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 VISION  
En retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og 
værdighed uden fattigdom og undertrykkelse.
  

 HVEM  
Vi arbejder med unge aktivister og bevægelser og med særligt fokus på 
unge, der er udsat for marginalisering og diskrimination.  

 MISSION  
Vi støtter bevægelser og opbygger forandringskoalitioner, der kan tage 
kampen op for klimaretfærdighed og medborgerskab.  

 MÅL  
Vi har tre klare forandringsmål i denne strategiperiode:

s. 5

s. 7

s. 9

s. 12

AktIVISMENS ÅrtI  
StrAtEgI fOr MELLEMfOLkELIgt 
SAMVIrkE 2023-27

At styrke aktivister og 
bevægelser og hjælpe dem 
med at opnå politiske og 
sociale forandringer.

At stoppe investeringer i 
den fossile sektor og flytte 
milliarder til en retfærdig 
omstilling på klimakrisens 
frontlinjer.

At modvirke polarisering 
og diskrimination og styrke 
borgerrettigheder og 
medborgerskab.

MEdbOrgErSkAb Og 
ANtI-dISkrIMINAtION

kLIMA-
rEtfærdIgHEd

SOcIALE 
bEVægELSEr1 2 3
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v i støtter unge gennem kreativ aktivisme, 

lederudvikling og organisering, så de kan 

gennemføre strategiske forandringer. 

Vi hjælper dem med at modstå kriser og undgå vold 

og undertrykkelse. Vi bygger broer og netværk. Og 

vi samarbejder om at opbygge nationale og globale 

forandringskoalitioner, der forener de rette aktører 

i fælles indignation og solidaritet, således at vi kan 

bygge den nødvendige magt til at vinde politiske sejre.

I den kommende strategiperiode vil vi have særligt 

fokus på to af tidens største udfordringer: den 

demokratiske krise og klimakrisen. Vi vil styrke 

aktivister og folkelige bevægelser, som er nøglen 

til at skabe det folkelige fundament til løse dem. 

VOrES 
fOrANdrINgStEOrI

 POLItISkE fOrANdrINgEr gENNEM 

 fOLkELIgt PrES Og fOrANdrINgSkOALItIONEr 

medborgerskab 
og anti-

diskrimination

klima- 
retfærdighed

Aktivisme 
og sociAle 

bevægelser
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v erden har i dag historiens største ungdoms-

generation. De står overfor afgørende kriser, men 

er samtidig en del af institutioner og samfund, 

der har svært ved at omstille og reformere sig selv. 

Denne generation lever i en verden, der er defineret af 

dramatiske demokratiske tilbageskridt, voksende ulighed 

og klimaforandringer. Det er afgørende, at unge får 

mulighed for at påvirke de beslutninger, der tages nu, 

så de kan sætte deres legitime aftryk på det liv, der kan 

leves i fremtiden.

I dette årti skal verden gennemgå en af de største 

og hurtigste omstillinger i menneskehedens historie. 

Videnskaben fortæller os, at vi har dette årti til at ændre 

kursen markant på lokalt, nationalt og globalt niveau, 

hvis vi skal undgå katastrofale følger for planeten og for 

de mennesker og dyr, der bor på den. Beslutningstagere 

verden over har dog vist sig ude stand til at tage de 

nødvendige skridt i en ny retning. Vi er låst fast i et 

økonomisk system, der driver os mod afgrunden. 

Samtidig har den globale pandemi forstærket tenden-

ser til voksende ulighed, nationalisme og polarisering, 

som står i vejen for fælles handling. Selve demokratiet 

er i krise og har svært ved at tilfredsstille borgernes 

grundlæggende behov og ønsker. Vi ser autokrater, der 

bruger polarisering som våben og angriber minoriteter, 

frie medier, valg, folkelige organisationer og selv selv-

stændige nationer for at tvinge folkelige bevægelser til 

tavshed. Vi ser enkeltpersoner, der har flere penge end 

hele lande. Vi ser et Danmark og et Europa, der i stigende 

grad lukker sig om sig selv, mens klimaforandringer og 

kriser sender flere og flere mennesker på flugt.  

De sociale bevægelser og den folkelige mobilisering, 

som spirer frem overalt, er vigtige modsvar til demokrati-, 

uligheds- og klimakrisen. Civilsamfundet har historisk 

spillet en nøglerolle i at holde beslutningstagere 

ansvarlige og i at gå forrest for at skabe mere bære-

dygtige og retfærdige samfund. Netop nu – når vi har 

mest brug for engagementet – ser vi flere og flere borgere 

i folkelige protester verden over. Civilsamfundet er ved 

at genopfinde og udbygge sig selv. Vi befinder os i 

aktivismens årti.

Der er en ild, der brænder i maven på mange unge. Vi 

kan hjælpe med at få ilden til at brede sig, få fat i flere 

og holde liv i engagementet for at skabe forandringer. 

Vi kan bygge broer på tværs af generationer, lande 

og organisationer. Vi kan hjælpe med at skabe de 

brede forandringskoalitioner, der kan opnå varige 

forandringer. 

Mellemfolkeligt Samvirke er en del af føderationen 

ActionAid. Sammen har vi den nationale forankring og 

det internationale netværk til at støtte og styrke unges 

lederskab, aktivisme og sociale bevægelser. Vi vil sikre, at 

unge mennesker, der er direkte berørt af kriser, konflikter 

og diskrimination, kommer til orde, får hjælp til organisere 

sig og bygge alliancer. Vi vil støtte institutioner og det 

formelle civilsamfund i at samarbejde med unge aktivister 

og bevægelser, så de sammen kan skabe de nødvendige 

forandringer. Unges lederskab er en af nøglerne til at løse 

tidens kriser både i landsbyer truet med oversvømmelser 

i Bangladesh, kvindegrupper i de besatte områder i 

Gaza og blandt unge, der er udsat for forskelsbehandling 

og diskrimination i Danmark. I de kommende år vil 

vores hovedfokus være at støtte unge, der kæmper for 

ligeværdigt medborgerskab og klimaretfærdighed. 

Mellemfolkeligt Samvirke er født ud af den europæiske 

fredsbevægelse, men har i de sidste årtier arbejdet mest 

i Danmark og i det globale Syd. I takt med at krisernes 

brudflader trækker dybt ind i Europa, er det oplagt, at 

vi igen styrker vores europæiske indsats. I skrivende 

stund er der krig i Europa. Som fredsorganisation ser 

vi et stigende behov for at mobilisere unge; i Europa, 

såvel som globalt, til at kæmpe for fred, demokrati og 

engagement i klimakrisen. 

Med FN’s verdensmål har mennesker over hele 

verden gjort håndslag på, at verden skal gennemgå 

økonomisk, social og politisk transformation, som sikrer 

medbestemmelse for dem, som før har været holdt 
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udenfor. Det gælder, uanset om mennesker diskrimineres 

ved at være fastholdt i fattigdom eller på grund af 

etnicitet, køn, social status, religion eller andre forhold. 

Løftet om, at alle skal med, er centralt for Mellemfolkeligt 

Samvirke, og vi vil have fokus på at sikre mennesker et 

værdigt liv ved at adressere de dybereliggende årsager 

til, at mennesker udelukkes, diskrimineres og fastholdes i 

fattigdom.  

I en tid, hvor mistænkeliggørelse og konflikter splitter 

mennesker verden over, vil vi arbejde videre med at skabe 

fællesskaber og menneskelige bånd, som vi har gjort 

i mere end 75 år. Vores navn kan synes gammeldags. 

Men vi mener, at der sjældent har været mere brug for de 

kerneværdier, der står på vores navnebevis:   

MELLEMFOLKELIGHED – fordi fredelig sameksistens, 

varig forandring og bæredygtig udvikling har de bedste 

betingelser, når folk på tværs af nationalitet, etnicitet, 

alder eller interesser lærer hinandens forskelligheder at 

kende og dermed får forståelse for hinanden.  

SAMVIRKE – fordi samfundsproblemer bedst løses, 

når mennesker skaber fællesskaber og handler sammen 

både globalt og lokalt. 

De værdier er stadig den røde tråd i vores arbejde. 
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INtrOduktION

Unge er vores primære målgruppe og står i cen-

trum for vores arbejde. Det er unge, vi ser som 

de vigtigste forandringsagenter i forhold til at 

skabe retfærdig og bæredygtig udvikling. På en række 

områder vil vi have et særligt fokus på unges mulighe-

der og vilkår. Vi fokuserer på unge, der – med al deres 

forskellighed – er hårdt ramt af fattigdom, diskrimination, 

krig, fordrivelse eller anden uretfærdighed. Vi har et sær-

ligt fokus på at styrke unge kvinders ledelse og aktivisme. 

Både når vi arbejder globalt og i Danmark.

Unge som globale forandringsagenter

Historisk har unge menneskers stærke engagement 

og kreative energi ført til en række nybrud og sociale 

forandringer. Vi støtter unge i at organisere sig, så de 

kan opnå indflydelse til at kæmpe for både deres egne 

rettigheder, for socialt retfærdige samfund, hvor grupper, 

der bliver marginaliserede, inkluderes, og for bæredygtig 

udvikling i bred forstand.  

Årsagerne til social uretfærdighed og til klimakrisen skal 

ofte findes langt fra hverdagen og nærområdet for grup-

per, der bliver marginaliserede. Derfor har vores arbejde 

med unge både et lokalt, et nationalt og et globalt sigte. 

Vi styrker unges muligheder for indflydelse i at skabe en 

retfærdig og bæredygtig udvikling – eksempelvis ved at 

forbinde folk på tværs så de sammen kan udfordre f.eks. 

diskriminerende love, manglende klimahandling og uan-

svarlig virksomhedsadfærd, der påvirker deres liv.

Vi vil styrke unges adgang til viden, netværk og ressour-

cer, så markant flere kan tage fælles handling. Vi skaber 

kontakt til og mellem unge med interesse for medborger-

skab og klimaaktivisme gennem et unikt internationalt 

netværk: gennem det voksende netværk af ”Globale Plat-

forme”, der er lokalt forankrede, internationalt forbundne 

aktivistcentre; gennem vores kursuscenter i Tanzania; 

gennem det internationale Activista-netværk; og gen-

nem vores Global Action Center, der tilbyder digitale 

kurser, støtte og viden. Derudover har vi partnerskaber 

med unge-ledede organisationer og udveksling af særligt 

ressourcestærke unge inspiratorer, der arbejder med at 

styrke unges arbejde rundt om i verden. Og vi støtter 

over tusind unge danskere, der årligt tager ud i verden via 

vores Global Contact-programmer.   

Unge i katastrofer og konflikt

Historisk mange unge mennesker bor i dag i skrøbelige 

samfund, der er præget af klimaforandringer, konflikt, 

katastrofer og krig. Derfor vil Mellemfolkeligt Samvirke i 

den kommende strategiperiode have et særligt fokus på, 

hvordan vi styrker unges handlemuligheder og lederskab, 

før, under og efter kriser rammer.

I vores arbejde har vi et stærkt fokus på at opbygge 

modstandskraft, så lokalsamfund bedre kan modstå 

kriser. Det er mange gange billigere at forebygge og 

afhjælpe katastrofer, end det er at vente til, katastrofen 

er sket. Vi vil styrke lokale organisationer, netværk og 

bevægelser, fordi det er bedre og mere bæredygtigt at 

opbygge deres ressourcer fremfor at satse på dem, der 

skal flyves ind. Vi vil bygge videre på vores succes med 

at organisere unge, og særligt unge kvinder, så de lægger 

kriseberedskabsplaner og opbygger kapacitet til at hånd-

tere de brud på rettigheder, der sker i krisesituationer; for 

eksempel som følge af nedbrud i offentlige systemer.

Samtidig vil vi arbejde med årsagerne til katastrofer og 

konflikter. I det arbejde er unge vigtige forandringsagen-

ter. Vi vil støtte unges indflydelse og lederskab, så de 

kan adressere problemer og fremtidssikre deres sam-

fund, inden katastroferne er sket. Det kan eksempelvis 

være gennem klimatilpasning, opbygning af økonomi-

ske fællesskaber eller fredsarbejde. Det kan også være 

gennem politisk arbejde, der presser lokale og nationale 

beslutningstagere til at tage bæredygtige og langsigtede 

beslutninger, så færre mennesker risikerer at få deres 

livsbetingelser ødelagt af katastrofe og konflikt. Men når 

krisen eller katastrofen rammer, så støtter vi også unge i 

at bidrage til en retfærdig respons og genopbygning, så 

nye eller gamle årsager til kriser tages hånd om.  

dEM, VI 
ArbEjdEr MEd
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Handlingsfælleskaber for aktivister 
og medlemmer i Danmark

I 2021 vedtog Mellemfolkeligt Samvirke en vision for et 

fornyet foreningsdemokrati og engagement. Vi vil radi-

kalt udvide mulighederne for, at frivillige, individuelle og 

kollektive medlemmer og andre kan tage aktiv handling 

– med særligt fokus på medborgerskab og klimaretfær-

dighed.

I den kommende strategiperiode vil vi konkret skabe nye 

muligheder for at engagere sig indenfor tre spor: 

1.  Styrkelse af de Globale Platforme i Aarhus og Køben-

havn som steder for unge kampagneaktivister, der vil 

drive og deltage i politisk organisering og kampagner 

med klare forandringsmål samt udvikle rum for frivil-

ligstyrede, bæredygtige alternativer med afsæt i caféer, 

grønne projekter, bydelsprojekter og andre lokale aktivi-

teter.

2.  Udbygning af muligheder for kollektiv handling og 

netværk for de titusindvis af medlemmer og andre, der 

støtter os gennem underskriftsindsamlinger og andre 

former for digital mobilisering. Vi sikrer bedre mulighe-

der for kontakt mellem og organisering af nye medlem-

mer og andre interesserede fra den brede offentlighed i 

byer og geografiske områder - også udenfor Aarhus og 

København.

3.  Videreudvikling af vores globale rejseprogram, særligt 

indenfor Europa, så det bliver tættere koblet til frivil-

lighed og aktivisme i Danmark inden for forandringsmå-

lene.

Som en forening med et stærkt fokus på medborgerskab 

ønsker vi at afspejle det samfund, vi er en del af. Vi vil 

være et åbent, mangfoldigt og demokratisk fællesskab 

med et bredt udsnit af etniske, geografiske, religiøse, sek-

suelle og kønsmæssige identiteter blandt både medlem-

mer, ansatte og frivillige.  

Vores vision for et radikalt udvidet handlingsfælleskab er 

beskrevet i delstrategien om frivillige i Danmark.
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m ellemfolkeligt Samvirke hjælper unge med at 

organisere sig i sociale bevægelser og andre 

progressive forandringskoalitioner. Vi arbejder 

altid for og med dem, der oplever uretfærdighederne 

i deres eget liv eller lokalområde. Vi styrker unges 

organisering og bevægelser særligt inden for fem 

områder: 

1.  LEDERSKABSUDVIKLING  

Vi uddanner og støtter unge forandringsagenter 

og udbygger lederkompetencer indenfor folkelig 

organisering. Vi arbejder med feministisk og 

distribueret ledelse, ud fra en grundtanke om, at 

sociale bevægelsers styrke bygger på deres evne 

til hele tiden at identificere, rekruttere og udvikle 

ledere, så bevægelsen vokser og ansvaret bliver 

fordelt bredt. Vi sætter unge ledere sammen med 

mentorer og netværk, der kan støtte dem i effektivt at 

organisere og styrke fællesskaber, udvikle strategi og 

taktik, håndtere modgang og sikkerhed, så de bedst 

muligt kan hjælpe andre med at udvikle sig og opnå 

forandringer.  

2. NYE ALLIANCER  

Vi skaber nye innovative alliancer, fællesskaber og 

nationale platforme for forandring. Vi samarbejder 

med en række forskellige aktører som eksisterende 

bevægelser, organisationer og offentlige og private 

virksomheder.    

3. BÆREDYGTIGE ALTERNATIVER  

Vi bidrager til at udvikle og opbygge nye idéer og 

modeller, der kan styrke medborgerskab adressere 

klimakrisen. Vi støtter lokale fællesskaber, der 

eksperimenterer med løsninger på problemer og 

hjælper med at udbrede og understøtte nytænkning. 

Vi styrker unge i at udvikle bud på nye politiske 

løsninger og platforme på nationalt plan.

SÅdAN StYrkEr VI 
OrgANISErINg Og bEVægELSEr
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4. DOKUMENTATION OG ANALYSE  

Vi støtter grupper, der er marginaliserede, i at samle 

viden, dokumentation og lave analyser af de faktorer, 

der påvirker deres liv. Det giver dem mulighed for 

selv at handle og søge anerkendelse og indflydelse. 

Sammen med tænketanke, medier, partnere og 

søsterorganisationerne i ActionAid dokumenterer vi 

uretfærdigheder og måler effekten af nye alternative 

metoder.  

5. OPLYSNING OG KAMPAGNE  

Vi støtter ungeledede kampagner og oplysning og 

tilbyder hjælp til at styrke engagement og indflydelse 

og til at forstærke deres budskaber gennem digitale 

og kreative metoder. Vi driver også selv kampagner og 

oplysning om problemer, uretfærdigheder og løsninger 

inden for vores indsatsområder.

Inden for alt vores arbejde har vi en rettighedsbaseret 

og feministisk tilgang. Unge, der lever i fattigdom eller 

oplever diskrimination, skal kunne drage myndigheder og 

magthavere til ansvar med henvisning til internationale 

menneskerettighedskonventioner. Men vi anerkender 

også, at forandring både handler om at udfordre den 

formelle magt (juridisk, politisk, institutionel), den 

uformelle magt (penge og netværk) og den usynlige magt 

(fordomme, stereotyper og patriarkalske strukturer).
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Opbygningen af stærke fællesskaber, der 

tager hånd om problemer for de grupper, 

der bliver marginaliserede, har gennem 

mere end 75 år været Mellemfolkeligt Samvirkes 

varemærke. Det er det stadig. 

Da Mellemfolkeligt Samvirke blev stiftet i 1940’erne, 

lå Europa i ruiner – både fysisk og åndeligt - efter 

et årti med nationalisme, had og krig. I årene 

umiddelbart efter Anden Verdenskrig havde hadet 

så godt greb i danskerne, at en stor del af de 

250.000 tyske civile flygtninge, der kom til Danmark, 

blev spærret inde bag pigtråd. Der fik de så dårlig 

behandling, at tusindvis – særligt børn – døde.

I årene umiddelbart efter krigen måtte frivillige fra 

Mellemfolkeligt Samvirke arbejde i det skjulte med 

at hjælpe de civile tyskere. Selv humanitært arbejde 

var på det tidspunkt stærkt kontroversielt. Det mod 

– og det opgør - som medlemmer af Mellemfolkeligt 

Samvirke tog med et nationalt og folkeligt svigt, 

var med til at forme Mellemfolkeligt Samvirkes 

værdier i årene efter krigen. Senere rejste danske 

sygeplejersker, skolelærere og håndværkere ud 

og arbejdede i helt nye fællesskaber rundt om i 

det krigshærgede Europa for at skabe en “åndelig 

genopbygning, så menneskeheden kan føres ud 

af det had, som krigen har skabt”. De ville skabe 

demokrati, folkelig genforening og solidaritet mellem 

de mennesker, der var blevet vendt mod hinanden 

gennem år med krig. Den tilgang – og det arbejde – 

har vi siden spredt til hele verden.  

Vores arbejde i den kommende fem-årsperiode er en 

direkte forlængelse af det humanistiske værdisæt, 

vores forgængere har givet os. Mellemfolkelige 

bevægelser og samarbejdsflader vil derfor også i 

den kommende strategiperiode være det centrale 

redskab i Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde for 

medborgerskab og klimaretfærdighed.  

Vi har fire kerneværdier, der fortsat styrer vores 

arbejde for at sikre menneskers frihed, lighed og 

værdighed i en bæredygtig verden:  

 MOd  — vi tør kæmpe for menneskers ligeværd, 

lige muligheder og lige rettigheder. Også når det er 

svært og kontroversielt  

 SOLIdArItEt  — i centrum for alt vores arbejde 

står grupper, der bliver marginaliserede, i hele 

verden. Vi arbejder mod fattigdom, diskrimination, 

eksklusion og undertrykkelse af enhver art. 

 MANgfOLdIgHEd  — vi ser mangfoldighed som 

en styrke, og vi ønsker at afspejle de samfund, som 

vi er en del af. Forskellighed gør os stærkere. 

 dEt MELLEMfOLkELIgE SAMVIrkE   — fordi 

samfundsproblemer bedst løses, når mennesker 

skaber fællesskaber og handler sammen både 

globalt og lokalt.

De værdier er stadig den røde tråd i vores arbejde.

VOrES VærdIEr
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INtrOduktION

mellemfolkeligt Samvirke har altid – både i Dan-

mark og globalt – været engageret i at fremme 

ligeværd, mangfoldighed, mellemfolkelig 

forståelse, demokrati og menneskerettigheder. Det er, om 

muligt, blevet mere aktuelt i takt med, at hetz, udskam-

ning og hadtale mod minoriteter spreder sig verden over. 

Autoritære kræfter er i voldsom vækst i disse år, og de 

bruger polarisering og stigmatisering til at øge deres egen 

magt. Det skader demokratiet, begrænser basale menne-

skerettigheder og øger risikoen for konflikt og krig.

Vi vil bekæmpe denne tendens og arbejde for, at Dan-

mark kan blive et foregangsland for solidaritet og med-

bestemmelse. Sammen med minoriteter og unge, der 

udsættes for marginalisering og diskrimination, vil vi 

skabe og støtte forandringskoalitioner, der arbejder for 

mangfoldige, fredelige og retfærdige samfund med min-

dre diskrimination og racisme. 

Den fælles målsætning for vores globale, nationale 

og lokale arbejde er at skabe åbne, fredelige og 

demokratiske rum med adgang for alle og sikring 

af menneskers basale rettigheder. Verdensmålene 

og løftet om leave no one behind vil være kompas og 

kobling mellem vores globale og lokale indsatser, så de 

mest marginaliserede er forrest i kampen. Mellemfolkeligt 

Samvirke har altid været engageret i at give stemme til 

de grupper, der bliver marginaliserede, men vi ønsker at 

styrke denne indsats og efterleve det folkelige krav om 

nothing about us without us med langt mere reel inddra-

gelse af dem, det handler om, i politisk forandring. I den 

danske skudlinje står bl.a. flygtninge, asylansøgere, jøder, 

grønlændere, beboere i de såkaldte udsatte boligområder 

og ikke mindst personer med muslimsk baggrund. I det 

globale Syd er det især unge kvinder fra marginaliserede 

baggrunde samt LGBT+ personer, der er i fokus.   

MEdbOrgErSkAb Og 
ANtIdISkrIMINAtION
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Nationalt vil vi holde regeringer ansvarlige for globale 

forpligtigelser og dermed sikre lokale forandringer. Her 

vil FN- og EU-aftaler især være afgørende i kampen for, 

at stater tager deres del af det fælles ansvar i en mere 

solidarisk verden. I partnerlande og i Danmark skal unge, 

minoritetsetniske og andre borgere, der er blevet margi-

naliserede, opleve et større demokratisk frirum, mindre 

polarisering og diskrimination. På regionalt niveau skal 

der sikres et mere humant og solidarisk asylsystem, der 

også skal bidrage til bedre integration af nye medborgere. 

Derfor vil vi på sigt styrke vores indsats på den europæi-

ske arena. 

Vi tror på, at fremtidens samfund handler om se hinan-

dens styrker frem for at grave grøfter. Vi ved, at kuren 

mod polarisering og racisme er stærke lokaldemokratier 

med rettighedsbaseret tilgang og empowerment af flere 

forandringsagenter for en mere bæredygtig og retfærdig 

verden. Vi vil skabe netværk og alliancer, lave borger-

grupper og fortælle historier, som alt sammen skal ændre 

den herskende fortælling. Det vil styrke os i mere aktivt 

at sætte dagsordenen frem for primært at være vagthund 

i opposition. Vi vil stille krav og forventninger - også til 

os selv.  Sammen kan vi ændre det politiske kompas og 

udvide handlerummet mod racisme og diskrimination. 

Hvilken forandring har vi opnået i 2027? 

 

Vi har opbygget og støttet stærke forandringskoalitioner, 

der modvirker polarisering og diskrimination 

samt forsvarer og udbygger borgerrettigheder og 

medborgerskab.

Vi arbejder i tre forandringsspor:

1.  Repræsentation og deltagelse. Unge, udsat 

for diskrimination, har styrket deres stemme og 

deltagelse gennem organisering og bevægelser. De 

har fået indflydelse og repræsentation i den offentlige 

debat og i lovgivnings- og politiske processer – og 

skaber konkrete forbedringer i eget og andres liv. 

I krisesituationer har unge i sårbare sammenhæng 

adgang til beslutninger og mulighed for selv at tage 

lederskab i hjælpen, der ydes. I Danmark arbejder vi 

særligt med fokus på unge i udsatte boligområder, 

minoriteter og flygtninge for at styrke deres stemme 

og indflydelse.

2.  Lokale modeller for medborgerskab. Vi har 

konkrete og inspirerende modeller for, hvordan 

medborgerskab og samarbejde lokalt kan bygge broer 

mellem befolkningsgrupper. I Danmark har vi selv 

drevet pilotprojekter i udvalgte kommuner omkring 

flygtninge og integration og forstærket de positive 

historier, der allerede er i civilsamfundet. Sammen 

med partnere i Europa og andre steder i verden 

støtter vi og fortæller historier om medborgerskab på 

tværs af grupper, som et modstykke til den stigende 

polarisering.

3.  Nationale borgerrettighedsbevægelser. Vi har 

afskaffet diskriminerende love, bekæmpet hadske 

ytringer og hadforbrydelser og sikret grundlæggende 

rettigheder for lige deltagelse i samfundet. Vi har 

bygget brede bevægelser, der modvirker polarising 

ved at skabe forståelse og fortællinger på tværs af 

samfundet. I Danmark har vi sammen med andre 

bygget en ny fortælling om, at Danmark skal være 

det land i verden, der er bedst til medborgerskab, 

er stolt af mangfoldighed og fredelig sameksistens 

og er et forbillede for andre lande. I Europa har vi en 

humanistisk og solidarisk asyl- og migrationspolitik, 

som Danmark indgår aktivt i. I vores samarbejdslande 

kan unge aktivister sikkert protestere og komme til 

orde – uden fordømmelse eller forfølgelse.

Hvem vil vi samarbejde med?

Vi vil bygge brede forandringskoalitioner med særligt 

fokus på disse nøgleaktører:

  §  Aktivister og bevægelser fra grupper, der bliver 

marginaliserede – som kender udfordringerne selv, 

kan kommunikere og brede sig organisk og inspirere 

mange til handling
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  §  Lokale borgergrupper, civilsamfundsorganisationer, 

humanitære aktører og regeringer – som 

kan nedbryde polarisering, skabe plads til 

medborgerskab og inddragelse og vise positive 

historier, der inspirerer andre

  §  Domstole og menneskerettighedsorganisationer 

– som er presset i mange lande, men stadig er et 

vigtigt bolværk for demokrati og rettigheder

  §  Universiteter og vidensorganisationer – som 

kan skabe dokumentation for det gavnlige ved 

mangfoldighed og åbne samfund og kan komme 

med bud på alternativer

  §  Uddannelsesinstitutioner – som kan udbygge 

unges forståelse af medborgerskab, demokrati og 

mangfoldighed

  §  Medier og tech-virksomheder – som spiller en 

kæmpe rolle i polarisering, misinformation og 

overvågning, men rummer progressive muligheder 

for organisering og informationsspredning

  §  Virksomheder, fagforeninger, religiøse- og 

kulturinstitutioner og -ikoner – som kan bygge en 

bred bevægelse forankret i folks dagligdag.

  §  Fonde – som kan støtte konkret arbejde og forskning 

samt styrke samarbejde mellem aktører.

Hvad skal vi mestre for at bidrage bedst? 

Vi skal udvikle særlige spidskompetencer for at vi kan 

bidrage bedst til forandringskoalitioner.

Vi vil være go-to-organisation indenfor:

  §  Lederskabsudvikling og støtte til unge aktivister og 

bevægelser

  §  Opbygning af lokal dialog og samarbejde, som kan 

vise nye modeller for medborgerskab

  §  Historiefortælling, kampagner og nationale samtaler – 

fysisk og digitalt – som kan styrke bevægelser

  §  En faglighed og tilgang til unges lederskab og 

handlemuligheder i krisesituationer

  §  Tilgange til Leave No One Behind og samarbejde 

omkring aktionsforskning og dokumentation af, hvad 

der er virker 

  §  Samtidig med at vi sikrer en bedre repræsentation af 

etniske minoriteter internt i Mellemfolkeligt Samvirke 

og ActionAid
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INtrOduktION

v i vil flytte milliarder af offentlige og private midler 

ud af fossile brændstoffer og andre forurenende 

sektorer til bæredygtige alternativer på 

klimakrisens frontlinjer. På den måde kan vi hjælpe unge 

med at styrke modstandskraften i forhold til kriser, sikre 

kompensation for tabte ressourcer, hvor det er rimeligt og 

fremme investeringer i alternativer, der forbedrer deres 

levevilkår. 

Som historisk ansvarlig for klimakrisen skal den rige elite, 

primært i det globale Nord, bidrage mere til at finansiere 

en retfærdig omstilling. Mellemfolkeligt Samvirke vil, 

sammen med vores partnere, drage det globale Nord og 

den velhavende elite til ansvar for at tage de første og 

største skridt mod at afslutte deres udvinding og forbrug 

af kul, olie og gas og reducere produktionen og forbruget 

af kulstofintensive produkter. Uholdbar industriel 

produktion og forbrug skal reduceres. Støtten til fossile 

brændstoffer og uholdbar landbrugspraksis skal bringes 

til ophør, og der skal indføres en pris på CO2-emissioner.  

Vi vil identificere, hvordan sol- og vindkraft kan sikre 

energi i lokalsamfund, bæredygtigt landbrug kan sikre 

modstandskraft, og hvordan modeller for lokalt og 

kooperativt ejerskab med unge i spidsen kan fungere. Vi 

vil identificere disse alternative udviklingsmodeller i land- 

og bysamfund og med partnere fremme disse modeller 

for offentlige fonde og innovative private investeringer. 

Vi vil styrke forståelsen af klimakrisen som et 

retfærdighedsspørgsmål mellem det globale Nord og 

Syd samt mellem velhavende eliter og frontlinje-samfund. 

På den baggrund vil vi støtte unge i at organisere sig 

og kæmpe for at finansiere et systemskifte og holde 

nationale regeringer ansvarlige for klimaindsatsen. Vi vil 

lave kurser, kampagner og netværk for at bygge en kritisk 

masse om klimaretfærdighed og solidaritet. 

Endelig vil vi understøtte nationale og globale 

forandringskoalitioner, platforme og alliancer, hvor alle, 

der vil deltage i klimakampen, kan finde plads. Vi vil stå 

kLIMArEtfærdIgHEd 
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skulder ved skulder med de aktivister, der kæmper i 

klimakrisens frontlinje i det globale Syd og sikre, at også 

deres stemme bliver hørt. Vi vil støtte unges voksende 

bevægelser og protester i at brede sig og opnå politiske 

forandringer.

Hvilken forandring har vi opnået i 2027? 

 

Vi har opbygget og støttet stærke forandringskoalitioner, 

som har stoppet investeringer i den fossile sektor og 

rykket milliarder til en retfærdig omstilling på klimakrisens 

frontlinjer.

Vi arbejder i tre forandringsspor:

1.  Stop for fossile investeringer. Investorer og 

regeringer har stoppet finansiering af fossile 

brændstoffer og er begyndt at omlægge 

forurenende landbrug og andre sektorer – og 

Skandinavien går forrest i den omstilling. Progressive 

klimaafgifter og skatter er blevet indført nationalt 

for at få forurenerne til at betale, mens flere 

ressourcer er blevet mobiliseret fra beskatning af 

udvindingsindustrien til at finansiere en retfærdig 

omstilling. 

2.  Finansiering af den bæredygtige omstilling 

på klimakrisens frontlinje. Offentlig og privat 

finansiering fra Danmark og det globale Nord til 

klimaomstilling, tilpasning og kompensation i det 

globale Syd er steget betydeligt. Unge i de samfund, 

der er hårdest ramt, har en stemme i planlægningen 

og implementeringen af nationale og globale 

klimaindsatser.

3.  Unge-ledede modeller for retfærdig 

omstilling. Unge i frontlinjesamfund har styrket 

modstandsdygtigheden overfor klimakrisen. De 

udvikler lokale, alternative modeller for bæredygtigt 

jordbrug og energi, der kan skaleres og kopieres. De 

tager lederskab og leverer hjælp før, under og efter 

tørke, oversvømmelser og andre katastrofer.

Hvem vil vi samarbejde med?

Vi vil bygge brede forandringskoalitioner med særligt 

fokus på disse nøgleaktører:

  §  Klimaaktivister og bevægelser – som kan mobilisere 

bredt og bygge alliancer på tværs af lande og kender 

udfordringerne selv

  §  Lokale borgergrupper, civilsamfundsorganisationer 

og regeringer – som kan drive forståelse for 

klimakrisen og handlemuligheder, og udvikle 

alternative modeller 

  §  Kulturinstitutioner, kunstnere, musikere, dansere, 

forfattere, influencers – der kan hjælpe med at skabe 

og udbrede behovet for en akut omstilling og de 

globale forbindelser

  §  Private og offentlige investorer – pensionskasser, 

banker og investorer - som forsat investerer massivt 

i sort energi og industrielt landbrug, men kunne 

finansiere den grønne omstilling meget mere

  §  Innovationsvirksomheder inden for grøn teknologi 

og finansiering – som kan bidrage med modeller 

for, hvordan lokal grøn omstilling kan se ud og 

finansieres

  §  Eksperter og forskningscentre – som kan skabe 

konsensus om, hvorfor investeringer i lokalt-drevet 

omstilling er vigtig, analysere nationale handleplaner 

og forstå, hvilke alternativer, der er 

  §  Nationale regeringer – som kan sætte rammerne 

for den grønne omstilling med klimalove, nationale 

tilpasningsplaner og investeringer i bæredygtig 

energi og landbrug

  §  Fonde – som kan støtte konkret arbejde og forskning 

samt styrke samarbejde mellem aktører

Hvad skal vi mestre for at bidrage bedst? 

For at bidrage bedst i partnerskaber og 

forandringskoalitioner skal vi styrke konkrete 

spidskompetencer.
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Vi vil være go-to-organisation indenfor: 

  §  Lederskabsudvikling, støtte og beskyttelse til unge 

klimaaktivister og bevægelser

  §  Viden og kampagner indenfor klima og den finansielle 

sektor

  §  Borgeres evner til at forstå, analysere og påvirke 

nationale klimaplaner og investeringer. Værktøjer 

og tilgange til dokumentation, analyse og 

medbestemmelse.

  §  Brobygning mellem lokale klimaprojekter og national 

og international finansiering

  §  Historiefortælling, nationale og transnationale 

samtaler – fysisk og digitalt – som kan styrke 

krisebevidsthed, solidaritet og handling på 

klimakrisen.

  §  Faglighed og tilgang til unges lederskab og 

handlemuligheder før, under og efter krisesituationer.
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INtrOduktION

sociale bevægelser har en evne til at bygge bro 

over dybe sociale skel (baseret på etnicitet, 

økonomi, religion, seksualitet osv.) og til at invitere 

til og udnytte radikalt udvidet deltagelse i kampen for 

klimaretfærdighed, medborgerskab og anti-diskrimination 

på tværs af mange sektorer af samfundet. 

I de næste fem år vil vi styrke og opskalere vores støtte 

til progressive sociale bevægelser. Sociale bevægelser 

spiller en afgørende rolle i både at tilskynde til reformer 

og styrke den sociale tillid, samtidig med at de beskyt-

ter og udvider nye politiske rum i en tid, hvor autoritære 

kræfter vokser. Sociale bevægelser er et bolværk mod 

nationalisme, fremmedhad og vor tids antidemokratiske 

tendenser. De er en central del af håbet om en retfærdig 

og bæredygtig omstilling. Men udover at være en central 

del af vores tilgang til at opnå forandringer inden for de 

øvrige to forandringsmål, så er styrkelse af bevægelser og 

individuelle aktivister på frontlinjen også et mål i sig selv 

for at sikre fundamentet for folkeligt engagement i en tid, 

hvor civilsamfundet er under pres.

  

Der er et stort behov for at udvikle og forbedre program-

mer, indsatser og netværk, der understøtter levetiden 

og gennemslagskraften af sociale bevægelser. Formelle 

institutioner og NGO’er som Mellemfolkeligt Samvirke 

kan bringe en del til bordet, hvis de kan bygge broer. 

Mellemfolkeligt Samvirke og partnere har formel magt 

med offentlige organer, politiske beslutningstagere og 

institutionelle donorer. På samme måde har NGO’er som 

Mellemfolkeligt Samvirke adgang til formelle processer på 

nationalt, regionalt og globalt plan, som mange sociale 

bevægelser ikke har. Især viden og kapacitetsstyrkende 

programmer er et særligt varemærke for Mellemfolke-

ligt Samvirke.  Centralt i denne proces er at understøtte 

brede bevægelser, alliancer og platforme i at udvikle 

strategier og konkrete krav om politiske og sociale foran-

dringer og reformer. Mellemfolkeligt Samvirke vil investere 

SOcIALE bEVægELSEr & 
AktIVISME  
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stort i at opbygge og støtte de enkelte bevægelser, men 

vil især se på mulighederne for at opbygge stærke allian-

cer, der kan konvertere kortsigtede politiske protester til 

bæredygtige vedvarende reformer. 

Hvilken forandring har vi opnået i 2027? 

 

Vi har støttet og styrket bevægelsers og forandrings-

koalitioners evne til at skabe markante politiske og 

sociale forandringer.

Vi arbejder i tre forandringsspor:

1.  Styrket politisk indflydelse. Aktivister har styrket 

deres organisering og lederskab, så bevægelser opnår 

større politiske resultater. De har styrket deres strategi 

og metoder gennem netværk og erfaringsudvikling. 

2.  Sikkerhed for aktivister og bevægelser. Vi hjælper 

aktivister med at forbedre deres digitale og fysiske 

sikkerhed. De har styrket deres modstandskraft 

overfor den stigende repression og overvågning med 

konkrete værktøjer og adgang til retshjælp, netværk 

og beskyttelse.

3.  Brobygning og dokumentation. Vi hjælper med at 

bygge bro mellem bevægelser og det mere formelle 

civilsamfund og institutioner. Vi styrker dokumentation 

og læring, så formelle civilsamfundsorganisationer, 

bevægelser og aktivister bliver bedre til at 

samarbejde.

For at opnå dette ønsker vi i de næste 5 år, at: 

  §  Opbygge et action-center for ungdomsaktivisme 

og sociale bevægelser for at inspirere til en 

bevægelsestankegang for andre udviklingsaktører og 

skalere vores støtte til sociale bevægelser globalt.

  §  Forbedre og udbygge Global Platforms Network - 

vores verdensomspændende netværk af højskoler 

for unge-ledt aktivisme. I de kommende år vil vi 

mere end fordoble vores tilstedeværelse til over 75 

platforme og lokale youth hubs på globalt plan, i 

Europa og i skrøbelige kontekster, drevet sammen 

med lokale partnere. 

  §  Arbejde målrettet med at styrke identiteten og 

den unge-ledede tilgang og forbinde Global 

Platforms globalt gennem kapacitetsopbygning 

og kampagner indenfor klimaretfærdighed, 

feminisme og medborgerskab. Netværket bliver 

omdrejningspunktet for vores direkte samarbejde 

med aktivister politisk og humanitært og danner en 

infrastruktur, der støtter aktivister i at udvikle sig, 

mødes, forbindes digitalt og tage politisk handling.

  §  Blive en mere central del af antidiskriminations- og 

klimaretfærdighedsbevægelserne i Danmark og 

Europa og en vigtig leverandør af knowhow og 

kapacitetsstyrkende aktiviteter specifikt om politik, 

organisering og kampagner.  

  §  Støtte vores ActionAid-partnere i at udvide deres 

arbejde til mere end 100 sociale bevægelser. 

  §  Give mere end 5.000 bevægelsesledere kapacitet, 

uddannelse, mentorskab og midler gennem vores 

kapacitetsflagskib: GOLD-programmet (Global 

Organizing and Leadership Development). 

  §  Fremme vores egen og aktivisters evne til at bruge 

digitale værktøjer og platforme til at organisere folk 

og sikre aktivisters sikkerhed.

  §  Levere aktionsforskning og analyser om 

ungdomsaktivisme og sociale bevægelser sammen 

med førende forskningsinstitutioner og andre 

organisationer, så vi bedre kan forudsige bevægelser, 

der har behov for støtte, og styrke vores metodiske 

udvikling.
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Ulighed i verden. Det er problemet. Derfor bringer vi 
mennesker sammen for at skabe fællesskab og forandring. 
Sammen med ActionAid kæmper vi i 45 lande for at 
styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

Mellemfolkeligt Samvirke

MellemfolkeligtSamvirke@ActionAidDK

www.ms.dk


