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Introduktion 
International Aid Services Denmark (IAS) er en udviklings- og nødhjælpsorganisation, som er 
grundlagt på kristne værdier. IAS Danmark er Mosaik kirkernes paraplyorganisation for udviklings- 
og nødhjælpsarbejde og har en mission om ”At redde liv, skabe mulighed for selvhjælp og give 
mennesker værdighed gennem forvandling som går udover nødhjælp og udvikling”.  
IAS Danmark har siden begyndelsen i 2000 været i vækst og har i dag et omfattende arbejde i 
Afrika - primært Østafrika og Afrikas Horn. IAS Danmark samarbejder i IAS' internationale alliance 
og gennem partnere i det globale syd. 
 
IAS Danmark prioriterer at styrke partnere, så de selv kan lede arbejdet, danne netværk, øge 
deres indflydelse og skabe resultater. Målet er at partnere selv kan fortsætte det arbejde, der er 
påbegyndt i fællesskab. Dette er med til at gøre projekterne bæredygtige. 
 
Organisationen har i løbet af de sidste par år oplevet vækst i midler, medarbejdere og arbejde. En 
ny kommunikationsstrategi i 2018 har affødt strukturændringer og øget fokus på, hvordan de 
enkelte dele af IAS kan vokse endnu mere.  
 
IAS Danmark opererer og kommunikerer i dag til forskellige aktører inden for fire platforme/ 
temaer/funktionsområder: 
 

• IAS Transform- udvikling og nødhjælp 

 

• IAS Engage - frivilligt engagement, partnerskaber med civilsamfundsaktører, 

fundraising, og donationer 
 

• IAS Serve - integreret mission og støtte til kristne minoriteter og flygtninge  

 
 
Denne danske strategi og handleplan tager afsæt i den internationale IAS Alliances Fit for Purpose 
strategi, og er udviklet med henblik på at forløse det nye danske potentiale, der er skabt og styrke 
sammenholdet på tværs af IAS Danmark og forankringen i baglandet. 
 

Historik og kendetegn som driver IAS Danmarks arbejde og 
prioriteter i dag 

• Svære problematikker og svære steder at arbejde 
IAS Danmark påbegyndte sit arbejde i 2000 i Somaliland for at hjælpe børn med handicap 
og særlige behov - en ekstremt marginaliseret befolkningsgruppe - der ikke sås i 
gadebilledet, for ikke at tale om skolerne. Denne tilgang er kendetegnende for IAS 
Danmark – at organisationen ser et ansvar for at arbejde med de svageste grupper og 
komplekse problematikker i skrøbelige kontekster, hvor det er svært at arbejde. 
 

• Evnen til at connecte og bryde grænser 
På fem år havde IAS Danmark etableret nødhjælps- og udviklingsarbejde i Kenya, 
Paraguay, Somaliland, Sydsudan, Sudan og Tanzania bl.a. ved at bruge sit store netværk 
af kirker i Danmark og i programlandene. Udover kirkerne samarbejder IAS med 
muslimske organisationer og andre strategiske partnere i bestræbelserne på at nå de 
svageste og mest udstødte mennesker i samfundet.  
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IAS Danmark samler og skaber netværk på tværs af kirker og interesseorganisationer og 
arbejder for at nedbryde barrierer og skadelig kulturel praksis for at skabe retfærdighed 
for de svageste i samfundet. 

 

• Kirkepartnere kan noget særligt (legitimitet) 
Arbejdet med kirkerne i syd har en dobbelt effekt, da projektet accelereres af kirkens 
passion for mennesker, og ved at bruge den platform, kirkerne allerede har skabt 
gennem socialt arbejde. Kirkerne oplever til gengæld stor goodwill fra lokalsamfundet og 
myndigheder ved at engagere sig i aktuelle problemstillinger. 

 

• Tro og håb giver forandring – Integreret mission 
IAS Danmark fokuserer på integreret mission. En model hvor vi, ved siden af vores 
nødhjælps- og udviklingsprojekter, giver støtte til kristne minoriteter og flygtninge. Vi 
mener at mennesket både har materielle, mentale og åndelige behov, og derfor er alle 
tre en vigtig del af vores arbejde. 
         

Værdier 

IAS Danmarks bibelske forståelse af mission motiverer alt, hvad organisationen gør. De 
marginaliserede og underprivilegerede befolkningsgrupper er fokus i arbejdet med at udleve og 
formidle det kristne budskab i praksis.    

• Grænsebrydende – at gå udover grænser, afstande, religioner og tabuer - for at møde 
mennesket.      
   

• Partnerskaber i øjenhøjde – fremme af ligeværdigt samarbejde for at sikre selvstændige 
og stærke lokale organisationer. Respekt og plads til at tale og til at blive hørt. 
       

• Dialog – som basis for forståelse og handling for at fremme social retfærdighed
 .       

• Generøsitet – skabe plads til hele mennesket i det daglige arbejde og have kærlighed 
med i alle områder af arbejde og omgangstone.  

 

• Optimisme – at se på muligheder som udgangspunkt og ikke lade sig begrænse af 
udfordringer og forhindringer. 

 

Tematisk og geografisk fokus 

IAS Danmark fokuserer på at redde og opretholde liv, social retfærdighed, marginaliserede 
grupper - særligt børn og stærke lokale partnere, gennem tematisk arbejde med inkluderende 
undervisning, civilsamfundsudvikling, nødhjælp, nexus (brobygning mellem nødhjælp og 
udvikling) og resilience (evnen til at modstå og klare sig igennem følgevirkninger af naturlige eller 
menneskeudløste katastrofer).  

 
IAS Danmark opererer i Etiopien, Kenya, Somaliland, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda og vi 
støtter aktiviteter gennem partnerskaber i Grækenland, Nepal, Nicaragua og Venezuela. 
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Internationalt samarbejde 

IAS Danmark er medlem af og samarbejder med den internationale IAS Alliance, hvis overordnede 
sektorer er: vand og sanitet, inkluderende undervisning, social retfærdighed og social forandring. 
Derudover samarbejder vi med alliancen inden for fødevaresikkerhed, sundhed, og tværgående 
temaer såsom HIV/AIDS, konfliktløsning og forsoning, køn og klima.  
 
Alliancesamarbejdet tilfører kapacitet til IAS Danmark og muligheden for at rejse midler og handle 
hurtigt, når humanitære kriser opstår i områder, hvor alliancen er tilstede. 

 

  

Social retfærdighed 

Marginaliserede 
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Stærke lokale 

partnere 

Humanitære 
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Civilsamfunds-
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Special Needs Education  
Formal Education 

Non- formal Education 
Community Empowerment

Partner Development 
Peace & Reconciliation 

Constructive Civic Engagement 
 
 

Lifesaving & stabilising emergency 
response 

Early recovery & resilience 
Water, hygiene and sanitation 
Food security and livelihoods 

Emergency education 
Peace building 

VSLA and Micro finance 
 

Nexus 
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Prioriteter for 2019- 2021 

IAS Danmark har i løbet af de seneste år arbejdet med at styrke organisationens kerne og 
kommunikationsveje. Organisationen ønsker i de næste tre år yderligere at styrke samarbejdet 
med baglandet, og skabe strategisk retning og vækst indenfor funktionsområder og sektorer.  
Kort sagt, IAS Danmark vil hjælpe bedre for at kunne hjælpe flere. 

Dette vil ske igennem fokus på: 

• Styrkelse og dokumentation af kvalitet og metoder i arbejdet indenfor de sektorer IAS 
Danmark arbejder i. 

• Indgåelse i strategiske partnerskaber og netværk og styrkelse af lokale, regionale og 
nationale partnerskaber og netværk i Danmark og i Syd. 

• Nye modeller for samarbejde med kirkebaglandet og partnere i Syd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende mål er udviklet for hvert af IAS Danmarks funktionsområder.  
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IAS Transform  

Mål 2019 – 2021 

IAS vil hjælpe bedre og flere ved at: 

• Styrke det strategiske grundlag og retningen for IAS Danmarks vækst i de humanitære 
indsatser og udviklingsarbejdet  

• Vokse i dokumenteret kapacitet og volumen for at kunne hjælpe bedre og nå flere 

• Udvide med flere regionale og nationale samarbejder, nye konstellationssamarbejder, 
alliancer, deltagelse i nationale, regionale og internationale netværk 

Hver sektor indenfor Transform har en separat detaljeret strategi. 

 

Inkluderende undervisning - (Inclusive Education/IE) 

IAS Danmark har stor erfaring med at arbejde for at fremme specialundervisning og inkluderende 
undervisning for udsatte og sårbare børn og unge i Østafrika gennem de seneste 20 år. 
Organisationen har i dag en programaftale for Kenya, Tanzania, Sudan og Sydsudan inden for 
inkluderende undervisning med CISU (Civilsamfund i Udvikling) med en række lokale partnere, 
hvoraf nogle har et kristent eller kirkeligt grundlag, og andre er almindelige 
interesseorganisationer, blandt andet med muslimsk baggrund.  
 
Sektormål 
Indenfor de næste tre år ønsker IAS Danmark at konsolidere sig som erfaren aktør indenfor IE i 
Østafrika og Afrikas Horn for at skabe vækst og bæredygtige resultater, der går i dybden og 
bredden på nationalt og regionalt niveau. 
 
Prioriteter vil derfor være: 

• Øget indflydelse og opbakning til arbejdet gennem IE-netværk, fortalervirksomhed og 
dialog i Danmark og internationalt. 

• Indgåelse af strategiske partnerskaber i Danmark og i Syd med henblik på at skabe 
forandringer på regionalt og nationalt niveau. 

• Styrkelse og dokumentation af kvalitet og IAS Danmarks metoder i IE-arbejdet, særligt ift. 
synergi og læring, skrøbelige situationer og IE i samspil med resilience.  

 

Civilsamfundsudvikling - (Civil Society Development/CSD) 

IAS Danmark arbejder med en række civilsamfundsudviklingsprojekter støttet af DMRU (Dansk 
Missionsråds Udviklingsafdeling) indenfor uddannelse, tiltag for sårbare grupper, kvinde- og 
børnerettigheder, landbrug, spare-lånegrupper og organisationsudvikling. Den gennemgående 
komponent er den rettighedsbaserede tilgang og målet om at kapacitetsopbygge de lokale 
partnere og sætte dem i førersædet. De fleste lokale partnerne er her kirkepartnere, og nogle 
kirker i Danmark er ligeledes partnere i projekterne.  
 
Sektormål 
Indenfor de næste tre år ønsker IAS Danmark at styrke udviklingen af civilsamfundet og synliggøre 
kirkernes særlige værdi i udviklingsarbejdet gennem øget involvering af kirkebaglandet i 
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projekterne, indgåelse og styrkelse af partnerskaber og udvikling af kvalitet og bæredygtighed i 
projekterne. 
 
Prioriteter vil derfor være: 

• Nye modeller for samarbejde både i Danmark og i Syd. 

• At skabe/styrke værdibaserede partnerskaber med kirker, kirkelige bevægelser, kirkelige 
organisationer og nationale netværk, og bringe dem strategisk ind på regionalt og 
nationalt niveau.  

• Øget kvalitet og dokumentation i arbejdet gennem generel kapacitetsopbygning, men 
også særlige interesseområder indenfor fortalervirksomhed, køn og rettigheder og låne- 
sparegrupper.  

 

Humanitære interventioner - (HUM) 

IAS Danmark implementerer i dag humanitære indsatser igennem IAS-alliancen og lokale partnere 
finansieret af CISU’s DERF (Danish Emergency and Relief Fund) og private indsamlinger og 
donorer. 
 
Fokus for IAS Danmarks humanitære projekter er at redde og opretholde liv. Organisationen 
forsøger derudover så vidt muligt at integrere langsigtede løsninger, der hjælper mennesker og 
samfund til at komme styrket gennem kriser. IAS Danmark har med udgangspunkt i Core 
Humanitarian Standards (CHS) og humanitære principper fokus på vand, hygiejne og sanitet 
(WASH), distribuering af mad og non-food items (NFI), tidlig rehabilitering og robusthed, herunder 
spare-låne grupper, praktisk erhvervstræning, psykosocial træning, og tværgående temaer såsom 
fred, forsoning og ligestilling/køn. IAS Danmark har fokus på de særligt sårbare grupper i krise- og 
konfliktsituationer, herunder mennesker med særlige behov, kvinder og børn.  
 

Nexus 

IAS Danmark har gennem årene oparbejdet erfaring med at arbejde i spændingsfeltet mellem 
udvikling og det humanitære. Denne særlige kompetence skal der metodeudvikles på, særligt i 
forhold til “Education in Emergencies” og robusthed, så organisationen kan udvikle og forbedre 
tilgangen og indgå i relevant samarbejde omkring dette. 
 
Sektormål 
Indenfor de næste tre år ønsker IAS Danmark at øge og dokumentere sin humanitære kapacitet. 
 
Prioriteter vil derfor være: 

• Udvidelse af de geografiske indsatsområder til IAS-alliancens virkeområder og til kendte 
kvalificerede partneres virkeområder. 

• At øge HUM-porteføljen hos både private, statslige og multilaterale donorer, og at 
arbejde pro-aktivt for at varsle donorer om kriser i vore mulige virkeområder. 

• Inkluderende humanitære interventioner – Nexus: anvendelse af organisationens stærke 
kompetencer og viden indenfor inkluderende undervisning og mennesker med særlige 
behov til at udvikle et endnu større fokus på at inkludere sårbare grupper med særlige 
behov i de humanitære interventioner, samt metodeudvikling og dokumentation af 
Emergency Education, levevilkår og spare-låne grupper, samt interventioner hvor 
målgrupper modtager kontanter eller værdibeviser på ydelser for at styrke den lokale 
økonomi og robusthed (cash-based programming). 
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IAS Engage 

Mål 2019 - 2021 

IAS vil hjælpe bedre og flere ved at: 

• Skabe større engagement af frivillige, uddannelsesinstitutioner, menigheder og 
kirkesamfund for en øget folkelig forankring af organisationens arbejde. 

 
 
IAS Danmark har fra begyndelsen af 2019 udrullet en strategi for folkelig forankring med 
omdrejningspunktet ”Lokal forankring af global forandring”. Hermed forstås at organisationens 
arbejde i højere grad skal inddrage lokale hænder fra det kirkelige danske bagland og andre 
interessenter.  
 
Målet er at skabe en frivilligkultur der gør en konkret forskel, og at udvikle stærke og bæredygtige 
samarbejder med kirker og skoler omkring frivillighed, så flere frivillige kræfter fra baglandet, i alle 
aldre, kan tilknyttes IAS Danmark.  
 
IAS Danmark skal være et naturligt valg for frivillige, der har ambitioner om global forandring og 
ønsker at lægge deres kræfter i en organisation, der arbejder for forvandlede mennesker og 
samfund. IAS Danmark skal have klare rammer for dette engagement, men der skal også være 
plads til nye idéer og samskabelse.    
 
IAS Danmark ønsker endvidere at indgå i samarbejde med nye aktører fra den private sektor 
omkring udviklings- og/eller humanitært arbejde. 
 
Prioriteter vil derfor være: 

• Udvikling af en frivilligkultur, der gør en forskel 

• At udvikle IAS Danmarks kapacitet og strukturer til at håndtere frivillige 

• Stærke og bæredygtige samarbejder omkring frivillighed 

 

IAS Serve 

Mål 2019 - 2021 

IAS vil hjælpe bedre og flere ved at: 

• Styrke Mosaik og IAS’s legitimitet som en kirkelig aktør i nødhjælps- og udviklingsarbejdet. 
 
 
IAS Danmarks integrerede missionsarbejde gennem kommunikationskanalen/funktionsområdet 
Serve, er siden lancering af kommunikationsstrategien gået tydeligere igennem til Mosaik 
kirkenetværket og andre tilknyttede kirker og organisationer gennem Frikirkenet. Dog er det 
stadig en udfordring at involvere flere af kirkerne i Danmark aktivt.  
 
Prioriteter vil derfor være: 

• Udvikling af et øget samspil mellem missionsarbejde og det humanitære arbejde i unåede 
områder så disse understøtter hinanden.  
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• Integreret mission som gennemgående element i projekter med kirkelige partnere. 

• At forøge kirkernes engagement på en måde, som er relevant og udviklende for alle 
parter og tager udgangspunkt i baglandets eget input.  

• Opstart af forbønsnetværk for organisationens arbejde. 
 
 

IAS Equip 

Mål 2019 - 2021 

IAS vil hjælpe bedre og flere ved at; 

• Fremme den lærende praksis ved en øget formalisering af opsamling og deling af læring 

 
 
De organisatoriske forandringer i IAS Danmark internt og i forhold til den internationale IAS 
Alliance, der tidligere fungerede som hovedkontor for alle IAS-landene, har gjort det nødvendigt 
at revidere procedurer og formater, så de understøtter IAS Danmarks nuværende struktur og 
metoder.  
 
IAS Danmark ønsker i højere grad at være en lærende organisation, hvilket må indarbejdes i 
formater, strukturer og arbejdsgange, og organisationens anvendte metoder og læring må 
dokumenteres og konsolideres. 
 
Endvidere er der behov for systematisering af medarbejderudviklingen i IAS Danmark, både i 
forhold til nyansatte og efteruddannelse. 
 
Prioriteter vil derfor være: 

• Læringsrum og konsolidering af metoder og metodevalg i IAS DK’s programmer. 

• Revidering af programhåndbog og andre håndbøger  

• System for medarbejder- og ledelsesudvikling  

• Fortsat udvikling af system for håndtering af sikkerhed. 
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