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CISU – CIVILSAMFUND
I UDVIKLING
CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af næsten 300 folkelige
foreninger i Danmark, der alle er engagerede i udviklingssamarbejde – enten
som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.
• Medlemsorganisationerne er vidt forskellige
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 civilsamfundsorganisationer og grupper i udviklingslande.
CISU – CIVILSAMFUND I UDVIKLING

•M
 edlemstallet har været stigende fra 30 i
1995, og har de senere år stabiliseret sig
lige under 300. Du kan se CISUs medlemsliste på cisu.dk/medlemsoversigt eller her
i bladet på side 10.
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DIB i Indien, Sri
Lanka, Bangladesh
og Nepal
Beslutningstagere i alle fire lande har taget
økolandsby-konceptet op. Konceptet er
en række tekniske, lokalt udviklede og
billige løsninger, hvor små landsbyer kan
skabe udvikling ud af fattigdom med
en minimal udledning af drivhusgasser.
Økolandsbyerne er blevet fremvist i
mange sammenhænge; blandt andet
til internationale klimaforhandlinger, til
nationale arrangementer og dialoger.
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•A
 lle medlemsorganisationer har adgang til
gratis rådgivning om, hvordan udviklingsindsatser og -programmer samt oplysningsaktiviteter kan tilrettelægges og gennemføres, om strategi og organisationsudvikling
og om samarbejde med partnere og andre
aktører i udviklingslande og i Danmark.
• Gennem rådgivning og kurser understøtter
CISU medlemsforeningernes faglige kompetencer til at kunne opbygge ligeværdigt
samarbejde, med gensidigt udbytte, mellem danske organisationer og partnere i
udviklingslande.
• CISU udbyder for eksempel faglige kurser,
fyraftensmøder og workshops til medlemmerne. Fyraftensmøder koster 50 kroner,
og længerevarende kurser koster mellem
200 kroner og 500 kroner. Prisen inkluderer
undervisning og forplejning.
• CISU laver træningsmateriale og faglige papirer om blandt andet projektplanlægning,
finansielle standarder, udviklingstrekanten,
partnerskaber og fortalervirksomhed. Materialerne står til rådighed for alle via hjemmesiden www.cisu.dk.

• CISU forvalter civilsamfundspuljen på vegne
af Udenrigsministeriet. Puljen støtter folkelige foreningers partnerskaber og indsatser
med organisationer i udviklingslande over
hele verden. I 2018 råder puljen over ca.
151 mio. kroner. CISU forvalter desuden
nødhjælpspuljen DERF samt en mindre
pulje til oplysningsaktiviteter i Danmark.
Som noget nyt forvalter CISU også en EU-
finansieret pulje til oplysningsaktiviteter om
verdensmålene.
• CISU repræsenterer sine medlemsforeninger i Globalt Fokus og i en række 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 Udenrigsministeriet. Den politiske indsats på vegne af medlemmerne
finansieres alene via medlemskontingenter
og andre egenindtægter.
• CISUs medarbejdere rejser jævnligt i samarbejdslande i Afrika, Asien og Latinamerika.
Læring og erfaringer bliver stillet til rådighed
for blandt andet medlemsforeningerne, det
øvrige bistandsmiljø samt de danske ambassader. CISU er med i de globale civilsamfundsnetværk CIVICUS og ICSC.
• Varige forandringer i udviklingslande,
kræver også ændringer i Danmark. Derfor
støtter CISU oplysning, kampagner og holdningsbearbejdning i Danmark via kurser,
rådgivning og gennem vores egen oplysningspulje. CISU er desuden repræsenteret
i Verdens Bedste Nyheders bestyrelse.

Indhold

LÆS OM
Side 4
Bestyrelsens beretning

2017:
ET ÅR MED DIALOG,
FORENKLING OG NYE
MULIGHEDER
Status & Perspektiver bliver udgivet hvert år i forbindelse med CISUs
generalforsamling i april. Udover at være en formel præsentation af
bestyrelsens beretning og de økonomiske nøgletal er det en mulighed
for at præsentere noget af det, CISU har arbejdet med det seneste år. I
dette års udgave kan man derfor læse mere om arbejdet med puljerne,
sekretariatets kapacitetsydelser i form af rådgivning og kurser og ikke
mindst om dialogen med medlemsorganisationerne.
En meget stor del af CISUs selvforståelse er også, at alt det vigtige
arbejde i CISUs bestyrelse og på CISUs sekretariat ikke kan stå alene. Det
vigtige arbejde med at gøre verden til et mere retfærdigt sted foregår i
medlemsorganisationerne. Resultaterne af deres arbejde er de gode til
at fortælle om. Det sker blandt andet i de afsluttende rapporter.
I årets Status & Perspektiver er udklip fra afsluttende rapporter, CISU
har modtaget i 2017, sat ind i de små bokse med titlen ”Resultater”.
Man kan altid finde mange flere gode eksempler på for eksempel CISUs
verdenskort på cisu.dk/verdenskort.
God læselyst

Side 7
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Rådgivningen er tilbage
i det høje gear
Side 10
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Side 11-14
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500.000 mennesker
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løbende frist
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Begivenhedsrigt år for
programmer
Side 20
CISUs gamle strategi er fra en
mere stabil tid

PLAN i Egypten
Unge i Cairos forstæder har fået bedre
muligheder og evner til at blande sig i
myndigheders beslutninger på lokalt niveau. De har desuden fået mulighed for
at planlægge og udføre projekter i deres
eget lokalmiljø. Den øgede bevidsthed
har især styrket kvinders og mennesker
med handicaps inddragelse.
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Rundtur viste mangfoldighed
Side 22
CISU arbejder med oplysning
og verdensmål
Side 23
Instant CISU
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stadig stigende ulighed, der fastholder millioner af mennesker i mellemindkomstlande i
stor fattigdom. Samtidig skal vi selvfølgelig
være sikre på, at økonomien i puljen kan følge med. Det vil bestyrelsen løbende holde
øje med og følge op på.
Når vi kigger tilbage på året, der gik, er
det med glæde over alt det, der lykkedes –
og kigger vi fremad, er det med vished om,
at vi har et solidt grundlag at bygge videre
på. Vi kan nu både arbejde videre ud fra de
opnåede resultater – og samtidigt fortsat udvikle CISUs rolle som medlemsorganisation.
Det har vi opnået i fællesskab; Bestyrelsen,
sekretariatet og medlemmerne.

Troværdighed og sammenhold

BESTYRELSENS
BERETNING
FOTO: Pernille Bærendtsen

Uvejr har det med at bringe folk sammen. Der er ikke noget som en strid
storm, der kan få naboer til at give hinanden en hjælpende hånd.
CISU og medlemsorganisationerne har
oplevet mere ustadigt vejr i de senere år.
Skiftende ministre har haft skiftende ideer
om, hvordan skiftende tider skulle tackles.
Noget har været mere elegant end andet.
Vi er lykkedes med at rykke os sammen og
give hinanden den opbakning, der skulle til.
Som bestyrelse har vi oplevet det i forhold til
sekretariatet, hvor medarbejderne har udvist
enorm kampgejst og en fantastisk fleksibilitet. Indadtil i bestyrelsen har vi oplevet det,
når vi har måttet træffe svære beslutninger
på tværs af interesser og forskellige forståelser – for foreningens fælles bedste. Og sidst
men ikke mindst har vi oplevet det i forhold
til medlemmerne, der på gentagne Generalforsamlinger har givet CISU den opbakning
og støtte, vi behøvede, for at fortsætte den
linje, vi mente, var den rigtige for CISU.

Udfordringer blev vendt
til nye muligheder
Nedskæringerne i 2016 var noget af en mavepuster, og vi vidste, at en del af 2017 ville gå
med at få vejret igen. Men når vi her i foråret
2018 ser tilbage på 2017, kan vi konstatere, at
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modvinden er blevet vendt til medvind og nye
muligheder. 2017 blev på rigtig mange måder
et udbytterigt år for CISU og medlemsorganisationerne. Lanceringen og implementeringen af nødhjælpspuljen DERF var en af årets
store succeser. En anden var opstarten af det
nye tværeuropæiske oplysningsprojekt med
puljemidler fra EU til oplysning og kapacitetsopbygning om FNs verdensmål.
Derudover gennemførte vi en puljereform med en række helt nye støtteformer
og forenklinger både i støttemuligheder og
procedurer. Og endelig lykkedes det at sikre
en væsentlig stigning i midler til civilsamfundspuljen med finansloven 2018.
Samlet set kan CISU nu tilbyde en meget
bred vifte af tilbud om både finansiel støtte
og kapacitetsopbygning, der spænder fra
nødhjælp og langsigtede udviklingsindsatser til oplysningsindsatser i Danmark. Vi kan
understøtte både mindre aktuelle indsatser
og store langvarige indsatser.
Som et resultat af reformen kan indsatserne nu finde sted i mange flere lande end
tidligere. På mange måder er det en naturlig
konsekvens af såvel verdensmålene som den

Sidste år blev det på generalforsamlingen
blandt andet vedtaget, at bestyrelsen skulle
arbejde for, ”at CISUs indsatser fortsat har høj
troværdighed blandt medlemsorganisationer
og eksterne aktører ved stadig at udføre de
med donorer aftalte opgaver i en høj kvalitet –
og med maksimalt udbytte for medlemmer og
ansøgere/bevillingshavere”. Det er efter vores
opfattelse lykkedes igennem en sej, daglig
indsats fra alle dele af organisationen, også
selvom året samtidig gav nye udfordringer,
der gjorde det nødvendigt at omorganisere
sekretariatet betydeligt. Det har givet mindre fejl og mangler, ind imellem let forlængede svartider og tekniske problemer. Men
fra vores kontakt med medlemmerne ved vi,
at selvom CISUs opgaver hurtigt blev større
og mere komplekse, så har udfordringerne
haft minimale negative konsekvenser for
CISUs brugere.
På generalforsamlingen blev det også
fremhævet, at vi skulle ”arbejde for, at CISU
som forening fortsat præges af en stærk sammenhængskraft og et fællesskab på tværs af
CISUs mangfoldighed af medlemsorganisationer og interesser”. Det gav god mening i en situation, hvor der var pres på de økonomiske
midler. Bestyrelsen fik opgaven at føle, da vi
nu skulle til direkte at fordele og monitorere
puljemidler til de forskellige indsatsområder.
Det gjorde vi på baggrund af omfattende
analyser fra sekretariatet og gennem utallige
diskussioner for at sikre den størst mulige
balance i fordelingen. Arbejdet blev lidt
lettere da Udenrigsministeriet allerede fra
starten af 2017, og nu igen for 2018, sendte
flere midler vores vej. Det har betydet, at vi
igen kan løfte ansøgningsgrænserne. Ingen
ansøgere blev afvist pga. mangel på midler
i 2017, og vi forventer heller ikke, det vil ske
i 2018. Det er vi, for nu at sige det på jysk,
faktisk nogenlunde tilfredse med.
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Det lange lys er tændt
Bestyrelsen har i det seneste år haft det lange
lys på. Vi har diskuteret og analyseret konteksten, og de udfordringer og muligheder, som
vil præge CISUs indsatser i de kommende år.
Med et langsigtet perspektiv har vi reflekteret over, hvordan CISU fortsat kan være
relevant for både medlemmer, deres partnere, bevillingshavere og donorer de næste
fire-fem år. Arbejdet med at formulere forslaget til CISUs nye strategi for årene 2018-21 er
forgået i dialog med medlemmerne gennem
en proces, der har strakt sig fra sensommeren 2017 frem mod generalforsamlingen i
år. Gennem dette arbejde har vi forsøgt at
etablere et nyt og stærkt strategisk fundament for CISUs arbejde i de kommende år.
Et fundament der kan være retningsgivende
og sikre, at vi har gode ståsteder, men også
løbende følger med tiden og udvikler os.
Konteksten omkring os er på mange
måder i opbrud. For at følge med udviklingen bliver vi nødt til at hente viden fra nye
kanter – både internationalt og i Danmark.
I forlængelse af vores fælles diskussioner på
generalforsamlingen i 2017 har vi arbejdet
videre med at afsøge nye tendenser. Blandt
andet har vi lært meget nyt om vigtigheden
af at samarbejde med andre aktører for bedst
at opnå resultater.
Bestyrelsens årlige studietur gik i 2017
til London og havde særligt fokus på oplysningsarbejde, verdensmålene og samarbejde med den private sektor. I forhold til
samarbejde med den private sektor høstede vi meget inspiration og fik gode input
til nye indsatser. Vi fik også bekræftet, at
Danmark på alle fronter er langt fremme,
hvad angår verdensmålene. Det er jo i sig
selv uhyre positivt, men det var samtidig en
smule forstemmende at opleve, hvor lidt
de britiske organisationer lader til at have
taget verdensmålene til sig, og hvor relativt
lille betydning, de tilskriver dem. Der kan
siges meget for og imod verdensmålene, i
bestyrelsen har vi også kritiske diskussioner
om dem, men ikke desto mindre, så er verdensmålene pt, den eneste styrepind vi har
for verdens samlede udvikling. Uanset hvor
kritisk man måtte være over for den politiske
snøvlen og sejtrækken, som målene også er
udtryk for, så kan man dårligt være uenig i, at
verdens-vejret – både i bogstavelig og overført betydning – ikke ser for godt ud pt. Også
her har vi brug for at rykke tæt på hinanden.
Verdensmålene har potentialet til at være
opskriften på, hvordan dette sammenhold
skal skrues sammen. Den mulighed må vi
ikke lade sejle forbi.

Bestyrelsens ramme 2017-18,
vedtaget af CISUs generalforsamling 2017
Bestyrelsen vil:
• Arbejde for, at CISUs indsatser fortsat har høj troværdighed blandt medlemsorganisationer og eksterne aktører ved stadigt at udføre de med donorer aftalte opgaver i en
høj kvalitet – og med maksimalt udbytte for medlemmer og ansøgere/bevillingshavere
• Arbejde for, at CISU som forening fortsat præges af en stærk sammenhængskraft og et
fællesskab på tværs af CISUs mangfoldighed af medlemsorganisationer og interesser
• Sammen med sekretariatet fokusere på at konsolidere de mange ændringer, der har
fundet sted i CISUs daglige virke
• Sammen med sekretariatet gå i tæt dialog med medlemsorganisationerne om CISUs
opgaver, strategier og ydelser både nu og i fremtiden
• Sammen med sekretariatet udvikle et forslag til en ny strategi for CISUs rolle og indsatser for 2018-2021
Inden for de tre ben i CISUs gældende strategi prioriteres, at CISUs bestyrelse og
sekretariat sammen med medlemsorganisationerne:
Evne

• Drøfter og udvikler civilsamfundsbegrebet igennem gensidig dialog
og med inddragelse af andre aktører
• Udvikler CISUs, medlems- og partnerorganisationernes rolle som
civilsamfundsorganisationer, der samarbejder og udbygger alliancer
med andre aktører – gerne med udgangspunkt i verdensmålene – for at
gennemføre relevante og stadigt mere virkningsfulde indsatser

Muligheder • Bedre dokumenterer og ikke mindst kommunikerer roller, indsatser og
resultater hos partnerne i udviklingslandene – samt deres vilkår – i samarbejde med partnerne og andre aktører
• Styrker kommunikationen i forhold til den politiske kontekst
Indsatser

• Implementerer, monitorerer og justerer forvaltning, kapacitetsopbygning
og kommunikation efter puljereformen og indfasningen af den nye pulje
til humanitære indsatser
• Fortsat udbygger adgang til kapacitetsydelser og understøtter større
differentiering af finansiering af medlemsorganisationernes indsatser
• Fortsat arbejder på øgede midler til oplysningsarbejdet omkring medlemmers arbejde

Medlemsorganisationernes
indsatser er relevante og synlige
Den politiske kontekst ændrer sig konstant,
og vi har arbejdet med at påvirke den blandt
andet ved at invitere udviklingsministeren
på besøg. Vi introducerede ministeren til en
stribe af de resultater, som vores medlemsorganisationer har opnået, og hun var tydeligt
imponeret over arbejdet. Dette blev senere
bekræftet i årsforhandlinger med Danida,
hvor embedsværket også udtrykte stor tilfredshed med CISUs arbejde.
Det bliver stadig mere og mere vigtigt, at
vi kan dokumentere og kommunikere vore
resultater. Sekretariatet gennemførte i 2017
to undersøgelser i Uganda og Filippinerne
omkring emnet fortalervirksomhed. De viste,
at danske civilsamfundsorganisationer og

deres partnere opnår resultater, der bliver
brugt til efterfølgende kommunikation. I lyset af den politiske kontekst, er det vigtigt
for bestyrelsen at styrke og udvikle den del
af CISUs arbejde. Det er meget vigtigt, at vi
sammen i højere grad kommunikerer vore
resultater, og vi vil gerne opfordre alle medlemmer også til at gøre det.
For at kunne forstå og handle i forhold til
vores kontekst er det også vigtigt, at vi samarbejder med andre aktører. I Danmark har
vi et godt samarbejde med Globalt Fokus og
de andre puljeordninger samt med det Udviklingspolitiske Råd, som er Danidas øverste
organ. Derudover arbejder vi internationalt
med CIVICUS, søsterorganisationer i andre
europæiske lande samt med netværk fra det
Globale Syd.
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Bestyrelsens status på
øvrige vedtagelser fra
generalforsamlingen 2017
CISU har i det forløbne år fulgt op på beslutninger truffet på generalforsamlingen i
april 2017. Generalforsamlingens deltagere
vil modtage et uddybende notat om opfølgningen på de enkelte vedtagelser. På de to
områder, der kræver, at andre instanser skal
ændre praksis, har det desværre ikke været
muligt at få vores ønsker igennem:
Danmarksindsamlingen har på trods af
flere henvendelser fra CISU ikke ønsket at
ændre hverken formål eller praksis for indsamlingen. Det er blevet tilkendegivet, at
man måske vil overveje, om der kan etableres en mulighed for, at nogle få yderligere
– stadig kun større – organisationer kan få
adgang til de 10 % af midlerne, der fordeles
via en særlig pulje. Vores ønske om at anvende indsamlingen til at styrke rekruttering af
frivillige m.v., ville efter Danmarksindsamlingens mening medføre en uheldig sammenblanding med indsamlingsformålet.
Derudover mener man i øvrigt ikke, at det
vil have nogen effekt at lægge det ind i indsamlingens ramme.
På trods af gentagne henvendelser har
det ikke været muligt at få respons fra Indsamlingsnævnet – og efterfølgende heller
ikke Justitsministeriet – om den igangværende revision af indsamlingsloven med
henblik på gebyrnedsættelse for de mindre
organisationer. CISU har afsendt en mail til
justitsministerens kontor om det. ISOBRO,
der er indsamlingsorganisationernes koordinerende forum, har meddelt, at de godt kan
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tage pointen med, hvor det er relevant, men
de har endnu ikke kunnet give nogen tilbagemelding på, i hvilket omfang det er sket.

Det er til gengæld gået
meget bedre med:
Etableringen af et unge-netværk. Netværket er igangsat med stor succes, blandt andet
med et stort velbesøgt seminar i december
2017. Unge-netværket er godt i gang med
at finde rødder, med VedvarendeEnergi, VIVA
og Ghana Venskab som drivende kræfter.
Bedre vejledning af nye medlemsorganisationer. Her er der lavet et forbedret velkomstbrev med vejledning om CISUs tilbud,
henvisninger til konkrete intromøder og muligheden for en introrådgivning. På hjemme
sidens medlemsside har vi tydeliggjort, at
man altid kan henvende sig for at få en samtale om, hvorvidt det er relevant at melde
sig ind i CISU. Og i det aktuelle ”Status og
Perspektiver” magasin er der vedlagt en tekst
om, hvad man kan bruge CISU til. Vi arbejder
løbende med at styrke informationen og den
åbne dialog med medlemsorganisationerne,
så vi sikrer en løbende forventningsafstemning. Af de 37 nye medlemsorganisationer,
der blev indmeldt mellem august 2015 og
november 2017, har 35 af dem fået rådgivning eller deltaget i intro-kurset eller andre
kurser inden for det første år. Den kontakt
bliver styrket yderligere ved, at alle nye medlemmer nu bliver tilbudt en introrådgivning.

Ros til den koblede ledelse
I juni 2015 etablerede bestyrelsen ’koblet
ledelse’ for sekretariatet. I beslutningen var
indbygget, at vi inden generalforsamlingen

2018 skulle gennemføre en vurdering af,
hvordan ledelsesformen har virket. Denne
vurdering er blevet gennemført i foråret
2018 af en ekstern konsulent, som har talt
med formandskabet i bestyrelsen, personalet og ledelsen. Konsulenten konkluderer i
sin evaluering, at ”den koblede ledelsesform
har på en tilfredsstillende måde levet op til CISUs strategi 2014-17 og bidraget tilfredsstillende til udvikling af organisationen. CISU fremstår overfor bevillingsudøvere, medlemmer og
samfund som en troværdig samarbejdspartner
og paraplyorganisation i arbejdet med udvikling. CISUs koblede ledelse har ført CISUs
sekretariat tilfredsstillende gennem strategiperiodens turbulente vilkår, præget af skiftende
vilkår og stigende kompleksitet i politiske og
økonomiske sammenhænge.”
I bestyrelsen er vi meget glade for, at evalueringen er så positiv, som det er tilfældet.
Vores oplevelse har hele tiden været, at vi
med indførelsen af den koblede ledelse traf
en af de beslutninger, der har været helt centrale for, at vi har klaret os så godt igennem
de senere års stormvejr, som det har været
tilfældet.
Evalueringen kigger også fremad og giver
forslag til punkter, som ledelsen med fordel
kan arbejde videre med. Det er planen, at
denne del af evalueringen vil danne baggrund for et forløb omkring yderligere udvikling af den koblede ledelse

Den levende mangfoldighed
Mangfoldighed er og bliver et nøgleord for
CISU. Det er noget vi bryster os af, noget vi
lykkes med, og noget vi elsker at tale om. Vi
ved, at vi repræsenterer en enorm mangfoldighed. Derfor var det for alle os i bestyrelsen en kæmpe oplevelse at mødes med en
række medlemmer i forbindelse med medlemsdialogen i efteråret; At få talt med store
og små, tykke og tynde, gamle og unge, og
samtidig få input, gode råd, ris og ros – alt
sammen har det givet os uvurderlige bidrag
til vores videre arbejde. Men frem for alt har
det været fantastisk at se og opleve, hvordan vi er mangfoldige, hvordan vi lever og
udøver mangfoldigheden. Det er noget af
det helt unikke ved vores forening, og det er
fundamentet for CISU og for vores evne til at
stå imod, skulle vi igen blive fanget i et uvejr.
I øjeblikket er vejrudsigten dog bedre end
længe, lad os nyde det sammen.
Tak for et godt år.
På vegne af bestyrelsen
Jon Clausen, formand i CISU

CISUs økonomi

FOTO: Kim jensen

CISUS ØKONOMISKE
NØGLETAL

Puljer og Projekter

Udviklingen i CISUs egenkapital
År

2016 (faktisk)

2017 (faktisk)

2018 (budget)

2.496.994

2.154.207

2.252.774

Overførsel af årets resultat

-342.787

98.568

0

Egenkapital ultimo (31/12)

2.154.207

2.252.774

2.252.774

Egenkapital primo (1/1)

Langt størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af midler fra Udenrigsministeriet. Aktiviteterne er for eksempel rådgivning, kurser, faglig
formidling og puljebevillinger samt forvaltning
af puljer. De fleste af midlerne fra Udenrigsministeriet fastlægges i Folketingets årlige finanslov,
mens en mindre del af midlerne er bevilliget
direkte til CISU af Udenrigsministeriet.
De fleste af CISUs puljer og aktiviteter forvaltes via et samlet aftalegrundlag, mellem CISU
og Udenrigsministeriet. Der er dog særlige aftaler med ministeriet for såvel naboskabspuljen, puljen for klima- og miljø (begge er under
afvikling) som for nødhjælpspuljen ”Danish
Emergency Relief Fund (DERF)”. FVR-oplysningspuljen forvaltes under en aftale med EU.
Alle foreningsaktiviteter, såsom bestyrelsen,
generalforsamling og politisk arbejde, betales
af CISUs egne midler, typisk af medlemsorganisationer gennem deres kontingent.

Årets omsætning
CISU havde i 2017 en samlet omsætning på
cirka 190,5 mio. kr. Omsætningen kommer primært fra aftalerne med Udenrigsministeriet,
samt fra CISUs medlemskontingenter, EU-projektet og tilskud fra Kulturministeriets pulje til
landsdækkende almennyttige organisationer.

CISUs egenkapital
CISUs forvaltning af aftalte midler med
Udenrigsministeriet og EU påvirker ikke
direkte foreningens resultat, da uforbrugte
midler herfra overføres til næste års budget
og anvendes inden for aftalens formål. Der-

for er det kun foreningens eget budget og
regnskab, som skaber et resultat for året, og
dermed påvirker foreningens egenkapital.
Til generalforsamlingen i april 2017 godkendte CISUs medlemsorganisationer et foreningsbudget for 2017 i balance, dvs. med et
forventet resultat på nul (0) for 2017.
I sensommeren 2017 reviderede bestyrelsen
foreningsbudgettet for 2017, hvilket dog ikke
ændrede det forventede resultat for 2017.
Som regnskabet viser, så er det faktiske
resultat for 2017 et overskud på 98.568 kr.
Det vil sige at resultatet blev lidt bedre end
forventet. Forskellen mellem det oprindelige
forventede resultat og det faktiske resultat
for 2017 skyldes primært besparelser i udgifter til bestyrelsen samt kontorhold og drift.
Som det fremgår af skemaet (ovenfor) med
udviklingen i CISUs egenkapital, så overføres
årets resultat til egenkapitalen hvert år, og
regulerer dermed egenkapitalens størrelse. På CISUs
generalforsamling i
april 2017 blev bestyrelsens forslag
til det fremtidige budget vedtaget, hvilket
omfattede et
budget som ville resultere i en
forventet egenkapital på 2,1 mio.
kr. ved udgangen af
2018.

CISU forvaltede i 2017 fire puljer for Udenrigsministeriet; civilsamfundspuljen med 2017
budget på 110,6 mio. kr., puljen for klima og
miljø forvaltning og monitorering med 2017
budget på 849.346 kr., naboskabspuljen med
2016-2017 budget på i alt 22,5 mio.kr. samt
puljen Danish Emergency Relief Fund (DERF)
med et 2017 budget på 41.885.857 kr.
I december 2016, vandt CISU en udbudsrunde ved Udenrigsministeriet for den nye
nødhjælpspulje, Danish Emergency Relief
Fund (DERF). DERF indeholder to aftaler; en
management-aftale for fire år til en værdi
af 7.546.143 kr. samt puljen til udlodning.
Management-aftalens budget for 2017-2018
Fase I er i alt 3.887.075 kr. De kommende år
vil DERFs pulje til udlodning blive fastlagt
årligt fra Udenrigsministeriet.
I oktober 2017 blev CISU, sammen med
fem andre europæiske organisationer, tildelt
en bevilling fra EU til projektet Frame, Voice,
Report (FVR), et treårigt projekt fra december
2017-december 2020 med et samlet budget
for alle partnerne på i alt 7 mio. euro.
Sidst, men ikke mindst, modtog CISU igen i
2017 et driftstilskud fra Kulturministeriets pulje
til landsdækkende almennyttige organisationer, Udlodningsmidlerne, på 54.726 kr.
CISUs seneste godkendte årsregnskab kan
altid findes på cisu.dk/regnskab

CISUs omsætning i 2017
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Kurser

CISUs platforme er
medlemsorganisationernes platforme
CISUs hjemmeside og sociale medier er
ikke kun CISUs platform til at fortælle om
CISU og medlemsorganisationerne. Det er
i høj grad en mulighed for medlemsorganisationerne til selv at bidrage.
På cisu.dk findes således formularer til at
uploade arrangementer i en fælles kalender, information og pressemeddelelser og
billeder, man gerne vil vise frem.
Cisu.dk/kalender er stedet, hvor man kan
indtaste oplysninger om arrangementer,
der har relevans for CISUs medlemsorganisationer. Det kan være meget faglige
oplæg, og det kan være kulturelt. Når
man indtaster sit arrangement på siden,
kommer det automatisk med i CISUs nyhedsbrev til godt 2.500 modtagere hver
anden uge.
På cisu.dk/opslagstavle kan man dele
meddelelser og andet, der er relevant for
CISUs medlemsorganisationer. Måske har
man en ledig kontorplads. Måske vil man
lave et fælles høringssvar med ligesindede. Eller måske vil man bare gerne have
en pressemeddelelse ud til CISUs medlemsorganisationer. Så indtaster man det
på cisu.dk/opslagstavle og får det med i
nyhedsbrevet.
Hvis man i sin organisation har taget nogle fotos, som man gerne vil dele og have
eksponeret, kan man gå ind på cisu.dk/
foto. Når de er uploadet vil de og beskrivelserne indgå i CISUs database og blive
brugt på hjemmesiden, sociale medier og
publikationer.
Medlemsorganisationernes Instagram
CISU er til stede på Facebook, hvor medlemsorganisationer kan blive opdateret
på en mere uformel måde end i nyhedsbrevet. Desuden er enkelte ansatte aktive
på Twitter med deres personlige konti, og
siden efteråret har CISU også været repræsenteret på Instagram.
På Instagram hedder CISUs konto @cisudk,
men det burde måske nærmere kaldes CISUs medlemsorganisationers konto. Det er
nemlig en konto, hvor medlemsorganisationer på skift lægger billeder op i en uge
eller to. Kontoens følgere får så et indblik
i organisationens arbejde og resultater.
Interesserede, der har lyst til at overtage
kontoen i et stykke tid, kan henvende sig
på kj@cisu.dk. Se mere på side 23.
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NYE TEMAER, NYE
PULJER OG NETVÆRK
PRÆGEDE ÅRETS KURSER
FOTO: Pernille Bærendtsen

Kursusudbuddet hos CISU er ligesom medlemsorganisationerne
mangfoldigt. De kendte redskabskurser er fortsat fundamentet, men også
temaarrangementer om aktuelle emner er populære – og så fremhæver
mange deltagere muligheden for at netværke med andre organisationer som
en vigtig bonus ved kurser og arrangementer.
Nye puljer betyder nye
arrangementer
Med de nye puljer for nødhjælp (DERF) og
oplysning (FRAME, VOICE, REPORT!) er også
fulgt nye kurser, workshops og seminarer.
Mest populært var lanceringsseminarerne for
FRAME, VOICE, REPORT! puljen i marts 2018,
hvor mere end 100 deltagere hørte om værdier og konstruktiv udviklingskommunikation, men også de forskellige arrangementer
om nødhjælpspuljen var velbesøgte.

Arbejdstagerrettigheder,
skovforvaltning og naboskab
Samarbejde med medlemsorganisationer og
eksterne ressourcepersoner førte i årets løb
til flere spændende arrangementer. Journalist Mathilde Kimer lagde med udgangspunkt
i egne erfaringer op til debat om engagement i Østeuropa, mens heldagsworkshoppen ”Participatory Forest Management”
arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening
med støtte fra CISU gav deltagerne en lang
række faglige inputs omkring skovforvaltning, indtægtsskabende aktiviteter og rettighedsarbejde. Et fyraftensmøde arrangeret i
samarbejde med 3F og Danmarks Lærerforening satte spot på arbejdstagerrettigheder,
og hvorfor dette element er vigtigt at huske i
en tid, hvor NGOer indgår flere og flere samarbejder med den private sektor.

Gode gamle kendinge
Gode partnerskaber og indsatser kræver et
godt fundament, og derfor spiller CISUs faste
redskabskurser om partnerskaber, projektplanlægning, økonomistyring og evaluering
fortsat en hovedrolle i kursusprogrammet.
Både de introducerende kurser, som er særligt målrettede nye frivillige, eller folk der skal
i gang med nye opgaver, og kurser for mere
erfarne projektfolk er populære. CISU vil i den
kommende tid gå kursusprogrammet efter i
sømmene for at sikre, at vi fortsat udbyder de
kurser, som medlemsorganisationerne efterspørger, og som udruster deltagerne bedst
muligt til de udfordringer, som internationalt
udviklingssamarbejde byder på. I den proces
vil blandt andet input fra efterårets medlemsdialog bliver inddraget, ligesom vi altid gerne
hører fra medlemmer, som har gode forslag
til indhold og form på kurserne.

Hold øje med
kursuskalenderen …
CISU vil i fremtiden lægge endnu større vægt
på at kunne tilbyde kurser og netværksarrangementer om aktuelle temaer. Hold derfor øje
med kursuskalenderen på kurser.cisu.dk, hvor
kurserne bliver annonceret, efterhånden som
de bliver planlagt. Det kan også være en god
idé at tilmelde sig CISUs nyhedsbrev, hvor
man hver gang får en opdateret liste af kurser.

Rådgivninger

RÅDGIVNINGEN ER TILBAGE
I DET HØJE GEAR
Siden CISUs begyndelse for mere end 20 år siden, da CISU hed
Projektrådgivningen, har rådgivning af medlemsorganisationer været en
absolut kerneydelse. Det lå ligesom i navnet dengang, og det ligger stadig dybt i
selvforståelsen.
- Det er helt klassisk CISU, at puljer og kapacitetsydelser som for eksempel rådgivning går
hånd i hånd. Det er vigtigt, at krav til organisationer og indsatser i en pulje kobles med tilbud
om støtte og læring. Det er der, vi adskiller os
fra mange andre puljer, siger rådgiver Nina
Lauritzen.
Derfor var det en kedelig overraskelse for
rådgivergruppen, at man i 2016 og 2017 kunne notere et fald i antallet af rådgivninger.
Henholdsvis 365 og 343 blev det, og det er et
fald i forhold til 2015, hvor der var 405. Faldet
skyldtes formentlig, at vi efter nedskæringer
kom med udmeldinger om begrænsninger
i ressourcerne på sekretariatet. Begge dele
er der imidlertid rettet op på, og med nye
rådgivere er tendensen vendt.
Det glæder rådgiver Nina Lauritzen, der
slår det fast ganske kort:
- Vi er tilbage!
- Og det vil vi gerne fortælle alle. Vi blev nødt
til at bede medlemsorganisationer om at være
tilbageholdende, men det behøver de ikke længere. Søg gerne rådgivning, opfordrer hun.
Mens antallet af rådgivninger i 2017 var
mindre end vanligt, kan Nina Lauritzen
glæde sig over, at medlemsorganisationer
åbenbart er særdeles godt tilfredse. I de
spørgeskemaer, der er sendt ud, kan organisationerne vurdere udbyttet. Og det er
tårnhøjt. 77 procent svarer, at de har haft et
højt udbytte. 21 procent har haft det i nogen
grad. Og kun 2 procent har ikke fået noget
nyttigt ud af rådgivningen. Det kom bag på
Nina Lauritzen, der selv havde været bekymret over, om presset også var gået ud over
kvaliteten af rådgivningen.
- Det gør mig så glad, at tilfredsheden er så
stor, og at vi blandt medlemmerne har mødt så
stor forståelse og velvillighed, siger hun.

Stadig CISU-classic
Rådgivningen er som nævnt en vigtig del
af CISUs identitet. Og det er da også meget
de helt klassiske ting, der rådgives om. Rådgivning bruges fortsat meget til sparring

på idé, konkret projektformulering og
opfølgning på afslag. Især det sidste
kan være en balancegang for en organisation som CISU, der både kapacitetsopbygger og puljeforvalter.
Selve vurderingen ligger nemlig
mere end en armslængde fra
rådgivere som Nina Lauritzen, men der er kontakt.
- Vi kalibrerer med bevillingssystemet, for at kunne
give så konkret rådgivning
som muligt, men det er udelukkende skriftligt, og hvis der
for eksempel er uklarhed om at
tolke et bevillingsgrundlag, forklarer Nina Lauritzen.
- Det er skriftligt, fordi vi netop fastholder adskillelsen mellem bevillinger og
rådgivning, og vi skal sikre, at det hele er
dokumenteret. Det er klart, at vi må rette en
opklarende henvendelse til bevillingssystemet,
hvis der er et bevillingsnotat, hverken vi eller
ansøgeren forstår, forklarer hun.
På samme måde, som rådgivninger
foregår på klassisk maner, er det også
klassisk, at rådgiverne kan komme bredt
ud blandt en meget mangfoldig medlemsskare. Men Nina Lauritzen ser
nogle ændringer.
- Vi er all-round rådgivere og har
ikke specialister, men vi arbejder med
en øget fokusering, hvor nogen rådgiver mere på for eksempel nødhjælp,
klima, særlige geografiske områder
eller på programtilgangen, siger hun.
På samme vis er der også forskel
på medlemsorganisationerne, og
her har rådgivergruppen fået øje
på især én gruppe organisationer.
- Der er en gruppe af organisationer,
der ikke er så erfarne med at søge midler
hos CISU. Dem skal vi måske fokusere på,
og det gør vi ved at prioritere introducerende rådgivninger for nye medlemmer på det
seneste, siger hun.

RAW og WCIC i
Cameroun
Kvinder i Cameroun har fået forbedret
deres juridiske rettigheder markant,
efter at ny lovgivning gør det ulovligt
at smide en ægtefælle ud af hjemmet
uden et passende juridisk forløb og
en valid grund. Udover fremtrædende
fortalervirksomhed for at ændre
kvinders juridiske rettigheder har RAW
og WCIC støttet 128 kvinder i civile
retssager og hjulpet over 1200 kvinder
via de mobile rettighedsklinikker.
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CISUs
medlemsorganisationer
Tekst
pr.
marts 2018

• 100% for Børnene
• 3F - Fagligt Fælles Forbund
• 4FairLife
A
•	ADDA (Agricultural Development
Denmark Asia)

• ADRA Danmark
• Africa Integration Centre-Denmark
• AfriCAN
• Afrika In Touch
• Afrika Kontakt
• AFRO-ASIA EDUCARE
•	AHAS Group (African Hum. Hiv/Aids
Support Group)

• AIDS-Fondet
• Aktion Børnehjælp
• Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
• Akwamus Venner
• All4Children
• Alternatives to Separation (ATOS)
• Amnesty International
• Apostolsk Kirkes Mission (AKM)
• Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania
• ARD - Art Research Dialoque
• Arkitekter uden Grænser
• Assist
• AWE Association for World Education
• AWE Center Kenya
• Axis
B
• Bahá’í - samfundet i Danmark
• Bandhab
• Baptistkirken i Danmark
• BISU - Håndværkere uden Grænser
•	Brenderup-Sermathang Venskabsgruppe
• Brighter Horizons
• Børn i Afrika
• Børn uden Grænser
•	Børne- og Ungdomspædagogernes
•
•

Landsforbund (BUPL)
BØRNEfonden
Børnenes Liv

C
• C24 Foundation
• CARE Danmark
• Care4people
• Carrot Aid
• Center for Konfliktløsning
• Changing Stories
• Charity Sharing
• Chimalaya Charity
• Christiania Freetown Aid
• CICED
• Cross Cultures Project Association(CCPA)
• Crossing Borders
• Cykler til Senegal
D
•	Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)
•	Danish Minorities’ Center for Human
Rights and Development

• Danish Muslim Aid
• Danmarks Lærerforening
• Danmission
• Danner
• Dansk Afghanistan Komite
• Dansk Blindesamfund
• Dansk Congolesisk Forening (DCF)
• Dansk Europamission

• Dansk Folkehjælp - DFH
• Dansk Handicap Forbund
• Dansk Industri
•	Dansk International Bosætningsservice
(DIB)
• Dansk Kulturinstitut
• Dansk Mongolsk Selskab
• Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
• Dansk Socialrådgiverforening
• Dansk Vietnamesisk Forening
• Dansk-Bhutanesiske Samfund
• Dansk-Indisk Børnehjælp
• Dansk-International Nødhjælp
• Dansk-Ugandisk Venskabsforening
• Dansom Aid
• DAV - Dansk Angolansk Venskab
• DBD - Diaspora Burundi i Danmark
•	Den Danske Helsinki-Komité for
Menneskerettigheder
• Den Eritreanske Støtteforening
• Denmark Lesotho Network (DLN)
• Det Danske Spejderkorps
• Det Europæiske Hus
• Det Konservative Folkeparti
• Det Somaliske Fællesråd
•	DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)
• DGI Midtjylland
• Diabetesforeningen
• Dialogos
•	DIASPORA African Women in
Development Association
• DinNødhjælp
• Disuzo Kwekwe
• Donate & Educate FONDEN
• Dooni-Dooni Danmark
• Dreamtown
• DUI - Leg og Virke

• Friluftsrådet
• From Street to School
G
• Gambias Venner
• GAME
• Games (Gambia Media Support)
• Genvej til udvikling (GTU)
• Ghana Venskab
• Girlfriend2Girlfriend International
• Githabais Venner
• Global Care Danmark
• Globale Læger
• Gymnasieskolernes Lærerforening
H
• HELP Int.
• Heritage International
• Himalayan Project
•	Historielærerforeningen for gymnasiet
og HF

• Hjerte for Afrika
• Hope Danmark
• HopeNow
• Hopes Foundation
• Haatmahaat
I
• I Aid
•	ICOEPH (Internationalt Center for

E
• Earth Advocates Association (EAA)
• ECO-Village Plus Foundation
• eKids-Kilifi
• ELSA (Viden for Alle)
•	Emergency Architecture & Human

Arbejdsmiljø, Miljø og Folkesundhed)
- DASAM (Dansk Selskab for Miljø- og
Arbejdsmedicin)
• IGF Danmark
• iiINTERest
•	IMCC (International Medical Cooperation
Committee)
• Ingeniører uden Grænser (IUG)
• Initiativgruppen Esbjerg
• International Aid Services (IAS)
• International Børnesolidaritet
• International Christian Youth Mission
• International Kontakt
• IWGIA

Rights (EAHR)
• Emmanuel Arts
•	Engineering World Health ved Danmarks
Tekniske Universitet (EWH DTU)

J
• Jambo Shule
• Jysk landsbyudvikling i Nepal

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
• Foreningen Enable
•	Foreningen Livsberigende
Kommunikation (LIVKOM)

• Foreningen Medicin til Børn
•	Foreningen til støtte for Tamales Youth
Home Cultural Group, Ghana

• Fremtid og Håb
• Friends of CWIN, Denmark
• Friends of the Anne Grethe Schools
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K
• Karagwes Venner (Uld-80)
• Kembujeh School Friends
• Kenyas Venner
• KFUM og KFUK i Danmark
• KFUM-Spejderne
• Kirkernes Integrations Tjeneste
• Kolektiva
• Kræftens Bekæmpelse
• Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
• Kvinderådet
L
• Landsforeningen for Økosamfund
• Landsforeningen LEV
• Landsforeningen Levende Hav
• LGBT Danmark
• LiB Leg i Bolivia
• LittleBigHelp
• Livets Lys
•	LOKK - Landsorganisation af
Kvindekrisecentre

M
• Masaibarn
• Masanga DK
• Mejerifolk uden Grænser
• Mellemamerika Komiteen (MAK)
• Miljøbevægelsen NOAH
• MiMundo
• Mission Afrika
• Mission Øst
• Mitraniketans Venner
• Momentum Trust
• Morsø U-landsforening
• Moyo Kwa Moyo
• MultiCenter Syd
• MUNDU - Center for global dannelse
• Musikteatergruppen Ragnarock
• My African Child
N
• Naboskab International Forening
•	Nature, Ecology and People’s Consult
(Nepcon)
• NepaliMed Denmark
•	Netværket for økologisk folkeoplysning
og praksis
• NGO Fontana
• Nhakas Venner
• Nordic Designers Aid
•	Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi
• Nso Family Union (NFU)-DK/Europe
• Nunca Mas
• Nødhjælpens Ungdom

O
• Ogaden Concern Association (OCA)
• Oikosfonden
• Operation Dagsværk
•	Orangutang Fonden/Save the
Orangutan

•	Organisationen for Fred og Udvikling i
•

det Sydlige Somalia (OFUSS)
Oxfam IBIS

P
• PAINFUL SOULS FOUNDATION DENMARK
• Pamodzi Denmark
• Periamma
• PLAN Danmark
• Plant et træ i Himalaya
• Play31
• Projekt Cheptigit Primary School - Kenya
• Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
• Promissio
• PUGAD
R
• Raindrop Friends
• Rajo Organisation
• Rapolitics
• RAW - Rights for All Women
• Red Barnet Ungdom
• Redder Af Verden
• Rising Hope
• Røde Kors i Danmark
S
• Samaritans Hand Foundation
• Sammen til Udvikling
• Sankt Vincent Grupperne
• Senegal Voksenskole
• Seniorer uden Grænser

• Seniorhænder til Afrika og Asien (SHAA)
• Sex og Samfund
•	SIND Landsforeningen for psykisk
sundhed

• Skoleliv i Nepal
• Socialdemokraterne
• Socialpolitisk Forening
• SocieTrees
•	Somali Rehabilitation and Development
Association ”SORADA”

• Somalisk Forening for Genopbygning
• Soroptimist Internat. Danmark
• SOS Børnebyerne
• SPOR MEDIA
• Stairway Danmark
•	Støtteforening for Nana Ekua Bri II
Foundation

•	Støtteforeningen i DK for Association
Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso

•	Støtteforeningen til Projekt Nenkashe
Educational Center

• Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda
•	SUDEMA - Sustainable Development
Madagascar

• Sustainable Midwifery
T
• Tandsundhed Uden Grænser
• Tanzibarn
• Terre des hommes, Danmark
• TES (Tanzania Educational Support)
• Tibet Charity
• TRIANGLEN
U
• Ubumi Prisons Initiative
•	Ulandsforeningen for bæredygtig
udvikling (UBU)

• U-landsforeningen Svalerne
•	Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana
People to People

• Ungdommens Røde Kors
V
• VedvarendeEnergi
•	Venskabsforeningen Amigos de El
Doradito

• Venskabsforeningen Danmark-Bhutan
•	Venskabsforeningen Danmark-Burkina
Faso

• Verdens Børn - International Børnehjælp
• Verdens Skove
• Viva Danmark
W
• WoMena
• Working school
• World Service of Mercy
• WWF - Verdensnaturfonden
• Wycliffe Danmark
Y
•	YOUTH DEVELOPMENT FRONTIERS FOR
AFRICA (YDFA)

• Youth for Development Denmark (YFDD)
Ø
•	Økologisk Landsforening (Ulandsudvalgog netværk)

• Østafrikas Venner

Nye muligheder

FOTO: Pernille Bærendtsen

FLERE STØTTEMULIGHEDER
FOR DANSKE
CIVILSAMFUNDSORGANISATIONER
Af sekretariatsleder Erik Vithner
Den danske nødhjælpspulje, DERF (the
Danish Emergency Relief Fund), har i 2017,
siden lanceringen den 1. maj, understøttet
18 meget forskellige danske organisationers 23 indsatser i ti forskellige humanitære
kriser. Der blev bevilliget midler til at støtte
ca. 500.000 mennesker i nød. Det viser, at
der er et stort behov for DERF, som allerede i årets første syv måneder havde modtaget ansøgninger for langt mere end årets
puljebudget. De fleste ansøgninger kom fra
danske organisationer, der var i stand til at
reagere særligt hurtigt i de kriseramte områder, som deres partnere allerede var til
stede i. Samspillet mellem nødhjælp og det
langsigtede udviklingssamarbejde – kaldet
Nexus – er netop et område, som CISU har
fokus på. Her har DERF vist sig at være en
katalysator for netop dette ønskede samspil.
Vi kan efter et år glæde os over, at en del af
CISUs DNA, nemlig partnerskabsprojektet, er
taget med ind i DERF. Langt størstedelen af
DERF-bevillingerne implementeres af lokale
partnerskabsorganisationer.
Den 1. december 2017 igangsatte CISU
endnu et projekt, som åbner for flere nye
muligheder for de danske civilsamfundsorganisationers oplysningsindsatser. Igennem
en EU-bevilling er CISU lead på og samarbejder med fem andre europæiske organisationer om projektet FRAME, VOICE, RE-

PORT! – hvis formål er at forøge og forbedre
kommunikationen om FNs verdensmål for
civilsamfundsorganisationer og dermed
styrke viden og engagement hos EU-borgere
om verdensmålene. Med projektet kan CISUs
medlemsorganisationer støtte oplysningen
om FNs verdensmål på nye måder og med
langt flere midler end tidligere. Samtidigt vil
projektet være med til at udvide vores udsyn
og skabe nye partnere i Europa.
I 2017 gennemførte vi desuden en
gennemgribende puljereform, hvor vi igangsatte flere nye støtteformer og forenklede
en række retningslinjer og procedurer. Bredden i støttemulighederne blev udvidet fra de
mindste indsatser til meget store programmer og med nye muligheder for samfinansiering. Aktuelle analyser og tilbagemeldinger
viser, at vi bevæger os i den rigtige retning
mod endnu bedre at kunne understøtte det
danske, folkelige engagement i samarbejde
med mennesker og og organisationer ude i
verden om udvikling. Og endda med endnu
flere midler. CISU vil i løbet af 2018 lytte til
erfaringerne og analysere udbyttet af reformen med henblik på at justeringer retningslinjerne med virkning fra 2019.
Vi glæder os over, at vi med de nye puljer
og med finanslovens forøgelse af midlerne i
civilsamfundspuljen har sikret os en væsentlig stigning i CISUs samlede puljemidler – til

gavn for de danske civilsamfundsorganisationer indsatser med partnere i udviklingslandene. Vi har samtidig fået bekræftet at
CISUs ydelser heldigvis ikke skal begrænses
af politisk styrede temaer eller geografi, men
kan tage udgangspunkt i, hvor der er folkeligt og fagligt engagement, relevante samarbejdsmuligheder og behov for udvikling
igennem civilsamfundsstøtte.

Mellemamerika
Komiteen i
Nicaragua
En begyndende organisering blandt
unge landmænd/kvinder i tre kommuner i Matagalpa, Nicaragua, har skabt
forudsætningen for fremtidig fortalervirksomhed. De unge har nu øje for at
påvirke lokale aktører til deres fordel. De
unge føler sig stærkere og mere selvstændige, samtidig med at der er stor
vidensdeling imellem dem. Desuden er
landmandskab nu ikke kun et spørgsmål om opdragelse, men også om uddannelse – og etableringen af bæredygtigt skovlandbrug har øget de unge og
deres familiers fødevaresikkerhed.
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Bevillinger
Tekst
2017
Civilsamfundspuljen
Org. navn
Aktion Børnehjælp

Titel
Enhancing agricultural strategy of ARM-ACA project in Baliapal

Bevillingstype
Fælles Færdiggørelse

Bevilget beløb
kr. 28.616

Arkitekter uden Grænser
I ALT
Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Formal land rights in Maputo’s slum

Fælles Færdiggørelse

A participatory and cross-sectorial pilot project to prepare networks and capacities for control of diseases
spreading between animals and humans in rural Bolivian Amazon communities (NETCAP-DIB)
Building the capacities of a GPU in transition
Capacity for citizen driven advocacy for prevention of NCDs in Burundi
Capacity for citizen engagement in prevention and control of NCDs in Rwanda
Clean Environment Initiative Project ( CEIP )
Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho, Peru – Fase III
ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY DRIVEN SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN KÉTAO, TOGO
Fremme af aktivt medborgerskab ved styrkelse af eksisterende lokale frivillige Grass Root Changer Groups
Improved Food Security through introduction of Farmer Family Learning Group in Organic Agriculture in
Assuokow and Odumasi
Maternal and Child Community Health Approach
Paedagogisk inspirations center
Partnerskabsprojekt:Landbrugskursus i Karagwe. Organisering, ledelse og samarbejde
Powerful Flower Workers!
Promoting awareness, capacity, advocacy and accountability for NCDs in 7 sub-counties in Kamuli district,
Uganda
Promotion of decent work and professional development for ECE personnel in Zambia
School Gardens for Students - Promoting Participatory Teaching Methods in Northern Ghana
Securing the human rights of small-scale fisher peoples through the implementation of the SSF guidelines
and the realization of Food Sovereignty
Self-sufficiency and life skills development through digital fabrication project in Bhutan.
Social and political empowerment of leaders in four violence affected communities of Santa Elena, La Paz –
Honduras
Southern Africa Campaign to Dismantle Corporate Power
Strengthening the professional capacity, resilience and methods to combat violence against women in the
occupied Palestinian Territory (oPT) and Denmark
Styrkelse af den agroøkologiske ungdomsbevægelse i fire landkommuner i Nicaragua
Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu
Women we can - improving conditions for female drug addicts in Tanzania
Working Kids
Youth SDGs Awareness through Debate – Uganda
Youth-led Social Change Through Street Sports

Medborgerindsats

kr. 75.000
kr. 103.616
kr. 399.995

Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats

kr. 399.916
kr. 195.702
kr. 257.961
kr. 399.681
kr. 399.822
kr. 398.103
kr. 356.964
kr. 399.922

Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats

kr. 199.207
kr. 163.016
kr. 199.180
kr. 394.369
kr. 399.739

Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats

kr. 392.722
kr. 399.454
kr. 399.606

Medborgerindsats
Medborgerindsats

kr. 398.450
kr. 398.539

Medborgerindsats
Medborgerindsats

kr. 399.765
kr. 398.529

Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats
Medborgerindsats

Advocacy and Capacity Building in TUM
Building a People’s Movement for Peace, Development, Accountability and Democratisation of Lesotho
Democratic and Participator Sector Governing Institutions – Civil Society Engagement in Water Sector Management, Kenema District, Sierra Leone.
EANCDA capacity building for strategy development, national, regional and global advocacy
Elevråd og Unge Ledere: Sammen om Kvalitetsuddannelse
Empower Small Scale Bhutanese Farmers to Increase Food Security and Sustainable Livelihoods through
Agro-Ecological Farming and Food Systems Development
Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia (EASY)
Enhancing rural livelihoods in Nepal
Family Food Security – Linking nutrition and agriculture
Farming, Health and Environment - Nepal 2017-19

Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats

kr. 400.000
kr. 399.999
kr. 198.437
kr. 119.034
kr. 371.515
kr. 400.000
kr. 8.468.112
kr. 1.737.884
kr. 3.048.997
kr. 2.458.726

Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats

kr. 978.467
kr. 830.699
kr. 933.545

Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats

kr. 3.500.000
kr. 2.032.015
kr. 1.341.636
kr. 1.999.326

Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats

kr. 1.683.263
kr. 1.998.791
kr. 977.984
kr. 1.602.373
kr. 2.500.000
kr. 2.674.707
kr. 1.264.204

Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats

kr. 2.974.838
kr. 995.603
kr. 919.930
kr. 1.743.911

Afrika Kontakt
ARD - Art Research Dialoque
Orangutang Fonden/Save the Orangutan
Baptistkirken i Danmark

Improved Food Security: Advocating for climate resilience and nutrition.
Improving lives of trans people in Malawi
Karamoja Indigenous and Modern Health Collaboration project (KIMHECOP)
Let's eliminate Online Sexual Exploitation of Children
New Ways to Grow: Improving Food Security in Southern Chin, Myanmar
Organic Agriculture Climate Change Intervention for Empowering of Smallholder Farmers (ACCISS)
Peace keeping, democracy and improved human rights through mobilization and training of young boys and
girls in Sierra Leone
Pesticide use, Health and Environment – Uganda 2017-20
Pilot-project: Sexual education to young female and male students at the Thai Nguyen University, Vietnam
Prevention of HIV infections and violence among sex workers in Zomba, Malawi
Promotion of alternative livelihoods for landless farmers (including PWDs) in the Yilo Krobo and Upper Manya
Krobo Districts through savings and investment groups.
Push for a People's Government
Rehabilitering af indsatte fra fængslerne i Agadez og Arlit
Rights-based empowerment for community forest management and improved livelihoods in Rungan
SARURA BURUNDI – Integrated Food Security and VSLA Project

Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats
Udviklingsindsats

kr. 1.406.230
kr. 3.017.370
kr. 878.356
kr. 2.455.153

Promissio

Strengthening HIV Prevention and Care among Key Population (Phase II)

Udviklingsindsats

kr. 3.500.000

Dansk Folkehjælp - DFH

Strengthening WASH Structures and Dialogue in 6 Villages in Nugaal Region, Puntland, Somalia

Udviklingsindsats

kr. 3.306.311

Afrika Kontakt

United Against Patriarchy

Udviklingsindsats

kr. 1.400.000

Viva Danmark

Youth as driver of reform in the security and justice sector in Honduras

Udviklingsindsats

Games (Gambia Media Support)
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse
Seniorer uden Grænser
Axis
Ingeniører uden Grænser (IUG)
U-landsforeningen Svalerne
ECO-Village Plus Foundation
Masanga DK
Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania
Karagwes Venner (Uld-80)
Afrika Kontakt
Hope Danmark
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
Axis
Afrika Kontakt
Dansk-Bhutanesiske Samfund
Nunca Mas
Afrika Kontakt
Danner
Mellemamerika Komiteen (MAK)
Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda
Rising Hope
Denmark Lesotho Network (DLN)
Crossing Borders
GAME
I ALT
Danmarks Lærerforening
Denmark Lesotho Network (DLN)
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Kræftens Bekæmpelse
Axis
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Aktion Børnehjælp
ICOEPH (Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø og
Folkesundhed) - DASAM (Dansk Selskab for Miljø- og
Arbejdsmedicin)
Cykler til Senegal
AIDS-Fondet
Dialogos
Viva Danmark
Mission Øst
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
Football for a new tomorrow (FANT)
Dialogos
Dansk Vietnamesisk Forening
AIDS-Fondet
4FairLife

I ALT

kr. 1.982.026
kr. 56.142.345

FIC

Decent Work and Labour Rights, Phase 2

PROGRAM

kr. 10.500.000

Friluftsrådet

PROGRAM

kr. 2.520.754

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

"Eco-Schools in Africa - Promoting the Right to Quality Education - Advocacy for Labour Market Integration in
Kyrgyzstan (Phase II)”
Integrating Livelihoods and Conservation - People Partner with Nature for Sustainable Living

PROGRAM

kr. 3.402.800

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Management Response (Program)

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Integrating Livelihoods and Conservation - People Partner with Nature for Sustainability

Management Response
(PROGRAM)
RevApp (PROGRAM)

kr. 140.750

International Børnesolidaritet

Review cum Appraisal af programmet: Børn som aktører for et demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt
samfund

RevApp (PROGRAM)

kr. 150.000

Viva Danmark

"GALS" Girls Access Life-Changing Support

Støtte til ansøgningsproces

kr. 49.983

Afrika Kontakt

Community access, control and management of land and other natural resources - towards Climate Justice

Støtte til ansøgningsproces

kr. 49.819

AIDS-Fondet

Reducing stigma and discrimination of people living with HIV/AIDS in Itezhi-Tezhi District

Støtte til ansøgningsproces

I ALT

kr. -

kr. 16.714.304

I ALT

kr. 25.699
kr. 125.501

AIDS-Fondet

Reducing stigma and discrimination of people living with HIV/AIDS in Itezhi-Tezhi District

Mission Øst

Social Services 4 Inclusion

I ALT
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EU samfinansiering
Procedure 1
EU samfinansiering
Procedure 1

kr. 250.000
kr. 1.999.999
kr. 449.999

Naboskabspuljen
Org. navn
Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)
Sex og Samfund
Sex og Samfund
Gymnasieskolernes Lærerforening
FIC
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
AIDS-Fondet
AIDS-Fondet
Det Europæiske Hus
LGBT Danmark
3F - Fagligt Fælles Forbund
FIC
Dansk Flygtningehjælp
Friluftsrådet
Mission Øst

Titel
Mobilizing smallholder forest owners and building a foundation for civil society strengthening and organizing through their engagement in local forest owners association(s) in Bosnia and Herzegovina
Developing partnerships for Comprehensive Sexuality Education in Georgia
Forming the basis for scaling up Comprehensive Sexuality Education in Ukraine
Partnership on promoting educational policy capacity, advocacy and school development in Georgia and in
the Georgian teacher's organisation
Capacity Building of youth NGO's and youth to influence Albania's EU integration process
Peer Education for Democracy Building
Introducing Probation service in Ukraine
Ukrainian-Danish Student Conference on Democracy, Human Rights and Diversity
Strengthening the organization of sex workers in Ukraine
Pioneering the inclusion of transgendered persons in HIV-prevention in Ukraine
Inclusion of displaced people with disabilities in Ukraine
LILO Identity in Bosnia and Herzegovina: supporting LGBT individuals in overcoming marginalization and
minority stress
Towards a Rights Based Labour Market in Belarus
New decent job opportunities for youth in Serbia
Towards a Fairer Society (TaFS)
Citizens are actively engaged and influence decision-making on environmental matters at the local and
national level
Living Together, Learning Together: A Child’s Right To Quality Inclusive Education. Phase 2. Replication of an
inclusive education model in Yerevan”

Bevillingstype
Partnerskabsaktivitet

Bevilget beløb
kr. 342.103

Partnerskabsaktivitet
Partnerskabsaktivitet
Partnerskabsaktivitet

kr. 499.969
kr. 494.771
kr. 498.235

Medborgerindsats
Projekt A (under 0,2 mio)
Projekt A (under 0,2 mio)
Projekt A (under 0,2 mio)
Projekt B (0,2-0,5 mio)
Projekt B (0,2-0,5 mio)
Projekt B (0,2-0,5 mio)
Projekt B (0,2-0,5 mio)

kr. 399.999
kr. 184.000
kr. 171.580
kr. 62.800
kr. 499.263
kr. 499.974
kr. 473.415
kr. 440.720

Projekt D (1 - 3 mio)
Projekt D (1 - 3 mio)
Projekt D (1 - 3 mio)
Projekt D (1 - 3 mio)

kr. 1.982.742
kr. 1.191.200
kr. 1.999.998
kr. 1.727.477

Projekt D (1 - 3 mio)

kr. 1.868.384

I ALT

kr. 11.101.553

CISUs Oplysningspulje
Org. navn
100% for Børnene
BISU - Håndværkere uden Grænser
Crossing Borders
Emergency Architecture & Human Rights (EAHR)
GIK - Gladsaxe Idræts- og Kulturforening
Karagwes Venner (Uld-80)
Kræftens Bekæmpelse
Livets Lys
Mission Øst
Mitraniketans Venner
MUNDU - Center for global dannelse
Nepal 2010
Skoleliv i Nepal
Soroptimist Internat. Danmark
SPOR MEDIA
Tibet Charity
I ALT

Titel
Poetic Empowerment Youth in Dialogue
Film om håndværkersamarbejde syd-nord
Peaceful Elections and Youth Resistance for Democracy
Workshopforløb om Socialt Design på Verdens Kultur Centret
Fortællinger fra Kismayo - Dansk støtte i somaliske nærområder
En radiostation som medspiller i udvikling
Oplysning om omfanget og konsekvenserne af ikke smitsomme sygdomme i lav- og mellemindkomst lande
til unge med en sundhedsfaglig baggrund
"En hilsen fra kvinder i Talaimannar"
Brætspil til folkeskoler om vilkår og arbejde i udviklingslande
Positive fortællinger om mennesker og miljø i Indien
Kan undervisere redde verden?
Nepalesiske børnearbejderes skolegang
Skolemad og uddannelse i Nepal en oplevelse for alle sanser
African Women and Design 2017
"STOP" menneskehandel og undertrykkelse af kvinder og børn i Indien
Oplysning om tibetanske flygtninge og deres levevilkår.

Bevillingstype
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet

Bevilget beløb
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 19.965
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 21.500
kr. 20.625

Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet
Oplysningsaktivitet

kr. 25.000
kr. 22.188
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 25.000
kr. 384.278

Nødhjælpspuljen (DERF)
Org. navn
BØRNEfonden

Titel
Emergency Reproductive Health and Wash for South Sudanese
Refugees in Gambella,Ethiopia
Saving lives and alleviating suffering of South Sudanese refugees
and host communities in Rhino Camp
Somalia Conflict and Food Security Crisis; KAALO-DPA
Savings Lives and Stabilization Intervention Project in Galmudug

Modalitet
Life-Saving & Stabilisation

Call Title
South Sudanese Refugee Crisis

Bevilget beløb
kr. 4.260.493

Life-Saving & Stabilisation

South Sudanese Refugee Crisis

kr. 4.403.238

Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation

Conflict and Food Security Crisis
Conflict and Food Security Crisis

kr. 1.990.076
kr. 346.395

Somalisk Forening for Genopbygning (OFROSOM)

Drought and stabilization intervention in Galmudug

Life-Saving & Stabilisation

Conflict and Food Security Crisis

kr. 582.865

Rajo
Game
Dansk Folkehjælp (DKFH)

Lifesaving food distribution in Faraweyne, Somaliland
Lebanon Street Sports Relief (LSSR)
Increased resilience of Syrian refugees and host communities in
South Lebanon
Protection Assistance to the Children and Youth of Gawilan Syrian
refugee camp, Kurdistan Region of Iraq
Improved food security among Extremely Vulnerable Households
in Karamajoa: Napak and Nakapiripirit
Flood and landslides relief response – Ratnapura, SRI LANKA - 2017
Inclusive and integrated humanitarian actions for community- and
home-based IDPs of the Marawi siege
Operation Safe for Marawi IDP children and families
Community Response to Severe and Moderate Acute Malnutrition
in Anfilo, Oromia
Mitigating the effects of drought which is affecting the pastoralist
communities in Miyo
Dawe Serar Community Emergency Relief Project
Ethiopia Food Security Crisis Support
Flooding and Mudslides Freetown Sierra Leone WASH intervention
EWB SL and EWB DK Sept - Nov 2017
Building skills - Saving lives
Emergency Assistance to Flood Victims in Bardiya and Kailali
districts, Nepal
Provide Immediate and long-term Relief to the 2017 flood victims
of Chitwan and Nawalparasi districts of Nepal
Integrated relief and basic livelihoods in Nepal vs.2
Myanmar Refugee Response in Bangladesh

Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation

Conflict and Food Security Crisis
Syrian Refugee Crisis (May 2017)
Syrian Refugee Crisis (May 2017)

kr. 529.649
kr. 999.995
kr. 2.403.980

Life-Saving & Stabilisation

Syrian Refugee Crisis (May 2017)

kr. 2.267.217

Life-Saving & Stabilisation

Uganda Food Security Crisis

kr. 2.551.442

Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation

Floods and landslids in Sri Lanka
Siege in Marawi City, the Philippines

kr. 335.069
kr. 1.971.198

Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation

Siege in Marawi City, the Philippines
Ethiopia Food Security Crisis

kr. 2.920.766
kr. 999.997

Life-Saving & Stabilisation

Ethiopia Food Security Crisis

kr. 1.000.000

Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation

Ethiopia Food Security Crisis
Ethiopia Food Security Crisis
Flooding and mudslides in Freetown

kr. 825.083
kr. 999.963
kr. 873.626

Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation

Flooding and mudslides in Freetown
Floods and landslides Nepal

kr. 499.964
kr. 999.363

Life-Saving & Stabilisation

Floods and landslides Nepal

kr. 748.769

Life-Saving & Stabilisation
Life-Saving & Stabilisation

Floods and landslides Nepal
Myanmar Refugee Crisis in Bangladesh

International Aid Services (IAS)
Dansk Folkehjælp (DKFH)
Somali Rehabilitation and Development Association
(SORADA)

Dansk Folkehjælp (DKFH)
Dansk Folkehjælp (DKFH)
Assist
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Viva Denmark
Børnefonden
International Aid Service (IAS)
Promissio
SOS Børnebyerne
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Dreamtown
CARE
Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)
3F - Fagligt Fælles Forbund
Care
I ALT
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kr. 848.893
kr. 2.499.998
kr. 35.858.039

Programmer / kr. 16.714.304

Naboskabspuljen / kr. 11.101.553

Medborgerindsatser / kr. 8.468.112
Nødhjælpspuljen DERF / kr. 35.858.039

EU samfinansiering Procedure 1 / kr. 449.999
CISU oplysningspulje / kr. 384.278
Støtte til ansøgningsproces / kr. 125.501
Udviklingsindsatser / kr. 56.142.345

Fælles færdiggørelse / kr. 103.616
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Tekst

Verdensmålene

BEVILLINGER KOMMER BREDT UD PÅ
ALLE 17 VERDENSMÅL
Ved en ansøgning til støtte gennem Civilsamfundspuljen skal man notere, hvilke verdensmål indsatsen arbejder med.
Nedenfor er en lille boks for hver gang et af de 17 verdensmål er nævnt i en ansøgning, der førte til en bevilling.
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Nødhjælp

Nødhjælp
er mange ting

EN HALV MILLION
MENNESKER HJULPET PÅ
OTTE MÅNEDER
FOTO: Pernille Bærendtsen

Den 1. maj 2017 var der for første adgang til midler til nødhjælp gennem
CISU, der sammen med Red Barnet og Start Network administrerer
nødhjælpspuljen DERF, Danish Emergency Relief Fund.
Igennem de 23 indsatser, som blev bevilliget
midler i 2017, er en halv million mennesker
hjulpet i ti forskellige kriser. Størstedelen af
de 16 modtagne krise-alerts i 2017 er kommet fra danske organisationer, som gennem
deres tilstedeværelse og partnerskaber i
kriseramte lande har et tæt kendskab lokalt
og er i stand til at reagere.
Der er tale om indsatser, der for eksempel
yder hjælp til gravide kvinder blandt de syd
sudanesiske flygtninge, administrerer maduddeling til sultramte kvinder, børn og ældre
i Somalia samt til beskyttelse af syriske børn
og unge i flygtningelejre i Irak og i Libanon.
Rådgiver og fund manager Signe Atim Allimadi er imponeret over ansøgerne.
- Det er gået over al forventning. Det er første
gang, man har kunnet søge den slags, og vi
kan virkelig se, at der har været brug for puljen,
siger hun.
- Alerts kommer fra brugere af puljen, og det
viser, at danske organisationer har fingeren på
pulsen. Da der var mudderskred i Sierra Leone,
havde vi en alert få timer senere, husker hun.
Også mangfoldigheden af ansøgere har
været slående. Der er givet bevillinger til
blandt andet kirkelige organisationer, børne- og ungdomsfokuserede organisationer
samt ikke mindst til diasporaorganisationer.
- Det er i højere grad end tidligere lykkedes
CISU at engagere diasporaorganisationer som
brugere af puljen og dermed inddrage deres
særlige kompetencer i den danske humanitære
indsats, siger Signe Atim Allimadi.
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Hun kan se, at nødhjælpsarbejdet har styrket
organisationerne og deres partneres samarbejde.
- De har lært hinanden at kende på en ny
måde og har fået et stærkere partnerskab til at
arbejde med både udvikling gennem civilsamfundspuljen og nødhjælp gennem DERF, fortæller Signe Atim Allimadi.
Det giver selvfølgelig en styrke i nødhjælpen, at man allerede har et stærkt samarbejde, men også at den langsigtede udvikling
bliver styrket.
- Det giver en kæmpe legitimitet, at støtten
forbliver i en krisesituation. Det er noget, man
kan bruge på lang sigt, siger hun.

42 millioner kroner blev
tildelt indsatser i 2017
Der har været et stort træk på den danske
nødhjælpspulje. DERF havde en allokering
på 42 millioner kroner til at støtte indsatser i
2017. Ved årsskiftet var der bevilliget 87 procent af budgettet, og der er givet afslag til
41 procent af ansøgningerne. De resterende
midler blev videreført til puljen i 2018, hvor
det bevilligede budget fra Udenrigsministeriet/på finansloven er på 25 millioner kroner.
Til efteråret skal der laves et review af puljen, og det glæder Signe Atim Allimadi.
- Sådan et review skal dokumentere resultaterne og have fokus på, om der reddes liv, og det
glæder vi os til, Signe Atim Allimadi.

Mangfoldighed er en værdi i CISU, og den
kommer også til udtryk i de mange indsatser gennem DERF.
Her er tre eksempler på, hvordan man
kan yde nødhjælp:
Tørkekrise i Somaliland/Rajo: Sammen
med lokale partnere gik den danske organisation Rajo ind i arbejdet med at distribuere mad og andre fornødenheder
til ramte af tørken i Somaliland. Rajo var
dybt involveret i arbejdet, og den lokale
organisation, Al-Rahma, udnyttede det
stærke lokalkendskab og netværk til effektiv distribution.
Sydsudanesiske flygtninge i Gambella, Etiopien/Børnefonden: På grund af
kampe i Sydsudan kom der i en periode
500 nye flygtninge om dagen. Børnefonden og lokale partnere arbejdede hårdt
på at sikre basal sanitet for flygtninge, og
de brugte deres viden og en app til at sikre
fødselshjælp og sikkerhed for gravide.
Internt fordrevne som følge af konflikt
i Filippinerne/DIB: Dansk International
Bosætningsservice, DIB, arbejdede med
internt fordrevne efter konflikter omkring Marawi i Filippinerne. Udover at
yde umiddelbar hjælp med fødevarer og
andre basale fornødenheder sørgede DIB
og lokale partnere for trygge rammer for
børn og unge.

DERF kunne i 2017
understøtte danske
indsatser for at
redde liv og afhjælpe
livstruende nød i ti
forskellige kriser:
• Sydsudanesisk flygtningekrise i Uganda, Sudan, Etiopien og Kenya
• Konflikt og sult i Somalia, Sydsudan,
Nigeria og Yemen
• Syrisk flygtningekrise i Irak, Jordan,
Libanon og Egypten
• Sult i Uganda
• Oversvømmelse i Sri Lanka
• Konflikt i Marawi, Filippinerne
• Sult i Etiopien
• Oversvømmelse og mudderskred i
Freetown, Sierra Leone
• Oversvømmelse i Nepal
• Myanmar flygtningekrise i Bangladesh

Puljereform

KORTE SAGSBEHANDLING OG
LØBENDE FRIST PÅ PULJER
FOTO: Pernille Bærendtsen

Ved indgangen til 2017 gennemførte CISU en reform af civilsamfundspuljen.
Den bød på forenklinger og nye indsatsområder at søge på. Rådgiver
Jacob Thorsen var med i arbejdet, og han er godt tilfreds, selvom mange
forandringer kan medføre skepsis.
- Der er en tilvænningsperiode, men på lang sigt
vil folk se det og opleve det som en forenkling,
vurderer han.
Civilsamfundspuljen har blandt andet åbnet op for løbende og kortere behandlingsfrist for visse bevillinger, og det har ansøgerne taget godt imod, mener Jacob Thorsen.
- Det giver ansøgere en større fleksibilitet og
mindre pres for de frivillige, når der ikke er en
deadline, vurderer han.
- Og så er ansøgningsformatet blevet kortere. I vores medlemsdialog kunne vi høre, at
nogle organisationer stadig mener, det er bureaukratisk, og det anerkender vi. Men man
må også anerkende, at der må et godt dokumentationsgrundlag til, når man skal modtage
offentlige penge. Men vi lytter og ser, om vi kan
forenkle mere, siger Jacob Thorsen.
Og netop det med at lytte er en del af at
skabe de bedst mulige betingelser for ansøgerne. Nok er retningslinjerne nu lavet og på
plads, men de er ikke mejslet i sten. Der er
sket små, løbende ændringer. For eksempel
er nogle beløbsrammer sat op.
- Det er et dynamisk dokument, der bliver
kalibreret med virkeligheden. Det er en fed
proces, hvor vi hele tiden har fagligheden og
skal leve op til kravene fra Udenrigsministeriet,
men vi anerkender præmissen om en hastigt
omskiftelig verden og skal hele tiden følge med
og tune ind, forklarer han.
Vi arbejder frem mod en større justering af
retningslinierne i puljen med virkning fra 2019.

Medborgerindsatser
kan være løftestang for
langsigtet udvikling
En af ændringerne ved reformen var, at der
blev indført en ny form for bevilling: Medborgerindsatser. Den lagde lidt langsomt fra
land med en godkendelsesprocent på ’kun’
52. Siden er den gået op på 68. Man kan altså
sige, at den på et år gået fra at fem ud af ti
til syv ud af ti ansøgninger bliver godkendt.
- Vi er bestemt inde i en god gænge, fortæller
rådgiver Jacob Thorsen.

Han ser især potentiale i en bestemt gruppe
medlemsorganisationer.
- Det er typisk dem, man samlet kan kalde
’charity’ eller hjælpeorganisationer, der får
afslag. Vi vil gerne støtte dem i at arbejde sig
hen imod mere langsigtet udvikling, siger han.
Samtidig med, at man arbejder hen imod
mere langsigtet udvikling, er Jacob Thorsen
meget påpasselig med, at det ikke skal lyde
som kritik af det arbejde, organisationerne
yder og har ydet.

- Det er vigtigt at anerkende det vigtige og gode
stykke arbejde, de laver. De skal stadig lave scholarships og andet hjælpearbejde, der ligger i
deres DNA, men hvordan gør vi det langsigtet?
Hvis hjælpeorganisationer får koblet fortaler
virksomhed og langsigtet udvikling på deres
arbejde, kan de også bruge nogle af de fordele,
de har i forhold til andre organisationer.
- Mange har et super fundament og base i
det, vi kalder service delivery. De har typisk et
kæmpe netværk og er gode til funding og har en
solid base med stor legitimitet. Nu kan de bruge
det og medborgerindsatserne som en løftestang
til det langsigtede udviklingsarbejde, vurderer
Jacob Thorsen.

Reformen blev fulgt nøje
I forbindelse med puljereformen, holdt CISU øje med, at den fulgte de målsætninger, der
var sat op. I CISUs monitoreringssystem er der adskillige indikatorer, der blandt andet
kunne bruges til at måle, at man lever op til ordene i Danmarks udviklingspolitiske strategi:
”I Danmark ydes hvert år en meget stor frivillig indsats, der er afgørende for organisationernes arbejde. Dette gælder ikke mindst i de mange mindre foreninger, som også fremover
skal understøttes i deres samarbejde med partnere i udviklingslandene, der både geografisk
og tematisk favner bredt. Den brede folkelige forankring skal fastholdes i civilsamfundsarbejdet, og der skal derfor ske en forenkling af procedurer og krav fra de puljeforvaltende
organisationer til de ansøgende foreninger, der står bedre mål med karakteren og størrelsen
af indsatserne og foreningernes kapacitet.”
Her er et udpluk af konklusionerne:
Bred folkelig, geografisk og tematisk forankring
• Der var i 2017 fem ansøgninger til tre af de 14 nye lande, der blev inkluderet i 2017
• 21 ansøgere i 2017 havde ikke søgt i de foregående tre år. Ti af dem fik bevilling, herunder tre organisationer, der i perioden har haft en rammeaftale direkte med Udenrigsministeriet
• 33 organisationer, der ikke har fået rådgivning de seneste tre år, fik rådgivning i 2017
• Bevillingerne i 2017 berører samlet set alle verdensmål.
(Se illustration på side 14)
Forenkling af krav
• Status og dialogmøder viste, at retningslinjer er klare, men uddybninger på hjemmesiden er svære at navigere i
• De nye retningslinjer og formater virker logiske, fortæller ansøgere
• Ansøgere beretter, at opdelingen af civilsamfundspuljen gør det lettere at søge
• Antallet af rapporteringer undervejs i projekterne er faldet betydeligt
Forenkling af procedurer
• Ansøgere sætter generelt pris på den løbende ansøgningsfrist
• Mindre ansøgninger er behandlet markant hurtigere end tidligere
• Det online ansøgningsmodul har lettet arbejdet meget for mange, men også givet
frustrationer hos andre ansøgere
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Programmer

BØRNEfonden
arbejder med unge i
Vestafrika
I fire lande i Vestafrika (Benin, Burkina
Faso, Mali og Togo) er samarbejdet
mellem organisationer, der arbejder
med unge, blevet styrket på lokalt
plan. Fordi organisationerne arbejder
i de samme områder, står de over for
mange af de samme problemstillinger
og kan derfor inspirere og lære af
hinanden. Organisationerne nyder
desuden godt af at skabe kontakt
imellem hinanden og lave fælles
planer for aktiviteter fremover. Unge
i områderne blev også inviteret til at
deltage og komme med input. Det
var inspirerende for organisationerne
at se de unges aktive deltagelse og
villighed til at tage ejerskab over at
løse udfordringerne, de står i.

2017 blev et
begivenhedsrigt år
for arbejdet med
programmer

PROGRAMMER,
RAMMER, STRATEGISKE
PARTNERSKABER OG
TILBAGE IGEN?
En række danske organisationer har historisk
haft rammeaftale om støtte til deres indsatser
direkte fra Udenrigsministeriet. Det betød et
årligt beløb fra Udenrigsministeriet (fastsat
på Finansloven) til at lave udviklingssamarbejde for gennem civilsamfundsstøtte. Det
har traditionelt været ret store organisationer. Antallet af organisationer med en sådan
rammeaftale blev af Udenrigsministeriet for
fem år siden sat op fra seks til 18. En del af
CISUs større medlemsorganisationer med
deres daværende programmer gik dermed
over til rammeaftaler. Næsten alle fortsatte
dog som medlemmer af CISU.
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Sidste år besluttede Udenrigsministeriet
at åbne for en ny type strategisk partnerskabsaftale med de større organisationer
med mere snævre tematiske og geografiske
kriterier. De organisationer, der valgte ikke
at søge på de skærpede betingelser, kunne
i stedet videreføre deres indsatser som program hos CISU. I CISU kunne større, erfarne
organisationer allerede søge en programbevilling, hvor pengene bevilliges for en længere periode til et tematisk og/eller geografisk
sammenhængende program med en række
indsatser og partnere. Det blev de ’tilbagevendte’ medlemsorganisationer nu lagt ind i.

Dels har CISU arbejdet med at revidere
de samlede programretningslinjer, og
dels bad Udenrigsministeriet CISU om
at (gen-)integrere tre organisationer i
CISUs programstøtte. De har i de seneste år har haft en direkte aftale med
Udenrigsministeriet. At de kom tilbage
til CISU skyldtes, at de tre ikke valgte at
søge en ny aftale med Udenrigsministeriet inden for de såkaldte strategiske
partnerskaber.

Udenrigsministeriets tidligere bevillinger til
de tre organisationer er overført til CISU, så
de samlet set fik det samme beløb, og det var
udgiftsneutralt for civilsamfundspuljen. Men
det var til gengæld et krav, at programmidlerne skulle konkurrenceudsættes og ikke blot
overføres til de tre organisationer.
Derfor gennemførte CISU i foråret 2017 en
proces med en faglig vurdering af ansøgninger fra de tidligere rammeorganisationer. Ghana Venskab, Verdens Skove og Vedvarende
Energi kom i indbyrdes konkurrence, og
endte med at have lettere forøget eller formindsket budgetbeløb for de næste to år.

Tekst

Og så er der ros til CISU.
- CISU har været meget lydhøre. Det var en
tovejsproces, hvor vi også havde indflydelse. Vi snakker også mere med CISU end med
Udenrigsministeriet, og det synes vi er rart,
siger hun.
Man skal dog ikke tro, at den tætte kontakt
udelukkende gør livet lettere.
- Det er forkert at tro, at man bliver kigget
mindre i kortene i CISU. Men det kan være
positivt, for man er en del af et fagligt miljø
med sparring og input, siger Lene Marie Andreasen.
De tre organisationer fik hver en programbevilling, der kan løbe i to år. Det svarer nogenlunde til det tidspunkt, hvor de alligevel
skulle have forlænget deres rammebevilling.
Fremover skal de i konkurrence med de øvrige programorganisationer under civilsamfundspuljen.
Udover Ghana Venskab, Verdens Skove og
VedvarendeEnergi skulle også Børnefonden
og PLAN ind under en ændret aftaleform.
De fik nemlig godkendt et strategisk partnerskab hos Danida og er i øvrigt ved at slå
sig sammen.

Nye programretningslinjer

FOTO: Pernille Bærendtsen

Det kan lyde hårdt at være i konkurrence
med kolleger i miljøet, men det var ikke nogen voldsom oplevelse, forklarer generalsekretær Lene Marie Andreasen fra Ghana
Venskab.
- Det var ikke helt nyt, for det var også konceptet som rammeorganisation. Der skulle
man vurderes hvert fjerde år, siger hun.
- Men det er jo svært at sammenligne vores
arbejde, for det er vidt forskellige ting, der skal
proppes i et system. Og det system kan aldrig
blive retfærdigt ud i tiende potens, siger hun.
I forhold til projekter kan det for nogle
organisationer være svært at omstille sig
til programmer, men det har ikke været et
problem for Ghana Venskab og de lokale
partnere. De har nemlig arbejdet med det
igennem flere år.
- Programtænkningen er helt på plads i vores organisation, og der er en programfølelse
i Ghana. Så vi skulle skrive ansøgningen om,
men vi startede ikke forfra, for tænkningen har
været på plads, siger hun.

I forbindelse med omlægningen i Danida fik
også CISU nye retningslinjer for programbevillingerne.
- Med dem har vi gentænkt og forenklet ansøgningsprocessen, så de er mere forudsigelige
og afgørelserne undervejs sker på baggrund af
tydelige vurderingskriterier, fortæller sekretariatsleder Erik Vithner.
Blandt andet er beslutningsprocessen
i bevillingssystemet reduceret fra tre til to
processer.
De eksisterende programbevillinger skal
principielt fornyes hvert fjerde år. Lige nu er
der dog flere overgangsordninger indtil det
samlet falder på plads. Det vil efterhånden
blive samlet sådan, at der hvert andet år er
to grupper af programmer, der fornyr deres
program, og hvor andre større organisationer kan ansøge om en programbevilling.
Det betyder, at en større gruppe bevillinger
skal fornyes samtidig. Og i den proces vil de
også blive fagligt vurderet i forhold til hinanden, hvilket vil fastlægge deres endelige
programbudget.
Som en ny mulighed vil CISU hvert år, hvis
der er midler til det, kunne udlodde en mindre pulje til forøgelse af programbevillinger
(tillægsbevilling), hvis de kan dokumentere,
at de med nye tiltag i særlig grad kan tilføje synergi og innovative løsninger til deres
indsatser.

Programmer

Medlems
organisationer med
programmer under
Civilsamfundspuljen
var ved årsskiftet:
• FIC
• Friluftsrådet
• SOS Børnebyerne
• Danish Forestry Extension
(Skovdyrkerne)
• International Børnesolidaritet
• International Aid Services (IAS)
• Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
• Verdens Skove (rammeorganisation
indtil den 31.12 2017)
• Ghana Venskab (rammeorganisation
indtil den 31.12 2017)
• VedvarendeEnergi (ramme
organisation indtil den 31.12 2017)
Fire organisationer er i gang med
ansøgning i 2018 med forventet
program fra 2019:
Axis, Mission Øst, Dansk Folkehjælp
og Aids-fondet

Ikke yderligere pres
på andre midler i
civilsamfundspuljen
CISUs bestyrelse har sikret, at programbevillinger ikke kommer til at tage midler fra den øvrige civilsamfundspulje.
Det er således kun de midler, som i forvejen er bevilliget til programansøgninger, som programansøgere konkurrerer
om (eventuelt tilført midler, der svarer
til det nye programorganisationer hidtil
har trukket fra puljen). Et forøget budget for en programbevilling vil således
blive finansieret gennem tilsvarende
nedgang i andre programbevillinger.
Hvis civilsamfundspuljen som helhed
bliver tilført midler fra Danida, vil et proportionalt beløb efter en bestyrelsesbeslutning blive allokeret til programmer. Disse vil blandt andet kunne blive
fordelt gennem den omtalte tillægsbevilling som alle kørende programmer kan få adgang til. Hvis der sker en
nedskæring af CISUs samlede midler vil
den blive fordelt proportionalt imellem
bevillingerne.
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Strategi

EN STRATEGI FRA EN
MERE STABIL TID
En god strategi fra en
mere stabil tid

FOTO: Pernille Bærendtsen

ASSIST i Sri Lanka
Det sociale system i Sri Lanka har fået
bedre procedurer til at hjælpe ofre for
børnemisbrug. Partnerorganisationen
LEADS har stor ekspertise på dette område og har brugt denne erfaring til at
træne både socialarbejdere såvel som
offentlige ledere og embedsmænd.

Tanzibarn i Usa River,
Tanzania
En landsby er blevet løftet igennem en
ny organisering og et fælleshus, hvor
ugentlige aktiviteter både har styrket
sammenholdet og viden omkring økonomi og sundhed. Medlemmerne af
den nye organisation er blevet styrket til
at blive aktive medborgere i deres lokalsamfund. Størstedelen føler højere grad
af sikkerhed i deres liv og er nu positive omkring deres fremtidsmuligheder.
Mere end 360 personer har tilsluttet sig
den nye organisation, og de udtrykker,
at projektet har forbedret deres liv, særligt i forhold til deres finansielle, sociale
og sundhedsmæssige situation.
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På årets generalforsamling skal CISUs medlemsorganisationer vedtage en ny strategi
for foreningen. Strategien fornyes cirka hvert
fjerde år. Der vil ikke blive ændret væsentligt
på CISUs overordnede vision: Stærke folkelige
organiseringer og fællesskaber, der arbejder
for at sikre menneskers rettigheder, fremme
global retfærdighed og modvirke årsagerne
til fattigdom. Som ændring til visionen vil bestyrelsen dog foreslå, at ordet bæredygtighed
kommer til at indgå. Selvom den kommende
strategi altså bygger nogenlunde på vision som
den tidligere, vil den være anderledes end den
foregående på flere punkter, og det har sine
grunde, forklarer sekretariatsleder Erik Vithner.
- Den nuværende blev til, da det var mere stabilt, forklarer han.
- Strategien for de sidste tre år har været stringent
og skarp. Den er blevet brugt som et stringent
planlægningsværktøj, der blev afspejlet helt ned
i den enkelte medarbejders opgavebeskrivelse,
siger Erik Vithner.
Det gjorde det også muligt at sætte et målsystem op, og det har hjulpet på flere områder.
- Den har blandt andet gjort os bedre til at dokumentere resultater af indsatserne og til at se,
hvor det haltede, siger Erik Vithner.
Små eksempler på de resultater kan man
blandt andet se i de forskellige bokse rundt omkring i dette nummer af Status & Perspektiver.

En ny og mere fleksibel strategi
Strategien for 2014-2018 blev til i en tid, hvor
Forudsigeligheden for CISU både finansielt og
politisk var stor. Siden da har CISUs rammer og
vilkår – såvel som verden omkring os – ændret
sig med større hastighed. Det gør, at en ny strategi skal være mere fleksibel.
- En ny strategi vil derfor være en anden slags
ramme om CISUs indsatser, vurderer Erik Vithner.
- De seneste år har vi måttet gentænke mange
ting, og vi er nødt til at være mere fleksible i vores
opgaveløsning, men strategien skal fortsat lede
os hen imod CISUs vision, siger han.
Der står blandt andet i oplægget til den nye
strategi at: ”Den globale udvikling er kendeteg-

net ved mange, store og hurtige ændringer.
Det betyder, at rammerne for CISUs og medlemsorganisationernes konkrete arbejde bliver
ændret stadig hurtigere – og bliver mere og
mere komplekse. CISU skal fastholde en klar
retning i arbejdet, men skal samtidig være fleksibel og parat til at arbejde med nye tendenser. På denne baggrund er strategien bygget
op med en fireårig ramme og et sæt aktuelle
temaer, der justeres eller ændres hvert år på
generalforsamlingen”.
Der er samtidig kommet en global fælles reference for udvikling igennem FNs verdensmål
og klimaerklæring.
- De har bred opbakning i samfundet også fra
store dele af den private sektor. Men vi ser samtidig at menneskers rettigheder, råderum og fællesskaber er under pres fra mange regeringer og
myndigheder, fortæller Erik Vithner.
Han påpeger også stigende ulighed, konflikter, klimaudfordringer og pengestrømme, der
undviger fællesskaberne som problemer, der
skal arbejdes på.
Erik Vithner har også bemærket, hvorledes
humanitære og udviklingsorienterede indsatser i stigende grad tænkes sammen.
- Det kaldes nexus, og der er en stigende opmærksomhed på, hvordan man bedst kan arbejde med den sammenhæng, siger han.
I forhold til 2014 er verdensmålene en meget
stor ændring, og de vil spille en betydelig rolle
fremover.
- Verdensmålene giver en ramme for, at civilsamfundets udviklingssamarbejde også finder sted i vores egen kontekst, for den knytter
udvikling i udviklingslande sammen med ageren,
leveformer og ressourceforbrug i alle lande, siger
Erik Vithner.
- Men verdensmålene er ikke ufejlbarlige. For
eksempel er det vigtigt at fastholde menneskerettighederne som centrale for opnåelsen af
verdensmålene. Det er ikke givet at alle opfatter
det sådan, siger sekretariatsleder Erik Vithner.
Verdensmålene er sat til diskussion imellem
et panel og deltagerne på CISUs generalforsamling i en særskilt debat. I panelet deltager
blandt andet Mogens Lykketoft, Lotte Hansen
og flere medlemsorganisationer.

Tekst

Medlemsdialog

Det tager vi med
De 35 dialogmøder gav anledning til
at arbejde med en række tematikker
fremover:
• Der er stor differentiering i kapaciteter
blandt medlemsorganisationer og et
behov for at behandle dem forskelligt
• Organisationers bæredygtighed – mobilisering og fastholdelse af frivillige
• Indskrænkende råderum for civilsamfundet i samarbejdslande/shrinking
political space
• Udfordringer og muligheder for udvidelse af netværk og andre typer partnerskaber
• Kommunikation og løbende dialog
med medlemsorganisationerne

FOTO: Pernille Bærendtsen

RUNDTUR GAV BILLEDE AF
CISUS MANGFOLDIGHED
CISUs sekretariat og bestyrelse var i efteråret 2017 på rundtur til
CISUs medlemsorganisationer, og det gav et billede af en mangfoldig
medlemskreds, fortæller rådgiver Mette Kjærtinge.
- Først og fremmest fik vi igen slået fast, at CISU
består af utrolig mange forskellige organisationer med mange forskellige tilgange, holdninger
og kapaciteter. Det er ikke ny viden for os, men
vi har endnu engang fået et indblik i hvad diversiteten blandt andet dækker over, siger hun.
CISU har nydt gavn af en dagligt løbende
dialog med de næsten 300 medlemsorganisationer, og der er også flere gange lavet en
online-undersøgelse af medlemsorganisationerne og deres forhold til CISU. I kølvandet
på nedskæringerne for to år siden blev det
besluttet at udføre en dialog, hvor sekretariatets ansatte og ikke mindst bestyrelsen kom
ud og besøgte medlemsorganisationerne.
Det var en lærerig oplevelse for bestyrelsesmedlem Vibeke Tuxen.
- Det har været en vigtig del af årets arbejde i bestyrelsen og godt for mig personligt at

komme ud og besøge medlemsorganisationer,
jeg normalt ikke har kontakt med, fortæller
bestyrelsesmedlem Vibeke Tuxen.
Møderne foregik over det meste af landet
fra Nykøbing Falster, til Esbjerg og Thisted.
Møderne gav input til blandt andet den kommende strategi og, ikke mindst, til, hvordan
CISU bedre kan imødekomme nogle af medlemsorganisationernes behov.
- Det er uhyre brugbart, mener rådgiver
Mette Kjærtinge.
- Vi vil meget gerne takke alle medlemsorganisationer, der stillede op, for deres værdifulde
og til tider kritiske, men konstruktive, input. Vi
vil generelt gerne bibeholde en åben dialog
med medlemsorganisationerne, og vi vil derfor gerne opfordre dem til løbende at kontakte
os med gode forslag til arrangementer, kurser
eller andet, siger hun.

Det vil blandt andet udmønte sig i nye
kurser og arrangementer, kommunikationsinitiativer samt rådgivning, som er
mere målrettet de konkrete behov i den
enkelte medlemsorganisation. En bedre viden hos medlemsorganisationerne
om, hvad CISU faktisk tilbyder, er højt på
dagsordenen.

E-læringsmodul
styrker arbejdet med
unge i byområder
Udviklingsarbejde i byområder er ofte
domineret af tilgange og metoder udviklet i landområder, hvilket kan give
udfordringer, da mange både formelle
og uformelle strukturer kan være meget
anderledes her. Derfor har PLAN Danmark igennem en række partnerorganisationer samlet et netværk af praktikere
fra 12 lande, der arbejder med unge i
byområder. Sammen har de udvekslet
og diskuteret tilgange og udfordringer.
Dette har ledt til, at PLAN International
har taget byområder ind som en særlig
prioritering i de mere end 70 lande organisationen arbejder i. Derudover er
et E-læringsmodul blevet udviklet, som
kan hjælpe praktikere overalt i verden til
at skabe projekter og initiativer, der kan
styrke børn og unges stemme, engagement og rettigheder i byområder.
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Oplysning og
verdensmål
FOTO: Pernille Bærendtsen

CISUs egen
oplysningspulje
har også fået nye
retningslinjer

CISU ARBEJDER OGSÅ
MED VERDENSMÅL OG
RETTIGHEDER
Hvorfor arbejder CISU
med verdensmålene?
Verdensmålene sætter en dagsorden, der peger på markante forandringer i den globale
udvikling. De indeholder tre dimensioner af
bæredygtighed (social, økonomisk og miljømæssig) og sætter fokus på, at alle mennesker og lande i hele verden har et ansvar for
at bidrage positivt til verdens udvikling – det
såkaldte universalitets princip.
CISU har arbejdet med FNs verdensmål,
siden de blev vedtaget i september 2015. Vi
har fokuseret på at gøre medlemsorganisationerne opmærksomme på, at verdensmålene findes, og hvilket potentiale de indeholder for både civilsamfundet specifikt og
global bæredygtig udvikling generelt.

Hvad er status?
Verdensmålene har vist sig at have folkelig
appel og har allerede nu engageret en masse organisationer, borgere, institutioner og
virksomheder. Der er skabt nye samarbejder
og nye måder at tænke udvikling på. Mange
af CISUs medlemsorganisationer har ændret

fortællingen om det, de laver, til at foregå
inden for rammen af verdensmålene. Mange
ønsker også at integrere dem tættere i både
deres kommunikation og strategi for deres
arbejde. Målene har skabt et nyt fælles sprog
mellem civilsamfundspartnere og mellem civilsamfund og erhvervsliv, kommuner, skoler,
politikere med meget mere.

Hvor skal vi hen?
CISU har i et udkast til ny strategi formuleret,
at vi vil arbejde konstruktivt og kritisk med
verdensmålene som fælles reference for global bæredygtig udvikling. Det betyder, at vi
er klar til at gå et spadestik dybere end blot at
oplyse om målene. Vi vil fremover igangsætte diskussioner om, hvordan vi fremmer de
transformative elementer i målene – herunder de tre dimensioner af bæredygtighed og
universalitetsprincippet – samtidig med, at vi
har øje for de faldgruber, der også kan være.
Eksempelvis vil CISU arbejde for at fremme
forståelsen af, at verdensmål og rettigheder
er tæt forbundne, selvom rettigheder ikke er
nævnt eksplicit i målene.

CISUs oplysningspulje sprang en ansøgningsrunde over. Blandt andet på
grund af en nedgang i midler som følge
af nedskæringer. Nu er den imidlertid
tilbage med to årlige ansøgningsfrister,
i april og oktober, hvor man kan søge
25.000 kroner til en oplysningsaktivitet.
Puljen fik i forbindelse med pausen reformeret retningslinjerne. De væsentligste ændringer er:
• En mindre del af puljen er nu med
løbende ansøgningsfrist. Det er til
mindre aktiviteter op til 10.000 kroner
• Der er åbnet op for – under visse
omstændigheder – at kunne bruge
honorar til aktive fra den ansøgende
organisation
• Der er lagt op til større samarbejde
mellem bevillingshavere
Den løbende ansøgningsfrist er et tilbud om en mere fleksibel tilgang til
uventede muligheder for oplysningsaktiviteter, men ansøgningerne behandles efter samme vurderingskrav som i
runderne.
Åbningen i forhold til honorar er ikke en
åbning for, at oplysningspuljen skal yde
bidrag til lønninger i organisationer. Det
er en åbning for nogle organisationer,
der gerne vil benytte sig af en fotograf
eller lignende med en vis form for tilknytning til organisationen.
Man kan læse mere på cisu.dk/oplysningspulje

FRAME, VOICE, REPORT!

– en pulje til oplysning om verdensmål
Sammen med fem europæiske partnere har
CISU fået en EU-bevilling øremærket til at finansiere engagerende oplysningsarbejde om
verdensmålene. Formålet defineret fra EU er,
at midlerne skal bruges til at styrke europæiske borgeres forståelse af deres roller og ansvar i et globaliseret samfund og motivere til
at deltage i lokale og globale initiativer, som
understøtter global bæredygtig udvikling.
Den pulje, CISU er blevet en del af – og leder
22  STATUS & PERSPEKTIVER 2017-18

af på europæisk plan – hedder FRAME, VOICE,
REPORT! Den bliver uddelt til indsatser, som
forholder sig aktivt til de ”frames” og værdier,
de bruger i deres kommunikation, inddrager
folk fra udviklingslande og gerne samarbejder
med medier og journalister.

Puljen er lancereret
FRAME, VOICE, REPORT! blev lanceret på to
velbesøgte arrangementer i starten af marts

2018. Der var mødt over 90 mennesker op på
de to dage tilsammen, så puljen kommer tilsyneladende på et godt tidspunkt, hvor mange organisationer er klar til at gå aktivt ind i
arbejdet med at oplyse om verdensmålene.
FRAME, VOICE, REPORT! har to ansøgningsfrister den 3. maj 2018 og den 31. januar
2019. Man kan søge op til 220.000 kroner
pr. organisation. Læs mere om puljen på
www.framevoicereport.org

Instagram

INSTANT CISU
Billederne herunder er taget på skift af CISUs medlemsorganisationer til Instagram-kontoen cisudk
Skriv til kj@cisu.dk, hvis du er interesseret i at overtage kontoen i et stykke tid.

CARE i Ghana,
Kenya og Niger
Det er en fordel, når civilsamfundet
rejser en fælles stemme mod en fælles
udfordring. I Ghana, Kenya og Niger blev
praktiske løsninger fra klimatilpasning i
konkrete lokalsamfund brugt til at skabe
opmærksomhed omkring behovet for
støtte til de mest sårbare grupper i samfundet, der også rammes særligt hårdt af
klimaforandringerne. En fælles stemme
der blev rejst både på nationalt, regionalt
og globalt niveau.
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