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STATUS & PERSPEKTIVER

Om CISU

Ny pulje og nye
retningslinjer
Status og Perspektiver er CISUs årsskrift
og udgives i forbindelse med CISUs
generalforsamling i april. Her er både
nøgletal, beretninger og artikler, der
beskriver CISUs arbejde og kontekst.
Siden sidste udgave af Status og
Perspektiver har CISUs puljer gennemgået tydelige ændringer. Civil
samfundspuljen har været gennem
en reform og en ny, humanitær pulje
er kommet til. Det kan man naturligvis
læse om i dette års udgave. Desuden
kan man finde eksempler på arbejdet
inden for FN’s verdensmål, og på midtersiderne er en grafisk fremstilling
af det tracerstudie, rådgiverne Nina
Lauritzen og Donna Mayer foretog i
Filippinerne.

CISU – CIVILSAMFUND
I UDVIKLING
CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af 276 folkelige foreninger i Danmark, der alle er engagerede i udviklingssamarbejde – enten
som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.
• Medlemsorganisationerne er vidt forskellige og afspejler den mangfoldighed, der er
en af CISUs værdier. På trods af deres forskellighed har de dog typisk det til fælles,
at deres arbejde er baseret på en høj grad
af frivillighed og et partnerskab med organisationer i udviklingslande.
• Hvert år melder cirka 10 procent af medlemsorganisationerne sig ud, mens andre
kommer til. Medlemstallet er således støt
stigende fra 30 i 1995 til 276 i år. Du kan
se CISUs aktuelle medlemsliste på cisu.dk/
medlemsoversigt eller på side 21.
• Alle medlemsorganisationer har adgang
til gratis rådgivning om, hvordan udviklingsprojekter og -programmer samt oplysningsaktiviteter kan tilrettelægges og
gennemføres, om strategi og organisationsudvikling, om samarbejde med partnere i udviklingslande og meget mere.

CISU – CIVILSAMFUND I UDVIKLING
KLOSTERPORT 4X, 3. SAL
8000 AARHUS C
TEL: +45 86 12 03 42
ALLE HVERDAGE 10-15
CISU@CISU.DK
WWW.CISU.DK
STATUS OG PERSPEKTIVER BLIVER UDGIVET
HVERT ÅR I FORBINDELSE MED CISUS
GENERALFORSAMLING.
REDAKTIONEN ER AFSLUTTET 2017-04-07
TEKST: CAMILLA BØGELUND OG KIM JENSEN

• Gennem rådgivning og kurser udvikler CISU
medlemsforeningers faglige kompetencer
for at styrke ligeværdige partnerskaber og
fremme gensidige bidrag mellem danske organisationer og partnere i udviklingslande.
• CISU udbyder faglige kurser, fyraftensmøder og workshops til medlemmerne.
• CISU laver også træningsmateriale og
faglige papirer om blandt andet projektplanlægning, finansielle standarder, udviklingstrekanten, partnerskaber og fortalervirksomhed. Materialerne står til rådighed
for alle via hjemmesiden cisu.dk

• CISU forvalter Civilsamfundspuljen på
vegne af Danida. Puljen støtter folkelige
foreningers projekter i udviklingslande.
CISU forvalter desuden en mindre pulje til
oplysningsaktiviteter i Danmark og en pulje
til civilsamfundsindsatser i EU’s nabolande
mod øst og sydøst. Som noget nyt vil CISU
fra 2017 administrere en humanitær pulje.
• CISU repræsenterer sine medlemsforeninger
i Globalt Fokus og en række tværgående råd
og udvalg. Desuden arbejder CISU på at fremme medlemsorganisationernes interesser i
forhold til Udenrigsministeriet og Folketinget.
• Udgifterne til rådgivning og kurser dækkes
via tilskud fra Danida. Den politiske indsats
på vegne af medlemmerne finansieres
alene via medlemskontingenter og andre
egenindtægter.
• CISUs medarbejdere rejser jævnligt i samarbejdslande i Afrika, Asien, Latinamerika og
EU’s naboskabslande. Læring og erfaringer
bliver stillet til rådighed for blandt andet
medlemsforeningerne, det øvrige bistandsmiljø samt de danske ambassader.
• Varige forandringer i udviklingslande, kræver
også ændringer i Danmark. Derfor støtter
CISU oplysning, kampagner og holdningsbearbejdning i Danmark via kurser, rådgivning
og gennem vores egen oplysningspulje.
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Skoleliv i Nepal har i en årrække støttet
de fattigste kvinder i Devadaha i Nepal i at få bedre økonomiske forhold
og sundhed. Kvinderne har fået ny viden om økologisk jordbrug, ernæring
og hygiejne og er blevet organiseret
i grupper, hvor de er begyndt på en
fælles opsparing og forretningsplaner.

Indhold

IGF Danmark og deres indiske partner
bekæmper underernæring i Sunderbans i Indien. Med målet om at forbedre ernæringstilstanden for børn
under 5 år i området oplyser organisationerne befolkningen om myndighedernes forpligtelser til at bekæmpe
fejlernæringen.

I 2015 vedtog verdens
ledere FN’s 17 Verdensmål for
bæredygtig udvikling.
Tilsammen udgør målene nu en
plan, som har potentialet til at
gøre os i stand til at udrydde ekstrem fattigdom, bekæmpe global
ulighed og stoppe klimaforandringer inden år 2030.

FN’s verdensmål er gensidigt afhængige af
hinanden på samme måde som CISUs medlemsorganisationer er gensidigt afhængige
af hinanden. Målene giver en sammenhængskraft og kan binde os sammen i arbejdet for en mere retfærdig verden.
CISUs medlemsorganisationer bidrager
samlet set til opfyldelsen af alle Verdensmålene. Det vil vi gerne vise i dette nummer af
Status & Perspektiver.

I Uganda støtter Kræftens Bekæmpelse opbygningen af en stærk, lokal
civilsamfundsorgansiation, der kan
kæmpe for retten til sundhed og sundhedsydelser til patienter med kræft,
diabetes og hjertekarsygdomme.

CISU OG FN’S 17
VERDENSMÅL FOR
BÆREDYGTIG UDVIKLING
Derfor er der 17 små bokse med eksempler
på igangværende projekter, hvor medlemsorganisationerne bidrager til opfyldelsen af et verdensmål.
Projekterne kan være støttet af både Civilsamfundspuljen, Naboskabspuljen, Puljen for Klima og Miljø eller som en partnerskabsaktivitet.
De 17 bokse giver også et billede af forskelligheden og mangfoldigheden i CISUs med-

lemsorganisationer. På cisu.dk/verdensmål
kan du finde en længere udgave af teksterne.
Forsidebilledet viser også eksempler på,
hvordan CISUs medlemsorganisationer arbejder med de 17 Verdensmål. Illustratrationen
er tegnet af den filippinske grafiker, Terence
Eduarte, og udviklet i samarbejde med Camilla
Bøgelund, journalistpraktikant i CISU.
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Bestyrelsen
Tekst

VI HAR EN ROLLE
AT SPILLE
Det seneste år har bragt meget med sig. Når
man ser på den internationale scene, er der
god grund til mismod; der stilles spørgsmålstegn ved menneskerettighederne, og samarbejdet fungerer ikke godt nok i FN og EU.
Verdens store nationer tager ikke deres ansvar på sig, og de langvarige konflikter i verden udstiller deres manglende samarbejde.
Sådan en tid må give anledning til personlig
eftertanke. Vi må hver især tage på os at spille
en positiv rolle der, hvor vi nu kan. Civilsamfundet har en rolle at spille – vi kan gennem
vores organisationer vise, at principper og
idealer har en værdi og omsætte dem til praksis. Vi gør en forskel i verden, uanset om vi
arbejder med små lokale fiskeriforeninger
eller internationale sundhedsnetværk. CISU
skal det kommende år se nærmere på denne
rolle – både på generalforsamlingen og frem
mod formuleringen af en ny strategi i 2018.

Ny økonomi og nye tiltag
For CISU var 2016 året med store nedskæringer. Bestyrelsen har haft fuldt fokus på at sikre,
at CISU kom igennem dem som en hel organisation – at alle medlemsorganisationerne
fortsat oplever CISU som relevant. Vi mener,
at det er lykkedes, og vi vil gerne takke jer for
at have holdt hovedet koldt undervejs.
Nedskæringerne har krævet sit, i særdeleshed for organisationer, som har oplevet en
voldsom nedgang i finansieringen af deres
arbejde. Det er dog bestyrelsens klare vurdering, at vi har gennemført nedskæringerne så
forsvarligt som muligt. Vi nedtonede for en
periode omfanget af kurser og rådgivning og
sekretariatet har gennemført en lang række
effektiviseringer af arbejdsgangene – senest
digital ansøgning til puljerne. Vi er nu vendt
tilbage til en mere normal tilstand igen, dog
med færre aktiviteter end tidligere.
Bestyrelsen satte desuden midler af til investeringer i udvikling af nye tiltag for CISU i
den nye økonomiske situation. Det har der
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været god brug for, for det har resulteret i
en større reform af puljerne. Formålene har
været forenkling for ansøgerne samt at give
bedre mulighed for samarbejde med andre
slags aktører og at skaffe finansiering fra andre
kilder. Alt sammen som direkte konsekvens af
nedskæringerne. I har som medlemsorganisationer virkelig været på banen i den proces
og forholdt jer til, hvilken Civilsamfundspulje
vi skal have i fremtiden. Resultatet er derfor
ikke bare udtryk for, at vi har færre penge i
puljen. Det er ligeså meget et udtryk for nye
muligheder. Vi håber, fra bestyrelsens side, at I
vil benytte jer af dem – også til at eksperimentere og prøve nye ting af. Muligheden for at
få penge til at skaffe midler fra anden side er
også blevet udvidet. Brug den!

Indsats giver pote
Sekretariatet har samtidig lagt et stort stykke
opsøgende arbejde i at sikre flere midler til
medlemsorganisationernes arbejde. Derfor
lykkedes det CISU at vinde udbuddet af en ny
pulje, kaldet DERF, til humanitære indsatser i
samarbejde med Red Barnet og det engelske
netværk START. I samarbejde med partnere
fra seks andre lande har CISU også søgt EU
om midler. Målet er at få en ny pulje til oplysningsaktiviteter i Danmark koblet med kapacitetsopbygning. Der foreligger i skrivende
stund positiv respons fra EU, men endnu ikke
en endelig godkendelse. Medlemsorganisationerne vedtog begge de nye tiltag på den
ekstraordinære generalforsamling i oktober.
En anden ny ting, som dog er på initiativ
fra Udenrigsministeriet, er, at de organisationer, som ikke kan eller vil fastholde deres
rammebevilling hos Udenrigsministeriet, vil
kunne søge om program hos CISU. Flere af de
organisationer har før i tiden haft alle deres
projekter i CISU-regi, og vi vil fra bestyrelsens
side byde dem velkommen tilbage. Vi vil dog
også insistere på, at CISU skal tilføres de ekstra midler, som det vil kræve.

FOTO: Pernille Bærendtsen

Sekretariatet er desuden i løbende dialog
med Udenrigsministeriet om at øge midlerne i Civilsamfundspuljen. Bestyrelsen håber,
at det, sammen med vores henvendelser til
Folketingets ordførere, bærer frugt på sigt. I
første omgang glæder vi os over, at næsten
en tredjedel af besparelsen er blevet rullet
tilbage i finansloven for 2017.
Da Danmarks nye udviklingsstrategi blev
præsenteret i sommeren 2016, kunne bestyrelsen med glæde konstatere, at Civilsamfundspuljen ikke ville blive underlagt bestemte temaer eller geografisk prioritering.
Resten af civilsamfundsstøtten, som bliver
givet gennem strategiske partnerskaber
med udvalgte rammeorganisationer, bliver
derimod i højere grad indrettet efter de politiske prioriteter. Civilsamfundspuljen er stadig en åben pulje i den forstand, at man kan
arbejde med det, som ansøgerne og deres
partnerorganisationer finder mest relevant.
Det har været vigtigt for bestyrelsen at holde fast i, fordi CISUs medlemsskare rummer
knap 300 vidt forskellige organisationer. Det
ville have været sådan en skam at tabe en
stor del af det engagement på gulvet, fordi
man ikke længere kunne arbejde med for
eksempel miljø eller uddannelse i Civilsamfundspuljen. CISUs sekretariat var til stede i

Mission Øst støtter børn og unge med
handicap og særlige uddannelsesmæssige behov i Armenien i at få en kvalitetsuddannelse. Det gør de bl.a. gennem kapacitetsopbygning af personale
og støtte til specialpædagogik på alle
77 offentlige skoler i Tavush-regionen.

alle dele af høringen omkring udviklingsstrategien med netop dette budskab.

Kom på banen!
Ud over den indsats som CISUs bestyrelse og
sekretariat yder for at sikre finansiering og
gode rammer for medlemmernes arbejde, er
det nødvendigt, at medlemsorganisationerne
selv kommer på banen. Politikerne er mere
lydhøre overfor et væld af mindre organisationer end overfor deres interesseorganisation,
viser vores erfaringer i bestyrelsen. Vi ved, at
det er svært at prioritere i en lille organisation, når der er nok at lave. Men hvis ikke
medlemsorganisationerne gør det, frygter
vi for fremtidens finansiering, som i højere
grad end tidligere er genstand for politisk
omskiftelige vinde. Det gode arbejde ude i
verden kan ikke foregå, hvis ikke der er viden
om det og opbakning til det herhjemme. Det
så vi, da det var muligt for politikerne at skære
i udviklingsbistanden uden et folkeligt oprør.
Det er desværre et tegn på, at udvikling ude
i verden ikke er en mærkesag for folk. Derfor
må medlemsorganisationerne også arbejde
selvstændigt for at skabe mere viden og engagement i deres omgivelser.

Kapacitetsydelser under
fortsat udvikling
CISUs medlemsorganisationer får brug for
at kunne agere i en stadig foranderlig verden. CISUs sekretariat understøtter som
altid medlemsorganisationernes arbejde i
partnerskabs- og projektudvikling gennem
rådgivning, kurser og formidling gennem
vejledninger og CISUs Verdenskort. Derudover har sekretariatet det seneste år også
taget en række emner op; Verdensmålene,
frivillighed, kortlægning af muligheder for
finansiering samt udfordringer ved at arbejde i skrøbelige situationer. Endvidere har der
været afholdt en række arrangementer med
CISUs medlemsorganisationer, private firmaer
og erhvervsorganisationer om samarbejdet
mellem civilsamfundet og den private sektor.

Globale resultater
CISU har bedre og bedre dokumentation for,
at puljernes mange projekter nytter. Skatteyderne får udvikling for pengene i vores
regi. I efteråret gennemførte sekretariatet
to dybdegående undersøgelser af resultater af projekterne i CISUs puljer og af CISUs
kapacitetsopbygning. Undersøgelserne viser
imponerende resultater i form af styrkelse af
civilsamfundet og reduktion af forskellige
former for fattigdom, selv hvor budgettet
er lavt og målgruppen er lille. Samtidig viser

undersøgelserne, at både danske organisationer og deres partnere indgår i mange netværk. Resultaterne breder sig derfor fra lokalt
niveau, hvor der er forbedringer i folks liv, til
nationalt niveau og i nogle tilfælde endda
internationalt niveau, hvor det giver indflydelse på politikker og strategier.
FN’s Verdensmål giver os en god ramme
for at vise, at lokale resultater bidrager til et
fælles mål på globalt plan. CISU har taget
verdensmålene til sig og bruger dem som
ramme for al aktivitet. For eksempel er de
med i vurderingen af ansøgninger til CISUs
Oplysningspulje, og på CISUs verdenskort
vil alle projekter snart blive vist under de
verdensmål, de bidrager til. Fælles for dem
alle er mål 16 om fred, retfærdig og stærke
institutioner og mål 17 om partnerskaber
for handling.
Det gælder også for projekterne i Puljen
for Klima og Miljø, som CISU har forvaltet i
2013-2016. Den har netop haft fortalervirksomhed og netværk i fokus. Puljen var en
succes, og bestyrelsen håber, vi kan fortsætte
den i 2018. Det kræver, at Udenrigsministeriet prioriterer pengene til det, hvilket flere
organisationer har arbejdet for gennem høringssvar til ministeriet. Verdensmål 16 står
særligt stærkt frem i Naboskabspuljen, som
havde første ansøgningsfrist for et år siden.
Det har været nyt for CISUs sekretariat at rådgive i forhold til ansøgninger i EU’s nabolande mod øst. Det har givet ny vigtig indsigt
i, hvordan civilsamfundsarbejde kan foregå
gennem små indsatser i en anderledes type
dårligt demokratisk klima.

Ny strategisk retning
I det kommende år skal både medlemsorganisationer, bestyrelse og sekretariat i CISU arbejde med at formulere en ny strategi for vores
forening. Det bliver en vigtig opgave, for vi skal
kunne handle i forhold til de forandringer, vi
ser omkring os. Vi må være på forkant og ikke
vågne op en dag og opdage, at vores måde at
arbejde på ikke længere er relevant. CISU skal
dertil favne over meget; flere forskellige puljer
og et væld af forskellige medlemsorganisationer med hver deres behov og ønsker. Fælles
for os alle er dog visionen om menneskerettigheder, global retfærdighed og udryddelse af
fattigdom. Vi håber derfor, at alle medlemsorganisationer vil involvere sig, så I fortsat oplever CISU som jeres sammenslutning.
Tak for et godt år.
På vegne af bestyrelsen,
Louise Hindenburg, formand i CISU

Bestyrelsens ramme
2016-17, vedtaget af
CISUs generalforsamling 2016
Bestyrelsen vil:
• sikre, at CISU udfører de grundlæggende - og med donorer aftalte - opgaver
inden for kapacitetsopbygning og
puljeforvaltning i en høj kvalitet
• Sikre at CISU arbejder på at ny-orientere og udvikle organisation, opgaver og
puljer i henhold til den aktuelle kontekst
• fortsætte og udbygge den politiske
indsats
• have fokus på, at CISU anvender
Verdensmålene
• have fokus på, at CISU offensivt forsøger at udbygge og differentiere finansieringen af CISUs, medlemsorganisationernes og deres partneres indsatser

Inden for de tre strategiske ben
vil bestyrelsen sikre fokus på:
EVNE
At CISU styrker medlemsorganisationer
evne til:
• at indgå i nye innovative partnerskaber
• at arbejde i skrøbelige situationer
MULIGHEDER
At CISU sammen med medlemsorganisationer bidrager til:
• at fastholde en mangfoldighed af civilsamfundsindsatser centralt i udviklingspolitikken
• at synliggøre resultaterne af vores arbejde og de enorme frivillige indsatser
INDSATSER
At CISU sammen med medlemsorganisationerne:
• grundigt vurderer, om vi har implementeret de store nedskæringer på
den mest hensigtsmæssige måde og
justerer om nødvendigt
• udvikler og forbedrer dokumentation af
resultater af partnerskaber og projekter
FOTO: Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
/ Eivind Skov
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Tekst
Debat

FOTOS: Jacob Crawfurd

CIVILSAMFUNDETS
ROLLER TIL DEBAT
Verden omkring civilsamfundsorganisationerne er i opbrud. Det må
nødvendigvis udfordre selvopfattelsen og måder at organisere sig og
samarbejde på. Derfor opfordrer CISU til diskussion.
På generalforsamlingen 29. april 2017 sætter
CISU gang i en proces, hvor civilsamfundets
roller skal til diskussion. Det sker, fordi der lige
nu sker store bevægelser i verden omkring os.
-Verden, udviklings- og civilsamfundsstøtten er i opbrud, og årtiers enighed om
civilsamfundets roller er brudt, siger Jeef
Bech, faglig leder i CISU.
En stærk tendens er, at råderummet for
folks rettigheder og menneskerettigheder i
det hele taget er under stærkt pres, og populistiske og nationalistiske politikere og bevægelser vinder frem. Indtil for nylig har der
været bred enighed om at civilsamfundsorganisationer er et mål i sig selv. Det er de ved at
understøtte demokratisk udvikling samtidig
med at de gennem udviklingsindsatser med
deres partnerorganisationer kan reducere fattigdom. Erfaringer de seneste år peger på, at
civilsamfundsorganisationer i stigende grad
er nødt til at samarbejde med andre aktører
som for eksempel folkelige bevægelser og
løsere organiseringer for at understøtte demokratisk udvikling samt på at det især er
organisationer der samarbejder med andre
aktører fra fx den private sektor som er med til
at skabe økonomisk udvikling siger Jeef Bech.
- Samlet set fører det til, at udviklingsorganisationernes rolle i den grad udfordres.
Han slår dog også fast, at der er stærke, positive globale strømninger. På samme tid har
verdens ledere nemlig forpligtet sig på at nå
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FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling,
som giver nye muligheder for samarbejde..
- Verdensmålene vinder frem som ny ramme, der giver nye muligheder, da de er universelle og bygger på nye samarbejdsformer og
til dels på menneskerettighederne, siger han.

Digitale og sociale medier
En anden markant ændring er, at digitale og
sociale medier fylder stadig mere i tidens
kommunikation.
- På den negative side skaber det en risiko for store fejlkilder og usande kampagner
samt tab af kontrol til myndigheder og privatsektor, siger Jeef Bech.
Formår vi kritisk at omfavne den digitale
kommunikations muligheder og indflydelse,
har udviklingen dog også et stort potentiale,
mener han.
– Det giver også nye muligheder for at
skabe fællesskaber, bevægelser og fremadrettede kampagner.

Udviklingsstøtten bliver ændret
Når det handler om støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder med udvikling, oplever CISU også, at virkeligheden er i forandring.
- Udviklingsstøtte fra vestlige donorer er i op-

brud. Udover at den bliver mindre, politiseres
og konkurrenceudsættes den også. Desuden
vinder paradigmet om, at det er den private
sektor, der primært bidrager til økonomisk
udvikling, stærkt frem, selvom mange virksomheder ikke bidrager til fællesskabet, siger
Erik Vithner, sekretariatsleder i CISU.
Samtidig er der dele af erhvervslivet og
markedet, som i stigende grad arbejder
med samfundsansvar og med verdensmålene som ramme.
- Vi ser nye entreprenører, der ønsker at udvikle produkter og teknologier, der fremmer
bæredygtighed samt fattige menneskers udvikling, og firmaer, der grundlæggende er
baseret på samfundsansvar fremfor profit.
Blandt andet socialøkonomiske virksomheder, siger Erik Vithner.
Også dette kan god have en række konsekvenser for civilsamfundsorganisationer.
- Hvis ikke de er i stand til at deltage mere
aktivt og bredere i samarbejde, samfundsliv
og samfundsdebat i Danmark og med netværk og andre aktører udviklingsindsatser
sammen med deres partnere risikerer de at
miste deres relevans, siger han.
Ifølge Erik Vithner stiller det med andre ord
krav om, at danske civilsamfundsorganisationer og deres partnerorganisationer er i stand
til at relatere sig til relevante progressive bevægelser. Det kunne eksempelvis være uformelle
organiseringer, tænketanke og socialøkonomiske virksomheder samt de dele af erhvervslivet
og fondene, der bevæger sig i samme retning.

CISU starter debat på
generalforsamlingen
- Alt dette må nødvendigvis udfordre civilsamfundsorganisationers selvopfattelse
såvel som deres måde at organisere sig, arbejde og samarbejde på, siger Erik Vithner.
Derfor starter CISU nu en proces med
debat om civilsamfundets fremtidige roller.
På generalforsamlingen skal medlemsorganisationerne gennem gruppebaserede
diskussioner identificere de udfordringer,
de oplever som konsekvens af ændringer
i forståelsen af udvikling, og hvordan støtte
gives til civilsamfundet.
Efter generalforsamlingen skal inputs fra
medlemsorganisationerne bearbejdes, og
sammen med medlemsorganisationerne vil
CISU undersøge, om der er nye relationer,
der skal styrkes. Der vil i efteråret også blive
holdt en række medlemsmøder og seminarer om civilsamfundets fremtidige roller.

Tekst

Humanitær pulje

HUMANITÆR PULJE
GIVER ANDRE MULIGHEDER
FOR AT HJÆLPE
MENNESKER I NØD
FOTO: Pernille Bærendtsen

CISU forvalter sammen med Red Barnet Danmark og START Network den
nye humanitære pulje, Danish Emergency Relief Fund (DERF). Puljen vil gøre
det muligt for civilsamfundsorganisationer at reagere på naturkatastrofer,
konflikter og andre akutte humanitære kriser.
Igennem deres langsigtede partnerarbejde
vil danske civilsamfundsorganisationer ofte
allerede være til stede og have et godt kendskab til de lokale kontekster, hvor behovet for
humanitære indsatser kan opstå.
- I disse tilfælde har CISU ikke tidligere været i stand til at kunne bevilge midler til at
håndtere opståede humanitære kriser. Det
kan vi nu med den nye støttemulighed, siger
Signe Atim Allimadi, rådgiver i CISU og DERF
fund manager.

vilsamfundsorganisationer, samtidig med at
CISU har solid erfaring i puljeforvaltning og
har stort kendskab til brugerne, siger Helene
Holbeck Kannegaard, forvaltningskonsulent
i CISU.
Samarbejdet vil sikre, at den nye humanitære pulje hurtigt og fleksibelt vil kunne
støtte humanitære indsatser gennemført af
danske organisationer og deres partnere.

Mere fleksibel og hurtig

Og der er mange organisationer, der vil kunne bruge den nye humanitære pulje. 39 af
CISUs medlemsorganisationer arbejder specifikt med nødhjælp og humanitær bistand.
Samtidig har en række organisationer, der
arbejder med udvikling pludselig befundet
sig i en humanitær krisesituation som for
eksempel ebolakrisen i Vestafrika i 2014 og
jordskælvet i Nepal i 2015.
Signe Atim Allimadi glæder sig over, at
CISU nu kan understøtte flere forskellige
behov. For det første kan puljen anvendes
af organisationer, der har specialiseret sig i
humanitære indsatser. Samtidig kan den anvendes af organisationer, hvis udviklingsprojekter pludseligt befinder sig i en pludseligt

Danish Emergency Relief Fund (DERF) er
en åben pulje som fra maj 2017 kan søges
af danske organisationer, der ikke allerede
har en humanitær partnerskabsaftale med
Danida.
- Vi glæder os til i samarbejde med Red
Barnet og START Network at forvalte DERF til
støtte for humanitære indsatser, siger Helene
Holbeck Kannegaard, forvaltningskonsulent
i CISU.
- Samarbejdet giver god mening, da Red
Barnet har mange års erfaring inden for det
humanitære område, og det engelske START
Network har international erfaring med
fleksibel og hurtig humanitær funding til ci-

Imødekommer store
og mange behov

opstået krise. Det er afgørende, at organisationer er klædt på til at kunne håndtere
humanitære udfordringer ved at kende og
arbejde ud fra Core Humanitarian Standards.
- Det glæder os at kunne tilbyde forskellig
former for støtte til forskellige situationer, siger Signe Atim Allimadi.
Under Civilsamfundspuljen kan vi støtte
udviklingsindsatser i stabile og skrøbelige
situationer, mens vi med DERF kan give
støtte til nødhjælpsindsatser i humanitære
krise situationer. Der er tale om en 4-årig forvaltningskontrakt. Udenrigsministeriet har
indledningsvist for 2017 afsat 49,5 millioner
kroner til den nye pulje, og efterfølgende vil
rammen afhænge af bevillingens fastsættelse på årlige finanslov.

Ved at udbrede viden om anti-vold til
1900 fattige beboere i slumområdet
Viva El Salvador i Peru støtter Danner
og peruvianske partnere forebyggelse
af seksuel vold og vold i familien.
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CISUs økonomi

CISUS ØKONOMISKE
NØGLETAL
Langt størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret med tilskud fra Udenrigsministeriet. Aktiviteterne er for eksempel rådgivning,
kurser, faglig formidling og puljebevillinger
samt forvaltning af puljer. Langt det meste af
tilskuddet er fastlagt direkte i den årlige danske finanslov, mens visse andre tilskud, for eksempel Naboskabspuljen, er bevilget af Udenrigsministeriet. Det hele forvaltes via en samlet
aftale, som CISU har med Udenrigsministeriet.
Alle foreningsaktiviteter, såsom bestyrelsen,
generalforsamling og politisk arbejde, betales
af CISUs egne midler, typisk af medlemsorganisationer gennem deres kontingent.

Årets omsætning
CISU havde i 2016 en omsætning på cirka
141,5 mio. kr. Omsætningen kommer primært fra aftalerne med Udenrigministeriet
samt fra CISUs medlemskontingenter og
tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

CISUs egenkapital
CISUs forvaltning af aftaler med Udenrigsministeriet påvirker ikke direkte foreningens resultat, da uforbrugte midler herfra
overføres til næste års budget og anvendes
inden for aftalens formål. Derfor er det kun
foreningens eget budget og regnskab, som
skaber et resultat for året, og dermed påvirker foreningens egenkapital.
Til generalforsamlingen i april 2016 godkendte CISUs medlemsorganisationer et
foreningsbudget for 2016 med et forventet
resultatunderskud på – 396.994 kr. for 2016.

I sensommeren reviderede bestyrelsen og
sekretariatet foreningsbudgettet for 2016,
hvilket dog ikke ændrede det forventede
resultat for 2016.
Som regnskabet viser, så er det faktiske resultat for 2015 et underskud på – 342.787 kr.,
det vil sige at resultat blev forbedret med ca.
54.000 kr. Forskellen mellem det oprindelige
forventede resultat og det faktiske resultat
for 2016 skyldes primært besparelser i udgifter til bestyrelsen samt kontorhold og drift.
Som det fremgår af skemaet med udviklingen i CISUs egenkapital nedenfor, så overføres årets resultat til egenkapitalen hvert år, og
regulerer dermed egenkapitalens størrelse.
På CISUs generalforsamling i april 2016
blev bestyrelsens forslag til budget vedtaget, hvilket omfattede et budget for 2016,
som ville resultere i en forventet egenkapital på 2,1 mio. kr. ved udgangen af 2016, og
et budget 2017, der balancerer (det vil sige
hverken under- eller overskud) og dermed
fastholder samme niveau af egenkapital fra
2016 til 2017.

Puljer og Bevillinger
I løbet af CISUs mangeårige puljeadministration er mange ansøgninger om bevillinger
blevet godkendt. I foråret 2017 vil bevilling
nr. 1100 siden Minipuljens start i 2002 blive
godkendt. I 2016 rundende CISU også 1 mia.
i bevilgede puljemidler, og i februar 2017 var
der overført over 1 mia. kr. til bevillingshaverne fordelt i hele i Danmark og anvendt
til partnerorganisationer og indsatser i det
meste af verden.

Udviklingen i CISUs egenkapital
År

2015 (faktisk)

2016 (faktisk)

2017 (estimat)

2.483.774

2.496.994

2.154.207

Overførsel af årets resultat

13.220

- 342.787

0

Egenkapital ultimo (31/12)

2.496.994

2.154.207

2.154.207

Egenkapital primo (1/1)
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CISU forvaltede i 2016 tre aftaler med Udenrigsministeriet: Civilsamfundspuljen med
2016 budget på 97,6 mio. kr., Puljen for Klima og Miljø med 2016 budget på 25 mio.
kr. samt Naboskabspuljen med 2016-2017
budget på i alt 22,5 mio.kr. Bevillinger fra de
tre puljer blev godkendt som følger:
Civilsamfundspuljen:
77 bevillinger, i alt ca. 88 mio. kr.
Puljen for Klima og Miljø:
6 bevillinger, i alt ca. 18 mio. kr.
Naboskabspuljen:
6 bevillinger, i alt ca. 7 mio. kr.
Samlet set har de tre puljer i 2016 godkendt
89 bevillinger til i alt cirka 113 mio. kr.
Ikke-forbrugte midler overføres til 2017.
Aftalerne indeholder midler til bevillinger,
kapacitetsopbygning, forvaltning og administration.
CISUs seneste godkendte årsregnskab kan
altid findes på cisu.dk

En partnersorganisation til Dansk Folkehjælp træner og uddanner beboergrupper i fire slumområder i Kampala
i Uganda i kommunale beslutningsprocesser og fortalervirksomhed, så
de kan påvirke lokale planlægningsprocesser og sikre adgang til rent vand
og sanitet.

CISU digitalt

CISUs platforme er
medlemsorganisationernes platforme
CISUs hjemmeside og sociale medier er ikke kun CISUs platform til
at fortælle om CISU og medlemsorganisationerne.
På cisu.dk findes således formularer til at
uploade arrangementer i en fælles kalender, information og pressemeddelelser og
billeder, man gerne vil vise frem.
Cisu.dk/kalender er stedet, hvor man kan
indtaste oplysninger om arrangementer, der
har relevans for CISUs medlemsorganisationer. Det kan være meget faglige oplæg, og
det kan være kulturelt. Det seneste år har der
således været såvel mongolsk strubesang og
debatmøde om Vestafrika i kalenderen – og
alverdens ting der i mellem. Når man indtaster sit arrangement på siden, kommer det
automatisk med i CISUs nyhedsbrev til godt
2.000 modtagere hver anden uge.
På cisu.dk/opslagstavle kan man dele meddelelser og andet, der er relevant for CISUs
medlemsorganisationer. Måske har man en
ledig kontorplads. Måske vil man lave et fælles høringssvar med ligesindede. Eller måske
vil man bare gerne have en pressemeddelelse ud til CISUs medlemsorganisationer. Så
indtaster man det på cisu.dk/opslagstavle og
får det med i nyhedsbrevet.
Hvis man i sin organisation har taget nogle
fotos, man gerne vil dele og have eksponeret, kan man gå ind på cisu.dk/foto. Når de
er uploadet vil de og beskrivelserne indgå i
CISUs database og blive brugt på hjemmesiden, sociale medier og publikationer som
for eksempel Status & Perspektiver.

Medlemsorganisationernes
Instagram
CISU er til stede på Facebook, hvor medlemsorganisationer kan blive opdateret på
en mere uformel måde end i nyhedsbrevet.
Desuden er enkelte ansatte aktive på Twitter
med deres personlige konti, og siden efteråret har CISU også været repræsenteret på
Instagram.
På Instagram hedder CISUs konto @cisudk,
og det burde måske nærmere kaldes CISUs
medlemsorganisationers konto. Det er nemlig en konto, hvor medlemsorganisationer
på skift lægger billeder op i en uge eller to.
Kontoens følgere får så et indblik i organisationens arbejde og resultater.
Interesserede, der har lyst til at overtage
kontoen i et stykke tid, kan henvende sig på
instagram@cisu.dk.

FOTO:Danske Fødevarer og Landbrugsjournalister
/ Per Henrik Hansen

CISU DIGITALISERER
CISU digitaliserer arbejdsgange og kommunikation. Det har positive
konsekvenser for både sekretariatet og medlemsorganisationerne.
Kursuskalenderen, bestilling af rådgivning, indsendelse af ansøgninger, indberetning af kontingent og indmeldelse er allerede digitaliseret.
Det hjælper alt sammen til at mindske papirspild og gør hverdagen nemmere og mere
smidig for både ansøgere og CISUs forvaltning.

Kursuskalenderen er papirfri
Tidligere modtog alle CISUs medlemsorganisationer to gange om året kursuskalenderen på tryk. Nu findes kursuskalenderen kun
online, og alt information er samlet på cisu.
dk/kurser, hvor man også tilmelder sig. Det
hænger også sammen med, at der løbende
oprettes flere aktuelle kurser, og derfor ikke
er en statisk plan for hele året.

Bestilling af rådgivninger
sker på hjemmesiden
Alle rådgivninger skal bestilles på CISUs
hjemmeside. Det sikrer en ensartet og hurtig behandling af alle bestillingerne. Når en
medlemsorganisation har udfyldt formularen på hjemmesiden, fordeles rådgivningerne internt i CISU hver tirsdag.

I Vestafrika arbejder VedvarendeEnergi på at styrke implementeringen af
regionale politikker omkring fattigdomsbekæmpelse og klima tilpasning ved at øge viden og ejerskab for
politikerne blandt beslutningstagere,
civilsamfunds- og privataktører.

Ansøgning skal kun
sendes elektronisk
Ansøgninger til CISUs puljer har hidtil skulle
indsendes både elektronisk og på papir. Nu skal
ansøgninger til CISUs puljer kun indsendes via
Organisationssiderne på CISUs hjemmeside.
Stamdata om den ansøgende organisation og data om partnerorganisationer samt
ansøgningstekst og budget skal indtastes
og uploades direkte på organisationssiden.
Information, man indtaster på siden om sin
egen organisation og partnerorganisationen,
vil blive gemt. Det vil sige, at næste gang man
søger om puljemidler hos CISU, vil man blot
skulle opdatere informationerne.

Indberetning af omsætning
til kontingentfastsættelse
via Organisationssiderne
Det kontingent, man betaler som medlemsorganisation i CISU, er baseret på det foregående års omsætning. Fakturering finder sted
i starten af året inden den årlige generalforsamling i april og vil fremover være baseret
på medlemsorganisationernes indberetning
via CISUs organisationssider. Som medlemsorganisation skal man desuden altid holde sin
medlemsside opdateret, og med det nye system er det derfor hensigten, at medlemsorganisationer én gang om året – og senest 1.
november – indberetter omsætning til fastsættelse af næste års kontingent, uploader
regnskab samt tjekker, at den information, der
er angivet for organisationen, er korrekt, inklusiv om kontaktpersonen stadig er den samme.

Indmeldelse i CISU
Nye medlemsorganisationer kan nu melde
sig ind ved at udfylde en formular gennem
Organisationslogin på CISUs hjemmeside.
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Puljereform

Retningslinjer bliver
mere dynamiske
Der er ofte behov for at lave justeringer og præciseringer af retningslinjeteksten. Vi har derfor valgt ikke at lave
printversioner, men derimod lave et sektionsopdelt pdf-dokument. Vi vil derved
nemmere kunne lave justeringer. Der
vil altid være klar angivelse af version
og hvilke ændringer der er kommet til.

FOTO: LittleBigHelp / Mingophoto.com

NYE UDFORDRINGER
- NYE RETNINGSLINER
Civilsamfundspuljen har fået
nye retningslinjer gældende fra
1. februar 2017.
De nye retningslinjer blev til i et tæt samspil
med brugerne af Civilsamfundspuljen. Både
ved dialogmøder og gennem den skriftlige
høring i oktober og november bidrog mange
organisationer aktivt.
- De mange bidrag udstiller medlemsorganisationernes enorme engagement. Vi vil
gerne takke for de mange bidrag, som har
hjulpet til at sikre forbedringer og præciseringer, siger Erik Vithner, sekretariatsleder i CISU.
Se skriftlige bidrag på cisu.dk/høring

I Tamil Nadu i Indien støtter Landsforeningen Levende Hav kvindelige
fiskere i at øge deres indkomst. Gennem etablering af samarbejde og organisering i kooperativer stabiliseres
kvindernes og deres families ellers
usikre livsgrudlag.
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Nye vinduer
Efter ændringen er Civilsamfundspuljen delt
op i vinduer.
Katalysatorrolle – mere af det: Mange
organisationer er blevet stadig dygtigere
til at inddrage både danske og lokale organisationer ude i verden, men også andre
relevante aktører i deres arbejde, herunder
også andre finansielle kilder. Dette vil vurderingskriterierne se som et aktiv i vurderingen
af en konkret ansøgning.
Skrøbelige situationer: De hidtidige retningslinjer anerkendte ansøgninger i skrøbelige situationer – men mest som en slags
’undtagelser’. I de nye retningslinier har vi
forsøgt at kvalificere, hvad der er god kvalitet
i arbejdet i skrøbelige situationer. Der vurderes på de samme hovedtemaer (eksempelvis
partnerskaber), men det perspektiv, vores
bevillingssystem skal anlægge på blandt
andet partnerskab, skal tage sit særlige afsæt i den skrøbelige situation. Det er vores
intention, at ansøgninger, der omhandler
skrøbelige kontekster, dermed bedre kan
blive vurderet i deres egen ret. Det sikrer, at
der ikke indirekte kan komme til at ske en
favorisering af ansøgninger i stabile lande.
Program: Muligheden for at søge et program vil også blive fortsat, men først fra anden halvdel 2017. Retningslinjerne er ikke
tilgængelige endnu, da Danida har bedt

• Besparelserne i 2015 krævede
nytænkning
• Politisk ønske om forenkling jf. den
nye udviklingspolitiske strategi
• Faglige temaer som trængte til
præcisering

Medborgerindsatser
åbner for nye
muligheder
Medborgerindsatser kan søges af både
erfarne og mindre erfarne organisationer og har særligt fokus på at fremme
aktivt medborgerskab, folkeligt engagement og frivillighed, og er med til at
understøtte et grundlæggende princip
i FN’s verdensmål: At bæredygtig udvikling kræver, at alle verdens borgere engagerer sig og tager stilling og ansvar.
Indsatsernes særlige formål er at
fremme aktivt medborgerskab, hvor
mennesker og organisationer i fællesskab opnår viden, tager ansvar for og
handler på lokale, nationale og globale
udfordringer. Indsatserne skal understøtte folkeligt engagement, frivillighed
og civil organisering i udviklingslande
såvel som i Danmark. Medborgerindsatser giver mulighed for at afprøve
nye metoder, eksperimenterende og
innovative tilgange samt for at inddrage
andre og utraditionelle aktører i udviklingssamarbejdet.

CISU lave en udvidet og styrket programstøtte i forbindelse med, at de forventer, at
4-8 nuværende rammeorganisationer skal
overgå til program som en følge af Danidas
nye udviklingspolitiske strategi. Dette vil ikke
betyde en reduktion af Civilsamfundspuljens
midler, da der vil blive overført et beløb til Civilsamfundspuljen, som svarer til de berørte
organisationers nuværende budget.
Forenkling: Der er gennemført en forenkling af den række processer og formater.
Således er behandlingstiden reduceret på
alle støtteformer, og der er indført løbende
ansøgning på Partnerskabsvinduet. Ansøgningsskemaer er blevet forenklet – mest ra-

dikalt for Medborgerskabsvinduet, men også
for Udviklingsindsatser, hvor der vil blive lagt
mere vægt på relevansen af en indsats, og
relativt mindre på hvordan ansøgninger projektteknisk opfylder alle elementer i detaljer.

Forenklinger giver desværre
ikke flere penge i puljen
De nye initiativer skal gerne gøre det endnu
mere relevant at benytte Civilsamfundspuljen. Men det fører ikke i sig selv til flere midler i puljen. Det er derfor fortsat en risiko, at
støtteværdige indsatser bliver afvist. Den nye
tilgang vil dog forhåbentligt blive en lettere
og mere smart måde at tilgå puljen.

Gennem et vejledningssystem støtter Seniorer Uden Grænser ugandiske
lånesparegrupper i at bruge deres
opsparede penge til nye produktive
investeringer. De lokale ledere skal
bidrage til at skabe en plan for bedre
lokale vilkår for små virksomheder.

Støtteformer i Civilsamfundspuljen
Medborgervindue – støtteformer:

Udviklingsvindue – støtteformer:

Medborgerindsatser (25.000 - 400.000 kr.)

Udviklingsindsatser (400.000 - 3,5 mio. kr.)
Partnerskabsprogrammer
(op til 3,5 mio. kr. pr. år)
Samfinansiering (100.000 - 2 mio. kr.)
Støtte til ansøgningsproces hos andre
donorer (20.000 - 50.000 kr.)
Kapacitetsanalyse (100.000)

Afrika Kontakt har sammen med deres
lokale partnerorganisationer i det sydlige Afrika styrket civilsamfundsorganisationers kapacitet til at udfordre og
presse de dominerende ulighedsskabende strukturer, som blandt andet
kommer til udtryk ved et demokratisk
underskud.

FISK FØLGER IKKE
POLITISKE GRÆNSER
– og resultater i udvikling følger ikke snorlige veje
I Filippinerne arbejder fiskeriorganisationerne ved Tañon Strædet med mottoet
”Fisk kender ikke politiske grænser.” Fiskene
svømmer nemlig hid og did uden nogensinde at lægge sig fast på hverken stats- eller
kommunegrænser. De kan være til glæde for
mange eller for få - alt efter, hvem og hvornår
man spørger.
På samme måde som fisk kan være svære
at danne sig et samlet billede af, kan det være
svært at danne et billede af, hvilken forskel en
udviklingsindsats eller organisation har gjort.
Noget kan helt sikkert tilskrives en organisation eller en indsats. Noget er hjulpet og ville
sandsynligvis ikke være sket uden støtte. Andet ville måske være sket, men på en anden
måde. Og nogle ting kan opstå som et overraskende resultat. Og hvad med det, som CISU
sætter i gang via sine rådgivninger, kurser og
puljer? Kan det ses i Filippinerne?
Men at noget er svært, betyder ikke, at
man skal afstå fra at gøre det. Derfor rejste CISU-rådgiverne Donna Mayer og Nina

Lauritzen til Filippinerne i 2016 for at lave et
såkaldt tracer study af blandt andet effekten
af arbejdet, CISU har lavet over tid. De har set
på to af de områder, CISU gerne skulle kunne
påvise et aftryk på verden: Udviklingsresultater og netværksarbejde.

Resultaterne er sat op på
tidslinjen på midteropslaget
Tracer-studiet viser en historie over en årrække om, hvordan en medlemsorganisation har
arbejdet og i den forbindelse gjort brug af de
faglige ydelser og funding, som CISU tilbyder.
Det er en historie om, hvordan CISU skaber
forandring og dermed lever op til sin mission.
Donna Mayer påpeger dog også, at tracerstudiet er en af de metoder, som CISU bruger
til at monitorere og evaluere på CISUs Theory
of Change.
- Studiet kan ikke stå alene. Det er en del
af en triangulering, hvor vi laver et tracer-studie, et tematisk studie og måle kvantitativt,
siger rådgiver Donna Mayer.

Se tidslinien på midteropslaget
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NETVÆRKSARBEJDE

UDVIKLINGSMÅL

PUGADs medlemmer deltager
i ’oceaner’ af CISU-kurser og
fyraftensmøder, især i perioden 2006
til 2009. PUGAD netværker med andre
organisationer om fiskeri. PUGAD
deltager i CISUs generalforsamling
hvert år fra 2006 til 2015.

PUGAD (oprettet i 2005) er dannet af
medlemmer af organisationer som
AIF, Razon og netværk af filippinske
kvinder i Danmark.

2007

PUGAD og to andre af CISUs
medlemsorganisationer danner
Fiskerinetværket med støtte fra CISUs
Mini-netværkspulje.

PUGADs første projekt fra
Civilsamfundspuljen understøtter
udviklingen af et mindre fiskerkooperativ i Samar. Erfaringer herfra
bruges sammen med den filippinske
partner Tambuyog.

2008

PUGAD og Tambuyog mødes på en
global konference for fiskere i Bangkok.
Tambuyog deltog i en konference for
fiskeri i København.

Tambuyog fokuserer på fortalervirksomhed samt at organisere fiskere i
socialøkonomiske virksomheder.

2009

Sammen med Fiskerinetværket arrangerer PUGAD et seminar I Danmark, som
Tambuyog deltager i.
Siden har partnerne delt information
om EU-politikker i deres netværk.

2010

Tambuyog præsenterer policy papirer
til det filippinske landbrugs- og
fiskeriråd.

2011

2012

2013

Tambuyog udbygger samarbejdet med
regeringen. Samarbejdet gør det klart
for Tambuyog, at fortalervirksomhed
både skal være lokal organisering og
politisk arbejde på nationalt plan. Tambuyog bliver NGO’ers repræsentant ved
NFARMC (National Fisheries and Aquatic
Resources Management Council). PUGAD og Tambuyog har sammen med
sydafrikanske MASIFUNDISE fælles partnerskabsaktiviteter

Pugad og Tambuyog arbejder med at
udvikle et system for at registrere fiskeri.

PUGAD og Tambuyog promoverer en
registreringsproces for kystfiskere gennem et projekt støttet af Civilsamfundspuljen. Registreringen giver kystfiskerne
mulighed for drage nytte af de sær-rettigheder kystfiskere har i en 15 km-zone
ud for kysten. Et vigtige resultat er, at
kvinder der arbejder med at samle og
rense skaller kan registreres som fiskere.
Det betød, at de kunne få hjælp, da området blev ramt af en tyfon.

2014

Tambuyog og PUGAD deltager i World
Forum of Fisherfolk i Sydafrika.

2015

Yderligere tre danske organisationer
tilslutter sig Fiskerinetværket. Den filippinske fiskerilovgivning ændres efter
arbejde af netværket. Tambuyog har påvirket lovgivning, der blandt andet giver
flere rettigheder til small fisherfolk .

2016

PUGAD har lært at bruge kapacitetsopbygning på lokalt plan ved at arbejde
sammen med Tambuyog. Tambuyog
har gennem PUGADs støtte fået adgang
til forhandlinger, opbygget viden om EU
og adgang til information på højt niveau
om dansk fiskeripolitik.

Tambuyog og PUGAD ser de lokale
fiskericentre som en ny og vigtig måde
at skabe indtjening og udvikle forretning for kystfiskere.

Illustration: Terence Eduarte / trnz.co

Fortalervirksomhed

KRÆFT, DIABETES OG
HJERTEKARSYGDOMME
SAT PÅ DAGSORDENEN I
ØSTAFRIKA
FOTOS: WHO

Uganda lider under en dobbelt sygdomsbyrde. Landet har endnu ikke kontrol
over de smitsomme sygdomme og rammes nu i stigende grad af de ikke-smitsomme. Den Danske NCD Alliance rejser i samarbejde med lokale organisationer problematikken på både lokalt, nationalt, panafrikansk og globalt niveau.
HIV, malaria og meningitis. Det er nogle af de
sygdomme, danskerne typisk forbinder med
Afrika Syd for Sahara, alt imens det rent faktisk
er antallet af mennesker, der lever med diabetes, hjertekar- og kræftsygdomme, også kaldet ikke-smitsomme-sygdomme eller NCD’er,
der stiger dramatisk i lavindkomstlande.
- I Østafrika er stigningen i NCD’er dramatisk og i 2030 vil flere mennesker dø af NCD’er
end af alle smitsomme sygdomme som HIV,
aids og malaria, siger Leif Vestergaard, direktør i Kræftens Bekæmpelse.
Det er ikke kun i udviklingslandene, at sygdommene er en udfordring. Det er et globalt
problem.

Dansk International Bosætningsservice arbejder på at udvide befolkningens kendskab til farerne ved at bo i
udsatte områder og gøre dem i stand
til at varetage fortalervirksomhed om
behovet for katastrofeforebyggelse relateret til klima- og miljøproblemer i
slumområder i Filippinerne.
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- Udviklingen af ikke-smitsomme-sygdomme
stiger i følge WHO på verdensplan, og økonomiske analyser viser, at det er en trussel
mod udvikling, siger Susanne Volqvartz, initiativtager til og udviklingschef i Den Danske
NCD Alliance.
Alliancen, der blev startet i 2009 af Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens
Bekæmpelse, men i dag kun består af de to
sidstnævnte organisationer, arbejder i samarbejde med lokale partnerorganisationer på
at bekæmpe de ikke-smitsomme sygdomme
i Østafrika.
For de tre danske organisationer var deres
motivation for at stifte den danske NCD Alliance først og fremmest ønsket om global
retfærdighed.
- De fattigste familier i Østafrika er nødt til
at stille sig selv spørgsmålet: Skal børnene
uden diabetes have mad, eller barnet med
diabetes have insulin? Det ville vi ikke finde
os i, siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

fisk, fysisk inaktivitet og alkohol. Derfor har
det været det første indsatsområde at skabe
oplysning og bevidsthed om disse.
- Vi startede med at støtte opbyggelsen af
et netværk af lokale organisationer i Uganda,
som kunne forebygge de ikke-smitsomme-
sygdomme og politisk adressere vigtigheden
af at få regeringen til at forpligte sig på at
behandle dem, siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen.
Da netværket skulle etableres, opsøgte
den danske NCD Alliance en række organisationer i Uganda, som allerede hver for sig
arbejdede med at bekæmpe kræft, diabetes
og hjertekarsygdomme. Organisationerne
fandt sammen i Uganda NCD Alliance, hvorefter det danske og ugandiske netværk blev
samarbejdspartnere. Med styrket kapacitet
kunne de nu fortsætte forebyggelsesarbejdet, som de anser som et helt centralt element for at bekæmpe ikke-smitsomme-sygdomme.
- Prisen for at handle nu er meget mindre, end hvis vi venter. Et sundhedssystem
som Ugandas har ikke engang råd til dyre
behandlinger af kræftsygdomme. Derfor er
vi nødt til at forebygge, siger Grace Amongi
Oyile, manager i UNCDA.

Oplysning og forebyggelse

Opsporer sygdommene lokalt

I Uganda ved 80 procent af de mennesker, der
lever med sygdommene, ikke at de gør det, og
har ikke mulighed for at opsøge lægehjælp.
De kender ikke risikofaktorerne som rygning,
fed og stivelsesholdig kost uden grønt og

Uganda NCD Alliance startede arbejdet på
landsbyniveau. Ved at gennemføre lokale
projekter gennem afdelinger i 10 distrikter
har UNCDA udviklet en model for bekæmpelse af ikke-smitsomme sygdomme.

I byen Kamuli i det østlige Uganda samarbejder de med den lokale organisation KANENGO, der er parnterorgansiation til Hope
Denmark, med det mål at reducere dødelighed, handicap og sygdom. Ved at måle
blodtryk og blodsukker på befolkningen i
området, har de påvist, at mange lever med
sygdommene uden at vide det.
Indbyggerne i en af Kamulis landsbyer mødes i deres forsamlingshus for i forbindelse
med et tematisk review at fortælle CISUs udsendte om, hvordan de har arbejdet for at
forbedre vilkårene for de mange indbyggere,
der opdagede, at de har en af de ikke-smitsomme-sygdomme.
- Vi var mange, der fandt ud af, at vi har
levet med for højt blodtryk i mange år. Jeg
var en af dem. Nu undgår jeg at spise fed mad
og får medicin, fortæller Robert Okoye, en af
deltagerne i projektet.
Ved at dokumentere den store udbredelse
af sygdommene har UNCDA, KANENGO og
et NCD Parlamentarikerforum igennem dialog fået Ugandas regering til at åbne et departement for ikke-smitsomme-sygdomme
i Sundhedsministeriet og har bidraget til, at
der er gennemført en ny tobakslovgivning.

Anerkendt som vigtig
aktør af WHO
Siden projektet startede i 2010 er Uganda NCD Alliance blevet kendt i landet som
den centrale organisation, der arbejder for
forebyggelse og kontrol med ikke-smitsomme-sygdomme. De forsvarer patienterne og
er respekteret som et ressourcecenter og sparringspartner blandt politikudviklere, medier
og andre beslutningstagere. Heriblandt WHO.
- Der findes ikke mange organisationer
i udviklingslandene, som arbejder med
ikke-smitsomme sygdomme. UNCDA har
udviklet sig til at være en af de mest indflydelsesrige, siger Hafisa Kasule, konsulent ved
WHO’s kontor i Uganda.
De ikke-smitsomme-sygdomme er en prioritet for WHO, og bliver af WHO prioriteret
globalt som en af de seks vigtigste problematikker. I 2013 blev der lavet en global strategi for, hvordan de skal bekæmpes, men den
bliver ikke implementeret af regeringerne.
- UNCDA er dem, der kan mobilisere de
østafrikanske landes regeringer og få dem til

at implementere strategien ved eksempelvis
få dem til at købe medicin sammen. WHO vil
gerne støtte arbejdet, men vi kan ikke gøre
det uden civilsamfundet, siger hun.
NCD Alliancen arbejder også sammen med
søsterorganisationer i Kenya og Tanzania,
Rwanda, Burundi og Zanzibar og har sammen etableret the East African NCD Alliance
for at have større regional og panafrikansk
gennemslagskraft.

Styrket både danske og
ugandiske organisationer
Udover de synlige resultater med forebyggelse og forbedring af vilkårene for patienterne i
Uganda og en begyndende forbedring i hele
Østafrika er kapaciteten af den danske og
ugandiske NCD Alliance blevet styrket. Nu er
målet, at den lovgivning de har skubbet på
for at få vedtaget, herunder blandt andet tobakslovgivningen i Uganda, skal munde ud i
handlingsplaner, som regeringen overholder.
- Vi har besluttet, at vores fornemmeste opgave fremadrettet er at sikre implementering
og mere oplysning. Det kunne eksempelvis
være oplysning om, at salg af cigaretter enkeltvist faktisk er blevet forbudt, siger Susanne Volqvartz, udviklingschef i den danske
NCD Alliance.

Morsø Ulandsforening og deres lokale
partnerorganisation i Tanzania, Sarepta,
træner dårligt stillede mænd og kvinder
i miljøbevaring. Igennem projektet bliver
de lokale miljøfortalere med speciale inden for komfurbyggeri og træplantning,
som gavn til særligt de fattigste familier.

ADDA – Agricultural Development
Denmark Asia styrker etniske bønder
i det nordlige Vietnams bjergområder
i at bruge klimatilpassede landbrugsmetoder, så de kan bruge jorden, der
er domineret af erosion som følge af
klimaforandringer og uheldige kultiveringsteknikker.

Nye erfaringer til
arbejdet i Danmark
For Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse har arbejdet i NCD Alliancen også givet
nye erfaringer, som kan gavne organisationernes virke i Danmark.
- Vi har i højere grad fået øjnene op for, at
bekæmpelse af kræft skal foregå i en global
sammenhæng. Det handler blandt andet om
at bekæmpe den globale tobaksindustri, som
lever af at gøre folk afhængige, siger Leif Vestergaard, direktør i Kræftens Bekæmpelse.
De har også oplevet, at der ikke er så stor
forskel på arbejdet i Østafrika og Danmark.
- Hvis man ser bort fra størrelsesskalaen er
det arbejde, Uganda NCD Alliance laver, ikke
særligt meget anderledes end vores herhjemme. Både i Østafrika og i Danmark handler det
om praktisk arbejde og forebyggelse, og omfanget af sygdommene er også næsten det
samme, siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Efter at have opnået en organisering af
kystfiskere i Filippinerne, som kræver,
at man skal registreres og have licens,
arbejder PUGAD nu på også at sikre
alternative indkomstkilder til fiskerne
og udvikle et forvaltningssystem i fiskeriområderne.

Verdens Skove arbejder på at ændre
den internationale FSC-certificering,
så den i højere grad fremmer små
skovgrupper og oprindelige folk i udviklingslandenes behov. På en måde
arbejder de både med skovbevarelse
og fattigdomsbekæmpelse.
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Oplysning

VI HAR BRUG FOR AT
SKABE VORES EGEN
OPLYSNINGSTID
CISUs næsten 300 medlemsorganisationer har det til fælles, at de sammen
med deres partnere laver udviklingsarbejde i verdensklasse. Det er ingen, der
har sat sig ind i tingene, i tvivl om. Desværre kniber det lidt med det der med
at sætte sig ind i tingene. Ifølge Danidas årlige undersøgelse af danskernes
opbakning til udviklingssamarbejdet mener næsten fire ud af fem, at de ved
for lidt om emnet.
Af kommunikationskonsulent i CISU, Kim Jensen
Nu er det imidlertid sådan, at man ikke behøver at vide meget om et emne for at have
en holdning, og der er da stadig markant flere
tilhængere end modstandere af udviklingssamarbejdet. (61 pct. mod 11 pct.)
Det er bare også sådan, at opbakningen er
svagt dalende, mens antallet af tvivlere er i
tilsvarende vækst. Når nogle politikere samtidig er brudt ud af en ellers samlet fortælling
om det gode ved udviklingssamarbejdet, bliver vi nødt til at gøre noget.
Det er blevet bydende nødvendigt, at mange flere kender til kvaliteten og omfanget af
medlemsorganisationernes arbejde. Det skal
CISU nok hjælpe med at sige, men vi tror også
på, at budskabet kommer tydeligst ud, når
det kommer fra medlemsorganisationerne
og deres eget arbejde. Hvis medlemsorganisationerne vil fortælle deres historier, så skal vi
i CISU nok påtage os opgaven med at motivere,
understøtte og samle historierne.

Crossing Borders støtter ikke-voldelige konfliktløsningsmekanismer i
Balkan-regionen, der i mange år har
haft gentagne voldelige konflikter.
Gennem udveksling og forskellige
kurser kapacitetsopbygges unge fredsambassadører fra Balkan-landene i at
lede udviklingen mod fred.
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De fleste af CISUs medlemsorganisationer laver
allerede oplysningsarbejde på den ene eller anden måde. Men det er i lyset af det nye politiske
landskab uhyre vigtigt at imødegå den udfordring. Vi tror på, at en oplyst befolk vil være en
engageret befolkning, og at oplysning vil føre
til øget opbakning. Det enorme engagement
i CISUs medlemsorganisationer skal afspejles i
den brede befolknings opbakning.

Øko-inspiration
Det kan ske ved at fortælle historier om resultater, planer og værdier. I lyset af en stor
opgave kan man have brug for inspiration,
og her kan man se mod ligestilling, økologi
og klima. Tre emner, hvor det lykkes at rykke
den offentlige debat og befolkningens holdninger. For 30 år siden var økologi slet ikke en
del af en fælles referenceramme. Det er gået
fra at have et sekterisk skær til at være kutyme
i mange offentlige virksomheder og et emne,
de fleste forholder sig til. På samme måde kan
vi håbe, at en oplyst diskussion om udvikling
kan rykkes sig fra os udviklingsnørder og ud
i befolkningen. Udvikling kan være et bredt
og diffust begreb at diskutere, så vi må se på
de ting, der kan give en sammenhængende
kommunikation. Her kan Verdensmålene for
eksempel være en mulighed for sammenhæng.
De første forsøg på at bruge dem ser i hvert fald
lovende ud. I en verden, hvor der er stadig flere
globale sammenhænge, burde der i hvert fald
være en plads at spille ind på. Den plads foregår på stadig nye scener. Mange har næsten
droppet de traditionelle medier. Man taler om
content marketing, når virksomheder selv for-
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tæller historier, som kunder og helt almindelige
mennesker gerne vil høre. Det skal vi også være
bedre til. Vi skal ikke sælge noget, men vi skal
fortælle historier om os selv. Sammen med CISUs medlemsorganisationer vil jeg gerne finde
måder at gøre det, samtidig med at vi bruger
etablerede kanaler som for eksempel Verdens
Bedste Nyheder.

Lad os ikke fake det
Ind i mellem hører jeg, at vi som borgere aldrig har været mere oplyste, og alligevel gør
vi ikke noget. Det kan jeg godt følge. Især i en
tid, hvor det i voldsom grad bliver udstillet, at
man ikke behøver at vide noget eller have egne
erfaringer, så længe man oplever noget som
sin egen sandhed. Med konklusioner baseret
på den slags kan man have holdninger til alt fra
risiko ved vaccinationer til fødevarers egenskaber eller udviklingssamarbejdets effekt. Sådan
har det altid været, men det nye er, at de holdninger ind i mellem bliver sidestillet med mere
underbyggede konklusioner og holdninger. I
den situation kan man vælge at flytte debatten
og på tilsvarende vis argumentere med ’oplevede sandheder’ eller hurtige konklusioner.
Det vil sikkert være effektfuldt i nogle sammenhænge, men det vil også være uordentligt. Når
vi arbejder for en mere retfærdig verden, er vi
nemlig ikke ligeglade med, hvordan vi kommer
derhen. Det er vi ikke i alt det andet gode udviklingsarbejde, og det skal vi selvfølgelig ikke
være i oplysningsarbejdet.
Det er klart, at opgaven ikke er blevet lettere
af den nye situation, men når man (som CISUs
medlemsorganisationer) arbejder for kystfiskeres rettigheder, bedre behandling for misbrugere eller anerkendelse af Vestsahara, så er man
ikke typen, der giver op, fordi det bliver sværere.
Så sætter man sig ned, analyserer situationen,
laver en god plan og kommer i gang.
Jeg kender hverken den perfekte plan eller
rute, men jeg ved, at vi skal bevæge os derhenad, og jeg glæder mig til turen.

Puljen for Klima og Miljø
Tekst

KLIMAPULJE
GAV GLOBAL STEMME
Med en pulje til støtte af kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed på
klima- og miljøområdet har lokale partnerorganisationer fået en stemme
internationalt.
Omkring 20 organisationer har modtaget
bevillinger under Puljen for Klima og Miljø,
som CISU siden 2013 har administreret på
vegne af Udenrigsministeriet.
Et gennemgående tema for indsatserne
er, at de er netværksbaserede initiativer med
flere partnere, som opererer i flere lande.
Indsatserne har også alle elementer af at
forbinde problemer og løsninger på klimaforandringerne på lokalt niveau, til politik på
nationalt og internationalt niveau.

Fremmer samarbejde
mellem organisationer
Til COP21, som blev afholdt i Paris i december
2015, interviewede Iben W. Rasmussen og
Lotte Asp Mikkelsen, forvaltningskonsulent
og rådgiver i CISU, de danske folkelige organisationer og deres partnerorganisationer
med bevillinger i Puljen for Klima og Miljø.
De interviewede fra organisationerne roste
puljens strategiske fokus. En af dem er Peter
With, der er programkoordinator i CARE Danmark på en indsats, som sigter efter at styrke
klimafortalere i civilsamfundet i udviklingslande i arbejdet med at bekæmpe klimaforandringer og sikre penge til klimatilpasning.
- Puljen har gjort det muligt at fremme
samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i mange lande, og det er meget svært
at få penge til indenfor rammerne af andre
puljer, siger Peter With.
Lykke Valentin, som er projektkoordinator på
Dansk International Bosætningsservices (DIB)
klima og miljø indsats er enig, og fremhæver,
at det ikke kun gælder partnerorganisationer.
- Det har åbnet op for, at en lille dansk organisation som vores har fået udvidet vores netværk
og er blevet kapacitetsopbygget inden for fortalervirksomhed og processerne omkring internationale forhandlinger, siger Lykke Valentin.

Civilsamfund i dialog
med regeringer
I projektet ”Southern Voices on Adaptation”
deltager klimanetværk i tolv lande, støttet
af henholdsvis CARE, Oxfam Ibis og Folkekirkens Nødhjælp. Sammen har de udviklet et
fælles sæt principper for god klimatilpasning,
”The Joint Principles for Adaptation”. Principperne skal sikre, at regeringernes klimaindsats gavner de svageste grupper og fremmer
klimatilpasning i lokalsamfund.
- De fælles principper – der er udviklet
med input på tværs af lande i Afrika, Asien
og Latinamerika har givet partnerne større
indflydelse i dialogen med deres regeringer,
mener Peter With.
I alle de lande, hvor Southern Voices støtter
civilsamfundsnetværk, er de kommet i dialog
med deres regeringer eller parlamenter. Et eksempel er Climate Change Working Group i Vietnam, som brugte principperne til at analysere
regeringens politik på klimatilpasningsområdet.
- De har så på den baggrund lavet aftaler
med de vigtigste ministerier, og det giver
dem et godt afsæt, når de overfor de lokale myndigheder vil fremme et fokus på en
lokalsamfundstilgang til klimatilpasning og
reduktion af CO2-udledning, siger han.
Dansk International Bosætningsservice
har haft lignende resultater. Det er generelt
lykkedes deres lokale partnerorganisationer
at få lokale løsninger og udvikling af økolandsbyer højere på dagsordenen i de sydasiatiske lande, de arbejder i. I Bangladesh
direkte i nationale dialoger og i Sri Lanka er
projektet inkluderet i distriktsprogrammet
”Climate Smart Village Development”, hvilket
det også er på delstatsniveau i Indien. I Nepal
har de lokale beslutningstagere anerkendt, at
konceptet harmonerer med nationale planer
for miljøvenlig lokaludvikling.

Samme udfordringer
kræver samme løsninger
CISUs rådgivere fandt også, at Puljen for
Klima og Miljø giver civilsamfundsorganisationer fra hele verden mulighed for at samarbejde om klimaproblematikkerne, der også i
sin natur overskrider landegrænser.
Resultater fra puljen har vist, at det at indgå i netværk og alliancer kan give organisationerne en stærkere stemme, som gør, at de
bliver taget alvorligt af beslutningstagere i
regeringerne og af medierne.
- Organisationers troværdighed bliver forbedret, når de er en del af et stærkt og anerkendt netværk, og regeringerne kan se, at organisationernes arbejde ikke kun er et lokalt
eller nationalt initiativ, som går ud på påvirke
dem, men et globalt initiativ, som også bliver
brugt andre steder, siger Lotte Asp Mikkelsen.

Puljen er vigtig
Både CISU og de på COP21 interviewede
organisationer mener, at det er afgørende
for danske civilsamfundsorganisationer at
bekæmpe klima- og miljøproblemer ude i
verden, at der findes midler specifikt til det.
- Det er vigtigt med en pulje, der fremmer
netværkssamarbejde, og at man knytter sine
projekter op til globale processer som for eksempel klimakonventionen eller andre regionale aftaler. Det giver et ekstra skub til de danske
organisationer om at inddrage deres lokale
partnere i det internationale arbejde, siger Peter With, programkoordinator i CARE Danmark.
Iben W. Rasmussen og Lotte Asp Mikkelsen,
begge fra CISU, kommer i rapporten, der blev
skrevet på baggrund af interviews på COP21,
frem til den samme konklusion.
- Det blev tydeligt, at der er brug for funding
til fortalervirksomhed om klimaproblematikker.
Mange pointerede, at der næsten ikke er nogen
donorer, som tilbyder funding til netværk af
denne type eller til fortalervirksomhed, der går
fra lokalt til internationalt niveau, siger Iben W.
Rasmussen, forvaltningskonsulent i CISU.
Puljen for Klima og Miljø havde én
ansøgningsfrist per år. Den sidste var
i september 2016. CISU og en række
andre organisationer arbejder på at
skaffe midler til at fortsætte og udvikle puljen fra 2018.
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Kurser & rådgivning

Udbud og efterspørgsel var mindre i 2016
FOTO: Wilfred Gachau

Medlemsorganisationer er vilde med konkrete
redskaber og FN’s Verdensmål
De mest efterspurgte kurser i 2016 og første halvdel af 2017 var som tidligere
år dem, hvor deltagerne fik konkrete redskaber til at udvikle partnerskaberne
med organisationer i Syd og deres forskellige indsatser og projekter. De nye
aktuelle kurser om Verdensmålene var også populære.
Traditionelle redskabskurser som for eksempel Logical Framework Approach og økonomistyring har i mange år været efterspurgte og
brugte af CISUs medlemsorganisationer. Det var
de fortsat i 2016 og første halvdel af 2017. Men
sidste år oplevede CISU også en stigende interesse for kurser, der kapacitetsopbygger organisationerne til at arbejde med FN’s Verdensmål.

Flere vil vide mere
om Verdensmål
I 2016 udbød CISU blandt andet fyraftensmødet ”Potentialer i at arbejde med FN’s
Verdensmål” og i samarbejde med Institut
for Menneskerettigheder kurset ”Verdensmål
og rettigheder styrker hinanden.”
En af deltagerne på sidstnævnte kursus var
Signe Gjervig, Corporate Relations Manager
i SOS Børnebyerne.

På trods af en stor forhåndsviden oplevede hun
kurset som inspirerende og fagligt relevant.
- Jeg interesserer mig meget for Verdensmålene både personligt og i forhold til mit arbejde,
og jeg ville gerne blive klogere på sammenhængene mellem Verdensmålene og menneskerettighederne - i dette tilfælde omkring
verdensmål 4 om at sikre kvalitetsuddannelse
og livslang læring for alle, siger hun.
På kurset fik deltagerne et oplæg fra Institut for Menneskerettigheder, en introduktion
til Institut for Menneskerettigheders database, der linker til Verdensmål, delmål, temaer
og menneskerettighedskonventioner.
- Det bedste var at opdage, hvor relevant
og tydelig koblingen mellem mål og rettigheder er. Personligt blev jeg virkelig positivt
overrasket over, hvor spændende kursets
indhold var, siger hun.

”Vi fik hjælp til at opkvalificere projektet, så det
virkelig kan gøre en forskel ude i verden”
Viva Danmark er en af de medlemsorganisationer, som ofte og systematik
benytter muligheden for at få rådgivning hos CISU.
- Vi søger rådgivning til projekter og kontakter løbende CISU med spørgsmål om
udfordringer, der opstår når vi implementerer projekter i samarbejde med partnerorganisationerne, siger Michael Thorlund,
Programme Manager i Viva Danmark.
Viva, der er en international børneorganisation, som arbejder for at forbedre udsatte
børn og unges levevilkår, fik i efteråret 2016 en
række rådgivninger på en ansøgning til et projekt under Civilsamfundspuljen i Nicaragua.
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- Fokus for rådgivningen var input til vores
projektstrategi og kontekstanalyse. Det var
rigtig god rådgivning med meget stor faglighed, siger han.
Ifølge Michael Thorlund hjalp rådgivningen dem godt på vej til, at de fik bevilget
2,7 millioner til projektet.
- Vi havde et rigtig godt projekt, men det
var CISUs rådgivere, der hjalp til at opkvalificere det, så det virkelig kan gøre en forskel
ude i verden, siger han.

På grund af nedskæringerne for 2016,
udbød CISU sidste år færre kurser. Til gengæld blev der i endnu højere grad oprettet
fyraftensmøder om aktuelle temaer samt
mere behovsbaserede kurser og møder.
Civilsamfundspuljen blev beskåret
med 37 procent, og på medlemsmøder,
kurser og i rådgivninger oplevede CISUs
rådgivere, at medlemsorganisationerne
udtrykte usikkerhed om konsekvenser
af nedskæringerne. Der var desuden
en mærkbar tilbageholdenhed med at
melde sig til kurser og rådgivning.
Antallet af kurser udbudt i 2013: 80, 2014:
102, 2015: 104 og 2016: 87

Plan Danmark arbejder for at styrke lokale græsrødder i at spille en langt mere
aktiv rolle i den sociale og økonomiske
udvikling af sårbare samfund i Egypten.
Samtidig bidrager arbejdet til at udvikle og afprøve modeller for samarbejde,
som kan bruges som gode eksempler på
indsatser, der kan laves over hele landet.

De oplever også, at rådgivningens form passer
godt til organisationens hverdag.
- Rådgiverne har en stor fleksibilitet, hvilket
er særligt vigtigt, når man som os ofte befinder sig hos en partnerorganisation i en helt
anden tidszone. Det er guld værd, at man for
eksempel bare kan sende en kort mail og få
hurtigt svar eller have rådgivning via Skype.
I marts søgte Viva igen et projekt under Civilsamfundspuljen. Denne gang til et projekt
om unges rettigheder og en ungdomsvenlig
reform af sikkerhedssektoren i Honduras.
- I forbindelse med den nye puljereform
har det været særligt vigtigt for os at få rådgivning. Det er vigtigt for os at vide, hvad
ændringerne betyder for os og den måde
civilsamfundsinterventioner skal forstås på
fremadrettet, siger han.

CISUs
medlemsorganisationer
pr. februar 2017

100% for Børnene
3F - Fagligt Fælles Forbund
4FairLife
Action for Relief and Development (ARD)
ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)
ADRA Danmark
AfriCAN
Afrika In Touch
Afrika Kontakt
AHAS Group (African Hum. Hiv/Aids Support Group)
AIDS-Fondet
Aktion Børnehjælp
Akwamus Venner
All4Children
Alternatives to Separation (ATOS)
AMPO Danmark
Apostolsk Kirkes Mission (AKM)
Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania
ARD - Art Research Dialoque
Arkitekter uden Grænser
Assist
AWE Association for World Education
AWE Center Kenya
Axis
Bahá’í - samfundet i Danmark
Bandhab
Baptistkirken i Danmark
BISU - Håndværkere uden Grænser
Brenderup-Sermathang Venskabsgruppe
Byg1By
Børn i Afrika
Børn uden Grænser
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
(BUPL)
BØRNEfonden
Børnenes Liv
CARE Danmark
Care4people
Caritas, Danmark
Carrot Aid
Center for Konfliktløsning
Chimalaya Charity
Christiania Freetown Aid
CICED
Cohesion pour le developpement integre (CODEI)
Cross Cultures Project Association(CCPA)
Crossing Borders
Cykler til Senegal
Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)
Danish Minorities’ Center for Human Rights and
Development
Danish Muslim Aid
Danmarks Lærerforening
Danmission
Danner
Dansk Afghanistan Komite
Dansk Blindesamfund
Dansk Congolesisk Forening (DCF)
Dansk Europamission
Dansk Folkehjælp - DKFH
Dansk Forening for Bæredygtig Udvikling i Madagaskar
(SUDEMA)
Dansk Handicap Forbund
Dansk Industri
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Vietnamesisk Forening
Dansk-Bhutanesiske Samfund
Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister
Danske Studerendes Fællesråd
Dansk-Indisk Børnehjælp

Dansk-International-Noedhjaelp
Dansk-Ugandisk Venskabsforening
Dansom Aid
DAV - Dansk Angolansk Venskab
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Den Eritreanske Støtteforening
Den Sociale Udviklingsfond
Denmark Lesotho Network (DLN)
Det Danske Spejderkorps
Det Europæiske Hus
Det Konservative Folkeparti
Det Somaliske Fællesråd
DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)
DGI Midtjylland
Diabetesforeningen
Dialogos
DIASPORA African Women in Development Association
DIPS - Dansk Infektionspædiatrisk Selskab
Disuzo Kwekwe
Dooni-Dooni Danmark
Dorcas Care Foundation Denmark (DCFD)
Dorcas Care Foundation Denmark (DCFD)
DUI - Leg og Virke
ECO-Village Plus Foundation
eKids-Kilifi
ELSA (Viden for Alle)
Emergency Architecture & Human Rights (EAHR)
Emmanuel Arts
Engineering World Health ved Danmarks Tekniske
Universitets (EWH DTU)
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
FairFishing
Familielandbruget Sydvest
Farmaceuter uden Grænser
Fasha
FIC
FN-forbundet
FOA - Fag og Arbejde
Fodboldskolen
Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)
Follow the Women
Football for a new tomorrow (FANT)
Fora
Forening for Fred og Udvikling i Afrika
Foreningen Enable
Foreningen Faraja
Foreningen RETRO
Foreningen til humanitær hjælp i Israel (HUMIS)
Foreningen til støtte for Tamales Youth Home Cultural
Group, Ghana
Fremtid og Håb
Friends of CWIN, Denmark
Friluftsrådet
From Street to School
Future Light Organisation
Gambias Venner
GAME
Games (Gambia Media Support)
Genvej til udvikling (GTU)
Ghana Venskab
GIK - Gladsaxe Idræts- og Kulturforening
Githabais Venner
Globale Læger
Gymnasieskolernes Lærerforening
HELP Int.
Heritage International
Himalayan Project
Hope Danmark
HopeNow
Horsens Y’s Men’s Club Hjælpefond
Haatmahaat
I Aid

ICOEPH (Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø og
Folkesundhed) - DASAM (Dansk Selskab for Miljø- og
Arbejdsmedicin)
IGF Danmark
iiINTERest
IMCC (International Medical Cooperation Committee)
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Initiativgruppen Esbjerg
InnoAid
International Aid Services (IAS)
International Børnesolidaritet
International Kontakt
Israelsmissionens Unge
IWGIA
Jambo Shule
Jysk landsbyudvikling i Nepal
Karagwes Venner (Uld-80)
Kembujeh School Friends
Kenyas Venner
KFUM og KFUK i Danmark
KFUM-Spejderne
Kilangoro
Kirkernes Integrations Tjeneste
Kristen Børnefond Global Care
Kræftens Bekæmpelse
Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
Kvinderådet
Landsforeningen for Økosamfund
Landsforeningen LEV
Landsforeningen Levende Hav
LGBT Danmark
LiB Leg i Bolivia
LittleBigHelp
Livets Lys
Local International
LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Masanga DK
Maternity Foundation
Mejerifolk uden Grænser
Mellemamerika Komiteen (MAK)
Miljøbevægelsen NOAH
Mission Afrika
Mission Øst
Mitraniketans Venner
Morsø U-landsforening
Moyo Kwa Moyo
MultiCenter Syd
MUNDU - Center for global dannelse
Musikteatergruppen Ragnarock
My African Child
Naboskab International Forening
Nature, Ecology and People’s Consult (Nepcon)
Nepal 2010
NepaliMed Denmark
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
NGO Fontana
Nhakas Venner
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Nso Family Union (NFU)-DK/Europe
Nødhjælpens Ungdom
Ogaden Concern Association (OCA)
Oikosfonden
Operation Dagsværk
Orangutang Fonden/Save the Orangutan
Organisationen for Fred og Udvikling i det Sydlige
Somalia (OFUSS)
Oxfam IBIS
Pamodzi Denmark
Paraplyen (C24 Foundation)
Periamma
Phujel School Project
Pioner Afrika
Plan Danmark

Plant et træ i Himalaya
Play31
Project Viktor
Projekt Cheptigit Primary School - Kenya
Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
Promissio
PTU - Polio, Trafik- og Ulykkesskadede
PUGAD
Qaran Media
Raindrop Friends
Rajo Organisation
Rapolitics
RAW - Rights for All Women
Red Barnet Ungdom
Redder Af Verden
RISE - Denmark
Rising Hope
Røde Kors i Danmark
Samaritans Hand Foundation
Sammen til Udvikling
Sankt Vincent Grupperne
Senegal Voksenskole
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til Afrika og Asien (SHAA)
Sex og Samfund
SILBA - Initiative for Dialogue and Democracy
SIND Landsforeningen for psykisk sundhed
Skoleliv i Nepal
Socialdemokraterne
Socialpolitisk Forening
SocieTrees
Somali Rehabilitation and Development Association
”SORADA”
Soroptimist Internat. Danmark
SOS Børnebyerne
SPOR MEDIA
Stairway Danmark
STS International Solidarity
Støtteforeningen i DK for Association Kologh Naba,
Saaba, Burkina Faso
Støtteforeningen til Projekt Nenkashe Educational
Center
Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda
Sustainable Midwifery
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzibarn
Terre des hommes, Danmark
Tibet Charity
TRIANGLEN
Ubumi Prisons Initiative
Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)
U-landsforeningen Svalerne
Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to
People
Ungdommens Røde Kors
VedvarendeEnergi
Venskabsforeningen Amigos de El Doradito
Venskabsforeningen Danmark-Bhutan
Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso
Verdens Børn - International Børnehjælp
Verdens Skove
Viva Danmark
WAKASA.dk
World Service of Mercy
WWF - Verdensnaturfonden
Wycliffe Danmark
YOUTH DEVELOPMENT FRONTIERS FOR AFRICA (YDFA)
Youth for Development Denmark
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
Østafrikas Venner
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Bevillinger
Bevillingstype

Organisationsnavn

IndsatsTitel

Bevilliget beløb

Beløb i alt

1.122.730

1.122.730

Civilsamfundspuljen - bevillinger 2016
EU samfinansiering Procedure 2

Plan Danmark

Children and Youth Socio-Economic Development Fund.

Fælles Færdiggørelse

Periamma

Advocacy for voting and a peaceful election in Nakuru, Kenya 2017

74.999

Fælles Færdiggørelse

Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsforbund (BUPL)

Promotion of decent work for Early Childhood Education (ECE) Personnel in Zambia

66.318

Fælles Færdiggørelse

Karagwes Venner (Uld-80)

Partnership management training

Partnerskabsaktivitet

Økologisk Landsforening
(Ulandsudvalg- og netværk)

Building Organizational Capacity to Facilitate Agro-Ecological Farming and Food
Systems Development Among Small Scale Bhutanese Farmers

245.677

61.311

Partnerskabsaktivitet

Afrika Kontakt

The Southern African Development Community People’s Summit

399.988

Partnerskabsaktivitet

ADDA (Agricultural Development
Denmark Asia)

ADDA-ADP partnership building for future interventions

199.974

Partnerskabsaktivitet

Seniorer uden Grænser

Udvikling af DCDC’s organisatoriske kapacitet

198.150

Partnerskabsaktivitet

SPOR MEDIA

Combining theory and practice

198.783

Partnerskabsaktivitet

Seniorer uden Grænser

Partnerskab med CAMD i Diankana (i Guinea)

194.898

Partnerskabsaktivitet

Alternatives to Separation (ATOS)

Partnership intervention between IFSO and ATOS

499.296

Partnerskabsaktivitet

Rapolitics

Etablering af ungestyret ’Hip Hop Uta’ i El Alto, Bolivia

499.994

Partnerskabsaktivitet

Foreningen RETRO

RETRO Kigali

199.951

Partnerskabsaktivitet

Axis

Seksuelle rettigheder I Bolivia

396.541

Partnerskabsaktivitet

Afrika Kontakt

Partner Seminar 2017 – Building stronger alliances for common struggles

PROGRAM (Endelig ansøgning)

SOS Børnebyerne

Community action for quality alternative care and protection

PROGRAM (Endelig ansøgning)

BØRNEfonden

Youth Organisation in West Africa

9.500.551

22.626.224

PROGRAM (KapApp)

BØRNEfonden

Youth Organisation in West Africa

130.000

130.000

PROGRAM (Konceptnote)

SOS Børnebyerne

Building civil society engagement for qualityalternative care and protection

200.000

200.000

PROGRAM (Management Response)

Friluftsrådet

Management Response to RevApp

PROGRAM (Management Response)

FIC

Decent Work and Labour Rights in East Africa

PROGRAM (Management Response)

BØRNEfonden

Youth Organisation in West Africa

PROGRAM (RevApp)

Friluftsrådet

Review cum Pre-Appraisal to prepare for a new programme phase

150.000

PROGRAM (RevApp)

FIC

Review cum pre-appraisal of FIC’ programme “Decent work and Labour Rights”

150.000

Projekt A (under 0,2 mio)

Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania

Pedagogic Centre in Tanzania

199.898

Projekt A (under 0,2 mio)

Dansk International
Bosætningsservice (DIB)

Partnership Intervention Between Children-Nepal and DIB

199.954

Projekt A (under 0,2 mio)

Foreningen til støtte for Tamales Youth
Home Cultural Group, Ghana

“Med kulturen som løftestang – at udvikle og forbedre livsgrundlaget for en gruppe af
unge i Tamale, Nordghana.

196.399

Projekt A (under 0,2 mio)

Landsforeningen for Økosamfund

Promoting ecostrategies – GEN Ghana

199.978

Projekt A (under 0,2 mio)

Støtteforeningen i DK for Association
Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso

Støtte til Association Kologh Naba - Uddannelse og udvikling af solenergi som
forretningsområde

192.295

399.993

3.433.245

13.125.673

190.019
190.019

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Skoleliv i Nepal

Empowering marginalised women in Devdaha municipality

399.917

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Dansk Afghanistan Komite

Strengthening the foundation for implementation

399.976

Projekt B (0,2-0,5 mio)

HopeNow

Strengthening civil society to combat human trafficking

399.944

Projekt B (0,2-0,5 mio)

100% for Børnene

CAS on the Move

399.900

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Seniorer uden Grænser

Income Generating Strategy in the Budaka District in Uganda

398.271

Projekt B (0,2-0,5 mio)

CICED

Capacity building for improved inclusion of the deaf in Tanzania

393.574

Projekt B (0,2-0,5 mio)

NGO Fontana

The Co-dependency Project. Models & Methods

361.422

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Aktion Børnehjælp

Empowerment of villagers to eliminate open defecation

399.919

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Morsø U-landsforening

Economically Sustainable Livelihood and Environmental conservation (ESLEC)

397.220

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Venskabsforeningen Danmark-Bhutan

Democracy Development through Youth in Bhutan

500.000

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Stairway Danmark

Creating a Sustainable Child Sexual Abuse Prevention

499.962

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Seniorer uden Grænser

Community Development in Mutasa District, Zimbabwe

499.418

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Games (Gambia Media Support)

Building Capacity for Advocacy

496.518

Projekt B (0,2-0,5 mio)

SPOR MEDIA

Miradas Educativas (Educational Outlooks)

499.930

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Crossing Borders

Youth for Peaceful Elections in Zambia

395.372

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Seniorhænder til Afrika og Asien (SHAA)

Styrkelse af Street Academy’s indsats street-wise børn og unge

395.168

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Play31

“Know Your Rights” - Training of Peace Ambassadors in Rural Sierra Leone

399.520

Projekt B (0,2-0,5 mio)

AIDS-Fondet

Making IWAWA sustainable

399.934

Projekt B (0,2-0,5 mio)

DGI Midtjylland

Sports as a Tool for Development - Consolidation Phase

396.691

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Seniorer uden Grænser

Strengthening the farming practices and advocacy capacity

399.905

Projekt B (0,2-0,5 mio)

AfriCAN

Student Union Empowerment: A Stronger Voice for Students

399.756

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Periamma

“Participation in Peaceful Elections (PIPE)

399.999

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Seniorer uden Grænser

AAC in Kenya 2

330.014

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Seniorer uden Grænser

Advocacy to increase food security in the Sundarbans

390.998

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Kvinderådet

Sexual Education in Egypt

397.922

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Tanzibarn

Kazi kwa Pamoja - Towards a strong local community in Usa River, Tanzania

398.751

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Axis

Aprender Haciendo – Overdragelse af Sacaba-modellen

399.208

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Empowering youth in Honduras

399.847

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Orangutang Fonden/Save the Orangutan

Capacity building for improved livelihoods and recognition of rights for the indigenous
Dayak Wehea Tribe

707.826

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Alternatives to Separation (ATOS)

Promoting Children’s Right to Parental Care

Projekt D (1 - 3 mio)

Det Europæiske Hus

Advocacy for Labour Market Integration in Kyrgyzstan

2.520.754

Projekt D (1 - 3 mio)

BØRNEfonden

Capacity building young people to take a leading role

1.261.406

Projekt D (1 - 3 mio)

Dansk International
Bosætningsservice (DIB)

Aprender Jugando 3: Ecoalfabetización desde la escuela hacia la comunidad para Vivir
Bien en armonía con la Madre Tierra

2.510.810

Projekt D (1 - 3 mio)

RAW - Rights for All Women

Advocating integration of CEDAW in Cameroun

2.697.957

Projekt D (1 - 3 mio)

Axis

Advocate to Educate for Sexual and Reproductive Health and Rights

1.076.505

Projekt D (1 - 3 mio)

Axis

Innovative Sexuality Education Project III

1.858.006
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202.628

999.319

300.000

988.524

11.549.056

1.707.145

Bevillingstype

Organisationsnavn

IndsatsTitel

Bevilliget beløb

Projekt D (1 - 3 mio)

Afrika Kontakt

Dziwani II - Kuti Pantsi na bzacilengwedwe mpsanu!

1.567.021

Projekt D (1 - 3 mio)

Foreningen RETRO

Dreamtown Project 3: Consolidating the Dream

1.161.442

Projekt D (1 - 3 mio)

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

“Raising the Voice of Youth”

2.806.702

Projekt D (1 - 3 mio)

LGBT Danmark

Strengthening the capacity of LGBT persons and their organisations in Uganda

1.999.968

Projekt D (1 - 3 mio)

AIDS-Fondet

A three-dimensional approach to preventing HIV

2.197.850

Projekt D (1 - 3 mio)

AIDS-Fondet

Prevention of sexual and mother-to-child HIV Transmission

1.401.450

Projekt D (1 - 3 mio)

iiINTERest

A Local Self Government initiative for a contextually more appropriate education

2.991.752

Projekt D (1 - 3 mio)

Viva Danmark

Youth connection – for a culture of good treatment

2.670.951

Projekt E (3 - 5 mio)

Dialogos

Folkesundhed i Bolivia

4.999.735

Projekt E (3 - 5 mio)

ADDA (Agricultural Development
Denmark Asia)

Strenghtening the Framework for Production and Marketing of Organic Agricultural
Products in Northern Vietnam

3.783.197

Projekt E (3 - 5 mio)

Spedalskhedsmissionen (TLM DK)

Community Based Rehabilitation Partners

3.498.634

Projekt E (3 - 5 mio)

Dialogos

Healthy food and environment, Bolivia 2017-2019

3.499.224

Beløb i alt

28.722.574

15.780.790

Puljen for Klima og Miljø - bevillinger 2016
Længerevarende indsats (PKM)

Dansk International
Bosætningsservice (DIB)

Advocating for upscaling for local climate solutions as Eco Village Development as a
mean to strengthen pro-poor climate agenda in South Asia

3.029.978

Længerevarende indsats (PKM)

CARE Danmark

“Hands off Our Lands

3.488.241

Længerevarende indsats (PKM)

VedvarendeEnergi

Promoting Implementation of the Paris Agreement in East Africa

3.486.215

Længerevarende indsats (PKM)

Afrika Kontakt

Building Climate Justice Advocacy with Small-Scale Farmers

1.999.146

Længerevarende indsats (PKM)

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Strengthening Civil Society Capacity to Advocate for Mainstreaming Biodiversity

3.326.466

Længerevarende indsats (PKM)

Dialogos

Mercury-free gold mining - new horizons

2.518.831

Projekt B (0,2-0,5 mio)

VedvarendeEnergi

Strengthening civil society to advocate for sustainable transition

Projekt B (0,2-0,5 mio)

SOS Børnebyerne

“Inclusive and protective environment for the most vulnerable children

Projekt D (1 - 3 mio)

Mission Øst

Living Together, Learning Together

2.000.000

Projekt D (1 - 3 mio)

Røde Kors i Danmark

Community mobilisation for conflict prevention and social cohesion in Ukraine

1.999.745

Projekt D (1 - 3 mio)

Crossing Borders

Young Diplomats for Peace & Dialogue in Ukraine and Georgia

1.761.475

5.761.220

Projekt A (under 0,2 mio)

Foreningen Livsberigende Kommunikation (LIVKOM)

Dignity Space Ukraine Institutional Capacity Building

198.834

198.834

Oplysningsaktivitet

Nepal 2010

Gadebørn i Nepal

25.000

Oplysningsaktivitet

LGBT Danmark

Fotojournalistiske fortællinger fra LGBT bevægelsen i Tanzania

25.000

Oplysningsaktivitet

International Kontakt

En landsby i Mali – forandring gennem dialog og samarbejde

Oplysningsaktivitet

Dansk-Bhutanesiske Samfund

Tordendragen i bevægelse

25.000

Oplysningsaktivitet

LittleBigHelp

Rejse og ophold i Danmark for besøgende fra implementeringsorganisation i Indien

25.000

Oplysningsaktivitet

Det Europæiske Hus

Lighed betyder noget! Hos kirgiserne i 2016

24.200

Oplysningsaktivitet

Moyo Kwa Moyo

Fortalervirksomhed for handicappede i Tanzania til inspiration for Danske politikere,

25.000

Oplysningsaktivitet

Sammen til Udvikling

My name is Kumar

25.000

Oplysningsaktivitet

Operation Dagsværk

Med livet på SPIL

25.000

Oplysningsaktivitet

All4Children

Doing Sustainable Business in Southern Africa

24.900

Oplysningsaktivitet

Nhakas Venner

Tæt på menneskers liv i Zimbabwe

25.000

Oplysningsaktivitet

SPOR MEDIA

TAKATAKA - en serie små film om verdensmål i børnehøjde

25.000

Oplysningsaktivitet

Ubumi Prisons Initiative

I FÆNGSEL i ZAMBIA: MED LIVET SOM INDSATS

25.000

Oplysningsaktivitet

Afrika Kontakt

Referendum Now - Fokus på en overset konflikt

25.000

Oplysningsaktivitet

MUNDU - Center for global dannelse

PR og transport på Verdensspejl Festival 2016

25.000

Oplysningsaktivitet

Nødhjælpens Ungdom

Gør Rummet Større via partnerskaber

25.000

Oplysningsaktivitet

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Sikker skolegang for alle piger i Mali

25.000

Oplysningsaktivitet

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Temafilm: Effekterne, udfordringerne og ansigterne bag et community forestry projekt

24.990

Oplysningsaktivitet

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Oplysningsvideo om Ingeniører uden Grænsers arbejde: Fokus vil være på frivillige i
danske udviklingsprojekter

25.000

Oplysningsaktivitet

IGF Danmark

Fattige kvinders frigørelse i Sunderbans

25.000

Oplysningsaktivitet

Nødhjælpens Ungdom

#povertyaction – tegnet og fortalt

25.000

Oplysningsaktivitet

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

Flygtninge Fortæller

25.000

Oplysningsaktivitet

AIDS-Fondet

Institut for Menneskerettigheder

24.978

Oplysningsaktivitet

Heritage International

The Dalits-Touching the Untouchables

25.000

Oplysningsaktivitet

Red Barnet Ungdom

Oplysningsindsats om ”My Rights My Future”

17.500

Oplysningsaktivitet

Dialogos

Sygdom og sundhed i Bolivia

25.000

Oplysningsaktivitet

Ulandshjælp Fra Folk til Folk
Humana People to People

Mød verdensmålene overalt på de danske landeveje gennem portrætter af mennesker
fra Zimbabwe.

25.000

Oplysningsaktivitet

Operation Dagsværk

Out in Africa

25.000

Oplysningsaktivitet

Football for a new tomorrow (FANT)

Fra Farum til Freetown – Sierra Leones første kunstgræsbane

25.000

Oplysningsaktivitet

Jambo Shule

Leg til forståelse af slummens børn

12.425

Oplysningsaktivitet

IMCC (International Medical Cooperation
Committee)

Oplysningsaktivitet om bæredygtig udvikling for gymnasieelever

25.000

Oplysningsaktivitet

Afrika Kontakt

Swaziland – Ulighed og udvikling i et enevældigt Monarki

25.000

Oplysningsaktivitet

ADDA (Agricultural Development
Denmark Asia)

Fotodokumentation – en visuel læringsoplevelse af landbrugsudvikling i Syd

25.000

Oplysningsaktivitet

Plan Danmark

Unge kræver deres ret i byens slum

25.000

17.848.877

Naboskabspuljen - bevillinger 2016
499.822
499.984

999.806

Oplysningspuljen - bevillinger 2016

5.030

809.023
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