Medlemsmøde om nye fælles læringsprojekter
DMRs og DMRUs medlemsorganisationer inviteres hermed til medlemsmøde den 8. juni
2017 kl. 10.00 – 15.00 i Odense. Vi ønsker sammen at påbegynde udviklingen af to større
fælles læringsprojekter om hhv. lokal menighedsbaseret diakoni og tros- og religionsfrihed i
udviklingsarbejdet.

DMRU inviterer hermed til medlemsmøde med henblik på udvikling af to fælles læringsprojekter,
om hhv. lokal menighedsbaseret diakoni og tros- og religionsfrihed. På medlemsmødet vil vi søge at
afklare erfaringer, behov, kapacitet og udviklingsmuligheder blandt medlemsorganisationerne i
forhold til de to temaer. Målet er at afklare metode, indhold og mål for læringsprojekterne, så de
kan skabe værdi for medlemmerne og udviklingsarbejdet i Syd.

Hvorfor læringsprojekter?
For det første er læringsprojekterne et udtryk for, at DMRU fællesskabet ifølge den nye strategi
ønsker at være et center for videns- og kapacitetsudvikling til gavn for medlemmerne. For det andet
har Udenrigsministeriet givet udtryk for, at man i 2018 ønsker at øge finansieringen til DMRU for at
give DMRU mulighed for at igangsætte egne projekter, der kan understøtte medlemmernes arbejde
i Syd bl.a. ift. tros- og religionsfrihed. De fælles projekter er derfor afhængig af, om denne
finansiering i sidste ende bliver bevilget for 2018.

Hvorfor menighedsbaseret diakoni?
Vi ønsker konkret at følge op på vores læringsreview i 2016 og efterfølgende seminar ved
generalforsamlingen i 2017 om menighedsbaseret diakoni og de ofte uudnyttede lokale ressourcer,
som kirker og trosbasserede organisationer kan bringe ind i udviklingsarbejdet. Men det handler
også om, hvordan kirkelige ledere lokalt kan være en stemme for forandring, og om hvordan lokal
kirkelig organisering fuldt ud kan udfolde en diakonal tilgang med fokus på forsoning, forvandling
og myndiggørelse.

Hvorfor tros- og religionsfrihed?
Tros- og religionsfrihed er en integreret del af det rettighedsbaserede udviklingsarbejde, som
DMRU i mange år har søgt at fremme. En række partnerorganisationer udfører deres arbejde i
områder præget af manglende tros- og religionsfrihed, og nogle adresserer direkte disse
udfordringer. Presset på tros- og religionsfriheden er voksende, og ved at fokusere på dette tema
håber vi at kunne gøre det til en tværgående prioritet i trosbaserede organisationers arbejde, og på
den måde fremme bl.a. kristne minoriteters muligheder og plads i civilsamfundet.

Hvad vil projekterne indeholde?
Projekterne vil tage udgangspunkt i medlemsorganisationernes eksisterende partnerskaber og
aktiviteter og i de kontekster, hvor temaerne særligt er relevante. Som en del af projekterne vil de

deltagende organisationer få adgang til finansiering til at styrke og udvikle deres arbejde indenfor
disse temaer. Alle medlemsorganisationer er inviterede til at deltage, og nogle har allerede vist
interesse.
Med udgangspunkt i dette konkrete arbejde og i internationale erfaringer mere bredt vil vi søge at:
 styrke og udvikle det eksisterende arbejde gennem erfaringsopsamling og vidensdeling
 lave evidensbaseret dokumentation af udviklingseffekten af arbejdet mere bredt
 dokumentere god praksis ang. metoder, redskaber, indikatorer og tilgange
 lave workshops og undervisning til udbredelse af viden og god praksis på området

Hvad er den videre proces?
Efter medlemsmødet vil DMRU udforme to projektoplæg, som vil blive delt med de deltagende og
interesserede medlemmer, som herefter kan give deres input inden projektbeskrivelsen
færdiggøres.
Vi håber dette initiativ har jeres interesse, og ser frem til jeres deltagelse og input.
I vil efter tilmelding få tilsendt yderligere detaljer og materiale forud for mødet.
Tilmelding til Peter Blum Samuelsen på pbs@dmr.org eller Jonas Adelin Jørgensen på jaj@dmr.org
senest 1. juni 2017.
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