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HJÆLPE BEDRE - HJÆLPE FLERE
IAS har i 2019 arbejdet under temaet ´hjælpe bedre for 
at kunne hjælpe flere´. Det er vores strategi for vækst 
som organisation, men også for at kunne imødekomme 
det store behov, vi ser i verden. Kvalitet og styrket 
professionalisme i udvikling og nødhjælp er et mål, 
for at gøre en større og dybere forskel gennem vores 
arbejde. Og gennem at indgå i samarbejde med andre 
organisationer og netværk, når vi længere ud og 
berører flere mennesker. Endelig giver IAS i rollen som 
fællesforetagende for Mosaik kirkenetværk, muligheder 
for kirker og unge at engageres i international mission 
og nødhjælp. 

Medens denne rapport forberedes, er hele verden påvirket af 
Corona-virus – en pandemi, der udvikler sig dag for dag. IAS er 
engageret i udviklingslandene, og her rammer Corona-virus hår-
dere end herhjemme. Her står befolkningen endnu mere sårbar 
og er offer for mange katastrofer, sygdomme, og menneskeskab-
te kriser, som påvirker millioner af mennesker hele tiden. Her er 
flugt, sygdom og død dagligdag, og her strækker man sig mod 
den udstrakte hånd i håb om at få hjælp. 
IAS ønsker at bringe håb og at bekæmpe fattigdom og uretfær-
dighed i verden. Vi fokuserer på integreret mission, hvor det krist-
ne budskab og den humanitære hjælp går hånd i hånd, og hvor 
Bibelens ord får liv gennem ord og handling i næstekærlighed. 

Jeg inviterer dig med til at gøre en forskel med IAS i en verden, 
der har brug for mere end nødhjælp – nemlig Guds ord i hand-
ling. 

IAS inderste værdi er ”first of all hope´, hvor det, at bringe håb til mennesker, står centralt. Jesu ord i Joh 4 
v.14 om at gøre Guds vilje og gerning, er det, der motiverer os og drivkraften i det, vi gør hver dag. 

Torben Madsen 
CEO/daglig leder
IAS Danmark

Velkommen til IAS årsrapport for 2019
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Humanitært arbejde
WASH (vand, sanitet og hygiejne), IWRM (Integrated 
Water Resource Management).

Sponsorstøtte
Sponsorater til skoleelever på Life Frontier School i 
Garissa. 

En skalérbar organisation
IAS arbejder med mange forskellige indsatsområder, der involverer mange for-
skellige interessenter. Vi har derfor valgt at organisere os i tre funktionsområder, der også 
er kommunikative områder, som øger gennemsigtighed og forståelse for IAS donorer, samar-
bejdspartnere og bagland.

IAS skal være forandringsparat, fleksibel og effektiv for at kunne møde behovene 
ude i verden. Det forudsætter en organisation, der er skalérbar, og hvor medarbejderne bru-
ger deres ressourcer rigtigt. Her kan du se hvordan vi bruger vores ressourcer og tid.

Civil Society Development (CSD)
Kapacitetsopbygning af lokale kirker og partnere, så de 
kan række ud til deres lokalsamfund.

Udviklingsarbejde
Inclusive Education - IE (inklusion af marginaliserede 
befolkningsgrupper i skolesystemet gennem oplysning, 
træning af lærere og politisk fortalervirksomhed). 

Donationer
Fundraising, indsamlinger og engagement af virksomheder, 
private og andre interessenter. 

Skolesamarbejde
Give danske elever indblik i komplekse globale 
problemstillinger ved at besøge IAS’ projekter. 

Integral mission:
Involvering af kirker som forankring for nødhjælp og udviklingsprojekter, som sikrer 
hensyntagen til menneskets materielle, mentale og åndelige behov. Integral mission er en værdi 
i alt det, vi gør.

Støtte til kristne minoriteter

Kirke til kirke:
Støtte til kristne minoriteter. Kirker som lokale forandrings skabere.

Hjælp til flygtninge og internt fordrevne:
Omsorg for de brudte og sårede.
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Forandringer 2019
IAS implementerer projekter med varig effekt. Vores projekter er rettighedsba-
serede for at målgrupperne kan skabe sig en værdig fremtid efter projekternes 
afslutning. Herunder er eksempler på den varige forandring, vi har skabt.

Sudan 
IAS TRANSFORM 
IAS er med i regeringens arbejds-
gruppe omkring udvikling af ny 
reform for grundskolen og har sat 
et stort aftryk inden for inklusion i 
det nationale skolesystem. 1.500 
husstande har fået budskab om, at 
børn med handicap på lige fod med 
andre børn har ret til at gå i skole.

IAS har sat aftryk på

Inklusion 
i skolesystemet

Sydsudan 
IAS TRANSFORM 
15 børneklubber er etableret af børn med handi-
cap, som arrangerer sportsevents for at nedbryde 
tabu og vise inklusion i sport. 5.500 borgere, 
5 skoler og 180 børn med handicap er blevet 
involveret i kampagnearbejdet. Dette har været 
medvirkende til en stigning af børn med handicap 
i de lokale skoler.

15
klubber skabt af børn 
med handicap for at 

bryde med tabu

        
Danske elever

rejser midler 
og besøger projekter 
i Kenya og Uganda 

Kenya og Uganda
IAS ENGAGE 
Elever fra 2 danske efterskoler har 
samlet midler ind til 2 forskellige 
projekter og har efterfølgende 
besøgt dem, vores parterne og 
målgruppe. Der blev indsamlet til et 
krisecenter i Kenya og en sovesal til 
blinde piger i Uganda. 

Kenya 
IAS TRANSFORM
70 religiøse ledere og 60 lærere, 100 kvinder og mænd, og piger og 
unge kvinder har organiset sig og engageret sig i kampen mod kvindelig 
omskæring. En af grupperne har fået oprettet en enhed på den lokale 
politistation, med særlig fokus på vold mod kvinder. Der ses en generel 
holdningsændring og flere anmeldelser af vold mod kvinder. 

Over 

1000 
børn og voksne er oplyst 
om følgerne af kvindelig 

omskæring 



Uganda 
IAS TRANSFORM
Over 19.000 Congolesiske 
flygtninge i Kyangwali lejren og 
omkringboende lokale er under-
vist i hygiejne og sundhed og har 
opnået forbedret levestandard. 
Over 2700 er undervist i opstart 
af små virksomheder. Ældre og 
mennesker med handicap har fået 
nye huse og forbedrede bad- og 
toiletforhold.

Forbedrede
leveforhold for over 

19.000
flygtninge og lokale

Over

11.000
mennesker ramt af tørke 
blev nået med nødhjælp

4.084
forfulgte kristne 

blev hjulpet

Over

400 
sårbare børn er blevet 
inkluderet på lokale 

skoler

Tanzania
IAS TRANSFORM 
Kirkerne og regeringen samarbejder 
om at inkludere de mest sårbare børn 
på nu 66 lokale skoler støttet op af 
organiserede og aktive lokale lærere, 
forældregrupper og børneklubber 
Skolerne er blevet bedre til at tilpasse 
undervisningen og tilbyde særlig hjælp 
til de sårbare børn og deres familier. 
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Somaliland
IAS TRANSFORM 
Livreddende intervention igennem rent-
vandsforsyning og undervisning i hygi-
ejne og sundhed til 11.340 mennesker 
i Garadag og El-Afweyn distrikter samt 
maduddeling til 3150 berørte herun-
der 2100 børn. Projektet afhjalp sult 
og underernæring.

Etiopien og Somalia
IAS SERVE 
Gennem partnerskab etiopiske kir-
ker, der er til stede i det sydlige og 
østlige Etiopien, hvor kristne bliver 
forfulgt for deres tro, støttede IAS 
4.084 forfulgte kristne med basal 
nødhjælp, psykosocial hjælp og 
traumebehandling og opbyggede 
et træningscenter til dem, der vil 
uddanne sig.
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Finansielle resultater
IAS har i 2019 ligget på samme niveau indtægtsmæssigt som i 2018. IAS har 
haft færre indtægter til løn og administration. Se tallene nedenfor og i IAS finan-
sielle årsrapport, som er fremlagt på generalforsamlingen.

Katastrofe indsats
200.000 kr.

Støt IAS’ arbejde i denne svære tid. Vi vil 
række ud til de værst ramte; mødre med små 
børn, ældre og syge. Dit bidrag vil blive brugt 

med stor omtanke.

INDSAMLING TIL OFRE 
FOR CORONA VIRUS

•
•

Sådan kan du støtte
MobilePay nr. 58742 med teksten ‘Corona’
Dankort via hjemmesiden: www.ias-danmark.

dk/doner
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Forbrug og donorer 
Herunder ses fordelingen af IAS’ omsætning fordelt pr. land, operationelle 
omkostninger og administration.

Administration
320.000 kr.

Operationelle udgifter 
(løn og rejseomk.)
3.216.000 kr.

Nepal
198.000 kr.

Katastrofe indsats
200.000 kr.

Mindre projekter
1.501.000 kr.

 
IAS Denmark har
i 2019 forbrugt

15,2 mio. kr.
Fordelt på 9 lande, 1 program,
15 projekter, 8 mindre projekter 

og 1 katastrofe indsats

 

IAS Danmarks 
donorerNovo Nordisk 

Fonden
(NNF) 
10,2%

Danish Emergency 
Relief Fund

22,1%

Øvrige
0,5%

HMK Hilfe
6,7%

Danida 
(CISU og DMRU)

48,3%

Personlige og 
kollektive gaver
12,3%

Kenya
1.063.000 kr.

IE Programmet
3.640.000 kr.

Etiopien
1.668.000 kr. 

SydSudan
968.000 kr.

Uganda
1.154.000 kr.

Somaliland
921.000 kr.



 

Programkontor
Drejervej 15, 5.
2400 København NV
Tlf +45 93 88 58 55
E-mail ias-denmark@ias-intl.org

Medlems- og økonomi kontor
Blåhøj Stationsvej 27
7330 Brande
Tlf +45 93 88 58 55
E-mail ias-denmark@ias-intl.org

Online
www.ias-denmark.dk
facebook: iasdanmark
instagram: ias.transform
twitter: ias_aid

Charlotte er fra Congo
Hun er fra flygtet fra vold og forfølgelse til Uganda. Charlotte 

har diabetes og smerter i ben og fødder grundet mangelfuld 
medicinering, og kunne ikke selv bygge sig et hus. IAS hjalp 

hende, hun har nu fået et hus, et toilet og et bad.

Stolte piger
Pigerne har deltaget i et kursus om kvinders rettigheder 
og pligter. Formålet med kurset er at tilbyde familierne 
et alternativ til kvindelig omskæring, hvor man markerer 
overgangen fra pige til voksen kvinde.
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Basha, Bakhatain og Kadlalla
Tre søskende med bevægelseshandicap og forladt af 
deres mor. Børnene måtte bæres eller kravle, indtil de 
igennem IAS’ arbejde kunne blive tilset, få kørestole, 
adgang til den lokale skole og et håb for fremtiden.
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Volontør i Athen
Betina tog en pause fra sit job og rejste til Athen som volontør. 

Her arbejdede hun med uledsagede mindreårige flygtninge. 
Volontøropholdet har lært hende om ”[...] menneskelig robusthed 

og viljen til fællesskab - oplevelser som jeg aldrig vil glemme.” 


