Straume den 13. september 2018

Råd fra ImF angående valg av misjons- og bistandsprosjekt
I ImF gleder vi oss over at våre skoler og forsamlinger samler inn til misjons- og bistandsprosjekter i
inn- og utland. Noen prosjekt har et klart misjonsfokus, og er derfor direkte fundert i
misjonsbefalingen som Jesus Kristus gav oss. Andre prosjekt har vektlegging på bistand, noe som ofte
er naturlig der en f.eks. skal få en sammensatt elevflokk til å arbeide mot et felles mål. Bibelen
minner oss også om dette: «La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot
troens egne folk» (Galaterbrevet 6:10).
Vi har fått henvendelser om vi kan hjelpe til med noen retningslinjer for slike prosjekt, fordi en noen
ganger opplever spenninger og interessekonflikt på dette området. Vi har ingen illusjoner om at det
blir full samling om prosjekter med vårt bidrag, men vi kjenner likevel på et ansvar for å gi noen
føringer all den tid det er ganske betydelige summer som samles inn.
For å kunne gi gode råd på et felt der vi til dels selv ikke har stor erfaring og kompetanse, har vi bedt
om hjelp fra Digni1, som er en paraplyorganisasjon for 20 kristne organisasjoner som jobber mot
fattigdom og for verdige liv. Når vi sammenfatter deres tilbakemelding med det vi ser selv, nevner vi
disse punktene som viktige:
- Formål: Prosjektet bør ha et definert formål for at det skal virke motiverende, f.eks. å være
en konkret hjelp til mennesker som har det vanskelig.
- Seriøsitet: Mottakerorganisasjonen bør være en norsk, nonprofit organisasjon som skal ha et
styre, godkjent revisor og organisasjonsnummer.
- Evangelisk kristen basis: Dersom en velger en mottakerorganisasjon utenfor sin egen
sammenheng, bør den kunne gi sin tilslutning til Lausannepakten, som er god plattform for
evangelisk og diakonal virksomhet.
- Langsiktighet: Dette er viktig for prosjektet eller virksomheten en vil støtte, fordi genuin
endring tar tid – i noen settinger lenger tid enn i andre.
- Bærekraft: Er prosjektet rigget på en måte som gjør det realistisk at det skal bære seg selv
over tid? Vil de lokale kunne ta over og drive det på egen hånd?
- Myndiggjøring: Bidrar prosjektet til myndiggjøring av menneskene som deltar og gir dem håp
og muligheter til å kunne påvirke sitt eget liv og sin egen situasjon? Myndiggjøring fører også
til verdighet.
- Rettigheter: Bidrar prosjektet til at folk blir bevisst sine rettigheter og settes i stand til å
«kreve» disse rettighetene?
- Slitestyrke: Det er også viktig at bistandsprosjekter ikke er sentrert rundt eller avhengige av
en enkeltperson eller en liten gruppe personer i Norge eller i mottakerland. Dette bidrar stort
til prosjektenes sårbarhet.
Ut over dette bør en kunne sett krav til mottakerorganisasjon om oppfølging av dere som støtter
prosjektet, om god informasjon underveis, om reportasje i mottakerorganisasjonens nettsider/blad,
og om oppmøte når midler skal overleveres.
Så understreker vi til slutt at dette er velmente råd fra ImF sin side, og kom gjerne med forslag til
forbedringer.
Vennlig hilsen
Erik Furnes, generalsekretær
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assisterende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann har hjulpet oss med dette

