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Danmission Årsberetning 2021

Et ganske særligt år
2022 er og har været et særligt år i Danmission. Faktisk har de seneste tre år alle været særlige 
år, men i år er det særlige heldigvis hovedsageligt noget festligt. Med et års forsinkelse har der 
nemlig endelig været mulighed for at fejre 200-års jubilæum i Danmission. Og fejret er der 
blevet. Rundt omkring i alle stifter er der afholdt særlige jubilæumsfejringer og gudstjenester 
i mange af landets domkirker, og i slutningen af maj og begyndelsen af juni blev de 200 år 
fejret på Himmelske Dage samt til en festgudstjeneste i Københavns Domkirke med masser af 
deltagere fra hele landet. Det har været godt at være sammen om at fejre Danmission, fejre det 
initiativ, der blev taget tilbage i 1821 og som stadig lever. Det har været godt at høre historier om, 
hvad mission har betydet for folk, og samtidig også benytte anledningerne til at fortælle, hvad 
mission betyder i dag. For selvom det er historien, der er fejret, så er det nutiden og fremtiden, 
der er det centrale. 

Mission er relationer
På sidste års repræsentantskabsmøde blev et nyt missionsdokument vedtaget. Det slår fast, 
at Gud vil noget med den skabte verden, og der er håb, tilgivelse og liv. Det er så vores opgave 
at bære med og dele det budskab ved at møde verden med evangeliet om Jesus Kristus i ord 
og handling. Og når mødet er centralt, så slås det også fast, at mission handler om relationer. 
Relationen til Gud lige så vel som relationerne til vores medmennesker både lokalt og globalt. 
Udgangspunktet er vores relation til Gud, og hvad det betyder for vores liv. Og at udfolde det 
ved at skabe flere relationer på tværs af kirker og landegrænser for flere mennesker er noget af 
det allermest vigtige, der skal lykkes i de kommende år i Danmission. Derfor kan vi også glæde 
os over, at der i de seneste år har været flere muligheder for at rejse ud og møde partnere, 
ligesom der i forbindelse med Himmelske Dage også var besøg fra vores partnere i Pakistan og 
Mellemøsten. Desværre var der flere gæster fra Myanmar og Tanzania, der ikke fik visum, men 
det var alligevel muligt at mærke, hvordan det personlige møde er helt afgørende. Og vi kan 
derfor også glæde os til årets repræsentantskabsmøde, hvor der forventes internationale gæster 
fra alle vores partnere samt ikke mindst alle vores lokale Danmission-ansatte fra kontorerne i 
Mellemøsten, Cambodia, Tanzania og Myanmar. Det bliver et repræsentantskabsmøde, hvor 
vi igen har mulighed for at berige hinanden ikke blot gennem skærm, papirer og videohilsner, 
men gennem det personlige møde. For mission er relationer. 

Vi kan også glæde os over, at vi i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde kan udsende 
flere medarbejdere til arbejdet ude i verden end vi har gjort de seneste mange år. Endelig er vi 
igen ved at skrue op for antallet af udsendte medarbejdere i vores programlande efter det i en 
årrække har været for lavt. Bestyrelsen har i det forløbne år vedtaget en plan for dette arbejde. 
Den sætter både antal og økonomi på i forhold til, hvad vi kan forvente i de kommende år, for 
det er hverken enkelt eller billigt at have udsendte medarbejdere. Kompliceret er det, fordi 
verden på mange måder desværre bliver mere lukket. Det bliver mere og mere vanskeligt at 
få de rette tilladelser til at være til stede og arbejde som udlænding i de lande, hvor vi arbejder, 
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og det er ikke altid muligt at etablere kontorer der, hvor vi ønsker. Bestyrelsens beslutning om 
fremtidige udsendte medarbejdere slår fast, at der fremover arbejdes med dette i tre kategorier. 
Dels udsendte sekretariatsmedarbejdere, hvor der i forbindelse med vores arbejde i programlan-
dene i Mellemøsten, Tanzania, Myanmar og Cambodja til alle steder udsendes en dansk lande-
chef samt en kommunikations- og engagementsmedarbejder, der skal være med til at styrke 
relationerne mellem ude og hjemme. Derudover kan der være andre sekretariatsfunktioner, 
hvor der ikke er mulighed for at løse opgaverne med lokal arbejdskraft. Ud over udsendte sekre-
tariatsmedarbejdere vil der i fremtiden også være udsendte medarbejdere til partnerorganisati-
oner. Disse medarbejdere skal rekrutteres på baggrund af konkrete ønsker og behov hos vores 
partnere, og holder som udgangspunkt også til hos vores partnere frem for på landekontoret. 
Den tredje kategori af udsendte medarbejdere er frivillige, hvor der blandt andet ved hjælp af 
de udsendte kommunikations- og engagementsmedarbejdere skal laves mange flere måder 
at være udsendt på i kortere tid som frivillig. I år er der særligt arbejdet med udsendte sekreta-
riatsmedarbejdere, hvorefter der arbejdes videre med de to øvrige kategorier i de kommende 
år. Men det er omkostningstungt at have udsendte medarbejdere, og forventningen er, at der i 
fremtiden derfor vil være maks 10 – 12 udsendte medarbejdere samt yderligere et antal frivillige 
ad gangen. Og det er ressourcekrævende at rekruttere udsendte medarbejdere. Det tager tid at 
finde de rette medarbejdere med de rette kvalifikationer, og de er ikke nødvendigvis udsendt 
i så mange år som tidligere. Men det er alle ressourcer værd, for mission kræver at vi mødes og 
sammen arbejder for at lade håbet spire og gro.   

Folkelig forankring
I en lang periode op gennem historien har missionsbevægelsen været en af de vigtigste bi-
dragsydere til folkets udsyn. Det var gennem fortællingerne fra de udsendte missionærer, at 
folk fik blik for, hvordan verden er større end som så. Midt i det 20. århundrede var 100.000 
mennesker organiseret i missionskredsene og missionsselskabernes blade nåede ud til i hvert 
tilfælde 15% af befolkningen. Til én af de mange, store missionsudstillinger, den i Århushallen 
i 1947 var der 35.000 besøgende. Verden har ændret sig, og nu er det ikke gennem udsendte 
missionærer og breve hjem til missionskredsene, at vi har øje for, hvor stor verden er. Vi kan ikke 
blot sætte os og drømme os tilbage til svundne tider, men må hele tiden arbejde med, hvordan 
vi i Danmission fortsat skaber en folkelig forankring i vores arbejde. For det er helt afgørende 
både i det konkrete arbejde og i måden vi tænker kirke. Selvom projekter er helt afgørende i 
Danmission for at skabe handling, så er og vil Danmission aldrig blot være en projektorganisati-
on. Der er andet og mere på spil både i historien og i fremtiden. Vi må samtidig også erkende, at 
vi i de seneste mange år efterhånden har afprøvet mange måder at udvide baglandet på og in-
volvere flere både unge og knap så unge. Vi fortsætter ufortrødent, og har en strategi og ide om, 
hvordan arbejdet gribes an. Men det kræver, at vi tør satse i de kommende år, og afprøve nye 
tiltag og måder at være i mission på. Det er der sådan set heller ikke noget nyt i, for op gennem 
historien har det jo netop været tydeligt, hvordan missionsorganisationerne ofte var de første til 
at gå nye veje for at tale til flere. Så vi skal have mod til at prøve nyt, og vi skal have tålmodighed 
til at lade de nye tiltag blive forankret og afprøvet. 

Og i det forløbne år er der eksempler på, hvordan der tænkes nyt. Udgivelsen af Hal Kochs 
bog om demokrati på engelsk i samarbejde med Krogerup Højskole og DUF (Dansk Ungdoms 
Fællesråd) er ét eksempel. På baggrund af en forespørgsel hos en af vores partnere i Myanmar 
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om hjælp til samtaler om, hvad demokrati er, opstod ideen om, at Hal Kochs tanker kan gøre 
gavn flere og andre steder i verden. Nu venter arbejdet så med at få spredt bogen og ikke 
mindst bygge videre på det samarbejde, som vi gennem udgivelsen har fået med DUF og andre 
civilsamfundsaktører i Danmark. Det vil både Danmission og vores partnere rundt omkring i 
verden have gavn af. Et andet eksempel på samarbejdet er initiativet omkring Fredens Hus, 
hvor Danmission er én af de tre partnere, der nu sammen har stiftet en forening til etablering 
af Fredens Hus. Sammen med Gellerup Kirke og Fredens Moske arbejdes der nu i det regi på at 
få visioner og ideer til at blive virkelighed i en kompliceret virkelighed med mange interesser. 
Det er lærerigt at tænke og arbejde sammen og det øger mulighederne for at skabe noget, der 
virkelig kan gøre en forskel, men det tager tid og kræver tålmodighed. 

Det ligger i vores dna at arbejde i partnerskaber, og alt arbejdet rundt omkring i verden er jo 
netop skabt i samarbejde med alle de lokale kirker og øvrige aktører. Derfor er det også natur-
ligt, at bestyrelsen har besluttet, at der skal afsøges mulighederne for yderligere samarbejde i 
Danmark med aktører, som vil være med til at skabe et fælles projekt med fokus på unges glo-
bale udsyn og mulighed for at handle i verden. Det kan være højskoler, børne- og ungdomsor-
ganisationer, uddannelsesinstitutioner og lignende, der kan være interesseret i at samarbejde 
om dette, og lige nu afsøges forskellige muligheder. Igen et arbejde med store perspektiver og 
muligheder for at gøre en forskel og et arbejde, der også kræver en vis grad af tålmodighed for 
at vokse sig stort. Men verden har brug for, at vi tænker sammen om at skabe et globalt udsyn 
og få øjnene op for det håb, liv og muligheder, vi er givet. 

Vi vil mere
Vi har store ambitioner i Danmission. Vi vil lykkes med at skabe flere relationer mellem ude og 
hjemme, lykkes med at bidrage til at være kirke på sit sted hvad enten det er i Danmark eller 
ude i verden og lykkes med at være mange flere engagerede i Danmission. Men hvis det skal 
lade sig gøre kræves der et større budget end det nuværende, for ellers er der alt for stor del af 
midlerne, der bruges på understøttende funktioner, der ikke udnyttes tilstrækkeligt. Derfor vil 
der på repræsentantskabsmødet som noget nyt blive præsenteret et flerårigt rullende udvik-
lingsbudget. Frem for blot at se et enkelt år frem i tiden er der nemlig behov for at se længere 
frem for at sikre, at vi udvikler os i den retning, som vi ønsker. Og i det budget skal vi både lykkes 
med at tiltrække nogle store donorer til konkrete projekter, men samtidig også lykkes med selv 
at samle endnu flere midler ind. For vi ønsker til hver en tid at sikre, at minimum halvdelen af 
indsamlede midler kommer fra egne indsamlinger og arbejdet i f.eks. genbrug. Det er meget 
ambitiøse planer, der er for fremtiden, og det kræver, at alle arbejder med på i ord og gerning at 
dele budskabet om Danmission og vores arbejde til både nye og gamle støtter. 

Tak
På Himmelske Dage sagde biskop Humprey Peters under en debat om tros- og religionsfrihed, 
at hver kirke må arbejde med, hvordan vi er en velsignelse for vores omgivelser og samfund. Det 
er en meget både smuk og præcis formulering af, hvad det vil sige at være kirke: at være en vel-
signelse for sine omgivelser. Og det er det, vi arbejder med på i Danmission både ude og hjem-
me. Så her til sidst en stor tak til alle jer, der er engageret i arbejdet. Tak til frivillige i landekredse, 
genbrugsbutikker, lejre, bestyrelser, dialogarbejdet og hvor der ellers arbejdes med Danmission. 
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Tak til ansatte på sekretariatet, der endnu engang har oplevet et ganske særligt år. Med et enga-
geret bagland og et dygtigt sekretariat er vi i Danmission rigtig godt rustet til at møde verden 
med håb, tilgivelse og liv i en tid, hvor der mere end nogen sinde er brug for det.  

Mellemøsten og Nordafrika
Den generelle situation i landene

Libanon
Siden den folkelige opstand i Libanon i efteråret 2019 har landet ikke oplevet meget medgang. 
Med eksplosionen i august 2020, der kostede over 200 mennesker livet, er situationen kun 
blevet vanskeligere dag for dag. Nærmest alt blev på den ene eller anden måde berørt af kata-
strofen, og ingen er endnu blevet stillet til ansvar. Valutaen styrtdykkede i værdi, og alt er blevet 
meget dyrt for indbyggerne. Der er en udbredt arbejdsløshed, og op mod 82% af Libanons 
befolkning lever nu under den multidimensionelle fattigdomsgrænse, og 40% lever under det, 
man kategoriserer som ekstrem multidimensionel fattigdom. Der er en faretruende mangel på 
både medicin, benzin og andre fundamentale fornødenheder, som enten er blevet for dyrt eller 
simpelthen ikke er til at finde. 

I det politiske landskab er der ikke sket store forandringer. Den 15. maj i år afholdt Libanon 
parlamentsvalg, og grundet udbredt korruption, manglen på reformer og de mange protester 
gennem de seneste år, var der en forventning om, at befolkningen ville bruge deres demo-
kratiske mulighed til at ændre på situationen. Det var dog desværre ikke tilfældet, og med en 
valgdeltagelse på mindre end 50%, endte parlamentsvalget således med, at status quo blev 
bevaret. Trods det skuffende resultat og de problematiske kampagner, der tændte op under 
sekteriske spændinger, var der alligevel mange, der bed mærke i, at der blev blevet stemt få, om 
end flere, uafhængige kandidater ind i parlamentet. Men selvom dette måske kan være et tidligt 
tegn på et politisk skifte i Libanon, er mange libanesere dog ved at miste håbet. Flere, og især 
de veluddannede, vælger at emigrere til andre lande. Libanons politiske system, der er opdelt på 
tværs af sekteriske linjer, gør en øjeblikkelig forandring vanskelig. Der er brug for indsatser, der 
kan hjælpe med at bløde op for de sekteriske og religiøse spændinger samt fremme et aktivt 
medborgerskab og en demokratisk kultur - særligt blandt de yngre. 

Covid-19 har været en stor udfordring for landet. Vaccinationsprogrammet har været man-
gelfuldt, og de mange lockdowns havde en begrænset effekt på smittetrykket. Kun 35% af 
Libanons befolkning er på nuværende tidspunkt vaccineret, og selvom der er fremgang, så er 
den marginal, og det vækker bekymringer for den kommende vinter. Hospitalerne har været 
pressede over kapacitet grundet den udbredte smitte, da der som sagt er utilstrækkelige 
mængder medicin, og regeringens levering af strøm er sporadisk, især da der ikke er diesel nok 
til generatorerne.

På trods af alt, så går det godt for Danmission i landet. Der er et stærkt hold af ansatte, som 
knokler, og som brænder for vores arbejde. I takt med at samfundet er åbnet, er der kommet 
gang i et hav af aktiviteter, og hen over sommeren sidste år var der nærmest dagligt konferen-
cer, workshops, webinars eller møder. Selvom der er lange udsigter til forbedring, er der fokus på 
fremtiden, og hvor vores arbejde hjælper bedst. 



6

Egypten
Under præsident el-Sisi har militær- og sikkerhedsspørgsmål i stigende grad domineret landets 
regeringsførelse. Egyptiske myndigheder bruger terrorbekæmpelse og undtagelsestilstands-
love og domstole til at stoppe rettighedsforkæmpere og retsforfølge bloggere, aktivister og 
almindelige borgere for deres kritik af staten. For at imødegå befolkningstilvæksten iværksatte 
regeringen et socialt beskyttelsesprogram og initiativer til økonomisk at støtte ungdomsiværk-
sætteri. Fattigdomsraten er faldet siden 2018, men det afspejles ikke generelt i Egypten, da 
48% af Øvre Egyptens indbyggere i landlige områder stadig lever under fattigdomsgrænsen. 
Ungdomsarbejdsløsheden er fortsat over 25%, og kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse er ikke 
kommet tilbage til niveauet før 2011. Uformelle jobs er dog steget markant og nåede tæt på 60% 
af arbejdsstyrken. I Egypten er uligheden mellem kønnene vedvarende, og initiativer fra rege-
ringen mangler at blive implementeret tilstrækkeligt. De juridiske og sociale rammer baseret på 
patriarkalske kønsroller og sharia er vanskelige at ændre for regeringen.

Syrien
Siden den syriske borgerkrig begyndte i 2011 som en del af protesterne fra det arabiske forår, der 
fejede gennem regionen, er situationen i landet kun blevet forværret. De fredelige demonstra-
tioner mod præsident Bashar al-Assads styre udviklede sig hurtigt til væbnet konflikt, og selv 
ud fra konservative vurderinger anslås det nu, at 400.000 civile – inkl. 29.000 børn - er døde på 
grund af borgerkrigen

Som følge af konflikten står hospitaler, skoler, vand- og sanitetssystemer beskadiget eller øde-
lagt. Syrien står over for flere kriser, herunder økonomisk ustabilitet, fornyet politisk uro, om-
fattende korruption og fortsatte militære operationer i det nordøstlige og nordvestlige Syrien, 
hvilket har ført til massiv intern fordrivelse. De skærpede internationale økonomiske sanktioner 
tynger den allerede voldsramte syriske befolkning yderligere. Den økonomiske krise påvirker 
i høj grad beskæftigelsesmuligheder over hele landet, presser priserne op og sætter folk i en 
situation, hvor de kæmper for at sikre sig mad, medicin, brændstof og andre basale forsyninger. 
Flere og flere unge bærer præg af et liv, hvor de kun har oplevet krig, og det påvirker i høj grad 
deres mentale sundhed. 

Ikke overraskende har konflikten også haft store konsekvenser i forhold til en vedvarende 
covid-19-pandemi med manglende adgang til information og langsomme vaccinationspro-
grammer, der knapt når ud til landets udkantsområder. Det anslås at kun 10% af befolkningen er 
vaccineret på nuværende tidspunkt. 

Irak
Befolkningen i Irak har være udsat for krise efter krise i løbet af de sidste to årtier, herunder den 
amerikansk ledede invasion i 2003, gentagende hændelser af sekterisk vold, og senest Islamisk 
Stats besættelse fra 2014-2017. Den nuværende situation er præget af en betydelig intern fordri-
velse, alvorlig økonomisk og social tilbagegang, svag central styring og begrænsede fremskridt 
hen imod genopretning og udvikling samt udhulet social samhørighed. Nu, næsten fem år efter 
at den irakiske regering erklærede sejr over Islamisk Stat, lider Irak stadig under sociale, etniske 



7

og sekteriske spændinger, ineffektive sikkerhedsstyrker og en række af væbnede grupper, der 
har et problematisk omdømme. Mangel på økonomiske muligheder, øget fattigdom, dårlig ser-
viceydelse og statskorruption har resulteret i en forringet social kontrakt mellem den herskende 
elite og befolkningen. Mens flertallet af irakerne er muslimer, fordelt på omkring 60% shiamusli-
mer og 35% sunnimuslimer, er Irak fortsat hjem for en række af historiske, gamle religiøse sam-
fund. Men i dag, på trods af befrielsen fra Islamisk Stat, er mange kristne og andre minoriteter 
ikke vendt hjem, og af dem der er tilbage, overvejer mange helt at forlade Irak

Jordan
Sammenlignet med deres nabolandene er Jordan politisk set meget stabil, men landets øko-
nomi er meget sårbar over for politisk ustabilitet i Mellemøsten og Nordafrika. Finansielle kriser, 
politisk uro i regionen, forstyrrelser i gasforsyningerne fra Egypten og Syrien og ikke mindst 
Irak-kriserne har haft negative konsekvenser for Jordans økonomi. De mange bølger af flygtnin-
ge har forstærket de udfordringer, Jordan har stået over for i årevis – en stor arbejdsløshed, en 
overbebyrdet infrastruktur samt et sundhedsvæsen og uddannelsessystem, der i forvejen var 
belastet. Jordan reagerede dog hurtigt og effektivt på covid-19 og vedtog en række foranstalt-
ninger, der forhindrede en løssluppen eskaleringen af smittetrykket. Der var og er dog endnu 
ikke lige adgang til sundhedsvæsenet, og nogle hospitaler i Jordan har været overfyldte, og 
landet kæmper for at fastholde og styre et kvalificeret sundhedspersonale.

Situationen hos partnerne 
På trods af de mange udfordringer det sidste halvandet år, har vi i samarbejde med vores part-
nere alligevel fået skabt en masse gode resultater. 

I løbet af 2021 har Danmission samarbejdet med 11 forskellige partnerorganisationer i de 5 fo-
kuslande i Mellemøsten. Gennemgående har det været en svær tid for flere af vores partnere, 
grundet covid-19, men især også på grund af de mange andre kriser i regionen de seneste år. 
Dog har vi sammen med vores partnere lykkedes med at tilpasse os de nye vilkår og omstæn-
digheder, så vi har sikret implementeringen af alle vores planlagte projekter. Vi har også haft 
fokus på at støtte vores partneres fortsatte udvikling og vækst ved at integrere kapacitetsopbyg-
ninger og træninger af personale og frivillige samt støtte partnere i fx god økonomistyring – et 
område som er særdeles kompliceret i især Libanon og Syrien i øjeblikket. Efter en periode uden 
mange rejser på grund af covid-19 har vi i 2022 desuden sørget for at mødes fysisk med partnere 
igen. Under de seneste partnermøder har der især været fokus på at formidle Danmissions nye 
strategiske retning samt identificere fælles visioner og brainstorme på ideer til vores fremtidige 
samarbejde baseret på fælles strategiske målsætninger. 

Vi har trænet og motiveret unge til at designe egne initiativer i deres lokalsamfund med fokus 
på fred og sameksistens samt set store fremskridt i udviklingen af et pensum i fredsstudier, som 
vi har oversat og implementeret på flere irakiske uddannelsesinstitutioner.

Danmission organiserede sammen med vores partner FDCD en konference i Istanbul i for-
bindelse med det mere end 10 år lange projekt ”Danish-Arab Interfaith Dialogue”. En række 
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deltagere fra både Danmark og flere lande i Mellemøsten deltog for at evaluere, hvorledes 
dansk-arabisk dialogarbejde har skabt bæredygtige og markante resultater for deltagerne og 
deres lokalsamfund gennem årene.

Nye/aktuelle projekter
Implementeringen af det fremtidige regionsprogram bliver en af de kommende opgaver for den 
nye regionschef, men allerede nu er der en lang række projekter på vej, der forventes igangsat i 
løbet af 2022.  I løbet af 2022/2023 arbejder vi på at implementere mindst 16 forskellige projekter 
i Mellemøsten, som fordeler sig på Danmissions tre strategiske temaer. Flere af projekterne 
bygger videre på tidligere succesfulde projekter med fokus på fx teologisk udvikling, kapaci-
tetsopbygning af religiøse aktører, træning af unge samt dialog- og fredsskabelse. Vi kommer 
også til at arbejde videre med fx vores projekt i Libanon, som har fokus på de religiøst bestemte 
civilstandslove i Libanon og deres konsekvenser for kvinders rettigheder. 

Ligeledes vil Danmission til september 2022 igangsætte to projekter under paraplyen Tamasok 
MENA (Samhørighed), der på sigt skal lægges sammen til et fælles projekt. Det skal samle 
mange års erfaring med initiativer styret af lokalsamfundene selv for at fremme fred, dialog og 
social sammenhængskraft og fremme unges/civilsamfundets deltagelse i politiske og sociale 
reformprocesser på lokalt og nationalt niveau og fremme social sammenhængskraft. 

Vi har også stadig fokus på innovation i vores arbejde, og i det nye projekt ”Learning Village” vil 
vi arbejde med innovation/Peace-tech med lokale organisationer (CBOer). Projektet vil arbejde 
med enkeltpersoner og grupper om at designe og implementere teknologiske indsatser for in-
terkulturel og interreligiøs fredsskabelse og dialog og bruge teknologi strategisk til dette formål 
–  fra ide-niveau til en første pilot-implementering.  

Vi søsætter også nye projekter med fokus på Danmissions tema tre, Bæredygtig og Retfærdig 
Forvaltning af Naturressourcer. I Egypten igangsætter vi sammen med vores partnere CEOSS 
et stort projekt med fokus på vandressourcer. Vi støtter også projektet ”Season of Creation” 
sammen med Middle East Council of Churches. Fokus er at få Mellemøstens kirker til at bakke 
op om Kirkernes Verdensråds initiativ med en ”Skabelsesperiode” i kirkeåret. Det er tænkt som 
et skridt på vejen til at skabe større opmærksomhed blandt kirkerne på økologiske problematik-
ker både praktisk, teologisk og liturgisk. 

Desuden kigger vi nærmere på, hvordan vi fremover kan samarbejde med nye og allerede 
kendte partnere om tema tre, der fokuserer på en bæredygtig varetagelse af mangelfulde na-
turressourcer, da ressourcemangel oftest går ud over dem, der i forvejen er fattige og marginali-
serede. Et af disse projekter bliver implementeret i Libanon, hvor Danmission efter eksplosionen 
er begyndt at støtte den Maronitiske præst, Father Hani, som dagligt brødføder hundredvis af 
libanesere i sit suppekøkken. Hani har derudover skabt et ambitiøst landbrugsprojekt, hvor han 
opdyrker forladt land i Libanon, så han kan producere grøntsager til køkkenet, men også skabe 
lokale jobmuligheder og sørge for bedre udnyttelse af naturressourcer i landet. I første omgang 
bliver der afsat et lille beløb til at afsøge muligheder i et initiativ, der har til hensigt at styrke føde-
varesikkerheden i Libanon ved at dyrke jorden yderligere og passe på naturen, så der også kan 
komme flere ressourcer til suppekøkkenet. 
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Tanzania 

Situationen i landet 
Det sidste halvandet år har bragt nye forandringer med sig i Tanzania. Under Samia Suluhu 
Hassan, der overtog præsidentskabet sidste år, har Tanzanias regering åbnet mere op for 
civilsamfundet og de sociale medier. Hvor man under Magafulis regering i vidt omfang benæg-
tede covid-19’s eksistens, ændrede man skarpt kurs efter hans død. Der har været nedsat eks-
perthold til at vurdere pandemiens omfang, man har lukket ned for landet og mundbindskrav 
er blevet implementeret. Ikke desto mindre har disse tiltag været kortvarige, og der har aldrig 
været nogen betydelig transparens om pandemiens omfang. Indsatsen mod andre epidemier, 
såsom ebola, har været prioriteret over indsatsen mod covid-19, og da man ikke har modtaget 
vacciner nok inden for et meningsfuldt tidsrum, er det under 7% af befolkningen, der i dag er 
fuldt vaccineret mod covid-19. 

I den nordlige del af landet ligger distriktet Ngorongoro, der traditionelt har været befolket af 
den etniske gruppe Maasai. Store dele af området er dog blevet lejet ud til private selskaber af 
den tanzaniske regering, og nu er over 70.000 Maasaier i fare for at blive tvangsfjernet fra de 
græsningsarealer, de og deres landbrug er afhængige af. Demonstrationer i juni i år er blevet 
mødt af sikkerhedsstyrker væbnet med skarpt skyts og tåregas, og flere demonstranter og 
forkæmpere er ifølge Amnesty varetægtsfængslet uden endnu at være blevet sigtet.

Flere af kirkerne i Tanzania har den seneste tid været bekymrede over væksten af uafhængige 
kirker, der promoverer en såkaldt ”misleading theology”, altså en vildledende teologi. I flere til-
fælde udnytter disse kirker tanzaniernes økonomiske og helbredsmæssige udfordringer og op-
fordrer dem til at donere penge i bytte for velsignelser, aflad eller løftet om bedring. Tilgangene 
er forskellige - nogle er omvandrende præster, mens andre benytter sig af sociale medier eller 
TV- og radioudsendelser for at udbrede deres budskab.

På tværs af Tanzania er der stadig tale om manglende ligestilling mellem mænd og kvinder. 
Kønsbaseret vold mod kvinder er udbredt, og næsten halvdelen af kvinder over 15-års alde-
ren har oplevet vold fra deres partner. Færre og færre kvinder gennemfører en videregående 
uddannelse.

Unge er generelt udfordrede på arbejdsmarkedet, og det gælder i vid udstrækning også dem, 
der har været igennem uddannelsesforløb, da arbejdsmarkedet ikke kan kapere dem. På østky-
sten og på øerne er ungdomsarbejdsløsheden særlig høj og er derfor én af årsagerne til stigen-
de radikalisering og sekteriske spændinger.

Tanzania er i det store hele et fredeligt land med en bred samhørighed og mange muligheder 
for positiv udvikling. Økonomien er vokset de seneste år i kraft af turisme, telekommunikation 
og konstruktion, og man har gjort store fund af naturgas og fossile brændstoffer, der potentielt 
kan bidrage til yderligere økonomisk vækst de kommende år. Men på trods af at regeringen 
har åbnet op for civilsamfund, er fremskridtene endnu begrænsede, og det betyder et sti-
gende antal af indbyggere under fattigdomsgrænsen, marginalisering og stagnering frem for 
innovation.
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Situationen hos partnerne
Danmission har en tæt og langvarig relation til vores partnere, især den evangelisk-lutherske 
kirke i Tanzania (ELCT) med deres mange projekter omkring Lake Victoria. Da nødpuljemidler 
lige inden udgangen af 2020 var med til at sikre vores støtte af deres projekter året ud, er der en 
udbredt tilfredshed blandt vores partnere. 

ELCT vokser i medlemstal og i december blev 14 nye præster ordineret i stiftet ved Bukoba, 
heraf 2 kvinder, men med et stigende medlemstal er der behov for endnu flere præster. 

Zanzibar Interfaith Centre (ZANZIC) afholdte i slutningen af november et interreligiøst arrange-
ment på Zanzibar. Det havde fokus på, hvordan unge ved at gå sammen på tværs af religiøse 
tilhørsforhold kan skabe en positiv modvægt til den radikalisering og ekstreme vold, som også 
finder sted i universitetsmiljøerne. Her er det oplagt for Danmission at bidrage med indsigter i 
interreligiøs dialog, og arbejdet med at formulere et mere strategisk projekt påbegyndes efter 
sommerferien.

Nye/aktuelle projekter
I kraft af at der udarbejdet et nyt landeprogram for Tanzania, er der kommet en række af nye 
projekter på tegnebrættet det sidste stykke tid, og mange af disse træder i kraft det kommende 
efterår. 

Sammen med ELCT arbejder Danmission på at etablere et samarbejdsprojekt mellem de fire 
stifter i Lake Zone, samt Øst- og Kyst-stifterne. Et nyt, stort samarbejdsprojekt, der bygger på 
erfaringer og strukturer fra især SPA-1-projektet Shauku, er i støbeskeen, men vil ikke være en 
direkte videreførelse af dette. Projektet vil omfatte tværreligiøse ledere, der indgår i konstruktiv 
dialog med regeringsledere og investorer for bæredygtig forvaltning af naturressourcer (NRM) 
og fredelig sameksistens mellem interessenter herunder pastoralister og agerbrugere. 

’Misleading theologies’ vil være i fokus, når vi i efteråret vil etablere et teologisk forum med del-
tagelse af Makumira og Nyakato Bible College samt flere fra ELCT, hvor et af hovedområderne vil 
være kontekstuel teologi. Indholdet vil omfatte involvering af kirkelige ledere, teologiske lærde 
og studerende samt godkendelse af en etisk kodeks. 

Takket været fornyede ressourcer og en ny partner, Tanzania Forest Conservation Group (TFCG), 
har vores tredje tematiske område fået fornyet fokus. Sammen med TFCG vil vi fokusere på 
bæredygtigt skovbrug og jobskabelse blandt unge tanzaniere. 

Pastoralists Indigenous NGO Forum (PINGO) er en fortalerkoalition, der består af en række 
oprindelige folks organisationer. Her er der i øjeblikket 53 organisationer, der arbejder i Tanzania 
for de marginaliserede indfødte pastoralister og jægersamlere i deres kamp for jordrettigheder 
bl.a. i Mara-stiftsområdet. 

Flere af vores tanzaniske partnere har vi primært støttet gennem bidrag til driftsstøtte, men på 
sigt skal dette laves om. I kraft af vores nye landeprogram vil Danmission på sigt etablere projek-
ter med partnere som PROCMURA, Upendo, Nyakato og Nkwenda, der er mere langsigtede og 
mere på linje med vores strategier. 
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Myanmar 

Situationen i landet 
Der blev sat et øjeblikkeligt stop for 10 års udvikling med et semi-demokrati, rettighedspro-
moverende reformer og økonomisk vækst, da Myanmars militær den 1. februar 2021 overtog 
magten ved et kup. Aung San Suu Kyi, centrale personer fra regeringen og demokratisk folke-
valgte politikere blev arresteret. Det samme gjorde andre personer fra civilsamfundet: religiøse 
ledere, forkæmpere for demokrati, retfærdighed og fred.  Det var et kup, der blev mødt med 
landsdækkende og fredelige demonstrationer, der med tiden blev til en massiv social ulydig-
hedsbevælgese (CDM). Læger, lærere, studerende, kunstnere og fabriksarbejdere på tværs af 
etniske og religiøse grupper gik i strejke. Parlamentsmedlemmer, der fik frarøvet deres sæder, 
dannede i eksil en national enhedsregering (NUG), der med tiden fik en militær fløj (PDF), og 
mange bevæbnede grupper, der har eksisteret siden landets uafhængig i 1948, indgik i an-
strengte alliancer med hinanden. 

Nu, over et år senere, er vi trådt ind i et blodigt dødvande. Siden kuppet er over 1.900 mennesker 
blevet dræbt, og over 11.000 er fortsat varetægtsfængslede, og overtrædelser af menneske-
rettigheder er hyppigere dag for dag. Blandt de stridende parter, herunder den militære junta 
(Tatmadaw), CDM, NUG, PDF og de mange væbnede grupper, er der ikke sket mærkbare æn-
dringer i styrkeforholdene eller frontlinjerne. Der er i øjeblikket stort set ingen dialog om mulige 
fremtidsscenarier, og der synes end ikke at være en dialog om at have en dialog, da der ej heller 
er enighed om, hvem der er dialogens aktører. Alle parter hævder, at de er i en ”førerposition”, 
hvorfor også motivationen til at indgå i en dialog er fraværende. I dette blodige dødvande dør og 
lider lokalbefolkningen i en hidtil uset skala. Samtidig er den basale infrastruktur brudt sammen 
flere steder i landet, så der er en udbredt mangel på strøm, internet, lægehjælp, mad og i stor-
byen Yangon tilmed vand. Som følge af kuppet er 240.000 mennesker blevet fordrevet, så det 
samlede antal fordrevne nu ligger på over en million spredt over Myanmar og nabolandene. 

Covid-19-situationen blev yderligere forværret i sommeren 2021, og dødsfaldene per indbygger 
lå på det dobbelte af det, de gjorde i Indien i samme periode. Selvom situationen er forbedret, 
er der stadig frygt for endnu en bølge, især fordi vaccinationsprogrammet kun meget langsomt 
bliver udrullet (ca. 50% er per sommeren 2022 fuldt vaccinerede). Indsatsen besværliggøres af 
manglende tillid til militærregimet. Den manglende tillid fra befolkningen er ikke uden grund, 
da militærregimet har forhindret ilt i at nå ud til store dele af befolkningen, inklusive mennesker, 
der ville have haft brug for det som led i deres behandling. 

Her et år efter det militære kup er befolkningen fortsat meget påvirkede af situationen, af covid-
19 og af den stigende fattigdom, og behovet for humanitære indsatser vokser.

Situationen hos partnerne
Hos vores partnere er den virkelighed, som militærkuppet har medført, kommet faretruende 
tæt på. Flere kollegaer er gået under jorden, andre er på flugt fra militæret, og enkelte samar-
bejdspartnere gennem flere år er blevet fængslet. Men på trods af dette ydre pres og den kon-
stante trussel, arbejder vores partnere beundringsværdigt hårdt og systematisk for at levere nye 
projektansøgninger for de kommende års arbejde. Det har grundet situationen været svært at 
gennemføre aktiviteter som planlagt – og når vi har forsøgt, er de blevet ændret ad flere omgan-
ge. Men vores partnere har i dialog med os, og med stor dedikation og opfindsomhed, fundet 
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måder at gennemføre en stor del af projekterne eller omdanne dem til aktiviteter, der er endnu 
mere relevante og samtidigt mulige i situationen. Danmission og vores partnere finder sammen 
operationelle løsninger på de udfordringer, der opstår, hvad end det drejer sig om overførsel af 
midler uden et fungerende banksystem, manglende internet og kommunikation eller et hav af 
andre udfordringer. 

Partnerne forsøger ihærdigt at holde fast i projekterne, og de individuelle forandringer kan 
mærkes i lokalsamfundene. Vi har kunne observere en større forståelse for dialog og social sam-
hørighed i flere samfundsgrupper, og ikke mindst hos vores partnere og de små lokalforankrede 
NGO’er, de samarbejder med. De er begyndt at inddrage dialogkoncepter i flere af deres nye 
projekter samt blandt medarbejdere og frivillige. Det er gennem forandringer som disse, at vi er 
med til at opretholde civilsamfundet i Myanmar og er med til at give partnerne og lokalsamfund 
et alternativ til de væbnede grupper. 

Nye/aktuelle projekter
Takket være vores drevne partnere, vores nære relation og et gennemtænkt program er det 
derfor fortsat muligt at arbejde i et land, hvor vi endnu ikke kan have kontor og være til stede. 
Allerede i løbet af denne sommer påbegynder vi en række dialogprojekter med og igennem 
vores partnere, bl.a. med Kachin Baptist Convention, der søger at fremme en dialogkultur 
gennem civilsamfundsaktiviteter målrettet lokalsamfund og religiøse ledere for at fremme 
sameksistens mellem forskellige etniske og religiøse grupper. 

Sammen med Myanmar Institute of Theology (MIT) vil vi med et nyt projekt sætte fokus på at 
fremme dialogkultur på tre niveauer: blandt MITs egne ansatte, hos lokalsamfund med forskel-
lige kirkelige tilhørsforhold samt hos religiøse ledere fra forskellige kirkelige og etniske grupper 
for at fremme lokalsamfundenes modstandskraft og interreligiøs/interetnisk harmoni.

Kachin Theological College and Seminary (KTCS) er en af de største uddannelsesinstitutioner 
i Kachin og har omkring 1000 elever, der læser forskellige former for teologi. KTCS er en vigtig 
platform for kontekstuel teologi og refleksion, og flere af deres kurser er populære. Tidligere 
har de måtte fjerne en af deres videokurser fra Youtube, da videoen blev så populær, at man 
var bange for at komme i militærets søgelys. Fra næste år vil Danmission yde finansiel støtte til 
deres publikationer. 

Grundet omstændighederne og den udfordrende situation, som vores partnere står overfor, har 
Danmission skaffet ekstra bevillinger, der kan hjælpe vores partnere til at blive oplært i psyko-
social støtte (PSS). På nuværende tidspunkt praktiseres der active listening, men på sigt er det 
afgørende at få dedikeret flere ressourcer til dette område. 

 

Cambodja 

Situationen i landet 
Cambodjas politiske og økonomiske udvikling har gennem de seneste tre årtier været markant. 
Landet er gået fra at stå isoleret og være kørt fast i væbnede konflikter til i dag at være en libera-
liseret og semidemokratisk stat, der er trådt ind på den internationale scene. Det har medført en 
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uhørt økonomisk vækst og øget udnyttelse af naturressourcer, der er med til at tilspidse økono-
miske og politiske spændinger i landet. 

Politisk sidder Cambodjas Folkeparti (CPP) enerådigt som både den lovgivende og udøvende 
magt. Korruption er udbredt i hele regeringen, der undertrykker politisk aktivisme og opposi-
tion, og civilsamfundet har ligeledes trange kår. Retssystemet bliver i stigende grad brugt til 
denne undertrykkelse, og landets decentraliseringsprocesser betyder, at den politiske elites 
rækkevidde når ned til selv de laveste samfundslag. Civilsamfundet i Cambodja er derfor svæk-
ket. Der er få bevægelser i spil, og de nationale NGO’er, der er i landet, mangler forankring til 
lokalbefolkningen og er i vid udstrækning ikke kritiske nok over for regeringen. 

Regeringens hårdhændethed kom til udtryk under den anden covid-19 bølge. Forunderligt nok 
lykkedes det i første omgang landet at komme forholdsvist uberørt gennem det første år med 
covid-19, og i begyndelsen af 2021 var der således ingen registrerede dødsfald. Men i løbet af det 
tidlige forår udbrød smitten for alvor, og det fik alvorlige konsekvenser for cambodjanerne. De 
hårde nedlukninger betød, at indbyggerne ikke kunne gå på arbejde og blev dermed hurtigt 
gældsat. Mistanke om smitte betød, at man blev indespærret i eget hjem uden mulighed for at 
tilgå daglige fornødenheder, og udgangsforbud og politi-check-points blev hurtigt taget i brug. 
Mange cambodjanere er desuden blevet anholdt for at ytre kritik, fx på sociale medier, af rege-
ringens håndtering af covid-19-pandemien. Regeringen har ikke desto mindre været effektive i 
udrulningen af vaccinationsprogrammet i Cambodja, måske af frygt for oprørslignende tilstande 
som det ses i nabolandet Thailand, hvor situationen har været mere kaotisk. Man skønner, at 
over 85% af befolkningen nu er fuldt vaccinerede, og der er efterhånden normallignende tilstan-
de i landet. 

Cambodja er et naturressourcerigt land, og meget af den økonomiske fremgang de sidste 
årtier skyldes udnyttelsen af disse ressourcer, hvad end det gælder tømmer, fisk eller dyrkbar 
jord. Dette sker desværre på bekostning af befolkningens adgang til samme, og dette tab har 
enorm betydning for især de indfødte minoritetsgrupper, for hvem skovene har en enorm 
spirituel og kulturel betydning. Få, hvad end de er minoriteter eller små grundejere, har skøder 
på deres ejendom og er derfor sårbare overfor tvangsfjernelse eller magthaveres tilegnelse 
af jord (såkaldt land grabbing). Ulovlig skovhugst er udbredt, også i beskyttede områder, og 
den manglende indgriben eller endda tilladelse fra lokalregeringer er årsag til konflikt mellem 
de lokale samfund og myndighederne, samt de personer i lokalsamfundene, der bidrager til 
skovhuggeriet. 

Situationen hos partnerne 
Den ulovlige skovhugst har givet anledning til spændinger omkring Prey Lang, et massivt 
skovområde på over 3.600 kvadratkilometer. Vores partner, Prey Lang Community Network 
(PLCN) har ihærdigt forsøgt at dæmme op for skovhuggeriet og havde igen i februar 2021 an-
modet om, at få tilladelse til at afholde den årlige tree blessing ceremony. Miljøministeriet gav 
afslag, og har med anholdelser af andre skovaktivister måneden før understreget den hårde linje 
overfor civilsamfundet og medborgere, som ønsker at beskytte naturressourcer og biodiversite-
ten. PLCN, der med fredelige midler forsøger at beskytte Prey Lang, er stadig forment adgang 
til skoven, og patruljer må foretages i periferien af skoven. Regeringen er meget opmærksom 
på PLCN og beskylder dem for at være ”regeringsfjendtlige”, hvilket ikke afspejler netværkets 
meget nøgterne arbejde med skovbeskyttelsen. Det er ikke blevet bedre af, at den amerikanske 
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udviklingsorganisation (USAID) har afbrudt deres samarbejde med miljøministeriet om et andet 
stort skovprojekt, hvilket i en asiatiske kontekst har betydet prestigetab for regeringen. På trods 
af udfordringerne fortsætter de frivillige medlemmer af PLCN deres arbejde, og Danmission har 
hjulpet med at sikre dem ny funding til et nyt projekt, efter en bevilling i det hidtidige projekts 
udløb i juni i år. 

I det hele taget har situationen i 2021 blandt partnere og på Danmissions landekontor været 
præget af covid-19-pandemien, som for en stor del af året betød nedlukning af kontorer og 
aflysning eller omstrukturering af projekter. Partnerne har været dygtige til at finde nye veje til at 
nå i mål med projekterne blandt andet ved hjælp af digitale løsninger og træning på distancen. 
Det er klart at personlig tilstedeværelse er at foretrække, så hurtigt efter genåbning begyndte 
partnere at implementere aktiviteter og indhente det forsømte. Ved årets udgang havde man 
nået at indfri overvældende mange projektmål.

Partnere har gennem hele året skulle manøvrere i forhold til myndighedernes overvågning og 
indgriben i de planlagte, legitime aktiviteter, fordi myndighederne har benyttet pandemien som 
undskyldning for at slå yderligere ned på civilsamfundet. Det er fx kommet til udtryk ved at 
møder og forsamlinger er blevet direkte overvåget med fotografering af deltagere eller lukket 
ned. Efterhånden som pandemien hen mod slutningen af året spillede en mindre rolle, skulle 
civilsamfundet til at tage højde for kommunalvalget i juni 2022, hvor myndighederne har øget 
overvågning og kontrol med henblik på at gennemføre valget på regeringens betingelser.

Nye/aktuelle projekter 
Med udgangen af 2021 er det DANIDA-finansierede program gennemført og sammen med 
partnere er der arbejdet på et nyt landeprogram, hvor nye projekter igangsættes løbende i 2022.

Det store 5-årige EU-finansierede miljø- og lokalsamfundsstyrkende projekt fortsætter og 
sammen med i alt fire partnerorganisationer, 10 mindre lokale grupper/organisationer samt en 
række samarbejdspartnere, herunder Københavns Universitet, sættes beskyttelse af naturres-
sourcer og biodiversitet løbende på dagsordenen med særligt fokus på involvering af unge og 
kvinder.

En række andre bevillinger og Danmissions egne midler er medvirkende til, at Danmission i 
Cambodja kan understøtte skovafhængige lokalsamfund, gennemføre religionsdialog og med-
virke til at styrke civilsamfundets rolle herunder de trosbaserede aktører.

 

Landekredse

Indien
Landekredsen for Indien varetager kontakten til Danmissions første missionsområde i Sydindien. 
Det er en privilegeret opgave. Indien har generelt været inde i en stærk, økonomisk udvikling, 
som er kommet mange mennesker til gode. Coronapandemien har dog på ny skabt fattigdom, 
fordi mange arbejdere blev afskåret fra at få en indtægt. Officielt er der religionsfrihed i landet. 
I Tamil Nadu, hvor vores samarbejdskirke, Arcot Lutherske Kirke, ligger, drages der fra de lokale 
myndigheder omsorg for, at kristne og muslimer frit kan udføre deres arbejde. I andre dele af 
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landet står det værre til, idet landets regerende parti ønsker at sammentømre Indien ved, at alle 
skal have den samme religion, hinduisme, og tale det samme sprog, hindi, men det er holdnin-
ger, der ikke er så populære i Tamil Nadu.

Der har for nylig været valg af ledelse i Arcot Lutherske Kirke, og den siddende administration 
blev genvalgt, hvorfor der er god kontinuitet i arbejdet.

Landekredsen samarbejder med kirken om to projekter, et skoleprojekt og et dialogprojekt. 
På uddannelsesområdet støttede landekredsen, at der blev afsat ekstra lærerkræfter til at give 
ekstra undervisning til børnene, som kommer fra fattige hjem, på afgangsklasserne, idet de 
havde mistet en stor del af deres skolegang, fordi skolerne havde været lukket under pandemien. 
Deres videre muligheder for at komme videre i undervisningssystemet eller få et godt arbejde, er 
naturligt nok afhængigt af deres eksamensresultat, så det søgte vi at forbedre. Dette initiativ er 
nu afløst af et nyt, der sigter mod at forbedre undervisningskvaliteten på de højeste klassetrin.

Det andet projekt samler sig om dialogcentret Quo Vadis, som har fået ny leder, så der igen er 
faste aktiviteter på centret som bibelstudier, meditation, tværreligiøse markeringer af festdage 
m.m. Ambitionen er at udvikle stedet til et studiecenter og at få genstartet dialogarbejdet med 
byens ashrams og de religiøst søgende. Da de religiøse fronter trækkes hårdere op i Indien, er 
den interreligiøse dialog fortsat også vigtig, så hinduer, muslimer og kristne kan lære af hinan-
den og respektere hinanden og religionsfriheden.

Vi er ved at planlægge en fællesrejse til Indien i januar 2023.

Madagaskar
Madagaskar kæmper mod hårde odds for komme fri af bundplaceringen som verdens fjerdefat-
tigste land. De seneste år har landet været hårdt plaget af katastrofal tørke, voldsomme cyklo-
ner, oversvømmelser, græshoppesværme og ikke mindst af Covid-19 pandemien, som har kostet 
mange menneskeliv og drænet landets økonomi. 

På den baggrund er det bemærkelsesværdigt at møde en befolkning, som ikke vil give op, og 
at samarbejde med en kirke som arbejder med en imponerende frimodighed. Madagaskars 
Lutherske Kirke, som vi er partner med, bestræber sig på at klare sig selv i stadig højere grad, 
men er alligevel afhængig af at have trofaste samarbejdspartnere, som kan gå ind og støtte en 
række af de opgaver, som kirken har påtaget sig. Landekredsen for Madagaskar kan langt fra 
opfylde alle behov, men har valgt at støtte kirkens døveskole i Antsiranana på Nordmadagaskar, 
som ikke kan drives uden støtte udefra, Bibelskolen i Sambava, ligeledes i Nordmadagaskar, 
som uddanner medarbejdere til at tage ansvar for de mange nye menigheder, og kirkens dialo-
garbejde mellem kristne og muslimer.

Desuden har landekredsen i samarbejde med organisationen DELC, som arbejder med miljø-
opgaver, påtaget sig et stort miljø- og fattigdomsbekæmpelsesprojekt i Betsibokaflodens delta 
i det nordvestlige Madagaskar. Her er livsgrundlaget forsvundet for en fattig fiskerbefolkning, 
som har fisket i et stort mangroveområde, hvor mangroven er forsvundet på grund af fældning, 
og fiskene er forsvundet. Projektet arbejder med at genplante den ødelagte mangrove.
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Som noget nyt tager Landekredsen nu en opgave op med formidling og salg af smukke brode-
rede dåbsservietter, som fremstilles af omkring 40 fattige kvinder, som på initiativ af en iværk-
sætterkvinde fra den lutherske kirke oplæres i at sy og brodere på en systue i Antsirabe som 
et alternativ til kvindernes tiggeri og prostitution. Servietterne skal via Danmissions webshop 
sælges til danske kirker. Vi ser frem til at komme i gang med denne opgave, hvor kvinderne både 
får en løn og et liv ved, at deres arbejde bliver honoreret, og deres værdighed dermed styrkes.

Pakistan
Udviklingen i Pakistan er præget af en stigning i terror og attentater, bl.a. opmuntret af Talebans 
tilbagekomst til magten i Afghanistan sommeren 2021. Januar 2022 blev et foreløbigt sørgeligt 
nulpunkt for kirken, da et dødeligt angreb på to præster i Peshawar kostede den ene af dem 
livet og efterlod den anden hårdt såret. November 2021 ophævede Pakistan et forbud mod det 
yderligtgående islamistiske parti, Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP). Mange frygter konsekven-
serne som indebærer at islamistisk tækning nu er en del af mainstream politik i Pakistan. Den 
politiske krise i begyndelsen af april 2022 mundede ud i premierminister Imran Khans tumul-
tariske afgang efter flere ugers politisk drama og forfatningsmæssigt kaos. Open Doors har 
altid Pakistan i toppen af deres ranking liste over lande i verden hvor kristne er mest udsat for 
forfølgelse. 

Landekredsen har søsat en række projekter, herunder: 

 � Faith Friends, KPK-provinsen (Khyber Pakhtunkhwa): faciliterer inter- og intrareligiøs dialog 
mellem religiøse ledere. Fokus: At sikre en overordnet bæredygtig udvikling for de kristnes 
tilstedeværelse i provinsen. 

 � Madrasa-projekt, Peshawar: Et projekt under Faith Friends som tilbyder engelsk undervis-
ning i lokale madrasa (koranskoler). Fokus: Forebyggelse og anti-radikalisering. 

 � Mission Desk, Peshawar stift og domsognet i Peshawar: Understøtter stiftets arbejde med 
børn og unge, og støtter domsognets kvindearbejde. Fokus: Kristen dannelse, women 
empowerment og fattigdomsbekæmpelse. 

 � Mission Hospital, Peshawar: Sender brugt hospitalsudstyr under ”Genbrug til Syd” (GTS), 
der finansieres af Udenrigsministeriet og koordineres af CKU (Center for Kirkelig Udvikling). 
Fokus: at understøtte en større grad af økonomisk bæredygtighed.

 � Mental Health Center: Et projekt under Mission Hospital der arbejder med børn og unges 
boglige læring og indlæring af praktiske færdigheder. Fokus: Stigmatiserede og mentalt 
udfordrede børn og unge.  

Vi bistår kirken i Pakistan ved at støtte:

 � CLAAS (Center for Legal Assistance and Settlement), Lahore: Monitorer de kristnes situati-
on i Pakistan og tilbyder juridisk bistand samt safehouses. Fokus: rettighedstænkning og 
minoritetsbeskyttelse
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 � CSC (Christian Study Center), Rawalpindi: et trænings- og uddannelsescenter for spirituali-
tet, økumenisk dannelse og inter-religiøs praksis. Arbejder med forholdet mellem islam og 
kristendom og den særlige karakter af kirkens kald i en muslimsk stat. Fokus: økumenisk og 
teologisk dannelse af ledere i pakistanske kirker.

I Danmark er der følgende projekter:

 � Kursus- og oplysningsvirksomhed samt netværksarbejde: kursus i samarbejde med FUV 
(Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter); besøg på læreanstalter og tilstedeværelse 
på fx Himmelske Dage samt deltagelse i div. netværk. Fokus: Rettighedstænkning og 
fortalervirksomhed. 

 � Projekt Glokal inviterer en deltager fra CoP til Diakonhøjskolens internationale kursus hvert 
efterår. Sætter ansigt på forbindelsen mellem Danmark og den pakistanske kirke. Fokus: 
uddannelsen af kirkens kommende ledelseslag.   

Bangladesh

Bangladesh kredsens arbejde  
Bangladesh-kredsen financierer og monitorerer Local Church Development Program (menig-
hedsprogrammet LCDP) som arbejder i ca. 100 af Bangladesh Lutherske Kirkes omkring 125 
menigheder.  

Programmets aktiviteter  
Kurser og stævner under programmet var lukket det meste af 2021 pga. corona. Dog gennem-
førtes 5 kvindestævner og 5 ungdomsstævner i november måned. Arbejdet på menighedsplan 
fungerede uhindret med gudstjenester, søndagsskoler, ungdomsmøder, kvindemøder, bedemø-
der og kirkelige handlinger.     

I december 2021 afsluttede én studerende fra BLC sin to-årige masteruddannelse, ”Master i 
kristne studier”, ved CCTB (Christian College of Theology Bangladesh). I løbet af året deltog 20 
personer i 10-dages kurser på CCTB. Indenfor uddannelse har programmet derudover støttet 45 
unge fra menighederne i forbindelse med afslutning af tiende klasse (SSC) og 25 unge i forbin-
delse med tolvte klasse (HSC).   

Menighedsprogrammet har gennem sine 15 sponsorerede ”menighedstrænere” foruden det 
almindelige menighedsarbejde lagt vægt på at hjælpe menighedsråd og kasserere til bedre at 
fungere. Der har i 2021 været en særlig interesse i menighederne for at få orden på økonomien 
fordi menighedsprogrammet på betingelse af ”Divine Administration”, har fordoblet deres lokale 
indsamlinger.   

Kirkeorganisationen  
Menighedsprogrammet arbejder direkte i menighederne uafhængigt af kirkeorganisationen, 
men der arbejdes på at inkorporere Menighedsprogrammets aktiviteter i kirken. Det har vi valgt 
fordi, kirkens synode de sidste tre år har fungeret godt, og er officielt anerkendt af Danmission. 
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Synoden blev i store træk i juni 2022 genvalgt for en ny treårig periode. Der er håb om forening 
af to fløje i kirken, hvis synodens administrative kapacitet kan opbygges, og kirken kan få hjælp 
til en oprydning i uløste forhold omkring kirkens aktiver. 

Økonomi  
I 2021 indsamlede BD-kredsen Kr. 257.496 mærket ”projekt 1002”, som er programmets projekt-
nummer. Landekredsen siger tak til de mange, som beder for arbejdet og støtter økonomisk.   

Rapport fra engagement i DK – Danmission Genbrug  

Corona-benspænd  
Corona-krisen har fyldt meget i dagligdagen i Danmission Genbrug siden begyndelsen af 2020, 
hvor pandemien tog fart herhjemme og påvirkede driften af vores butikker og frivilligfællesska-
bet. Vi har måtte aflyse mødeaktiviteter, sociale tiltag og frivilligkurser. Januar 2021 blev indledt 
med, at samtlige af vores butikker var corona-lukkede. Nedlukningen skete ugen før jul, og vi 
holdt vores butikker lukkede frem til først i marts. Størstedelen af vores butikker genåbnede 
- nogle dog med begrænsning i åbningstider pga. mangel på frivillige. Som under første genåb-
ning oplevede vi en genåbningsperiode med stor travlhed og et stort sammenhold blandt frivil-
lige og en stærk vilje til igen at få genbrugshjulene til at snurre. Genåbningen var en succes med 
omsætningsrekorder og kunder i kø foran mange af vore butikker. Gennem hele corona-perioden 
har frivillige medarbejdere og butiksledelser navigeret dygtigt gennem restriktioner og retnings-
linjer. Fra 1. september 2021 kunne vi som resten af detailhandlen slippe de sidste restriktioner. 
Nogle har vi dog holdt fast i som fx nyseskærme, opfordring til at holde afstand og håndsprit.  

Nye butikker, nye rammer og nedlukninger  
Vi arbejder hele tiden på at gøre vores butikker endnu mere attraktive at være i for både kunder 
og frivillige. Bl.a. i vores butikker i Roskilde, Nykøbing Falster, Ringsted, Måløv, Middelfart, 
Haderslev, Lyngby og Thriges Plads i Odense er der blevet renoveret og fx indrettet nye afdelin-
ger, kommet ny belysning, nye reoler og blevet malet.   

På Thriges Plads havde vi en periode en shop-in-shop med retrovarer. Afdelingen var båret 
af unge frivillige, men det viste sig, at projektet desværre ikke var bæredygtigt. Det kræver 
ansatte ressourcer at fastholde unge og udvikle projekter. I stedet er der nu indrettet en fin 
børneafdeling.   

Vores butikker i Svendborg, Bazar Vest i Brabrand, Aakirkeby og Husum har alle fået nye adres-
ser og er kommet i mere attraktive lejemål. En adresse-flytning er altid en krævende indsats, 
men det giver også ny energi og mulighed for at tiltrække frivillige, der gerne vil være en del af 
noget “nyt”.  

I april 2022 åbnede vi en helt ny butik i Allested-Vejle på Midtfyn, hvor Røde Kors tidligere har 
drevet butik. Butikken er kommet fint for start og har stor lokal opbakning.  

I starten af januar 2021 lukkede vi vores butik på Kongelundsvej på Amager, da lejemålet blev 
solgt. I Taastrup blev det forsøgt at rykke til et mindre lejemål kun med fokus på dametøj, men 



19

i februar 2022 lukkede butikken efter næsten 30 år pga. manglende omsætning. Vores butik i 
Silkeborg, der for et par år siden også blev reduceret til et mindre lejemål, har desværre været 
nødsaget til at lukke ned pga. mangel på frivillige og deraf manglende indtjening.  

Ny regnskabsrapportering og digitalisering af kassesystem  
Der er investeret mange ressourcer i at få butikker og frivillige til at bidrage med løbende rap-
portering til et nyt regnskabsformat, hvor Genbrug er integreret i det samlede regnskab for 
Danmission. Der er fortsat finjusteringer, men det er glædeligt at konstatere, at det er lykkedes 
at få de fleste butikker til at bidrage, så vi får et bedre overblik og et overordnet styringsredskab. 
56 af vores butikker bruger nu det digitale kassesystem OnlinePos, som vi året igennem har 
implementeret gennem workshops og telefonisk support. Det betyder, at vi hele tiden kan 
følge med i butikkernes omsætning fx kan vi overvåge samlet salg af specifikke varegrupper, få 
indblik i hvordan butikkerne fx sælger under udsalg kampagneuger.  

Udskiftning af facader godt undervejs  
Med Danmissions nye design og Genbrugs nye logo blev der i marts 2022 igangsat arbejde med 
at designe og udskifte alle vores butikkers facader. Til og med maj 2022 har 14 butikker fået 
skiftet facader og yderligere 18 er lige på trapperne. Det nye logo for Genbrug er ikke helt nyt, da 
det grønne livs-træ, som pryder logoet, blev udviklet som en del af vores initiativ “Plastik sviner – 
Genbrug posen”. Et initiativ der blev lanceret i 2020 for at nedsætte forbruget af plastikposer.   

Uddannelse og fælles energi  
Det planlagte Lederseminar for frivillige butiksledere måtte også corona-aflyses i 2021. Det blev 
udskudt til februar 2022, hvor det igen måtte rykkes frem til april 2022. Endelig kunne vi mødes 
ansatte fra Genbrug, gæste-oplægsholdere og mere end 100 af Danmissions frivillige butiksle-
dere til to dage med fællesskab, inspiration og glade gensyn på Hotel Nyborg Strand på Fyn. De 
store temaer var frivillighed og forretningsudvikling. I efteråret 2021 og januar 2022 afviklede vi 
tre forskellige fagkurser i øget omsætning, butiksindretning/dekoration og frivilligrekruttering/
modtagelse af nye. I alt er der blevt holdt tre forskellige fagkurser fire forskellige steder i landet.       

Fokus på frivilligrekruttering  
Vi er konstant udfordret på at være nok hænder i vores butikker. Mange rutinerede frivillige 
må desværre stoppe deres engagement pga. svigtende helbred. Mange steder er det svært at 
få nye med i fællesskabet, for der er rift om den frivillige arbejdskraft og stor konkurrence fra 
(sports)foreninger, sygehuse, kommunale institutioner og andre værdibaserede organisationer. 
Derudover lærte vi under corona, at vi faktisk godt kunne rekruttere frivillige, men vi var mange 
steder udfordret på at fastholde de nye.  Derfor har vi også et konstant fokus på frivillig-rekrutte-
ring: I 2021 har vi fx kørt et pilotprojekt for fem sjællandske butikker, hvor vi erfarings-udvekslede 
og afprøvede tiltag i forhold til at rekruttere og modtage nye frivillige. Erfaringerne fra pilotpro-
jektet er bragt videre på fagkurser, og en håndbog for butikkernes særlige velkomst-frivillige 
er under udarbejdelse. “Frivilligmappen”, der udleveres til alle nye frivillige med en særlig 
Frivilligaftale, Frivilligmagasin og info om Danmission er også opdateret og genudgivet i den 
forgangne periode.  

I vores rekruttering - både digitalt og ude i vores butikker – har vi fokus på at rekruttere til speci-
fikke stillinger. Vi fejrede for første gang i september 2021 den nationale dag “Frivillig Fredag” og 
mange butikker holdt op til dagen en “prikke-uge” i butikkerne.  
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Anerkendelse fra udviklingsministeren  
Hele tre gange – i Randers, Herning og Greve - har vi haft besøg af udviklingsminister Flemming 
Møller Mortensen. Han ønskede at se vores butikker og møde nogle af de frivillige. Ved hvert 
besøg har han overrakt et diplom til butikken. Ministeren overrakte diplomet i Randers med 
ordene: ”Det her mener jeg fra hjertet: Tak til jer. Jeg ved fra mine egne oplevelser, hvor stor 
en hjælp I giver til mange af dem, der i den grad har brug for hjælp. Så det nytter noget! Hver 
gang I går på arbejde her i butikken, så skal I bare vide, at vi er nogle - også inde i regeringen og 
i ministerierne - som tænker på jer”.   

Markedsføring og mediehit  
Gennem de seneste to år har vi arbejdet målrettet med at skærpe vores profil. Det er fx sket via 
kampagner som “Green Days”, der er vores alternativ til forbrugsfesten Black Friday, miljøtiltaget 
“Plastik sviner – Genbrug posen” og upcyclings-tiltag som kampagnen “Sy for en god sag” (frivil-
lige syersker syr muleposer). Alle indsatser, der styrker og udvikler den grønne profil, vi gerne vil 
gøre Danmission Genbrug kendt for.  

På sociale medier står Danmission Genbrug stærkt: 60 af vores 67 butikker har en Facebookside 
og på 13 Instagram-kontoer er 20 af vores butikker repræsenteret. På Facebook er det typisk 
seniorfrivillige, der sørger for indhold, mens Instagram-kontoerne styres af flere end 20 frivillige 
SoMe-redaktører, heriblandt en gruppe elever fra Rønde Højskole, der har været tilknyttet vores 
butik i byen. Der er fokus på support, sparring og uddannelse af frivillige, der står for indhold på 
sociale medier. Fx i en fælles Facebookgruppe hvor flere end 400 frivillige følger med.  

Der er ligeledes arbejdet med at få lokale presseomtaler, når der fx er lokale begivenheder som 
jubilarer, jubilæer, butiksflytninger/åbninger/ny indretning, nye frivillige/mangel på frivillige etc.  

I perioden 1. januar 2021 til og med 31. maj 2022 har Danmission Genbrug været omtalt 228 
gange i medierne.  

Indsamling af overskudstøj  
Vi har indgået et nyt samarbejde med firmaet DT Solutions om indsamling af overskudstøj: 

I starten var det på Fyn og i Midt-/Vest- og Østjylland (tidligere Y’s Mens Club i Vejle, der stod for 
det). I 2022 er samarbejdet udvidet til hele landet. DT Solutions kører rundt til vores butikker og 
indsamler alt overskudstøj. Priserne på overskudstøj til eksport var meget lav, så det har længe 
været en dårlig forretning, og målet har været at holde indsamlingen omkostningsneutral. Det 
er i 2022 lykkedes at få forhandlet en kilopris på det indsamlede tøj, således at vi forventer en 
ekstra indtjening på kr. 300.-400.000 i 2022. 
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Danmissions projektportefølje i 2021

Cambodja

Projektnavn Prey Lang  

Beskrivelse 
Støtte til en gruppe frivillige skovbeskyttere, der med fredelige midler forsøger 
at beskytte Prey Lang skoven mod ulovlig skovhugst med henblik på at sikre at 
lokalbefolkningen fortsat kan leve af skovens mange værdifulde ressourcer 

Partnere Prey Lang Community Network 

Forbrugt 2021 545.000 

Finansiering  Alexander Soros Foundation, Strategisk Partnerskab, Open Society Foundation 

Projektnavn Citizens Engaged in Environmental Justice for All (CEEJA) 

Beskrivelse Fremme involvering af borgere specielt unge og kvinder i beskyttelse og bevaring 
af naturressourcer 

Partnere 
Cambodia Centre for Independent Media, Cambodia Youth Network, Peace Bridges 
Organisation, Ponlok Khmer, Københavns Universitet, EU-Kommissionens Fælles 
Forskningscenter samt lokale skovnetværk 

Forbrugt 2021 1.397.000 

Finansiering  EU 2021 – 2024 

Projektnavn "SOMLENG" means "voice" 

Beskrivelse Lokalsamfundsudvikling i nogle af Cambodjas fattigste provinser 

Partnere Ponleu Ney Kdey Sangkhum (PNKS) 

Forbrugt 2021 183.000 

Finansiering  SPA 

Projektnavn Church and Society 

Beskrivelse Aktiviteter der motiverer og engagerer kristne i beskyttelsen af Guds skaberværk, 
især i området omkring Prey Lang skoven 

Partnere Peace Bridges Organisation (PBO) 

Forbrugt 2021 89.000 

Finansiering  Nødpulje 

Projektnavn Peacebuilding/Peaceful Nonviolence, Conflict Transformation 

Beskrivelse Undervisning i konflikthåndtering og fredsskabelse og støtte til lokale organisatio-
ner i at bruge ikke-voldelige metoder 

Partnere Peace Bridges Organisation (PBO) 

Forbrugt 2021 150.000 

Finansiering  SPA 
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Projektnavn Teologisk Uddannelse 

Beskrivelse Teologisk efteruddannelse for unge præster i bl.a. sjælesorg og religionsdialog. 
Emner der i høj grad er brug for i kirkerne, men som bibelskolerne ikke underviser i 

Partnere Continuing Learning Organisation (CLO) 

Forbrugt 2021 218.000 

Finansiering  Egne midler + Nødpulje 

Projektnavn Build media and community towards a culture of peace and inclusion in Cambodia 

Beskrivelse Undervisning i konflikthåndtering og fredsskabelse for forskellige lokalsamfund 

Partnere Alliance for Conflict Transformation (ACT) 

Forbrugt 2021 126.000 

Finansiering  Strategisk Partnerskabsaftale (SPA)  

Projektnavn Making the Space: Voices from the girls of Cambodian minority communities 

Beskrivelse Støtte til teenagepiger fra forskellige minoritetssamfund til at fortælle deres historier 

Partnere Women Peace Makers (WPM) 

Forbrugt 2021 329.000 

Finansiering  Danmarks Indsamlingen 

Projektnavn Abudant Life Church /Abildgaard Kirke   

Beskrivelse Medvandring og venskab mellem menigheder 

Partnere Abudant Life Church og dansk menighed/folkekirken 

Forbrugt 2021 22.000 

Finansiering  Venskabsrelation 

Projektnavn Kontekstuel teologi 

Beskrivelse Kontekstuel teologi-projekt med produktion af et cambodiansk kontekstuelt ritual 
for begravelser og vielser 

Partnere Evangelical Fellowship of Cambodia 

Forbrugt 2021 40.000 

Finansiering  Egne midler 

Projektnavn Family Ministry 

Beskrivelse Med udgangspunkt i biblen at støtte kristne familier i at leve i overensstemmelse 
med kristne værdier 

Partnere Lutheran Church of Cambodia (LCC) 

Forbrugt 2021 29.000 

Finansiering  Egne midler 

Projektnavn Green Interfaith 

Beskrivelse Undervise lokale religiøse ledere i Prey Lang-området i forholdet mellem fred og 
miljø, samt etablere tværreligiøse dialoggrupper 

Partnere Peace Bridges Organisation (PBO) 

Forbrugt 2021 51.000 

Finansiering  Nødpulje 
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MENA 

Projektnavn NESSL/CPS Developing Church Relations 

Beskrivelse Støtte til aktiviteter implementeret under coronapandemien i 2021 

Partnere The National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) /Compassion 
Protestant Society (CPS), Libanon 

Forbrugt 2021  

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Empowered Teachers  

Beskrivelse Træning af lærere, for at udvikle modstandsdygtig unge og fredelige host-commu-
nities i Jordan 

Partnere The Royal Institute for Inter Faith Studies (RIIFS), Jordan 

Forbrugt 2021 191.000 

Finansiering Novo Nordisk Foundation 

Projektnavn Women, Religion and Human Rights in Lebanon (WRL)  

Beskrivelse Arbejde for kvinders rettigheder i et samfund hvor religiøse regler udfordrer den 
civile lovgivning 

Partnere Adyan 

Forbrugt 2021 1.538.000 

Finansiering Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde (CKU) / Udenrigsministeriet 

Projektnavn Intercultural Dialogue for Peace and Development (IDPD) 

Beskrivelse 
Kapacitetsopbygning af spirende syriske civilsamfundsorganisationer for at fremme 
kulturel og religiøs pluralisme samt fredelig sameksistens gennem dialog og samar-
bejde i Syrien 

Partnere Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD), Syrien 

Forbrugt 2021 947.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Towards Resilient Egyptian Communities and Civil Society 

Beskrivelse Fremme et bæredygtigt, retfærdigt og inkluderende samfund med henblik på at 
forbedre lokalsamfundets levevilkår og bekæmpe fattigdom 

Partnere Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS), Egypten  

Forbrugt 2021 1.183.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Promoting Intercultural Dialogue for Development: Capacity Building for Peaceful 
Co-Existence and Cooperation 

Beskrivelse 
Inddrage nøgleaktører i det egyptiske samfund som vil agere som ”forandringsa-
genter” og som vil være med til, gennem dialog, at italesætte aktuelle sekteriske og 
samfundsmæssige problematikker på lokalt, regionalt og internationalt niveau 

Partnere Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS), Egypten 

Forbrugt 2021 1.077.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 
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Projektnavn Hiwarouna (Vores Dialog) 

Beskrivelse 

Bidrager til kulturel og religiøs pluralisme, tolerance og fredelig sameksistens i 
Syrien, Libanon og Irak. 

Det udmønter sig gennem konkrete dialog- og diapraksisinitiativer hvor mennesker 
på tværs af religioner, professioner, etniske grupper og sociale lag mødes og samar-
bejder om konkrete projekter på regionalt, nationalt og ikke mindst lokalt niveau.  

Hiwarouna arbejder i Irak med et akademisk spor, hvor Danmissions partner bl.a. 
oversætter og udarbejder læseplaner, så unge irakere kan studere fred og forsoning 
med udgangspunkt i deres egen irakiske kontekst. 

Partnere The National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) /Compassion 
Protestant Society (CPS), Libanon 

Forbrugt 2021 4.149.000 

Finansiering EU/ Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 

Beskrivelse 

Danmission og partnere i Egypten, Jordan og regionalt i Mellemøsten og Nordafrika 
arbejder for at fremme fredelig sameksistens, rettigheder og aktivt medborgerskab 
samt forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme ved at nuancere forstå-
elsen af religion; religions rolle og religiøse aktører gennem dialog 

Partnere 

Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS) i Egypten, Royal 
Institute For Inter Faith Studies (RIIFS) i Jordan og Adyan og Forum for 
Development, Culture and Dialogue (FDCD) fra Libanon, der arbejder regionalt 
under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 

Forbrugt 2021 4.618.000 

Finansiering Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 

Projektnavn Child Friendly Spaces  

Beskrivelse 
Støtte og beskyttelse af intern fordrevet syriske børns psykosociale og ernærings-
mæssige behov ved at opbygge lokalorganisationernes kapacitet samt samle 
aktiviteter inde i værtlokalsamfundet. 

Partnere Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD) 

Forbrugt 2021 499.000 

Finansiering Danmarks Indsamling 2021-2021 

Projektnavn Lebanon/Beirut Recovery indsamling 2021 

Beskrivelse Støtte til libaneserne efter eksplosionen i august 2021 

Partnere Adyan, Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD), Compassion 
Protestant Society (CPS) 

Forbrugt 2021 50.000 

Finansiering Egne midler – Særindsamling 

Projektnavn Syrien hjælp - Humanitarian Aid 

Beskrivelse Projekt der hjælper ensomme ældre i Syrien 

Partnere Diocese of the Valley of Christians, Syrien 

Forbrugt 2021 125.000 

Finansiering Egne midler 
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Projektnavn Støtte til Middle East Council of Churches (MECC) 

Beskrivelse Støtte til traumehealing for præster 

Partnere Middle East Council of Churches (MECC) 

Forbrugt 2021 100.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn East of Lake Victoria Diocese (ELVD) - Strengthen Christian, Styrke nye menigheder 

Beskrivelse Undervisning af nye kristne og uddannelse af evangelister til nye menigheder 

Partnere Stiftet i Mwanza 

Forbrugt 2021 45.000 

Finansiering Nødpulje, Danida 

Projektnavn Volontørnetværk 

Beskrivelse 
Interreligiøse volontørnetværk der både selv modtager dialogtræning og siden 
træner videre samt agerer som dialogambassadører og aktivt giver deres stemme 
og tid i civilsamfundet ved debatter og frivilligt arbejde 

Partnere Adyan - Libanon 

Forbrugt 2021 100.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Digital Peace Innovation Program  

Beskrivelse 
Vil gøre lokale organisationer i stand til at anvende teknologi i forebyggelse og 
løsning af konflikter via et struktureret mentorforløb - inklusive ift. sociale medier 
(hate speech, fake news etc.) Skal implementeres i både Libanon, Syrien og Irak.  

Partnere Build Up 

Forbrugt 2021 347.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Towards Social Cohesion in a Fragile Lebanon (TSL) 

Beskrivelse 
Øget deltagelse af unge og civilsamfund i inkluderende politiske og sociale reform-
processer på lokalt og nationalt plan, der skal bidrage til at reducere sårbarheder og 
til en bæredygtig social samhørighed i Libanon 

Partnere Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD) 

Forbrugt 2021 1.986.000 

Finansiering Danida 

Projektnavn RE-Value Syria: Building Up Relational Values in Syrian Communities 

Beskrivelse 
Gennem samtale med lokale samfundsaktører og eksperter har RE-Value Syria 
til formål at genetablere grundværdier i de syriske samfund i Latakia og Aleppo, 
særligt med henblik på børn og unge.  

Partnere Compassion Protestant Society (CPS) 

Forbrugt 2021 275.000 

Finansiering Nødpulje, Udenrigsministeriet 
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Myanmar

Projektnavn Myanmar Institute of Theology - nødpulje fra Udenrigsministeriet 

Beskrivelse 

Puljen rummer en samling af mange forskellige initiativer. En stor del af arbejdet 
handler om dialog mellem kristne og buddhister med forskellige etniciteter, samt at 
oplære forskellige kirker i dialog. Dernæst en række Kontekstuel teologi seminarer, 
udgivelser og udvikling af en ny uddannelse i tværgående fag. Desuden en aktivitet 
der består af en træning i teologi og ligestilling. 

Partnere Myanmar Institute of Theology (MIT) – inkl. centrene Judson Research Center og 
Gender Studies Center 

Forbrugt 2021 46.000 

Finansiering Nødpulje Udenrigsministeriet 

Projektnavn Improving Community Resilience through Interfaith Dialogue and Active Civil Society 
Based on Contextual Theology 

Beskrivelse 

I lokalsamfund i det nordlige Myanmar: Styrke menneskers aktive medborgerskab 
(civilsamfundet), forbedre lokalsamfundenes evne til at imødegå fælles udfordringer 
og bidrage til konfliktløsning og fredsopbygning i og mellem forskellige etniske og 
religiøse grupper 

Partnere Kachin Baptist Convention (KBC) 

Forbrugt 2021 375.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Strengthening Interfaith/Interethnic Dialogue in Kachin State 

Beskrivelse 

Opbygge tillid i konfliktfyldt kontekst mellem religiøse og andre ledere på tværs af et-
niske og religiøse grupper. Bidrage til teologisk udvikling, der svarer på kontekstuelle 
udfordringer - og omsætte det til handlemuligheder i praksis og på tværs. Sammen 
med to andre organisationer (Kachin Baptist Convention (KBC) og Justice and Peace 
Commission (JPC)) opbygge netværk, der faciliterer dialog og fælles handling lokalt – 
“Northern Myanmar Community Dialogue Facilitators programme” 

Partnere Myanmar Institute of Theology (MIT) 

Forbrugt 2021 350.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Strengthening Community Dialogue and Social Cohesion in Kachin State 

Beskrivelse 

Styrke fortalervirksomhed omkring fred og retfærdighed med fokus på udsatte grup-
per, konflikt og ressourcer. Samle forskellige etniske og religiøse ledere og grupper i 
lokalsamfund for at bidrage til fredelig sameksistens, religiøs tolerance, interkulturel 
forståelse og social sammenhængskraft 

Partnere Justice and Peace Commission (JPC), Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) 

Forbrugt 2021 450.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Interfaith Youth Cooperative Actions for Peace (IYCAP, DaD) 

Beskrivelse 
Ungeprojekt om interreligiøs dialog og lokalt samarbejde: Styrke fredelig sameksi-
stens gennem opbygning af et ungdomsnetværk af dialogfacilitatorer med forskelli-
ge etniske og religiøse baggrunde 

Partnere Shalom (Nyein) Foundation 

Forbrugt 2021 344.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 
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Projektnavn Scholarship - Interreligiøs dialog for fredelig sameksistens 

Beskrivelse Fremme trosdialog mellem de forskellige kirkesamfund og forskellige trosretninger 
for at sikre fælles fredsopbygning 

Partnere Myanmar Council of Churches (MCC) 

Forbrugt 2021 126.000 

Finansiering Nødpulje 

Projektnavn Kachin Theological College and Seminary 

Beskrivelse Midler til at understøtte KTCS, der udbyder en række kontekstuel teologi-seminarer, 
udgivelser og uddannelse.  

Partnere KTCS 

Forbrugt 2021 30.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Covid-19 Treatment Center 

Beskrivelse Danmission hjalp Myanmars Kirkeråd med at få etableret et hospital i Shwe Pyi Thar, 
Yangon. Her har og skal de fortsat tilbyde behandling til bl.a. Covid-19 patienter.  

Partnere Myanmar Council of Churches (MCC) 

Forbrugt 2021 50.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Psycho-Social Support 

Beskrivelse 
At yde psykosocial støtte (PSS) til berørte samfund gennem kunst- og empatibase-
rede tilgangssessioner, opkvalificere unges evne til at tilbyde PSS, og rådgivning og 
støtte til personer, der arresteres og løslades fra fængsler på grund af protester.  

Partnere JPC 

Forbrugt 2021 80.000 

Finansiering Egne midler 

Tanzania

Projektnavn Nkwenda Bible School 

Beskrivelse Uddanelse af evangelister 

Partnere Karagwe stift 

Forbrugt 2021 105.000 

Finansiering Nødpulje + Egne midler 

Projektnavn Diaconia, Diakoniafdelingen 

Beskrivelse Løbende kursus for ledere i de lokale kirker i diakoniarbejdet 

Partnere Karagwe stift 

Forbrugt 2021 80.000 

Finansiering Nødpulje 
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Projektnavn Sunday School, Womens Work and Stewardship 

Beskrivelse Gennem uddannelse styrke kirkens frivillige og ansatte til fortsat at skabe bæredygti-
ge og ansvarlige strukturer i familier og menigheder 

Partnere Karagwe stift 

Forbrugt 2021 187.000 

Finansiering Nødpulje 

Projektnavn Lutheran Mission Cooperation (LMC) 

Beskrivelse Samarbejdsforum mellem alle stifter i den lutherske kirke i Tanzania og alle partnere 
fra Europa og USA, hvor vi støtter uddannelse af præster 

Partnere Lutheran Mission Cooperation (LMC) 

Forbrugt 2021 75.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Scholarships (workspace) 

Beskrivelse Uddannelse af præster 

Partnere Karagwe Stift 

Forbrugt 2021 75.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT) - Theologians Scholarship 

Beskrivelse Uddannelse af præster på Nyakato bibelskole 

Partnere Stiftet i Mwanza 

Forbrugt 2021 140.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn East of Lake Victoria Diocese (ELVD) - Pastors training (tidligere Mwanza) 

Beskrivelse Uddannelse af præster på Nyakato bibelskole 

Partnere Stiftet i Mwanza 

Forbrugt 2021 70.000 

Finansiering Nødpulje 

Projektnavn Zanzibar Interfaith Center (ZANZIC) 

Beskrivelse Arbejde for fredelig sameksistens, dialog og interreligiøse relationer mellem muslimer 
og kristne 

Partnere Øst- og kyststiftet, Dar Es Salaam  

Forbrugt 2021 384.000 

Finansiering Nødpulje 

Projektnavn Upendo 

Beskrivelse Syskole og butik for kristne og muslimske kvinder 

Partnere Øst- og kyststiftet, Dar Es Salaam 

Forbrugt 2021 9.000 

Finansiering Egne midler 
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Projektnavn Procmura, Program for kristen og muslimske relationer 

Beskrivelse Forbrugtstøtte til Afrikas økumeniske, ældste og bedst uddannede dialogorganisati-
on, der har landekomitéer i 22 lande syd for Sahara 

Partnere Procmura 

Forbrugt 2021 100.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Christian Council of Tanzania (CCT)  

Beskrivelse Pilotprojekt for unge om interreligiøse relationer 

Partnere Christian Council of Tanzania (CCT) 

Forbrugt 2021 190.000 

Finansiering Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) 

Projektnavn Venskabsrelation Kasheshe, Tanzania /Rødding Sogn m.fl., Danmark 

Beskrivelse Medvandring og venskab mellem menigheder 

Partnere Karagwe Stift og dansk menighed/folkekirken 

Forbrugt 2021 20.000 

Finansiering Venskabsrelation 

Projektnavn Kachato, Tanzania/Sdr. Bjert Sogn, Danmark 

Beskrivelse Medvandring og venskab mellem menigheder 

Partnere Karagwe Stift og dansk menighed/folkekirken 

Forbrugt 2021 6.000 

Finansiering Venskabsrelation 

Projektnavn Kyerwa,Tanzania/ Skæring Sogn, Danmark 

Beskrivelse Medvandring og venskab mellem menigheder 

Partnere Karagwe Stift og dansk menighed/folkekirken 

Forbrugt 2021 13.000 

Finansiering Venskabsrelation 

Projektnavn Ntoma, Tanzania/ Nørremarkskirken, Danmark 

Beskrivelse Medvandring og venskab mellem menigheder 

Partnere Nordveststiftet og dansk menighed/folkekirken 

Forbrugt 2021 32.000 

Finansiering Venskabsrelation 

Projektnavn Master student at Islam and Christian-Muslim Relations (ICMR) - St Paul's University 

Beskrivelse Uddanne en præst i interfaith på masterniveau 

Partnere Stiftet ved Bukoba 

Forbrugt 2021 50.000 

Finansiering Nødpulje, Danida 



30

Projektnavn East of Lake Victoria Diocese (ELVD) - Strengthen Christian, Styrke nye menigheder 

Beskrivelse Undervisning af nye kristne og uddannelse af evangelister til nye menigheder 

Partnere Stiftet i Mwanza 

Forbrugt 2021 45.000 

Finansiering  Nødpulje, Danida 

Projektnavn East of Lake Victoria Diocese (ELVD) - Sunday School 

Beskrivelse Et pilotprojekt, der skal styrke kirkens undervisning af børn 

Partnere Stiftet i Mwanza 

Forbrugt 2021 46.000  

Finansiering Nødpuljemidler 

Danmark

Projektnavn Globale Fortællere 

Beskrivelse 
Formålet med Konfirmandaktion er at gøre kirkernes mission og samarbejde med 
kirker i Asien og Afrika konkret og nærværende primært for konfirmander sekun-
dært for minikonfirmander o.a. grupper. 

Partnere Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Løgumkloster, Stiftskoordinatorer, m.m. 

Forbrugt 2021 272.000 

Finansiering CISU’s engagementspulje 

Madagaskar

Projektnavn Sambava Bible School 

Beskrivelse Uddannelse af evangelister 

Partnere FLM Den lutherske kirke i Madagaskar 

Forbrugt 2021 50.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn Døveskolen 

Beskrivelse Undervisning af døve børn på kostskolen 

Partnere FLM Den lutherske kirke i Madagaskar 

Forbrugt 2021 30.000  

Finansiering Egne midler 

Projektnavn SALT Fianarantsoa: Theological Eductaion 

Beskrivelse Støtte til udgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien 

Partnere Martin Luther University 

Forbrugt 2021  30.000 

Finansiering Egne midler 
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Projektnavn FLM: Shalom Islam Department 

Beskrivelse Støtte til afholdelse af dialog kurser for kristne og muslimer 

Partnere Den lutherske Kirkes dialogafdeling Shalom 

Forbrugt 2021 100.000 

Finansiering Egne midler 

Projektnavn DELC 

Beskrivelse Genoprettelse af et stort ødelagt mangroveområde 

Partnere Development and Environmental Law Center 

Forbrugt 2021 162.500. 

Finansiering Egne midler 

Pakistan

Projektnavn Peshawar Diocese 

Beskrivelse Støtte til kirkens aktiviter 

Partnere Church of Pakistan (Peshawar) 

Forbrugt 2021 19.800 

Finansiering Egne midler, Andet 

Bangladesh

Projektnavn Local Church Development Program (LCDP) 

Beskrivelse Menighedsudviklings program i 100 af Bangladesh Lutherske Kirkes ca. 130 menig-
heder inkl. menighedstrænere (sheboks), kurser og kristendomslejre 

Partnere Bangladesh Lutherske Kirke 

Forbrugt 2021 248.000 

Finansiering Egne midler, Andet 

Projektnavn Associeret missionær Christian Vestergaard  

Beskrivelse Christian Vestergaard arbejder på LAMB Hospital, Bangladesh 

Partnere Christian Vestergaard 

Forbrugt 2021 75.000     

Finansiering Egne midler, Andet 
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Indien

Projektnavn Quo Vadis 

Beskrivelse 
Samarbejde med dialogcenter Quo Vadis, der tilbyder bibelstudier, meditation, tværre-
ligiøse markeringer af festdage m.m. Ambitionen er at udvikle stedet til et studiecenter 
og at få genstartet dialogarbejdet med byens ashrams og de religiøst søgende. 

Partnere Quo Vadis 

Forbrugt 2021 49.000 

Finansiering Egne Midler 

Medieomtale

2018 2019 2020 2021

Artikler om Danmission i alt 834 897 678 580

Andel af artikler om Danmission Genbrug 122 199 164 116

Andel af artikler i lokale/regionale aviser 432 393 419    340

Statistik egne medier
Magasin: der er udgivet 2 udgaver af Danmission Magasin i 12.000 henholdsvis 
13.000 eksemplarer.

Nyhedsbreve: Danmission distribuerer løbende forskellige elektroniske 
nyhedsbreve til forskellige målgrupper. Det samlede antal abonnenter er:

 ~ Ca. 4.903 private abonnenter i Danmissions netværk.

 ~ Ca 4.731 abonnenter med relation til folkekirken og andre kirkelige 
institutioner og organisationer.

Hjemmeside

2018 2019 2020 2021

Unikke brugere 137729 142240 146128 136088

Sidevisninger 390766 375824 360942 315670
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Facebook interaktion

2018 2019 2020 2021

Unikke brugere – 11900 16050 –

Likes 4270 4659 5012 5551

Følgere 3871 4375 4996 5713

Engagement – 31199 782282 –

Reach – – 405653 595653

Ændringer i Metá s rapportering gør at visse tal ikke kan trækkes over hele perioden

Statistik private givere

2019 2020 2021

Antal medlemmer 1.654 1.624 1.600

Antal private givere 4.034 3.888 3.726

Antal BetalingsService aftaler 3.100 2.908 2.894

Antal gavebreve 155 140 134

Antal nye private givere 287 192 195

Antal afdøde givere 132 91 77

(1000 kr.)

Personlige gaver 2017 2018 2019 2020 2021

Ekskl. gavebreve 4.826 4.824 5.078 6.794 5.979

Gavebreve 792 728 684 693 759

I alt 5.618 5.552 5.762 7.167 6.738

 Arv 4.806 2.118 6.959 6.135 3.048
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Statistik kollektive givere

(1000 kr.)

Kollektive gaver 2017 2018 2019 2020 2021

Kirkekollekter 757 646 658 511 466

Øvrige kollektive 1.723 1.866 1.713 1.450 1.132

I alt 2.480 2.512 2.371 1.961 1.598

Resultat større kampagner

Fremtidsbørn

2018 2019 2020 2021

Private givere 1.640.270 1.676.100 1.498.747 1.516.000

Kollektive givere 866.352 652.200 424.354 290.000

I alt 2.506.622 2.328.300 1.923.101 1.806.000

 ~ Ovenstående beløb er en delmængde af de samlede beløb for private og 
kollektive givere

 ~ Fremtidsbørn er den vigtigste budskabsplatform for at generere bidrag, fx 
indgår ”albinoer” i disse tal

Globale fortællere (Konfirmand Aktion) 2019/20
I 2021 havde vi grundet CO¬VID-19-pandemien ikke nogen Globale Fortællere ansat til at holde 
foredrag. Til gengæld tilbød vi præster og andre interesserede at benytte vores onlineundervis-
ningsmateriale. Materialet bestod af små videoklip med unge fra Zanzibar og Danmark, øvelser 
til undervisningen, oplæg, aktionsforslag, live-udsendelser fra Zanzibar, salg af merchandise, 
m.m 

Provstivolontører
Der er ikke udsendt provstivolontører i 2021 pga. COVID-19 pandemien.

Netværksrejser
Der er ikke gennemført netværksrejser i 2021 pga. COVID-19 pandemien
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