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De sidste års udfordringer har stillet store krav til IAS’ ledelse og bestyrelse. Det har 
også stillet store krav til IAS’ medarbejdere, der ikke har kunnet rejse ud og besøge 
vores partnere og tilse projekterne, som er et krav fra vores donorer. Trods dette er 
IAS kommet godt igennem de sidste år med Corona og andre udfordringer! Det vil 
jeg gerne takke bestyrelsen og medarbejderne for! 

IAS blev til for over 20 år siden med fokus på ”disse mine mindste” – børnene, især 
de udsatte, handicappede og marginaliserede. Det er stadig vores særlige mål, som 
vi arbejder for dagligt. Derudover har vi hjulpet med akut nødhjælp, hvor der har 
været humanitære kriser, sammen med vore dygtige partnere. Resultaterne er over-
bevisende, idet mange tusinde mennesker har fået akut hjælp, hjælp til selvhjælp på 
lang sigt, og har fået et mere værdigt liv! 

IAS’ samarbejde med Ung Mosaik har betydet, at flere unge er blevet engageret 
i internationalt arbejde, og flere unge er nu med i landegrupper som frivillige eller 
udsendt som volontører. 

I 2021 har vi igangsat projekter på nye områder. Det handler både om at skabe robusthed i forhold til 
klimaforandringerne i områder i Østafrika, der er ramt af tørke; at arbejde for fred og forsoning i menneskeskabte 
kriser; og at fremme dialog mellem kirker og andre religioner, hvor der er ekstremisme og optræk til terror. Disse 
temaer vil vi også arbejde med fremover, da den verden, vi og vore partnere lever i, har brug for løsninger på 
disse områder. IAS har meget at byde ind med, og vi, sammen med jer som bagland, kan gøre en forskel på 
både kort og lang sigt.  

Tak til alle som vil slå følge med os og gøre en forskel ved at bede, give økonomisk eller helt konkret gennem 
praktiske handlinger. Der er helt sikkert nye behov og udfordringer, som IAS skal involveres i fremtiden! 

Torben Madsen 
CEO/daglig leder
IAS Danmark

Udfordringer og fornyet fokus

”Det værste man kan gøre ved et menneske
er at nedbryde vedkommendes værdighed.”
Fra bogen: ’Ukuelig’ som handler om amerikaneren 
Louis Zamperini der var krigsfange under 2 
verdenskrig. 

IAS formål er at give mennesker rundt omkring i verden 
et liv med værdighed. 
I øjeblikket er emnet ’flygtning’ aktuelt med krigen 
i Ukraine. Nogle flygter ud af landet og er truet på 
deres værdighed. Andre må blive, der er også truet på 
deres værdighed. Her træder IAS til blandt andre og 
prøver at hjælpe via danske netværk og deres lokale 
partnere.

Midt i mediernes optagethed af krigen kan man nemt 
overse andre steder på jorden hvor mennesker er truet 
på deres værdighed. 
I det år der er gået har IAS hjulpet flere steder. I 
Etiopien er der hjulpet med nødhjælp i forbindelsen 
med tørken. I Kenya hjælper IAS med at undgå 

kønsbestemt vold, som er en konsekvens af de 
udfordringer som Corona har givet landet.  Alt sammen 
hjælper mennesker til at bevare deres værdighed. 

Herfra skal der lyde en stor tak til medarbejderne, med 
Dorrit og Torben i spidsen.
En tak for at vi endnu et år kan sige at vi ved Guds 
hjælp har hjulpet mennesker rundt omkring i verden, 
med at bevare deres værdigehed.

MORTEN PATRZALEK 
Bestyrelsesformand

IAS Danmark

Et liv med værdighed
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IAS strategi 2022 - 2024

IAS vægter det strategisk drevne, da der er uendeligt mange behov i verden og vi ikke kan løse dem 
alle. Strategien er ledetråden for IAS prioriteringer. IAS’ fokus er på det rettighedsbaserede arbejde for 
at fremme de marginaliserede og sårbares rettigheder, og at styrke IAS partnere gennem organisering 
og faglig kapacitetsopbygning, til selv at drive deres organisation og implementere deres arbejde og 
skabe forandring for deres eget samfund. Vi tror på at dette skaber bæredygtig forandring og ejerskab!

IAS’ nye strategi 2022 - 2024 tager udgangspunkt i vores verden 2022, og under overskriften ”Den 
svages ret til fredelig sameksistens, retfærdighed og et bæredygtigt samfund” har vi taget nye temaer til 
os, som vi føler ligger os på hjerte og som er relevante for fremtidens fattige. Strategien lægger sig op 
ad verdensmålene.  

1. IAS sektorer
• Med fokus på børn og voksne med handicap, styrke humanitære indsatser og udviklingsarbejde.
• Inklusion af handicappede børn på skoler med fokus på bæredygtigt levebrød for fattige.
• Indsatser i krydsfeltet mellem at redde liv, skabe fredsarbejde og fremme bæredygtig udvikling i 

kriseramte og skrøbelige områder og lande.
• Nye indsatsområder: fred og forsoning, fremme af trosfrihed og forebyggelse af klima og miljø.

2. IAS samarbejder
• Styrkelse af fortalerarbejde i Danmark.
• Bruge låne-sparegrupper for at hjælpe særligt svage grupper. 
• Fokus på klima og miljø som konkrete tiltag og alt, hvad vi gør.

3. IAS bagland
• Styrket samarbejde med kirkebaglandet (Mosaik).
• Engagement af unge i samarbejde med Ung Mosaik og gennem samarbejde med skoler.
• Samarbejde med nordiske pinsebevægelser.
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Forandringer 2021
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 
Samira er en af de lærere, der er 
blevet uddannet i Sudan. Hun er 
glad for, at hun nu er i stand til at 
støtte alle elever i sin klasse, her-
under døve, gennem tegnsprog. 
Hun sætter virkelig pris på IAS 
IE-projektet i Dilling-området.

60
lærere uddannet 
i grundlæggende 

IE-pædagogik 

Sydsudan 

IAS TRANSFORM 
78 drenge og 52 piger modtager nu kvalitetsunder-
visning i 7 skoler, som er blevet renoveret til at være 
børne-, køns- og handicapvenlige. For at øge fasthol-
delsen af disse børn i skolerne blev 17 lærere udsty-
ret med færdigheder i grundlæggende IE-pædagogik, 
mens 6 lærere blev uddannet i screening og vurde-
ring.

130 
børn modtager nu 

kvalitetsundervisning

        

11.312
kvinder, børn og ældre 

modtager vand og 
fødevarer i det nordlige 

Kenya.

Kenya

IAS TRANSFORM
Turkana i det nordlige Kenya er ramt af 
tørke efter mangelfuld regn. Turkana folket, 
som er primært pastoralister, har mistet en 
stor del af deres kvæg og er ramt af akut 
fødevaremangel, vand og underernæring. 
IAS DKs projekt tilvejebringer fødevarer og 
vand til lokalsamfund og skoler. Indsatsen 
målrettet 17 skoler har udover at imøde-
komme behovet for vand og mad også 
bidraget til at opretholde børns skolegang.

Kenya 

IAS SERVE
Muslimske og kristne samfund i Isiolo County, lærer at respektere hinan-
dens tro, mens de arbejder sammen om at fremme en kultur af tolerance, 
gensidig respekt og fred. Projektet vil styrke forskellige religiøse lederes 
kapacitet til religionsdialog, hvilket igen får dem til at ændre holdninger 
og påvirke andre til at respektere, beskytte og fremme religionsfrihed 
eller tro.

254
religøse ledere og 

120
lokale ledere og anti 

terror korps i dialog om 
fred og sameksistens
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Sydsudan 

IAS TRANSFORM
IAS South Sudan og partneren 
NCDO har skabt opmærksomhed 
i IE hvilket førte til vurdering og 
tilmelding af 78 drenge og 52 
piger, som nu modtager kvalitets-
undervisning i 7 skoler, som er 
blevet renoveret til at være børne-
, køns- og handicapvenlige. For at 
øge fastholdelsen af disse børn i 
skolerne blev 17 lærere udstyret 
med færdigheder i grundlæggen-
de IE-pædagogik, mens 6 lærere 
blev uddannet i screening og vur-
dering.

32.593
voksne og børn har fået 
oplysning om inklusion 
af børn med handicap 
og deres ret til at få 

uddannelde. 

252 
hjemløse flygtningebørn- 
og unge hjælpes årligt 

af partnerorganisationen 
Faros. 

3.650
kvinder, børn og ældre 
modtager fødevarer.

980 

kirkeledere i 30 kirker 
i Nakuru, Kenya tager 

ansvar for egen udvikling 

i deres lokalsamfund

KENYA

IAS SERVE 
Pinsekirker i Nakuru region arbejder med 
at opdage, mobilisere og bruge kirkens 
lokale ressourcer for at skabe forandring i 
deres lokalområde. Projektet resulterer i at 
kirkens ledere og medlemmer opdager hvad 
de allerede har, og gennem træning tager 
ansvar, prioriterer og gernnemfører en plan 
for at hjælpe fattige og udsatte i deres by.

Grækenland

IAS ENGAGE 
Ni unge fra danske kirker deltog i studietur 
til Athen. Her var de engageret i sportslige 
og sociale aktiviteter for uledsagede mindre-
årige børn og unge på flugt. 

Etiopien

IAS TRANSFORM 
Etiopien er ramt af en alvorlig tørke, 
og høsten er slået fejl. Projektet har 
modtaget midler fra Danida til at 
understøtte fødevaresikkerheden i 
Borena i det sydlige Etiopien, med 
et særligt fokus på børn, kvinder og 
ældre. Konkret modtager målgrup-
pen fødevarer i form af Famix, som 
er et vitaminberiget supplement af 
majs og sojamel.



Lige nu er der tørke i store dele af området omkring Afrikas Horn. Hundrede-tusindvis af mennesker lever i 
sult og yderste fattigdom. Disse mennesker har brug for hjælp - nu.

SMS IAS til 1245 og støt med 100kr.
MobilePay 58742. Tekst: Tørke

Bank overførsel til konto: 9712 – 6270281824 

Se flere muligheder på www.ias-danmark.dk/doner
Ta

k fo
r d

in 
stø

tte
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Finansielle resultater
IAS Danmark har i 2021 landet et flot finansielt resultat på mere end 300.000kr.
IAS har set en forøgelse af gaver og bidrag samt tilskud fra kulturstyrelsen. 
Omsætningen i 2021 har været mindre end de foregående år, hvilket primært 
skyldes færre ansøgningsrunder udbudt af Danida og Novo Nordisk Fond.

INDSAMLING TØRKERAMTE I ØSTAFRIKA

519.000 kr.

260.000 kr.

350.000 kr.



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

Administration
519.000 kr.

Tanzania
260.000 kr.

Katastrofe indsats
350.000 kr.

Øvrige
1.493.000 kr.

 
IAS Danmark har i 2021 

forbrugt

13,2 mio. Kr.
Fordelt på

5 lande, 1 program,
12 projekter,

en række mindre projekter
samt 1 katastrofe indsats

 

IAS Danmarks 
donorer

Novo Nordisk Fonden
(NNF) 
0,3%

Danish Emergency 
Relief Fund
22,7%

HMK Hilfe og 
Operation Blessing
1,2%

Danida 
(CISU og DMRU/CKU)
61,6%

Personlige og 
kollektive gaver
14,2%

Kenya
2.211.000 kr.

IE Programmet
3.734.000 kr.

Etiopien
1.514.000 kr. 

SydSudan
20.000 kr.

Operationelle udgifter 
(løn og rejseomk.)
2.851.000 kr.

Sudan
209.000 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 75 34 58 55
E-mail ias-denmark@ias-intl.org

Online
www.ias-denmark.dk
facebook: iasdanmark
instagram: ias.transform
twitter: ias_aid
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Kirkens hjælpearbejde i Ukraine er vokset ”eksplosivt”, siden krigens start, for-
tæller præst i Pinsekirken Korsør Preben Westh. Gennem IAS samles der nu ind i 
hele Danmark til at flygtende ukrainere kan få mad og anden basal nødhjælp.

Kirker og private har indsamlet næsten 600.000 kr. Desuden fik IAS godkendt en ansøgning om 
1 million kr. til nødhjælpsarbejdet i det sydvestlige Ukraine! Midlerne kommer fra ulands-
bistanden (Danish Emergency Relief Fund) og skal give mad, medicin og anden 
basal hjælp til over 100.000 mennesker over en 4-måneders periode. 

Pinsekirken Korsør fokuserer hjælpearbejdet på byerne Izmail og 
Bolgrad i det sydvestlige Ukraine, tæt ved grænsen til Moldova og 
Rumænien. Her samarbejder man med den lokale kristne hjælpeor-
ganisation Charity Fund GIFT.  

Torben Madsen, glæder sig over samarbejdet og at kunne gøre 
en forskel for ofrene for krigen i Ukraine: ”Det er en glæde 
for mig at kunne bakke op om Korsør Pinsekirke og Århus 
Citykirke’s samarbejdspartner i Izmail og den store indsats de 
gør sammen med mange kirker i Ukraine”

Preben Westh fra Pinsekirken i Korsør:
- Vi kan simpelthen ikke lade være med at hjælpe, når man ser, 
hvor stor nøden er og samtidig oplever deres gæstfrihed overfor 
flygtningene. De giver alt! 

Responsen fra Pinsekirken Korsør er imponerende:
- Tænk at vi 25 medlemmer har kunnet samle 25.000 kroner ind – det er 1.000 
kroner pr. person. Forestil dig, at store kirker gjorde det samme! smiler Preben Westh.
Vi arbejder nu i døgndrift for at sende pengene derned og sikre, at vores partner i Ukraine gør 
gavn for flest mulige mennesker, siger Preben Westh.

Den lokale organisation Charity Fund GIFT ledes af Svitlana Berbat. Før havde hun 3-4 frivillige 
hjælpere til at dele maden ud – nu er over 50 frivillige i fuld gang med at hjælpe – og de kom-
mer både fra kirken, socialkontoret og lokalområdet. Fælles for dem er, at de bare vil gøre en 
forskel. 

Vi ved ikke hvor længe krisen vil vare, men IAS vil støtte og bakke op så længe det er nødven-
digt, for at hjælpe de mange flygtninge og udsatte mennesker i Bolgrad og Izmail.

Du kan støtte ved at sende en SMS IAS200 til 1245 og støt med 200kr. eller du kan støtte med 
et månedligt beløb på 200kr. ved at sende SMS IAS200M til 1245. 

IAS International Aid Services Danmark

”Vi kan ikke lade være med at hjælpe”


