ACTION DAYS

LØRDAG D. 18. SEPTEMBER
09:00-09.30

Check-in

09.30 -10.30

Velkomst og åbningssession

10.30- 10.45

Pause

10.45- 12.45

Tematiske spor

På de fire tematiske spor fokusere vi på udvalgte temaer, og du får mulighed for at diskutere, reflektere og opnå ny viden samt inspiration på
området i samspil med de andre deltagere og oplægsholderne.

Spor 1: Klimaretfærdighed
Klimaretfærdighedsmarked
Lad os blive inspireret af de

Spor 2: Antidiskrimination
Understanding antidiscrimination

forskellige tilgange og metoder,

En introduktion til Mellemfolkeligt

der bliver brugt i arbejdet med

Samvirkes arbejde, og en analyse

klimaretfærdighed. Kom og mød

af institutionel diskrimination i

en bred vifte af tilgange,

Danmark. (Engelsk)

præsenteret af aktivister fra

Spor 3: Aktivisme
Feminist lederskabsworkshop
På denne workshop fokuserer vi på
feministisk lederskab, og hvordan vi
kan praktisere disse
lederskabsprincipper i praksis som
frivillig og aktivist.

Spor 4: Internationale
perspektiver
Det internationale spor vil
fokusere på centrale temaer i
vores internationale arbejde i
forhold til den nye strategi og
omfatte dialog med vores

På workshopen får du viden om de

partnere i andre ActionAid -

NGO’er og kollektiver, og

vigtigste principper for feministisk

lande. (Engelsk)

reflekter over, hvordan dette kan

lederskab og får konkrete værktøjer,

inspirere os. (Engelsk)

du kan anvende i dit arbejde.
(Engelsk)

12.45- 14.00 Lunch
14.00- 15.00 Guest Speakers

Srdja Popovic: Hvordan kan vi starte revolutioner
og skabe politisk forandring med ikkevoldelige
aktioner og strategier?

Olivier de Schutter: Krisesituationen som en
mulighed for at genopfinde vores udviklingsmodel
Olivier de Schutter er FN's særlige rapportør vedr. ekstrem

Srdja Popovic er grundlæggeren og direktør for Center for Applied

fattigdom og menneskerettigheder og den tidligere FN's særlige

Nonviolent Actions and Strategies (CANVAS), en nonprofit organisation i

rapportør vedr. retten til mad (2008-2014). Olivier de Schutter er

Boegrad, Serbien. Organisationen uddanner aktivister verden over i brugen

specialist i teori og praksis vedr. regeringsførelse. Han har lavet

af ikke-voldelige aktioner og strategier til at skabe forandring. Popovic var

omfattende arbejde på sociale innovationer som et redskab til at

en af grundlæggeren for studenterbevægelsen "Otpor!", som spillede en
afgørende rolle i afsættelsen af den daværende præsident Slobodan
Milosevic. Efter Milosevic blev afsat i 2000, blev Popovic valgt til det
serbisek parlament fra 2000-2004.

opnå økologisk og social omlægning. Han har udgivet bredt om
økonomiske og sociale rettigheder, og om forholdet mellem
menneskerettigheder og udvikling.

I denne talk deler Srdja Popovic med ikke-voldelige aktioner i Serbien, og

I denne talk vil Olivier de Schutter linke klimaforandringer,

hvordan dette blev et vigtigt redskab for Otpor! til at skabe politisk

fattigdom og økonomisk ulighed - hovedområder i hele ActionAid

forandring. Han vil ligeledes guide os i, hvordan vi i højere grad kan tage

føderationen. Samtalen vil inkludere inputs fra klimaaktivister fra

ikke-voldelige aktioner og strategir med os i vores aktivistiske og politiske

bevægelsen Fridays for Future og opfølgende diskussioner.

arbejde. (Engelsk)

(Engelsk)

15.00- 15.15

Break

15.15- 18.15

1.del: Rådsmøde

Året der gået & nye forslag

Deltag i kampagnemessen og mød forskellige aktivister,

Formaliteter ifm. Rådsmødet

arbejdsgrupper og kampagnemedarbejdere fra

Årsberetning og den rullende politiske plan 2020-2021

Mellemfolkeligt Samvirke. Efterfølgende vil der være

Årsregnskab 2020

mulighed for at nyde en film i vores community-biograf

Rapport fra Parlementarisk revision

(Dansk/Engelsk)

Rundborddiskussioner
Plenumdiskussion
Godkendelse af dokumenter
Præsentation af nye forslag og efterfølgende diskussion

Skriveworkshop, hvor det er muligt at arbejde på forslag
(workshoppen slutter kl. 20.00)
(Dansk)

18.15 -

Kampagnemarked & fælles film

Middag og fest!

ACTION DAYS

SØNDAG D. 19. SEPTEMBER
09:00-09.15 Velkomst & fællessang
Tematiske spor

09.15 - 11.45

På de fire tematiske spor fokusere vi på udvalgte temaer, og du får mulighed for at diskutere, reflektere og opnå ny viden samt inspiration på
området i samspil med de andre deltagere og oplægsholderne.

Spor 1: Klimaretfærdighed

Spor 2: Antidiskrimination

Spor 3: Aktivisme

1: Vores kollektive fortælling

Organizing imod diskrimination

Activisme-café

Hvad fik os til at handle for klimaet?

I denne session holder Michala

I denne aktivisme og

Hvilke begivenheder fik os til at føle os

Clante Bendixen fra Refugees

organizing café inviterer vi

magtesløse? Hvordan påvirkede

Welcome en tale om den

aktivister og organisationer,

diskussionen omkring miljøkrisen vores

systemiske diskrimination af især

der arbejder med aktivisme på

liv, og hvordan forholder vi os til

kvinder i asylsystemet. Bagefter vil

forskellige måder for at dele

klimabevægelsens historie? Denne

vi diskutere muligheder for lokale

deres historier og oplevelser.

selvbiografiske øvelse er et anti-

handlinger. (Engelsk)

Spor 4: Internationale
perspektiver
The international track will
focus on key themes in our
international work in relation
to the our new strategy and
include dialogue with our
partners in other ActionAid
countries. (Engelsk)

fatalistisk redskab til at få vores

Sammen vil vi undersøge,

politiske fantasi i gang. (Engelsk)

hvordan forskellige former for
aktivisme kan skabe

2:Klimaretfærdighedsværktøjskasse

forandring, få ny indsigt og

Formålet med denne workshop er at

diskutere, hvordan vores

give aktivister 1) intellektuel

aktivisme skal se ud i

selvforsvarstaktikker og -tilgange til

fremtiden. (Engelsk)

konstruktiv dialog, 2) illustrative fakta
og eksempler, der er nyttige til
diskussioner, 3) netværksstøtte og 4)
retning for din egen personlige
udvikling med yderligere øvelser og
ressourcer. Vi ved, at denne workshop
ikke kan fikse det hele, men det er
forhåbentlig en start! (Engelsk)

Frokost

11.45- 12.45
12.45- 14.45

2. del: Rådsmøde

Alternativ byvandring på Nørrebro

Budget 2021–2023 (præsentation og diskussion)
Valg af revisor
Præsentation af Kandidater til Bestyrelsen og
Parlamentarisk Revision
Valg til Bestyrelsen og Parlamentarisk Revision
Vedtagelse af den rullende politiske plan 2021-2022
Vedtagelse af forslag
Præsentation of ny Bestyrelse og Parlamentarisk
Revision

(Dansk)

15.00- 15.15

Pause

15.00- 16.00 De næste skridt
Opsummering fra de tematiske spor: Hvad tager vi med os videre herfra?
Grupper og handlefællesskaber
Inspirerende samtaler
Indlæg fra Julia Sanchez, generalskretær i ActionAid International
Fælelsfoto

(Engelsk/dansk)

16.00

Tak for weekenden- Taking action!

