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International Aid Services Danmark  

Værdigrundlag 
 

 

 

Vores Vision 

Vi ønsker at se et forandret samfund, der afspejler Guds retfærdighed, kærlighed og fred. Et 

samfund hvor borgere lever i respekt og omsorg for hinanden, og hvor menneskers åndelige, 

mentale og materielle behov bliver mødt. 

 

Vores Mission 

At redde liv, skabe mulighed for selvhjælp og give mennesker værdighed gennem forvandling som 

går udover nødhjælp og udvikling. 

Vi har et bibelsk menneskesyn, hvor hvert eneste mennesket er skabt i Guds billede, med en ånd, sjæl og et 

legeme 

Hvem er vi? 

International Aid Services Danmark (IAS DK) er en ikke-politisk og non-profit humanitær 

hjælpeorganisation. IAS DK blev oprettet i 2000 som paraplyorganisation for Mosaics (danske 

Pinsekirkers) udviklings- og nødhjælpsarbejde, og i dag tæller baglandet også frikirker via 

Frikirkenet1.  

Vores tematiske fokusområder er marginaliserede børn, stærke lokale partnere og social 

retfærdighed. 

IAS DK er en trosbaseret organisation med kristendommen som værdigrundlag. Vores nationale og 

globale samarbejdspartnere består af kirker og kristne organisationer,  samt en bred vifte af andre 

interessenter, som arbejder indenfor vores fokusområder.  

Vores vision og mission er udgangspunktet for alt hvad vi gør, og vi er bevidst om at 

                                                           
1 FrikirkeNet er et netværk af frikirker, organisationer og institutioner fra blandt andre Pinsevækkelsen, Apostolsk 

Kirke, Baptistkirken, Missionsforbundet, uafhængige frikirker og husmenigheder 
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kirkebaglandet og vores partnere spiller en vigtig rolle i arbejdet med at realisere vores vision og 

mission og skabe bæredygtig positiv forandring, der både går i dybden og når længere ud. 

 

IAS DK er en del af IAS Alliancen, som deler vores kristne værdigrundlag og strategiske prioriteter. 

 

Hvad tror vi på? 

Vores mission: At redde liv, skabe mulighed for selvhjælp og give mennesker værdighed gennem 

forvandling som går udover nødhjælp og udvikling. 

er baseret på vores syn på mission set ud fra et bibelsk perspektiv: 

Vi tror på, at Guds kærlighed blevet udlevet gennem hans søn, Jesus Kristus. Jesus kom til jorden og 

gik iblandt mennesker, viste dem kærlighed, omsorg, helbredte dem og bragte en ny frihed ind i 

deres liv. Han gjorde det for at redde mennesker midt i deres personlige omstændigheder og kriser, 

uanset de fysiske, følelsesmæssige eller åndelige forhold. Han skabte både forandring her og nu, og 

helt ind i evigheden. Dette ønsker vi også at gøre gennem vores arbejde. Vi er kaldet til at være Jesu 

stedfortrædere. Jesu hænder og fødder. 

Jesus havde øje for hele mennesket (materielt, mentalt og åndeligt), og vi tror på, at han i lige så 

høj grad har øje for alle aspekter af det at være menneske i dag, hvor vi lever med udfordringer 

som ulighed, sygdomme, død, konflikter, ufred og katastrofer.  

Jesus bød os, at elske vores næste som os selv. Derfor ser vi i IAS DK det som vores opgave at 

bringe nyt håb til de fattige, marginaliserede, ensomme, udsatte, og til at være med til at skabe 

positiv forandring i samfundet. 

 

Før ordet for de stumme, tal deres sag,  

Når de er ved at bukke under,  

før ordet, døm retfærdigt og skaf den hjælpeløse og fattige ret! 

Ordsprogenes bog 31:8-9 

 

Vores vision realiseres når vi bringer håb og social retfærdighed på en materiel/fysisk, 

følelsesmæssig og åndelig måde ind i vores arbejde med marginaliserede børn, lokale partnere og i 

enhver af de sektorer vi arbejder med. 

Grundet det kristne budskab, mener vi at kirker og trosbaserede organisationer har en særlig rolle 

og ansvar i arbejdet med og på vegne af de fattigste og mest sårbare befolkningsgrupper. Derfor 

arbejder vi tæt sammen med lokale organisationer. 
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Vores værdier 

Mission 

Vores bibelske forståelse af mission motiverer alt, hvad vi gør. De marginaliserede og 

underprivilegerede befolkningsgrupper er vores fokus når vi arbejder med at udleve og formidle det 

kristne budskab i praksis.  

Integritet 

Integritet opbygges af den måde vi dagligt tænker og handler på, tanke for tanke, handling efter 

handling. Vi ønsker at være en organisation, der altid handler selvstændigt, ærligt og redeligt, og 

som udlever sammenhæng mellem ord og handling. 

Relationelt lederskab og samarbejde 

Vi tror på en team-baseret tilgang til ledelse. Vi investerer i ledere, uddanner dem til at realisere 

deres fulde potentiale og giver dem redskaber til og muligheder for at være effektive ledere. Vi 

tror på, at sunde ledere fordrer sunde fællesskaber. 

Empati  
Vi viser medfølelse i hverdagen – vi sætter os ind i, hvordan andre har det og arbejder for at 

forbedre deres forhold.  

Værdighed og respekt 

Vi ønsker at behandle alle mennesker med værdighed og respekt. Vi tror på, at folk føler sig set og 

værdsat, når vi møder dem med værdighed og respekt. 

 

 

Hvad gør vi? 

 

 

 

 

 
Marginaliserede 

børn 

Social retfærdighed 

Stærke lokale 

partnere 
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Social retfærdighed 

Vi tror, at det at Jesus Kristus kom til vores verden og betalte den ultimative pris for at redde os 

ved at ofre sig selv og gik i døden for os. Jesus vandt over døden da han genopstod på 3. Dagen, og han var 

begyndelsen på Guds plan om at genoprette denne brudte verden. I genoprettelsen ligger også at skabe 

ret – og retfærdighed.  

Jesus genopstandelse giver os håb. Et håb for hver dag og til livet her på jorden, og ligeledes for et liv efter 

døden.   

 
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et 

levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.  

1. Peter 1:3 

 

Vores arbejde med social retfærdighed er gennemgående i alle vores projekter, og handler om at vi 

ønsker at udleve det håb vi har fået i Jesus og skabe lige vilkår for alle i samfundet. Ved at arbejde 

med en rettighedsbaseret tilgang, er vi med til at bekæmpe uretfærdighed og møde behovene hos 

sårbare mennesker. 

 

Marginaliserede børn 

IAS DK har siden sin begyndelse haft marginaliserede børn som målgruppe. Vi har et ønske om at 

hjælpe der hvor hjælpeindsatserne er langvarige og udfordrende.  

Vi ser det som vores opgave at bringe håb og hjælp til dem som er allermest udsatte. Hver dag 

hører vi om børn i nød, og det ønsker vi ikke at vende det blinde øje til: 

 

Jesus siger 

Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste,  

det har I heller ikke gjort mod mig!  

Mattæus Evangeliet 25:45 

 

Vi er samtidig klar over, at vi som organisation må fokusere på særlige tematiske og geografiske 

områder for at vores indsats kan være mest mulig effektiv og føre til en mærkbar forskel for de 

børn vi arbejder med. Derfor arbejder vi primært med processer omkring inkludering af 

marginaliserede børn i undervisningssystemet og i deres nuværende lokalsamfund. 
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Stærke lokale partnere 

Det er et centralt budskab i Bibelen, at kirker er involverede i mission ved at tjene, give og indgå i 

samarbejder: 

 

-da vi – Guds kirke – alle er lemmer af et legeme gennem Kristus;  

hvis en lider, lider alle med dem  

(1. Kor. 12:12 – 31) 

Vi er alle en del af samme verden og har et fælles ansvar for den ulighed og uretfærdighed, der 

møder os. Som organisationer, kirker og individer har vi forskellige evner, funktioner og 

muligheder. I IAS DK tror vi på, at vi sammen står stærkere. Derfor samarbejder vi med en bred 

gruppe partnere og fokuserer også på at kapacitetsopbygge dem gennem træning og vejledning. 

 

IAS DK tror på at samarbejde mellem Nord og Syd styrker forståelsen for hinanden og for de 

opgaver der skal løses. Derfor arbejder vi med kirkepartnerskaber mellem danske kirker og kirker 

eller organisationer i det globale Syd.  

Vi har også partnerskaber som ikke er kirke eller trobaserede, men som er knyttet sammen på 

baggrund af interessefællesskab indenfor målgruppe, temaer, metoder og geografi.  

Vores partnerskaber er afgørende for at vi kan gøre en forskel i vores projekter og derfor er 

udvikling af lokale partnere og deres kompetencer som organisationer og aktører i civilsamfundet 

et vigtigt fokusområde for os. 

 


