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OM OS
International Aid Services Danmark (IAS DK) blev oprettet i 2000  

som paraplyorganisation for danske Pinsekirkers udviklings- og nødhjælpsarbejde.  
Siden da er vores arbejde vokset, og vi har nu en medlemsbase  

på 35 kirker med over 4000 medlemmer. Vores tematiske fokusområder er marginaliserede børn,  
stærke lokale partnere og social retfærdighed.

Vi arbejder i det østlige Afrika i Somaliland (Somalia),  
Etiopien, Sydsudan, Sudan, Kenya og Tanzania.  

Vi er også involveret i projekter i andre dele af verden, hvor vores danske medlemskirker  
har partnere, og hvor vi kan bidrage indenfor vores tematiske fokusområder. 

IAS DK arbejder fra to kontorer i henholdsvis København og Brande.

IAS Danmark arbejder ud fra IAS Alliancens strategi (Fit for Purpose), fælles standarder og manualer.  
Vi følger The Core Humanitarian Standards, Do No Harm-principperne, arbejder ud fra FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling  

og er medunderskrivere på The International Committee of the Red Cross and Red Crescent Code of Conduct. For mere information se www.ias-intl.org
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IAS ALLIANCEN
IAS DK er medlem af IAS Alliancen, hvor vi arbejder 
tæt sammen med andre internationale grene af IAS. 
Alliancen er repræsenteret i 18 lande med ca. 350 
medarbejdere, 10 landekontorer i Syd og 4 landekon-
torer i Nord.

IAS Alliancens hovedkontor ligger i Stockholm, Sveri-
ge og arbejder med overordnet koordinering af pro-
grammer og udvikling af systemer for intern kontrol 
og rapportering.

Alliancens fokusområder er; Vand & sanitet, inklude-
rende uddannelse og social retfærdighed. 

Alliancen arbejder også med fødevaresikkerhed, 
sundhed, hiv/aids, konfliktløsning, fred og forsoning, 
køn og miljø.

IAS Alliancen tilfører IAS DK kapacitet og styrker  
vores evne til at handle hurtigt, når en humanitær 
krise opstår.
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VORES VISION
Et gudsforvandlet samfund

Vi ønsker at se et forandret sam-
fund, der bygger på retfærdighed, 
kærlighed og fred. Et samfund hvor 
borgere lever i respekt og omsorg 
for hinanden, og hvor menneskers 
åndelige, mentale og materielle be-
hov bliver mødt.

VORES MISSION
At redde liv, skabe mulighed for 
selvhjælp og værdighed gennem 
menneskelig forvandling, som går 
udover nødhjælp og udvikling. 

Vi ser på vores mission ud fra et  
bibelsk perspektiv, hvor mennesket 
både rummer ånd, sjæl og legeme, 
og hvor alle dele indgår i vores ar-
bejde med udvikling. 

VORES FOKUS
IAS DK’s arbejde er opdelt i tre te-
matiske områder; Social retfærdig-
hed, marginaliserede børn og stær-
ke lokale partnere. 

Disse temaer er gennemgående i alt 
vores arbejde og supplerer hinan-
den. 
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Marginaliserede børn

Vi arbejder for at forbedre vilkårene for nogle af de mest 
marginaliserede børn, som lever i fattige områder og skrø-
belige situationer:

• Børn med handicap og særlige behov
• Forældreløse børn 
• Børn der lever i ekstrem fattigdom
• Uledsagede mindreårige flygtninge
• Piger
• Børn fra nomadiske kulturer

Ofte er børnene særligt udsatte fordi de passer ind i flere 
af grupperne. 

Stærke lokale partnere

Vi arbejder for at styrke vores partnere, så de selv kan lede 
arbejdet, danne netværk, øge deres indflydelse og skabe  
resultater. 

Målet er at vores partnere er i stand til at fortsætte det  
arbejde, vi har påbegyndt sammen. Det er med til at gøre 
projekterne bæredygtige.

Social retfærdighed
Social retfærdighed og en rettighedsbaseret tilgang 
er centralt i vores arbejde med at skabe lige vilkår.

Vi mener at kirker og trosbaserede organisationer har en særlig rolle  
i arbejdet med social retfærdighed gennem deres indflydelse og tætte kontakt med lokalbefolkningen.



Kirkepartnerskaber

Vi arbejder for at styrke samarbejdet mellem danske kirker 
og kirker i det globale Syd. Med udgangspunkt i rettigheds-
baserede metoder, hjælper IAS DK med at opbygge partner-
skaber, der kan promovere social retfærdighed.

Vi ser at kirkepartnerskaber  
også tilfører stor værdi i Danmark.  
De hjælper os til at udbrede viden  

om vores arbejde i det danske civilsamfund. 
Partnerskaberne inspirerer os til at udforske 

nye måder, hvorpå vi kan arbejde lokalt med 
social retfærdighed i et globalt perspektiv.

SOCIAL RETFÆRDIGHED
Arbejdet med social retfærdighed går igen i alle vores projekter, og handler om  

at 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.

Vi mener at social retfærdighed hører tæt sammen med kristne værdier som medmenneskelighed  
og medfølelse, og at kirker og trosbaserede organisationer har et ansvar for at handle på disse værdier.  

Kirker og trosbaserede organisationer har en lang tradition for at tjene de fattige og  
marginaliserede mennesker i samfundet. Deres tætte kontakt med befolkningen og kendskab  

til lokale forhold, gør dem til værdifulde og vigtige partnere i vores arbejde.
"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!"
O R D S P R O G E N E S  B O G  3 1 : 8 - 9
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FRIVILLIGE
Vi arbejder med at engagere frivillige  

i vores projekter. Det gælder især i:

Arbejdet med uledsagede mindreårige flygtninge i Grækenland

Kirkepartnerprojekter med fokus på social retfærdighed





MARGINALISEREDE BØRN
Inkluderende Uddannelse

Vi arbejder med marginaliserede og sårbare børn gennem vores programarbejde  
i Sudan, Sydsudan, Kenya og Tanzania. Vores arbejde med inkluderende uddannelse hænger sammen  

med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling nr. 4 (om inklusion og livslang læring for alle).  
Vi har særligt fokus på børn med særlige uddannelsesbehov, piger og børn fra nomadiske familier.
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GØR

DET Hjælp-til-selvhjælp  
på lokalt og nationalt niveau 

Etablering af centre  
hvor børn med særlige behov  

kan blive identificeret,  
undersøgt og trænet

Lobbyarbejde blandt  
politikere og magthavere  

for at forbedre forholdene  
i skolerne

Oplysning om og promovering  
af FN’s Menneskerettigheder  

og Børnekonventionen 

Støttegrupper og netværk  
for familiemedlemmer  

og lærere

Etablering af aktivitetscentre  
for flygtningebørn

Forbedring af skolers rammer  
så de bliver brugervenlige

Træning  
af lærere og pårørende



Rehabiliteringsprogrammer  
for børnVI

Oplysning om og promovering  
af FN’s Menneskerettigheder  

og Børnekonventionen 

Koordinering af samarbejdet  
mellem regering,  

civilsamfundsorganisationer  
og andre aktører

SOM EN DEL AF VORES FOKUS,  
ARBEJDER VI OGSÅ MED  

FORÆLDRELØSE BØRN, GADEBØRN  
OG BØRNEARBEJDERE.

Inkluderende Uddannelse

Vores arbejde med inkluderende uddannelse og erfaringer fra 
skrøbelige situationer, fattige og svært tilgængelige områder, har 
skabt tillid blandt lokalsamfund, lokale ledere og politikere. 

Vi har udviklet en politik og manual indenfor inkluderende ud-
dannelse, som bruges i det tværnationale arbejde i IAS Alliancen.  
Vi deler erfaringer med andre IAS-landekontorer, partnere og  
aktører indenfor udviklingsarbejdet.

11
Etablering af krisecentre/ 

medborgercentre

Træning  
af lærere og pårørende



STÆRKE LOKALE PARTNERE
Kapacitetsudvikling af partnere

For at sikre bæredygtigheden i vores arbejde, fokuserer vi på at styrke kapaciteten hos vores partnere.  
Vi samarbejder med nationale civilsamfundsorganisationer og lokale kirker.  

Disse partnerskaber udvikler sig løbende og har ført til vækst, både indenfor IAS Alliancen  
og de enkelte organisationer.
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VI ARBEJDER MED  
AT UDVIKLE CIVILSAMFUNDET  

GENNEM: 
Kapacitetsudvikling af lokale partnere og andre relevante aktører.

Mobilisering af lokalsamfund og mindre privilegerede grupper  
til at bruge deres egen stemme og indflydelse på græsrodsniveau,  

regionalt og nationalt.

Styrkelse af lokalsamfunds viden om deres rettigheder,  
så de kan udtrykke egne behov og gå i konstruktiv dialog  

med magthavere og politikere.

Støtte af netværk, hvor organisationer samarbejder  
om at skabe forandring i egne familier og i lokalsamfundet.

Kapacitetsudvikling  
af partnere

Stærke og indflydelsesrige partnere er af-
gørende for udviklingen af civilsamfundet.

IAS DK’s lokale partnere er vigtige med-
spillere i arbejdet og centrale repræsen-
tanter i lokalsamfundet. Erfaringer viser at 
veletablerede og professionelle civilsam-
fundsorganisationer spiller en stor rolle, 
når projektstøtten slutter og arbejdet skal 
fortsætte med lokale kræfter.

Derfor er udvikling af civilsamfundet og 
partnere en vigtig del af vores projekter. 
De mange års arbejde med dette har med-
ført, at civilsamfundsudvikling er en af vo-
res kernekompetencer.
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HUMANITÆRE INDSATSER
Gennem vores medlemskab i IAS Alliancen, er vi i stand til at reagere 

hurtigt når en humanitær krise opstår. Vi har en stærk international 
organisering indenfor vand, sanitet og fødevaresikkerhed. 

Herigennem kan vi koordinere større nødhjælpsindsatser af høj 
kvalitet. Vores medlemsbase i Danmark betyder, at vi på kort tid kan 

indsamle penge og mobilisere volontører til nødhjælpsarbejdet.

VI

GØR
Kapacitetsudvikling af  

partnere gennem træning  
i økonomi, projektcyklus,  

strategisk planlægning  
og indenfor tekniske områder 

Netværk  
med organisationer, der  

arbejder med samme temaer
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Identificering af svagheder  
og mangler i organisationerne 

Sikring af et fælles mål  
for partnersamarbejdet,  

fordeling af roller og ansvar



INTERNATIONAL AID SERVICES DANMARK
Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande • Drejervej 15, 5. sal, 2400 København NV

Tlf. +45 75 34 58 55 • ias-denmark@ias-intl.org • www.facebook.com/iasdanmark • www.ias-danmark.dk


