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Bestyrelsen for Institut for Flerpartisamarbejde vedtog den 22. maj en ny strategi, som
bygger på de erfaringer, vi har indhøstet gennem de første fire års arbejde; plus den
positive vurdering af instituttet, som et britisk konsulentfirma udarbejdede for udenrigsministeriet i efteråret 2013.
Instituttets vision er fortsat som fastlagt i loven:
At fremme udviklingen af velfungerende demokratiske politiske partier, flerpartisystemer og andre institutioner som centrale elementer i en demokratisk kultur
i udvalgte udviklingslande.
Vores mission er at gøre dette ved:
At etablere partnerskaber med politiske partier, flerpartiplatforme og andre institutioner med aktiv inddragelse af danske politiske partier, danske aktører og internationale partnere.
Derudover har bestyrelsen valgt at fokusere på to overordnede mål, hvor vi ønsker
at opnå resultater inden for nogle udvalgte fokusområder.
Det første område retter sig især mod de enkelte politiske partier vi samarbejder med:

DIPD skal bidrage til, at politiske partiers kapacitet til at fungere demokratisk
styrkes, og at partierne er repræsentative og ansvarlige.
Her skal der bl.a. fokuseres på at involvere kvinder og unge; etablere demokratiske
procedurer; sikre kapacitet til at udvikle politikker og at kommunikere med borgerne .
Det andet område retter sig især mod platforme af flere partier:
DIPD skal bidrage til at styrke den politiske dialog og samarbejdet mellem partier i et flerpartisystem.
Her skal der bl.a. fokuseres på at bruge platforme til at fremme den tværpolitiske dialog; styrke den interne demokratiske kultur i partierne; og tages initiativer omkring lovgivning for og regulering af det partipolitiske system.
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Strategien fortæller også om den overordnede ’strategi for forandring’, som de konkrete indsatser tager udgangspunkt i; hvilke principper vi bruger til at vælge partnere og
lande; samt hvad vi betragter som instituttets kerneydelser. Desuden indeholder strategien et afsluttende kapitel, hvor der gøres rede for de organisatoriske målsætninger
for de næste tre års arbejde.

Strategien foreligger i såvel en dansk som en engelsk udgave.
Yderligere informationer ved henvendelse til:
Bjørn Førde, Direktør: 50 93 53 86, bjf@dipd.dk
Mere information om DIPD og de danske partiers projekter: http://dipd.dk/
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