14-12-2012

Invitation til lancering af Dansk Flygtningehjælps Diaspora Program
Dansk Flygtningehjælp inviterer de afghanske og somaliske diasporasamfund i Danmark til
lanceringen af Dansk Flygtningehjælps Diasporaprogram, der sigter på at styrke
diasporaorganisationers rolle i nødhjælp, genopbygning og udvikling i deres oprindelseslande.
Tid og sted
Lørdag d. 12. januar 2013 kl. 11.00-16.00 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2 G, 1448 København
Mødet vil blive åbnet af Udviklingsminister Christian Friis Bach og Dansk Flygtningehjælps
Generalsekretær Andreas Kamm og foregår på dansk.
Beskrivelse:
Diasporasamfund i Danmark og andre vestlige lande udviser en stor interesse og potentiale for at
bidrage til udviklingsaktiviteter i deres oprindelseslande og har en vigtig rolle at spille som
udviklingsaktører. Derfor lancerer Dansk Flygtningehjælp nu Diasporaprogrammet, som er en
videreudvikling af pilotprojektet ”Diaspora Puljen”. Programmet arbejder videre med at styrke den
somaliske og afghanske diasporas rolle i nødhjælp, genopbygning og udvikling af deres
oprindelseslande.
Ved lanceringen af Diasporaprogrammet præsenteres ansøgningskriterier for Programmets pulje,
der kan søges af diasporaorganisationer fra Somalia og Afghanistan med henblik på at
implementere projekter i deres oprindelseslande. Endvidere afholdes valg til to Advisory Boards,
der rådgiver Dansk Flygtningehjælp vedrørende programmets aktiviteter i de to lande. Læs mere
om Advisory Boards’ rolle samt mulighed for opstilling til valg af Advisory Board i bilaget til denne
invitation.
Efter lanceringen vil relevante dokumenter til puljen (ansøgningsformular mv.) kunne downloades
fra: http://www.drc.dk/relief-work/diaspora/
Tilmelding
Deltagelsen ved stormødet er begrænset, og tilmelding er derfor nødvendig, og vil ske efter førsttil-mølle princippet. Tilmelding til mødet skal ske senest d. 7. januar 2013 på e-mail til
diaspora@drc.dk eller per brev til Dansk Flygtningehjælps adresse, att. Diaspora Program. Ved
tilmelding skal angives navn, adresse, e-mail og telefonnummer, samt evt. hvilken organisation
man er medlem af.
Bemærk, at kun tilmeldte personer vil kunne stemme til valget af Advisory Boards.
Foreninger, hvis medlemmer er bosat i Jylland eller Fyn kan ansøge om et transporttilskud til
deltagelse i mødet. Transporttilskud kan gives til højst to medlemmer pr. forening og er fastsat til
400 kr. for deltagere fra Jylland og 300 kr. for deltagere fra Fyn. Ansøgning om transporttilskud
skal fremsendes senest d. 7. januar 2013 på e-mail til diaspora@drc.dk og skal indeholde navn på
foreningen samt på den eller de to personer, som vil deltage ved mødet. Bevilget transporttilskud
udbetales på mødet ved fremvisning af id.
Yderligere information
For yderligere spørgsmål kontakt Dansk Flygtningehjælps Diasporaprogram på diaspora@drc.dk
eller 33 73 50 06.
Med venlig hilsen,
Mingo Heiduk Tetsche
Koordinator for Dansk Flygtningehjælps Diasporaprogram

Program:
11:00 – 11:30

Ankomst

11:30 – 12:00

Velkomst og åbning af Diasporaprogrammet ved Udviklingsminister
Christian Friis Bach og Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp,
Andreas Kamm

12:00 – 13:00

Introduktion til Diasporaprogrammet

13:00 – 13:30

Oplæg ved udvalgte Diasporaforeninger, der har implementeret
projekter under pilotfasen

13:30 – 14:00

Præsentation af kandidater til Advisory Boards

14.00 – 14.30

Pause – forfriskning og mulighed for at møde kandidater til Advisory
Boards

14:30 – 14:45

Valg til Advisory Boards

14:45 – 15.30

Projektmesse – mulighed for at stille spørgsmål til Diaspora foreninger,
der har implementeret projekter under pilotfasen

15.30 – 15.40

Annoncering af valgresultat: medlemmer i Advisory Boards

15:40 – 16:00

Opsamling på dagen, næste skridt og tak for i dag

