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b. Forslag om CISUs forvaltning af pulje til mindre humanitære
indsatser
Forslagsstiller: Bestyrelsen

Forslag:
Generalforsamlingen vedtager, at CISU skal forvalte en pulje til mindre humanitære indsatser januar 2017 – december 2020 finansieret af humanitære midler fra Danida. Dette
kan ske under forudsætning af, at ansøgning indsendt til Danida medio oktober 2016 bliver bevilget.
Midlerne fra Danida er øremærket til forvaltning af en pulje kaldet Danish Emergency Relief Fund (DERF) i perioden januar 2017 – december 2020. DERF-midler til humanitære
indsatser vil blive afsat særskilt på årlige finanslove, og der er for 2017 afsat 49,4 mio.
kr., mens beløb for efterfølgende år vil fremgå af finanslove for 2018, 2019 og 2020.
Bevillinger kommer til at ske ud fra samme principper som CISUs andre puljer, nemlig
med et selvstændigt bevillingssystem, fuld transparens, rådgivning ved konkrete ansøgninger samt løbende monitorering af erfaringer og resultater.
Danida-midlerne dækker også de ekstra administrative og finansielle ressourcer, som CISU skal bruge til dette.

Baggrund:
Danida har besluttet at sende DERF i udbud. DERF kan bruges af organisationer, der ikke
allerede har en strategisk humanitær aftale med Danida – dvs. fx CISUs medlemmer. 39
af CISUs medlemmer har på deres organisationsside angivet, at de arbejder specifikt med
Relief&Aid, og på to informationsmøder om DERF, der blev afholdt i august 2016 som del
af grundlag for udbuddet, deltog mere end 35 deltagere – heraf langt størstedelen CISUmedlemmer. Derudover er der lang række af vore medlemmer, der arbejder i skrøbelige
situationer eller arbejder med projekter i lande, hvor der pludselig kan opstå en humanitær situation – som fx ebola krisen i Vestafrika og jordskælvet i 2015 i Nepal. I disse tilfælde har CISU ikke været i stand til at kunne bevilge ekstra midler til at håndtere de opståede humanitære udfordringer. Flere medlemmer har da også henvendt sig til CISU for
at gøre os opmærksom på den nye støttemulighed.
DERF vil med krav om rapid response kræve en nyudvikling af vores nuværende måde at
behandle ansøgninger på, fx ved at indeholde løbende ansøgningsmulighed og meget hurtige afgørelser. Bestyrelsen mener, at denne udfordring kan løses uden at gå på kompromis med vore forvaltningsmæssige principper. Samtidig skønner bestyrelsen, at der både
er en interesse for puljen blandt en stor del af vore medlemmer, samtidig med at CISU vil
kunne sikre, at medlemmerne får en rimelig og kravsafstemt adgang, hvis CISU får indflydelse på forvaltningen af DERF. Derudover vil DERF understøtte den differentiering af fundingmuligheder som generalforsamlingen besluttede i april 2016.
CISU har på denne baggrund derfor afsøgt muligheder for at kunne indgå i udformning og
forvaltning af DERF. CISU besidder selv den nødvendige ekspertise i at forvalte puljer,
men har brug for yderligere ekspertise indenfor det humanitære område. Bestyrelsen fin-
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der på den baggrund, at den bedste mulighed er med CISU som lead at indgå i et konsortium med Red Barnet, som har humanitær erfaring, samt involvere the START Network fra
England, da de som medlemsbåret organisation forvalter en pulje, der reflekterer globale
humanitære trends og derfor kan understøtte den strategiske udvikling af DERF.

