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Mission Afrika Vision 2020 
 

 

Udgangspunkt 

Vision 2020 forpligter sig på det missions- og partnerskabssyn og de overordnede målsætninger og værdier, 

som optræder i Mission Afrikas vedtægter og i visionsdokumentet ”Tro som ringe i vandet” fra 2012. I 

visionsdokumentet fra 2012 nævnes seks overordnede mål for Mission Afrikas arbejde, som vi fortsat vil 

forfølge: evangelisation, menighedsplantning, forkyndelse og oplæring, styrkelse af lederskab, forbedrede 

levevilkår og omsorg for nødlidende. Mission Afrikas Vision 2020 er således ikke en afløser for 

visionsdokumentet fra 2012, men en konkretisering og fokusering af Mission Afrikas virke i årene frem til 

2020. 

 

Mission Afrikas geografiske virkefelt ønsker vi ligeledes at fastholde. Mission Afrika vil primært arbejde i 

Vestafrika og blandt vestafrikanere. Samtidig vil vi gennem vores engagement i satellit-tv-stationen SAT-7 

også have berøring med Nordafrika og Mellemøsten. Ligeledes er Danmark et geografisk fokus for Mission 

Afrika, og vi ønsker fortsat gennem vores netværk, genbrugsbutikker, kontakt til menigheder m.m. at være 

med til at fremme et missionalt engagement i Danmark. 

 

Fokus for Mission Afrikas arbejde 

I årene frem til 2020 vil Mission Afrika særligt arbejde med følgende fokusmål: 

 

A. Kapacitetsopbygning og projektudvikling 

Mange af vores internationale partnere gennemgår eller har gennemgået vanskelige situationer, der 

kalder på akut nødhjælp og langsigtet udviklingsstøtte. Vi ønsker at møde behovene dels ved at støtte 

vores partnere i at styrke deres kapacitet på udviklingsområdet og dels ved at hjælpe vores partnere 

i kampen mod konkrete og ofte uventede udfordringer som fx sygdom, krig, terrorisme og fattigdom. 

Hvor den langsigtede kapacitetsopbygning primært sker i samarbejde mellem Mission Afrikas 

sekretariat, udsendte medarbejdere og de lokale partnere, ønsker vi at inddrage danske volontører, 

frivillige med særlige faglige kompetencer og projektgrupper i forhold til de konkrete projekter hos 

vores partnere.  

 

Vi ønsker at engagere os i projekter og processer, der har klare mål og en klar tidsafgrænsning, og 

som også gerne har et innovativt sigte. Projekterne skal være bæredygtige, og der skal sikres en god 

plan for arbejdets videreførelse efter projektperiodens udløb. Vi ønsker, at der så vidt muligt indgår 

en form for egenfinansiering i de projekter, som Mission Afrika engagerer sig i. Vi ønsker generelt 

ikke at finansiere løbende driftsaktiviteter hos vores partnere. 

 

B. Uddannelse af præster og ledere   

Hos mange af vores partnere er der et stort behov for uddannelse af præster, men også af andre 

typer ressourcepersoner for eksempel inden for kommunikation, administration og 

økonomiforvaltning. Vi ønsker at styrke vores fokus på dette behov gennem nye 

uddannelsesinitiativer og gennem en videreudvikling af de aktiviteter og stipendieprogrammer, vi i 

øjeblikket støtter. 

 



2 

 

Som led i denne målsætning ønsker vi også at fremme udveksling af studerende og medarbejdere 

under videreuddannelse mellem afrikanske partnere og danske og internationale uddannelses-

institutioner og kirker. Ligeledes ønsker vi at inddrage frivillige ressourcepersoner, der kan bidrage 

til tænkning og sparring omkring de forskellige uddannelsesaktiviteter. 

 

C. Styrkelse af den kristne kirkes møde med muslimer 

Mission Afrika har historisk haft et stort engagement i arbejdet med kristen-muslimske relationer. Vi 

ønsker at styrke indsatsen på dette område sammen med vores partnere og sammen med danske 

frivillige, der har erfaring fra området og interesse i at bidrage med at videreudvikle vores 

engagement i kristen-muslimske relationer. 

 

Vi ønsker både at støtte op om evangelisationsindsatsen over for muslimer og at bidrage til at 

fremme arbejdet for fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne for eksempel gennem 

forsonings- og diapraksisaktiviteter. Vi ønsker at finde veje til at styrke vores engagement i det 

danske møde mellem muslimer og kristne og fremme et frivilligt engagement i sagen.  

 

D. Udvikling af frivillighed 

Mission Afrika har altid hvilet på et solidt fundament af frivillighed, og det ønsker vi i de kommende 

år at bygge videre på. Der skal både være plads til de personer, der ønsker at bidrage med forbøn og 

økonomisk støtte og dem, der mere direkte ønsker at tage del i Mission Afrikas aktiviteter. Konkret 

vil vi arbejde med følgende områder: 

 

- Vi vil skabe rammer for, at nye projektgrupper kan opstå. Disse skal inden for et klart defineret 

kommissorium og med en vis støtte fra sekretariatet kunne arbejde selvstændigt med forskellige 

projekter og opgaver. Vi ønsker, at de fleste af vores projekter skal være tilknyttet en 

projektgruppe. 

- Vi vil fremme det frivillige engagement, der lægges i genbrugsbutikkerne og arbejde på, at 

butiksmedarbejderne oplever sig som en fuldt integreret del af Mission Afrikas netværk. Vi vil 

opmuntre butiksmedarbejderne til at engagere sig i projektgrupper og andre aktiviteter, der 

vedrører Mission Afrikas formålsarbejde.  

- Vi vil styrke vores relation til menigheder og andre kirkelige foreninger/grupper i Danmark. Vi vil 

arbejde på at indgå gensidigt forpligtende aftaler med menigheder, hvor de inden for en 

afgrænset periode opnår kendskab til og medejerskab for et projekt hos en af Mission Afrikas 

partnere. Engagementet skal have som mål at styrke menighedens missionale identitet, samtidig 

med at det også økonomisk og på anden vis støtter Mission Afrikas partner. 

- Vi vil skabe muligheder for, at unge kan have et godt og meningsfyldt engagement i Mission 

Afrika. Vi vil som led i den bestræbelse udvikle et nyt volontørprogram, der både sikrer 

udbytterige rejseoplevelser og et længerevarende engagement i Mission Afrika.  

- Vi vil udvide ambassadørkorpset og opmuntre flere til at repræsentere Mission Afrika i deres 

lokalområder.  

- Vi vil inddrage frivillige i konkrete opgaver og funktioner på sekretariatet.  

 

 

 

Mission Afrikas bestyrelse, 

11. september 2015 


