Mission Afrikas værdier
I Mission Afrika ønsker vi at leve op til disse fire værdier:
Tro, fællesskab, respekt og ansvarlighed.
Værdierne er pejlemærker for os i vores ønske om at opfylde vores formålsparagraf: at
deltage i Guds mission blandt børn, unge og voksne, således at evangeliet om Jesus Kristus
udbredes i Afrika og i Danmark, og således at der bidrages til afhjælpning af menneskelig
nød og udvikling af mennesker og samfund gennem humanitært arbejde.
Værdierne skal gælde i relationen til vores internationale partnere. Og de skal lede os, når
det gælder samarbejdet og fællesskabet i Danmark – for eksempel på sekretariatet, i
bestyrelsen, i genbrugsbutikkerne og i en projektgruppe eller kreds.
1. TRO DER BÆRER OG TØR TAGE NYE SKRIDT
- Den kristne tro gennemsyrer vores fællesskab og samarbejde.
- Vores tro og mission kommer til udtryk i ord såvel som handling.
- Vi er en organisation, der vil følge Guds ledelse og tør gå nye veje.
2. FÆLLESSKABER DER BRINGER MENNESKER SAMMEN
- Hos os er gode og nære menneskelige relationer vigtige.
- Vi giver plads til hinanden og skaber rum til flere.
- Vi lærer af hinanden og bliver sammen klogere.
3. RESPEKT DER GIVER PLADS TIL FORSKELLIGHED
- Vi ser ethvert menneske som værdifuldt.
- Vi værdsætter kulturel og menneskelig mangfoldighed.
- Vi møder hinanden med respekt og tillid i ord og handling.
4. ANSVARLIGHED DER SKABER TRYGHED OG RETNING
- Vi forvalter vores menneskelige og økonomiske ressourcer ansvarligt.
- Vi bærer trofast med på sagen i medgang såvel som modgang.
- Vi tager ansvar i vores fællesskaber og i forhold til vores samarbejdspartnere.
Værdierne er godkendt på bestyrelsesmøde i Mission Afrika den 13. april 2018. Værdiprocessen begyndte
sidste år med en fælles dag for bestyrelse, genbrugsudvalg og medarbejdere. På års- og
repræsentantskabsmødet 2017 blev processen nævnt i ledelsesberetningen, og deltagerne havde mulighed
for at tilkendegive, hvilke værdier de fandt vigtigst. På Mission Afrika dag den 3. marts 2018 var der en
workshop med drøftelse af værdierne. De endelige værdisætninger er resultatet af denne proces. På
repræsentantskabsmødet den 8. september vil værdierne blive lagt frem – men allerede nu vil bestyrelsen
gerne opmuntre til samtaler i kredse, genbrugsbutikker, projektgrupper m.m. om, hvordan vi sammen kan
leve op til værdierne i Mission Afrika.

