Indkaldelse af ansøgninger til AUK-fonden
I forbindelse med opløsning og nedlæggelse af AUK-fonden (Aktionsfond til Kristelig Ulandshjælp og
Økumenisk Kirketjeneste) over en 3-årig periode, sådan som det er godkendt af Civilstyrelsen i august 2016,
indkaldes hermed til ansøgninger indenfor fondes vedtægtsbestemte formål, sådan som fondsbestyrelsen
har skitseret den nedenstående beskrivelse.
Fondes aktiver på 750.000 kr. vil blive uddelt over en 3-årig periode (januar 2017-december 2019),
begyndende fra foråret 2017.

Om AUK-fonden
AUK-fonden har som formål at ’virke for arbejde, der udøves her i landet eller i udlandet ud fra kristelige og
økumeniske synspunkter’ (§2). Af fondes midler kan der ydes støtte til diakonalt arbejde, udsendelse af
missionærer, aflønning af sydpartneres ansatte (§2). I forbindelse med opløsningen skal fondens aktiver
uddeles i forhold til formålsbestemmelsen.

Eksisterende ramme og guidelines
Fonden er gennem en årrække blevet administreret af Dansk Missionsråds forretningsudvalg (formand og
næstformænd for bestyrelsen). Gennem de seneste år er fondens afkast blevet uddelt til ansøgninger med
fokus på korttidsudsendte, partnerskab og kommunikation af mission til bagland. I forbindelse med
opløsningen af fonden vil aktiverne blive uddelt efter de samme retningslinjer, skitseret i det følgende.
For at få del i uddelingerne skal ansøgerne opfylde følgende kriterier:





Ansøgeren skal være udsendt af en af Dansk Missionsråds medlemsorganisationer eller
partnerorganisationer.
Der skal være et aktivt partnerskab mellem medlemsorganisationen og sydpartneren
Støtte til udsendelsen afhænger af en fælles udvikling af en konkret aktivitet mellem udsendte,
medlemsorganisation og sydpartner.
Aktiviteten skal kommunikeres til et dansk bagland, og må gerne have et økumenisk sigte.

Partnerskab
Partnerskab mellem danske organisationer og sydpartnere er det metodiske omdrejningspunkt for mange
af Dansk Missionsråds medlemsorganisationer. Det er håbet, at uddeling af støtte til korttidsudsendte både
fra danske organisationer og fra sydpartnere til Danmark vil kunne styrke partnerskaber.

Kommunikation
Formidlingen af liv og fællesskab i kirker på tværs af økonomiske, kulturelle og geografiske skel er en
afgørende komponent i projektet. Vi ønsker, at kommunikationen skal være båret af en afbalanceret og
velinformeret forståelse af livsbetingelser og trosliv i det globale syd. For at sætte udsendte i stand til at
kommunikere omkring projekter og missionsarbejde vil støtten være betinget af deltagelse i et
forberedende kommunikationskursus før udsendelsen i samarbejde med DMR, eller – hvis det drejer sig om
et ’omvendt rejsestipendium’ – at den korttidsudsendte fra partnerorganisationen deltager i danske
formidlingsaktiviteter. På samme måde vil 25% af tilskuddet kun blive udbetalt efter formidlingsaktiviteter
efter udsendelsen har fundet sted. Dette er for at sikre, at den ekstra finansiering, som AUK-fonden

tilbyder, ikke blot erstatter udsendtes egenfinansiering, men bidrager til øget kommunikation af
livsbetingelser og trosliv i det globale syd.

Udsendelse
I ansøgningen skal det fremgå hvor, hvilket tidsrum og hvilken aktivitet udsendelsen sigter på. En
beskrivelse af den lokale organisations eller kirkes kapacitet i forhold til udsendelsen er også vigtig. Kristne
kirker er rodfæstet i lokale samfund, og har legitimitet og respekt i lokalområdet. Forholdet til en lokal
kirker er derfor afgørende for at en udsendt kan indgå i og integreres i et lokalt samfund i det tidsrum
udsendelsen varer.

Økonomi
Dansk Missionsråds medlemsorganisationer udsender mellem 150 og 200 korttidsudsendte (udsendelse
kortere end et år) om året. Projektet sigter på at støtte dette eksisterende arbejde. Støtte til volontører
deles på følgende måde:




25% af støtten anvendes på forberedelse og træning før og efter udsendelsen
25% øremærkes lokale partnere
50% anvendes til at reducere udsendtes udgifter.

Der kan søges om et tilskud til udsendelse på 2.500 kr. om ugen, dog maksimalt 15.000 kr. per volontør.
Ved uddeling af tilskud udbetales 75% før udsendelsen (til forberedelse, lokale partnere og reduktion af
udgifter) og de sidste 25% efter at de individuelt aftalte formidlingsaktiviteter er afsluttet.

Ansøgninger – frister og uddelinger
Ansøgningsfristerne vil være 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Det er fondsbestyrelsen (bestående af
formand for DMRs bestyrelse og de to næstformænd samt generalsekretæren som sekretær for
bestyrelsen), som behandler ansøgninger og uddeler pengene.

Perspektiv
Kommunikation og formidling af trosliv og diakoni i det globale syd og styrkelse af partnerskaber mellem
danske missionsorganisationer og deres sydpartnere går i dette projekt hånd i hånd gennem støtte til
udsendelse af korttidsudsendte.
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