CISUs forandringsfortælling
Mål

Resultater (outcomes)

CISUs forandringsfortælling forklarer, hvordan CISU
arbejder for at opnå CISUs vision og mission gennem
to strategiske mål (impact); nemlig 1) at mennesker
er engagerede og samarbejder med hinanden omkring
international udvikling og 2) at samarbejdet omkring
udvikling skaber gode og holdbare resultater.

CISUs fire indsatsområder understøtter hinanden og er
med til at skabe en række resultater (outcomes). CISUs
samarbejde omkring udvikling med medlemsorganisa
tioner og andre aktører gør, at CISU kan udvikle lærings
tilbud, der styrker organisationernes ansøgninger til
CISUs puljer og hjælper til, at de opnår bæredygtige
udviklingsresultater i samarbejde med deres partnere
og andre aktører. Disse resultater kommunikerer CISU
i samarbejde med medlemsorganisationerne på en
nuanceret og engagerende måde, så det folkelige
engagement i udviklingssamarbejdet forstærkes.

Udgangspunkt
CISUs udgangspunkt er, at udvikling sker, når menne
sker samarbejder og deltager i fællesskaber med afsæt
i FNs menneskerettigheder og verdensmål. På denne
måde sker udvikling demokratisk og bæredygtigt, og
på en måde hvor ressourcer bliver fordelt retfærdigt.

Tilgange
CISU er en medlemsbaseret platform, der samler og
er talerør for civilsamfundsorganisationer i Danmark.
På den måde støtter CISU mennesker i at mødes og
samarbejde omkring international udvikling. Det er
centralt for CISU at understøtte medlemsorganisa
tionernes arbejde med deres indsatser og samar
bejdspartnere. CISU fremmer nytænkende og krea
tive måder at arbejde på inden for både humanitært
arbejde og langsigtet udvikling.

CISUs arbejde sker igennem fire
indsatsområder (outputs):

• Udviklingssamarbejde – som medlemsbase

ret platform understøtter CISU, at mennesker og
organisationer samarbejder med hinanden og med
andre aktører i forbindelse med humanitært arbejde
og langsigtet udvikling.

• Kapacitetsopbygning – gennem læringstilbud

hjælper CISU medlemsorganisationerne til at styrke
deres arbejde og udvikle deres organisation i en
verden, der hele tiden ændrer sig.

• Puljeforvaltning – ved at udvikle og forvalte puljer

med ordentlighed, sørger CISU for, at relevante ind
satser kan få økonomisk støtte, og at kravene til at
få støtte passer til størrelsen og typen af indsatsen
og organisationen, der søger.

• Kommunikationssamarbejde – i et samarbejde

med medlemsorganisationerne fremmer CISU
nuanceret og engagerende oplysning samt dialog
med beslutningstagere om bæredygtig interna
tional udvikling.

Resultaterne af CISUs arbejde afhænger af antagelser:
At medlemsorganisationerne bruger viden fra CISUs
læringstilbud i deres arbejde. At de bruger CISUs pul
jer. Og at de er interesserede i at formidle viden om
udviklingssamarbejdet og at påvirke rammerne for
deres arbejde.
Når medlemsorganisationerne også bruger viden og
midler fra CISU i deres partnerskaber, og deres arbejde
både er bæredygtigt og leder til mindre fattigdom,
forventer vi, at CISUs overordnede, langsigtede mål
(impact) vil opnås; nemlig at folk er engagerede og
samarbejder med hinanden omkring international
udvikling og at samarbejdet omkring udvikling skaber
gode og holdbare resultater. Dermed opnås CISUs
vision om stærke folkelige organiseringer og fælles
skaber, der arbejder for at sikre menneskers rettighe
der, fremme global retfærdighed og bæredygtighed,
og modvirke årsagerne til fattigdom.

I den globale udvikling sker der mange,
store og hurtige ændringer, som betyder,
at rammerne for CISUs medlemsorganisa
tioners arbejde bliver mere og mere kom
plekse. Derfor arbejder CISU med årligt
fastsatte temaer, som vi undersøger sammen
med vores medlemsorganisationer for at
understøtte deres arbejde.
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Udviklingssamarbejde

Medlemsorganisationer
indgår i dialog med hinanden og andre aktører,
og samarbejder om humanitær, skrøbelig og
langsigtet udvikling.

Kapacitetsopbygning

Medlemsorganisationer
bruger CISU som en
kapacitetsudviklende
platform til at udvikle
deres organisation og at
kunne arbejde i en
foranderlig kontekst.

Puljeforvaltning

CISUs puljer anvendes af
et bredt udsnit af organisationer til en bred
vifte af civilsamfunds
indsatser som bidrager
til at styrke organisatio
ner og samarbejder.

Kommunikations
samarbejde

Medlemsorganisationer
er informerede om ændringer i deres ramme
vilkår og arbejder på at
oplyse på en nuanceret
og engagerende måde
samt deltager i forskel
lige beslutningsfora.
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Vision

Mennesker er engage
rede og samarbejder
med hinanden omkring
international udvikling.

Stærke folkelige
organiseringer og
fællesskaber, der
arbejder for at sikre
menneskers rettigheder,
fremme global retfær
dighed og bæredygtig
hed, og modvirke
årsagerne til fattigdom.

Samarbejdet omkring
udvikling skaber gode
og holdbare resultater.

