Frivilligroll

Aktivist
Diakonias aktivistgrupper skapas av människor som inte accepterar att världen är orättvis. Istället vill
de agera för att förändra den. Som aktivist ingår du i en aktivistgrupp med syftet att lära dig mer om
globala frågor inom Diakonias fokusområden och på olika sätt informera om, och agera på detta.
Engagemanget bygger på att man gör det man tycker är roligt, brinner för och hinner med.
Gruppen organiseras som en studiecirkel inom studieförbundet Bilda. Gruppen har frihet att själv
bestämma vilket/vilka teman man vill jobba med och när man vill ses, samt om/när man vill göra
utåtriktade aktiviteter. Aktiviteterna ska ha som mål att sprida kunskap och engagemang till andra och
förändra orättvisa strukturer som håller kvar människor i fattigdom.
Vad ingår i dina uppgifter?
Som aktivist är det du och din aktivistgrupp som, i samråd med Diakonia och Bilda, planerar och
lägger upp er verksamhet. Vanligast är att aktivisters studiecirklar består av fyra delar:
1.

Folkbildning. Gruppen träffas och håller föreläsningar för varandra, bjuder in föreläsare, läser
böcker, kollar på film tillsammans och diskuterar.

2.

Informationsinsatser såsom workshops och föreläsningar på skolor, kyrkor, folkhögskolor.
Information om Diakonia eller aktuella frågor på till exempel mässor, stora möten, festivaler.
Skickar insändare eller artiklar i media, etc.

3.

Utåtriktade insatser eller aktioner på stan, festivaler etc. Temat för utåtriktade insatser är upp till
aktivisterna att bestämma så länge det håller sig inom ramen för Diakonias fokusområden. Det
är vanligt att aktivister kopplar dessa till Diakonias pågående kampanjer.

4.

Insamling av pengar och rekrytering av månadsgivare.

Hur mycket tid kommer det att ta?
Formerna för arbetet i aktivistgrupperna är väldigt fria, så hur mycket tid aktivistskapet tar beror på dig
och de andra i aktivistgruppen! Ni bestämmer själva när ni vill träffas och vad ni vill göra. Ett
standardförslag är en kvällsträff varannan vecka för studier av något slag samt 1-3 utåtriktade
aktiviteter per termin.
Vad förväntar sig Diakonia av dig?
1.

Att du känner till och följer Diakonias policy och riktlinjer för frivilligverksamheten.

2.

Att du förstår och accepterar de villkor och ramar som gäller för just din frivilligroll.

3.

Att du utför de frivilliguppdrag som du åtar dig – eller i god tid informerar din uppdragsgivare ifall
du får förhinder.

4.

Att du tar del av den information din gruppledare förser dig med.

5.

Att du hör av dig till din gruppledare eller Diakonias mobiliseringshandläggare när du har frågor
eller upplever problem i din frivilligroll.

6.

Att du deltar på relevanta utbildningar och informationsträffar.

7.

Att du bär Diakonias ID-bricka eller tröja när du utför insatser riktade till allmänheten.

8.

Att du bemöter alla människor du träffar på ett respektfullt sätt.

9.

Att du behandlar känslig eller personlig information som du får genom ditt frivilliga engagemang
som konfidentiell.

10.

Att du känner dig bekväm i att representera Diakonia som en biståndsorganisation baserad på
kristen värdegrund, oavsett din egen tro.

Vilket stöd får du?
Din aktivistgruppledare stödjer dig i din roll som aktivist samt ger löpande information om ert
aktivistarbete. Mobiliseringshandläggaren på Diakonia hjälper bland annat till med följande:
1.

Erbjuder relevant utbildning.

2.

Samordnar aktivistuppdrag som kommer från Diakonia eller extern part.

3.

Hjälper till med informations- och utbildningsmaterial.

4.

Utbetalar ersättning för ev. tillfälliga aktivistuppdrag och aktivisters utlägg.

Hur får du reda på mer?
På www.diakonia.se/Engagera/Bli-Diakoniaaktivist/ hittar du mer information och kontaktuppgifter till
befintliga aktivistgrupper. Diakonias mobiliseringshandläggare svarar gärna på frågor.
Tack för ditt engagemang. Dina insatser är ett viktigt inslag i Diakonias arbete för att förändra orättvisa
strukturer som skapar fattigdom!

