Bevillinger i CISUs Oplysningspulje i 2013
Her følger en oversigt over hvilke aktiviteter CISU har støttet med midler fra Oplysningspuljen i
2013.
13-234 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Foreningen fik støtte til at gennemføre en række aktiviteter i forbindelse med Ruth Kiwanukas besøg i
Danmark. Ruth Kiwanuka er direktør i partnerorganisationen JEEP, der arbejder med vedvarende energi. I
løbet af en måneds besøg har Ruth holdt foredrag for personalet hos Energi Nord, til Folkecenterets 30-års
jubilæum og i Morsø U-landsforening. Foruden foredrag har foreningen en ambitiøs plan for presseomtale i
diverse fagblade og lokalmedier.
17.000 kroner
13-235 SPOR Media
”Vestsjælland set med bolivianske øjne” er titlen på den film, som SPOR fik bevilget penge til at optage i
forbindelse med den unge teatertrup – Teatro Tronos – besøg i efteråret 2013. Teatergruppen skal holde
oplæg på en række skoler, men pointen i filmene er netop, at Danmark også kan være eksotisk og
fremmedartet – når man kommer fra Bolivia. Filmen skal både bruges som undervisningsmateriale i en
længere version, samt i SPORs egen kommunikation i nogle kortere, mere skarpvinklede film.
25.000 kroner
13-236 Projekt Ulandshjælp - Hjælp til Selvhjælp – PULS
PULS har modtaget en bevilling til at optage syv mindre film med både partner og andre personer fra deres
projekter i Tanzania. Filmene lader de medvirkende bestemme, hvad de vil fortælle om projektet. Fælles for
dem alle er, at de har en konstruktiv vinkel, der formidler fremskridt. Filmene skal indgå i PULS’ øvrige
foredragsvirksomhed og på deres hjemmeside.
22.500 kroner
13-238 VedvarendeEnergi
Hvordan de unge kan tage et konkret ansvar for at fremme demokrati og bæredygtig udvikling, spurgte
VedvarendeEnergi om, og fik støtte til at gennemføre flere interaktive foredrag på skoler i sensommeren
2013. Oplægsholdere var både fire unge kenyanere og danske frivillige forandringsagenter.
12.500 kroner

13-241 Play 31
Met et budskab om, at fodbold er et nyttigt redskab til konflikthåndtering, har Play 31 modtaget en
bevilling til at fortælle danske folkeskolelever om deres arbejde med børn og unge i Sierra Leone.
15.000 kroner
13-242 NETOP / Dansk Husfildsselskab
Albin Achia er en ugandisk kurvemager, som NETOP igennem støtte i Oplysningspuljen, inviterede til
Danmark, hvor han skulle undervise i sin særlige teknik på diverse design- og håndværksskoler.
10.000 kroner
13-243 Moyo Kwa Moyo
Foreningen har modtaget støtte til et multikulturelt event med god lokal forankring, hvor flere foreninger
samarbejder. Børneaktiviteter, foredrag på folkeskoler, caféarrangement mm.
25.000 kroner

13-244 Viva Danmark – Leve Børnene
Foredragsturne med partnere fra Nicaragua og Honduras med fokus på at formidle de strukturelle årsager
fattigdom.
10.000 kroner
13-247 Genvej til Udvikling (GtU)
Foreningen modtog støtte til at forsøge sig med en involverende forfatterkonkurrence, og producere nye
plakater med konstruktive budskaber om fattigdom og ulighed.
7.000 kroner
13- 249 DFUNK
I samarbejde med biografen Øste for Paradis vil DFUNK etablere en film- og debatklub under navnet
”Flugttanker”, hvor oplæg, film og debat med ungdomspolitikere er de bærende elementer.
9.500 kroner
13-251 Crossing Borders
”Countries in Transition – Voices of Youth” er titlen på en række arrangementer, som Crossing Borders fik
støtte til at gennemføre. Fokus er på unges engagement i deres samfunds demokratiske udvikling.
12.000 kroner
13-254 Foreningen Hammershus Fairtrade Concert
Foreningen fik støtte til at gennemføre et seriøst program for ”Det globale telt” under Folkemødet på
Bornholm 2013, med flere politiske debatter, underholdning og andre faglige indslag.
25.000 kroner
13-256 Levende Hav
Flygtningbåden Anton lagde til kaj under Folkemødet på Bornholm 2013, hvor billedkunstner Jens
Galschiøts bronzefigurer symboliserede de mange bådflygtninge verden over. Derudover var frivillige aktive
på kajen til at uddele materiale og diskutere med forbipasserende.
25.000 kroner
13-257 Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
En konference på Christiansborg med fokus på kvinderettigheder i en post-2015-dagsorden.
25.000 kroner
13-258 VedvarendeEnergi Ungdom
”We have a planet –and you are a part of it” fortalte VedvarendeEnergi Ungdom til gæsterne på Roskilde
Festival, mens de lavede ’grøn grød’ og tilbød et hvil i et sofaarrangement af genbrugsmaterialer.
12.500 kroner
13-260 Det Danske Spejderkorps
Det Danske Spejderkorps fik støtte til at udvikle en bog med ”Godnathistorier fra Bhutan” til brug for alle
ledere på landets lejrture. Bogen formidler udviklingsarbejde i børnehøjde.
24.000 kroner
13-263 Afrika Kontakt
I tæt samarbejde med deres partnere i hhv. Zimbabwe, Swaziland, Sydafrika, Vestsahara og Uganda
modtog foreningen støtte til at gennemføre en fælles kampagne mod overgreb på aktive i civilsamfundet
under overskriten ”ACT NOW”.

20.000 kroner
13-265 ADDA
Til et aftenarrangement i forlængelse af kampagnedagen for Verdens Bedste Nyheder, hyrede ADDA
komiker Sebastian Dorset til at producere nyt materiale om landbrugsudvikling og foreningen.
16.000 kroner
13-269 Teaterforeningen Wilma Version
Foreningen fik støtte til at udvikle en række journalistiske fortællinger i forbindelse med deres projekt ”I
DO”, hvor teaterworkshops er omdrejningspunktet for udvikling af civilsamfund.
20.000 kroner
13-270 Mellemamerika Komiteen, Aarhus
Visning af dokumentarfilmen ”Gold Fever”, med efterfølgende paneldiskussion med deltagende
investeringsselskaber og banker.
7.000 kroner
13-272 U-landsforeningen Svalerne
Foreningen fik støtte til at invitere partnere til Danmark i forbindelse med foredrag og foreningens 50-års
jubilæum.
20.000 kroner
13-273 Fair Trade DK – butik Karibu, Roskilde
Et omfattende lokalt samarbejde på tværs af foreninger skal sprede budskabet fra Verdens Bedste Nyheder
i Roskilde og Lejre. Der blev givet støtte til en særlig event-dag.
20.000 kroner
13-275 Operation Dagsværk
Støtte til at producere musikvideo til årets kampagnesang af Per Vers og Pato.
20.000 kroner
13-281 100 % til Børnene
Tre korte film og tre forskellige projekter i Ghana, og en 15 minutters lang film om arbejdet med gadebørn i
Accra.
20.000 kroner
13-283 AIDS-fondet
I et samarbejde på tværs af sektorer (virksomheder og fonde) modtog foreningen støtte til kampagnen ”En
generation uden HIV”, der har til hensigt at fortælle om forebyggelse af mor-barn HIV-smitte, og mobilisere
småbørnsforældre i Danmark.
20.000 kroner
13-285 Det Danske Hus i Palæstina (DHIP)
Det Danske Hus i Palæstina fik støtte til at udstille vinderfotoene fra Palæstina Fotomaraton i Danmark.
Billederne er af palæstinensisk hverdagsliv.
20.000 kroner
13-286 U-landshjælp fra Folk til Folk - UFF
Foreningen sætter på en række fyraftensmøder i samarbejde med VedvarendeEnergi fokus på
klimaforandringerne og fortæller hvad der kan gøres for at forebygge konsekvenserne.

20.000 kroner

13-290 Follow the Women
Foreningen modtog støtte til at invitere hhv. en palæstinensisk skuespiller og teaterinstruktør til at afholde
en række teaterworkshops på skoler og kulturhuse på Fyn og i København.
20.000 kroner
13-292 International Kontakt
I samarbejde med Søfartsmuseet på Marstal fik foreningen støtte til at skabe fotoudstillingen ”En landsby i
Mali – forandring gennem dialog og samarbejde”.
9.150 kroner
13-296 Plan Future (Plan Danmark)
”Verdens piger er værd at investere i” ville Plan fortælle gennem en fotoudstilling, som de fik støtte til i
Oplysningspuljen. Foruden fotos er mindre videofilm en del af udstillingen.
20.000 kroner
13-297 Tandsundhed Uden Grænser
Foreningen modtog støtte til at udvikle et animeret spot til visning i danske biografer. Spottet bærer titlen
”Her er tandsundheden ingen selvfølge”.
20.000 kroner
13-298 Oplysningscenter om 3. verden
Foreningen fik støtte til et interaktivt kunstværk i forbindelse med Aarhus Festuge, hvor publikum selv
fortolker deres forståelse af ”verdens bedste nyheder” i graffiti.
20.000 kroner
13-299 HopeNow
En markering af Anti-menneskehandelsdagen, hvor efterskoleelever deltager i en en-dagsworkshop om
menneskehandel udtrykt i billeder, musik mm.
18.000 kroner
13-300 RAPOLITICS
Foreningen modtog støtte til at invitere rapper og underviser Yukka Shanin fra foreningens partner til
Danmark for at arbejde med danske unge og fortælle om at udtrykke sig om samfundet gennem musikken.
I forbindelse med besøget skal desuden produceres en musikvideo med Yukka, som foreningen kan bruge i
deres oplysningsarbejde fremadrettet.
20.000 kroner

