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INTRODUKTION

UDDANNELSE ER
AFGØRENDE
For AXIS er kvalitetsuddannelse en forudsætning for bæredygtig udvikling og forandring.
Uddannelse er en menneskeret, som sikrer den
enkelte bedre mulighed for at kræve andre rettigheder.

Samtidig er uddannelse afgørende for, at fattige og udsatte kan udfordre magthavere og påvirke sociale, kulturelle, økonomiske og politiske
beslutninger.

AXIS støtter marginaliserede befolkninger i
Vestafrika og Sydamerika i at opnå kvalitetsuddannelse, der styrker deres viden om rettigheder og øger deres handlekraft.
AXIS opbygger stærke partnerskaber med lokale
civilsamfundsorganisationer, fordi de spiller en
vigtig rolle i at mobilisere og engagere fattige
og marginaliserede gruppers deltagelse i udviklings- og beslutningsprocesser.

Kvalitetsuddannelse er en uddannelse baseret på elevernes egen viden, sprog og kultur. Med dette som udgangspunkt,
udvikler uddannelsen elevernes nysgerrighed, kritiske sans, kreativitet, refleksion, viden, færdigheder og holdninger.
Dette understøttes af et relevant curriculum, indhold, mål og deltagerorienterede metoder.
Målet er at eleverne bliver aktive borgere.

VI HAR SÆRLIGT FOKUS PÅ
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Vores indsatser fokuserer på udvikling af kvalitetsuddannelse.
Det gør de bl.a. ved at opkvalificere lærere på læreruddannelserne,
fokusere på tosproget interkulturel undervisning, aktivere og styr
ke børn gennem leg og læring og sætte seksuelle og reproduktive
rettigheder på dagsorden.

Tarkpaa, Savelugu, Ghana

SIERRA LEONE

8.534793363784, -11.596396514393

GHANA

7.942006986234, -1.384665504429

PERU

-10.492824189752, -75.208166105723

BOLIVIA

-16.830453361155, -64.793126999028

HVEM ER VI

BYGGET PÅ
FRIVILLIGT
ARBEJDE

AXIS er en organisation, der er vokset ud af et frivilligt engagement
og solidaritetsarbejde i 1980’erne og 1990’erne. Ved grundlæggelsen
af AXIS i 1995 støttede vi sociale og faglige organisationer i Peru og
Sydafrika.
AXIS er bygget på frivillige kræfter, og det er fortsat omdrejnings
punktet for vores arbejde. AXIS har gennem årene været i stand
til at tiltrække dedikerede og kompetente frivillige, og er en stærk,
medlemsforankret forening.
AXIS har i dag en programaftale med CISU (Civilsamfund i Udvikling).

Moglaa Junior High School, Savelugu, Ghana

VISION & MISSION

EN VERDEN MED
MINDRE ULIGHED
VISION

En verden med mindre ulighed og større social
retfærdighed, hvor alle mennesker kender deres
rettigheder og gør brug af dem til at påvirke sociale, kulturelle, økonomiske og politiske beslutninger i kampen for at opnå et værdigt liv.

MISSION

At støtte marginaliserede befolkningsgrupper
i at opnå bedre levevilkår gennem kvali
tetsuddannelse. Det gør vi gennem opbygning
af stærke partnerskaber med lokale organisationer, der arbejder rettighedsbaseret og med
fokus på uddannelse.

STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

I 2021-25 HAR
VI SÆRLIGT
FOKUS PÅ
VERDENSMÅL 4
Kvalitetsuddannelse

At udbrede viden og færdigheder om
menneskerettigheder, ligestilling mellem
kønnene, medborgerskab og anerkendelse
af kulturel mangfoldighed
At udvikle pædagogiske og participatoriske
tilgange og modeller

VERDENSMÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
At udbrede viden om seksuelle og
reproduktive rettigheder og styrke den
seksuelle og reproduktive sundhed
At styrke piger og kvinders lige muligheder og effektive deltagelse i beslutnings
processer
At sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse

VERDENSMÅL 10
Mindre ulighed

At styrke vores målgruppers kompetencer
og handlekraft til at påvirke sociale,
kulturelle, økonomiske og politiske beslut
ningsprocesser, som vedrører deres liv

VERDENSMÅL 17

Partnerskaber for handlinger
At styrke vores partneres kompetencer og
handlekraft, så de har bedre mulighed for at
yde indflydelse på sociale, kulturelle,
økonomiske og politiske forandrings
processer og derved sikre bedre levevilkår
for vores målgrupper
At styrke civilsamfundets muligheder for at
organisere sig og kræve rettigheder

FOKUS PÅ KVALITETSUDDANNELSE

VI ARBEJDER
FOR FIRE
VERDENSMÅL
Kvalitetsuddannelse er både en rettighed og et effektivt middel til at styrke og skabe muligheder
for marginaliserede befolkningsgrupper. Gennem de sidste årtier er flere og flere børn kommet i
skole. Det er dog ikke nok, at børnene møder op i klasselokalet. Det kræver langsigtede og
bæredygtige indsatser at implementere en uddannelse af høj kvalitet, som støtter eleverne i at
blive aktive borgere. Hvis undervisningen ikke er engagerende og ikke tager udgangspunkt i
elevernes eget sprog og kulturelle virkelighed, vil mange børn forlade skolen uden tilstrækkelige
færdigheder.

Kvalitetsuddannelse er afgørende for at sikre pigers og kvinders mulighed for at deltage i sociale,
kulturelle, økonomiske og politiske beslutningsprocesser. Piger, der går i skole, gifter sig oftest
senere, får færre børn og får et bedre liv. Omkring 225 mio. kvinder har i dag ikke adgang til
prævention og har dermed ikke mulighed for at undgå uønsket graviditet. Mange kvinder får flere
børn, end de ønsker, og det gør det sværere at bryde fattigdomsspiralen for dem selv og deres
familier. Derfor er det vigtigt at give piger og kvinder adgang til kvalitetsuddannelse, herunder
seksualundervisning, som fokuserer på seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed.

Kvalitetsuddannelse er et af de mest lighedsskabende midler, der findes. Det er et vigtig grundlag til at løfte befolkninger ud af fattigdom. Det er samtidig en langsigtet investering i demokrati, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Ringe kvalitet i undervisningen er med til at
fastholde fattige på bunden af samfundet. Ofte er uddannelse baseret på læseplaner, som er
fremmedgørende og ekskluderende – i særdeleshed for oprindelige folk. Som konsekvens har det
afskåret dem fra at få indflydelse og forringet deres mulighed for at kæmpe sig ud af fattigdommen.

Civilsamfundsorganisationer spiller en vigtig rolle i at mobilisere og engagere fattige margina
liserede gruppers deltagelse i udviklingsprocesser. De er en vigtig del af velfungerende samfund og bidrager til en retfærdig fordeling af samfundets ressourcer. AXIS’ arbejde i Vestafrika og
Sydamerika foregår i tæt samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer. Vores partnere er
de udførende og implementerende i samarbejdet. Vores fælles indsatser tager udgangspunkt i
partnernes tætte relation til målgrupperne, deres faglige kompetencer og indgående kendskab til
den lokale kontekst.

HVORDAN ARBEJDER VI

KVALITETSUDDANNELSE ER
EN RETTIGHED

AXIS’ arbejde er forankret i den menneske
rettighedsbaserede tilgang, som er baseret på:
deltagelse, ansvarlighed, ikke-diskrimination,
åbenhed og gennemsigtighed. Kvalitetsuddannelse er en rettighed og vi arbejder for at mobilisere vores målgrupper til at kræve deres rettigheder.
AXIS består af en stor gruppe frivillige koordinatorer, en række frivillige faglige eksperter, et lille
sekretariat og en frivillig bestyrelse. AXIS’ koordinatorer varetager det daglige samarbejde med
vores partnere og har hovedansvaret for indsatserne. De faglige eksperter bidrager til kva
litetssikring og udvikling af metoder og modeller.
Sekretariatet understøtter den frivillige indsats
med vejledning, sparring, støtte ifm. økonomisk
drift samt øvrige administrative opgaver. Den
overordnede ledelse og strategiske udvikling
varetages af bestyrelsen.

AXIS, Danmark

VORES UDVIKLINGSINDSATSER BYGGER PÅ
TRE ELEMENTER:
Evidensbaserede strategiske ydelser,
hvor vi udvikler og validerer nye
undervisningsmodeller
Kapacitetsopbygning af partner
organisationerne og civilsamfunds
organisationer, typisk i form af kurser,
workshops og den løbende sparring med
koordinatorer og sekretariat
Fortalervirksomhed målrettet lokale,
regionale og nationale myndigheder samt
internationale organisationer og andre
aktører

FINANSIELT GRUNDLAG

ØKONOMI I AXIS
AXIS’ primære finansieringskilde er midler fra
civilsamfundspuljen under CISU. Det er forvent
ningen, at den største del af foreningens finansielle grundlag i den indeværende strategiperiode fortsat vil komme derfra.
AXIS’ finansielle grundlag har siden 2016 været
suppleret med en betydelig donation fra Hempel
Fonden. Endelig modtager AXIS tipsmidler, donationer og medlemskontingenter.

Det er vores ambition at øge den private finansiering i 2021-2025 gennem samarbejde med
private virksomheder og fonde, der ønsker at
støtte uddannelsesindsatser.
Som programorganisation modtager AXIS en
fireårig programbevilling via CISU på ca. 4 mio.
årligt. Derudover modtager AXIS ca. 2 mio. kr.
fra Hempel Fonden. Mindre beløb modtages fra
medlemskontingenter og donationer.

SÅDAN BLIVER
PENGENE BRUGT

HER KOMMER
PENGENE FRA

