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forord
Det er med stolthed, at vi her kan præsentere Oxfam IBIS’ strategi 2018-2022.
Visionen er en fremtid, hvor alle mennesker lever i retfærdige og fredelige samfund. Hvor alle har de
samme rettigheder og muligheder i livet. Og hvor vi sammen har skabt en økonomi, der arbejder for hele
menneskeheden og ikke kun for de få.
Verden ændrer sig radikalt i disse år; nye teknologier ændrer hele vores samfund og
virkelighedsopfattelse. Nye aktører gør krav på magten. Og den internationale orden, som vi kender
den, bliver udfordret fra alle kanter. Nye konflikter opstår, og mennesker flytter sig. Og ikke mindst øges
uligheden dramatisk, både inden for landegrænserne og på tværs af kloden.
Hvis vores vision skal blive til virkelighed, er vi nødt til at løse disse enorme udfordringer. Det kræver, at
vi som samfund finder en måde at kombinere social retfærdighed med økonomisk vækst. Det kræver,
at vi sætter mennesker i centrum i stedet for profit.
Men det kan godt lade sig gøre.
Vi lever i en tid, hvor styrken og evnen er til stede. Det kan godt lade sig gøre at udrydde ulighed og
fattigdom. Sammen har vi mennesker styrken til at kræve, at man lytter til os; vores politikere skal
handle for at ændre den vej, som uligheden er ved at føre os ind på. Og vores virksomheder skal
opføre sig ansvarligt og bæredygtigt. Når mennesker står sammen og kræver deres ret, begynder
forandringerne at tage form.
Oxfam IBIS har arbejdet i mere end fem årtier for at sikre økonomisk, social og politisk retfærdighed.
Som en del af Oxfam-konføderationen kan vi i dag gøre endnu mere. Vi står stærkere, når vi kæmper
imod ulighed og for global retfærdighed. Vi er en organisation af mennesker kloden rundt, som giver
deres tid, energi og ressourcer – og som virkelig tror på, at verden kan være anderledes. For vores
fælles vision om en fremtid uden ekstrem ulighed og fattigdom både kan og skal nås. Vær med!

		Christian Damholt				Mie Roesdahl			
		Bestyrelsesformand				Generalsekretær
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10 TING, VI VIL fORANDRE INDEN 2022
Flere danskere
engagerer sig i
kampen imod
ulighed og fattigdom
(verdensmål 10, 4.7)

Politikerne
forpligter sig til at
mindske uligheden
(verdensmål 10)

Flere mennesker får
mulighed for at tage en
god uddannelse – især
piger!
(verdensmål 4, 4.5)

Flere unge – især
kvinder – får nogle
færdigheder, så de kan
komme i job
(verdensmål 5.A, 8.6)

Færre kvinder bliver
udsat for vold.

Civilsamfundsorganisationer
og koalitioner står stærkere i
kampen mod ulighed.
(verdensmål 10, 16.6, 16.7, 17.17)

Verdens regeringer
bruger en større del
af statsbudgetterne
på kerneydelserne –
især på uddannelse.
(verdensmål 1.A, 10.4)

(verdensmål 5, 5.2)

Politikerne forpligter
sig til at bruge flere
penge til gavn for
verdens fattigste – både når
det handler om international
udviklingsbistand, og når
det gælder om at få flere
penge ind i skat i verdens
fattigste lande
(verdensmål 17.2, 17.4, 17.14)

Flere kvinder og unge
bidrager til at skabe fred i
verdens brændpunkter
(verdensmål 16.7.1,
Agenda for Humanity 1.4)

Og flere kvinder og unge får
en værdig hjælp, når katastrofen rammer – og flere af dem
får mulighed for at tage en
god uddannelse.
(Leaving no-one behind,
Agenda for Humanity)

På den måde vil Oxfam IBIS bidrage til at opnå FN’s verdensmål
om bæredygtig udvikling – især mål 1, 4 , 5, 8, 10 , 16 , 17 plus
det ekstra mål 18 om unge.
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Introduktion
Denne strategi er en ny begyndelse for Oxfam IBIS.
Vi har lavet den for at stå så stærkt som muligt,
når vi tackler de enorme udfordringer, som verden
står over for i dag.
Siden 2016 har vi været en del af Oxfam, en af
verdens mest indflydelsesrige organisationer.
Her kæmper vi hver dag sammen med ligesindede
verden over for at gøre noget ved den strukturelle
ulighed, der holder mennesker fast i fattigdom.
Det arbejde er helt centralt i FN’s verdensmål
for en bæredygtig udvikling – en universel og
ambitiøs plan for verdens fremtid, som vi alle bør
stræbe efter.
Selv om mange ting ændrer sig i disse år, står
Oxfam IBIS på et solidt fundament. Vi har mere
end 50 års erfaring i at støtte marginaliserede
grupper, kvinder, unge og oprindelige folk
i deres kamp imod fattigdom og ulighed.
Vi støtter vores partnere – især lokale
civilsamfundsorganisationer – med at opbygge
stemmer og kræfter, så de selv kan ændre deres
liv og samfund.
Oxfam IBIS er en del af en global bevægelse, der
kæmper for forandring. Vi kan sagtens nå vores
mål, når bare vi står sammen – som mennesker,
som organisationer, og på tværs af traditionelle
skel. Virksomhederne skal også bidrage, og
de har allerede omfavnet FN’s verdensmål i en
hidtil uset grad. Oxfam IBIS arbejder både på at
bringe deres åbenlyse styrker i spil og samtidig
bekæmpe deres svagheder, for eksempel
brugen af skattely. Kun sammen kan vi skabe en
bæredygtig udvikling for verdens fattigste.

Syv ud af ti mennesker i verden bor i dag i et
land, hvor uligheden er vokset i de seneste 30
år. Den rigeste procent ejer nu lige så meget som
den fattigste halvdel af verdens befolkning –
tilsammen! Den ekstreme ulighed underminerer
vores arbejde for at udrydde fattigdom, og den
udhuler social sammenhængskraft, sikkerhed og
fred.
Når rigdommene koncentreres på så få hænder,
samles magten samme sted. Det starter en
negativ spiral, som fører til, at civilsamfundets
råderum bliver mere og mere indskrænket.
Konsekvensen er, at almindelige mennesker ikke
længere har de samme mulighed for at spille en
rolle i beslutninger, der påvirker deres eget liv.
Demokratiet bliver kort sagt taget som gidsel, når
den ekstreme ulighed får lov at vokse uhæmmet.
Og det er en af årsagerne til det rekordstore
antal voldelige konflikter, som udspiller sig rundt
omkring i verden i dag.
Oxfam IBIS kommer med stærke og konkrete
modsvar til den stigende ulighed – og vi gør det
på vegne af dig og tusindvis af andre mennesker.
Vi forlanger retfærdige og inklusive demokratier
baseret på en økonomi for mennesker. Og vi
kræver, at der skal være plads til et stærkt
civilsamfund, hvor grundprincipperne er lighed
og social retfærdighed. For alle mennesker –
mænd, kvinder, børn, gamle, homoseksuelle,
hetroseksuelle, sorte, hvide og brune,
europæere, afrikanere og så videre – skal have
lige rettigheder og muligheder for at påvirke deres
liv og fremtid.
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Vi går forrest i arbejdet
med at skabe en bedre verden.
Og vi stopper ikke, før intet
menneske vokser op til et liv i
fattigdom og uretfærdighed
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HVEM VI ER,
OG HVOR VI KOMMER FRA
I 2016 blev IBIS en del af Oxfam – en global
organisation med enorm indflydelse. For IBIS var
målet at blive endnu stærkere og nå ud til endnu
flere mennesker i kampen mod fattigdom og
ulighed – for eksempel fik vi her en fantastisk
mulighed for udbrede vores arbejde med
kvalitetsuddannelse, så mange flere børn og
unge i fremtiden kommer i skole og får en god
uddannelse. Som en del af Oxfam har vi mere
vægt bag ordene, når vi taler med magthavere
og beslutningstagere, og vi er blevet en del af
arbejdet med at redde liv, når katastrofen rammer.
Selv om Oxfam IBIS er en dansk organisation med
en solid forankring i Danmark, har vi altid indgået
alliancer for at maksimere vores indflydelse. Vores
første internationale engagement var, da vi som en
del af World University Services (WUS) i 1960’erne
støttede befrielsesbevægelser i det sydlige Afrika
i deres kamp mod apartheid og den portugisiske
kolonimagt. Og i løbet af de følgende årtier
fortsatte vi arbejdet i flere lande i regionen.
I 1980’erne ændrede vi navn til IBIS, og vi udvidede
kampen for retfærdighed til Latinamerika, hvor
befolkningerne var begyndt at gøre oprør mod
undertrykkende og voldelige diktatorer. Vi
støttede civilsamfundsorganisationer og sociale

bevægelser i de fremvoksende demokratier, og
med tiden voksede der et stærkere fokus på
oprindelige folks rettigheder frem.
I begyndelsen af det nye årtusind udvidede vi
vores arbejde til Vest- og Østafrika, og vi satte fut
under vores arbejde med kvalitetsuddannelse –
især udsatte piger. Efter at vi er blevet en del af
Oxfam, har vi startet programmer i Nordafrika og
Mellemøsten, hvor hjælper de store generationer
af unge med at komme i arbejde.
Igennem vores 52 år lange historie har Oxfam IBIS
aldrig været bange for at tage et standpunkt,
heller ikke selvom det var upopulært. Sådan er
det stadig. Vi støtter mennesker uden en stemme
i deres kamp for retfærdighed. Vi tager vor tids
største udfordringer op, ligegyldigt hvor store de
virker. Men altid med en pragmatisk og strategisk
tilgang til at skabe forandring.
I de kommende år vil Oxfam IBIS fortsætte med altid
at tale de svagestes sag. Retfærdighed, integritet
og handling er som altid de principper, der guider
os. Vi går forrest i arbejdet med at skabe en bedre
verden. Og vi stopper ikke, før intet menneske
vokser op til et liv i fattigdom og uretfærdighed.
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Hvis udviklingen
fortsætter med samme fart,
har vi først ligeløn om 217
år. Det har vi hverken tid
eller råd til
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DERFOR BEKÆMPER VI ULIGHED
I løbet af de seneste årtier har verden oplevet
stor vækst, og nye teknologier er vokset frem,
som har løftet mange millioner mennesker ud
af fattigdom. Desværre er den ekstreme ulighed
også vokset markant i samme periode - faktisk
så meget, at den i dag står som den største
ufordring for at udrydde fattigdom og opfylde FN’s
mål for en bæredygtig udvikling. Vi anser det som
vor tids største udfordring.
Den ekstreme koncentration af rigdom betyder, at
alt for mange mennesker i udviklingslandene hver
dag må kæmpe for at brødføde deres familier.
Deres børn kan ikke komme i skole, og ofte har
de intet at skulle have sagt, når beslutningerne
træffes. Og som altid er det kvinderne, pigerne, de
unge og andre udsatte grupper, det går hårdest
ud over.
Adgangen til kvalitetsuddannelse er stadig meget
ulige: 123 millioner børn går slet ikke i skole, og
derudover er kvaliteten dårlig i mange skoler i
udviklingslandene. En alt for stor del af nutidens
unge kan ikke læse, når de går ud af skolen. Og
det til trods for, at vi ved, at en god uddannelse er
noget af det mest lighedsskabende, der findes.
Den nuværende økonomiske model avler ulighed
overalt på kloden – den er dybt uretfærdig for 99
procent af befolkningen. For eksempel koster
skattely hvert år udviklingslandene i omegnen
af 170 milliarder dollars. Hvis vi dertil lægger
korruption, dårlig ledelse og regeringernes
manglende vilje og evne til at opkræve skatter
internt i landene, er vi oppe på et helt uhyrligt
beløb, som kunne bruges på at løfte millioner og
atter millioner af mennesker ud af fattigdom.
Forskningen viser, at stor økonomisk ulighed
bremser vækst og private investeringer.
Den udhuler social sammenhængskraft og
menneskerettigheder, og den efterlader
samfundets fattigste uden mulighed for at gøre
noget ved deres egen situation. Samtidig betyder
det indskrænkede råderum for civilsamfundet,
at den politiske magt koncentreres i hænderne
på en lille gruppe mennesker. Det æder vores
demokrati op indefra, og det betyder, at

almindelige mennesker ikke har mulighed for at
påvirke de beslutninger, der har indflydelse på
deres eget liv.
Kvinder er markant overrepræsenteret blandt
verdens fattigste, og derfor er den økonomiske
ulighed med til at øge uligheden mellem kønnene.
Det ses for eksempel tydeligt i løngabet mellem
mænd og kvinder, som globalt set er på 23
procent. Hvis udviklingen fortsætter med samme
fart, har vi først ligeløn om 217 år. Det har vi
hverken tid eller råd til.
Oveni kommer, at mere end hver tredje kvinde
i Latinamerika og Afrika har oplevet vold
eller seksuelle overgreb. Alligevel har 49
lande ikke nogen lov imod det. I Latinamerika
anslår eksperterne, at vold imod kvinder
koster samfundet op imod 3,7 procent af
bruttonationalproduktet. Det er mere end dobbelt
så meget, som regeringerne i Latinamerika bruger
på uddannelse.
Der er knap to milliarder unge mellem 15 og
29 år i verden i dag, og 85 procent af dem bor
i udviklingslande eller i de såkaldte ’emerging
economies’. De bærer en alt for stor del af
byrden for den stigende ulighed. For eksempel
har en tredjedel af Afrikas 420 milllioner unge
intet arbejde, og kun hver sjette er ansat
i den formelle sektor med dertil hørende
arbejdstagerrettigheder.
Antallet af mennesker på flugt har aldrig været
højere end i dag – og det samme gælder antallet
af voldelige konflikter. Man regner med, at
størstedelen af verdens fattige i 2030 enten vil
bo i skrøbelige stater eller lande, der direkte
er påvirket af krig eller konflikt. Den ekstreme
ulighed både avler og nærer konflikterne.
Verden har fejlet i forsøget på at bekæmpe både
årsagerne og konsekvenserne.
Perspektiverne i den stigende ulighed er dystre.
Men samtidig bliver flere og flere heldigvis
opmærksomme på det i disse år, og både
magthavere og almindelige mennesker vil gerne
gøre noget ved det. Vi er parat til at gå foran.
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Vi sætter små lokale
partnere i forbindelse
med regionale og
nationale netværk,
så de tilsammen får
en stemme, der giver
genlyd helt ind på
regeringskontorerne i
København, Washington
og Addis Ababa
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HVORDAN VI BEKÆMPER
ULIGHED
Ulighed er skabt af mennesker – og derfor
kan mennesker også udrydde den. Vi støtter
mennesker og lokalsamfund i at få indflydelse
på de beslutninger, der påvirker deres liv, både
på lokalt, regionalt, nationalt og globalt niveau.
Målet er at ændre de strukturer og politikker, som
udvider forskellen mellem rig og fattig.
Vi bekæmper ulighed gennem vores fire
kernetemaer:
• Kvalitetsuddannelse,
• Økonomisk retfærdighed og inklusive
demokratier
• Inklusiv fredsopbygning
• Nødhjælp
Kvalitetsuddannelse og økonomisk retfærdighed
danner grundlag for alt vores arbejde, og her
vil vi kun blive stærkere og få mere indflydelse
fremover. Da nutidens krige og konflikter
sætter særlige forhindringer op i kampen mod
ulighed, vil vi samtidig udvide vores arbejde med
fredsopbygning og nødhjælp. Det rekordhøje antal
voldelige konflikter i verden gør det simpelthen
nødvendigt at handle, hvis ikke vi skal efterlade
nogle af verdens mest marginaliserede grupper
endnu dybere begravet i fattigdom end i dag.
Alt vores arbejde bygger på det, vi kalder
forandringstrekanten: Vi opbygger
civilsamfundets evner og styrker. Vi leverer
strategisk udvalgte services – som for eksempel
uddannelse af flygtningebørn, jobskabelse
blandt unge og støtte til skattereformer. Og
sammen med vores partnere laver vi et stærkt
advocacy- og kampagnearbejde, så vores
erfaringer lokalt får indflydelse på reformer
både nationalt og globalt. Denne bottom-up,
evidensbaserede tilgang til indflydelse er
selve kernen i Oxfams verdensomspændende
indflydelsesnetværk, som gør os til en effektiv
fortaler for de marginaliserede og en troværdig
inflydelsespartner for beslutningstagerne.
Oxfam IBIS kæmper for civilsamfundets ret til
at være til stede og tale magthaverne imod. Vi
sætter små lokale partnere i forbindelse med
regionale og nationale netværk, så de tilsammen
får en stemme, der giver genlyd helt ind på
regeringskontorerne i København, Washington og

Addis Ababa. Alle partnerskaber er ligeværdige
forhold baseret på tillid og fælles ansvar og mål.
Vi respekterer og lærer af hinanden. Og sammen
går vi i konstruktiv dialog med regeringer og
virksomheder.
Vi samler stærke koalitioner af ligesindede, når
det er nødvendigt og giver mening – almindelige
mennesker, ngo’er, fagforeninger, virksomheder,
medier og andre gode kræfter, der vil være med i
kampen mod ulighed. Men vi insisterer samtidig
på at tale med alle, der har noget at skulle have
sagt i en sag – også dem, der slet ikke er enige
med os.
Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte
menneskes styrker og svagheder. Og vi tror
på civilsamfundets evne til selv at finde nye
løsninger på deres egne problemer; Vi skaber rum
for, at lokale og regionale aktører kan udvikle ny
viden og nye idéer, teste dem af og dokumentere,
hvordan de virker. Og så hjælper vi dem med at få
idéerne til at flyve, så mennesker andre steder i
verden også kan få glæde af dem.
Vores tilgang er menneskerettighedsbaseret,
og målet er, at vi skal have alle med – ingen skal
efterlades i fattigdom.

Køn og unge er altid tænkt ind

Uligheden rammer altid de svageste grupper
hårdest: kvinder, unge og marginaliserede
grupper. Erfaringerne viser, at den mest effektive
måde støtte deres kamp er ved at tænke dem
ind på tværs af alt, hvad vi gør – det kaldes
mainstreaming. Og at have programmer, der
specifikt støtter disse grupper, for eksempel
bekæmpelse af vold mod kvinder.
Ved at mainstreame køn og unge vil vi:
• Få mænd og drenge til at involvere sig mere i
arbejdet for piger og kvinders rettigheder.
• Støtte kvinder og unges organisationer i at
være med i de beslutningsprocesser, der
påvirker deres egne liv.
• Påvirke beslutningstagere på lokalt, nationalt
og internationalt plan til at lave politik og
strukturer, der skaber retfærdighed mellem
kønnene og øger unges deltagelse.
• Systematisk dokumentere resultater på disse
områder, så de kan få størst muligt effekt.
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Kvinder og unges rettigheder og muligheder
bliver i disse år vigtigere og vigtigere for Oxfam,
og Oxfam IBIS vil blive ved med at være en stærk
strategisk partner på disse områder.

effektive hverken teknisk, strategisk eller
finansielt.

Da alt arbejde i konfliktramte lande potentielt set
kan forværre konflikterne – men også markant
kan bidrage til fred ved at gøre noget ved de
grundlæggende årsager – vil vi også mainstreame
konfliktsensitivitet og fredsopbygning i alle vores
programmer.

HVOR VI BEKÆMPER ULIGHED

Geografisk fokuserer Oxfam IBIS på Latinamerika
og fire regioner i Afrika: Vestafrika, Øst- og
Centralafrika, Mellemøsten og Nordafrika. Det
er vigtigt for os at kende konteksten de steder,
hvor vi har programmer, ellers kan vi ikke være

Som en del af Oxfam har vi i princippet ingen
geografiske begrænsninger – vi er forpligtede
til at hjælpe, når der er brug for os, og når vi kan
se, at vores særlige ekspertise kan tilføre ekstra
værdi. Det er især aktuelt i forhold til alt det, vi
kan på uddannelsesområdet. Derfor har Oxfam
IBIS etableret ECPI-netværket, der arbejder med
transformativ uddannelse på tværs af alle Oxfams
67 landekontorer.
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Vi arbejder også regionalt. Her støtter vi vores
partnere med at dele erfaringer på tværs af
landegrænser, tackle regionale problemer og
forme stærke indflydelsesnetværk.
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Our Change Theory
for Fighting Inequality
Just and peaceful societies

Impact

with equal rights, access, and opportunities

Civil society organisations and actors
have the power, legitimacy, and democratic space
to fight inequality

Bridging
Outcome

Outcome

People

State/Governance

Private sector

Political, economic,
and social
enpowerment of
marginalised people

Systemic changes from local to
global for example tax, education
and democratic reforms

Enhancing its
positive and reducing
its negative effect
on sustainable
development

Focus on
women and youth

Policy changes
Institutional
changes
Oversight of
implementation

OUTPUT

Influencing

Strategic delivery

Advocacy
Multi-stakeholder
dialogue

Model development

Learning and
skills development

Analysis evidence

Job creation
livelihood

Campaigns

OUTPUT

Protection and life
saving

Civil society organisations and actors strenghtened
to influence power holders and empower and protect people

Capacity development
Activity
type

Win
approach

Change triangle

Partnership
approach

Organisational and thematic
coalition building
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Uddannelse
nedsætter risikoen for
børneægteskaber og
teenagegraviditeter, og
færre kvinder bliver udsat
for vold
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HVAD VI GØR FOR AT
BEKÆMPE ULIGHED
Uddannelse gør
mennesker til aktive
medborgere
God uddannelse er et effektivt våben i kampen
mod ulighed. Den udstyrer fattige mennesker
med en virtuel kapital, som giver dem evner og
mulighed for selv at skabe sig en bedre fremtid.
Og den mindsker forskellene mellem mænd og
kvinder, rig og fattig, magtfuld og magtesløs –
marginaliserede grupper får styrke og kan være
med der, hvor beslutningerne træffes.
Derudover giver uddannelse styrke og
beskyttelse til piger. Den nedsætter risikoen for
børneægteskaber og teenagegraviditeter, og
færre kvinder bliver udsat for vold, hvis de har
fået en uddannelse. I stedet kan de løfte sig ud
af ekstrem fattigdom, deres børn bliver sundere,
og der er langt større chance for, at kvinder
sender deres børn i skole, hvis de selv har fået en
uddannelse.
For at opnå den fulde kraft, som ligger i
uddannelse, skal kvaliteten være i orden, og den
skal være lige for alle. Oxfam IBIS insisterer altid
på, at uddannelse skal være gratis, betalt af det
offentlige, og der skal være fokus på at skabe
et godt og inkluderende læringsmiljø. Lærerne
skal være veluddannede, og de skal have en god

støtte. Og så skal hele uddannelsessystemet
være gennemsigtigt og ansvarligt.
Vi kæmper også for, at uddannelse altid skal
være ’transformativ’: Både rige og fattige elever
skal kunne deltage aktivt på lige vilkår. De skal
lære om demokratiske værdier, rettigheder og
om, hvordan de som aktive borgere har magt til at
påvirke beslutningstagerne.
Analfabetismen er høj i mange af de områder,
hvor vores partnere arbejder, og det er langt fra
alle, der har adgang til moderne computere og
mobiltelefoner. Derfor vil vi undersøge, hvordan
nye teknologier kan være med til at forstærke
kvalitetsuddannelse, så også dem med de
ringeste forudsætninger får en chance for at
være med.

Sammen med vores partnere vil vi:
•
•
•
•

Forbedre adgangen til uddannelse for de mest marginaliserede grupper – inklusive piger – både
i konfliktområder og i mere stabile kontekster. Og vi vil arbejde på tværs af de traditionelle skel
mellem langsigtet udviklings- og nødhjælpsarbejde.
Forbedre uddannelsens kvalitet, for eksempel gennem støtte til læreruddannelse,
modersmålsundervisning, bedre læringsmiljøer og udvikling af læseplaner.
Lave kampagner ude i landene og på regionalt og globalt plan, der skal få politikere og andre
magthavere til at forbedre de strukturer, der sørger for kvalitetsuddannelse til alle.
Engagere civilsamfund, elever og lærere i kampen mod ulighed, både i Danmark og i resten af
verden. Vi vil skabe rum for, at de nye generationer forstår de globale udfordringer, som verden står
over for – og at de får lyst til selv at gøre noget ved dem.

Transformativ uddannelse er et nyt fokusområde
for Oxfam, og derfor har vi i Oxfam IBIS et særligt
ansvar. Vi sørger for, at alle deler viden på tværs
af konføderationen – det gør vi i dag gennem
ECPI-netværket. Og vi stiller os i spidsen for

Oxfams globale indflydelsesarbejde for at
udbrede kvalitetsuddannelse. Denne rolle kræver,
at vi investerer i området frem mod 2022 – både
økonomisk og med vores fulde opmærksomhed.
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Økonomisk retfærdighed
og inkluderende demokratier
Den måde, vi indretter vores økonomi og samfund
på, skal være til gavn for de mange – ikke kun
de få. Stærke organisationer og koalitioner har
styrken til at udfordre magtstrukturerne. Derfor
styrker Oxfam IBIS vores partnere i at holde
regeringer, myndigheder og den private sektor
ansvarlige for at arbejde for det fælles bedste.

For at sikre økonomisk retfærdighed vil vi sammen med vores partnere:

• Udfordre den økonomiske politik, som øger uligheden, og styrke civilsamfundet, så de kan stille sig i
spidsen for kampen for økonomisk retfærdighed.
• Fremme retfærdig skat. Regeringerne skal blive bedre til at få penge i statskasserne internt i deres
egne lande – og derefter bruge dem til gavn for de fattigste. Vi vil også ændre det internationale
skattesystem, så det bliver mere fair.
• Overvåge og påvirke de offentlige udgifter internt i landene, så de bliver til gavn for den fattigste del
af befolkningen.
• Sørge for, at investeringer i det globale syd er med til at udrydde fattigdom og ulighed.
• Sikre fuld gennemsigtighed og ansvarlighed i den private sektors skatteopgørelser og
-indbetalinger. Det gælder ikke mindst for udvindingsindustrien.
• Påvirke beslutningstagerne i Danmark og globalt, så de sætter flere penge af til udviklingsbistand –
og bruger pengene bedst muligt. Det er afgørende i arbejdet med at udrydde uligheden mellem nord
og syd.

For at sikre inkluderende demokratier vil vi sammen med vores partnere:
•

•

•

Modarbejde alle tendenser til, at civilsamfundets råderum svinder ind. Styrke marginaliserede
grupper, kvinder og unge, så de kan tage kontrol over deres egne liv ved at udøve deres rettigheder;
til politisk og økonomisk deltagelse, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og adgang til information og
retfærdighed.
Styrke civilsamfund og lokalsamfund, som lider under minedrift, skovfældning eller andre måder at
udvinde naturressourcer på. De skal have indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om deres
jord. Og de skal have del i de penge, som udvindingsindustrien tjener. Regeringer og firmaer skal
holdes ansvarlige for overtrædelser af menneskerettighederne og oprindelige folks rettigheder.
Styrke civilsamfundet i at lave research og indflydelsesarbejde for demokratiske reformer. Og skabe
et rum, hvor civilsamfund, den private sektor, regeringer, medier og institutioner kan tale sammen
om skat, ansvarlige investeringer, menneskerettigheder, ordentlige jobs og verdensmålene.

I Oxfam IBIS deltager vi aktivt i at
videreudvikle Oxfams stærke, vidensbaserede
indflydelsesnetværk inden for økonomisk
retfærdighed og inklusive demokratier. Og vi
trækker på denne kæmpestore vidensbase, både
i vores programarbejde og når vi er i dialog med
beslutningstagere i og uden for Danmark.
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inkluderende
fredsopbygning
Ulighed er en af de grundliggende årsager til
voldelige konflikter. I Oxfam IBIS arbejder vi for
at skabe fred. Og for at civilsamfundet – særligt
kvinder og unge – skal spille en aktiv rolle i
fredsprocesserne.
Oxfam IBIS har i mange år arbejdet i skrøbelige og
konfliktramte lande, og det er grundlaget for, at vi
nu går ind i arbejdet med fredsopbygning.

I tæt samarbejde med partnere og andre Oxfam-søsterorganisationer vil vi:

• Skabe et rum for dialog mellem mange interessenter, særligt kvinder og unge, så de bliver
engagerede sammen og får indflydelse på fredsforhandlinger og fredsopbygning. Vi vil kæmpe for
mere inkluderende, effektive og bæredygtige måder at gøre det på.
• Integrere konfliktanalyse og fredsopbygning i alle de områder, vi arbejder med.
• Sætte gang i nye måder at arbejde på inden for de strukturer, der i dag arbejder med fredsopbygning
og nødhjælp i konfliktramte lande. For at skabe en bæredygtig fred skal lokalbefolkningen have
ejerskab til processen.

Nødhjælp og uddannelse
under katastrofer
Vi redder liv, når katastrofen rammer, og hjælper
de ramte med at komme videre med livet. Og vi
sørger for, at børn og unge hurtigt kommer i gang
med deres uddannelse igen. For i skolen får de
redskaberne til at skabe en bedre fremtid for sig
selv og deres samfund uden krig, vold og flugt.
Vi støtter lokalsamfund med at blive bedre
forberedt på at håndtere chok og usikkerheder.
Og vi hjælper med at genopbygge samfund, så
de kommer styrkede ud af katastrofen og kan se
fremtiden i øjnene på deres egne vilkår.

I vores nødhjælpsarbejde vil vi:

• Sørge for, at flere mennesker – især børn, unge og kvinder – kan tage en god uddannelse under krige
og katastrofer.
• Styrke lokalsamfundets kapacitet og rolle i at håndtere kriser. Nødhjælpsarbejdet skal helst ledes af
lokale kræfter, og kvinder og unge skal være med.
• Forbedre forståelsen, forbindelsen og synergien mellem nødhjælpsarbejdet, udviklingsarbejdet og
fredsopbygningsarbejdet.
• Kæmpe for at skaffe flere penge til gode nødhjælpsprogrammer, ikke mindst til uddannelse under
krige og katastrofer.
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DET FOLKELIGE ENGAGEMENT I DANMARK
Oxfam IBIS giver danskerne mulighed for at være
en del af en global bevægelse af mennesker, der
ikke vil finde sig i ulighed og fattigdom. Vores
arbejde rundt om i verden kan kun lade sig gøre
på grund af alle de fantastiske medlemmer,
frivillige og støtter, der bakker op. For vi er en
dansk civilsamfundsorganisation, og aktive
medborgere er grundstenen i alt, hvad vi gør
– i landene i Syd, på globalt plan og hjemme i
Danmark.
Hver dag bliver danskerne bombarderet med
enorme mængder af information. For at skære
igennem støjen er Oxfam IBIS derfor nødt til at tale
klart, modigt og anderledes end alle de andre.
Vi vil bruge nye formater for at tiltrække særligt
de unges opmærksomhed. For vi ved, at mange
mennesker leder efter fællesskaber i disse år,
og nye bevægelser blomstrer. Folk vil gerne gøre
noget aktivt for en bedre verden. Den mulighed
stiller vi til rådighed på en meningsfuld måde,
hvad enten man har lyst til at skrive under en
enkelt gang, blive støttemedlem eller engagere
sig som frivillig.

Vi vil være mere synlige i offentligheden, og
flere danskere skal kende vores navn. Et af
midlerne er de integrerede kampagner: Vi sætter
dagsordenen i medierne ved hjælp af fakta.
Og derefter giver vi folk mulighed for at gøre
noget ved det, for eksempel gennem digitale
underskriftindsamlinger eller ved at bede
dem stille kritiske spørgsmål til politikere og
virksomheder.
Vi taler ikke til befolkningen, vi taler med dem.
Ofte tager vi udgangspunkt i en sag, som den
danske befolkning går op i lige nu og her – og som
vi kan forbinde til vores globale arbejde. Og så
fortæller vi positive historier om den fantastiske
forandring, som vores støtter hver dag er med til
at skabe, så det er tydeligt for enhver, hvordan vi
sammen gør en forskel.
Kernen i vores arbejde er at engagere frivillige
og medlemmer. Vi vil undersøge mulighederne
for at starte helt nye aktiviteter op, som både
vil appellere til frivillige, skabe opmærksomhed
og indflydelse, og som kan tjene penge til vores
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arbejde i Syd. Vi vil indgå i alliancer og gå sammen
med andre for at skabe kampagner, der brager
igennem lydmuren. Og så vil vi videreudvikle den
måde, vi i dag samarbejder med danske lærere
og elever på, så vi kan blive ved med at være
den vigtigste udviklingsorganisation for folk i
uddannelsessektoren.
I vores politiske indflydelsesarbejde vil vi være
en stærk stemme for forandring på de tematiske
områder, der er beskrevet i denne strategi. Vi
udvælger de felter, hvor vi kan gøre den største
forskel i kampen mod ulighed – hvor vi kan
bruge vores styrker som løftestang til at skabe
forandring. Indflydelsesarbejdet er baseret på den
viden, vi har fra vores arbejde rundt om i verden.
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Og på de analyser, som vi selv producerer om
globale og danske emner. Denne faktabaserede
tilgang gør os relevante for politikere og
beslutningstagere – i den danske regering,
offentlige institutioner, den private sektor og
rundt omkring i det danske civilsamfund. Sammen
vil vi positionere Danmark som en global leder i
kampen mod fattigdom og ulighed.
Når vi forsøger at påvirke magthaverne, gør vi det
altid på en ansvarlige måde; Vi er gennemsigtige
om vores mål og metoder, vi giver evidensbaseret
og faktuel data, vi er loyale over for vores
partnere og medlemmer – og vi glemmer aldrig at
være åbne for dialog med dem, vi er uenige med.

VORES VÆRDIER
RETFÆRDIGHED: Vi er alle lige, og derfor har alle mennesker krav på
lige rettigheder og muligheder, uanset oprindelse, køn, religion,
seksualitet eller etnicitet. Vi står sammen med verdens fattigste og
de allermest sårbare. Sammen kræver vi retfærdighed.
HANDLING: Det kræver mere end håb og mod at ændre verden og
gøre noget ved de udfordringer, vi står over for i dag – det kræver
handling! Derfor gør vi noget aktivt for at forandre tingenes tilstand.
Sammen tager vi fat på de strukturelle årsager til problemerne i
stedet for bare at behandle symptomerne. Og vi stopper ikke, før
ingen vokser op og lever et liv i fattigdom.
INTEGRITET: Vi nøjes ikke med pæne ord – vi gør, hvad vi siger,
og siger, hvad vi gør. Som en af verdens mest indflydelsesrige
civilsamfundsorganisationer har vi et ansvar for at vedligeholde og
styrke vores integritet i alt, hvad vi gør. Og vi sørger for, at vores måde
at arbejde på lever op til de højeste standarder for ansvarlighed. Især
kvinders rettigheder og beskyttelse ligger os meget på sinde i alle
områder af organisationen.
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Foto

I disse år forandrer hele det
globale udviklingsområde sig
med lynets hast – både politisk,
strategisk og finansielt
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ORGANISATION OG ØKONOMI
I Oxfam IBIS kræver vi altid fuld gennemsigtighed
og ansvarlighed af vores partnere, myndigheder
og virksomheder rundt om i verden. Det gælder
naturligvis også for os selv. Vi skal blive endnu
bedre til at kigge os selv efter i sømmene, og vi
skal handle på det, når noget ikke lever op til
vores standarder. Sammen med resten af Oxfam
har vi stillet os i spidsen for at udbrede dette
arbejde til resten af udviklingssektoren, og vi vil
bliv ved med at gå forrest.
Oxfam IBIS er en af 20 søsterorganisationer
i Oxfam, som sammen sætter rammerne for
konføderationen. Oxfam er i gang med en større
organisationsproces, der vil gøre samarbejdet
langt mere smidigt, så vi i 2020 står stærkere i
kampen mod ulighed. Vi vil blandt andet blive
endnu bedre til at måle resultater, lære af
hinanden, arbejde med nye typer partnere og
ikke mindst styrke effektiviteten i alle led af
organisationen.
I disse år forandrer hele det globale
udviklingsområde sig med lynets hast – både
politisk, strategisk og finansielt. Det mærker
vi også her i Danmark. Oxfam IBIS har en lang
historie for at arbejde tæt sammen med Danida

både økonomisk og strategisk, når det giver
mening. Det vil vi blive ved med, men samtidig vil
vi forberede os på de forandringer, som er på vej.
Mellem 2018 og 2022 vil vi styrke vores finansielle
bæredygtighed, så vi kan blive ved med at være
en stærk og relevant udviklingsorganisation,
selvom omgivelserne ændrer sig.
Vi vil styrke vores egenkapital til et niveau, som
passer til de risici, som er indbygget i vores
finansieringsmodel, og som passer til det ansvar,
vi har over for ansatte, programmer og donorer.
Vi går efter at skaffe penge fra flere forskellige
kilder end i dag – både fra fonde og private og
institutionelle donorer. Men vi bliver naturligvis
ved med at være 100 procent engagerede i at leve
op til de forpligtelser, vi allerede har.
Oxfam IBIS vil både vokse i indflydelse, styrke
og programportefølje frem mod 2022. Men
vi vil forvalte væksten omhyggeligt, og vi vil
undersøge alle risici grundigt, inden vi påtager
os nye forpligtelser. Vi vil især investere i
uddannelsesområdet, hvor vi jo har en særlig
forpligtigelse inden for Oxfam. Men vi vil også
investere i de andre fokusområder, så vi samlet
set står stærkest muligt i kampen mod ulighed.

Transformativ
Uddannelse

Fredsopbygning

Økonomisk
Retfærdighed

Nødhjælp

2022
2018
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