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Den rullende politiske plan 2020 – 2021 

 

Rådet giver på Rådsmødet bestyrelsen opdrag om at fokusere på særlige områder i løbet af det kommende 

år (september 2020 – Juni 2021). Dette sammenfattes i Bestyrelsens årsplan, som også kaldes "den rullende 

politiske plan". 

De overordnet og langsigtede rammer for foreningens arbejde er sat i foreningens strategier. I det 

kommende bestyrelsesår (2020-2021), skal bestyrelsen derfor grundlæggende: 

▪ Sikre, at Mellemfolkeligt Samvirkes strategi implementeres både på kort og på lang sigt; og 

▪ Tilse, at Mellemfolkeligt Samvirke på bedst mulig vis bidrager til virkeliggørelsen af ActionAid 

Internationals strategi. 

Ud over dette generelle ansvar i forhold til at sikre implementeringen af strategien og opnåelse af fastlagte 

mål, skal den rullende politiske plan udstikke nogle temaer, som Mellemfolkeligt Samvirke skal markere sig 

på og søge at påvirke i det kommende år.  

I 2020-21 er det: 

1. Klimaretfærdighed: Klimakrisen er en historisk chance for at skabe en ny fortælling om behovet for 

global solidaritet og omstilling til mere bæredygtige og retfærdige samfund. Klimaforandringer 

rammer alle, men rammer ikke alle lige hårdt og ikke alle har samme stemme i de nationale og 

globale beslutningsprocesser. Det skaber en oplagt mulighed for at fremme mellemmenneskelig 

forståelse og handling på tværs af landegrænser. Inden for det sidste år har vi set en ungestyret 

mobilisering uden sidestykke med krav om radikal handling på klimakrisen.  

Klimaretfærdighed indebærer for Mellemfolkeligt Samvirke at ulighedskrisen adresseres sammen 

med klimakrisen - mellem det globale nord og det globale syd, rige og fattige, mænd og kvinder, 

unge og gamle i de enkelte lande.  

▪ Bestyrelsen skal tilse at der udvikles en strategi for arbejdet med klimaretfærdighed. 

Mellemfolkeligt Samvirke skal endvidere fortsat arbejde for, at dette bliver et fælles globalt 

fokusområde i ActionAid og tema for en fælles global kampagne i føderationen. 

▪ Vi skal gennem ActionAid støtte lokalsamfund i klimaforandringernes frontlinje og de 

bevægelser af unge og andre samfundsengagerede borgere, som vi har set mobilisere mod 

klimakrisen, ulighed, autoritære regimer og oligarkiske systemer gennem det sidste år.  

▪ Vi skal støtte alternativ økonomi og bæredygtige løsninger via de globale platforme. I 

udviklingslandene skal dette adressere den omfattende underbeskæftigelse af unge og samt gå i 

rette med den manglende finansiering og folkelige deltagelse i klimatilpasning og bæredygtig 

udvikling.  

▪ I Danmark skal Mellemfolkeligt Samvirke starte en klimaretfærdighedskampagne med 

inddragelse af frivillige rettet mod at øge finansieringen til løsninger på klimakrisen. Der skal 

udarbejdes en ambitiøs klimahandleplan efter corona-krisen og Danmark bør stopper 

investering i og udvikling af den fossile industri.   
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2. Anti-diskrimination: Sammenhængskraften i vores samfund er udfordret. Det er navnlig flygtninge, 

indvandrere og mennesker bosat i udsatte boligområder, der mærker konsekvenserne af 

diskrimination og af den manglende solidaritet. Samtidig er der inden for de seneste år indført 

rekord lave ydelser og skabt tvivl om opbakningen til de fundamentale menneskerettigheder. Vi 

skal fortsat arbejde sammen med flygtningeorganisationer og bevægelser sat fokus på racisme, 

ulighed og diskrimination. 

▪ Bestyrelsen skal sikre, at Mellemfolkeligt Samvirke søger at påvirke Folketinget og regeringen til 

at afvikle eller lempe den diskriminerende lovgivning rettet mod asylansøgere, flygtninge samt 

mennesker bosat i udsatte boligområder. MS skal presse på for at der udarbejdes en handleplan 

mod diskrimination. 

▪ Derudover skal bestyrelsen søge at sikre, at Mellemfolkeligt Samvirke er en aktiv støtte for ofre 

for racisme og diskrimination både i Danmark og andre steder. Det indebærer at inspirere andre 

til at reagere, når de bevidner diskrimination. Både i Danmark og det globale syd, skal vi stå 

sammen om menneskerettighederne og om retten til et værdigt liv samt støtte ungebevægelser, 

der sætter fokus på racisme og diskrimination.  

▪ Mellemfolkeligt Samvirke skal fokusere på årsagerne til det stigende antal flygtninge i verden og 

fremsætte forslag til, hvordan årsagerne kan adresseres gennem udviklings-, klima- og 

udenrigspolitikken. 

▪ Mellemfolkeligt Samvirke skal arbejde for – gerne i samarbejde med andre organisationer – at 

Danmark fremover skal modtage et antal FN-kvoteflygtninge, der vil bringe os på niveau med 

det antal, vores nordiske nabolande Norge og Sverige modtager set i forhold til 

befolkningsstørrelse. 

 

3. Dansk udviklingsbistand: I det kommende år vil vi se større diskussioner om Danmark og EU's 

udviklingspolitik og partnerskabspolitik med Afrika. Corona-krisen har demonstreret en 

skræmmende national selvtilstrækkelighed og manglende internationalt udsyn. Mellemfolkeligt 

Samvirke skal engagere sig i debatten og søge indflydelse på udviklingspolitikken og bidrage til at 

definere, hvad en solidarisk udviklingspolitik bør indebære.  

▪ Vi skal søge at engagere os i debatten på en fremadsynet, visionær og folkeligt engagerende 

måde, der kobler det store engagement, vi ser i Danmark om klima, ulighed og verdensmål med 

visioner for, hvordan Danmark kan bidrage til en mere retfærdig og bæredygtig verden.  

▪ Vi skal arbejde for at krisepakker og genopbygningen efter Coronakrisen bliver en overgang til 

en mere retfærdig og grøn samfundsorden 

▪ Vi skal forstsat være engagerede i spørgsmål om udviklingsfinansiering (skat, handel og gæld) 

▪ Vi skal søge at inddrage vores partnere i syd og udforske, hvordan vi bedre kan koble miljø-, 

klima- og udviklingspolitik til at være en integreret del af udenrigspolitikken, som også må 

omfatte diplomati, freds- og konfliktbekæmpelsespolitik samt aktivt internationalt samarbejde 

og støtte til menneskerettigheder.  
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4. Styrkelse af foreningsdemokrati og engagement: For at styrke vores politiske stemme er det vigtig 

med en stærk foreningspolitisk forankring. I Mellemfolkeligt Samvirke er der tradition for et stærkt 

foreningsdemokrati, men det skal følge med tiden og have en levende udvikling. Samtidig er det 

vigtigt, at de stærke kompetencer i Rådet kommer bedre i spil og kan bidrage til et fælles stærkt 

MS. Bestyrelsen skal derfor sikre, at der igangsættes en gennemgang af foreningsdemokratiet i 

Mellemfolkeligt Samvirke med inddragelse af Rådet og frivillige i foreningen. Det sker med henblik 

på at styrke det interne demokrati samt den løbende inddragelse af frivillige og rådsmedlemmer i 

organisationens arbejde. I det omfang det er muligt skal der ske en optimering af de administrative 

ressourcer.   

Ovenstående temaer er udtryk for politiske temaer, som Rådet særligt ønsker at bestyrelsen sikrer, at 

Mellemfolkeligt Samvirke flytter og markerer sig på i forhold til omverdenen i det kommende år. Det 

er ligeledes de områder, hvor Mellemfolkeligt Samvirke skal skabe bedre sammenhæng mellem vores 

indsatser i Nord og Syd og bedre inddragelse af samarbejdspartnere. Samtidig skal foreningen forsætte 

med at markere sig aktivt i de debatter, der opstår, der er relevante i forhold til strategien og vores 

arbejdsområder som for eksempel Mellemøsten og Palæstina.  

Derudover er der i det kommende år mulighed for både blandt bestyrelses- og rådsmedlemmer at 

etablere interessegrupper inden for Mellemfolkeligt Samvirkes arbejdsfelt med henblik på at påvirke 

foreningens retning. Som en del af arbejdet med implementeringen af et styrket foreningsdemokrati, 

vil der blandt andet blive fokuseret på at styrke rådsmedlemmernes mulighed for at finde, komme i 

kontakt med og kommunikere med hinanden. Dette forventes blandt andet at bidrage positivt til 

etablering af interessefællesskaber i MS.  

Bestyrelsen nedsætter i den kommende periode følgende bestyrelsesudvalg: FAC (Finance and Audit 

Committee) og en gruppe bestående af bestyrelses- og rådsmedlemmer, der skal fokusere på 

udviklingen af fremtidens medlemsdemokrati i Mellemfolkeligt Samvirke (Governance review) i 

samarbejde med sekretariatet.  

 


