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Temaer og prioriteringer for CISUs Bestyrelse 2019-20 
Vedtaget på CISUs generalforsamling 6. april 2019 

CISUs strategi, forandringsfortælling og resultatrammeværk danner den grundlæggende ramme for 
årets indsatser. De centrale temaer i bestyrelsens og sekretariatets udviklingsarbejde i løbet af året 
er de aktuelle temaer, der fastlægges inden for CISUs strategiske ramme for det kommende år. 

 

I CISUs strategi 2018-2021 står der om de aktuelle temaer: 
I en stærkt foranderlig verden vil CISU arbejde med årligt fastsatte temaer. 
Den globale udvikling er kendetegnet ved mange, store og hurtige ændringer. Det betyder, at 
rammerne for CISUs og medlemsorganisationernes konkrete arbejde bliver ændret stadig hur-
tigere - og bliver mere og mere komplekse. CISU skal fastholde en klar retning i arbejdet, men 
skal samtidig være fleksibel 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. 
 

CISU vil i 2019-2020 fokusere på følgende fem aktuelle temaer og i videst mulig omfang samarbejde 
med medlemsorganisationer og andre relevante aktører inden for hvert område: 

1. Deltagelse i det danske engagement i verdensmålene 

Verdensmålene er universelle og opnås kun, hvis vi alle er med. Viden om og engagement i Dan-
mark omkring opnåelse af målene kan styrkes ved, at vi kobler arbejdet ude og hjemme. CISU vil 
både selv tag del i samt understøtte, at medlemsorganisationerne tager del i, det spirende enga-
gement omkring verdensmålene, der allerede er i mange sektorer i Danmark ved at koble deres 
arbejde ude i verden med arbejdet i Danmark.  

2. Bæredygtighed 

Generalforsamlingen 2018 besluttede at tilføje ’global bæredygtighed’ til CISUs vision. Verdensmå-
lene har fokus på en udvikling, der er bæredygtig for både mennesker og planeten; baseret på tre 
dimensioner: økonomisk, social og klima- og miljømæssig bæredygtighed. CISU vil gennemføre en 
faglig og strategisk afklaring af begrebet Bæredygtighed herunder anvendelsen af det i vores pul-
jer og kapacitetsopbygning.  

3. Nexus mellem humanitært og udviklingssamarbejde 

Mange af CISUs medlemmer arbejder i skrøbelige situationer og i overgangen mellem humanitært 
og udviklingsarbejde - også kaldet nexus. CISU kan gennem vores DERF og CSP puljer støtte hen-
holdsvis humanitære og udviklingsorienterede indsatser men ikke overgangen mellem dem. CISU 
vil gennemføre en faglig og strategisk afklaring af begrebet Nexus herunder også, i dialog med 
Udenrigsministeriet, afklare det finansielle grundlag for fremtidig inkorporering af området i vo-
res puljer og kapacitetsopbygning.  
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4. Frihedsrettigheder og civilsamfundets råderum 

I en lang række lande er retten til at organisere sig, ytre sig og forsamles under pres. Dette har sti-
gende betydning for CISUs medlemsorganisationer og deres partnere i udviklingssamarbejdet. CISU 
vil undersøge mulige strategier og redskaber for at forebygge og modgå situationer, hvor friheds-
rettighederne kommer under pres. CISU vil understøtte medlemsorganisationernes muligheder 
for at arbejde med at sikre det civile råderum for frihedsrettigheder og for at omlægge deres ar-
bejde, hvor råderummet er under pres. 

5. Nye former for samarbejder 

Vi ser i stigende grad en interesse i at indgå i samarbejder med andre aktører såsom sociale bevæ-
gelser, tænketanke, virksomheder, andre civilsamfundsorganisationer, aktivistiske grupper og sam-
fundsinstitutioner for at understøtte og sikre bæredygtige resultater i udviklingssamarbejdet. CISU 
vil undersøge, hvordan og hvornår disse samarbejder fungerer og kan bidrage til en bredere fol-
kelig forankring og bæredygtige resultater. 
 
 

Andre prioriteter 

Udover ovenstående vil der i sekretariatet, i det kommende år, være en række indsatser, som be-
styrelsen særligt vil følge og tage de nødvendige beslutninger om:  

CISU er over det næste år i gang med en meget stor omlægning af al IT, bl.a. hosting, back-up og 
databasesystemer samt en generel modernisering af relativt gammelt software. Det sker for at un-
derstøtte, at vi på en sikker og effektiv måde kan håndtere de støt stigende og mere og mere kom-
plekse datamængder og -systemer. Det vil derfor forbedre CISUs administration, samt bevillings- og 
forvaltningsarbejdsgange i puljerne. Det skal ligeledes forbedre CISUs generelle datasikkerhed, her-
under håndteringen af persondata. Derudover vil det give CISU mulighed for at arbejde mere digi-
talt og interaktivt indenfor CISUs mange læringstilbud og kommunikation. 

CISUs nye Adfærdskodeks skal operationaliseres. Herom samarbejder CISU med andre danske or-
ganisationer blandt andet i Globalt Fokus om læring og videreudvikling af etiske principper med 
særligt fokus på SHEA (Sexual harassment, exploitation and abuse), formidling af disse samt deres 
konkrete anvendelse, beredskab og klagemekanismer. 

CISU vil fortsætte dialogen med Udenrigsministeriet vedrørende indførelse af et nyt digitalt regi-
strerings- og monitoreringssystem for anvendelsen af alle midler i udviklingsbistanden (IATI), så IATI 
ikke bliver en unødvendig byrde, men om muligt til gavn for bevillingshavere og partnere.  

Der er i 2018 bevilliget yderligere 40 mio. kr. til klimaindsatser indenfor Civilsamfundspuljen i de 
kommende fire år. CISU vil derfor i de kommende år have et særligt fokus på læringstilbud og erfa-
ringsudveksling på klimaområdet.  

CISU vil i 2019 søge yderligere at blande sig i offentlige debatter, når de omhandler emner, der har 
betydning for medlemsorganisationernes rammevilkår og arbejde. 
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Baggrundsinformation om rammer og monitorering i CISU: 
 
 

CISUs og bestyrelsens virke baserer sig på vedtagelser på generalforsamlingerne og er aktuelt: 

Vedtægter (1995 + en række justeringer), Vision - Mission - Værdier (2014 med den seneste juste-
ring i 2018), Strategi 2018-2021, samt den på generalforsamlingen vedtagne politiske ramme for 
det kommende års arbejde = dette dokument. 
 
CISUs sekretariat og bestyrelse har på baggrund af strategien udformet en såkaldt forandringsfor-
tælling og et tilknyttet monitorerings-, lærings- og planlægningssystem (resultatrammeværk).  
 
CISU har dertil en lang række procedurebeskrivelser, vejledninger, tematiske dokumenter samt et 
omfattende Adfærdskodeks. 
 
Bestyrelsen, sekretariatet og bevillingssystemet gennemfører deres indsatser inden for disse ram-
mer, og det er udgangspunktet for CISUs ageren overfor omgivelserne. 
 
Roller, mandater og opgaver fastlægges via en kompetence- og procedurebeskrivelse og en forret-
ningsorden for bestyrelsen, samt via vedtagelser i bestyrelsen af blandt andet en række rammer, 
positioner, retningslinjer og procedurer for indsatserne. 
 
Der er etableret en række faste monitoreringsprocedurer og tilknyttede beslutninger, hvor igennem 
bestyrelsen følger arbejdet indenfor strategiens fire indsatsområder (udviklingssamarbejde, pulje-
forvaltning, kapacitetsopbygning og kommunikationssamarbejde), godkender rapporter, oplæg til 
donorer, budgetter og regnskaber.  
 
CISU indgår løbende aftaler med Udenrigsministeriet via en såkaldt ”rulleplan” for et år (med en 
treårig overslagsperiode 2019-2022) om CISUs faglige ydelser, forvaltning af Civilsamfundspuljen 
samt visse andre indsatser ude i verden. Niveauet for denne er fastlagt i Folketingets årlige Finans-
lov samt via eventuelle "tillægsbevillinger" fra andre dele af Udenrigsministeriet (for tiden et tillæg 
til at dække klimaindsatser 2019-2021). Bestyrelsen fastlægger, monitorerer og justerer løbende, 
hvorledes den samlede pulje fordeles på de forskellige indsatsområder samt monitorerer den fort-
satte udvikling af CISUs kapacitetsopbyggende indsatser og kommunikation. 
 
CISU har en 4-årig aftale (2017-2020) med Udenrigsministeriet om forvaltning af en pulje til huma-
nitære indsatser (DERF), hvis årlige bevillingsramme fastlægges fra Udenrigsministeriet/finansloven.  
 
Desuden er CISU ledende organisation på en treårig aftale med EU (2018-2020) om puljeforvaltning 
og kapacitetsopbygning til oplysning om verdensmålene med partnere i 6 andre EU-lande. 
 
Aftalerne med Udenrigsministeriet om forvaltning af særlige puljer til klima- og miljøindsatser samt 
til EU’s nabolande er under udløb. 
 


