AT:
• træne kvindelige kandidater til politiske poster på alle
niveauer.
• arbejde for at få flere kvinder til at
stemme ved valgene.
• opbygge lokale kvindenetværk, hvor kvinder kan
støtte og hjælpe hinanden.

Lowinre T. Wehayee leder den gruppe,
der kæmper for kvinders rettigheder i
landsbyen Janzon i Liberia.

”Liberia er et meget mandsdomineret
samfund. Men kønsroller og undertrykkende normer kan sagtens laves
om – det ser vi hver eneste dag, når vi
og vores partnere hjælper kvinder til at
kræve deres rettigheder og få større indflydelse,” siger Lisa Kindervater.

SELVTILLIDEN BREDER SIG
Og så er vi tilbage hos Lowinre i Janzon.
Hun har kun været aktiv i landsbypolitik
et par år, men det har allerede ændret
alt, både for hende selv og for dem
omkring hende.
Lowinres ægteskab var aldrig lykkeligt. Hendes mand slog hende, når han
var fuld, og det var han tit. Han hjalp
hverken til i huset eller på marken. Og til
sidst forlod han hende og deres fire børn
til fordel for en anden kvinde.
”Jeg brugte mange år på at være
ulykkelig og bekymre mig om, hvordan
jeg skulle klare mig uden en mand,” siger
Lowinre.
Men det ændrede sig, da Oxfams
partnerorganisation, Foundation For

Community Initiative (FCI), for to år siden
etablerede en kvindegruppe i Janzon.
Formålet var at bekæmpe vold mod
kvinder og styrke deres deltagelse i
samfundslivet.
I begyndelsen var det ikke så meget
budskabet om kvinders rettigheder, der
fik Lowinre til at møde op. Det var den
undervisning i handels- og landbrugsteknikker, som også var en del af pakken. Det gav kvinderne nogle konkrete
redskaber, som de nød godt af med det
samme. Pludselig tjente de flere penge,
og det skabte interesse for, hvad FCI
ellers havde at byde på.
”Jeg blev en bedre landmand og en
bedre handelskvinde. Og det gik op for
mig, at jeg kan klare en masse ting selv,”
siger Lowinre.
Selvtilliden bredte sig blandt landsbyens kvinder. De sparede op i fællesskab,
lånte penge ud og brugte renterne til at
hjælpe hinanden, når de fik problemer.
Kvinderne begyndte at tale om kønsroller og om den vold, som de næsten
alle sammen oplevede, men som der

”Nu står kvinderne sammen. Hvis vi hører om en mand,
der slår sin kone, går vi sammen til ham og siger, at
det er forbudt, og at han risikerer at ryge i fængsel."
LOWINRE T. WEHAYEE
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• bekæmpe vold mod kvinder – blandt andet ved at lave
kampagner og demonstrationer,
der udfordrer de traditionelle
mande- og kvinderoller.

aldrig før var sat ord på. Og det gik op for
dem, at arbejdsfordelingen i hjemmene
ikke var fair. Mændene burde hjælpe
mere til.

EN POLITISK SJÆL BLEV VÆKKET
”Nu står kvinderne sammen. Hvis vi
hører om en mand, der slår sin kone,
går vi sammen til ham og siger, at det
er forbudt, og at han risikerer at ryge i
fængsel. Selvfølgelig er der nogle mænd,
der bliver vrede på os. Men volden er
blevet mindre, og mændene respekterer
os,” siger Lowinre.
Et sted i processen blev ilden tændt i
Lowinre. Det gik op for hende, at hun har
en masse evner og muligheder. Hun er
god til at skabe opbakning og sammenhold. Og da hun blev spurgt, om hun ville
være leder af kvindegruppen, var hun
ikke i tvivl.
”Jeg er blevet leder for at skabe
forandring. Og det er gået op for mig, at
alt hvad en mand kan, det kan en kvinde
også,” understreger hun.
Lisa Kindervater fra Oxfam i Liberia er
sikker på, at vi de kommende år vil se
mange flere kvinder som Lowinre.
”Vi har et stort arbejde foran os. Men
der er så mange gode kræfter rundtomkring – så meget potentiale. Jeg tror virkelig, at vi vil se Liberias kvinder skabe
positive forandringer,” afslutter hun.
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"Jeg vil give
Oxfam IBIS
gennem
slagskraft"
KRISTIAN WEISE er ny generalsekretær for Oxfam IBIS. Mød manden, som har taget
udfordringen op med at engagere flere i kampen mod ulighed og for uddannelse til alle.
MALENE AADAL BO

3

LOTTE ÆRSØE

DANMARK: "Måske er det i virkeligheden sådan en som dig, der skal være
generalsekretær for Oxfam IBIS en dag."
Nogenlunde sådan faldt ordene, der for
flere år siden såede frøene til det, der
siden førte Kristian Weise til at søge og
få det, han i dag kalder ”det bedste job,
jeg kan forestille mig”.
Da den føromtalte samtale fandt
sted, havde tidligere generalsekretær
Vagn Berthelsen netop meldt ud, at
han snart ville gå af efter mere end 20
år på posten. Samtidig var IBIS netop
blevet medlem af Oxfam og var begyndt
for alvor at markere sig i den danske
og internationale debat om skattely og
ulighed.
Kristian Weise selv sad på fjerde år
som succesfuld direktør for tænketanken Cevea og var på ingen måde på jagt
efter et nyt job.
Men tanken var plantet, og de næste
år dukkede idéen oftere og oftere op.
10 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

For hver gang overvejede han det mere
seriøst.
"Det blev stadig mere oplagt, at de ting,
jeg ved noget om og brænder for, passer
med det, som Oxfam IBIS kan og vil," siger
Kristian Weise, som ellers hverken som
barn eller ung drømte om at arbejde i en
ngo. Han længtes ikke efter rundkredse
eller batik, men var i stedet tiltrukket
af de fora, hvor man forsøger at ændre
verden iklædt jakkesæt og formel magt.

BEGYNDTE PÅ DE BONEDE GULVE
"Jeg er egentlig et barn af IBIS, idet min
mor arbejdede for organisationen i 25
år," siger Kristian Weise.
"Jeg var til et utal af første maj-møder
og solidaritetsdemonstrationer og
mødte tit IBIS-ansatte og frivillige samt
samarbejdspartnere fra særligt Latinamerika, der var på besøg i Danmark.
Det gjorde nok, at jeg syntes, at jeg
havde set min del af det fodformede

De
ting, der
står øverst på
Kristian Weises
"to do"-liste

1

At øge Oxfam IBIS’ synlighed,
opbakning, medlemstal og
gennemslagskraft i Danmark.

2

Koble Oxfam IBIS' politiske
arbejde endnu tættere til
vores udviklingsprogrammer for at
øge effekten af begge dele.

3

Arbejde for, at kampen for
kvalitetsuddannelse til
alle bliver en prioritet for hele
Oxfam-familien.

portræt

til sejr, men allerede dengang erkendte
han, at en sejr kun er ordentlig sød, hvis
den gavner en sag, han brænder for.
”Jeg stiftede også allerede dengang
bekendtskab med Oxfam,” siger Kristian
Weise og mindes især en bestemt oplevelse, som inspirerede ham.
Det var en høring, hvor daværende
chef for Oxfams kontor i Bruxelles, Luis
Morago, fik taletid og talte dunder til
EU-politikerne.
Han talte om manglen på sammenhæng mellem EU's udviklingspolitik og
handelspolitik og gjorde det helt klart
for de fremmødte, hvor håbløst det
er at give udviklingsbistand med den
ene hånd og med den anden føre en
handelspolitik, der underminerer muligheden for udvikling i verdens fattigste
lande.

"TALK TRUTH TO POWER"

ulandsmiljø, og jeg forestillede mig ikke,
at det var dér, jeg selv skulle arbejde.
Men man kan jo – heldigvis – ikke helt
løbe fra sin historie,” tilføjer han.
Især de år han som barn tilbragte i
Honduras og Guatemala, hvor hans mor
var udsendt, betyder noget for hans
indædte modstand mod ekstrem ulighed
og uretfærdighed. En kamp, som han
dog indledte langt fra Oxfam IBIS – på de
bonede gulve i Bruxelles.

VILJEN TIL SEJR
Da Kristian Weise var 25 år gammel,
blev han færdig med studierne og fik sit
første job som assistent og rådgiver for
tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der på det tidspunkt netop var
blevet valgt til Europa-Parlamentet.
Jobbet gav på kort tid Kristian Weise
indsigt i storpolitik og de ofte komplicerede veje til indflydelse. På første hånd
oplevede han magtspillet og så også
den brutalitet, der ofte er forbundet med
politik på højeste plan.
Det første fascinerede ham – det
sidste gjorde slet ikke. Som tidligere
elitebokser besidder han bestemt viljen

”Jeg sad tilbage med en følelse af, at
det måtte være et af de bedste job i
verden: ’to talk truth to power’. At være
den, der med faglige argumenter og en
stor gruppe mennesker i ryggen påvirker
politikerne til at skabe en bedre verden.”
Og det er netop en af de ting, han nu
skal som generalsekretær for Oxfam IBIS.
Kristian Weise har især tre ting med
sig, som han selv mener, er et plus
i hans nye job. Det første er, at han
fra årene i Cevea ved nærmest alt om
ulighed og har opbygget stærke faglige,
politiske og mediemæssige netværk
omkring det tema – både i Danmark og
internationalt.
Det andet er, at han har stor erfaring fra
internationale organisationer og miljøer
og er god til at skabe netværk, alliancer
og samarbejde med mange og meget
forskellige mennesker. Det tredje er, at
han har god erfaring med at lede både
personale og politiske processer.
"Jobbet er en oplagt forlængelse af
det, jeg kan og ved, koblet med et internationalt perspektiv, som jeg godt kan
lide. Jeg glæder mig til at bruge det hele
til at gøre en positiv forskel for organisationen og for de mennesker, der sammen
med os kæmper for en mere retfærdig
verden," siger Kristian Weise.
Han glæder sig over, at Oxfam IBIS er
en organisation i udvikling, og at han

KRISTIAN WEISE ...
er tidligere sekretariatleder
for Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet og politisk

rådgiver for poul
nyrup rasmussen. Han

har været politisk analytiker for
den internationale fagbevægelses
samarbejdsorganisation ITUC og
international konsulent for LO.
De seneste syv år har han været

direktør for tænketanken Cevea.

I næsten 10 år har han været med
til at sætte ulighed på

den danske og internationale dagsorden

og har opbygget en høj troværdighed blandt forskere, beslutningstagere, politikere og journalister.

Kristian Weise er 39 år og
bachelor i økonomi og filosofi
fra CBS og er kandidat i politisk
sociologi fra London School of
Economics and Political Science.
Som barn og ung har han blandt
andet boet i Honduras
og Guatemala med sin
mor, Gitte Weise Hermansen, som
var udsendt for IBIS.

ikke bare skal overtage en færdig pakke.
Han kan lide, at Oxfam IBIS' position i
Danmark er under forandring og har store muligheder for at blive styrket. Og han
elsker den udfordring, det er, at være nyt
medlem af Oxfam og finde ud af, hvordan
vi allerbedst bruger de enorme ressourcer, som Oxfam repræsenterer, til at
sætte et afgørende aftryk på verden.
"Min ambition er at gøre en forskel,
så Oxfam IBIS kommer til at slå langt
stærkere igennem med vores budskaber
og holdninger. Så vi kan samle langt flere
mennesker i kampen mod ulighed,” siger
han og tilføjer:
”Jeg håber og tror, at det vil vise sig at
være et rigtigt valg, at det blev sådan en
som mig, der blev generalsekretær for
Oxfam IBIS."
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fejlernæring
blandt fattige
børn i Bolivia
halveret på to år
Skolebørn i Sucre i Bolivia får nu sund mad i skolen og
ved, hvad de har godt af at spise. På to år er det
lykkedes markant at forbedre børnenes ernæring og
dermed også deres chancer for en god uddannelse.
METTE MØLGAARD
BOLIVIA: "Moder Jord tilbyder os sund
mad. Hør på mig, min ven. Hvis du spiser
grøntsager, så lever du godt."
Børnene synger med stor begejstring
på Guido Villagómez A Skole i udkanten
af Sucre i Bolivia. Farverige tegninger af
grøntsager og sunde opskrifter hænger
på væggene i 5.a, og 10-årige Maite
Mendoza viser stolt sin planche med
frugt og grøntsager frem.
”Det er vigtigt for os at spise sundt, for
det hjælper os til at stå imod sygdomme.
Så koncentrerer vi os også bedre, og vi
vokser,” siger Maite, der siden 2017 har
lært om sund mad i skolen.
Ud over at lære om sund mad, får
Maite og hendes klassekammerater
sammen med 7.000 andre børn på 13
skoler i Sucres fattige forstæder nu
hver dag serveret et sundt måltid mad.
Alt sammen som del af et projekt, som
Oxfam IBIS støtter med penge fra Danmarks Indsamling 2017.

GJORT EN KÆMPE FORSKEL
Formålet er at hjælpe Bolivias oprindelige
folk i deres kamp mod fattigdom og diskrimination ved at sikre børnene en god
uddannelse. Indtil nu har et alt for højt
niveau af fejl- og underernæring blandt
områdets børn påvirket både deres
12 · OXFAM - SAMME MOD ULIGHED

sundhed og deres mulighed for at klare
sig godt i skolen. På bare to år er der sket
markante fremskridt. En undersøgelse viser, at andelen af fejl- og underernærede
børn på projektskolerne på kort tid er
halveret fra 20 til bare 9 procent.
”Vi taler tusindvis af børn, der før manglede energi og overskud til at tage læring
til sig. Denne relativt lille indsats har gjort
en kæmpe forskel,” siger Grethe Markussen, uddannelsesekspert i Oxfam IBIS.

FØR VAR DE ALT FOR OFTE TRÆTTE
Maite er enig i, at den nye skolemad gør
godt. Ligesom størstedelen af familierne
i området er Maites familie migranter fra
landet, der er flyttet ind til Sucre i håbet
om et bedre liv. De fleste er oprindelige
folk, som kæmper med både fattigdom,
arbejdsløshed og diskrimination og altså
et højt niveau af fejl- og underernæring
blandt børnene.
”De fleste bolivianere spiser mange
kulhydrater. Derfor er vi så usunde,”
siger Maites mor, Julia Mendoza.
”Men vi har været på kursus på skolen,
og her har vi lært, at vi skal ændre vaner.
At vi skal bruge få kulhydrater og i stedet
spise mere grønt og mere varieret.”
På Maites skole er det klasselæreren
Sirley Copa, der underviser børnene i

sunde madvaner. Ifølge hende er der sket
en stor forandring med børnene, siden
projektet startede. Før var de ofte trætte
og uoplagte, det er de ikke længere.
”Det er tydeligt, at det har hjulpet dem
at spise sundere. De er mere opmærksomme, og de har mere energi,” siger
Sirley Copa.
Når Sucre Kommune om kort tid overtager opgaven, vil den sunde morgenmad og undervisningen blive udbredt til
alle kommunens skoler.

Kvalitetsuddannelse

FAKTA
• 
På verdensplan lider
159 millioner børn af
fejl- eller underernæring. Det
går ud over motorik, nerve
system og indlæring.
• Projektet er finansieret med
penge fra Danmarks Indsamling
2017 og støtter 7.000

børn på 13 skoler i
Sucre.

• Børnene får serveret sund
mad på skolen, og de og
deres forældre bliver undervist i
sund mad og ernæring.
• Efter to år er der sket en

halvering i antallet
af fejl- og under
ernærede børn på pro-

jektskolerne fra 20 til 9 procent.
• Projektet har også gavnet
udsatte kvinder, idet
det er en lokal kvindeforening,
der har vundet opgaven med at
lave det daglige måltid mad til
Sucres skolebørn. Med indtægten følger en chance for
eksempelvis at gøre sig
Maite Mendoza (tv.) er ligesom

fri af et voldeligt
ægteskab.

mange af sine klassekammerater
migranter, der er flyttet til
Sucre i håbet om et
bedre liv.
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sådan kan
vi skabe
modige og
mere hele
mennesker
I Cairos fattige udkantsområder kan det være svært for
unge at få øje på de muligheder for job og indflydelse,
som faktisk findes i Egypten.
Alwan Wa Awtar giver dem de vigtigste værktøjer –
blandt andet modet til at sprænge de snævre rammer,
samfundet har sat om dem.
MALENE AADAL BO

THOMAS FLENSTED-JENSEN

EGYPTEN: Det er snart tredive år siden, at
50.000 egyptere mistede deres hjem
under et stort jordskælv i Cairo. De
fleste af dem bor stadig i de lejligheder,
der dengang blev hasteopført i byens
udkant i det område, der i dag kendes
som Moqattam.
Her blander de sig med tilflyttere fra
landområderne længere mod syd i en
hverdag præget af fattigdom og med en
allestedsnærværende mangel på gode
sundhedstilbud, uddannelsesmuligheder og beskæftigelse.
I aften er en håndfuld af bydelens
unge samlet på puder og lave stole foran
et lærred i klubhuset hos den egyptiske
organisation Alwan Wa Awtar. De er her
for at se filmen Million Dollar Baby og
bruge den som anledning til at diskutere
livets udfordringer og sammen finde
gode måder at overvinde dem på.
Alwan Wa Awtar blev stiftet for snart
15 år siden af Azza Kamel, en vedholden14 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

de og visionær dame, som insisterer på
at give områdets børn og unge chancen
for et bedre liv.
”Kun et fåtal af de voksne i området
har taget en uddannelse, og de fleste
hutler sig igennem som løsarbejdere
eller i andre uformelle job. Skolerne er af
dårlig kvalitet – ikke sjældent er der 120
elever til en enkelt lærer, og resultatet er
børn på 12-13 år, som dårligt kan stave
deres eget navn,” siger Azza Kamel.

FLERE MULIGHEDER I LIVET
Organisationen driver i dag fire steder i
Moqattam, hvor især børn fra de dårligste hjem kan komme efter skole. Her kan
de lege, male og udtrykke sig kreativt
og langsomt blive tryggere, modigere og
mere hele mennesker.
I begyndelsen var formålet bare at
give børnene et frirum. Siden blev ambitionen at give en hel generation af børn
og unge flere muligheder i livet.

En del af Alwan Wa Awtars arbejde
udføres i samarbejde med Oxfam IBIS,
som med midler fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram finansierer kurser for
udsatte unge, der især har brug for hjælp
til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
”I virkeligheden er Egypten fuld af
muligheder, men alt for mange aner ikke,
hvordan de skal opsøge dem. De mangler
viden, mod og kvalifikationer til eksem-

Job og indflydelse til unge

FAKTA
Alwan Wa Awtar betyder
”farver og strenge” og er stiftet i
2005 af Azza Kamel. Organisationen driver i dag fire være- og kursussteder i Cairobydelen Moqattam og et center i byen Sharkia i
den nordlige del af Egypten.
Siden 2018 har Alwan Wa Awtar
samarbejdet med Oxfam IBIS og
været en del af Dansk-Arabisk
Partnerskabsprograms aktiviteter
i Egypten.
pelvis at kunne søge det job, de ønsker
sig,” forklarer Youmna Al Khattam, der
leder Oxfams arbejde i Egypten og følger
de knap 100 unge, som foreløbig har
været igennem ungdomsprogrammet.
Kurset indeholder en række praktiske
fag, blandt andet CV-skrivning, kompetenceafklaring, interviewtræning,
engelskundervisning og it, men i virkeligheden mener Alwan Wa Awtars stifter,

Azza Kamel, at det er lige så vigtigt at
lære de unge at reflektere, kommunikere
og at tro på sig selv.

FASTLÅSTE SAMFUND
Youmna Al Khattam er enig: ”Især de
fattige lag af det egyptiske samfund
er meget fastlåste og afvisende over
for nye måder at gøre tingene på. Det
påvirker børn og unge, som alt for

Formålet er at hjælpe egyptiske unge til beskæftigelse og
indflydelse og på sigt bidrage til
udviklingen af en rigere, fredeligere og mere stabil region.
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sjældent opfordres til at danne deres
egen holdning eller gå deres egen vej,”
siger hun.

MERE TILLID FOR HVER DAG
Youmna Al Khattam fremhæver, hvordan
Alwan Wa Awtar gør en dyd ud af at vise
stedets brugere, at netop deres måde at
se verden på er vigtig og værdifuld.
Azza Kamel tilføjer: ”Vi styrker de
unges mulighed for at komme i arbejde,
men især giver vi dem en målrettethed,
som gør dem sværere at slå ud. Vores
arbejde bidrager også til mindre vold i

samfundet, fordi de unge lærer at mærke efter og kommunikere, og samtidig
ser vi, hvordan især de unge piger, der
kommer her, kræver og får langt mere
frihed end mange andre,” siger hun.
Hun understreger sin pointe ved at
kigge rundt i rummet, hvor der er næsten
lige så mange piger som drenge – piger,
som er ambitiøse og målrettede og ikke
synes at ville lade sig definere af de
forventninger, der i Egypten traditionelt
stilles til deres køn.
”Vi møder stadig modstand mod det
arbejde, vi gør her," siger Azza Kamel.

"Bare det, at vi har piger og drenge
sammen, og at vi bruger så meget tid på
teater, dans og musik, der af mange opfattes som tabu eller i bedste fald spild
af tid. Men for hver dag får forældrene
mere tillid til os, fordi de kan se, hvordan
det giver deres børn flere muligheder i
livet,” slutter hun.

Læs mere om
projektet på
WWW.OXFAMIBIS.DK/DAPP

mød 3 af de unge, som lige nu
går på ungdomskurset hos
Alwan wa Awtar.
Ahmed Mohamed Ali
Yousef
26 ÅR, MONTISORRIPÆDAGOG
DRØMMER OM AT KUNNE FORSØRGE SIG SELV
OG SIN BEDSTEMOR

"Jeg var seks år, da mine forældre flyttede væk for at finde
arbejde. Jeg blev boende hos min bedstemor, mens mine
søskende flyttede med mine forældre. Det har jeg aldrig tænkt,
at der var noget underligt i. Kort efter åbnede Alwan Wa Awtar
et værested i min bygning. Vi børn var vildt nysgerrige, og selv
om vi først fik at vide, at vi ikke skulle spilde vores tid med at
komme der, så kunne vi ikke holde os væk.
Det var et spændende sted at være, og især blev det en
rejse, hvor vi lærte os selv at kende. Jeg opdagede, at jeg
elsker teater, og at jeg allerhelst vil bruge mit liv på at give den
passion videre til andre.

Vi børn kunne ikke holde os væk
For nylig blev jeg en del af ungdomsprogrammet og har fået
nogle vigtige værktøjer, som jeg håber, kan hjælpe mig til at få
et fast job og en stabil indtægt, så jeg kan forsørge mig selv
og også tage mig af min bedstemor.
I første omgang gav kurset og opbakningen fra de andre
unge mig mod til at starte mit eget projekt – hver fredag tager
jeg sammen med en ven et nyt sted hen i byen og laver aktiviteter for de børn, der hænger ud på gaden. Vi spiller musik,
16 · OXFAM - SAMMEN MOD ULIGHED

laver teater og maler. Og taler med dem om livet, fremtiden og
de værdier, de lever efter.
Mit største problem er, at samfundet omkring os er meget
lukket, og det er meget svært at finde folk uden for Alwan Wa
Awtars cirkler, som lever efter de samme værdier som jeg. Det
håber jeg at være med til at forandre."

Job og indflydelse til unge

Habiba Nasser
20 ÅR, DESIGNSTUDERENDE
HAR ENDELIG FUNDET ET STED, HVOR HUN PASSER IND
"Som barn nægtede jeg at gøre det samme som alle andre. Jeg
spillede fodbold sammen med drengene, indtil min far blev for
bekymret for, at jeg skulle komme til skade. Jeg er så heldig, at
især min mor altid har opfordret mig til selvstændighed og til
at sige og gøre det, jeg selv vil. Derfor har mine forældre også
accepteret, at jeg tager ungdomskurset her hos Alwan Wa
Awtar, selv om de lidt synes, at jeg spilder tiden.
Jeg bor i den anden ende af byen og bruger lang tid på
transport. Men det, jeg lærer her, er meget værdifuldt for mig.
Især det med at se på sit liv på en ny måde og evaluere de
antagelser, jeg før har styret efter. Her har jeg fået en mulighed
for at tænke mig om.

 Kurset kan hjælpe mig til at blive
bedre til at rejse mig igen
Min drøm er at blive designer, og det kræver, at jeg er modig
og kreativ og kan finde mulighederne i et konkurrencepræget
marked. De ting, jeg har lært her om at præsentere en idé og
skabe netværk, vil jeg få stor gavn af.
Vi har også talt en del om vedholdenhed. Det er typisk for
min generation, at vi vil nå toppen, men helst uden at tage
nogen skridt. Vi er meget optimistiske omkring fremtiden,
lige indtil vi får det første chok og opdager, at vores plan ikke
lykkes i første forsøg. Jeg tror, at kurset her kan hjælpe mig til
at blive bedre til at rejse mig igen, når det sker."

Ahmed Mousa Amin
22 ÅR, INGENIØRSTUDERENDE
DRØMMER OM AT BLIVE GIFT OG STIFTE FAMILIE
"Hvis det lykkes mig at gennemføre min uddannelse og få job
som ingeniør, vil jeg være langt bedre stillet end de fleste her
i området. Men mine karakterer var for dårlige til at komme ind
på de gode skoler, så jeg læser på et af de mindre prestigefyldte private universiteter, og derfor er det ikke sikkert, at jeg
kan få job.
På den anden side har jeg allerede mange års erfaring fra
arbejdsmarkedet – jeg har arbejdet i restauranter, på byggepladser og lignende, siden jeg var ret ung, 13 tror jeg. Og med
kurset her har jeg også fået styr på at skrive CV, gå til samtaler
og har fået mod på at tage en ordentlig tørn for at blive dygtigere til engelsk.

 Mit liv ville have været afgørende
anderledes uden Alwan Wa Awtar
Jeg er kommet hos Alwan Wa Awtar, siden jeg var 10 år gammel. Mit liv ville have været afgørende anderledes uden. Mine
bedste venner er folk, jeg har mødt her, og det er her, at jeg har
opdaget, hvad jeg kan lide, og hvad jeg er god til. Eksempelvis
er jeg god til at spille teater, og jeg håber, at jeg kan blive ved
med det.
Min drøm lige nu er at gennemføre studiet og få en fast
indtægt, så jeg kan blive gift. Jeg har ikke nogen kæreste eller
nogen bestemt pige i tankerne, men jeg længes efter at stifte
familie, og jeg vil gerne være en ung far.
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grunde til at
vi bekæmper
skattely
Oxfam IBIS råber højt når danske banker bliver afsløret
i at medvirke til skatteundvigelse. Vi bruger mange
kræfter på at forstærke den fælles europæiske
kamp mod de lande, der fungerer som skattely. Og
så arbejder vi netop nu på at gøre danske kommuner
skattelyfri. Det er der fem gode grunde til.
STINE BANG

NIKADA

HVAD ER SKATTELY?
Et skattely er et land, en by eller et område, hvor skatten er på få eller nul procent,
og hvor virksomheder og formuer er omgærdet af hemmelighedskræmmeri.
I et skattely kan man gemme sig bag komplicerede selskabsstrukturer, så
ingen ved, hvem der i sidste ende står bag og tjener pengene, og der
er ofte mulighed for at oprette hemmelige konti og have formuer
stående, som ingen reelt ved, hvem ejer.
Skattely bruges af verdens rigeste personer og mest
lukrative virksomheder til at undgå at betale skat
af deres formuer og overskud.
I alt anslår man, at 4.000 milliarder
kroner hvert år gemmes i skattely.
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kampen mod Skattely

1. ulighed

2.

Dermed undgår de stort set at betale skat af deres
fortjeneste og samler stadig større formuer i toppen af
samfundet, mens de fattigste bliver fattigere.

Det har givet et samlet ræs mod bunden med almindelige mennesker og landenes velfærdssystemer som de
store tabere – i øvrigt uden at det har haft en effekt på,
hvor mange der benytter sig af skattely.

Skattely skaber

Skattely bruges af verdens rigeste mennesker og mest
lukrative virksomheder, som via uigennemskuelige
transaktioner flytter deres fortjenester væk fra de
lande, hvor de har tjent pengene, og til lande med lav
eller ingen skat.

3.

Skattely gør os
alle fattigere

Skattely har de seneste år fået mange andre lande til
at sænke selskabsskatterne i et forsøg på at gøre det
mindre attraktivt for virksomhederne at flytte deres
overskud ud af landet og i skattely.

Skattely er populære
som aldrig før

Hvis skattely kun sjældent blev brugt, var det måske ikke værd at beskæftige sig med for Oxfam IBIS. Men siden årtusindskiftet er mængden af penge i verdens skattely eksploderet. Især har de nye digitale giganter meget nemt ved at bruge
skattely, fordi deres aktivitet er online, og deres officielle adresse derfor lige så vel kan være i et skattelyland, som det
kan være i Danmark eller Tyskland.
Internettet gør det i det hele taget nemt og billigt at oprette datterselskaber og skuffevirksomheder og med et enkelt klik
flytte sit overskud derhen, hvor man slipper billigst i skat.
I alt anslår man, at omkring 4.000 milliarder kroner hvert år flyttes til et skattelyland, og at det koster både rige og fattige
lande enorme formuer i mistede skatteindtægter – penge, som skulle være gået til fattigdomsbekæmpelse og velfærd.

4. uretfærdige 5.
Skattely er

Det er de allerrigeste personer og de største virksomheder, der bedst kan lave de konstruktioner, det kræver,
at få overskud til at forsvinde i et skattely.
De har størrelsen og eksperterne til at lave selskaber og
ejerskabsstrukturer, hvis primære formål er at undgå at
betale skat.
Det har mindre virksomheder og almindelige lønmodtagere på ingen måde. Det betyder absurd nok, at de
rigeste mange steder betaler en mindre andel af deres
indtægter i skat end de fattigste.

Skattely bliver
brugt til at
vaske kriminelle
penge hvide

Skattely er steder, hvor du betaler ingen eller næsten
ingen skat. Men det er også steder, hvor ingen kræver
åbenhed om, hvem formuerne tilhører, hvor pengene
kommer fra, eller hvem de udbetales til.
Det betyder, at penge fra eksempelvis kriminalitet og
korruption nemt kan vaskes hvide ved at komme en tur
igennem et af verdens skattely – senest set i de store
hvidvaskskandaler i Danske Bank og Nordea.

19

Frivillig i Oxfam IBIS

”Vi kommer ret
meget ud over
stepperne”

Ninna Holbek og Stine Liengaard er to af de frivillige, der har været med til at give
kampagnen Skattelyfri Kommuner en flyvende start. De deler begejstringen over, at
det, de gør lokalt, har betydning for kampen mod skattely globalt.
MALENE AADAL BO

THOMAS FLENSTED-JENSEN

"Hvis bare alle betaler en fair andel
af deres overskud i skat, så kan alle børn i verden få uddannelse
og ordentlige sundhedstilbud," siger Ninna Holbek. Hun er frivillig
for Oxfam IBIS og bruger for tiden en stor del af sine vågne timer
på at bekæmpe skattely, kommune for kommune.
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Frivillig i Oxfam IBIS

DANMARK: ”Den store drøm er, at vi
næste år kan sende den danske statsminister til det økonomiske topmøde i
Davos med nyheden om, at alle danske
kommuner vil stoppe samarbejdet med
virksomheder, som undgår at betale
til fællesskabet ved at gemme deres
overskud i skattely,” siger Ninna Holbek
og slår en hjertelig latter op. Ikke fordi
drømmen er naiv, men fordi den er så
storslået, at hun bliver helt glad ved
tanken.
Tænk, hvis Danmark kunne vise vejen
for, hvordan man gør den globale kamp
mod skattely helt konkret og lokal, og
tænk, hvis det viser sig, at det bliver det,
der en gang for alle får store virksomheder til at beslutte sig for, at det kan
betale sig både moralsk og økonomisk
at betale en fair andel af deres overskud
i skat.
Den drøm definerede Ninna Holbek fra
første dag, da hun meldte sig til gruppen
af Oxfam IBIS-frivillige, der siden har været helt afgørende for at drive kampagnen Skattelyfri Kommuner.

RET SJOVT AT VÆRE MED TIL
På få måneder har ni kommuner – herunder landets største – skrevet under på
Oxfam IBIS’ charter for skattelyfri kommuner og dermed sat sig et mål om ikke

VIL DU
VÆRE MED?

Vi vil meget gerne have flere
frivillige i kampen mod skattely
og mangler konkret folk med
interesse i:
• At planlægge og afholde
borgermøder.
• At skrive debatindlæg og skaffe
omtale i lokale medier.
• At gå i dialog med kommunens
politikere.

Skriv til frivillig
koordinator
Amanda Blaabjerg
for at høre mere:

atb@oxfamibis.dk

længere at handle med virksomheder,
der bruger skattely.
I en række andre kommuner har der
været afholdt borgermøder, hvor også
lokale politikere har deltaget, og i fore
løbig tre kommuner er emnet blevet
løftet helt ind i byrådssalen.
”Vi kan se ret store resultater bare på
de måneder, jeg har været med," siger
en af de andre frivillige, Stine Liengaard.
"Til forskel fra meget andet frivilligt
arbejde, jeg har lavet, så er dette her
en kampagne, der kommer ret meget
ud over stepperne, og hvor et ellers
kompliceret og abstrakt problem bliver
koblet til nogle meget konkrete løsninger. Det er sjovt og spændende at være
en del af.”

TIL KAMP MOD ULIGHED
Stine Liengaard er 27 år og i begyndelsen af sit arbejdsliv, mens Ninna Holbek
er nyslået pensionist efter et langt liv
som selvstændig. Stine har allerede stor
erfaring med frivilligt arbejde, mens det
for Ninna er første gang, hun synes, at
livet har levnet hende tid nok.
”Det sociale engagement har været
der, siden jeg som ganske ung boede i
USA og så den nød, mange mennesker
befinder sig i, selv om de lever i et af
verdens rigeste lande. Jeg har i mange
år glædet mig til at få tid til at være med
til at bekæmpe den uretfærdighed i
verden,” siger Ninna Holbek.
Det er grunden til, at hun nu bruger
mange timer om ugen på at bekæmpe
de individer og virksomheder, som uden
blusel stjæler fra fællesskabet ved at
føre deres penge i skattely.
Stine Liengaard tilføjer: ”Det er helt
fundamentalt for vores samfund, at
borgere og virksomheder betaler skat.
Skattely skaber desuden stor ulighed,
fordi det især er de rigeste forundt at
udnytte de her fiduser.”

DET KONKRETE ARBEJDE
De frivilliges indsats består i at arrangere borgermøder i kommuner over hele
landet – i første omgang dem, hvor
Oxfam IBIS’ medlemmer har opfordret
dem til at komme, eller hvor de frivillige
selv har skabt kontakt til politikere og
engagerede borgere.

SKATTELY I DE
DANSKE KOMMUNER
De danske kommuner køber ind for
87 milliarder kroner hos
private virksomheder hvert eneste
år. Hvis kommunerne nægter at
handle med virksomheder, der
bruger skattely, vil det presse
virksomheder til at ændre deres
skatteadfærd til gavn for den
fælles velfærd herhjemme og i
verdens fattige lande.

kampagnen Skattelyfri
Kommuner har til formål at

få alle landets kommuner til at
underskrive Oxfam IBIS’ charter for
skattelyfri kommuner.

Indtil videre har ni kommuner
skrevet under, nemlig København,
Frederiksberg, Aarhus, Syddjurs,
Roskilde, Gladsaxe, Næstved,
Odsherred og Albertslund.
Flere andre er på vej.

Drivkraften i kampagnen
er frivillige, som arrangerer borgermøder i kommunerne,
rejser sagen i den lokale presse,
engagerer politikere og leverer
den information og vejledning til
byrådene, som de har brug for.

Ud over at booke lokaler, invitere po
litikere, skrive til medierne og afholde
selve mødet går arbejdet i høj grad ud
på at støtte dem, der har fået lyst til at
gå videre med sagen og på sigt stille det
som forslag i byrådet.
Og så er der selvfølgelig det sjoveste,
som er at få selve charteret underskrevet, når en kommune har besluttet at
blive skattelyfri. Det har både Ninna og
Stine endnu til gode at være med til.
”Det er bestemt noget, jeg glæder mig
til, og indtil det sker, nyder jeg at være
en del af noget, som jeg oprigtigt føler,
er med til at gøre en forskel. Jeg lærer
meget og møder mange interessante og
engagerede mennesker. Jeg får i det hele
taget meget igen,” siger Stine Liengaard.
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Uddannelse til krigens børn

Lakicha Masi og Kevin Amwoy
er begge flygtet fra krigen i
Sydsudan.
I Uganda har de fundet
sikkerhed og et midlertidigt
hjem, og nu har de også fået
chancen for igen at komme i
skole.

I landsbyen Lugwar i det nordlige Uganda går lokale børn i skole sammen med
flygtningebørn fra Sydsudan. Det bygger bro mellem to fattige grupper, der ellers let
kunne havne i konflikt.
RIKKE HOVN POULSEN

EMMANUEL MUSERUKA

UGANDA: Lugwar er ikke et sted, hvor
mennesker har overflod af ret meget. Det
ved 58-årige Florence Acan alt om. Hendes mand er død, så hun er alenemor til
seks. Kun de tre yngste går i skole, for hun
har ikke råd til at betale for blyanter, kladdehæfter eller de 200-300 kroner om året,
som skolepengene løber op i per barn.
”Min 15-årige søn skulle have taget
sin eksamen i år, men pengene var der
ikke,” fortæller Florence, der alligevel
har valgt at engagere sig i landsbyskolens forældrebestyrelse. Fordi hun gerne
vil hjælpe, hvor hun kan.
Florence Acans historie er langt fra
enestående. De fleste af Lugwars beboere var på flugt, da området i mange
år var hærget af borgerkrig. I dag er her
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fred, og folk er vendt hjem. Men fattigdommen er dyb, og alt for mange børn
går ikke i skole.

VI MENNESKER ER ÉT
For to år siden blev landsbyen nabo
til flygtningebyen Palabek, der blev
etableret for at huse godt 40.000 af de
flygtninge, der de seneste år er flygtet
fra borgerkrigen i Sydsudan.
Nogle af flygtningene beder om at få
deres børn i skole i Lugwar. Det kunne
godt give problemer, for der er i forvejen
alt for mange elever i klasserne. Alligevel
er Florence Acan ikke i tvivl:
”Når dine naboer har problemer, skal
du hjælpe dem, modtage dem og dele
med dem, hvad du har. Hvis der kommer

krig hos os i morgen, vil de hjælpe os i
deres land. Mine børn går sammen med
flygtningebørnene, og det hjælper dem
med at forstå, at vi mennesker er ét –
flygtninge eller ej,” siger hun.
På grund af krigen i Sydsudan er der
lige nu mere end en million flygtninge
i Uganda. Internationalt får landet stor
ros for sin åben dør-politik. Men Uganda
er et fattigt land. Når folk pludselig skal
dele det lidt, de har, er der grobund for
konflikt.
Derfor er konfliktforebyggelse og fred
vigtige elementer i projektet Education
for Life, som Oxfam IBIS står i spidsen for
og driver sammen med en række lokale
og internationale partnere.
Med penge fra EU skal 35.000 af

Uddannelse til krigens børn

Derfor skal krigens børn
også i skole

Education
for Life

Børn og unge, der vokser op i krig og konflikt, er nogle af de mest udsatte
mennesker i verden. De har brug for sikkerhed og tryghed. Og så har de brug
for at komme i skole. Oxfam IBIS arbejder for, at uddannelse bliver en lige
så naturlig del af nødhjælpsindsatser verden over, som mad, rent vand og
lægehjælp er det i dag.

Otte organisationer er
gået sammen om et projekt,
der skal hjælpe 35.000 børn og
unge i Sydsudan og det nordlige
Uganda til en god uddannelse.

• LIVREDDER: Uddannelse kan være med til at redde liv. Når udsatte børn
og unge lærer om hygiejne, kan de beskytte sig selv og deres familier mod
smitte. Børn og unge, der går i skole, er samtidig mindre udsatte for at
blive børnesoldater eller ende i prostitution eller børnearbejde. De får en
tryggere hverdag og håbet om en fremtid.

Vi efteruddanner blandt
andet 1.000 lærere i, hvordan de
underviser børn, der er påvirket
af konflikt, hvordan de håndterer overfyldte klasseværelser og
underviser børn, der har meget
blandet alder og niveau.

• BARNDOM: Skolen er med til at give barndommen tilbage til børn, der har
oplevet alt for meget. Her kan de få hjælp til at bearbejde de voldsomme
og traumatiske oplevelser, de ofte har med sig. De er sammen med jævnaldrende og kan koncentrere sig om at være børn igen.
• FRED: Ifølge Verdensbanken falder risikoen for krig med tre procentpoint,
hver gang ti procentpoint flere børn kommer i secondary school (8.-11.
klassetrin). Det giver mindre risiko for, at de kopierer de voldelige mønstre,
de er vokset op med. Gennem målrettet undervisning kan man desuden
opbygge en fredskultur og danne fundamentet for en fredelig fremtid.
• RETTIGHED: Uddannelse er en menneskeret,
men i dag er der millioner af børn, der ikke går
i skole på grund af krig og konflikt.

krigens børn og unge i Sydsudan og
Uganda have chancen for at komme i
skole og få en god uddannelse. Målet er
naturligvis, at de skal lære at læse og
regne. Men samtidig skal skolen skabe
fundament for fred og sameksistens.
”Vi sikrer, at både flygtninge og lokale
børn kommer i skole. Det giver en følelse
af lighed og retfærdighed, der er afgørende for, at der ikke opstår nye konflikter i en skrøbelig situation,” siger Mary
Mendenhall fra Columbia Universitet, der
er en af partnerne i projektet.
Skolegang vurderes af mange som et
af de mest effektive våben, der findes,
mod vold og konflikt. Ifølge Verdensbanken falder risikoen for krig i et område, i
takt med at flere børn kommer i skole.

”Det er meget lettere for folk at leve
produktive, meningsfulde liv, hvis de
har en uddannelse," siger Mary Mendelhall.
"Jo mere uddannelse, mennesker har,
desto bedre bliver de til at navigere i
livet. De begynder også at stille krav til,
hvordan deres ledere skal opføre sig.
En uddannet befolkning kan gennem
politisk deltagelse få større indflydelse
på, hvad der skal ske med deres land,”
fastslår hun.

EN BRO MELLEM NABOER
70-årige Charles Owor er ældrerepræsentant i skolebestyrelsen i Lugwar. Han
har selv været flygtning og er for nylig
vendt tilbage til sin fødeby.

Vi inddrager skolebestyrelser og forældreråd og opretter
elevråd, så lokalbefolkningen selv
er med til at bestemme, hvordan
deres skole skal være.
Projektet er finansieret
af EU.

Læs mere på
www.oxfamibis.dk/brice

”Jeg var aldrig i tvivl om, at jeg ville
flytte tilbage, hvis det en dag blev muligt.
Men det har ikke været uden problemer.
Især for de unge, der er vokset op som
flygtninge og ikke kender vores gamle
kultur og måde at leve på, er det svært.
De har mistet deres rødder, men det er
tydeligt, at skolen hjælper dem med at
finde fodfæste igen,” siger han.
Han finder det meget positivt, at områdets unge nu går i skole med naboerne
fra flygtningebyen:
”Skolen er et godt sted at opbygge en
fredelig sameksistens. Når man bringer
børn og unge med forskellig baggrund
sammen, vokser de op uden fordomme.
De ser, at vi i sidste ende alle bare er
mennesker,” slutter Charles Owor.
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SOM MEDLEM AF OXFAM IBIS KAN DU
FÅ ET GRATIS EKSEMPLAR AF ÅRETS
LÆSERAKET, SOM DU KAN LÆSE
SAMMEN MED DINE BØRN ELLER
BØRNEBØRN.
I år handler LæseRaketten om Colombia
og indeholder blandt andet historier om
drengen Keiler, hvis mor har kæmpet for
oprørsgruppen FARC, og om Jennifer, som
tilhører det helt særlige Waujufolk.
THALIANA

J U LI A N
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Skal en af bøgerne
være din?
Send en mail til mab@oxfamibis.dk
mærket ”LæseRaket” og med dit navn
og din adresse, så sender jeg en gratis
bog afsted til dig.

FLYVER TIL co
lo

mbia

2019

