Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Mødekreds

Bestyrelsen + Jeef, Erik, Kim (medarbejderrepræsentant) og Andrea
(referent). Nina og Christoph deltager ved punkt 6.

Tid

5. september 2018 kl. 10.30-15.30

Sted

Ebbe Reich Stuen, Vartov, Farvergade 27, København

Indkaldere

Katrine, Runa, Jeef og Erik

Mødetype

Ordinært møde

Forplejning

Frokost og kaffe/kage under mødet

Bestyrelsen behandlede indledningsvist en personalesag.
Kl. 10.30-10.40
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag 1.1. Godkendt referat fra mødet den 27. juni (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Til dagsordenen blev punkt 3 og 4 byttet rundt. Bestyrelsen godkendte ændringen
og den øvrige dagsorden for dagens møde. Referatet fra sidste møde var med til
orientering.
Katrine informerede om, at under punktet ”Nyt fra sekretariatet” vil der blive indsat
et nyt underpunkt, der hedder ”eksterne arrangementer”. Ligeledes vil der blive lavet et fast punkt på dagsordenen, der hedder ”Nyt fra bestyrelsen”. Punkterne vil
blive permanent på dagsordenen fremadrettet.
Kl. 10.40-11.10
2. Nyt fra sekretariatet
Bilag 2.1. CISUs strategi 2018-2021 (vedlagt)
Bilag 2.2. CISUs kursuskalender for efteråret 2018 (vedlagt)
Bilag 2.3. Vejledning til håndtering af personoplysninger (vedlagt)
Bilag 2.4. Procesbeskrivelse om ToC og resultatrammeværk (vedlagt)
Bilag 2.5. Sekretariatets grupper med bestyrelsens ansvarsfordeling (vedlagt)
Bilag 2.6. ToR for thematic visit to UN General Assembly 2018 (vedlagt)
Personalenyt. Rebecca den nye journalistpraktikant er startet. Og Janne, Karlas barselsvikar, er kommet godt ind i arbejdet. Sekretariatets grupper og bestyrelsesan-
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svarlige for efteråret 2018; her er der sket mindre ændringer i form af en fokusering
i grupperne. Bestyrelsen besluttede at tilføje Katja som bestyrelsesansvarlig for FVR.
Strategi og kursuskalender; nu i trykte versioner. Bestyrelsen roser den grafiske
opsætning af strategien, og håber at vi kan bruge elementer fra visualiseringen videre frem. Andre organisationer er interesseret i strategiudformningen og lader sig
inspirere af CISU. Kursuskataloget i tryk er et resultat af kursusgruppen har været
proaktive – herunder at man nu kan bruge midtersiderne til at tale om et relevant
kursusforløb for foreningerne fx i forbindelse med en rådgivning.
Forskelle mellem GF og CISU; kort elevatortale fra Erik. Dette punkt blev udskudt til
næste bestyrelsesmøde. Erik fortalte desuden, at Globalt Fokus er i gang med en
proces, som kan være relevant at have mere med om.
Håndtering af persondata i praksis for bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen forventer at blive gjort opmærksom på, hvis der er noget de skal være opmærksomme
på i specifikke situationer; fx at mails markeres tydelig, hvis de indeholder personfølsomme oplysninger. Desuden havde bestyrelsen nogle spørgsmål og kommentarer til dokumentet, som derfor vil blive præciseret på baggrund heraf. Kim tilføjede,
at de nye praksisser omkring persondata også er en udfordring og en læring for
medarbejderne på sekretariatet.
Orientering om processen om ToC og resultatrammeværk; Jeef orienterede om, at
der lige nu sideløbende kører flere processer omkring udviklingen af en ny Theory of
Change og resultatrammeværk på baggrund af CISUs 2018-21 strategi, som vil blive
præsenteret for bestyrelsen til mødet den 28. oktober.
Status på IT-situation og –support. CISU har skiftet IT-support-firma, hvilket har
været en stor forbedring i form af hurtig og god support. Men firmaet har pointeret,
at CISUs IT-system er i dårlig stand og ustabilt. En større ændring i CISUs IT opsætning er derfor nødvendig. Hvordan omdannelsen kommer til at se ud er stadig uvist.
Det nye IT-support-firma har nu tre måneder til at lære systemet at kende. Databasen er desuden meget knopskudt, ustabilt og er for afhængig af en enkelt supporter, som kender til dette system. Processen kan foregå i 6 faser over 3 år, men det
er desværre for lang tid. For at forkorte processen vil omkostningerne hertil nødvendigvis blive større. CISU forventer, at midler fra Udenrigsministeriet direkte indgår i finansieringen, eftersom langt hovedparten af systemet varetager opgaver, der
vedrører CISUs puljeforvaltning og kapacitetsopbygning. Den endelige pris kommer
formodentlig først i januar, men bestyrelsen vil få et estimat til næste møde den
28.september 2018.
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Besøg af Trine Rask Thygesen og Mogens Pedersen UM. Jeef forklarede om processen op til besøget af den kommende udviklingspolitiske direktør 6.7.2018. Jeef,
Søren og Andrea deltog fra sekretariatet. Det var et godt og konstruktivt møde med
en god dialog, hvor Trine Rask i god tid før overtagelse af den nye stilling pr.
1.1.2019 blev introduceret til CISU og dets medlemmer. Mogens Pedersen (forhenværende ambassadør i Uganda og kommende ambassadør i Bolivia, Ecuador, Panama og Venezuela) henvendte sig selv til CISU for et møde med henblik på at få
mere information om forholdene i disse lande. Erik og Jeef har tidligere mødtes
med Mogens Pedersen ifm. hans tid i Uganda, hvilket er en god mulighed for at være på forkant med forholdene lokalt.
Partnermøde ved HMC den 24. august. Erik fik her mulighed for at tale med 6-7 af
de mange ambassadører fra ambassader i udviklingslande, som var til stede. Det viser sig, at rigtig mange af disse har CISU været i kontakt med på den ene eller anden
måde i årenes løb. Der er en tendens til på ambassaderne, at der er en øget åbenhed overfor i civilsamfundsarbejdet. Fra ministeriet handlede det meget om de strategiske partnerskaber, og hvordan man vil drive det videre i samspil med ambassaderne. Det er dog klart, at der for CISU og bevillingshaverne også er gode muligheder for at tage kontakt og komme på besøg på ambassaderne rundt om i verden.
Det vil vi kommunikere til medlemmerne.
Orientering om Eriks deltagelse ved FN’s generalforsamling 29.9.-6.10. (indstillet af
Globalt Fokus - se ToR). Erik har valgt at tage af sted i den anden uge af forsamlingen, hvor der var mest relevant indhold fx om Menneskerettigheder, bæredygtighed, fredsarbejde og verdensmål. Ib Pedersen, leder den danske FN mission i New
York, som tilrettelægger det meste af programmet, kender CISU. Flere møder og
events kan komme til.
Eksterne arrangementer; Civilsamfundets dag; Dagen er arrangeret af Altinget og
der er lukket for tilmeldinger, trods at arrangementet er rykket til større lokaler. 5
fra CISUs sekretariat er tilmeldt og fra bestyrelsen deltager Katrine og Runa. Access
to Innovation i Aalborg: her deltager Lotte fra sekretariatet og Vibeke deltager (som
privatperson). Besøg fra WACSI (West Africa Civil Society Institute). Jeef fortalte, at
Charles Vandyck er på besøg fra WACSI. CISU har flere gange besøgt WACSI og set,
at de har meget relevant viden, hvorfor Charles er blevet inviteret. 4.9.2018: internt
møde om ressource mobilization på sekretariatet, såvel som flere mindre møder
med relevante personer og grupper på sekretariatet. 5.9.2018: netværksmøde om
Vestafrika for CISUs medlemsorganisationer. 6.9.2018: et møde sammen med Globalt Fokus om Space. Erik og Katrine deltager til dette møde. Desuden undersøges
det, om der er mulige samarbejdsflader mellem CISU og WACSI – med fokus på at
hjælpe partnere til vores danske medlemsorganisationer.
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Hele bestyrelsen opfordredes til at deltage i diverse CISU arrangementer som repræsentanter for bestyrelsen. Husk gerne at dele observationer med den øvrige bestyrelse efter møderne.
Kl. 11.10-11.30
3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Bilag 3.1. ToR for studieturen (vedlagt)
Bilag 3.2. Tilføjelse til Bestyrelsens ledelse af CISU (vedlagt)
Katja og Claus; ToR for studieturen. Claus forklarede, at det er en nogenlunde færdig plan for studieturen, men hvor der stadig er nogle brikker, der skal falde på
plads ift. programmet. Bestyrelsen fandt det spændende og godkendte ToR.
Katrine og Runa; Tilføjelse til Bestyrelsens ledelse af CISU, en tilføjelse omkring ansvarsfordelingen i forbindelse med at Katrine er bosiddende i New York. Bestyrelsen
godkendte tilføjelsen som et tillæg til Bestyrelsens ledelse af CISU.
Crossing Borders (Andrew); kort orientering om nyt NGO netværk. Andrew forklarede kort, at det netværk, Crossing Borders har inviteret til, nærmere er et mødested eller en platform. Det udspringer af et projekt støttet af EU, som Crossing Borders havde i samarbejde med flere andre europæiske lande, med det formål at få
unge migranter i job i de respektive lande. Projektet var vellykket. I forbindelse
med, at Crossing Borders flyttede ind i lokalerne i Ubuntu House i København, har
CB valgt at invitere til, at små organisationer kan sidde i lokalerne og arbejde. Desuden vil CB gerne hjælpe disse organisationer til, hvordan de kan få støtte fra EU og
andre donorer. Andrew pointerede til slut, at hvis der kan være flere steder som
UBUNTU, Mellemrummet og Studenterhuset – så kan vi bygge et større civilsamfund, hvor der er plads til de mindre organisationer.
Vibeke; Investeringsfonden for Udviklingslande og Danish SDG Investment Fund:
Efter folkemødet havde Vibeke fået nogle kontakter med hjem, hvor hun med alle
fire har været i kontakt på CISUs vegne og spurgt, om der er muligheder for samarbejde – og derefter givet kontakten videre til Jeef og Lotte. Derudover har Vibeke
som privatperson også været i kontakt med de samme, hvorigennem hun er blevet
inviteret til et dialogmøde om den nye Danish SDG Investment Fund. Vibeke foreslog, at der kan komme en person på CISUs vegne, mens Vibeke deltager på egne
vegne. Jeef fortalte, at sekretariatet er tilmeldt, hvor Christoph deltager. Jeef fortalte desuden, at der var et møde om dette i sidste uge, hvor IFU også deltog. Beløbsgrænserne for den mindste støtteform er på 1-5 mio. dollars, hvilket er en begrænsning ift. CISUs medlemsorganisationer. Katrine og Vibeke pointerede hertil, at
de som søger disse store beløb muligvis godt kunne bruge information fra civilsam-
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fundsorganisationer; dvs. købe noget service fra en NGO, som allerede arbejder i
området.
Runa; civilsamfundsnetværk. Runa fortalte, at Altinget har henvendt sig om, om CISU er interesseret i at blive en del af en netværksgruppe med en række store organisationer. Prisen er omkring 20.000 kr. Erik tilføjede, at der er en række konsulentfirmaer og Altinget, som jævnligt henvender sig vedrørende netværk af ledere. Hidtil har sekretariatet vurderet, at det har været for omkostningsfuldt at deltage (både på grund af prisen men også tiden). Bestyrelsen besluttede, at det pågældende
netværkstilbud fra Altinget ikke er relevant, men at det er godt at holde øje med
disse tilbud og dele dem i bestyrelsen, for ikke at gå glip af et relevant netværk.
Kl. 11.30 – 12.30
4. CSP rapportering 2017, budget 2019 og UM Rulleplan 2019-22
Bilag 4.1. Disposition af den årlige CSP rapportering for 2017 til UM (vedlagt)
Bilag 4.2. Disposition af UM rulleplan og CSP budget for 2019 (vedlagt)
Ansvarlige: Katrine og Runa
Jeef indledte med korte overvejelser om den aktuelle kontekst. Af finanslovudspillet
2018 fremgår det, at vi har en stabil kontekst som udgangspunkt for CISUs rulleplan.
Men vores område er blevet politiseret mere og mere i de senere år; vi kan derfor
forvente at området vil blive mere debatteret fremadrettet. Derudover ses det i stigende grad, at globale tendenser slår igennem, således at hvad der sker i andre lande, også har en afsmitning herhjemme. Derudover udløber Civilsamfundspolitikken i
2020. Indtil udgangen af 2020 har vi sikret diversificering af finansiering med FVR og
DERF. Det giver os en unik position ift. andre civilsamfundsorganisationer, hvor finansieringen varierer mere fra år til år. Vi skal derfor bruge tiden frem til 2020 med
at forberede os på tiden derefter. Jeef fortæller desuden, at i de nye administrative
retningslinjer fra UM er kravene til rulleplanen ikke så detaljerede, mens der til gengæld er større krav i forbindelse med afrapporteringen.
Bestyrelsen kommenterede, at de større krav til afrapporteringen strider imod forenklingsdagsordenen. Bestyrelsen kommenterede og spurgte ind til bilagene, og
godkendte derefter dispositioner over henholdsvis den årlige CSP rapportering for
2017 samt rulleplanen 2019-22 og CSP budget for 2019. Bestyrelsen vil få et endeligt forslag til rulleplan 2019-22, CSP-budget for 2019 samt Rapportering 2017 til
godkendelse på mødet den 28. september.
Kl. 12.30-13.00 Frokost med deltagelse af Lars Engberg-Pedersen
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Kl. 13.00 – 14.00
5. Besøg af Lars Engberg-Pedersen
Bilag 5.1. Dagsorden for UPR møde den 12. juni 2018 (vedlagt)
Bilag 5.2. Referat fra UPR møde den 12. juni 2018 (vedlagt)
Lars Engberg-Petersen er medlem af Udviklingspolitisk Råd (UPR) på indstilling fra
CISU og DIIS. Det er aftalt med Lars, at han deltager i et bestyrelsesmøde i CISU en
gang om året. Besøget startede med en gensidig kort præsentation.
Erik fortalte kort om CISUs nye 2018-21 strategi, herunder særligt de etårige tematiske temaer, som udspringer af den omskiftelige kontekst. Strategien understreger
dualiteten mellem det folkelige engagement og de meningsfulde udviklingsresultater. Erik fortalte, at CISU i løbet af det sidste år har skabt en større bredde på flere
dimensioner; de tematiske muligheder (alle 17 verdensmål), geografisk (alle DAC
lande), typer (tilføjet medborgerindsatser og nødhjælpsprojekter) og i størrelsen på
projekterne (fra 10.000 kr. oplysningsprojekter til 8-9 mio. kr. programindsatser).
Dette understreger dimensionen om det folkelige engagement. På samme måde har
CISU måttet skabe bredde i kapacitetsydelserne, og desuden følge stærkt med i,
hvad der sker på aktuelle områder; såsom privat sektor samarbejde, frivillighed mv.
CISU er den største aktør inden for de ikke-tematiske støtteordninger i Danmark
med en stor bredde i målgruppen. Desuden er der stort fokus på, at partnerskaber
ikke bør være 1-1, men at det giver mening at samarbejde mere bredt – med flere
typer aktører. De internationale civilsamfundsaktører er også i fokus; for netop at
følge med i de globale tendenser. Jeef tilføjede, at der fra UMs side er skabt et meget stort rum, hvor det er op til os selv at definere, hvad der giver mening for os ind
i denne bredde. Jeef spurgte om Lars kunne sige noget om, hvilke vinde der er i UM,
som vi skal forholde os til?
Lars fortalte, at der særligt er to stærke vinde i UM for tiden; Privat Sektor og Nexus. Et fokus på den private sektor påvirker stort set alt, hvad der kommer af papirer fra UM. Det er positivt, hvis ideen om, at den private sektor ikke kun skal tjene
penge, men også handle fornuftigt, udbreder sig. Dette kan være med til at mobilisere flere midler til at nå de mål, vi gerne vil nå. På den anden side, er der ikke megen forståelse for, at der kan opstå konflikt imellem danske virksomheders interesser og udviklingsmål. I IFU har man fokus på, hvor interesserne overlapper – men
mindre fokus på, hvor de strider imod hinanden. Denne opmærksomhed mangler
også ofte i UPR. Det andet fokus i UM – Nexus – er på sin vis meget fornuftigt, fordi
der er et kæmpe behov i nærområderne. Lars pointerer dog, at det er problematisk,
når pengene hertil tages fra det langsigtede arbejde.
Lars afsluttede med at kritisere det danske civilsamfund for ikke at fremhæve mangfoldighed men for med begrebet synergi at løbe for meget efter politikerne. Når nu
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CISU har muligheden for at lave alt dette – det vil sige projekter med alle verdensmålene og en stor bredde i bidrag mv. - hvilke styrker har dette? CISU vil kunne
fortælle, at mange forskellige ting leder til udvikling. Hvis man vil dokumentere resultater, bliver det meget svært. Hvis man gerne vil fortælle en historie om, at udvikling er vanskeligt, men virker, så har CISU rig mulighed for dette. De metodiske
sammenligninger med Randomized Controlled Trials er en evalueringsmetode, som
er ved at løbe panden mod muren. Det vil være mere givtigt, at kommunikere resultater igennem ’den gode historie’.
Lars uddybede, på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, at det kommer an på
målgruppen, hvordan resultater bedst kommunikeres. Er målgruppen danskerne: Så
er de gode historier bedst. Danskerne vil sætte stor pris på at høre, at de har bidraget til noget. Her kan der skrues ned for ambitionerne om detaljeret dokumentation. Det samme gælder, hvis målgruppen er den private sektor. Det er en fordel at
kunne vise sine medarbejdere, hvad de har bidraget til. Privat sektoren ved godt, at
man skal forholde sig konkret til konkrete initiativer; de ved godt, at man ikke kan
sammenligne et lokalt initiativ i et land med et initiativ i et andet land. CISU bør ikke
have en ambition om at sige noget, der kan overbevise mainstream økonomer om,
at det CISU laver skaber disse resultater. Udvikling bliver påvirket af et hav af faktorer, og det er ofte svært at vise en direkte forbindelse imellem bistand og udvikling.
Lars pointerede, på baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen, at ministeriet/ministeren ser udvikling og privat sektor som synonymer. Der er ikke blik for, at
de to perspektiver ikke altid arbejder sammen. Der diskuteres ikke, hvornår vi ikke
skal involvere den private sektor. I SDG fonden, som IFU har fået, er der heller ikke
en diskussion af, hvor pengene må blive placeret ift. lande og temaer. Pengene lander der, hvor de kan give den afkast, som pensionskasserne efterspørger. Men hvor
meget skal CISU løbe efter denne bølge? Lars mener selv, at mangfoldighed er et
bedre og mere kraftfuldt fokus.
Bestyrelsen spurgte ind til, om der i den private sektor stadig er en frygt for at involvere sig i civilsamfundsorganisationernes arbejde. Hertil svarede Lars, at det ændrer sig langsomt. De store organisationer bliver mere og mere åbne. Tillid og opbygning af relationer over tid er vigtigt. Erik tilføjede, at det er en udfordring, at der
ikke er et godt match imellem det erhvervsliv, der er en del af regeringens initiativer, og de organisationer CISU har i medlemsskaren. I virkeligheden svarer de små
og mellemstore virksomheder mere til CISUs medlemsorganisationer.
Afslutningsvist spurgte bestyrelsen, om der sker nogen udvikling i forhold til Danidas landeprogrammer omkring et fokus på mangfoldighed og en forståelse af, at civilsamfundet er en styrke i sig selv og en aktiv faktor. Lars svarede, at det varierer
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meget imellem landene – særligt fordi arbejdet med landeprogrammer er blevet
decentraliseret. Men den generelle tendens er et større fokus og brug af kapacitet
på Nexus og Privat Sektor, mens at civilsamfundet ikke står så højt på dagsordenen,
som det gjorde tidligere – og som det burde gøre.
Kl. 14.00 – 14.25
6. Nye kapacitetsopbygningsinitiativer og nye relationer:
Bilag 6.1. Notat om nye kapacitetsopbygningsinitiativer og nye relationer
(vedlagt)
Ansvarlige: Katja, Andrew og Helle. Besøg af Christoph (gruppeleder for kapacitetsudviklingsgruppen) og Nina (gruppeleder for faglig rådgivning).
Christoph indledte med at fortælle om de nye initiativer, der er foretaget på kursusområdet. På baggrund af efterspørgsler fra medlemsdialogen i efteråret 2017 er
der i den nye trykte kursuskalender indsat forslag til sekvenser samt et highlight af
de kurser, som er særligt relevante for de større organisationer. Desuden tilføjede
Christoph, at der i en overlægger-gruppe omkring kapacitetsydelserne (CHL, MEK,
NL og JB) vil blive foretaget en mapping og analyse af, hvad der kan gøres anderledes, og hvad der skal tilbydes fremadrettet.
Nina fortalte, at på baggrund af de opmærksomhedspunkter, der kom af medlemsdialogen (som også blev fremlagt på bestyrelsesmødet i februar 2018), er der nu
kommet fokus på at forventningsafstemme med nye medlemsorganisationer – samt
at lære hinanden bedre at kende. Der er kommet 17 nye medlemsorganisationer
inden for de seneste måneder, som er blevet indkaldt til introrådgivning. Det er et
nyt tiltag, som har krævet rådgivningsressourcer, men som har været enormt givende. Det bliver fulgt op af alle de forskellige introducerende kurser, vi tilbyder. Et
andet nyt tiltag er, at der nu er en rådgiver, som står som lead på de organisationer,
som har flere bevillinger. Dette er for at skabe et overblik – og for også at sikre øget
kvalitet i rådgivningerne. Endnu et nyt initiativ er drop-in rådgivning, hvor man kan
møde uanmeldt op til rådgivning – og danne netværk med andre.
På baggrund af Christoph og Ninas oplæg roste bestyrelsen de nye tiltag og initiativer, og kom desuden med en række forslag og spørgsmål: herunder om det har været overvejet at have et opfølgende årligt skype/telefonmøde for de nye medlemmer; medlemsarrangementer i yderområder af Danmark; at kursuskalenderen i
print kunne stå som en reel kalender – hvori der også er huller, som medlemmerne
kan komme med forslag til indholdet i; at kursuskalenderen sendes ud til endnu flere personer og til relevante institutioner (fx studenterhuset); og at drop-inrådgivning ligger som en fast tilbagevendende begivenhed, fx første fredag i måneden. Gruppen opfordredes også til at afholde bagudrettet intro til CISU-forløb, så de
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organisationer, der blev medlem af CISU, før de nye tiltag blev indført, også for mulighed for at få en introduktion.
Kl. 14.35 – 15.00
7. Nye puljer og indsatsområder:
Bilag 7.1. Notat om nye puljer og indsatsområder (vedlagt)
Ansvarlige: Claus og Vibeke
Erik forklarede, at notatet til dette punkt både er status og oplæg til diskussion af situationen videre frem. Status på dette område blev fremlagt under punkt 5. Der er
ved at blive lavet nogle analyser og overblik over udviklingen i de forskellige typer
indsatser. Erik lagde op til en diskussion af, om grænserne for, hvor mange penge
man kan søge skal sættes op, efterhånden som flere organisationer med flere projekter bliver dygtigere og derfor større bevillinger. Modsat vil vi også gerne lægge
op til, at man differentierer sit finansieringsgrundlag. Desuden lagde Erik op til en
diskussion af, om CISU tiltrækker tilstrækkeligt nye medlemsorganisationer eller om
der er behov for, at vi breder os mere ud. Disse fire spørgsmål blev diskuteret:
 Skal (og hvordan kan) CISU fremme en endnu bredere brugergruppe igennem
stærkere synlighed / markedsføring af CISUs puljer (og kapacitetsopbygning)?
 Skal (og hvordan kan) CISU yderligere forenkle adgange til puljerne (ansøgning /
bevilling / rapportering) uden at kompromittere grundlæggende kvalitets- og dokumentationskrav til "meningsfulde udviklingsresultater" og puljens troværdighed
på langt sigt?
 Skal (og hvordan kan) CISU etablere nye muligheder inden for puljerne, der fremmer to andre strategiske tilgange, nemlig at "mødet mellem mennesker er centralt
i udviklingssamarbejdet", og "nytænkende og kreative tilgange skal fremmes"?
 Skal (og hvordan kan) puljerne bedre understøtte, at udsatte og marginaliserede
grupper bliver involveret og får gavn af i udviklingsprocesserne (som er af vores
delmål)?
Til spørgsmålet vedrørende en tydeligere markedsføring af CISUs puljer, foreslog
bestyrelsen bl.a. at gøre opmærksom på CISU med fokus på organisationer, som arbejder i lande, hvor man ikke tidligere har kunnet søge midler til, men hvor det er
muligt i dag. Bestyrelsen fandt ikke, at der er grundlag for en omfattende markedsføring af puljerne.
Forskellige forslag til mulige forenklinger blev diskuteret af bestyrelsen. Desuden
blev det pointeret, at det ikke kun er igennem en reform af puljerne, at en bredere
målgruppe kan fremmes: De aktuelle temaer for året (jf. CISUs strategi 2018-21) er
også en måde, at få en bredere brugergruppe. Vi skal altså blive ved med at tage
disse initiativer - vi skal være opsøgende og synlige på andre parametre og finansieringsformer. Vi skal blive ved med at være kreative og sørge for, at der er højt til loftet. Puljerne i sig selv er brede nok til at have brugergruppen, som vi ønsker, men
måske bliver det ikke udnyttet nok, at rigtig meget kan lade sig gøre. Det handler
om at støtte (også nye) medlemmer i, at det er rigtig godt, det de kommer med.
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Desuden fremhævede bestyrelsen, at kravene til Medborgerindsatser fortsat ser ud
til at bære præg af, at en LFA-agtig tilgang er styrende for kravene til, hvordan man
skal opbygge projekter. Erik svarede, at han er enig i, at Medborgerindsatser ikke er
blevet ”frigjort” nok endnu fra projekttankegangen.
Bestyrelsen pointerede, at hvis vi i CISU vil nå de marginaliserede grupper, så er vi
nødt til at række hånden ud til dem. Bestyrelsen diskuterede begrebet ’leave no one
behind’, som er mere fremtrædende i nødhjælpsarbejde, end det endnu er inden
for udviklingssamarbejde. Bestyrelsen pointerede, at det er godt, at CISU sætter fokus på begrebet, men ikke ved at stille yderligere krav i puljesammenhæng.
Kl. 15.00 – 15.25
8. Kommunikation af resultater
Bilag 8.1. Sierra Leone rapport - draft (eftersendt)
Bilag 8.1.a. Annex A - list of organizations (eftersendt)
Bilag 8.1.b. Annex B - 5 cases fra Sierra Leone (eftersendt)
Ansvarlige: Runa og Katrine
Kim og Jeef holdte på baggrund af bilag 8.1. samt en kort orientering om Kims tjenesterejse til Libanon et kort oplæg om, hvad der i praksis bliver gjort, og hvad der
er i pipeline omkring kommunikation af resultater. Kims tjenesterejse til Libanon
handlede blandt andet om, hvordan vi kan kommunikere om de særligt komplicerede områder, som giver udfordringer i form af, at få har lyst til at oplyse deres navn
eller komme i medier – og det etiske dilemma i, at indhente samtykke fra mennesker, som er afhængige af de penge, vi giver, til for eksempel at købe medicin.
Jeef fortalte om materialerne fra Sierra Leone, hvor Jeef, Mette og journalisten Camilla var på tematisk review i foråret. Dette er der kommet en rapport, 5 cases og
senere en feature ud af. Disse kan bruges af CISUs medlemmer og CISU selv til
kommunikation med beslutningstagere, i nyhedsbreve, globalnyt mv. Bestyrelsen vil
desuden blive præsenteret for nogle cases omkring privat sektor samarbejde ved
næste bestyrelsesmøde. Til de anbefalinger der er givet i Sierra Leone rapporten,
gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det kan være meget omkostningsfuldt, at
holde et partnerskabsnetværk ved lige. Jeef responderede, at organisationer, der
arbejder i Sierra Leone har fremhævet, at det også kan være problematisk og skabe
konflikt, når der kommer penge ind i billedet i partnerskabers samarbejde med andre aktører, da der kan opstå processer, hvor især organisationer med få ressourcer
søger at sikre sig tilstrækkelige midler, ved at reducere samarbejde med andre.
Kim lagde derefter op til en diskussion af, om CISU skal gøre mere i at fremstille cases om arbejdet, medlemsorganisationerne udfører. På den ene side, er der flere
medlemsorganisationer, som efterspørger dette – på den anden side, kan dette se
ud som om CISU udvælger nogen frem for andre.
10

Bestyrelsen responderede, at det er rigtig godt arbejde, og at det er godt at hjælpe
med også at få de gode historier frem. Desuden er det ærgerligt at se, at der i det
nye finanslovsudspil ikke er fokus på oplysning. Bestyrelsen foreslog, at der laves en
skabelon til medlemsorganisationerne, for at gøre det lettere at lave lignende cases.
Erik tilføjede i denne forbindelse, at der ikke er et stort mandat i de penge, der er på
oplysningsområdet lige nu. Selvom at Frame, Voice, Report! og vores journalistpraktikant giver mere, så handler det også om, at hvis der skal ske mere på dette område, så skal der også et større mandat til dette i rulleplanen og budgettet for 2019.
Kl. 15.25-15.30
9. Eventuelt
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