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Hvem er vi?
Folkekirkens Nødhjælp er en dansk, trosbaseret civilsamfundsorganisation. Den blev grundlagt i 1922 af
repræsentanter fra den danske folkekirke, som i dag fortsat udgør en central del af organisationens bagland.
Folkekirkens Nødhjælp består desuden af frivillige, givere og medarbejdere, som alle bidrager til at redde liv og
bekæmpe uretfærdighed.
Folkekirkens Nødhjælps øverste myndighed er Rådet. Rådet har 33 repræsentanter, som er valgt af folkekirken,
frivillige, givere, ansatte, danske samarbejdspartnere og andre kirker og kirkelige organisationer med interesse
for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Den løbende politiske og økonomiske ledelse varetages af en bestyrelse,
der består af op til 11 medlemmer, hvoraf syv vælges af Rådet.

Hvad er vores vision?
Vores vision er en verden fri for sult, fattigdom og undertrykkelse, hvor folkelige og politiske kræfter til stadighed
arbejder stærkt og aktivt for en retfærdig og bæredygtig fordeling og brug af klodens ressourcer.
Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. Vi
giver akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne for at skabe en mere
ligeværdig og bæredygtig verden.
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Hvad er vores værdier?
Vores arbejde udspringer af kristne værdier. Derfor udviser vi næstekærlighed, deler med verdens fattigste
og hjælper mennesker i nød. Det indebærer en forpligtelse til at arbejde for en verden med fred, retfærdighed
og medmenneskelig omsorg. Den praktiske omsorg for mennesker i nød kaldes i kristen terminologi ’diakoni’
(tjeneste). Folkekirkens Nødhjælps arbejde er en del af kirkens internationale diakoni for og med nødstedte og
undertrykte mennesker i verdens fattigste lande. Vi handler aktivt og modigt, når der begås uretfærdighed mod
folk og når menneskers rettigheder bliver krænket.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og arbejder med respekt for menneskers ligeværd og
rettigheder. Vi engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre forholdene
for verdens fattigste. Vi arbejder tæt sammen med kirkelige og andre partnere, ligesom vi eksperimenterer med
alternative samarbejdsformer for at gøre den størst mulige forskel i verden. Folkekirkens Nødhjælps motto er: ”Vi
tror på et liv før døden”.
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De organisatoriske værdier, der fungerer som kompas på alle niveauer i organisationen og som ledetråd for både
ledelse, ansatte og organisatoriske beslutninger, er:

Medmenneskelighed: Vi er forpligtede til at hjælpe vores medmennesker og yder en ekstra indsats for
mennesker i nød. Vi respekterer og hylder forskellighed og opfordrer til dialog. Vi arbejder hårdt for at sikre, at
mennesker har lige rettigheder og behandles ligeværdigt.
Handlekraft: Vi skaber positiv forandring ved at handle aktivt, når vi ser et behov herfor. Vi giver plads til
innovation og er nysgerrige på nye måder at arbejde på. Vi engagerer os i samarbejde med andre for at udforske
nye veje til at opnå resultater.
Ansvarlighed: Gennemsigtighed og ansvarlighed er vigtigt i alt, hvad vi foretager os og udvikler bæredygtige
løsninger. Vi skaber tillid ved gennem vores handlinger at være et godt eksempel med høj integritet. Vi tager altid
helheden i betragtning og skaber bæredygtigt og effektivt hjælpearbejde.
Respekt: Vi respekterer ønsker og præferencer hos de mennesker, vi hjælper, og vi handler respektfuldt i alle
aktiviteter. Vi lærer af vores kolleger og partnere for at styrke vores organisation.
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Hvordan Arbejder vi?
Rettighedsbaseret tilgang og værdibaserede humanitære indsatser
Vi er stærkt engagerede i at sikre, at menneskerettighedsstandarder og -principper respekteres og fremmes. I
erkendelsen af den udbredte, systemiske diskrimination på baggrund af kønsidentitet har Folkekirkens Nødhjælp
udviklet en særlig forpligtelse til at respektere diversitet og fremme lighed mellem kønnene.
Vi har en stærk rettighedsbaseret tilgang, som bygger på principperne om: deltagelse, ansvarlighed, ikkediskrimination og ligeværd, myndiggørelse og menneskerettighedsstandarder. Vores humanitære indsatser
er altid styret af medmenneskelighed, upartiskhed og uafhængighed, som altid skal overholdes. Vi arbejder
desuden for at sikre, at stater og andre aktører respekterer den Humanitære Folkeret.
Vi lever op til internationale standarder og er certificeret i henhold til Core Humanitarian Standard (CHS), som
lever op til de væsentligste humanitære og menneskeretslige principper.
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Medlemskab af ACT Alliancen, kirker og økumeniske relationer
Internationalt er Folkekirkens Nødhjælp tilknyttet Kirkernes Verdensråd (WCC) og Det Lutherske Verdensforbund
(LWF). Folkekirkens Nødhjælp er en aktiv del af ACT Alliance (Action by Churches Together), som koordinerer
nødhjælps- og udviklingsarbejde blandt organisationer tilknyttet WCC og LWF. ACT Alliance består af 152 kirker
og kirkelige organisationer, der samarbejder i flere end 120 lande.
I en tid, hvor globale institutioner udfordres af fornyet nationalisme og en faldende tilslutning til globale værdier,
principper og solidaritet, tilbyder ACT Alliance en medlemsdrevet platform, der bringer kirker og trosbaserede
civilsamfundsorganisationer sammen om en fælles sag, der tager udgangspunkt i fælles overbevisninger,
værdier og visioner baseret på tro.
Folkekirkens Nødhjælp anerkender værdien af en sådan struktur. Vi støtter ACT globalt og samarbejder lokalt
med udvalgte ACT Alliance medlemmer om at nå fælles organisatoriske mål, arbejde rettighedsbaseret og
forpligtet på ligestilling - også når det er vanskeligt og kan udfordre samarbejdet.
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Partnerskab med civilsamfundsorganisationer og bevægelser
Civilsamfund kan forandre fattige og marginaliserede gruppers behov og rettigheder til social og politisk
magt, der i sidste ende kan føre til forbedrede levevilkår for fattige, udstødte og sårbare mennesker.
Civilsamfundsorganisationer er altafgørende for bæredygtighed og lokalt ejerskab i både langvarige
udviklingstiltag og katastrofeindsatser. Derfor støtter vi lokale civilsamfundsorganisationer – hvad enten de
er trosbaserede, græsrodsorganisationer eller folkelige bevægelser – til at blive stærke, autonome, levende,
professionelle, ansvarlige og transparente organisationer, der oprigtigt repræsenterer rettighedshaverne.
Grundlaget for civilsamfunds-partnerskaber er altid enighed om fælles værdier og principper, programmæssig
relevans, teknisk kunnen og effektivitet. Som trosbaseret organisation med stærke bånd til den danske
folkekirke, og som medlem af ACT Alliance, søger vi altid lokale ACT-medlemmer og andre trosbaserede
organisationer med potentiale til at blive partnere i vores fokuslande. Som trosbaseret organisation søger vi også
at styrke interreligiøst samarbejde, ikke blot med kirkelige partnere, men også med muslimske, buddhistiske,
jødiske, hinduistiske og andre trosbaserede aktører.
Vi erstatter aldrig civilsamfundet i de lande, hvor vi arbejder. I kriser og sårbare situationer er det ikke altid muligt
at finde lokale partnere med tilstrækkelig kapacitet til at levere en hurtig og effektiv indsats. I sådanne tilfælde
co-implementerer vi og tager ansvar for større dele af den direkte implementering. Det sker for at sikre en
rettidig og effektiv indsats og for at støtte den lokale partners kapacitetsudvikling.
I alle indsatser er vores primære rolle at yde støtte til og monitorere implementeringen af projekter, sikre at
ledelse, ansvarlighed og administration lever op til professionelle standarder, fremme antikorruption, sikre
evaluering og læring fra indsatserne og naturligvis at indsamle de nødvendige finansielle midler.
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Partnerskab med andre interessenter og ansvarshavere
Vores grundlæggende tro på partnerskab, konstruktiv dialog og samarbejde betyder også, at vi entrerer med
mange andre interessenter end civilsamfundsorganisationer i partnerskabslignende samarbejder. Det kan være
donorer, universiteter, internationale NGO’er, private virksomheder og nationale myndigheder, og af og til også
politi og militær. Disse relationer adskiller sig fra civilsamfunds-partnerskaber på den måde, at vi ikke investerer
i udvikling af disse interessenter som organisationer. Det samme gør sig gældende, når målet er at forbedre en
regerings evne og vilje til at levere sociale ydelser og at udvise ansvarlighed over for borgerne.
Vores tilgang til privatsektor-samarbejde er baseret på en forståelse af gensidigt fordelagtige relationer og
konstruktiv dialog med det formål at finde et match mellem vores kerneværdier og kompetencer og en eller flere
partnere. Vi ønsker at engagere private firmaer og finansielle institutioner - heriblandt store pensionsfonde - i
en kritisk dialog om, hvordan vi forhindrer negative virkninger på menneskerettighederne og udviser rettidig
omhu i henhold til FNs retningslinjer. Vi arbejder også for gennemsigtighed i forbindelse med donormidler
til privatsektor-arbejde, og vi tror på, at vi kan gøre en forskel gennem tidlig og længerevarende dialog med
virksomheder, regeringer og andre civilsamfundsorganisationer.
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Engagement i Danmark
I Danmark engagerer og inspirerer vi befolkningen til at handle til fordel for verdens fattigste. Folkekirkens
Nødhjælp arbejder på at øge forståelsen af globalisering, Verdensmålene og livet, håbet og ønskerne hos
verdens fattigste. Vi tror, at der skabes et dybere engagement og ansvar for at opnå forandring ved knytte
kommunikation og handling sammen.
Vi møder mennesker dér, hvor de er, både rent fysisk og i deres viden og forståelse, og vi udforsker til stadighed
nye veje til engagement. Vi har et stærkt fokus på sociale medier og tilpasser os den hurtigt forandrende
medieagenda.
Folkekirkens Nødhjælp handler som advokat for og på vegne af verdens fattigste: Det er deres interesser - ikke
vores egne - vi forsøger at fremme. At øve indflydelse på politik og ideer er en integreret del af vores mandat,
vores vision og vores identitet som dansk civilsamfundsorganisation.
Folkekirkens Nødhjælp er en konstruktiv og vidende partner. Vi bygger vores samarbejder på tillid og
forudsigelighed. Når vi identificerer problemer, peger vi også på løsninger og muligheder for alternativ handling.
Vi ønsker at være den foretrukne samtalepartner og udtaler os om de områder, hvor vi har mandat, viden og
erfaring. Vi har på samme måde tillid til, at andre organisationer kan lede samtalen, hvor vi ikke har en direkte
viden og erfaring.
Folkekirkens Nødhjælp har en stærk organisatorisk forbindelse til folkekirken, og hvert af folkekirkens stifter
vælger et medlem til Rådet. Den årlige sogneindsamling arrangeres i samarbejde med lokale menighedsråd.

GLOBAL
STRATEGI
2015 - 2022
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I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for 2015-2022. Strategien inkluderer
mål for det internationale arbejde, mål for kommunikation og for arbejdet i Danmark samt de organisatoriske
forpligtelser, som er gældende for alle organisationens aktiviteter. Målsætningerne har et 8-årigt perspektiv men
revideres hvert fjerde år.

Internationale mål
Folkekirkens Nødhjælp har tre mål for det internationale arbejde. Alle Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter
gennemføres med henblik på at understøtte ét eller flere af følgende mål.

Redde liv: Enkeltpersoner og lokalsamfund, der er ramt af katastrofer, er beskyttede, i stand til at modstå
katastrofer, komme på fode igen og leve værdige liv.
Opbygge robuste lokalsamfund: Individer og deres lokalsamfund har robuste levevilkår, de kan påvirke
institutioner og myndigheder på alle niveauer og lever i sikkerhed, værdighed og retfærdighed.
Bekæmpe ekstrem ulighed: Alle individer er oplyste om og gør krav på deres fundamentale rettigheder
og kan udleve deres fulde potentiale i et retfærdigt og ligeværdigt samfund. De lever i samfund med god
regeringsførelse, som sikrer menneskerettigheder for alle borgere.
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Mål 1: Redde liv
Folkekirkens Nødhjælp er klar til at reagere på humanitære kriser og katastrofer alt efter behov, og efterhånden
som behov, sårbarheder og kapaciteter identificeres. Vi bygger vores humanitære indsatser op omkring tre
tilgange, som vi enten allerede har eller kan opbygge de nødvendige kompetencer til:
1) Øge beskyttelsen af civile, humanitær minerydning og oplysning om faren ved landminer og ueksploderet
ammunition, sikre lokalsamfund og lokale beskyttelsesstrategier samt fokus på kønsbaseret vold.
2) Forbedre levevilkår og bæredygtig genopretning, inklusiv en stærk kontant-baseret bistand, samarbejde
med lokalbefolkningen om genopbygningsarbejde, mikrolån og brug af nye teknologier i behovsanalyse,
identificering af målgrupper, monitorering og evaluering af projekterne.
3) Forbedre Folkekirkens Nødhjælps forståelse for og ikke mindst dokumentation af nuværende og nye
aktiviteter i samspillet mellem katastrofe-, udviklings- og fredsskabende arbejde.
Vi når disse tilgange gennem lokale partnere, fælles- eller egenimplementering afhængig af den aktuelle
kontekst og tilstedeværelsen af partnere med tilstrækkelig organisationsstruktur og kompetencer og/eller
potentialet for at udvikle dem. Vi opretholder altid de humanitære principper og standarder, udvikler faglig
ekspertise og udfører relevant og sensitivt fortalerarbejde for at nå humanitære mål, og vi leder altid efter
innovative løsninger.
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Fra 2019-2022 vil Folkekirkens Nødhjælp støtte og bidrage til følgende langsigtede forandringer:
● Individer og lokalsamfund, der er ramt af krise eller katastrofe, er sikre, styrkede og selvhjulpne.
● Tidligere kriseramte lokalsamfund er mere robuste.
● Regeringer, det internationale samfund, den private sektor og ikke-statslige aktører udvikler og overholder
internationale konventioner
● Statslige og ikke-statslige aktører lever op til deres forpligtelser og ansvar i henhold til international lov
(herunder menneskerettighederne, international humanitær lov og flygtningelovgivning) med tilhørende
retningslinjer.
Folkekirkens Nødhjælp vil redde liv ved at fokusere på:
● Hurtig humanitær respons og akutberedskab
● Nødhjælp og bæredygtig genopretning
● Sikkerhed og beskyttelse af lokalsamfund
● Påvirkning af global humanitær politik og fortalerarbejde generelt
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Mål 2: Opbygge robuste lokalsamfund
Folkekirkens Nødhjælp har stor kapacitet og erfaring med at støtte og opbygge robuste lokalsamfund ved brug
af tematiske politikker, tværgående forpligtelser og retningslinjer for god praksis.
Disse retningslinjer vil fortsat være kernen i vores fremtidige arbejde med at opbygge robusthed kombineret
med nye temaer og innovative metoder og teknologier. Vores arbejde med opbygning af robuste lokalsamfund
er knyttet til FN’s Verdensmål for at sikre tilpasning til globale tendenser, for at drage nytte af Folkekirkens
Nødhjælps komparative fordele og de strategiske interventionsområder under ‘Redde Liv’
Vi vil styrke lokalsamfunds robusthed ved at øge indtjeningen gennem bæredygtig produktion, fremme
adgangen til anstændige og bæredygtige jobs, fremme bæredygtig og klimavenlig udvikling og forbedre lokalt
katastrofeberedskab og risikominimering.
Hvor det er relevant, vil vi opbygge robuste lokalsamfund i byområder under samme strategiske ramme. I alle
tilfælde er vores målgruppe rettighedshavere, som marginaliseres og/eller diskrimineres på grund af køn, alder
eller etnicitet – særligt kvinder og unge.
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Fra 2019-2022 vil Folkekirkens Nødhjælp støtte og bidrage til følgende langsigtede forandringer således at:
● Alle individer og lokalsamfund lever sikre og beskyttede liv, de reducerer risici, overkommer og håndterer
påvirkningerne af katastrofer.
● Alle individer og lokalsamfund bruger ressourcer på en bæredygtig måde, har forskellige og bæredygtige
indkomststrategier og lige adgang til produktionsmidler og naturlige ressourcer.
● Alle individer og lokalsamfund forhandler og påvirker beslutninger og beslutningstagere for at sikre øget
robusthed.
Folkekirkens Nødhjælp vil opbygge robuste lokalsamfund ved at fokusere på:
● Lokalt katastrofeberedskab og risikominimering
● Udvikling af bæredygtige indkomstmuligheder og jobskabelse i lokalsamfund
● Lokalsamfund har indflydelse på beslutninger, der opbygger deres robusthed
● Globalt fortalerarbejde
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Mål 3: Bekæmpe ekstrem ulighed
Folkekirkens Nødhjælp mener, at de væsentligste hindringer for lige muligheder for alle, er: Udelukkelse fra
formelle og uformelle politiske og økonomiske processer, strukturel og systemisk diskrimination (f.eks. pga. køn,
alder, kaste) og manglende overholdelse af international lov (herunder menneskerettighederne, international
humanitær lov og flygtningelovgivning) med tilhørende retningslinjer.
De udelukkede er ofte de fattige på landet, kvinder, børn og unge, handicappede, minoriteter og/eller oprindelige
folk, uformelle arbejdere eller (udokumenterede) migranter og flygtninge. Derudover er der flere grupper
som ofte ikke anerkendes på grund af stigmatisering eller politisk/religiøst pres, herunder lesbiske, bøsser,
biseksuelle, transpersoner, queers, interseksuelle og aseksuelle (LGBTQIA). Systematisk italesættelse af
ekstreme uligheder er nøglen til Verdensmålenes ‘ingen-må-lades-i-stikken’-princip.
Bekæmpelse af ekstrem ulighed er afgørende for os, for at fremme lokalsamfunds robusthed og for at reagere
på de underliggende årsager til konflikter og sikre beskyttelse i humanitære kriser. På den måde komplementerer
Folkekirkens Nødhjælps kamp mod ekstrem ulighed vores arbejde med at skabe robuste lokalsamfund og redde
liv.
Folkekirkens Nødhjælp har positioneret sig stærkt i kampen mod ekstrem ulighed gennem stærke, værdibaseret
partnerskaber med lokale organisationer og en forpligtelse over for Folkeretten (menneskerettighederne,
international humanitær lov og flygtningelovgivning) og ligestilling mellem kønnene.
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Fra 2019-2022 vil Folkekirkens Nødhjælp støtte op om og bidrage til følgende langsigtede forandringer:
● At der er råderum for et mangfoldigt civilsamfund på lokalt, nationalt og internationalt niveau
● At dem der har det juridiske og moralske ansvar skal sikre ikke-diskriminerende praksis og en retfærdig
fordeling af ressourcer
● At individer er oplyste om og gør krav på menneskerettigheder og er aktive borgere, der lever under god
regeringsførelse med fokus på deltagelse og inddragelse.
● At statslige og ikke-statslige aktører lever op til deres forpligtelser og ansvar i henhold til international lov
(menneskerettighederne, international humanitær lov og flygtningelovgivning) med tilhørende retningslinjer.
Folkekirkens Nødhjælp vil bekæmpe ekstrem ulighed ved at fokusere på:
● Råderum for civilsamfund og beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere
● Inkluderende beslutningsprocesser
● Retfærdig fordeling af ressourcer gennem inkluderende og ansvarlige institutioner
● Bekæmpelse af diskrimination og fremme af marginaliserede gruppers rettigheder
● Globalt fortalerarbejde
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Mål 4: Skabe engagement
Det overordnede mål for Folkekirkens Nødhjælps engagementsarbejde er at styrke kommunikationen og
relationen til enkeltpersoner, netværk og samarbejdspartnere i Danmark og at handle i fællesskab til fordel for
verdens fattigste.
Folkekirkens Nødhjælp forstår engagement som en oplevelse af at være involveret, inkluderet og engageret i
forhold til verdens fattigste.
Handlinger er defineret som donation af penge, tid eller stemme. Et eksempel er Folkekirkens Nødhjælps
genbrugsbutikker og Wefood-butikker, som understøtter Folkekirken Nødhjælps økonomiske råderum, samtidig
med at de skaber opmærksomhed og påvirker forbrugsmønstre.
De fire områder for strategisk opmærksomhed for 2019-2022 er:
1) Stærk kommunikation med meningsfulde handlemuligheder
Folkekirkens Nødhjælps strategi for dialog sikrer, at Folkekirkens Nødhjælp er en kendt og respekteret
katastrofe- og nødhjælpsorganisation i Danmark.

2) Relevant og sammenhængende dialog, der bygger på relationer
Folkekirkens Nødhjælp styrker relationerne til enkeltpersoner, netværk og samarbejdspartnere i Danmark
gennem strategisk dialog med tilbud om meningsfulde handlemuligheder.
3) Ligeværdige partnerskaber som drivkraft for kommunikation og handling
Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på partnerskaber med unge, folkelige bevægelser og kirkelige organisationer
og tilpasser kommunikation og handling med dem for at nå nye målgrupper.
4) Dokumentation af resultater og ressourcer til brug for ledelsen
Dokumentation af vores resultater er med til at optimere vores arbejde i Danmark med særlig opmærksomhed
på områder, hvor værdien kan være svær at måle.
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