HISTORIEN om

IAS – International Aid Services Danmark
IAS Danmark blev etableret i 2000 som en paraplyorganisation for Pinsekirkernes
eksisterende nødhjælps- og udviklingsarbejde. Ønsket var at oprette en hjælpeorganisation for dermed at stå stærkere i ansøgninger om midler fra offentlige
instanser til kirkernes nødhjælps- og udviklingsarbejde.
Pinsekirkerne i Danmark har siden 1912 været aktive i mission i den tredje verden og
har indtil nu selv indsamlet midler til både
kirkelige formål og humanitær hjælp. I
december 2000 holdt IAS Danmark sin
stiftende generalforsamling og var dermed en realitet med Torben Madsen som
daglig leder.
Siden da er arbejdet vokset betydeligt, og IAS Danmark er blevet udvidet til at
inkludere andre frikirker ud over Pinsekirker. IAS Danmark har igennem årene
formået at sætte dette trosbaserede udviklingsarbejde på dagsordenen hos både
Danida (Udenrigsministeriet), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) sam t
Civilsamfund i Udvikling (CISU), som alle er donerer til IAS’ projekter. IAS Danmark
er i dag en mellemstor organisation, som nyder anerkendelse hos donorer ne.

IAS Danmark ønsker at nå ud i de områder, som er marginaliserede, og gøre en forskel
der. Der er mange behov og store opgaver, som skal løses, og IAS Danmark og partnere
har et ansvar, både socialt og åndeligt.
IAS Danmark arbejder i 12 lande, enten igennem IAS’ lokale landekontorer eller sammen
med lokale samarbejdspartnere. Disse lande er:

Etiopien, Grækenland, Kenya, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Somaliland, Sri Lanka, Sudan,
Sydsudan, Tanzania og Uganda.
IAS’ vision, mission og værdier er…
…et samfund bygget på kærlighed,
retfærdighed og fred, hvor borgerne
lever i respekt, drager omsorg for
den enkeltes integritet og har muligheder for at udvikle sig selv i et holistisk perspektiv (ånd, sjæl og krop).
Vi arbejder for ‘at redde liv, skabe mulighed for selvhjælp og værdighed gennem
menneskelig forvandling, som går ud over nødhjælp og udvikling’.









Mission: Vores bibelske forståelse af mission motiverer alt, hvad vi gør. De
marginaliserede og underprivilegerede folkegrupper er vores store fokus for at
udbrede de gode nyheder.
Integritet: Vi mener, at integritet er grundlaget for vores kristne karakter.
Karakterstyrke og evner er ikke naturligt givet, men er dagligt bygget af den måde, vi
tænker og handler på, tanke for tanke, handling efter handling.
Relationelt lederskab og teamwork: Vi tror på en teambaseret tilgang til ledelse. Vi
investerer i ledere og uddanner dem til at realisere deres fulde potentiale og giver
dem redskaber til og muligheder for at være effektive ledere. Vi tror på, at sunde
ledere producerer sunde fællesskaber.
Empati (medfølelse): Vi viser medfølelse til en såret og brudt verden – vi sætter os
ind i, hvordan andre har det, og bliver motiveret til at handle.
Lighed: Vi tror på, at vi skal behandle alle mennesker, som vi gerne selv vil blive
behandlet. Vi tror på, at folk føler sig set og værdsat, når vi betragter dem med
værdighed og respekt.
Som ringe i vandet
IAS’ logo forestiller ringe i vand, hvilket er et
symbol på budskabet om, at selv om arbejdet
kan ligne en dråbe i havet, når det langt ud –
ligesom ringe i vand. Eksempelvis:
En håndpumpe, som blev sat op, var beregnet
til at hjælpe 200 mennesker, men nogle måneder efter viste det sig, at helt op til 1000 mennesker fik gavn af vandet. Eleven, der modtager skoleundervisning, går hjem og
fortæller sine søskende og forældre, hvad han har lært, og de får på den måde også
gavn af undervisningen. En hakke og nogle sædekorn bliver uddelt til bønderne og
giver mad nok til en hel familie.
Den humanitære nødhjælp er et vigtigt fokusområde for IAS Danmark. Det er en fordel at
være en del af en stærk international organisation, som fokuserer på humanitære indsatser

relateret til vand og sanitet samt fødevaresikkerhed. Dette internationale setup giver
mulighed for at implementere større nødhjælpsindsatser, og IAS Danmark er dermed i
stand til at levere en effektiv og virksom hjælp inden for netop deres geografiske fokus.
Organisationen har gennem flere år oparbejdet følgende kernekompetencer:


Vand og sanitet (Integrated Water Resource Management). Vand og sanitet er centralt i
nødhjælpsarbejdet, og derfor er det vigtigt at udvikle og forvalte ressourcerne effektivt, så
de mest basale behov kan blive dækket i de konfliktfyldte områder og ligge til grund for den
videre genoprettelse og udvikling af samfundet.



Evnen til at implementere projekter i skrøbelige stater/situationer. IAS Danmark har
formået at bringe vand og sanitet til Sudan siden 2002. Andre skrøbelige stater/
situationer findes eksempelvis i Somalia, Sydsudan og områder i Kenya og Etiopien.

Læs mere på www.ias.nu
og på Facebook: International Aid Service

Regeringens nye Finanslov for 2016 betyder store nedskæringer i udviklingsbistanden. Det medfører færre penge til de danske organisationer – store som små. Alle
de store danske NGO’er bliver beskåret med helt op til 34 % og Civilsamfundspuljen, der
støtter de mindre NGO’er, står til at miste 39 millioner kroner. Det får også konsekvenser
for IAS. På nuværende tidspunkt er svært at sige, hvad det konkret kommer til at betyde for
IAS’ arbejde, men når den nuværende bevilling udløber, og det igen er tid til at ansøge, er
det meget sandsynligt, at nedskæringerne kommer til at mærkes tydeligt.
Læs mere på www.ias.nu og på Facebook: International Aid
Økonomisk støtte til IAS: Hver krone, som du måtte give, går ubeskåret til det, den er
beregnet til. Hvis du ønsker skattefradrag, er det vigtigt at oplyse navn og personnummer.
Kontonummer er: 3201 10279143 – husk at mærke: ”17. IAS”

