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strategi

Folkeligt engagement og
meningsfulde resultater i
global bæredygtig udvikling

CISUs strategi har flere formål
Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat og
dermed til alle CISUs konkrete indsatser. Strategien bruges til at udarbejde CISUs forandringsteori og opstille og måle
konkrete resultater. Den er et redskab i dialogen med medlemsorganisationer og alle omgivende aktører samt en
ramme for CISUs deltagelse i samfundsdebatten.

Vision

Mission

Stærke folkelige organiseringer
og fællesskaber, der arbejder for
at sikre menneskers rettigheder,
fremme global retfærdighed og
bæredygtighed, og modvirke år
sagerne til fattigdom.

CISU understøtter danske organisationers nationale og globale arbejde for en retfær
dig og bæredygtig verden. CISU er platform for erfaringsudveksling og vidensdeling.
Vi opbygger kapacitet, fremmer gensidig læring og nytænkning og styrker folkelig
deltagelse i udviklingsarbejde. Vi forvalter offentlige puljer og arbejder for, at der er
ressourcer til en mangfoldighed af organisationer og indsatser. CISU fremmer med
lemsorganisationernes fælles interesser og råderummet for civilsamfundsarbejdet.
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De to strategiske mål
Mål 1: Folkeligt engagement
og samarbejde overalt i
international udvikling
CISU arbejder for en verden, hvor:
• Folk deltager aktivt i forskellige former for
fællesskaber om udviklingen af deres egne
liv, vilkår og muligheder
• Folk er aktive medborgere, ytrer sig og delta
ger i udviklingen af det omgivende samfund

CISU arbejder for en verden, hvor:
• Civilsamfund skaber udvikling, der er bære
dygtig, inkluderende og mindsker fattigdom
• Civilsamfund styrker en demokratisk kultur,
der sikrer menneskers deltagelse og former
institutioner, folk har tillid til

• Organisationer samarbejder med andre
aktører for at fremme medlemmers og
målgruppers rettigheder

• Civilsamfund samarbejder – med et rettig
hedsbaseret udgangspunkt – bredt med
andre aktører for at skabe flere, bedre og
hurtigere resultater

• Organisationer engagerer sig i demokra
tiske processer og holder beslutningstagere
ansvarlige

• Civilsamfund sikrer, at udsatte og margina
liserede grupper deltager og har gavn af de
processer, der udvikler samfundet

Mål

Fotos: Pernille Bærendtsen. Illustrationer: Rikke Cilja, Process Ink.

Mål 2: Meningsfulde resultater
af udviklingssamarbejde
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Mål

Fælles
udgangspunkt

Det fælles
udgangspunkt
CISUs historiske afsæt er et vigtigt grundlag
for strategien. I 23 år har CISU med succes
været en faciliterende og demokratisk aktør
i dansk internationalt udviklingssamarbejde
om udvikling af civilsamfundsindsatser. Det er
sket med et bredt forankret folkeligt grundlag.
Med CISUs vision og mission som udgangs
punkt støtter CISU, at FN’s verdensmål er
verdens fælles reference for rettighedsbase
ret global, bæredygtig udvikling. Verdensmå
lene gælder for alle lande i hele verden og er
vores fælles ansvar. CISU arbejder konstruk
tivt og kritisk med målene. CISU arbejder med
indsatser inden for alle 17 verdensmål, med
udgangspunkt i mål 16 (Fred og retfærdig
hed) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

CISU anser FN’s samlede menneskerettigheder som ufravigelige og vil arbejde for, at
de bliver en integreret del af verdensmålene.
CISU anser en retfærdig fordeling af ressourcer som central for menneskers og sam
funds udvikling lokalt, nationalt og globalt.
CISU anser menneskers fællesskaber og
samarbejde med hinanden – på tværs af
organiseringsformer og oprindelse – som
helt centrale. Deltagelse af alle befolkningsgrupper er en forudsætning for ret
færdig og bæredygtig udvikling.
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Mangfoldighed
Vi vil sikre en bred vifte af tilgange
inden for civilsamfundsarbejdet, fordi
forskellige tilgange og typer af aktø
rer er kendetegnet for velfungerende
civilsamfund

Åbenhed
Vi tilstræber gennemsigtighed i alle
vores handlinger og beslutninger

Ansvarlighed
Vi tager ansvar for egne handlinger og
beslutninger og forventer det samme
af andre

Deltagelse
Vi giver alle lige mulighed for at være
med, fordi alle mennesker har noget
værdifuldt at bidrage med

Respekt
Vi møder folk, hvor de er, og under
støtter dem i at arbejde for deres egne
målsætninger. Vi lader os udfordre i
synspunkter og holdninger og lærer
undervejs

Samarbejde
Vi samarbejder bredt, fordi det er en
inspirerende, nødvendig og konstruk
tiv vej til bæredygtige resultater

Frivillighed

De vigtigste tilgange
til CISUs arbejde
CISUs vedtagne værdier
Værdierne er grundlag for vores daglige
arbejde. De udgør rammen for vores måde
at se på verden og indgå i relationer. Vores
troværdighed afhænger af, at vi synligt føl
ger vores værdier. CISUs værdier er: Mangfol
dighed, åbenhed, ansvarlighed, deltagelse,
respekt, samarbejde og frivillighed.

Mødet mellem mennesker er
centralt i udviklingssamarbejdet
I mødet mellem mennesker udveksles viden,
erfaringer og ideer. Det skaber grundlaget
for konkrete løsninger på udviklingsproble
mer, for innovation og for forståelse af vores
forskellige vilkår. Mødet mellem mennesker
skaber forståelse for, at udvikling og bekæm
pelse af fattigdom kræver indsatser i alle dele
af verden.

Medlemsorganisationerne
er i centrum
Understøttelsen af medlemsorganisatio
nerne, deres indsatser og samarbejdspart
nere, i Danmark og ude i verden, er centralt i
CISUs strategi og indsatser. Forudsætningen
for dette er en løbende og tæt dialog samt
samarbejde med medlemsorganisationerne.

”Udviklingssamarbejde” er
det samlende begreb
Civilsamfundet arbejder med forskellige
typer indsatser inden for udviklingssamar
bejde. De rækker fra humanitære interven
tioner, indsatser i skrøbelige kontekster og
generelt i udviklingslande – til indsatser i
Danmark og globalt. CISU vil fremme samspil
imellem civilsamfundets mange indsatser og
anvende begrebet udviklingssamarbejde
som det samlende begreb.

Nytænkende og kreative
tilgange skal fremmes
CISU vil aktivt engagere sig i de nye tanker
og muligheder, der skabes af en verden i for
andring. CISU vil løbende afsøge konteksten
både i Danmark og internationalt med øje for
nye relevante initiativer og aktører.

Partnerskaber, alliancer,
netværk og samarbejde med
andre aktører er nødvendige
Partnerskaber og samarbejde, herunder
opstart af og deltagelse i alliancer og net
værk, er helt centralt i CISUs og medlemsor
ganisationernes indsatser. Det gælder både
inden for civilsamfundet og med alle andre
relevante aktører.

Vi skaber rum for frivillig involvering
i civilsamfundet, fordi menneskers fri
vilje og frivillighed er drivkraften for
engageret civilsamfundsarbejde

Mål

Tilgange

Fælles
udgangspunkt
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Mål

Indsatsområder

Tilgange

Fælles
udgangspunkt

De fire
indsatsområder
Udviklingssamarbejde

Puljeforvaltning

CISU er en medlemsbaseret platform. Gen
nem samarbejde med danske og internati
onale aktører formidler CISU nytænkende
tilgange og metoder til udvikling af samar
bejde i og mellem de aktive civilsamfund.
CISU vil fremme sammenhænge – kaldet
nexus – imellem humanitære- og udviklings
indsatser på alle niveauer. CISU understøtter
primært civilsamfundsindsatser i udviklings
lande, men relevant udviklingssamarbejde
finder sted overalt. CISU understøtter derfor
medlemsorganisationers og bevillingsha
veres samarbejde med relevante danske og
internationale aktører.

CISU forvalter puljer, som yder økonomisk
støtte til civilsamfundsindsatser, der både
understøtter folkeligt engagement og
meningsfulde udviklingsresultater. CISU
udvikler og forvalter puljer i dialog med
brugere og donorer, med ordentlighed og
fuld gennemsigtighed. Krav og procedurer
til CISUs puljer skal være så enkle, som det
er muligt, og reflektere indsatsernes karakter
og størrelse såvel som kapaciteten hos de
ansøgende organisationer og deres partnere.

Kapacitetsopbygning
CISU udvikler og tilbyder kapacitetsydelser,
der reflekterer medlemsorganisationers erfa
ringer og behov. CISU understøtter arbejdet
med nye tendenser indenfor udviklings
samarbejde. CISU samarbejder med danske
og internationale aktører om at identificere
tendenser for at nytænke og videreudvikle
ydelserne.

Kommunikationssamarbejde
CISU fremmer nuanceret og engageret
oplysning om global bæredygtig udvikling.
CISU understøtter konstruktiv dialog med
beslutningstagere, der har indflydelse på
vilkårene for folkelig deltagelse og interna
tionalt udviklingssamarbejde. Det gør CISU
ved at formidle information mellem medlem
merne og med andre aktører. Desuden kom
munikerer CISU sammen med medlemsor
ganisationerne resultater af civilsamfundets
udviklingssamarbejde.

5

I en stærkt foranderlig verden
vil CISU arbejde med
årligt fastsatte temaer
Den globale udvikling er kendetegnet ved
mange, store og hurtige ændringer. Det bety
der, at rammerne for CISUs og medlemsorga
nisationernes konkrete arbejde bliver ændret
stadig hurtigere – og bliver mere og mere
komplekse. CISU skal fastholde en klar ret
ning i arbejdet, men skal samtidig være fleksi
bel og parat til at arbejde med nye tendenser.
På denne baggrund er strategien bygget op
med en fireårig ramme og et sæt af aktuelle
temaer, der justeres eller ændres hvert år på
generalforsamlingen.

De aktuelle temaer for 2018-2019
CISU vil i det kommende år fokusere på
nedenstående aktuelle temaer og i videst
mulig omfang samarbejde med alle relevante
aktører inden for hvert område.

Folkelig deltagelse og
demokratisk udvikling
Demokrati fremmest bedst med en bred fol
kelig deltagelse, og når partnerskaber mellem
danske og internationale organisationer ind
går i alliancer, netværk og brede samarbejder
med andre aktører. Disse andre aktører kunne
være sociale bevægelser, tænketanke, aktivi
stiske grupper og samfundsinstitutioner.
CISU vil facilitere, at der opstår flere og nye
typer af samarbejde med mange forskellige
aktører for at fremme demokratisk udvikling.

Folkelig deltagelse i
samfundsdebatten

Fælles ressourcemobilisering og
et bredere finansieringsgrundlag
Det er væsentligt at mobilisere alle tilstede
værende former for ressourcer til anvendelse
i udviklingssamarbejdet. For civilsamfundet
er offentlig støtte til udviklingsindsatser mere
uforudsigelig, og det er nødvendigt og vig
tigt at finde andre og gerne anderledes typer
af ressourcer gennem samarbejde med andre
aktører.
CISU vil bidrage til, at der skabes bedre og
bredere mobilisering af ressourcer, der kan
skabe større bredde i civilsamfundets udvik
lingssamarbejde.

Digital omstilling
Den accelererende digitalisering og nye tek
nologier har stigende indflydelse på medlems
organisationerne og deres indsatser. Det kan
være på alt fra indsatsstyring, ressource
mobilisering og konkret anvendelse af soft
ware/teknologi i udviklingsindsatser – til digital
monitorering, kommunikation og oplysning.
Med udgangspunkt i medlemsorganisatio
nernes behov og gennem samarbejde med
andre aktører vil CISU facilitere vidensdeling
omkring potentialerne i digitale ressourcer.

Mål

Frivillighed i Danmark
Frivilligheden i Danmark ligger på samme
høje niveau som tidligere. Samtidig opstår
mange nye former for frivillighed, og ram
merne for frivillighed forandrer sig i disse år
– i helt særlig grad for unge.
CISU vil fremme og facilitere, at medlemsor
ganisationerne udveksler erfaringer og
udvikler nye muligheder for frivillighed og
forøget deltagelse i udviklingssamarbejde.

Samspil med den private sektor
om reduktion af fattigdom
Reduktion af fattigdom er et vigtigt mål, som
civilsamfundet ikke kan opnå alene. I sam
arbejde med andre aktører kan der skabes
nye tilgange med stærke og bæredygtige
resultater.
CISU vil bidrage til, at medlemsorganisati
onerne bliver bedre klædt på til at indgå i
partnerskaber med andre aktører, herunder
større såvel som mindre private og socialøko
nomiske aktører.

Tilgange

Den offentlige tilgang og støtte til udviklings
samarbejde gøres mere og mere til et politisk
spørgsmål. Det er derfor vigtigt, at civilsam
fundet i samarbejde med andre aktører tager
stærkere del i den offentlige debat og sikrer
den folkelige, politiske og faglige indflydelse.
CISU vil understøtte, at medlemsorganisa
tionerne, gerne sammen med andre aktø
rer, involverer sig mere i den politiske og
faglige debat. CISU vil selv søge at påvirke
beslutningstagere for at skabe bedre vilkår
for det folkelige engagement i udviklings
samarbejde.

Indsatsområder

Fælles
udgangspunkt
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