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Udvalget arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål og ambition.
Udvalget er nedsat for perioden november 2014 – november 2018.
Kommissorie inden for område
Visionen for FDFs internationale arbejde er, at alle FDFere bliver sig den globale omverden bevidst,
tager ansvar, går i dialog og engagerer sig i verdens kulturelle mangfoldighed både på kreds, nationalt
og internationalt niveau.
Målsætninger
• Alle medlemmer i FDF skal møde internationalt arbejde.
• Mange FDFere skal have en international oplevelse.
• Internationale erfaringer, oplevelser og resultater skal kommunikeres bredt i FDF.
Vision og målsætninger er fra International Udvalgs strategi, behandlet og vedtaget af HB januar 2012
Opgaver
Beskrivelse af nye udviklingsopgaver, der er forbundet med arbejdet
· Afsøge mulighederne for og arbejde med:
- Internationalt Familiearbejde
- Samarbejde med en eller flere Østeuropæiske organisationer om et større arrangement
- Partnerskab med Junior Ministry

·

Gentænke udvalgets arbejde med kredsudvekslinger og landsdelenes udlandsture, med
inspiration fra andre organisationer.

·

Arbejde sammen med Landslejrens Internationale Udvalg om:
- Planlægning af den internationale dimension på landslejren
- Sammenhæng med FDFs øvrige internationale arbejde – herunder konkrete initiativer i
forlængelse af landslejren.
Arbejdsformen vil indebære fællesmøder imellem IU og LLIU, samt personsammenfald imellem de
to udvalg.

·

Undersøge om det er mere hensigtsmæssigt at dele det nuværende arbejde i IU op, således at
der nedsættes et nyt udvalg, der arbejder med missionsprojekter, ulands-problematikker,
kontakt til danske partnere som FKN og Danmission o.l.

Beskrivelse af øvrige opgaver, der er forbundet med arbejdet
· I samarbejde med generalsekretær og forbundskontor at holde kontakt til og aktivt deltage i
arbejdet med FDFs samartsbejdspartnere i udlandet, herunder Global Fellowship, FIMCAP,
FIMCAP Europe og European Fellowship, så arbejdet styrkes og udvikles.
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·
·
·
·
·
·

Være FDFs kontakt og samarbejdspartner til Silkeborg Højskole i forbindelse med Youth
Empowerment-linjen.
Vurdere samt eventuelt sikre FDFs deltagelse på kurser, stævner og lejre i udlandet.
Formidle internationale aktivitetstilbud til kredsene, samt være en ressource for kredse,
netværk og landsdele, der ønsker at lave internationale aktiviteter.
Orientere sig i det igangværende missionsprojekt samt efter behov at sparre med
projektgruppen om missionsprojekternes form og indhold. (Missionsprojektet har ansvaret)
Bistå hovedbestyrelsen ved udvælgelse af projekter og samarbejdspartnere i forhold til
kommende missionsprojekter.
Opfordre et udvalg til planlægning og gennemførelsen af Jagten2017

Mål og forandringsperspektiver for udvalgets arbejde
Udvalgets arbejdsform
-

Udvalget prioriterer opgaver der giver energi, og ved det forstår vi:
o Opgaver, der involverer faktisk kontakt med internationale partnere i andre lande
o Muligheder for at give mange FDFere en international oplevelse
o Facilitering af de særlige internationale oplevelser vi kan tilbyde igennem FDF:
Oplevelser man ikke får som almindelig turist, både i forhold til hvor man rejser hen,
og de muligheder man har for at møde lokale på sin rejse.

-

Internationalt Udvalg bliver typisk bedt om at løse mange opgaver af vores
samarbejdspartnere. Den ovenstående orientering betyder, at udvalget vil prioritere i de
udefrakommende opgaver, som vi påtager os, og i højere grad arbejde med egne initiativer.

-

Udvalget vil arbejde med at få en række nye unge kræfter ind i det internationale arbejde, som
organiserende kræfter i f.eks. projektorienteret arbejde. Dette opnås bl.a. ved styrket kontakt
til tidligere deltagere på internationale arrangementer.

-

Udvalget vil arbejde hen imod færre tunge driftsopgaver, både ved at ændre udvalgets
arbejdsform og ved at skære ned på antallet af disse opgaver, til fordel for de mere
energigivende aktiviteter.

Ressourcer
a. Økonomi i kommissoriet
Internationalt udvalg har et selvstændigt budget på kr. 125.000 inkl. midler til Minglabar
Myanmar i hhv. 2015 og 2016.
b. Beskrivelse af brugen af menneskelige ressourcer
Udvalget har tilknyttet en ansat ressource efter nærmere aftale

