
MS ACTION DAYS 

FORKVINDENS MUNDTLIGE BERETNING 2021 

 

Kære Rådsmedlemmer – nye som gamle, kære Bestyrelse og kære Sekretariat: 

Velkommen.  

I år vil jeg også sige et særligt varmt velkommen til et skønt udsnit af foreningens 

medlemmer og aktivister, da vi for første gang afholder rådsmødet som del af Action 

Days - i sig selv et vigtigt resultat af de diskussioner, vi har haft om foreningsdemokrati, 

engagement og aktivisme i løbet af det forgangne år. 

Jeg vil derfor tillade mig at starte i vores helt egen verden. For et år siden besluttede vi, 

at ”skabe tydelige handlemuligheder for frivillige i alle dele af organisationens arbejde, 

etablere tværgående organisering omkring fælles forandringsmål og forbedrede digitale 

løsninger.” Jeg gik selv et skridt videre og kaldte det en tilnærmelse i arbejdsform til de 

sociale bevægelser, som vi samarbejder med ude i verden. Sociale bevægelser er netop 

kendetegnet ved at arbejde mere horisontalt, på tværs af etablerede hierarkier og 

funktioner, og omkring fælles langsigtede forandringsmål.  

I løbet af sidste år, har vi spurgt os selv om, hvordan vi selv kan arbejde mere på den 

måde? Vi fik DeltagerDanmark til at hjælpe os med at reflektere over, hvilken 

organisation vi gerne vil være i fremtiden og drøftede det i detaljer i forbindelse med 

Råds- og medlemsdagen i november. På den baggrund fremlægger bestyrelsen i dag 

derfor en række dogmer og konkrete forslag for Rådet, der skal justere den måde vi 

arbejder på. Det vil betyde mere uformelt, handlingsdemokrati for de aktive, et mere 

indskrænket formelt demokrati, og et sekretariat med større forpligtigelse til at sikre 

involvering, og til at skabe forbindelser på tværs af vores nationale og internationale 

program. Alle tre grene af foreningen skal være mere fokuseret omkring de konkrete 

forandringsmål, som vi bliver enige om i Rådet og bestyrelsen. Alt dette kombineres 

med at Rådet og Bestyrelsen er forpligtigede på aktiv lytning og konsultation, og at man 

også som Rådsmedlem får mulighed for at engagere sig og påtage sig andre roller.  

Det var nok særligt Moria-kampagnen i 2020, som var drevet af aktive sjæle forskellige 

steder i landet, der fik alles øjne op for, at det giver mening at arbejde på ny måde. 

50.000 var på forskellige måder med i kampen og sagen blev taget op i 37 



kommunalbestyrelser. I år har det været kampagnen for at stoppe hjemsendelserne af 

syriske flygtninge til Assad, været drevet af en fælles og folkelig mobilisering omkring 

MS med demonstrationer i 40 byer rundt omkring i landet.  

Når jeg ser på organisationen (både ude- og indefra), så mener jeg da også, at vi er et 

godt sted. I sammenligning med mange andre organisationer med mere end 50 år på 

bagen har MS formået at forny sig og tiltrække en ny generation. I bestyrelsen er vi ret 

sikre på, at rum for aktivisme og større fælles engagement vil betyde mere handlekraft; 

at vi bliver bedre i stand til at tage livtag med de meget store udfordringer, som verden 

står midt i.  

Vi kunne kalde det øvelser i en mere aktivistisk indenrigspolitik i MS, nu da den 

aktivistiske udenrigspolitik langt om længe er blevet lagt i graven. 

Og det var så min (ikke helt) elegante overgang til at tale om verden udenfor MS. For 

selvom dette bør være en beretning om 2020, så er det vanskeligt – her i tyveåret for 

9/11 og den såkaldte aktivistiske udenrigspolitiks fødsel samt det mangefacetterede 

nederlag i Afghanistan -  ikke at glæde sig over, at der i den danske og internationale 

offentlighed er indtruffet en ny og sund skepsis overfor militære interventioner, som 

det bedste middel til at løse konflikter, skabe bæredygtig forandring og fred. For første 

gang i en årrække er forebyggelse af konflikter, forsoning og betydningen af 

mellemfolkeligt samvirke vundet et vist gehør. Udviklingsbistanden bliver igen nævnt 

som et vigtigt udenrigspolitisk værktøj af andre aktører end udviklingsorganisationerne 

selv.  

Når det er sagt, så er der ikke meget grund til jubeloptimisme. I det forgangne år er vi 

lykkedes med at sætte et aftryk på den nye udviklingspolitiske strategi ”Fælles om 

Verden”, som blev lanceret lige inden sommerferien. I strategien er 

fattigdomsorienteringen afgørende og vigtig. Respekten om menneskerettigheder og 

demokrati, anerkendelse af det civile samfunds rolle og unges engagement i politiske 

bevægelser, er alt sammen små sejre. Alligevel undergraver teksten titlens påstand om, 

at vi er fælles om verden: for et helt centralt element er at der særligt skal bruges penge 

på at forhindre, at mennesker kommer hertil. Strategien udtrykker at vores del af 

verden vil vi have for os selv. Så på den front er der stadig brug for at vi er både modige 

og standhaftige.  



Mens vi her kan glædes over at kunne mødes igen, og helt har glemt at vi engang gik 

med mundbind og talte om en grøn genstart, så er coronakrisen langt fra aflyst ude i 

verden. Hvordan vi som Mellemfolkeligt Samvirke har ageret i lyset af pandemien er 

beskrevet i detaljer i Årsrapporten og i mit forord til den. 2020 betød en ændring af en 

stort set alle aktiviteter ude og hjemme: hjemsendelse af medarbejdere, hjemkaldelse af 

to hundrede unge, som var på rejse med Global Contact, omlægning af en lang række 

programaktiviteter i hele verden. Vi prøvede vores bedste at på at fastholde det 

langsigtede perspektiv. I Gaza i Palæstina understøttede vi kvinders 

beskyttelseskomiteer og beredskabsgrupper af unge, der har modtaget undervisning i 

at lave risiko- og behovsanalyser i lyset af COVID-19 med henblik på at hjælpe udsatte 

familier og de mange, der blev ramt af kønsbaseret vold. Mange steder kunne særligt 

unge gøre en særlig indsats for resten af samfundet. Krisen bød således også på gode 

overraskelser: Trods nedlukningen fortsatte det med at skyde globale platforme op i 

nye lande; vi har med andre ord fundet en opskrift på ungestyret aktivisme, som 

ActionAid i andre lande også ønsker at tage til sig og taler begejstret om, når vi mødes. 

Kriser kalder på handlekraft og jeg kan ikke understrege – og takke - nok for, at vi kom 

igennem 2020 takket være en kæmpe indsats fra kreativt tænkende ansatte, frivillige og 

andre kræfter i og omkring organisationen. Den nye situation bød på udvikling af nye 

tilgange til digital programstøtte og udrulning af online træningsaktiviteter, hvilket vi 

kan bygge videre på i en verden efter corona (så vi måske kan rejse lidt mindre med fly).  

MS har haft en fantastisk udvikling i medlemmer og bidragsydere i løbet af de sidste år. I 

2020 var der knap 35,000 danskere som gav personligt bidrag til MS. Alligevel byder 

året ikke overraskende på et dårligt samlet økonomisk resultat, et underskud på 6,4 

mio. kr., hvilket også i efteråret kaldte på benhårde økonomiske prioriteringer og 

omstruktureringer. I bestyrelsen har vi valgt at holdt hånden over både Global Contact 

og vores socialøkonomiske initiativer, som i mange tilfælde ikke kunne få gavn af 

hjælpepakkerne. Vi både mener og tror på, at de er en vigtig del af, hvem MS er og skal 

være det i fremtiden. Desværre måtte vi dog afvikle Globalhagen Kitchen fordi det 

havde et set-up der blev for økonomisk tungt.  

Så hvis ikke det bliver en grøn genstart i hele samfundet efter krisen (og det er der ikke 

meget der tyder på) så kan vi skabe det hos os selv. Vi skal genopfinde os selv på Globus 

og Café Mellemfolk i Aarhus og her på Fælledvej. I forslaget til den rullende politiske 



plan for det kommende år ønsker vi, at stederne bliver et eksperimentarium for 

alternativ økonomi og bæredygtige løsninger, ligesom dette etableres som et 

handlespor på 5 andre globale platforme ude omkring. Og jeg kan ikke understrege nok, 

hvor vigtigt bestyrelsen synes at det er, at vi bliver meget bedre til at forbinde kampe og 

koble vores frivillige langt mere effektivt sammen med sociale bevægelser ude i verden. 

Men det vil vi få flere lejligheder til at komme tilbage til. 

Lige nu er en af de store udfordringer – som jeg forventer også vil tage en del tid i det 

kommende bestyrelsesår – at forholde os til de økonomiske og politiske udfordringer 

der er i ActionAid Føderationen. De sorte skyer i horisonten på finansieringssiden 

skaber ret stor politisk og organisatorisk bølgegang. Der opstår forskellige fortolkninger 

af det oprindelige projekt, men spørgsmålet er om ikke det stadig er stærkt nok til at 

kunne holde os sammen ift. ambitionen om at lave udvikling på en helt ny måde. 

I det lys skal vi i den kommende periode udarbejde en ny strategi for Mellemfolkeligt 

Samvirke, som jeg ser det som bestyrelsens opgave at sikre at alle dele af 

organisationen involveres i. Den skal sørge for at de to temaer antidiskrimination og 

klima, hænger sammen både i vores arbejde i Nord og Syd, og dette skal forbindes til 

ActionAids fokus på Just Transition). Vi har selv brug for at t få et klarere projekt og 

profil, særligt på klimaretfærdighed. Det arbejde starter i dag og diskussionerne i de 

tematiske spor i løbet af ActionDays er det første vigtige indspark til processen.   

 

 

Tak for ordet.  Let the fun begin 

Stine Krøijer, KBH 16.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 


