
 

Mellemfolkeligt Samvirke jagter fællesskabet – i nærheden af dig! 

 

 

Hvem er det egentlig, der modtager de danske udviklingskroner? Og hvad bliver de faktisk brugt til? 

Det får vi svar på, når ti ambitiøse unge fra fem udviklingslande i Afrika, Asien og Mellemøsten skal turnere 

Danmark i jagten på de fællesskaber, som er grundlaget for et levende, stabilt og velfungerende samfund. 

De unge, som kommer fra Malawi, Nigeria, Palæstina, Bangladesh og Myanmar, er alle aktive forkæmpere 

for udvikling i deres hjemlande og vil i Danmark søge inspiration og jagte fælles løsninger og dagsordener.   

-Jeg ser frem til at blive klogere på hvordan unge kan være med til at udvikle deres samfund og hvordan de 

kan påvirke deres ansvarshavere til at sikre udvikling i lokalsamfundene, siger nigerianske Kingsley Okpabi.  

Af to ruter rundt i det danske sommerland skal deltagerne besøge lokale interessegrupper, virksomheder 

og institutioner, som gennem fællesskaber har sat sig for at løse helt lokale, eller globale, problemstillinger. 

Her skal de sammen samle inspiration, som de kan overføre til lignende dagsordenener i deres hjemlande.  

-Jeg håber, at jeg får mere viden om at tale sårbare og marginaliserede gruppers sag, kræve deres ret til 

ordentlige ydelser og om at påvirke ansvarshavende til at tjene deres folk, siger Nozgenji Bilima fra Malawi.  

Besøgsstederne skal både eksemplificere, hvordan fællesskaber kan skabe forandring, men også give 

deltagerne mulighed for at spejle deres egne udfordringer, dagsordener og daglige kampe i Danmark. 

-Jeg glæder mig til at opleve dansk kultur og samfund og hvordan Danmark tackler sociale spørgsmål, siger 

Toe Wai Khaing fra Myanmar. 

De unge bor hos lokale værtsfamilier, hvor de får en smagsprøve på dansk kultur, familieliv og hverdag og 

kan fortælle deres værter om forholdene og udfordringerne i deres hjemlande Det er der mange af 

deltagerne, som ser meget frem til, fordi værterne er som et kig igennem nøglehullet til livet i Danmark. 

- Jeg glæder mig til en fantastisk tur, hvor jeg kan lære mere om dansk kultur, samfund og det danske folk… 

Jeg vil også repræsentere den palæstinensiske ungdom ved at dele historier om forandring i Palæstina, 

siger Alaa Amro, 21 år, fra Hebron på Vestbredden. 

Det er ti unge, engagerede mennesker, der kommer til Danmark. Unge, som tager ansvar for deres landes 

fremtid og kæmper en brav kamp for sociale, politiske og økonomiske forandringer. Det har de til fælles, og 

mange af deltagerne glæder sig netop til at udveksle erfaringer om redskaber til at skabe positiv forandring.  

-Jeg har set meget uretfærdighed – fra kønsdiskrimination og vold mod kvinder til ulighed og fattigdom. Så 

jeg tager til Danmark for dele de oplevelser med andre, siger Oluwatoyin Adejokun fra Nigeria. 

Vi starter turen rundt i Danmark den 25. august 2016 og afslutter ruten den 5. september 2016. 

Hvis du vil vide mere om programmet, så læs her https://www.ms.dk/paasporet  
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