Kort rejserapport
Styregruppen i London 22.-25. marts 2009
31. marts 2009/tn

1. Rejsens formål
At få viden og inspiration fra det britiske NGO-miljø specielt i forhold til det videre strategiske arbejde
med at udvikle Projektrådgivningen og styregruppens rolle heri. Der var specielt fokus på, hvad man i UK
gør for at styrke offentlighedens kendskab til og opbakning bag det langsigtede udvuiklingsarbejde.

2. Rejsens program
På de 3 dage besøgte vi PR’s søsterorganisation BOND, British Overseas NGOs for Development, og talte
med repræsentanter for 2 af BONDs working groups: The Development and Environment Group og The
UK Food Group. Vi besøgte desuden organisationen Practical Action, Bolivia Information Forum, PANOS
og LEAD International. Endelig deltog vi et åbent møde om Bolivia med britiske parlamentarikere.
Se detaljeret program og kontaktdata bagest.

3. Primære iagttagelser
I forhold til de britiske organisationers rammebetingelser:


NGOerne modtager støtte fra Department for International Development, DFID, efter nogenlunde
samme principper som i Danmark, men graden af egenfinansiering er langt højere. Det gælder
både for BOND, for de forskellige working groups og for de enkelte NGOer. Derfor forekommer de
i højere grad at fokusere på fundraising, kampagner og synlighed i UK. Det har både negative og
positive konsekvenser. På plussiden er, at de virker meget optaget af at fastholde og udvikle
deres folkelige forankring og legitimitet.



Organisationerne har generelt et godt forhold til DFID og en meget tæt dialog med forskellige
dele af regeringsapparatet. Både på embedsmandsplan og direkte til parlamentarikere.

I forhold til organisationernes strategiske fokus:


Det springer i øjnene, at alle organisationer, vi mødte, er stærkt optaget af advocacy- og
lobbyarbejde i over for presse, offentlighed og regering, både i UK og i EU. Målet er både
development education og påvirkning af regeringens politik over en bred front: Bistand, handel,
klima, energi, fødevarer, teknologi, menneskerettigheder, sikkerhed osv.



I forhold til det danske bistandsmiljø oplevede vi et stærkere fokus på de globale sammenhænge.
Argumentationen er, at vi ikke kan løse de fattiges problemer alene ved at arbejde i Syd, men
skal også arbejde for forandringer i Nord – altså ved at påvirke såvel regeringens politik som
befolkningens adfærd.



De britiske NGO’er har tilsyneladende i højere grad end i Danmark integreret klimaforandringer
og miljøforhold som i såvel udviklingsmål i Syd som fortalervirksomhed i UK.
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Der lægges vægt på ’stemmer fra Syd’. At hente repræsentanter for de fattige og deres
organisationer til UK og tale direkte til offentlighed og beslutningstager uden organisationerne
som filter ved konferencer, vigtige møder, kampagner osv. Også gennem ansættelsespolitik: I
BOND er briterne i klart mindretal blandt staben. Vores kontakt i Practical Action er fra Bolivia.



Både BOND og de enkelte NGOer har arbejder aktivt i EU. Alle finder EU-arbejdet meget
væsentligt og arbejder tæt med britiske parlamentariskere og centralet placerede embedsmænd
og via de tværnationale kanaler som Concord-platformen.



De britiske NGO’er har tilsyneladende en lettere og mere direkte adgang til politikere, og de
virker konstant på jagt efter nye kontakt- og påvirkningsmuligheder.



NGO’erne er meget optaget af samarbejde og i stor udstrækning at indgå strategiske alliancer
med andre i ’miljøet’ for derved at kunne tale med større vægt.

4. Vigtige pointer fra de enkelte besøg
I det følgende er kun medtaget pointer, som har direkte relevans for vores egne diskussioner. Vi hørte
mange andre spændende og interessante ting fra især NGOernes eget arbedejde, som vil blive brugt i
andre sammenhænge.
Fra besøget hos BOND:
BOND har to hovedopgaver: Medlemsservice (kurser, kapacitetsopbygning, rådgivning som i DK) samt
lederskab. BONDs ledelse ser det som en central opgave at tale på miljøets vegne og at påtage sig at
formulere strategiske og politiske mål på medlemmernes vegne.
BOND har to strategiske mål:

At sikre effektivitet i NGOernes arbejde – altså legitimt grundlag for at bistandsmidler kanaliseres
via britiske civilsamfundsorganisationer.

At styrke NGOernes gennemslagskraft i forhold til både deres egne rammebetingelser og til
regeringens politik. Det sidste sker bl.a. ved at formulere manifester og organisere kampagner og
offentlige manifestationer.
Eksempel: I forbindelse med G20-mødet i London har BOND taget initiativ til et politisk manifest og en
offentlig demonstration.
Ledelsen er meget opmærksom på betydningen af, at medlemsorganisationerne bakker op om de
politiske meldinger, som BOND leverer. Politik og synspunkter formuleres i tæt samspil med de relevante
organisationer og gennem de 18 working groups. Omvendt vil man ikke nøjes med den laveste
fællesnævner. Holdningen er, at hvis organisationerne ønsker indflydelse, må de blande sig i processen.
Samtidig bruges sign-on princippet, så det altid er klart, hvilke organisationer der står bag fx offentlige
manifester.
BOND er meget skeptisk over for PRs rolle som administrator af Projektpuljen. Har selv fået en
tilsvarende forespørgsel fra DFID men afvist det af frygt for at blive for afhængig af myndighederne.
BOND ser pessimistisk på NGOernes muligheder pga. finanskrisen: ’De gyldne år er forbi – vi er bombet
10 år tilbage’. Her afspejles de britiske organisationers større afhængighed af private midler.
Fra besøget hos Practical Action:
Oplever, at mange politikere og centrale embedsmænd har forstået problemstillingerne omkring
udvikling, klima, handel osv., men at de viger tilbage fra at tage poltiiske skridt af frygt for manglende
opbakning i offentligheden. Har derfor styrket fokus på development education og kampagner i UK og på
at aktivere flere af de 40.000(!) registrerede bidragydere gennem netværk, arbejdsgrupper osv.
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Fra besøget hos The Development and Environment Group (arbejdsgruppe under BOND):
Arbejder primært med adcocacy i UK og kun i mindre omfang med videndeling og intern træning. Blander
sig i alle dele af politikken, som kan påvirke deres arbejdsfelt.
Arbejder systematisk med at involvere ’stemmer fra Syd’. DEG oplever, at klima debatten er meget
styret fra Nord, og at man i Syd har andre prioriteter og tilgange til problemet, som skal præsenteres
direkte i den hjemlige debat.

5. Styregruppens konklusioner fra rejsen
Selv om traditioner og rammebetingelser er anderledes i UK end i Danmark, er der en række af vores
iagttagelser, som vi mener bør indgå i den debat, vi i Styregruppen, på sekretariatet og i
medlemskredsen bør have om den fremtidige udvikling af Projektrådgivningens arbejde:


Skal Projektrådgivningen i højere grad arbejde med advocacy og policies i Danmark og i EU i en
bred forstand, altså ud over påvirkning af bistandspolitikken og vores egne rammebetingelser?
Tror vi på, at vi bedst tjener de fattiges interesse ved at bruge mere energi på arbejdet i Nord?



Skal dette i så fald ske direkte ved at PR /Styregruppen bliver mere ’politisk’? Eller skal vi arbejde
på at gøre kollektive fora som fx NGO-forum stærkere og mere politiske? Eller skal vi arbejde
indirekte ved at påvirke og inspirere medlemsorganisationerne via kurser/rådgivning/kampagner?
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6. Kontaktdata til organisationer m.v.
Navn

Kontaktpersoner

Kort profil

BOND, British Overseas
NGOs for Development.
www.bond.org.uk

Nick Roseveare, Chief
Executive

24 ansatte. Og ca. 340 medlemmer i 9 forskellige
kategorier (baseret på bl.a. omsætning). ½ af dem
med omsætning under 500.000 £, 8% med
omsætning over 5 mio. £. Også de 27 helt store
organisationer med ’rammeaftaler’ med DFID er
medlemmer. Gradueret kontingent fra 110£ - >
4.500£

Ronina Vegro,
coordinator of the EU
PolicyGroup.
Elvira Groll, Policy
Officer.

Practical Action
www.practicalaction.org

Årligt budget på 1,2 mio. £ (ca. 10 mio. DKR). 44%
egenindtægt fra kontinget, kurser og jobannoncer.
33% fra DFID. 22% fra fonde bl.a. Lottery Fund.
26% af udgifterne bruges på medlemsservice og
kommunikation, 37% på kurser og 35% på
advocacy.

Maria Arce Moreira
Policy Adviser
Tel Direct:+ 44 01926
634468
Mobile Tel: +44 078
42407624
E-mail:
maria.arce@practicalact
ion.org.uk

40 år gammel organisation med udgangspunkt i
anvendelse og overførsel af teknologi til
udviklingslandene. Fokus på bæredygtighed
udvikling. Arbejder bl.a. sammen med OVE.

BIF, Bolivia
Information Forum
www.boliviainfoforum.or
g.uk

Alex Tilley
Tlf. 020 75034 163
Eller. 077 2424 1221
alexjtilley@gmail.com

Arbejder for Bolivia sag i UK med funding fra bl.a.
Oxfam Bolivia og ChristianAid.

DEG, The
Development &
Environment Group
Se BONDs hjemmeside

Maria Arce Moreira

En af de mest aktive BONd grupper med 35
medlemmer og mange aktiviteter omkring
advocacy og lobbying i i UK. Har to undergrupper
om klimaforandring og ?

UK Food Group
www.ukfg.org.uk

Patrick Mulvany, Board
Member

Det største netværk af NGOer med interesse i
fødevarer og landbrug. Meget aktive på landsplan
og i EU. Har en ansat koordinator

PANOS
www.panos.org.uk

Rod Harbinson, head of
programme
environment

PANOS arbejder I UK og en række u-lande med
træning af lokale journalister og med at give
stemme til marginaliserede grupper i u-landene.
Støtter og rådgiver også UK medier om ulandsdækning.

LEAD International
www.lead.org

Trevor Rees

Arbejder med udvikling af ledere i bæredygtig
udvikling i en række lande i Afrika, Latinamerika og
Asien. Deltager i DEG og hoster en del af
netværkets aktiviteter.

Budget 20 mio. £, halvdelen fra fonde/ donationer,
halvdelen fra projektbevillinger DFID, EU m.fl. 100
ansatte i UK og har 7 store landekontorer – alene i
Peru med 100 ansatte.

1 ansat, laver advocacy på ambeg niveauer:
fagforeninger, presse, parlamentarikere m.v.
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