
CIVILSAMFUND I UDVIkLING - fælles om global retfærdighed

CISUs STRATEGI  2014 - 2017
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Visionen er stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers 
rettigheder, fremme global retfærdighed og modvirke årsagerne til fattigdom.

For at opnå det har CISU som mission at understøtte danske organisationers nationale og globale 
arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden.  CISU er platform for erfaringsudveksling og videns- 
deling. 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 mangfoldig-
hed af organisationer og indsatser. CISU fremmer medlemsorganisationernes fælles interesser og 
råderummet for civilsamfundsarbejdet.

Baseret på sit eksisterende stærke fundament vil CisU derfor:

•  Styrke medlemsorganisationernes kapacitet til at indgå i partnerskaber og netværk som grundlag 
for deres arbejde hjemme og ude. Det har vi samlet under overskriften ”Evne”

•  Styrke fokus på det folkeligt baserede og mangfoldige civilsamfunds roller, ansvar, rum og rammer, 
som vi overordnet kalder ”Muligheder”

•  Styrke civilsamfundsindsatser og samarbejde til bekæmpelse af fattigdom og dens mange årsager. 
Det kalder vi ”Indsatser”

De tre ovennævnte arbejdsområder for
2014-17 er tæt forbundne. CISU lærer som
vidensorganisation fra medlemsforeningerne
og det omgivende samfund. Denne læring
bearbejdes, formidles videre og styrker
medlemsforeningerne og deres indsatser.
Samtidig er den grundlaget for CISUs
arbejde med at sikre opbakning til civilsamfunds- 
organisationers arbejde med udvikling. 

CISUs STRATEGI 2014 – 2017           
Civilsamfund i udvikling  – fælles om global retfærdighed

Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014.

Vores strategi for 2014 - 17 beskriver, hvordan CISU sammen med
medlemsorganisationerne vil arbejde baseret på CISUs vision og mission:

CISUs tre strategiske mål udspringer
fra dette samspil mellem evne, mulig- 
heder og indsatser og præsenteres på 
de følgende sider.

�

1 / EVNE
Stærke danske

organisationer, der
kan gøre en forskel
i partnerskaber og

netværk

2 / MULIGHEDER
Fokus på civilsamfundets

mangfoldighed, roller,
ansvar og rammer

3 / INDSATSER
Bekæmpelse af

fattigdom og og dens
årsager



1 / EVNE
Stærke danske organisationer, der kan gøre en forskel i partnerskaber og netværk

i perioden 2014-17 vil CisU have særligt fokus på, at medlemsorganisationerne
opbygger og bruger erfaringer, kapacitet og støtte til at:

•  indgå i fleksible, relevante og innovative partnerskaber med organisationer i fattige 
lande med fokus på gensidige bidrag og udbytte

•  de og deres partnere indgår i flere relevante samarbejdsrelationer og netværk 
både ude og hjemme

• kvalificere civilsamfundsindsatser i skrøbelige situationer
• de og deres partnere kan agere i en dansk, europæisk og global kontekst
•  styrke deltagelse, ansvarlighed, anti-diskrimination og transparens i deres organisation, 

arbejde og partnerskaber

Det fremmer CisU sammen med medlemmerne ved at udvikle og tilbyde:

•  den nyeste faglige - også forskningsmæssige - viden om den udviklingsmæssige kontekst 
på civilsamfundsområdet ude og hjemme 

•  veje og redskaber til at samarbejde med nye typer af partnere, såsom mere uformelle 
fællesskaber og sociale bevægelser, private og socialøkonomiske virksomheder, 
almennyttige fonde etc.

•  viden om tendenser og nytænkning - ikke mindst fra medlemmerne og deres praksis
•  formidling af viden om årsager til fattigdom og nye tilgange at bekæmpe dem - herunder 

den  rettighedsbaserede tilgang
•  differentieret kapacitetsudvikling, der også fortsat sikrer tilbud til uerfarne medlemsforeninger 

og frivillige, med rum for vidensdeling, erfaringsudveksling, samarbejde og fælles handling
•  metoder og redskaber til at arbejde med oplysning og kommunikation og skabe afbalancerede 

og nuancerede budskaber, herunder også på sociale medier
•  metoder og redskaber til organisationsudvikling, der bl.a. kan understøtte, at medlemmer selv 

og med deres partnere kan arbejde ud fra principperne om legitimitet, transparens og 
’accountabilty’ samt understøtte involveringen af frivillige i organisation og indsatser 
 
CisU vil som forening videreudvikle sine egne rammer for bred medlemsdeltagelse 
og -indflydelse samt opbygge stærke platforme for brugerindflydelse og behovsanalyser 
på de forskellige indsatsområder.

et stort antal forskelligartede, dansk baserede, folkelige organisationer er i stand til at 
indgå i gensidigt forpligtende partnerskaber og netværk med civilsamfundsorganisationer 
i fattige lande, og at de evner at være synlige og samarbejdende aktører i Danmark

CISU har i samarbejde med medlemmerne skabt en solid ramme for gensidig læring, omsætning 
af praksis til fælles viden og et stærkt fagligt fundament igennem kapacitetsopbygning. 
Det har ført til en fantastisk mangfoldighed af kvalificerede bidrag til partnerskaber og indsatser
af høj kvalitet ude i verden. Det sker samtidig med en fortsat udbredelse af en bred folkelig deltagelse 
i udviklingsarbejdet i Danmark.

Det er CISUs kerne og fundament, og det vi bygger videre på.

STRATEGISk MÅL: 



2 / MULIGHEDER

        

Fokus på civilsamfunds mangfoldighed, roller, ansvar og rammer

i perioden 2014-17 vil CisU have særligt fokus på, at medlemsorganisationerne 
og CisU i samarbejde: 

•  synliggør mangfoldigheden af partnerskaber, indsatser, oplevelser og erfaringer og den 
brede folkelige forankring, medlemsforeningerne har som deltagere i udviklingssamarbejde 

• styrker bred folkelig forankring og opbakning til civilsamfundsindsatser og udvikling
•  sikrer, at Danmark fortsat har civilsamfundsindsatser som centralt element i 

udviklingssamarbejdet 
•  tilbyder medlemmer, deres partnere og andre relevante aktører konkret viden om 

muligheder og begrænsninger for civilsamfundets råderum, der hvor de arbejder

Det fremmer vi ved, at CisU udvikler og tilbyder: 

•  at stille viden til rådighed, fremlægge holdninger og påvirke både den faglige og den 
offentlige debat om civilsamfundets rolle i udviklingssamarbejde både i Danmark og hvor 
i verden, det måtte være muligt - i samarbejde med partnere, netværk og andre 
relevante aktører

•  viden om muligheder for, at medlemmerne kan deltage i den faglige udvikling og den 
offentlige debat om civilsamfundsindsatser - både i Danmark og EU

•  egne platforme, hvor medlemsorganisationerne kan deltage i faglige og politiske debatter, 
og hvor CISU kan dokumentere relevansen af deres indsatser

•  at stille vores kapacitet, faglige viden og engagement til rådighed for faglige og 
politiske organisationer, netværk, platforme og myndigheder, der beskæftiger sig med 
civilsamfundsindsatser

•  stærkere kanaler for medlemsforeninger og deres indspil, som CISU tager med til relevante 
fora. Ikke mindst for de medlemmer, der ikke har adgang og/eller ressourcer til selv at søge 
indflydelse

•  støtte til, at medlemsorganisationer og deres partnere har mulighed for at tale deres sag 
og oplyse om deres vilkår i Danmark, i EU og internationalt 
 
CisU vil fortsat anvende erfaringer og viden fra medlemsforeningernes praksis til at 
udvikle den fælles politiske forståelse og ramme for civilsamfundets rolle og indsatser 
samt til at varetage civilsamfundets interesser i de faglige og politiske fora, hvor CisU 
er repræsenteret.

Beslutningstagere, fagpersoner og den danske befolkning bakker op om det danske
engagement i udviklingssamarbejdet og anerkender, at stærke og folkeligt forankrede 
civilsamfund har en mangfoldighed af roller og ansvar i udviklingssamarbejde, både
lokalt, nationalt og globalt

CISU har i de senere år koncentreret sit udadvendte faglige og politiske arbejde om at udvikle 
anerkendelsen af civilsamfundets mange roller samt dets ansvar, folkelige forankring og indflydelse 
samt sikre gode rammebetingelser for dets virke hjemme og ude - og opbakning hertil. Desuden er 
CISU begyndt at formidle viden om konkrete muligheder og begrænsninger for civilsamfundet i 
de lande, hvor CISUs medlemsforeninger og deres partnere arbejder.

Den indsats vil vi fortsætte og udbygge.

STRATEGISk MÅL: 



3 / INDSATSER
Forstærket bekæmpelse af fattigdom og dens årsager

i perioden 2014-17 vil CisU have særligt fokus på, at medlemsorganisationerne 
og deres partnere understøttet af CisU

•  videreudvikler deres bidrag til opbygning af uafhængige, repræsentative og mangfoldige 
civilsamfund og til fattigdomsbekæmpelse 

•  udvikler og kvalificerer deres indsats til at modvirke lokale, nationale og globale årsager 
til fattigdom

• har adgang til viden om støttemuligheder og konteksten i de lande, de arbejder i
•  har viden om og adgang til forskellige typer økonomisk støtte og rådgivning hos CISU til 

gennemførelse af deres indsatser
• dokumenterer og kommunikerer udviklingseffekterne af deres partnerskaber og indsatser

Det fremmer vi ved, at CisU udvikler og tilbyder 

• information om nye tilgange til bekæmpelse af fattigdom gennem civilsamfundsindsatser
•  indsamling og formidling af viden om nationale, regionale og internationale muligheder for 

netværk, økonomisk støtte og kapacitetsopbygning samt kontekstuelle oplysninger, hvor i 
verden det er relevant og muligt

•  differentierede muligheder for økonomisk støtte til at gennemføre deres indsatser inden for 
de overordnede rammer i den danske Civilsamfundspolitik. En fleksibel og tilgængelig støtte, 
hvor kravene er afstemt aktiviteternes omfang, så alle foreninger kan opnå støtte uanset 
deres erfaring, og uanset om de er båret af frivillige eller ansatte

•  smidig, konstruktiv og omkostningsbevidst puljeforvaltning og rådgivning om implementering 
af indsatser for at understøtte medlemsorganisationernes og deres partneres indsatser

•  indsamling og formidling af viden om - og eksempler på - konkrete udviklingseffekter opnået 
af medlemmer og deres partnere samt deres bidrag til udvikling af civilsamfundsorganisationer 
og nye samarbejdsformer

•  opsamling og formidling af konkrete eksempler og praksis fra arbejde med kontekstuelle, 
 strukturelle og globale årsagssammenhænge 
 
 Vi vil sammen bruge viden om medlemmers og deres partneres resultater til kontinuerligt 
at videreudvikle kapacitetsydelser og støttemuligheder.

CISU mener, at en stærk, folkelig organisering er en forudsætning for menneskers aktive deltagelse i 
samfundets processer, for oplevelsen af medborgerskab og folks mulighed for at tage praktisk og 
politisk medansvar for samfundets udvikling. Uafhængige og mangfoldige fællesskaber, der legitimt 
repræsenterer forskellige befolkningsgruppers interesser, er derfor en vigtig forudsætning for, at 
mennesker sammen kan modvirke årsager til fattigdom og sikre en mere retfærdig verden. Bekæmpelse 
af fattigdom og dens årsager antager mange former i danske civilsamfundsorganisationers og deres 
partneres indsatser, og vi ser dagligt resultaterne af dette arbejde.

Det er CISUs mission at understøtte danske civilsamfundsorganisationers arbejde med at 
bekæmpe fattigdom, og det er fortsat kernen i vores virke.

Danske organisationer og deres partnere arbejder aktivt for udvikling, der sikrer 
menneskers rettigheder, fremmer global retfærdighed og modvirker årsagerne til 
fattigdom både på lokalt, nationalt og globalt niveau

STRATEGISk MÅL: 



CISUs VÆRDIER

Læs mere om CISU på cisu.dk BU
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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 følger 
vores værdier. 

MANGFoLDIGHED
Vi vil sikre en bred vifte af tilgange inden for civilsamfundsarbejdet, fordi forskellige
tilgange og typer af aktører 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 understøtter 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 konstruktiv vej til 
bæredygtige resultater.

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