I 2014 udgaven af Folkemødet var Danmission stærkt repræsenteret, og det giver anledning til en
overvejelse over, hvad vi egentlig får ud af det. Hvorfor er Danmission med på Folkemødet?
Danmission var engageret på flere niveauer. Kommunikationsafdelingen stod for logo, udsmykning og
trykning af program i det spændende telt ”Mellem Himmel og Jord”, hvor Danmission var sammen med
Den katolske Kirke, Frikirkenet, Bibelselskabet og andre kirkelige organisationer og kirker. Derudover var
Danmissions to programchefer og formanden for bestyrelsen involveret i diverse paneldiskussioner,
ligesom vi havde en hel del aftaler – både i teltet og rundt om på mødet med det, man kalder
beslutningstagere og meningsdannere, altså politikere og journalister.
Men hvad er grunden til, at det er interessant for os som missionsorganisation at blande os i debat og
lobbyarbejde med politikere og meningsdannere?
Det er en del af Danmissions selvforståelse, at vi er en folkelig bevægelse. Og folkelighed og folkevalgte går
i denne sammenhæng hånd i hånd.
Samtidig med at Folkemødet er en oplagt mulighed for at skabe kontakter, som er forstående og velvillige
over for Danmissions arbejde, så handler det også om, at den erfaring Danmission har, kan være med til at
kvalificere debatten – i nogle tilfælde være med til at sætte en dagsorden. For selvom folkevalgte og
meningsdannere ved Folkemødet i stor udstrækning har fokus rettet mod det hjemlige, er der emner om
udlandspolitik, indvandreres forhold, andre religiøse traditioners tilstedeværelse i Danmark og mange flere,
hvor Danmission har en både stærk og balanceret holdning.
Vi behøves blot at tænke på spørgsmålet om forfulgte kristne for at finde et emne, som både har indenrigsog udenrigspolitisk relevans, og hvor Danmission er med til at kvalificere debatten. For mens nogle gør sig
til talsmænd for, at vi slet ikke skal tale specifikt om kristne, men kun om religiøse mindretal, gør andre sig
til talsmænd for, at vi kun skal hjælpe kristne – og i hvert fald ikke muslimer. Ind i den sammenhæng er
Danmission med hjælp fra partnere i Syd en stemme, der kan tale stærkt om behovet for at være
solidariske med kristne brødre og søstre, uden at det ekskluderer en solidaritet med andre religiøse
mindretal eller nødlidende i det hele taget.

