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Status & perspektiver

CISU - civilsamfund
i udvikling

CISU 20 år
Ghana Venskabsgrupperne
Medlem siden 1995
Ghana Venskabsgruppernes metode
til at lære børn, der ellers ikke ville
komme i skole, at læse, skrive og
regne har dannet model for Ghanas
politik om komplementær grundskoleuddannelse.

CISU – Civilsamfund
i Udvikling
• CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sam- • CISU laver også træningsmateriale og
menslutning af 291 folkelige foreninger
i Danmark, der alle er engagerede i udviklingssamarbejde – enten som deres
hovedformål eller som en del af deres
aktiviteter.

faglige papirer om blandt andet projektplanlægning, udviklingstrekanten,
partnerskaber og fortalervirksomhed.
Materialerne står til rådighed for alle via
hjemmesiden www.cisu.dk

• Medlemsorganisationerne er vidt forskel- • CISU administrerer Civilsamfundspuljen på
lige og afspejler den mangfoldighed, der
er en af CISUs værdier. På trods af deres
forskellighed har de dog typisk det til fælles, at deres arbejde er baseret på en høj
grad af frivillighed og et partnerskab med
organisationer i udviklingslande.

• Hvert år melder cirka 10 procent af medlemsorganisationerne sig ud, mens lidt flere
kommer til. Medlemstallet er således støt
stigende fra 30 i 1995 til 291 i år. Du kan se CISUs medlemsliste på cisu.dk/medlemsoversigt eller i midteropslaget på side 11 til 14.

• Alle medlemsorganisationer har adgang til

gratis rådgivning om, hvordan udviklingsprojekter og oplysningsaktiviteter kan tilrettelægges, om strategi og organisationsudvikling, om samarbejde med partnere i
udviklingslande og meget mere.
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• Gennem rådgivning og kurser udvikler
CISU medlemsforeningers faglige kompetencer for at styrke ligeværdige partnerskaber og fremme gensidige bidrag
mellem danske organisationer og partnere
i udviklingslande.

• CISU udbyder årligt ca. 100 faglige kurser,

fyraftensmøder og workshops til medlemmerne. Fyraftensmøder er gratis, mens
heldags- og weekendkurser koster hhv.
250 kr. og 500 kr.

vegne af Danida. Puljen støtter folkelige
foreningers projekter i udviklingslande
med op til 5 mio. kr. I 2015 råder puljen
over ca. 135 mio. kr.

• CISU repræsenterer sine medlemsforenin-

ger i Globalt Fokus og en række tværgående råd og udvalg. Desuden arbejder
vi på at fremme medlemsforeningernes
interesser i forhold til Udenrigsministeriet
og Folketinget.

• Udgifterne til rådgivning og kurser dækkes

via tilskud fra Danida. Den politiske indsats på vegne af medlemmerne finansieres
alene via medlemskontingenter og andre
egenindtægter.

• CISUs medarbejdere rejser jævnligt i sam-

arbejdslande i Afrika, Asien og Latinamerika. Læring og erfaringer bliver stillet til
rådighed for blandt andet medlemsforeningerne, det øvrige bistandsmiljø samt
de danske ambassader.

• Varige forandringer i udviklingslande kræ-

ver også ændringer i Danmark. Derfor støtter CISU oplysning, kampagner og holdningsbearbejdning i Danmark via kurser,
rådgivning, det EU-finansierede projekt
’Reframing the Message’ samt gennem
vores egen Oplysningspulje.

Læs om
Side 4
Et skelsættende år
– læs, hvad der gør 2015 specielt.

Side 8
Reframing er slut – længe leve
reframing. Et to-årigt projekt
slutter, men arbejdet fortsætter.

Side 11-14
Se CISUs medlemmer og bevilgede
projekter i Civilsamfundspuljen og
Puljen for Klima og Miljø.

1995-2015

20 år i billeder
Velkommen til Status og Perspektiver, der hvert år udgives i forbindelse
med CISUs generalforsamling.
Billederne i dette nummer er noget særligt. De er resultatet af en
fotokonkurrence for CISUs medlemmer. 194 billeder blev indsendt, og
der er ikke plads til alle sammen her,
men måske er vinderne her et sted?
Det ved vi først på generalforsamlingen 25. april, hvor deltagerne finder
de fem vindere i hver deres kategori.
Dem finder du på cisu.dk/foto
2015 er et særligt år med Folketingsvalg, tre topmøder om Verdens
udvikling og afrundingen på FN’s
udviklingsmål. Det vil sætte sit præg
på såvel medlemsorganisationernes
som CISUs arbejde. Vi vil samtidig
stadig levere vores rådgivning, puljeforvaltning, oplysning og kursusvirksomhed i samme høje kvalitet som
hidtil. Alt det kan du læse mere om i
årets udgave af Status & Perspektiver.

Side 17

Effekten af CISUs arbejde måles hos
medlemmerne – CISUs resultater er
kortlagt på seks områder.

axis
Medlem siden 1996

Medlemsundersøgelse
giver samlet billede – CISUs
medlemsorganisationer er kortlagt
i medlemsundersøgelse.

Side 22

I år fylder CISU 20 år. Det fejrer vi på
generalforsamlingen med et seminar
om, hvor vi som civilsamfund er på vej
hen lige nu. Vi skuer altså mere frem
end tilbage. Ind i mellem kan det dog
være godt at se tilbage, og det gør vi
på næsten hver side af Status & Perspektiver. I CISU fremhæver vi dog altid hellere vores medlemsorganisationers arbejde end egne resultater, og
du vil derfor kunne se 20 små bokse
med et resultat fra en medlemsorganisation – et for hvert år. Resultaterne
er udvalgt af medlemsorganisationerne selv og er derfor ikke nødvendigvis støttet af Civilsamfundspuljen.
De 20 bokse giver også et billede af
forskelligheden og mangfoldigheden
af CISUs medlemsskare, hvor nogle i
løbet af de 20 år er gået fra at være en
mindre forening til at være ramme
organisation.

FOTO: Tabita Clemensen, Axis

Projektet Pro Joven har over en årrække afdækket unges seksuelle erfaringer og viden om seksuel sundhed i
Bolivia. Det har dannet grundlag for
en række undervisningsmaterialer,
der er udviklet i samarbejde med
undervisere i La Paz, Cochabamba
og Santa Cruz. For at få kommuner til
at prioritere seksualundervisningen
i grundskolen er der ligeledes udviklet guidelines til at systematisere
og implementere arbejdet. Arbejdet
har haft en direkte effekt på det bolivianske undervisningsministeriums
implementering af arbejde med seksuelle rettigheder i skolerne.

Forsidefoto: Khalid Mahmood, sts/lef
TRYK: BUCHS.DK
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2015
FOTO: LittleBigHelp

FIC
Folketingsvalg

Medlem siden 1997
Fagligt Internationalt Center,
FIC, har i en længere årrække
støttet kapacitetsopbygning af
Havnearbejdernes fagforening i
Mombasa. Gennem blandt andet
træning i advocacy og forhandling samt hjælp til at udvikle en
langsigtet advocacy-strategi, har
FIC sat fagforeningen i stand til
gennem de seneste fem år at
forhindre en privatisering af havnen, der ville koste en stor del af
de 5200 ansatte deres job. Fagforeningen er desuden blevet
væsentligt styrket på andre fronter og har blandt andet formået
at sikre sine medlemmer bedre
løn- og arbejdsforhold gennem
samarbejdet med FIC.

FOTO: Anja Bollerup, KFUM & KFUK
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På tre FN-topmøder skal Verdens ledere i løbet af året
sætte rammerne for det fremtidige arbejde med udvikling.
Finansiering, Verdensmål og klima bliver behandlet på den
globale scene, mens et folketingsvalg tegner sig i horisonten
af vores danske andedam. 2015 bliver på alle måder et
skelsættende år i udviklingssammenhænge.
Årets første topmøde løber af stablen i Addis
Ababa midt i juli, og handler om finansiering af
udvikling. Det er her, tilliden mellem landene
skal etableres, og grundstenene for de senere
forhandlinger omkring Verdensmål og klima
skal lægges, men udgangspunktet er usikkert.
- Der er en skepsis fra de rige såvel som fra
de fattige lande omkring hele finansieringsspørgsmålet, forklarer Erik Vithner, sekretariatsleder ved CISU, og sætter hermed ord
på en af mødets store udfordringer.
- Mens de fattige lande i mange år har oplevet, at målsætninger for udviklingsbistanden
ikke blev realiseret, og derfor kan have svært
ved at tro på de gode intentioner, har de rigere
lande for sin del svært ved at forsvare fortsat
at bruge penge på udviklingsbistanden, hvis
modtagerlandene ikke er villige til at foretage
strukturelle ændringer som eksempelvis opbygningen af holdbare skattesystemer. Omvendt kan modtagerlandene her argumentere for, at nationale skattesystemer er aldeles
utilstrækkelige, når de ikke understøttes af
internationale strukturændringer til at imødegå problemerne med grænseoverskridende
kapitalbevægelser og skattely, siger han.
Der er altså en umiddelbar skepsis på begge sider af bordet, og dermed bliver mødet
i Addis Ababa en tillidsøvelse, der kan gå
begge veje.
- Der er i oplægget til forhandlingerne lige
så mange spørgsmål og dilemmaer, som der
er forklarende og uddybende afsnit. Så lige
nu kan det være svært at sige, om det møde
overhovedet når nogen vegne. Gør det ikke det,
sker der brud på tilliden mellem landene, og
det vil være et rigtig uheldigt udgangspunkt
for de følgende forhandlinger omkring FN’s
Verdensmål, forklarer Erik Vithner.

Mål for hele verden
I år udløber de 2015-mål, der gennem de seneste 15 år har dannet rammer for udviklingsarbejdet, og på FN-topmødet i New York til
september skal de nye mål for verdens udvikling, de såkaldte Verdensmål, vedtages. På nuværende tidspunkt består udkastet af 17 mål
med 169 delmål, der blandt andet spænder
over total udryddelse af ekstrem fattigdom og
opbygning af modstandsdygtig infrastruktur.
- Den største og vigtigste forskel på de nye
og de gamle mål er den måde, man betragter
udvikling på, fortæller Erik Vithner.
- Tidligere har udgangspunktet været, at de
rige lande skulle hjælpe de fattige til eksempelvis at udrydde fattigdom, men med de nye mål
skifter man til et såkaldt universalitetsprincip
– alle målene bliver så at sige gældende for alle
lande, og på den måde får vi måske afskaffet
hele paradigmet omkring Nord/Syd. Det kan
blive vigtigt og skelsættende, fordi det ændrer
hele fortællingen om, hvad udvikling er.
Dermed ændrer de nye mål også vilkårene
for de danske organisationer. Hvor de før har
skullet forholde sig hovedsageligt til deres
partnere og roller i Syd, skal de nu i højere
grad også tage stilling til, hvilken rolle de
spiller i danske og europæiske sammenhænge, da Danmark gennem vedtagelsen
af målene forpligter sig til også at arbejde for,
de realiseres på hjemmefronten. Fra CISUs
side har denne nye virkelighed resulteret i
udarbejdelsen af et positionspapir omkring
danske organisationers roller i Nord.
Selvom fokusskiftet rummer potentiale for
en bevidsthedsændring omkring det globale
fællesskab, understreger Erik Vithner dog, at
der også er nogle faldgruber forbundet med
den nye fortælling.

FOTO: Sudip Dutta, LittleBigHelp

- Man risikerer, at det bliver en undskyldning
for at skære ned i bistanden, fordi der i højere
grad er kommet andre finansieringsformer, og
nu vi alle sammen er i samme båd, bliver der
måske større tendens til at hytte sit eget skind
for Nord såvel som Syd, forklarer Erik Vithner.
Når det kommer til selve implementeringen af de nye Verdensmål, lægger man ved
CISU stor vægt på, at det er et fælles projekt,
og at realiseringen afhænger af en bred vifte
af aktører og ikke mindst at det brede danske
civilsamfund involveres.
- Derfor har vi foreslået, at der bliver etableret en strategisk platform, hvor man som noget nyt samler alle danske aktører – det vil sige
organisationer, virksomheder, fonde, forskere
og centre, der alle sammen er beskæftiget med
udvikling på en eller anden måde, for at sikre at
der arbejdes seriøst og helhedsorienteret med
de nye målsætninger. Vi skal gå sammen om
at finde Danmarks svar på udfordringerne i de
nye Verdensmål og sikre at Danmark fortsat
spiller en stærk rolle i international udvikling .

Klima i Paris
Til december løber årets sidste topmøde af
stablen i Paris, og selvom klimatopmødet
er en årligt tilbagevendende begivenhed,
tillægges netop COP21 særligt stor betydning. Det er der flere årsager til. Dels er det
første gang siden det mislykkede COP15 i
København, man stiler mod at vedtage en
bindende klimaaftale, og de sidste tre års
topmøder er overvejende blevet betragtet
som forberedelse til dette års møde. Desuden er der gennem de senere år opstået
en øget bevidsthed om sammenhængen
mellem klimaforandringer og udvikling, som
Erik Vithner fortæller:
- Der er generelt kommet en meget større
erkendelse af, at udvikling og klima hænger
uløseligt sammen, hvilket også kommer til udtryk i udkastet til Verdensmålene, hvis officiel-

le navn jo netop er Sustainable Development
Goals (SDGer). Hermed har man integreret
klima- og bæredygtighedsaspekter i udviklingsarbejdet, hvilket også giver udslag den
anden vej, og gør udviklingsaspektet relevant
i klimadiskussionen.
Endelig lægger Erik Vithner vægt på den
synergieffekt, der unægtelig er resultatet af
tre topmøder placeret inden for samme år,
og som på én gang repræsenterer klimatopmødets største potentiale og faldgrube.
- Der er ingen tvivl om, de tre møder efterhånden er blevet så tæt forbundne, at de første
danner forudsætninger for de følgende. Der er
altså et enormt potentiale for en bindende klimaaftale med bred opbakning, hvis både forhandlingerne om finansiering og Verdensmål er
gået godt, mens man omvendt risikerer, det hele
går i hårdknude, hvis det foregår i kølvandet på
mislykkede forhandlinger, og tilliden parterne
imellem er blevet udfordret tidligt i forløbet.

ADDA
Medlem siden 1998
Gennem projektet med markskoler
i Oddar Meanchey provinsen i Cambodja er kvinder oplært i landbrugsteknikker. Agricultural Development
Denmark Asia, ADDA, har desuden
medvirket til at kapacitetsopbygge
lokale netværk, hvilket har skabt et
stærkere fællesskab, en større landbrugsproduktion, et fald i brugen
af miljøskadelige kemikalier og har
gjort familier bedre i stand til at forsyne sig selv med fødevarer.

Mens udvikling står højt på årets
globale dagsorden, opnår det
næppe samme status i en valgkamp herhjemme. Erik Vithner
fortæller, hvad der er på spil:
- Set i udviklingsperspektiv er der
flere ting, der gør sig gældende omkring det kommende folketingsvalg.
Først og fremmest har vi inden for de
senere år set, hvordan udviklingsbistanden i højere grad end tidligere er
blevet et område, der kan forhandles.
At regeringen i efteråret 2014 valgte,
at det var bistandspenge, der skulle
bruges på finansiering af den stigende
flygtningestrøm, er et tydeligt udtryk
for, at området er til debat i højere
grad end tidligere. Derfor må vi hos
CISU forholde os til, at det, med den
størrelse nedskæringer nogle partier
ønsker at foretage, er uundgåeligt, at
det også vil ramme Civilsamfundspuljen og dermed vores medlemmer.
Samtidig er det vigtigt, at vi alle
sammen prøver at fokusere lidt mindre på bistandskroner, og lidt mere på,
hvilken rolle Danmark og det danske
civilsamfund kan og skal spille på den
globale scene. Vi skal holde fast i, at
Danmark har et globalt ansvar, der
ikke kun handler om kroner og ører,
men i lige så høj grad om at åbne sig
mod verden med en bred del af befolkningen som medaktører.
Hos CISU ser vi meget tydeligt igennem vores medlemsorganisationer,
hvor mange danskere der faktisk er
interesserede i at engagere sig i det
globale skæbnefællesskab. Derfor vil vi
også opfordre til, at man i forbindelse
med valgkampen gør sit for at udvide den dagsorden, der kun sjældent
indbefatter ulandsbistand og globalt
ansvar. Der er brug for en værdidebat,
og hos CISUs knapt trehundrede medlemmer ser vi et enormt potentiale for
at få netop dette sat på dagsordenen.
Derfor er det overordnede budskab
til vores medlemmer, inden valgkampen for alvor går i gang, både kort og
enkelt. Bland jer!
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Cisu i tal

Kapacitetsopbygning

DOF
fug

Medlem siden 1999
Dansk ornitologisk Forening,
DOF, og den lokale samarbejdspartner, Nature Kenya, arbejder
med 14 civilsamfundsgrupper,
der er spredt over det meste af
landet og havde meget forskellige niveauer af kompetencer,
organiseringsgrad og medlemmer. Det var en udfordring og
en styrke, og en vigtig del af
arbejdet har været at styrke netværket. Det er blandt andet sket
gennem årlige nationale møder,
hvor grupperne kunne udveksle erfaringer. Møderne er fortsat
efter projektets afslutning, og i
dag er der et stærkt netværk,
hvor de stærke grupper hjælper
de svageste.

FOTO: Sanne Lemann, Emmanuel Arts

Medlem siden 2000

CISUs økonomi
Årets resultat i CISUs organisationsregnskab for 2014 viser et
underskud for foreningen på 35.912 kr.
I 2014-budgettet, godkendt af generalforsamlingen, var det
budgetterede underskud 285.733 kr.
Underskuddet dækkes af foreningens egenkapital.

Resultatopgørelse

2014

2014-budget

2013

Foreningens indtægter
Indtægtsdifferentierende virksomhed
Fagligt Fokus
Forvaltning Civilsamfundspuljen
Civilsamfundspuljens indtægter
Faglige Ydelser
Reframing the Message EU
Puljen for Klima & Miljø
Indtægter i alt

12.522.649
153.413
836.767
2.381.269
151.925.292
1.905.501
2.257.837
26.361.498
198.344.225

12.291.932
189.673
1.105.911
2.520.920
141.402.108
2.309.800
2.107.729
24.022.476
185.950.549

11.744.128
239.048
674.965
1.798.669
156.877.433
1.670.276
1.353.176
19.409.377
193.767.073

1 Foreningens udgifter
2 Indtægtsdifferentierende virksomhed
3 Fagligt Fokus
4 Forvaltning Civilsamfundspuljen
5 Civilsamfundspuljens udgifter
6 Faglige Ydelser
7 Reframing the Message EU
8 Puljen for Klima & Miljø
Udgifter i alt

12.621.057
-90.916
-836.767
-2.381.269
-151.925.292
-1.905.501
-2.257.837
-26.361.498
-198.380.137

-12.646.821
-110.517
-1.105.911
-2.520.920
-141.402.108
-2.319.800
-2.107.728
-24.022.476
-186.236.281

-11.824.989
-154.961
-674.965
-1.798.669
-156.877.433
-1.657.851
-1.353.176
-19.409.377
-193.751.422

-35.912

-285.733

15.651

Resultat i alt

Der har i 2014 været tre runder for Civilsamfundspuljen. Det resulterede i:
April 2014
Ialt
Afvist
Godkendt
Trukket tilbage

FOTO: Else Hanne Henriksen, UFF-Humana
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I Tanzania møder man kun uddannet farmaceutisk personale på hvert
tredje apotek. Det begrænser mulighederne for kommunikation med
patienter omkring korrekt brug af
medicin og øger risikoen for fejlbehandling. Farmaceuter uden Grænser, FUG, har i 6 år haft et samarbejde
med Kilimanjaro School of Pharmacy
med blandt andet erfaringsudveksling med lokale undervisere. Resultatet er bedre uddannet apotekspersonale, der i højere grad kan bidrage til
folkesundheden i Tanzania.

Antal
59
28
29
2

September 2014
Ialt
Afvist
Godkendt
Trukket tilbage

Antal
62
23
38
1

December 2014
Ialt
Afvist
Godkendt
Trukket tilbage
Godkendt med betingelser

Antal
52
25
23
2
2

FOTO: Nina Fritsdal, Seniorer uden grænser

En skræddersyet workshop, et udviklingsforløb eller bare
et fyraftensmøde eller to. CISU har gennem det seneste år
arbejdet videre med at differentiere kursusudbud, så de
så vidt muligt kan dække behovene hos den mangfoldige
medlemsskare.
- Vi har haft fokus på at definere CISUs tilgang
til læring, og resultatet er blevet en mindre
skarp opdeling mellem kurser og rådgivning.
Vi kan nu, udover de traditionelle kursustyper,
også tilbyde vores medlemmer målrettede
workshops og interne udviklingsforløb, der i
højere grad gør det muligt at tilpasse læringen
den enkelte organisation, fortæller kursusansvarlig Maria Molde.

en periode på et halvt til et helt år. Det kan
dreje sig om alt fra organisationsudvikling
til arbejdet med frivillige, det vigtigste er, at
organisationen har tid og ressourcer til at arbejde målrettet med emnet over perioden. I
samarbejde med en rådgiver lægges en plan
for, hvilke kurser, workshops og rådgivninger, forløbet skal indeholde.

Nye former

- Vi har fortsat arbejdet med at differentiere i
vores kursusudbud, og det er noget, vi stadig
øver os i. Fremover vil vi i højere grad søge at
udbyde kurser for både begyndere og viderekomne, som vi allerede gør det indenfor eksempelvis rettighedsbaseret fortalervirksomhed. Vi
tror på, vi på den måde kan nå en større del af
medlemmerne og sørge for, at alle får noget
med hjem, når de har været på kursus, siger
Maria Molde.

I år udbyder CISU workshops inden for tre
forskellige emner. Det drejer sig om civilsamfundspolitikken, organisationsudvikling og
partnerskaber, og kan en medlemsorganisation samle mindst tolv deltagere, kommer CISUs rådgivere gerne ud og afholder den lokalt.
Et udviklingsforløb er et længerevarende
forløb for den organisation, der er klar til
at arbejde dedikeret med et område over

Nye input

En vigtig del af kursusplanlægningen er input fra medlemsorganisationer. Her er medlemsundersøgelsen uhyre vigtig.
- Vi er rigtig glade for, at så mange har taget
sig tid til at besvare medlemsundersøgelsen. Vi
er stadig i gang med at behandle besvarelserne, men der tegner sig klare tendenser, der vil få
indflydelse på næste semesters kursuskatalog.
Blandt andet kan vi se, medlemsorganisationerne gerne vil vide mere om arbejdet med
frivillige, om bestyrelsesarbejde og optimering
af partnerskaber. Det prøver vi at arbejde videre med, siger Maria Molde.
Hun og resten af CISU vil desuden fortsætte
med at finde nye kursusformer, og i skrivende
stund er de ved at undersøge muligheden for
at inddrage flere eksterne kræfter.
- Selvom vi ved meget hos CISU, ved vi ikke
alt, og vi vil gerne blive bedre til at inddrage
ekspertise udefra. Vi håber blandt andet på at
kunne invitere kapacitetsopbyggende kræfter
fra syd, så vi sammen kan blive endnu bedre til
at udvikle og nytænke de partnerskaber, der er
fundamentet for vores og vores medlemmers
arbejde. Hold øje med kursuskataloget, når det
lander til efteråret – der skulle være rig mulighed for at blive klogere, siger Maria Molde.
STATUS OG PERSPEKTIV 2014-15
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Reframing
the Message
den måde er hele området rykket op i prioritering og kommunikation og oplysning kommer
helt klart til at fylde mere også i de kommende
år, siger hun.

Danmarks
Lærerforening

Hvad så nu?

Medlem siden 2001
Sierra Leones lærerforening
(SLTU) har i samarbejde med
Danmarks Lærerforening udviklet en tillidsrepræsentantuddannelse. Det styrker fagforeningens medlemsservice
og information til medlemmer,
og det har aktiveret en større
og mere kritisk medlemsgruppe, som konstruktivt udfordrer
den politiske ledelse og dermed
styrker SLTU som en demokratisk medlemsorganisation.

FOTO: Bjarne Ørbekker, BISU
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Reframing vil fortsætte længe efter projektet er slut
Det fælles projekt Reframing the Message
blev officielt lukket ved et evalueringsseminar i marts. Organisationer fra store dele af
Europa delte erfaringer om, hvordan man kan
arbejde for bedre kommunikation om udviklingssamarbejde. Netop det fremadskuende
element gjorde indtryk på projektleder Sofie
Schousboe, der kan lukke projektet efter to år
og se tanker og værktøjer leve videre.
- Det er inspirerende, at jeg kan genkende
vores danske erfaringer og muligheder, når
europæiske kolleger fortæller om oplevelser i
Holland, Irland, Tjekkiet eller Catalonien. Det
er et momentum og en begejstring, som giver
mig en tro på, at Reframing fortsætter langt ud
over de to år, vi har kørt projektet, siger hun.
Hvor de europæiske erfaringer kan give
inspiration og begejstring, lægger Sofie
Schousboe ikke skjul på, at den danske del
har berørt hende personligt.
- Det er da rørende for mig, når jeg se medlemsorganisationer som for eksempel Assist
eller Ghana Venskabsgrupperne gå videre
med de tanker, vi har præsenteret for dem og
ligefrem arbejder med deres værdier og kommunikationsstrategi i et nyt lys, fortæller hun.
Den slags resultater var end ikke på tegnebrættet, da hun begyndte som projektleder
for to år siden. Dengang var det ikke tanken,
at projektet skulle arbejde dybt med værdier.
- Da vi skrev projektet, havde vi ikke blik for,
hvor omsiggribende det ville blive. Nu er det jo
indlysende, at man ikke kan diskutere ’mindset’
uden også at gå dybt ind i, hvad det forandrede
perspektiv vil betyde i organisationerne. Men
da vi stod overfor at begynde projektet i januar
2013, havde vi slet ikke den forståelse på plads
endnu, fortæller hun.
For Sofie Schouboe selv har det også været både lærerigt og ikke mindst skægt at
være en del af CISUs første EU-finansierede
kommunikationsprojekt.
- Det har været virkelig sjovt og spændende at
se CISUs medlemsorganisationer kaste sig over
arbejdet med kommunikation og eksperimente-

re med de redskaber og inputs, de har fået i løbet
af projektet. Vi kan se, at mange organisationer
nu er begyndt at arbejde mere i dybden med,
hvad kommunikation og oplysning betyder i
deres organisationer, fortæller hun.
Ligesom de fleste af CISUs medlemsorganisationer ved, at den store effekt af et udviklingsprojekt først kan ses på længere sigt,
gælder det også for Reframing the Message.
- Der er selvfølgelig nogen forsinkelse i sådanne processer, fra man er blevet inspireret af
noget nyt eller anderledes, til det begynder at
rodfæste sig i organisationen. Derfor tror jeg
også, at vi i de kommende år vil se forandringer i organisationernes kommunikationsprodukter, hjemmesider, facebook mm. Det har
været meget privilegeret, at organisationerne
har været villige til at lukke os ind i deres maskinrum og har tilladt os, at stille spørgsmål
ved nogle af de helt grundlæggende ting som
værdier, målgrupper, formål, etik og så videre,
fortæller Sofie Schousboe.

Også internt
Reframing the Message har altså sat sig tydelige spor i CISUs medlemsorganisationer og i
Europa. Men en af de mest overraskende effekter har ifølge Sofie Schousboe været projektets
store indflydelse i CISU som organisation.
- I CISU har kommunikation og oplysning
fået en helt ny plads. Det er blevet en del af vores strategi og der er en intern forståelse af, at
kommunikation og oplysning er en del af godt
udviklingsarbejde, siger Sofie Schousboe.
- Vi kan som civilsamfundsorganisation ikke
nøjes med bare at lave gode projekter i spændende partnerskaber ude i verden, vi skal også
sikre os, at vores eget civilsamfund i Danmark
er stærkt og engageret. Det er en diskussion,
vi også tager op i det nye positionspapir Danske Udviklingsorganisationers Roller i Nord,
som CISU kommer med her i foråret. Her ser
vi på, hvilke roller danske organisationer har i
forhold til danske målgrupper, og her er kommunikation og oplysning et vigtigt element. På

Selvom Sofie Schousboe kan se, projektets tanker og værdier blive ført videre, kommer det
ikke af sig selv, advarer hun. Det kræver arbejde
og fokus, og det kan være svært at bevare, når
man skal køre videre uden de muligheder, et
projekt med dedikerede ansatte giver.
- Der vil fortsat være kurser i kommunikation
og oplysning, men det er klart, at vi ikke kan
fastholde det samme høje aktivitetsniveau,
siger hun.
Til gengæld vil den øgede bevidsthed om
kommunikationens rolle give næring til nye
måder at arbejde med reframing.
- CISUs medarbejdere tager helt sikkert
spørgsmål om kommunikation op i sammenhænge, hvor medlemsorganisationerne ikke
før er stødt på det. Det kan være i rådgivninger,
møder eller i snakke om anvendelse af organisationernes pro-midler.
Internt i CISU har bæredygtigheden været
et vigtigt fokuspunkt hele vejen igennem.
Derfor er Sofie Schousboe rigtig godt tilfreds

FOTO: Khalid Mahmood, STS/LEF

med, hvordan det er lykkedes at integrere
projektets tankegang i organisationen.
- Se for eksempel på vores strategi, på oplysningspuljens tematikker og på det nye
positionspapir. Projektet har også ført til nye
spændende diskussioner om, hvordan vi og
medlemmerne bedre kan kommunikere resultaterne af udviklingsarbejdet, og hvordan vi
kan bringe kommunikation og oplysning med
ind i partnerskaberne med organisationer ude
i verden. Det er områder, vi er meget nysgerrige på, og hvor vi i de kommende måneder vil
udforske nye redskaber og tilgange sammen
med medlemsorganisationer.

Mere end reframing
Reframing the Message er et EU-finansieret kommunikationsprojekt. I projektet gik
CISU sammen med hollandske Wilde Ganzen og tjekkiske Divoké Husy om at styrke
en konstruktiv og værdig tilgang til udviklingskommunikation. Projektet var to-årigt
og står bestemt ikke alene. Lige nu beskæftiger adskillige europæiske initiativer sig
med at gøde jorden for bedre kommunikation fra udviklingslande:
Dóchas
Det irske netværk for
udviklingsorganisationer.
www.dochas.ie/

Devreporter Network
EU-fiansieret projekt om samarbejde
mellem journalister og NGO’er i
Catalonien, Italien og Frankrig.

Dóchas har vedtaget et Code
of Conduct on Images and
Messages: www.dochas.ie/codeconduct-images-and-messages

DEEEP
Concord projekt under DAREForum med fokus på strukturelle og
systemiske forandringer i oplysning og
global undervisning.
www.deeep.org

IDLeaks
Hollandsk bevægelse af unge
kommunikationsfolk inden for
udvikling.
www.idleaks.nl
www.issuu.com/idleaks/docs/idleaks_
communications_guide

Common Cause
Engelsk initiativ på tværs af
sektorer med fokus på værdibåret
kommunikation.
www.valuesandframes.org
www.findingframes.org

Læs mere
om projektet på
cisu.dk
• Undervisningsmaterialet på engelsk/dansk:
www.cisu.dk/reframingmaterials
www.cisu.dk/reframingmaterialer
• Video om projektet:
www.cisu.dk/reframingfilm
• Smartphone-værktøjskasse:
www.cisu.dk/smartphone

Denmark Lesotho
Network
Medlem siden 2002
Sammen med lokale RSDA har DLN
forenet landmandsgrupper på tværs
af Lesotho i regionale og landsdækkende sammenslutninger. I lighed
med magtfulde danske landboorganisationer har sammenslutningerne
gjort deres indflydelse gældende
over for lokale og nationale beslutningstagere. Projektet bærer frugt i
form af en bevågenhed fra beslutningstagere. En bevågenhed som
efterfølgende har givet landmændene (mest kvinder) den nødvendige
indflydelse på egne levevilkår. Det er
mest konkret udmøntet som lokalt
administrerede tilskud til etableringen af en bæredygtig produktion af
fødevarer.

STATUS OG PERSPEKTIV 2014-15

9

Kommunikation
af resultater

MMCC
Medlem siden 2003
Afghanistans triste skæbne og
farveløse hverdag trængte til
et tilbud for børn og unge. For
Mobile Mini Circus for Children,
MMCC, var cirkus svaret. Dels har
Afghanistan en tradition for cirkus, og dels rummer cirkus pædagogik, læring og ikke mindst
sjov, farver og fællesskab. Tre
millioner Afghanere har siden
2002 haft glæde af MMCC, som
i dag har aktiviteter i flere provinser. Præcis her i 2015 giver
MMCC med deres målrettede
kapacitetsopbygning projektet
videre til Afghan MMCC, som
fremadrettet skal stå for driften.

FOTO: Jean, Jambo Shule

FOTO: Jonas Nilaus, Aktion Børnehjælp

Det er svært ikke at blive rørt af historien om
en skole, der efter en hjælpende hånd nu er
selvkørende og med et socialt system, der
sikrer plads til landsbyens udsatte ved at give
friplads til 35 procent af eleverne. Og det er
dybt bevægende at besøge en enke, der på tre

Find de
vigtigste
historier
CISU arbejder lige nu på et nyt kommunikationsværktøj sammen med
Words that Change i Holland og
England. Gennem en række spørgsmål, kan man som organisation finde historier, der udspringer af egne
værdier. Find værktøjet og prøv det
selv på cisu.dk/story

TUG
Medlem siden 2003
Af kommunikationskonsulent Kim Jensen

FOTO: Jonas Nilaus, Aktion Børnehjælp
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Lad os
vise os frem

CISU og CISUs medlemsorganisationer bliver
i stigende grad målt på resultater og bedt om
at monitorere output og outcome. Det kan
være godt. Vi vil gerne se, at vi gør en forskel.
Og vi vil gerne vise, hvad vi kan og gør. Det
stiller endnu flere krav, for vi skal også fortælle
om det. Vi skal kunne kommunikere vores resultater. Omverdenen kræver, at vi kan svare
på spørgsmålet ovenover. For hvor meget
forandring skaber vi så krone for krone?
Vi skal kunne svare på spørgsmålet. Også
selvom det ikke altid giver mening, for arbejdet og resultaterne rækker oftest langt
ud over det, vi sætter os for at måle. Derfor
skal vi som modvægt også turde svare på de
spørgsmål, vi hellere selv vil stille. Eller bare
fortælle de historier, der uventet dukker op,
når det, vi gør sammen, har en større effekt

end vi kan måle. Det beviste en rejse, jeg var
på i januar 2015. Her mødte jeg tre vidt forskellige medlemsorganisationer og tilgange:

• Viden for Alle, der med skolebyggerier
•
•

baserer sig på formand Gert Bjerregaards
personlige netværk og fortælleevne.
Maternity, der vil koble et monitoreringssystem med deres kommunikation, for at
forklare komplekse sammenhænge.
SOS Børnebyerne, der har en lang og stærk
tradition for at kommunikere forandringer
knyttet til personlige fortællinger.

På rejsen lærte jeg, hvor stærk den personlige
fortælling er, hvor langt man kommer ved at
tænke kommunikation ind som en helhed, og
hvor stærke nogle medlemsorganisationer er
til at indsamle data og kombinere dem med
menneskelige fortællinger om forandringer.

I de fleste udviklingslande er der et
enormt behov for viden om tandsundhed samt adgang til basal tandpleje
og tandbehandling. Filippinerne er
ingen undtagelse, hvor tandpine er
den hyppigste årsag til skolefravær.
TUG har i samarbejde med den lokale NGO, Fit for School, sikret, at daglig
tandpleje er blevet en integreret del af
skoleforløbet på øen Cebu. Gennem
skolebaserede tandbørstning- og
håndvaskprogrammer blev 10.000
børns sundhed forbedret, og deres
fravær faldt mens skoleresultaterne
steg. Det fandt de lokale politikere så
effektivt, at de besluttede at overtage og udbrede projektet til alle øens
320.000 børn og unge.

år har brugt kurser og mikrolån til at løfte sig fra
ydmygende armod til at være forsørger for sin
familie og inspirationskilde for en hel landsby.
Det er stærke historier om resultater fra CISUs medlemsorganisationer, som mange flere
bør høre. Men for at vende tilbage til spørgsmålet. Hvor meget retfærdighed kan jeg så få
for 200 kroner? Ja, altså Maryam, som kvinden
hedder, har været på kurser og andet for 3.000
kroner. Så jeg kan vel glæde mig over af at have
hjulpet en sjettedel enlig mor ud af fattigdom
for de penge. Sagen er bare den, at Maryam er
mere end et nummer i rækken. Andre har ikke
magtet at løfte sig og nogle har haft en anden
succeshistorie. Og ikke mindst: Den virkelige
succes i landsbyen Jiren, som hun kommer fra,
var, at beboerne blev så inspireret af resultaterne med de udsatte, at man selv har dannet en
landsbyforening for at støtte områdets fattige.
Den slags kan man ikke gøre op i penge, men
det var et enormt resultat, der ikke fremgår
nogen steder. Den slags historier kan sagtens
ryge under radaren, når vi skal fortælle historier. I vores iver efter at fortælle om effektivitet
og resultater, skal vi også huske, at det vigtigste
i vores arbejde ind i mellem hverken kan tælles
eller måles, men som stadig skal fortælles.
Uanset hvordan det sker, vil vi gerne se
eksempler på det. Vi arbejder på at samle
eksempler på siden cisu.dk/resultater, hvor
man kan lade sig inspirere.
Send meget gerne eksempler til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk

Vores arbejde forandrer verden, og vores kommunikation forandrer synet på
verden – og kan få flere til at tage del i
arbejdet. Derfor skal vi, helt overordnet,
fortælle om vores arbejde og resultater.
Vi må også erkende, at der er et pres
fra omverdenen for finde steder i udviklingsbistanden, hvor man kan skære
ned. Det skærper kravet til at fortælle,
hvorfor vores arbejde er så vigtigt.
Undersøgelser viser, at opbakningen til
udviklingssamarbejde stadig er høj, men
at den måske er på vej ned. Det har CISU
og CISUS medlemmer svært ved at genkende med den imponerende mængde
arbejde, der hver dag bliver ydet i medlemsorganisationerne. Vi skal være bedre
til at fortælle om, hvordan den helt grundlæggende folkelige forankring findes i vores arbejde, og vi skal være bedre til at vise
resultaterne af det store arbejde.

• Det kan ske gennem oplysningsakti-

viteter – måske støttet af Oplysningspuljen

• Det kan ske, når vi blander os i den
offentlige debat

• Det kan ske gennem medlemsorganisationers løbende kommunikation

• Det kan ske i den nære, personlige

kontakt, som CISUs medlemsorganisationer er så gode til.
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CISUs medlemsorganisationer
pr. 10. marts 2015 - 291
100% to the Children
4FairLife
A
AC Børnehjælp
Action for Relief and Development (ARD)
ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)
ADRA
Afghansk Kulturforening
AfriCAN
Afrika In Touch
Afrika Kontakt
AHAS Group (African Hum. Hiv/Aids Support Group)
Aibidji
AIDS-Fondet
Aktion Børnehjælp
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
Akwamus Venner
All4Children
AMPO Danmark
Apostolsk Kirkes Mission (AKM)
ARD - Art Research Dialoque
Arkitekter uden Grænser
Assemblee de Reveil Spirituel Danmark ”Aresda”
Assist
AVS DANAF - Aktioner for visionært samarbejde
mellem Danmark og Afrika
AWE Association for World Education
AWE Center Kenya
Axis
B
Babaylan - Denmark
Bahá’í - samfundet i Danmark
Bandhab
Baptistkirken i Danmark
BISU (Bistand Int. Samarbejde og Udvikling)
Brenderup-Sermathang Venskabsgruppe
Børn i Afrika
Børn uden Grænser
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
(BUPL)
BØRNEfonden
Børneliv Zambia - Child Life Zambia
C
Care4people
Caritas, Danmark
Carrot Aid
CICED
Clean Clothes Campaign Danmark
Cross Cultures Project Association(CCPA)
Crossing Borders
Culture Kids
Cykler til Senegal
D
Danafrika Kultur
Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne
Danish Muslim Aid
Danish Relief Group - Nødhjælpsdepotet
DanishAid
Danmarks Biavlerforening
Danmarks Lærerforening
Danmission
Danner
Dansk Afghanistan Komite
Dansk Blindesamfund
Dansk Congolesisk Forening (DCF)
Dansk Europamission
Dansk Folkehjælp - DKFH
Dansk Handicap Forbund
Dansk Industri
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Dansk MMCC
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Vietnamesisk Forening
Dansk Zoologisk Selskab
Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister
Dansk-Indisk Børnehjælp
Dansk-International-Noedhjaelp
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening
Dansk-Ugandisk Venskabsforening
Dansom Aid
DANTAN
DanWatch
DAV - Dansk Angolansk Venskab
DBL-KOONSO (Danish Burkinabé Link - Redemption)
Den Eritreanske Støtteforening
Denmark Lesotho Network (DLN)
Denmark Somaliland Network
Denmark-Mijwan Friendship Association
Det Bhutanesiske Samfund
Det Danske Bibelselskab
Det Danske Hus i Palæstina
Det Danske Spejderkorps
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Det Europæiske Hus
Det Konservative Folkeparti
Det Somaliske Fællesråd
DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk)
DGI Midtjylland
DGI Nordjylland
DHUC - Dansk Humanitær Udviklings Center
Diabetesforeningen
DIASPORA African Women in Development Association
DinNødhjælp
DIPS - Dansk Infektionspædiatrisk Selskab
Disuzo Kwekwe
Disuzo Marondera Roskilde
Dooni-Dooni Danmark
DUI - Leg og Virke
E
ECO-Village Plus Foundation
Educationworldwide
Emmanuel Arts
En ny Fremtid/A Brighter Future
Ewiket Lehibret (Viden for Alle)
F
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
FairFishing
Familielandbruget Sydvest
Farmaceuter uden Grænser
FIC
FN-forbundet
FOA - Fag og Arbejde
Fodboldskolen
Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)
Follow the Women
Football for a new tomorrow (FANT)
Fora
Forening for Fred og Udvikling i Afrika
Foreningen RETRO
Foreningen til humanitær hjælp i Israel (HUMIS)
Foreningen til støtte for Tamales Youth Home Cultural
Group, Ghana
Fremtid og Håb
Friends of the Anne Grethe Schools
Friluftsrådet
From Street to School
Future Light Organisation
FØB - Fonden til fremme af blivende økologisk
balance
G
GAM3
Gambias Venner
Games (Gambia Media Support)
Genvej til udvikling (GTU)
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
Githabais Venner
Globale Læger
Gymnasieskolernes Lærerforening
H
HELP Int.
Heritage International
Himalayan Project
Hjerte For Afrika
Hope Danmark
HopeNow
Horn Dialogue Foundation
Humtek Info Center
Haatmahaat
I
I Aid
ICOEPH - Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø
og Folkesundhed
IDSN - International Dalit Solidarity Network
IGF Danmark
iiINTERest
IMCC (International Medical Cooperation Committee)
Ingeniører uden Grænser
Initiativgruppen Esbjerg
InnoAid
International Aid Services (IAS)
International Børnesolidaritet
International Christian Community
International Kontakt
Israelsmissionens Unge
IWGIA
J
Jambo Shule
Jysk landsbyudvikling i Nepal
K
Karagwes Venner (Uld-80)
Kembujeh School Friends
Kenyas Venner

Godkendte ansøgninger
til projekter 2014

Nedenfor ser du en liste over CISUs mange forskellige medlemsorganisationer
Ved siden af opgørelsen har tegneren Jarl Egeberg tegnet nogle af dem og deres arbejde. Den er lavet, så man kan gå på opdagelse i forskellige former for
fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og serviceydelser, som du måske kender fra Udviklingstrekanten. Du kan måske også genkende en eller flere medlemsorganisationer. Det skulle i hvert fald være muligt at finde blandt andre Carrot Aid, Red Orangutangen, Cykler til Senegal, Skovdyrkerne, Rapolitics og Afrika Kontakt.

KFUM og KFUK i Danmark
KFUM-Spejderne
Kilangoro
Kirkernes Integrations Tjeneste
Kristen Børnefond Global Care
Kræftens Bekæmpelse
Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
Kvinderådet
KærBo for Afrika
L
Landsforeningen Art of Living
Landsforeningen for Økosamfund
Landsforeningen LEV
Landsforeningen Levende Hav
Landsforeningen Sind
LGBT Danmark
LiB Leg i Bolivia
LittleBigHelp
Livets Lys
LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Lys i Mørket
M
Masanga DK
Maternity Foundation
Mellemamerika Komiteen (MAK)
Mestizaje - Dansk-Dominikansk Børnefond
Miljøbevægelsen NOAH
Mission Afrika
Mission-Øst
Mit Asyl - Flygtninge i Fare
Mitraniketans Venner
Momentum Trust
Morsø U-landsforening
Moyo Kwa Moyo-Danmark
MultiCenter Syd
MUNDU - Center for global dannelse
Musikteatergruppen Ragnarock
My African Child
N
Nature, Ecology and People’s Consult
Nepal 2010
NepaliMed Denmark
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
NGO Fontana
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Nødhjælpens Ungdom
O
Ogaden Concern Association (OCA)
Oikosfonden
Operation Dagsværk
Orphan Paradise
P
Papuakids
Paraplyen ( C24 Foundation )
Peace and Friendship International Organization
Periamma
Pioner Afrika
Plan Danmark
Plant et træ i Himalaya
Play31
Project Viktor
Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
PTU - Polio, Trafik- og Ulykkesskadede
PUGAD
Puntland Diaspora Forening
Q
Qaran Media
R
Radiohormuud/Somalisk Radio og Media Forening
Raindrop Friends
Rapolitics
RAW - Rights for All Women
Red Barnet Ungdom
Red børnene i Gorom-Gorom
Red Orangutangen
Redder af verden
RISE - Denmark
S
Samaritans Hand Foundation
Sankt Vincent Grupperne
Sarons Slette´s Missions- og Nødhjælpscenter
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til Afrika og Asien (SHAA)
Sex & Samfund
Sharing International
SILBA Support Initiative for Liberty and Democracy
Skoleliv i Nepal
Socialdemokraterne
Socialpolitisk Forening
SocieTrees

Solens Børn
Somali Women’s Organization i Danmark
Somalilan Youth Association - Denmark
Somalisk Dansk Venskabsforening
Somalisk Etiopisk Dansk Humanitær Association
Somalisk Forening for Genopbygning
Soroptimist Internat. Danmark
SOS Børnebyerne
SPOR MEDIA
Stairway Danmark
STS International Solidarity
Støtteforeningen i DK for Association Kologh Naba,
Saaba, Burkina Faso
Støtteforeningen til Projekt Nenkashe Educational
Center
Sudanmark
T
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzibarn
Teaterforeningen Wilma Version
Terre des hommes, Danmark
The Human Practice Foundation
TRIANGLEN
U
Ubumi Prisons Initiative
U-landsforeningen Dialogos
Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)
U-landsforeningen Svalerne
Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to
People
Ungdommens Røde Kors
V
VedvarendeEnergi
VedvarendeEnergi - Sønderborg
Venskabsforeningen Amigos de El Doradito
Venskabsforeningen Danmark-Bhutan
Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso
Venskabsforeningen Danmark-Mali
Verdens Børn - International Børnehjælp
Verdens Skove
Viva Danmark
W
WAKASA.dk
WhyWoman.ORG
WWF - Verdensnaturfonden
Wycliffe Danmark

PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ
		
		
		
		
		

CARE
Dansk Røde Kors
Folkekirkens Nødhjælp
Verdens Skove
Dansk International
IWGIA

Adaptation Learning and Advocacy Project (ALAP)
Addressing the needs of vulnerable people in the
Strengthening of local climate change advocacy –
Delivering social and environmental benefits through
Evidence based advocacy for low-carbon, pro-poor
Climate Change Partnership with Indigenous Peoples

kr 4.890.375
kr 4.266.631
kr 2.445.208
kr 4.873.902
kr 4.684.616
kr 4.885.021

partnerskabsaktiviteter
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Afrika Kontakt
Plan Danmark
Axis
CICED
RAW - Rights for All Women
Play31
LGBT Danmark
Aktion Børnehjælp
Football for a new
Seniorer uden Grænser
ECO-Village Plus
BØRNEfonden
SOS Børnebyerne
TRIANGLEN
Plan Danmark
Plan Danmark
Dansk
Dansk International

Partner Seminar 2014. A greater push towards change
A youth and child lead agenda for prosperity
Konference: Fremtidig programtilgang
Capacity building for sign language interpretation
Calibration of partnership RAW-WCIC
Capacity development of the partnership between
Looking in before looking out: Capacity development
Capacity Building
Football for Unity
CARC Partnership Intervention
Partnership for empowerment of farmer families in
Strengthening capacities and partnership for the
Building Capacity for Change
Strenthening partnership collaboration - TOCINET,
Youth lead urban development in Liberia
Our urban communities – strengthening urban civil
Uddannelses- og kapacitetsopbygningsindsats for
Kapacitetsopbygning af Teko Kavi samt styrkelse af

kr 499.954
kr 435.434
kr 241.515
kr 194.059
kr 485.504
kr 242.430
kr 499.981
kr 198.450
kr 199.897
kr 187.763
kr 199.899
kr 473.616
kr 487.526
kr 255.208
kr 499.791
kr 421.714
kr 499.729
kr 498.304

Mindre projekter (under 1 mio) Støtteforeningen i DK for
Seniorer uden Grænser
		
Skoleliv i Nepal
		
Det Europæiske Hus
		
Landsforeningen Levende
		
Dansk-Ugandisk
		
Afrika Kontakt
		
Seniorhænder til Afrika og
		
Seniorer uden Grænser
		
Seniorer uden Grænser
		
Afrika In Touch
		
Dansk Industri
		
Landsforeningen Levende
Danmarks Lærerforening
		
Venskabsforeningen
		
Axis
		
Danmarks Lærerforening
		
Mellemamerika
		
DGI Midtjylland

Udvikling af Association Kologh Naba, med henblik på
Empowering of VSLAs and ToT for Safe Neighbourhood
Improving skills and health of poor women in Kervani
Inclusion by Increasing the Social Capital in the Kyrgyz
KIMWAM - Living Sea - fisherman to fisherman project
Revitalization of cooperatives in Apac, Amolatar and
Dziwani - Kuti Pantsi na bzacilengwedwe mpsanu!
Alfabetisering af street-wise børn og unge via
Non-formal education of women and vocational
Empowerment and repatriation of wich-accused
HIV and AIDS Sensitization, Sex education Awareness
Improving community-company dialogue in the
Rights to livelihood: Social and economical
Social Dialogue and Consolidation within SLTU
Drømmen om et bedre Murra
Advocate to Educate for Sexual and Reproductive
Membership recruitment in TUM
ENDEMUH – “En defensa de la mujer hondureña”
Sport as a tool for Development, phase 3

kr 185.793
kr 239.359
kr 499.920
kr 496.104
kr 499.603
kr 499.481
kr 498.151
kr 369.256
kr 499.400
kr 481.121
kr 498.642
kr 429.123
kr 499.033
kr 877.431
kr 849.480
kr 725.307
kr 838.163
kr 996.008
kr 876.990

Større projekter (1-5 mio)
		
		
		
		
		
		
		

Organizational Development of YETT - Raising voice of
The Right to sexual health - responding to HIV&AIDS
Mongolization of Civil Society Development in Rural
Care for Me Campaign - advocacy for alternative care
Street Food Project
Resilience in North and South 24 Parganas, West
Community empowerment for sustainable livelihoods
Citizen empowerment to activate Constitutional
The rights of children in conflict with the law
Lwamaggwa Agribusiness Network Project (LAP 3)
Public Participation in Governance and development
Youth, Community Radio and Advocacy

kr 1.258.694
kr 1.412.031
kr 1.690.512
kr 1.026.492
kr 1.740.550
kr 2.677.628
kr 1.199.171
kr 1.579.324
kr 1.781.635
kr 1.983.744
kr 2.326.138
kr 1.882.644

		
		
		

Ø
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
Østafrikas Venner
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DUF - Dansk Ungdoms
AIDS-Fondet
CICED
SOS Børnebyerne
InnoAid
Ulandsforeningen for
Red Orangutangen
Afrika Kontakt
Plan Danmark
Verdens Børn Denmark Lesotho
Crossing Borders

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Kr 26.045.753

kr 6.520.774

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Viva Danmark
Kræftens Bekæmpelse
Dansk Folkehjælp - DKFH
Dansk Folkehjælp - DKFH
PUGAD
International Aid Services
Tandsundhed Uden
Viva Danmark
Axis
Afrika Kontakt
U-landsforeningen
BØRNEfonden
Spedalskheds Missionen
Dansk Vietnamesisk
Mission-Øst
Dansk Folkehjælp - DKFH
Danish Forestry
U-landsforeningen
LOKK - Landsorganisation
Økologisk Landsforening
SOS Børnebyerne
Stairway Danmark
iiINTERest
Dansk International
Mission-Øst
Afrika Kontakt

Writting a different story: Good treatment of children
Zanzibar NCD Alliance Capacity Development Phase 1
Strengthening citizens’ influence on WASH in the
Strengthening WASH Structures and Dialogue in nine
Capacity building and advocacy toward fishing-ground
Increased access to education for children in Central
Improvement of general and oral health among
Youth performing social audit and advocacy in the
Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne
Building People’s Power for a Democratic Change
Healthy food and environment, Bolivia 2014-2016
Projet Amélioration de la Qualité de l’Enseignement II
Community Based Rehabilitation Partners
The rights of underprivileged migrant children in Ho
Hear My Voice - Empowering Tajik Civil Society for
Citizens’ Action on Water, Sanitation and Hygiene (CAInstitutionalizing Interactive Environmental
Mercury-free gold mining
Engaging Communities in Transforming Domestic
Sustainable Marketing Associations (MAs) for organic
Promoting child rights in 4 districts and the nation of
Sustaining and Enhancing Engagement of Break the
Addressing Food and Livelihood Security through
Promoting disaster risk-sensitive shelter planning in
VOICE: Voicing for Equality and Justice for Women in
Sishoshovu Sesi Vutsevutse (An Informed, Active, and

PROGRAM (Endelig ansøgning)

Dansk Ornitologisk Forening

Integrating Livelihoods and Conservation - People

kr 1.706.662
kr 1.612.798
kr 2.992.158
kr 2.484.462
kr 1.935.837
kr 1.771.088
kr 2.995.219
kr 1.478.925
kr 2.266.209
kr 2.050.000
kr 3.996.148
kr 4.991.589
kr 4.999.707
kr 3.448.176
kr 3.300.000
kr 2.889.157
kr 3.665.182
kr 3.499.131
kr 3.259.288
kr 3.066.752
kr 4.996.077
kr 3.255.652
kr 4.866.637
kr 4.129.750
kr 4.179.999
kr 4.972.263

kr 105.367.429

kr 15.734.368

kr 15.734.368

Mission Øst
NGO Fontana
Medlem siden 2005
kr 10.858.365
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Projekt ”A Brighter Future” fandt
blandt andet frem til, at 93 % af gadebørn i Vietnam har været udsat for
seksuelt misbrug og at 98 % misbruger forskellige rusmidler. Konklusionerne blev publiceret og skabte
megen furore og debat, og problemerne blev for første gang sat på den
offentlige dagsorden i Vietnam. NGO
Fontanas partnere blev på grund af
arbejdet bedt om at komme med input til arbejdet med revision af den
eksisterende børnelov.

13

Medlem siden 2006
I Armenien er handicap ofte forbundet med skam, og personer med
handicap får ikke den nødvendige
hjælp. I 2005 vedtog landet imidlertid, med hjælp fra Mission Øst, en lov,
der giver børn med handicap samme
ret til skolegang som alle andre børn.
Loven har banet vejen for to nye erhvervsuddannelser. CISU-projektet
“Giving Disability a Voice”, som blev
implementeret af vores partnere
Skarp Health Center og Bridge of
Hope, sikrede et bedre miljø i landet
for handicapinddragelse og projektet
sikrede regional dækning og inklusion til personer med alle former for
handicap.

STATUS OG PERSPEKTIV 2014-15
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hvem er CISU?

Volontørpuljen
FOTO: Alexander Holm Koch, UBU

Afghansk
Kulturforening
Medlem siden 2007
Afghansk Kulturforening etablerede Afghanistans første gratis
lektiehjælp til børn, der kan låne
bøger og har et sted, hvor de kan
sidde og læse. Med projektet kan
flere og flere bestå adgangskrav
til universitet.

Mange af CISUs medlemsorganisationer bruger den personlige og direkte kontakt som
en vigtig form for kommunikation, når de
skal fortælle om deres arbejde. Den direkte
kontakt mellem mennesker i vidt forskellige
lande knytter det stærkeste bånd, og det er
de personlige beretninger, der står stærkest
herhjemme.
- Den personlige kontakt og de personlige
beretninger er et af de vigtigste ben af oplysningsarbejdet. Vi ved fra vores medlemsorganisationer, at det blandt andet er det, der
sikrer den folkelige forankring og det engagement, som er en af CISUs medlemsorganisationers store styrke, siger projektleder
Sofie Schousboe.
Vigtigheden af de personlige beretninger
og den direkte kontakt anerkender man også

i Danida, og med frivilliginitiativet Volontør
i Verden vil man støtte danske foreningers
frivillige arbejde ude og oplysningsaktiviteter hjemme.
Med initiativet følger 20 millioner kroner
til danske civilsamfundsorganisationer, der
sender frivillige ud i verden. Pengene er ikke
knyttet til den enkelte, men derimod til aktiviteter. Det er vigtigt, at man allerede inden
afrejsen har tænkt på den oplysning, man vil
bidrage med, når man kommer hjem.
Ifølge Danidas retningslinjer kan man kun
søge, hvis man er en rammeorganisation eller har en pulje. Derfor søger CISU en del af
pengene på vegne af medlemmerne, og de
første medlemsorganisationer kan forhåbentligt allerede få del i puljen i 2015.
Læs mere på cisu.dk/volontør

Det skriver
Danida om puljen
Krav til ansøgende
organisationer

FOTO: Khalid Mahmood, STS/LEF
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Det er organisationerne, der skal søge om
tilskud til frivilligaktiviteter – ikke den enkelte frivillige. Kun organisationer, der beskæftiger sig både med Danida finansierede udviklingsaktiviteter ude og oplysning
hjemme, kan søge om midler fra initiativet.
Den danske organisation skal sammen
med de udsendte frivillige allerede inden
udrejsen påbegynde forberedelse af oplysningsarbejdet.
Der er et vigtigt krav om betydelig egenfinansiering for den enkelte frivillige, fordi
motivation for deltagelse er central. Der
gives ikke tilskud til rejser og forsikring.
Der søges om et ”bloktilskud”, som organisationen kan anvende som bidrag
til 1) volontørernes kost og logi, 2) bi-

drag til partnerorganisationers udgifter
i forbindelse med volontørophold, samt
3) træning af volontørerne før og efter
udsendelsen, bl.a. med henblik på deltagelse i oplysningsaktiviteter i Danmark.
Tilskud til de egentlige oplysningsaktiviteter i Danmark vil ikke være omfattet
af frivilliginitiativet, men vil bl.a. kunne
finansieres af de projektrelaterede oplysningsmidler (PRO) eller CISUs Oplysningspulje.
De frivillige skal som minimum være
udsendt i 14 dage. Tilskud til organisationerne kan udgøre 7500 kr. pr. frivillig
indenfor den første måneds udsendelse
alt inklusive. Efter den første måned kan
tilskuddet maksimalt udgøre 5000 kr. for
hver hele måned. Der kan maksimalt
ydes 20.000 kr. i tilskud pr. udsendelse.

CISUs medlemsorganisationer har ca.
2000 medlemmer i snit, 186 frivillige, 9
ansatte. Alle de frivillige i en organisation arbejder i snit 151 timer om ugen.

66 % arbejder i netværk og/eller alliancer med mere end to organisationer.
53 % samarbejder med sociale bevægelser, private firmaer eller forskningsinstitutioner.

FOTO: Kristine Duelund Vilsgaard, UBU

52 % bruger ikke CISUs medlemslogin
– 39 % af dem vidste ikke, at det fandtes.

49 % af dem med bevillinger har arbejdet i skrøbelig situation inden for de
seneste to år.
I 2015 har CISU lavet den hidtil største medlemsundersøgelse, og i løbet af foråret forventer akademisk stabsmedarbejder Maiken
Kjær Milthers at kunne danne et billede af
CISUs medlemmer. CISU har fin kontakt til
medlemsorganisationerne i rådgivning og
på kurser, men vi kan have brug for at binde
indtryk sammen.
Det kan en medlemsundersøgelse, siger
Maiken Kjær Milthers.
- Billedet fra en medlemsundersøgelse er
vigtigt, når vi skal repræsentere CISUs medlemmer. Der skal vi kunne sige, hvem vi er, og
det kan vi med større sikkerhed nu, siger hun.
Undersøgelsen er dog også meget anvendelig internt i CISU.
- Det har en stor værdi, hvad medlemmerne siger, når vi skal udvikle vores tilbud, siger
Maiken Kjær Milthers.
Når tallene er bearbejdet, vil de blive præsenteret på cisu.dk/medlemsundersøgelse,
men Maiken Kjær Milthers har allerede trukket nogle interessante tal ud.

- Det er overraskende, at så mange svarer, at de
bruger vores skriftlige materialer. I forhold til
vores kurser og rådgivninger er det nemlig en
ydelse, vi ikke får så mange tilbagemeldinger
på i det daglige, fordi det er envejskommunikation, siger hun.
Det har også været overraskende, så mange der svarer ”ved ikke”. For eksempel har
16 pct svaret, at de ikke ved, om CISUs kursusudvalg dækker deres forenings behov.
Og 26 pct ved ikke, om de er tilfredse med
CISUs tilbud om støtte til at udvikle deres
partnerskaber.
- Det viser, at vi skal tage på os at informere bedre om vores tilbud, siger Maiken Kjær
Milthers.
Det er da også netop tilbuddene, der er en
af hovedårsagerne til at være medlem af CISU.
Adspurgt om de vigtigste grunde til, at organisationerne er medlem af CISU, kunne man
vælge op til tre svar. 78 pct er medlem for at
kunne få rådgivning, 64 pct for at komme på
kurser og 55 pct på grund af puljerne.

Crossing
Borders
Medlem siden 2008
Voices of youth har skabt en koalition
for 250 ungdomsorganisationer med
en halv million medlemmer i Ghana.
Som del af arbejdet har man vedtaget
et ungdomsmanifest, der anviser vejen for en national politik på området.
Manifestet blev anerkendt af Ghanas
præsident og andre kandidater ved
valget i 2012. Med koalitionen har
unge fået mulighed for at få deres
dagsorden frem. Som udspring er
der udviklet en ungdomsradio og
et fortalerprojekt med lokalstationer.

STATUS OG PERSPEKTIV 2014-15
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Råderum under pres

SPOR Media
Medlem siden 2009
Projekt Miradas Juveniles i Bolivia
fik stor succes med dokumentarfilmen ”Vi bryder grænser ned – på
turne med Teatro Trono”, da den i
marts havde premiere i Cinemateket i La Paz. Filmen er produceret i
samarbejde med SPOR Media og
følger en gruppe unge bolivianske teaterfolk på turne i Danmark
(Kalundborg). Den var tiltænkt et
europæisk publikum og oversat til
7 sprog, men premieren i Bolivia
betyder, at flere lokale partnere
står klar til at samarbejde.
Se filmen vimeo.com/98722128

FOTO: Lise Celine Pedersen, UBU

Shrinking space eller indskrænket råderum for civilsamfund.
Trods de meget lidt mundrette betegnelser er fænomenet blevet
diskuteret flittigt de senere år, men hvad skyldes tendensen? Og
hvordan laver man udviklingsarbejde, mens rummet skrumper
om ørene på en?
I Etiopien må organisationer, der beskæftiger
sig med fortalervirksomhed, ikke modtage
mere end 10 procent af deres midler fra udenlandske donorer. 17 af CISUs medlemsorganisationer har projekter eller partnere i landet.
De seneste år har regeringer verden over
gjort en del krumspring for via lovgivning
og andre restriktioner at begrænse civilsamfundsorganisationers råderum. Det er ikke
længere overraskende, når der indføres
stramme registrerings- og finansieringskrav,
der reelt umuliggør et utal af organisationers
arbejde. FN's rapporteur om retten til organisations- forsamlings- og ytringsfrihed har
påvist en lang række kontante og konstante
18
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angreb på befolkningernes rettigheder i mange lande, og fænomenet er ikke begrænset til
det globale syd. De sidste fem år har Canada
mødt hård kritik fra menneskeretsorganisationer efter indførelsen af en række restriktioner,
der særligt har ramt rettighedsfortalere, og
vi har set lignende tendenser i Sydeuropa.

NGO’ernes storhed og fald
Ifølge Neil Webster, seniorforsker ved Dansk
Institut for Internationale Studier, ligger en
del af forklaring på det indskrænkede råderum i den opblomstring, der foregik inden
for civilsamfundsorganisationer i 90’erne og
starten af 00’erne.

- NGO’erne havde en enorm indflydelse i den
periode, og nogle steder blev de en reel politisk
spiller, men når det sker, opstår der nogle repræsentativitetsproblemer. I et repræsentativ
demokrati er det jo vigtigt, det ikke bliver for
snævre interesseområder, der varetages, og
NGO’erne er typisk baseret på new politics,
altså ’enkeltsager’ som klima eller særligt afgrænsede befolkningsgrupper som kvinder og
børn, forklarer Neil Webster.
Derfor er det, ifølge Neil Webster, ikke kun
af det onde, når der for eksempel indføres
statslige krav om gennemsigtighed og indblik i regnskaber. Problemet opstår, når det
bliver et værktøj, der kan misbruges i en
politisk dagsorden.

organisationer og netværk, funding-muligheder og meget andet. Du kan læse mere
om de nye landeprofiler på side cisu.dk/
verdenskort.
- Uanset hvilket land man arbejder i, er
det vigtigste altid at sætte sig ordentligt ind i
konteksten, fortæller Søren Asboe, rådgiver
ved CISU, om baggrunden for arbejdet med
landeprofilerne.
Når det kommer specifikt til udviklingsarbejde i et indskrænket rum, betoner han
vigtigheden af at lytte til partnerorganisationen og lade den sætte tempoet.
- Det er partneren, der har noget på spil her.
Som dansk organisation risikerer vi allerhøjest at blive smidt eller ”skammet” ud af landet,
mens partneren risikerer voldsomme repressalier – det er man nødt til at respektere, forklarer
Søren Asboe.
Samtidig må vi i CISU sammen med
medlemmerne og deres partnere konstant
påpege problemerne både på den danske
og globale scene. Det gøres blandt andet i
samarbejde med CISUs samarbejdspartner,
det globale civilsamfundsnetværk CIVICUS

Partner under pres
Selvom man som dansk organisation kan opleve, at ens rolle bliver redefineret, og man
kan blive tvunget til at afvige fra idealerne
om fortalervirksomhed, når man engagerer
sig i et indskrænket råderum, kan man stadig
være en vigtig partner i udviklingen.
Søren Asboe fremhæver danske organisationers rådgivende rolle og opfordrer til, at
man gør sin partner opmærksom på værdien
af nationale og regionale netværk og de muligheder, der findes for støtte på globalt plan.
- Problemet er tit, at det er meget vanskeligt
for partnerorganisationen at gøre noget selv,
og mange steder er civilsamfundet meget fragmenteret – der findes ikke altid en slagkraftig
national platform, der repræsenterer fælles interesser, forklarer han, og netop derfor kan

Udfordret åbenhed
De indskrænkelser, der rammer civilsamfundene, synes især at være målrettet rettighedsbaseret arbejde, mens levering af serviceydelser i høj grad går fri. Det udfordrer den danske
tilgang til udviklingsarbejde og kræver nye
måder at agere på. Også hos CISU.
- Lige nu er det i realiteten umuligt at leve op til
vores retningslinjers krav om fortalervirksomhed
og samtidig overholde lovgivningen i Etiopien,
så det er selvfølgelig vigtigt, vi er fleksible og anerkender, at det er en lidt anden type projekter,
der kan lade sig gøre i lande med indskrænket
råderum, fortæller Søren Asboe.
Selv i lande, hvor råderummet er meget
snævert, finder en del organisationer måder,
hvorpå de kan omgå systemet og arbejde
med rettigheder under dække af noget andet.
CISU er interesseret i at støtte organisationers
rettighedsbaserede arbejde, men det rejser
nogle dilemmaer, når præmissen om åbenhed udfordres. Skal vi eksempelvis udarbejde
en rejserapport på dansk i stedet for engelsk
for ikke at bringe en partnerorganisation i
vanskeligheder? Og hvordan kan elementer
af fortalervirksomhed beskrives i en ansøgning, hvis det kan bringe en partnerorganisation på kant med et lands lovgivning?
Vi ser ingen entydige svar, men vi arbejder konstant på at balancere idealerne om
gennemsigtighed og vederhæftighed med
en pragmatik og realitetssans, der gør det
muligt fortsat at understøtte projekter i civilsamfund under pres.

FOTO: Anja Nielsen, Aktion Børnehjælp

Platforme
og netværk
CIVICUS
Global platform for civilsamfundsorganisationer og samarbejdspartner med
CISU. Udgiver blandt andet ”Enabling
Environment for Civil Society Index”,
og en årlig rapport om ”State of Civil
Society”. civicus.org
Landeprofiler
CISUs interaktive kort, hvor organisationer har mulighed for at finde og dele
viden. cisu.dk/verdenskort
Freedom House
Amerikansk styret organisation, der
årligt udgiver rapporten ”Freedom in
the World” om rettigheder i 195 lande.
freedomhouse.org
Transparency International
Stærk international organisation der
oplyser om og bekæmper korruption.
transparency.org
ICNL
International Center for Not-for-Profit Law. International juridisk platform
med stor indsigt i lovgivningsmæssige
forhold Verden over. icnl.org

DGI Midtjylland
Medlem siden 2010

CISU og sammenhængen
Hos CISU gør vi, hvad vi kan, for at holde
os opdateret omkring den konstant foranderlige sammenhæng, vores medlemmer
arbejder i. Via læringsrejser og engagement
i regionale og globale netværk bliver vi hele
tiden klogere på konteksten, og det er vigtigt, det kommer vores medlemmer til gavn.
Senest har vi, i vidensdelingens navn,
lanceret CISUs landeprofiler, hvor organisationer kan finde og bidrage med relevant
information om landes politikker, lokale

den danske organisations hjælp til at danne
et overblik være af stor værdi.
I Kenya så man i efteråret, hvordan NGO’er i
to ellers stridende grupperinger, med støtte og
funding fra internationale Freedom House og
ICNL, dannede fælles front mod regeringens
lovgivningsmæssige fiksfakserier. Et eksempel på såvel mulighederne for international
bistand som styrken i et nationalt fællesskab.

Der er opbygget demokratiske ungdomsforeninger i ni nordghanesiske landsbyer,
heraf flere med ungdomshuse, som samlingssteder for ungdommen med idræt,
kultur og politiske aktiviteter. Gennem
løbende aktiviteter og årlige festivaler
har ungdommen fået indflydelse og
vist, at de kan spille en ansvarsfuld rolle
i landsbyens udvikling. Der er endvidere
pigehold i alle landsbyer, der har legitimeret pigedeltagelse i idræt og ungdomsliv.
FOTO: Else Hanne Henriksen, UFF-Humana
STATUS OG PERSPEKTIV 2014-15

19

Svære vilkår
Rekordmange
tilmeldte
til kurser

CICED
Medlem siden 2011
Civilsamfund er nyt i Mongoliet.
Det er svært. I Mongoliet er hovedparten af befolkningen på
landet nomader, og det er svært
at organisere et civilsamfund. For
nomaderne er der langt mellem
daglig social interaktion og kontakt med politiske beslutningstagere. Community for International Cooperation in Education
and Development, CICED, og en
mongolsk partner arbejder sammen om at udvikle civilsamfundet
i landet. Der er lang vej endnu,
men partnerskabet har nu nået
en tredjedel af Mongoliets distrikter, og når selv lokale guvernører
beder partner-NGO’en om hjælp,
så er der håb.

I foråret 2015 udgav CISU et positionspapir om
udviklingsarbejde i skrøbelige situationer.
FOTO: Jeanette Westh, MUNDU
- Det er vigtigt, at vi med positionspapiret gør
vores medlemmer opmærksomme på de begrænsninger og udfordringer, skrøbelighed
medfører, men måske i endnu højere grad på,
hvilke muligheder der er for at styrke civilsamfundet– for der er altid muligheder, understreger Signe Allimadi, rådgiver ved CISU.
Der er dog også er store faldgruber i skrøbelige situationer, og de afhænger af, i hvilken kategori situationen falder.
Overordnet taler man om skrøbelige situationer i tre forskellige kategorier bestemt af
statens vilje og evne til at sikre sine borgere
basale rettigheder.

• En fejlslagen stat mangler både evnen
og viljen til at sikre sine borgere.

• En undertrykkende stat har en stærk
evne men kun svag vilje.

• Den svage, men responsive stat har en

stærk vilje, men svag evne. Derfor er
statens autoritet ofte udfordret af ikkestatslige aktører som klaner eller militser.

De tre typer skrøbelighed har til fælles, at udviklingen af civilsamfund og befolkningers
rettigheder er under pres grundet en øget
kompleksitet og uforudsigelighed.

Kapacitet i konteksten

FOTO: Jonas Nilaus, Aktion Børnehjælp
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At skrøbelighed er svært at sætte på formel,
kender man alt til hos CISU-medlem International Aid Service (IAS). Den kirkeligt funderede
organisation har været engageret i projekter
med meget forskellige forudsætninger, men
med det ene fællestræk, at det omgivende
system har været en skrøbelig størrelse.
- Det allervigtigste er at vide, hvad man har
med at gøre – hvad man som organisation kan
og ikke kan i den kontekst, man nu befinder
sig i, fortæller Torben Madsen, daglig leder
af IAS’ hovedkontor i Brande.
Ser man på tre af de lande, hvor IAS arbejder, er der da også umiddelbart flere
forskelle end ligheder. Mens civilsamfundsorganisationer i Somaliland arbejder i en

stærkt islamisk kontekst præget af et svært
gennemskueligt klansystem, er det nogle
helt andre udfordringer, der gør sig gældende i Kenya. Her udspringer skrøbeligheden
af en politisk antændt stammekonflikt og
opstod pludseligt efter mange års stabilitet.
Endelig har Sydsudan de sidste år bevæget
sig fra borgerkrig over konflikter om grænsedragning til selvstændighed præget af
stammekonflikter.
Foranderligheden og uforudsigeligheden
i skrøbelige situationer stiller store krav til
de organisationer, der ønsker at engagere
sig, og her lægger Signe Allimadi vægt på,
at man skal forsøge at få øje på potentiale
frem for begrænsninger.
- Et eksempel som det arabiske forår viste os,
at det kan være enormt svært at engagerer sig,
når vi ikke forstår organiseringsformen, men
det gør det ikke mindre vigtigt. Vi skal blive bedre til at anerkende kapacitet, selv når den ikke
ligner vores, og arbejde med det potentiale,
der altid ligger der, forklarer hun.

At arbejde med respekt
Det danske fokus på fortalervirksomhed og
kapacitetsopbygning møder ofte modstand i
skrøbelige situationer. Eksempelvis er arbejde
for kvinderettigheder ikke velkomment i det
islamiske Somaliland, men ifølge Torben Madsen betyder det ikke, man helt skal opgive.
- Vi har haft et længerevarende projekt omkring inklusion i skolerne, hvor vi har fået både
børn med handicap og piger i skole. Det nytter
ikke at være aktivisttypen, der sætter hårdt ind
på konfliktfyldte emner, i stedet må man gå ind
i et samarbejde og blive en bidragsyder der, hvor
værdisættene mødes. I det her tilfælde viste det sig
at handle om den grundlæggende menneskelige
værdi, det enkelte barn har, forklarer han.
Det handler altså om at arbejde med respekt
for konteksten, hvor fjernt fra ens danske værdisæt den end kan synes, og det stiller krav til
forståelsen – ikke mindst for ens egen rolle.
- Hvor gerne man end vil, er det simpelthen
umuligt at være neutral i skrøbelige eller konfliktfyldte sammenhænge, så man er nødt til at
erkende, man spiller en rolle. Man vil altid på-

virke situationer og magtbalancer, og selvom
det kan være risikabelt at gå ind i situationer,
skal man huske, der også er en konsekvens af
ikke at gøre noget, fortæller Signe Allimadi
Hun lægger vægt på, at skrøbelige situationer udfordrer hele ”do-no-harm”-tilgangen, og
stiller krav om en større risikovillighed i den henseende. En ikke-handling kan i realiteten gøre
mere skade end en ”ikke-optimal” handling.

Når trekanten tipper
Trods skrøbelighedens mange variationer er
der også lighedstræk at finde. Især handler
det om vægtning af udviklingstrekantens
komponenter; kapacitetsopbygning, strategiske ydelser og fortalervirksomhed.
- Helt overordnet må vi sige, at balancen i
udviklingstrekanten bliver udfordret, når vi
arbejder i en skrøbelig situation, fortæller
Torben Madsen.
Mens tendensen i lang tid har været styrket fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning, er prioriteringen nødt til at tilpasses,
når man arbejder med et svagt civilsamfund.
Serviceydelser kan være den eneste indgang
til et samfund, der betragter udviklingsarbejde som et forsøg på påtvingen af vestlige
værdier, og begrebet ”strategiske ydelser”
kommer her for alvor til sin ret.
- Når du træder ind i et område efter tyve
års borgerkrig, er advocacy altså ikke øverst
på dagsordnen, forklarer Torben Madsen,
men ifølge Signe Allimadi er der også risici
forbundet med strategiske serviceydelser.
- Hvis staten reelt har kapacitet til at imødekomme civilsamfundets behov, risikerer det at
undergrave mulighederne for, at staten på sigt
kan opbygge legitimitet, hvis organisationer
påtager sig ansvaret for levering af serviceydelser, forklarer hun.
Der er altså ingen formel. Intet facit og
ingen nemme løsninger, når det kommer
til arbejdet med skrøbelighed. Foranderligheden i konteksten kræver fleksibilitet i
tilgangen, og frem for alt må man sørge for
at holde sig konstant orienteret, hvis man
skal navigere et udviklingsprojekt sikkert
gennem et skrøbeligt farvand.

I 2014 var 217 forskellige medlems
organisationer på et kursus eller fyraftensmøde hos CISU.
I alt var der 1.594 tilmeldte på
102 forskellige kurser og møder, og
dermed var der igen rekordmange
tilmeldte. Det er der ikke den store
nyhedsværdi i, idet der næsten hvert
år er flere tilmeldte end året før. Det
er kun to gange de sidste 10 år, der
ikke har været flere end året før.
I 2013 var der 1.285 tilmeldte på
80 kurser og fyraftensmøder

.

Et fælles
verdenskort
for CISUs
medlemmer
I april 2015 går CISUs Verdenskort
online på cisu.dk/verdenskort. På det
kan man finde danske organisationer
og lokale partnere rundt omkring i
verden. Det vil man kunne bruge til
at danne netværk eller researche på
lande og arbejdsområder.
Det vil være et levende kort, der
opdateres automatisk fra CISUs database og fra input udefra. Så kig forbi
kortet og kom gerne med forslag til
nye netværk og oplysninger.

Øvrige puljer
Oplysningspuljen

Puljen for Klima & Miljø
Ansøgninger
Afvist
Godkendt

På cisu.dk/medlemsunivers kan du
læse om din forenings tilknytning til
CISU. Hvem har været på kursus? Hvem
har fået rådgivning? Hvordan er det
nu med ansøgninger og bevillinger?
Den slags kan man finde i medlemsuniverset. Det er altså et godt værktøj,
når man internt i en organisation skal
lægge strategier eller se tilbage.
Det er også vigtigt at opdatere
oplysningerne for omverden. Mange
journalister finder for eksempel vej til
organisationer gennem cisu.dk/medlemsoversigt, hvor mange af oplysningerne findes. Det er også gerne, medlemsuniverset mange af oplysningerne
på CISUs Verdenskort kommer fra.
CISU står for at opdatere statistikker og bevillinger, men man skal selv
opdatere adresser, arbejdsområder
og generelle beskrivelser. Desværre
opdaterer mange medlemsorganisationer alt for sjældent oplysningerne, og mange har aldrig logget
ind. Mangler du login-oplysninger,
kan du kontakte din organisations
kontaktperson.

Danske Fødevareog Landbrugs
journalister
Medlem siden 2012

Udover civilisamfundspuljen administrerer
CISU to puljer:

Ansøgninger
Afvist
Godkendt

Husk at holde
medlems
universet
opdateret

Antal
52
11
41
Antal
11
5
6

Bønder i Gambia har stor gavn af
landbrugsjournalistik, der giver viden
om at udvikle deres produkter og få
bedre betaling for deres varer. I vores
Network of Agricultural Communicators – The Gambia lykkedes det at
få landbrugsorganisationer og andre
NGO’er, myndigheder og FN-organer
til at bakke op om en udvikling af landbrugsjournalistikken og lægge en plan
for træning af landbrugsjournalister på
lokalradioerne.
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Forandringsteori
FOTO: Jesper Breining, IMCC Uland

Ubumi Prisons
Initiative
Medlem siden 2013
Hvert år dør hundredvis af fanger i
de zambiske fængsler på grund af
mangelfuld mad og elendige hygiejneforhold. I samarbejde med
myndighederne og de indsatte har
Ubumi Prisons Initiative halveret antallet af dødsfald, reduceret udbrud
af dysenteri og forbedret sundheden og livskvaliteten generelt i et af
Zambias største fængsler. I projektet
arbejder indsatte frivilligt for at forbedre de svagestes patienters situation. I dag er der et hold Ubumi-sygeplejere samt et grøntsagsprojekt
drevet af de indsatte. Der er også frivillige indsatte, som laver mad til de
syge, gør rent, vasker og henter rent
vand. Ubumi sørger for donation af
madtilskud, sygeplejeartikler, klorin
og basale fornødenheder.

CISUs
Forandringsteori
CISUs medlemsorganisationer arbejder på
at skabe en mere retfærdig verden ved på
bæredygtigt grundlag at reducere global fattigdom. CISU understøtter det arbejde ved
at give adgang til kapacitets- og puljeydelser
og oplysning, som sætter medlemsorganisationer i stand til at indgå i partnerskaber
og netværk for at løse opgaven.
Det er derfor en spændende udfordring
at arbejde for, at vore ydelser kan bidrage
til en mere retfærdig verden, mener faglig
leder i CISU Jeef Bech
- Vi leverer ydelser, som først bliver til forandringer, når medlemsorganisationer bruger
dem sammen med deres partnere for at påvirke deres omgivelser, siger han. Og nogle gange
skal man endda et skridt længere ud: nemlig at
arbejde for at der er rum for at vore medlemmer og deres partnere kan skabe forandring.
Som eksempel kan man sige, at CISU afholder et kursus i Aarhus, der på lang sigt
skaber ændringer i et helt andet land.

CISUs
forandringsteori
Vores forandringsteori forklarer forandringsprocesser ved at skitsere sammenhænge mellem CISUs, medlemmers og deres partneres handlinger
og resultater på kort, mellemlangt og
lang sigt. Vi har lavet langsigtede mål
og kortlagt nødvendige forudsætninger
for at nå det. Ved at opstille tydelige mål,
kan vi løbende dokumentere resultater
og lære fra disse som grundlag for at
justere vores arbejde.

- Vi laver ikke bare et kursus. Vi søger at understøtte en proces, hvor kurset sætter noget
i gang hos en medlemsorganisation, så den
sammen med sin partner aktivt påvirker omgivelserne i en positiv retning. Tilsvarende ser
vi en bevilling under civilsamfundspuljen som
starten på en proces, hvor vore medlemmer
og deres partnere bruger den til at skabe en
forandring, forklarer Jeef Bech.
Til at hjælpe CISU i at planlægge sådanne processer har CISUs bestyrelse udviklet
en forandringsteori (se boks), hvor man ser
på de ændringer CISU arbejder for på kort,
mellemlangt og langt sigt.
- Vi har taget udgangspunkt i CISUs strategi,
der forklarer, hvilke forandringer vi sammen
med vore medlemmer gerne vil opnå, og forandringsteorien forklarer, hvordan vi vil opnå
forandringerne, siger Jeef Bech.
Det er en vigtig del af CISUs forandringsteori, at et stærkt og handlekraftigt civilsamfund er afgørende for en positiv udvikling.
Derfor arbejder CISU på at værne om civilsamfundets vilkår og forbedre muligheder og råderum. Arbejdet kan opdeles i tre
områder:

• Medlemsorganisationerne bruger CISU

som en stærk platform og et sundt miljø
for fælles læring, hvor de kan høste erfaringer og viden.

• Medlemsorganisationerne og deres

partnere bruger CISUs ydelser og puljer
i arbejdet for et stærkt civilsamfund, global retfærdighed, menneskerettigheder
og bæredygtig fattigdomsbekæmpelse.

CISU har valgt seks områder, hvor vi specielt holder øje med, at arbejdet i foreningen bærer frugt. De er delt op i organisationsudvikling hos medlemmer og deres
partnere, arbejde med kommunikation
og arbejdet i udviklingslande. Monitoreringssystemet er en del af rapporteringen
til Danida og naturligvis tilgængelig på
cisu.dk/monitorering.

FOTO: Kristine Duelund Vilsgaard, UBU

• Medlemsorganisationer benytter sig af

de rammer for civilsamfundet i Danmark og i udlandet, som CISU arbejder
for at sikre. Medlemsorganisationerne
deler viden om muligheder og vanskeligheder for civilsamfundet i de lande,
hvor medlemsorganisationer og partnere er aktive.

- Vi bruger også forandringsteorien som
ramme for at dokumentere de forandringer,
vore medlemmer og deres partnere opnår
samt som grundlag for at kunne lære, om vores
forståelse af, hvordan forandringer sker, rent
faktisk holder, siger Jeef Bech.
Det kan være sin sag at måle hvordan
medlemmernes brug af CISUs ydelser er
med til at skabe forandring langt væk fra
Danmark, og CISU har opdelt arbejdet i seks
områder med hver deres resultat. (se boks)
- Det kan være en vanskelig opgave at finde
de rigtige ting at måle på og holde øje med,
men vi er kommet frem til et system, der både
har et højt ambitionsniveau og er praktisk anvendeligt, siger faglig leder Jeef Bech.
Her er medlemmernes rapportering fra
projekter samt svar i brugerundersøgelser
utroligt vigtige. Desuden bruger vi tematiske
reviews og tracerstudier, der kan vise forandringer på lang sigt.

- På den måde bruger vi medlemsorganisationerne og den viden, de føder ind i CISU, til at
se, at arbejdet bidrager til, at civilsamfundet
får bedre vilkår og den globale fattigdom reduceres, siger Jeef Bech.

Resultat 1: Medlemsorganisationer anvender deres erfaringer og opbyggede
kapacitet til at arbejde aktivt med deres organisatoriske strukturer og kompetencer.

Det Konservative
folkeparti

Resultat 2: Medlemsorganisationer
bruger deres kapacitet til at indgå i netværk og i fleksible og innovative partnerskaber med organisationer i fattige
lande med fokus på gensidige bidrag.

Medlem siden 2014
Tanzania har været styret af det samme parti siden 1961, og indtil 1992 var
andre partier ikke tilladt. Det Konservative Folkeparti samarbejder med det
største oppositionsparti I Tanzania,
CHADEMA, om projektet ”Empowering Women and Youth Towards Multiparty Democracy in Tanzania”. Vi har
bidraget med træning og organisationsudvikling, og det har været medvirkende til, at CHADEMA for første gang
har kunnet holde landsmøder i deres
ungdomsorganisation, kvindeorganisation og selve partiet med delegerede valgt af medlemmer i hele landet.
Foreløbig er CHADEMA det eneste
oppositionsparti, der er nået så langt.

Resultat 3: Medlemsorganisationer anvender erfaringer til at synliggøre mangfoldigheden af partnerskaber og kommunikere resultater fra deres indsatser.
Resultat 4: Medlemsorganisationer
engagerer og ytrer sig offentligt for at
styrke folkelig forankring og politisk opbakning til udviklingssamarbejde.
Resultat 5: Medlemsorganisationer og
partnere har adgang til og benytter viden om støttemuligheder i CISU såvel
som i de lande, de arbejder i.
Resultat 6: Medlemsorganisationer
og partnere bidrager til opbygning af
mangfoldige, transparente og ansvarlige civilsamfund og bæredygtige, fattigdomsreducerende resultater.

FOTO: Else Hanne Henriksen, UFF-Humana
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