Poul Erik Christoffersen
- genopstiller til bestyrelsesvalget i 2020
Jeg har været medlem af IBIS styrelse siden 1998 og har derigennem fået et ganske godt kendskab til
mange ”hjørner” af vores organisation. I den seneste 2 års periode har jeg været medlem af bestyrelsens
program- og innovationsudvalg - foruden forretningsudvalget. Desuden har jeg repræsenteret Oxfam IBIS i
Rådet på Institut for Menneskerettigheder.
I Program- og Innovationsudvalget har det især været positivt at følge udviklingen af vores forskellige
uddannelsesindsatser, fx Education Out Loud og væksten i Oxfam IBIS humanitære indsatser. I det seneste
halve år har vi i udvalget fra sidelinjen også forsøgt at følge med i de mange udfordringer og tilpasninger,
som covid-19 har nødvendiggjort.
De samme covid-19 udfordringer har også fyldt en del i forretningsudvalgets arbejde. Sammen med et
relativt tungt internt bureaukrati i Oxfam Int., har det på udebane ført til det lidt uvante problem, at det
ikke altid har været muligt at få vore bevillinger ud og arbejde hurtigt nok, der hvor de skulle gøre gavn. På
Oxfam IBIS egen hjemmebane har det også medført ganske særlige arbejdsbetingelser - i en udviklingsorganisation, hvor medarbejderne ikke har haft mulighed for rejse på grund af covid-19.
På den lidt større bane er nogle af de største udfordringer i de kommende år, bl. a.
- Fortsat at ruste og positionere vores organisation til en stadig større konkurrence på den
internationale ulandsscene, hvor sikkerhedshensyn, flygtninge, klima og handelsmæssige
investeringer i stigende grad kan forventes at sætte dagsordenen.
- at udviklingsbistand i stigende grad vil blive kanaliseret til skrøbelige lande, til det humanitære
katastrofearbejde og i bedre fungerende lande, kan det forudses, at midlerne fra donorerne i
stigende grad vil blive kanaliseret direkte til Syd-baserede organisationer.
- at styrke vores fundraising – ikke mindst fra private kilder - for derigennem at mindske
afhængigheden af Danida og sprede finansieringen på flere kilder, hvilket kan åbne nye muligheder
for både innovative investeringer og styrkelse af egenkapitalen.
Helt overordnet mener jeg, at IBIS entré i Oxfam har styrket vores muligheder for at arbejde med de fire
corner-stones i vores strategi: Uddannelse, økonomisk retfærdighed og inkluderende demokratier,
inkluderende fredsopbygning og humanitære indsatser.
Derudover skal vi som Oxfam IBIS fortsat undersøge og udvikle nye muligheder, fx inden for
klimaforandringer og ulighed, hvor det giver mening i vore programmer, fundraising i Skandinavien og i
forbindelse med corona og bekæmpelse af ulighed - afsøge og afprøve om vi kan styrke vores ekspertise og
programarbejde ift. social beskyttelse / sociale sikkerhedsnet.
Til daglig arbejder jeg i Ungdomsbyens ledelsesteam som national koordinator for UNESCOs
verdensmålsskoler. Arrangerer derudover studierejser til særligt Sydafrika. Har tidligere arbejdet en
årrække som lærer og leder med pædagogisk innovation på Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF).

