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om Projektrådgivningen
 Projektrådgivningen er en sammenslutning af flere end 275 folkelige foreninger i
Danmark, der alle er engagerede i udviklingssamarbejde - enten som deres hovedformål eller som en del af derers aktiviteter.
 Projektrådgivningen udbyder årligt ca. 70 faglige kurser og fyraftensmøder til
medlemmerne. Fyraftensmøder er gratis, mens heldags- og weekendkurser koster
hhv. 200 kr. og 400 kr.
 Projektrådgivningen har udarbejdet en lang række træningsmaterialer og faglige papirer om bl.a. projektplanlægning, partnerskaber og fortalervirksomhed.
Materialerne står til rådighed for alle via hjemmesiden www.prngo.dk
 Projektrådgivningen administrerer Projektpuljen på vegne af Danida. Puljen støtter de folkelige foreningers projekter i udviklingslandene med op til 5 mio. kr. I
2011 godkendte vi indsatser for i alt 101,3 mio. kr.
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 Medlemsforeningerne får adgang til gratis rådgivning om, hvordan projekter og
aktiviteter kan tilrettelægges, om strategi og organisationsudvikling, om samarbejde med partnere i udviklingslandene og meget mere.
 Udgifterne til rådgivning og kurser dækkes via tilskud fra Danida. Den politiske
indsats på vegne af medlemmerne finansieres alene via medlemskontingenter
og andre egen-indtægter.
 Projektrådgivningen repræsenterer sine medlemsforeninger i NGO FORUM og en
række tværgående råd og udvalg. Desuden arbejder vi på at fremme medlemsforeningernes intereresser i forhold til Udenrigsministeriet og Folketinget.
 Projektrådgivningens medarbejdere rejser jævnligt i partnerlandene i Afrika, Asien
og Latinamerika. Læring og erfaringer bliver stillet til rådgighed for bl.a. medlemsforeningerne, det øvrige bistandsmiljø samt de danske ambassader.
 Gennem kurser og faglig rådgivning udvikler Projektrådgivningen medlemsforeningernes faglige kompetencer med henblik på at fremme jævnbyrdige partnerskaber og styrke de ekstra værdier danske foreninger tilfører partnerskaberne.
 Hvis vi skal skabe varige forandringer i udviklingslandene, kræver det også ændringer i Danmark. Derfor støtter Projektrådgivningen oplysning, kampagner og
holdningsbearbejdning i Danmark via kurser, rådgivning og vores egen Oplysningspulje.
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Skal vi skifte navn til
CISU - Civilsamfund i Udvikling?
Navnet Projektrådgivningen stammer fra vores ’fødsel’ i
1995. Dengang var det meget præcist – rådgivning om
projekter var lige præcis dét, den nye forening beskæftigede sig med.
Sådan er det bare ikke længere. I dag arbejder vi
langt bredere med at understøtte civilsamfundets rolle i
udvikling via bredere kapacitetsopbygning af folkelige
foreninger, forvaltning af langt større og flere forskellige
støtteordninger, understøttelse af netværksdannelse,
varetagelse af medlemmernes interesser i Danmark og
facilitering af viden fra og om Syd.

Vi har et forslag til et nyt navn
Bestyrelsen mener, at tiden er inden til at finde et nyt
navn, som bedre afspejler, hvad vi arbejder med. Derfor
skal Projektrådgivningens generalforsamling 28. april
2012 tage stilling til et forslag om at ændre navnet til

CISU - Civilsamfund i Udvikling. Bestyrelsen synes, det
er et godt navn, fordi:
 Det indeholder de to centrale nøglebegreber udvikling og civilsamfund, som kan favne hele vores
virksomhed uden at være intetsigende.
 Det har en fin dobbelttydighed: Det kan læses både
som civilsamfundet i Danmark, der er engageret
i udvikling – og som et civilsamfund, der selv er i
udvikling. Og begge dele er vigtigt.
 Det kan oversættes til engelsk uden at miste betydning: Civil Society in Development.
 Navnet CISU er mundret og let at udtale - både på
engelsk og dansk.

OBS: Hvis du læser
dette efter 28. april
2012 er beslutningen
taget. Se resultatet på
hjemmesiden...

FAGLIG UDVIKLING
UDVIKLINGSPOLITIKKEN
I 2011-12

En stærk rolle for

civilsamfundet

Projektrådgivningen har i 2011-12 arbejdet på at påvirke det nye Folketing og
den nye regering til at fastholde de folkelige foreninger som en vigtig del af
Danmarks udviklingspolitik. Vi mener, civilsamfundet har en afgørende rolle i
arbejdet for en bedre og mere retfærdig verden - både i Nord og i Syd

Lige nu er tendensen i den internationale bistandsverden, at bistanden skal være mere effektiv, og at regeringer og befolkninger i udviklingslandene skal have
meget stærkere indflydelse på, hvordan bistanden
bliver brugt. Det er vi i Projektrådgivningen fuldstændig enige i.
Der er også en stigende forståelse for, at civilsamfundet har en afgørende rolle i udviklingsarbejdet. Det er vi
også enige i.
Men desværre bliver civilsamfundet og de folkelige
organisationers rolle ofte reduceret til, at de skal være
vagthunde over for regeringen og virksomhederne og
levere serviceydelser på 'bestilling' fra regeringer og
donorer.
Det er vigtige opgaver, men hvis vi stopper hér, begår
vi en stor fejl. Vi overser en lang række andre funktioner og roller, som et levende, mangfoldigt og uafhængigt civilsamfund udfylder i et velfungerende samfund.

Civilsamfundet er rammen for social dialog
En stærk folkelig organisering sikrer et dynamisk og
ligeværdigt mod- og medspil til staten og markedet.
Det er en vigtig del af grundlaget for et velfungerende
samfund og for bæredygtig og fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst.
Civilsamfundets organisationer er rammen for social
dialog, for borgernes bestræbelser på at sikre deres
rettigheder, kæmpe for en retfærdig fordeling af samfundets ressourcer og forbedre deres daglige livsvilkår
- ud fra deres egne prioriteringer og mål.
Stærke civilsamfund er en forudsætning for menneskers aktive deltagelse i samfundets processer, for
oplevelsen af medborgerskab og for folks mulighed for
at tage et praktisk og politisk medansvar for samfundets udvikling.
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Danmarks særlige tradition og historie
Civilsamfundet og dets organisationer er derfor ikke
blot nyttige instrumenter til at nå regeringers, donorers og internationale udviklingsorganisationers mål.
Uafhængig folkelig organisering har en værdi i sig selv.
Det danske udviklingssamarbejde må derfor ikke
sigte alene mod statsopbygning og økonomisk vækst.
At styrke civilsamfundet og borgernes egne organiseringer skal være et selvstændigt og centralt mål.
Vi mener samtidig, at Danmark og de danske folkelige foreninger har nogle særlige faglige og demokratiske forudsætninger som partnere, der fremmer, inspirerer og understøtter folks egne lokale organiseringer.
Det har vi i kraft af vores egen historie og tradition.

Vores opfordring til regeringen og
Folketinget:
 Pas på, I ikke reducerer civilsamfundet og folks
egne organiseringer til at være et instrument for
jeres egen politik.
 Hold fast i, at et levende, mangfoldigt og uafhængigt civilsamfund er et mål i sig selv - både i Danmark, Europa og de lande, vi giver udviklingshjælp.
 Brug de danske folkelige organisationers kompetencer og erfaringer aktivt i udviklingssamarbejdet.
Vi ved, at disse opfordringer til politikerne samtidig
forpligter os selv i de folkelige foreninger til at være
dygtige, effektive, omstillingsparate og ydmyge over
for opgavens kompleksitet. Den forpligtelse er vi parate
til at leve op til!
Vibeke Tuxen
Formand for
		
Projektrådgivningen

Erik Vithner
Leder af sekretariatet

Husk også:
Måske nyt
navn

Bestyrelsens fokusområder i 2012-13
Nye støtteformer og Projektpuljen:
Danidas forskellige støtteformer via de danske civilsamfundsorganisationer er til diskussion. Projektrådgivningen kan meget vel få flere midler under administration.
Bestyrelsen vil arbejde for, at de forskellige puljer giver
de bedste betingelser for et mangfoldig og kvalitetspræget folkeligt engagement i udviklingssamarbejdet.

Fortalervirksomhed i Danmark
Bestyrelsen vil fastholde et stærkt fokus på oplysningsarbejde og holdningsbearbejdning i Danmark gennem bl.a.
Verdens Bedste Nyheder kampagnen, vores egen Oplysningspulje og måske EU-finansierede projekter.

Udvikling af de faglige ydelser
Vi skal løbende udvikle og tilpasse vores tilbud til medlemsforeningerne og vores samspil med det øvrige miljø i
Danmark. Bestyrelsens mål er, at Projektrådgivningen
fortsat er en central aktør i kapacitetsopbygningen af
både små og store, erfarne og uerfarne foreninger.

Følge den nye lov og strategi samt revision af
Civilsamfundsstrategien
Den nye lov om dansk udviklingsbistand og den nye
strategi for bistanden ventes vedtaget af Folketinget før
sommerferien. Derefter skal lov og strategi omsættes til
konkret virkelighed. Civilsamfundsstrategien (det 3. vigtige dokument, som sætter rammer for bistanden og for de
danske folkelige foreningers udviklingsarbejde) skal evalueres og revideres i løbet af det kommende år. Bestyrelsen
vil forsøge at få maksimal indflydelse både på formuleringer og implementering i praksis - bl.a. med afsæt i vores
eget Udviklingspolitiske Holdningspapir (se neden for)

Mangfoldighed og råderum i udvilingslandene
Bestyrelsen vil forsvare civilsamfundenes mangfoldighed
og råderum i udviklingslandene samt arbejde for at fremme forståelsen for den strategiske betydning af synergien mellem funding i Nord og Syd og de langsigtede partnerskaber mellem de folkelige foreninger i Danmark og
deres partnere i Syd.

Nyt Udviklingspolitisk Holdningspapir
Projektrådgivningens bestyrelse vil gerne tale med en stærk
stemme i den danske og internationale debat om udviklingspolitikken. Derfor er der brug for et klart mandat fra medlemsforeningerne, så bestyrelse og medarbejdere ved, hvad der er
opbakning til.
Papiret er fremlagt på årets generalforsamling og handler
især om, hvilken rolle civilsamfundet skal spille i udviklingspolitikken (både i Nord og i Syd).
Papiret beskriver Projektrådgivningens grundlæggende holdning, og hvad vi selv skal gøre for at nå disse mål. Samtidig
rummer papiret en række klare anbefalinger til regering og
Folketing samt til de danske folkelige foreninger.

Læs papiret på www.prngo.dk
eller scan koden med din mobil
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FAGLIG UDVIKLING
VERDEN
OMKRING OS

'Bistandsverdenen' i bevægelse

-nye udfordringer og nye muligheder

Medlemsforeningerne har meget
forskellige forudsætninger, ønsker og behov
De flere end 275 medlemsforeninger i Projektrådgivningen er vidt
forskellige hvad angår fx udviklingsfagligt fokus, valg af lande og
målgrupper, organisatorisk styrke, erfaring, medlemskreds osv.
Den store mangfoldighed betyder, at foreningerne efterspørger
forskellig rådgivning og kursustilbud, og at de har meget forskellige forudsætninger for at søge støtte i Projektpuljen og andre
offentlige puljer.
Det stiller stigende krav til Projektrådgivningens evne til at
differentiere og målrette sine ydelser til medlemmernes behov.

Udviklingen går stærkt i Verden
omkring os. Projektrådgivningen står over for ændrede krav
og forventninger fra både vores
medlemsforeninger, fra Udenrigsministeriet og fra partnerlandene i Afrika, Asien og Latinamerika. Det giver os mange
nye udfordringer - men også
nye muligheder.

Ændrede støtteformer?
Flere af puljerne er til diskussion
I foråret 2012 er der opstået en ny diskussion om støtten til de
folkelige foreningers udviklingsarbejde. Den handler både om
støttens samlede størrelse, og om hvordan den skal bevilliges.
I skrivende stund kender vi ikke fremtiden for Enkeltbevillingen,
tipsmidlernes puljer til u-landsarbejde og Genbrug Til Syd. Og vi
ved heller ikke, om flere af vores medlemsforeninger vil få status
af rammeorganisationer. Men vi ved, at meget kan blive ændret,
og at det kan få stor betydning både for medlemsforeningernes
arbejde og for den måde Projektrådgivningen yder støtte.

Opgaven indad: Udvikling af organisation, støttemuligheder og de faglige tilbud til medlemsforeningerne
Projektrådgivningen skal fortsat udvikle de faglige ydelser og være klar til ændringer i rammerne for vores arbejde og i vores tilbud til medlemsforeningerne:
 Vi skal udvikle vores kurser, rådgivningstilbud og faglighed, så vi kan imødekomme nye og mere forskelligartede behov hos medlemsforeningerne.
 Vi skal tilpasse Projektpuljen til nye økonomiske rammer og udviklingspolitiske
mål - og være parate til at påtage os administrationen af andre støttepuljer.
 Vi skal løbende udvikle vores organisation og medarbejdernes
faglige kapacitet, så vi kan løfte nye og mere komplekse opgaver.
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ANNI LOGIEL

Internationale tendenser: Effektivsering,
harmonisering og stærkere ejerskab i Syd

formand for NGO KATHES i
Karamoja, Nord-Uganda

Der er lige nu stærkt internationalt fokus på at gøre bistanden mere effektiv, på at få bedre sammenhæng i donorlandenes, de store fondes og
de multilaterale organisationers indsats samt på at bekæmpe fattigdom
via økonomisk vækst.
Det står klart for alle, at u-landenes problemer løses bedst af de fattige
landes egne regeringer og befolkninger. Derfor er der stigende vægt på at
skabe ejerskab i Syd, samtidig med at civilsamfundets råderum mange
steder er under pres. Det stiller øgede krav til civilsamfundets egen transparens og ansvarlighed såvel som evne til strategisk at arbejde inden for nye
rammer i udviklingslandene.

Nye politikker i Danmark:
Mere fokus på rettigheder og budgetstøtte
Den nye udviklingsstrategi og lov om udviklingssamarbejdet ligger i
forlængelse af de internationale tendenser og vil formentlig betyde, at
flere danske udviklingsmidler vil gå via multilaterale organisationer eller
direkte til u-landenes regeringer og civilsamfund.
Samtidig vil en rettighedsbaseret tilgang blive central i udviklingspolitikken, mens resultater og effektivitet bliver parametre i den måde, bistanden bliver fordelt til bl.a. de folkelige foreninger.
Det kan betyde, at både Projektrådgivningen og de danske u-landsforeninger får nye roller, og at vi skal kunne argumentere stærkere og klarere
for vores betydning og vores støttemidler.

Opgaven udad: En stærkere rolle med at repræsentere og
varetage interesser - i Danmark og i Syd
Projektrådgivningen skal arbejde mere målrettet på styrke det danske civilsamfunds
deltagelse i udviklingssamarbejdet, forsvare civilsamfundenes mangfoldighed og
råderum i udviklingslandene samt sikre adgang til gode fundingmekanismer.
 Det kræver et stærkt og klart mandat, så bestyrelse og sekretariatet ved, hvad
de har opbakning til blandt medlemsforeningerne.
 Vi har brug for flere uafhængige midler, så vi kan agere frit og uafhængigt
uden at blive beskyldt for at bruge Danidas penge på at politisere.
 Medlemsforeningerne skal være med til at løfte opgaven og selv være parate til at
arbejde med holdninger og politisk påvirkning både i Danmark og internationalt.

Hvad var det vigtigste, der skete
indenfor udvikling og civilsamfund i 2011?
Det vigtigste i Karamoja (Norduganda) er, at regionen er blevet mindre
konfliktfyldt, efter at både regeringen og udviklings organisationer har
involveret mange landsbyer i forskellige fredsinitiativer, træninger og
afvæbningsprogrammer. Nu er der
ikke så mange kvægtyverier, og man
kan bevæge sig frit på vejene.
Hvor satte du dit største aftryk i
2011?
NGO KATHES har i 2011 været med
til at sikre, at flere mødre bliver
henvist fra traditionelle fødselshjælpere i landsbyerne til de officielle
sundhedsklinikker, når de skal føde.
Dette vil på sigt være med til at
nedbringe raterne for mødre- og
børnedødelighed i Karamoja.
Hvad skal vi holde øje med i
2012?
I 2012 vil det blive spændende at
følge udviklingen blandt kvinderne,
når de bliver styrket i deres viden om
demokratiske rettigheder, reproduktiv sundhed og hygiejne, samt den
øgede andel der bruger sundhedsklinikken, når de skal føde.
Hvad ser du som den vigtigste
opgave for KATHES i 2012?
Den vigtigste opgave for NGO
KATHES bliver fortsat at styrke samarbejdet mellem traditionelle healere og de officielle sundhedsarbejdere. Derudover at styrke kvinder i
landsbyerne gennem undervisning i
demokratiske rettigheder og kønsrelaterede emner.
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RETTIGHEDER

Rettighedsbaseret tilgang

- hvad betyder det?

Lars UdsholT

Direktør i Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling, DMR-U
Hvad var det vigtigste, der skete
indenfor udvikling og civilsamfund
i 2011?
Konferencen i Busan i slutningen af
året om aid effectiveness var anledning, at mange civilsamfundsorganisationer spurgte sig selv, hvad deres
bidrag til en mere retfærdig verden
med færre fattige egentlig er. Og nok
så væsenligt blev der udviklet et fælles grundlag for den fremtidige indsats i form af Siem Reap CSO Consensus on the International Framework
for CSO Development Effectiveness.
Hvor satte du dit største aftryk i
2011?
2011 blev det femte og sidste år hvor
jeg arbejde som selvstændig konsulent i firmaet capacitate (jeg tiltrådte i
DMRU i februar i år). En af de mest
udfordrende opgaver var udarbejdelsen af en rapport om hvordan danske
organisationer arbejder med civilsamfundsstrategiens målsætninger
Hvad skal vi holde øje med i 2012?
I årets første kvartal blev en ny dansk
udviklingsstrategi til. Mange danske
organisationer er glade for, at rettighedsbaseret baseret udvikling nu står
centralt. Men det er fremdeles uklart,
om og hvordan dette udfordrende
begreb egentlig omsættes til effektiv
danske bistandsindsatser.
Hvad ser du som den vigtigste
opgave for DMR-U i 2012?
Vi skal sikre anerkendelse om den
indsats som danske trosbaserede
udviklingsorganisationer leverer i
kampen mod fattigdom og for et værdigt liv i klodens fattigste samfund. Og
vi skal udfordre vore medlemsorganisationer til aktivt at bruge deres værdier
og identitet i partnerskaber med lokale
trosbaserede organisationer.
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Danidas nye udviklingsstrategi vil gøre rettigheder til omdrejningspunktet for dansk udviklingsbistand. Det betyder, at aktiv deltagelse
og civilsamfundets organisering skal i centrum - også for de danske
u-landsforeningers arbejde
Det nye fokus på rettigheder ligger helt i forlængelse af de holdninger og faglige metoder, som
Projektrådgivningen bruger og står for.
Men hvad betyder en rettighedsbaseret tilgang
egentlig? Og hvordan vil denne tilgang påvirke
den samlede bistand og de folkelige foreningers
indsatser? Vi giver et bud her:

En tilgang, et mål og et indsatsområde
For at få effekt skal rettigheder være en samlet
tilgang og ramme, der skal gennemsyre alle dele
af udviklingssamarbejdet. Det følger også, at
opfyldelse af poltiske, sociale og kulturelle rettigheder er et mål i sig selv - og ikke kun et middel
til fx økonomisk vækst.
Samtidig er rettigheder et særskilt indsatsområde. Der skal gennemføres målrettede indsatser,
der fremmer rettigheder, god regeringsførelse og
demokrati. En rettighedsbaseret tilgang kan gå
hånd i hånd med en generel fattigdomsorientering og med hensyn til miljø og bæredygtighed
ud fra en forståelse af kommende generationer
som rettighedshavere.
Det er vigtigt at understrege, at rettigheder
ikke er knyttet til bestemte støttemodaliteter
(budgetstøtte, bilateral/mulilateral, via civilsamfundet osv.) men kan bruges som tilgang overalt.

Aktiv deltagelse og organisering
Blandt de centrale rettigheder er retten til at
deltage aktivt i samfundslivet og retten til at
organisere sig frit omkring varetagelse af egne
interesser. Dermed bliver folkelig organisering og
I teleselskabet MTNs reklamer
kobles ny teknologi, udvikling og
rettigheder direkte sammen.
Her fra det nordlige Uganda

Læs NGO FORUMS notat om
RBA på politik.prngo.dk
eller scan koden med din
mobil
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kapacitetsopbygning en endnu vigtigere del af
udviklingssamarbejdet. Også for den del af udviklingsindsatserne som involverer de folkelige
organisationer i Danmark.
Deltagelse gælder vel at mærke for alle dele af
samfundet og på alle niveauer. Deltagelse sikres
ikke alene gennem nationale lobbyorganisationer, men gennem en omfattende og mangfoldig
organisering. Ikke mindst af de fattigste og
marginaliserede grupper. Det forudsætter, at der
er et legalt politisk rum for organisering, og at
der skabes kapacitet gennem viden, uddannelse,
samarbejde og motivation.

De folkelige organisationer er nøglen
Stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund
i udviklingslandene er således tæt forbundet med
rettighedsbaseret tilgang: De er hinandens forudsætning og styrker gensidigt hinanden.
Civilsamfundets organisationer har roller, som
rækker langt ud over at være vagthunde over for
regeringen og at løse serviceopgaver for staten
eller det internationale samfund. Det handler
også om praktisk samarbejde om hverdagens
opgaver, om at skabe dialog og støtte demokrati,
om kulturel identitet og meget mere.
For de danske u-landsforeninger betyder rettighedsbaseret tilgang bl.a. et øget fokus på
organisering og kapacitetsopbygning som en
central del af partnerskaberne, og at de danske
foreninger med deres eget eksempel kan demonstrere værdien af legitime og demokratiske organisationer.

Udviklingstrekanten beskriver den strategiske
sammenhæng mellem serviceydelser, organisationsudvikling og sikring af rettigheder.

Udviklingstrekanten:
En nøgle til strategisk sammenhæng
Alle erfaringer viser, at vi ikke kan skabe reel og varig udvikling ved blot at give traditionelle serviceydelser til de fattige i
form af fx skoler, brønde, generatorer og kunstgødning.
Fokus er derfor i stigende grad på at støtte lokale organisationer i også at lave fortalervirksomhed og kæmpe for, at folk
får opfyldt deres rettigheder.
Tanken bag Udviklingstrekanten er, at serviceydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed hænger tæt sammen
og gensidigt understøtter hinanden - hvis de vel at mærke
ses som en strategisk helhed.
Strategiske ydelser og organisationsudvikling vil ofte være
en forudsætning for en vellykket indsats for styrkede rettig-

heder. På kort sigt kan levering af konkrete ydelser være med
til at sikre en organisation opbakning og kapacitet samt give
dem eksempler og cases til brug ved fortalervirksomhed. På
længere sigt kan vellykket fortalervirksomhed være med til at
styrke en organisation yderligere samt sikre, at myndighederne tager ansvar og leverer flere serviceydelser.
Projektrådgivningen har udarbejdet et positionspapir om
Udviklingstrekanten, hvor vi giver vores bud på, hvordan den
skal bruges i praksis.
Hent positionspapiret på www.prngo.dk
eller scan koden med din mobil

Dansk Ugandisk Venskabsforening arbejder i
det nordlige Uganda, som
langsomt er på vej op efter
mange års blodig konflikt.
Deres erfaring ligner
mange andres: Selv det at
træne piger i at sy skal
indgå i en strategisk sammenhæng for at have en
virkning på længere sigt.
En måde er at organisere
kvinderne i arbejdsfællesskaber, hvor de kan støtte
hinanden og sammen
forbedre deres vilkår - også
efter projektet er formelt
afsluttet
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KOMMUNIKATION
FAGLIG UDVIKLINGOG MEDIER

Oplysningspuljen: Viden og
holdningsændringer i Danmark
Oplysning og kampagner er en vigtig del af udviklingssamarbejdet. Projektrådgivningen støtter indsatsen for at ændre holdninger og skabe forandringer i Danmark gennem
bl.a. kurser, Oplysningspuljen og engagement i kampagnen Verdens Bedste Nyheder.
Siden 2009 har Projektrådgivningens Oplysningspulje støttet
oplysnings- og kampagnearbejde i Danmark. Pengene kommer primært fra ubrugte oplysningsmidler i Projektpuljen,
suppleret med tilskud direkte fra foreningens kasse.
I 2011 blev 501.187,50 kroner fordelt på 34 foreninger, der
sprang ud i så forskellige projekter som postkortkampagne,
danseforestillinger, computerspil, kortfilm og fotoudstillinger.
På forskellig vis fortolkede medlemsforeningerne deres version af u-landsoplysning, og sammen har de været med til at
udvide danskernes opfattelse af, hvad udviklingsarbejde er og
kan være.
For mange af de foreninger der fik støtte fra Oplysningspuljen, var det lige præcis det bidrag, der gjorde det muligt for
dem at gennemføre deres projekt. Når frivillige kræfter bærer

foreningen kan et økonomisk bidrag, selv i mindre omfang
som det er fra Oplysningspuljen række langt og skabe noget,
der markerer foreningen i lokalområdet.

Produkterne lever videre
Flere af de projekter som Oplysningspuljen støttede i 2011
lever længere end året ud. Videoer får deres eget liv på nettet,
fotoudstillinger vandrer fra bibliotek til bibliotek i flere år og
rundt omkring på folkeskolerne arbejder de med materiale,
som medlemsforeningerne har produceret med støtte fra
Oplysningspuljen.
Selv om oplægsholderen fra Kenya for længst er rejst hjem
fik hun plantet ideer hos publikum, som nu tager dem med i
deres arbejde med udvikling.

Puljen for 2012 tom på rekordtid
Puljen er i 2012 på 550.000 kroner, og vi åbnede for månedlige ansøgningsrunder 1. marts. Allerede 1. april havde vi
modtaget så mange gode ansøgninger, at puljen er tom.
Mange af projekterne kobler sig - som efterlyst i retningslinjerne - til 'Verdens Bedste Nyheder' kampagnen.
Læs mere om Oplysningspuljen på
www.prmgo.dk eller scan koden med din mobil

Nye medier i udviklingsarbejdet
Projektrådgivningen har i handlingsplanen for 2011-12 særligt fokus på,
hvordan nye medier og informationsteknologier kan bruges aktivt, både
som en del af indsatserne i udviklingslandene, i dialogen mellem partnerne og i oplysningsarbejdet i Danmark.
Kurser og fyraftensmøder om nye kommunikationsteknologier er nu en
fast del af vores kursustilbud, og Projektrådgivningen prøver selv at eksperimentere med forskellige nye medier.
Især mobiltelefoner åbner helt nye muligheder for kommunikation,
adgang til viden, erfaringsudveksling og dokumentation i takt med, at
mobilnettene dækker næsten ethvert hjørne af kloden. Samtidig falder
priserne på smartphones med kamera, internetadgang og gps.
Se vores blog om nye medier, aktivisme og Afrika
på www.medier.prngo.dk eller scan koden med din mobil
10
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Scan koden med din mobil og se
den flash mob, hvor frivillige fra
Aarhus under kampagnen i 2011
blev til frugtstatuetter midt på
strøget - til stor forundring for de
forbipasserende shoppere.

Flere gode nyheder fra verden i 2012
Projektrådgivningen er en af initiativtagerne til
den landsdækkende kampagne ’Verdens Bedste
Nyheder’ og er meget aktive i både kampagnens
styregruppen og med koordination af indsatsen i
Aarhus på selve kampagnedagen den 14. september 2012.
Under sloganet ”Kampen mod fattigdom bærer
frugt” bringer kampagnen viden om FN’s 2015mål ud til danskerne ved at uddele frugt og gode
nyheder fra verdens fattigste lande til morgentrafikanterne i over 100 byer i rundt om i Danmark.

Med overraskende budskaber som ”En ud af tre
afrikanere er nu middelklasse” og ”Hver anden
afrikaner ejer en mobiltelefon” fortæller ’Verdens
Bedste Nyheder’, at udviklingsarbejdet faktisk
nytter.
For en gangs skyld er her en mulighed for at
give folk opmuntrende nyheder om situationen
for de fattigste i verden. Meld jer til kampagnen
og vær med når vi den 14. september uddeler
frugt og opløftende nyt fra verden.

Bland dig på det nye debatforum
Projektrådgivningen har i starten af 2012 lanceret et særligt forum for blogs og debatter. Her kan
du følge aktuelle diskussioner om udviklingspolitikken og Projektrådgivningens 'indre liv', og du
kan følge med i de resjer, vores
medarbejdere rapporterer fra.

Se alle blogs på
debat.prngo.dk
eller scan koden
med din mobil

Og så kan du selvfølgelig selv kommentere og
blande dig i debatten - både på de enkelte blogs
og på vores Facebook side!

Fatuma Ali

formand for foreningen
Mental Health in Somalia
Hvad var det vigtigste, der skete
indenfor udvikling og civilsamfund i 2011?
I 2011 fik Danmark en ny regering.10
år med borgerlige partier ved magten
og med parlamentarisk støtte fra
Dansk Folkeparti var slut. Jeg hører til
dem,der bød den nye regering velkommen, fordi der var behov for og
håb om ændringer,der kunne give
bedre vilkår til de svage i samfundet
og et mere humant ansigt til Danmark ude i verdenen.
Hvor satte du dit største aftryk i
2011?
Mit største aftryk i 2011 har været
implementeringen af den nye sengeafdeling på Mental Health Center i
Burao, og etableringen af et fast
undervisningstilbud i behandling af
psykisk sygdom til de indlagte patienter og deres pårørende.
Hvad skal vi holde øje med i 2012?
I Danmark skal vi holde øje med ,at
regeringen lever op til sine valgløfter.
I Somaliland skal vi holde øje med,at
der ikke sker en forringelse af borgernes rettigheder herunder ytringsfriheden.
Hvad ser du som den vigtigste
opgave for Mental Health in Somalia i 2012?
Mental Health in Somalia søger midler i Projektrådgivningen til at skabe
bedre vilkår for psykisk syge i Somaliland. Derfor satses der på uddannelse
og information til patienter, pårørende og sundhedspersonale. Dette for
at styrke civilsamfundets interesser
for og kompetencer til at overtage et
bæredygtigt behandlingsprogram til
psykisk syge i landet.
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Tillægsværdi

og det gensidige bidrag i partnerskaberne
Hvad er det helt præcist, de danske folkelige foreninger bidrager med til
udviklingssamarbejdet? Og hvad er det, vi får igen? Svaret leder frem mod
bedre og mere ligeværdige partnerskaber
Civilsamfundsstrategien bruger ordet 'tillægsværdi' (fra det
engelske 'added value') til at beskrive, hvad de danske folkelige foreninger bidrager med i udviklingssamarbejdet ud over
penge. Det kan fx være faglige input, adgang til netværk og
mellemfolkelige kontakter.
Det er vigtigt, at vi kan beskrive denne tillægsværdi: Hvis vi
ikke kan vise klare og entydige fordele, kan vi vanskeligt
argumentere for, at dele af udviklingsbistanden fortsat skal
kanaliseres via de folkelige organisationer i Danmark.
Projektrådgivningen har bl.a. beskrevet disse værdier i det
udviklingspolitiske holdningspapir, der er omtalt på side 5.
Det handler især om en hundredeårig demokratisk tradition
for dialog, inddragelse og gensidig respekt, som vi med vores
egne eksempler kan fremme i partnerskaberne, samt en
grundlæggende respekt for det enkelte menneske som forandringsagent både i sit eget liv og i samfundslivet.

Fra tillægsværdi til gensidige bidrag
Samtidig er det vigtigt at understrege, at der udveksles værdier begge veje i partnerskaberne. Derfor vil Projektrådgivningen gerne erstatte begrebet 'tillægsværdi' med 'gensidige
bidrag' i partnerskaberne.

Bidrag fra Syd kan fx være: Viden om lokale forhold, adgang til lokale beslutningstagere, kontakt til målgruppen
samt cases fra Syd, der kan bruges til fortalervirksomhed i
Nord. På det personlige plan oplever rigtig mange ansatte og
frivillige i de danske foreninger en enorm læring og berigelse
af deres liv via deres engagement i udviklingsarbejdet.
Ordet partnerskab afspejler et ideal om ligeværdige organisationer, der bidrager på lige fod. I praksis er der dog ofte et
ulige magtforhold, fordi det er den danske organisation, der
kommer med de fleste økonomiske ressourcer.
En større opmærksomhed på de gensidige bidrag og på
den danske partners udbytte af samarbejdet er derfor med til
at skabe en mere ligeværdig relation mellem partnerne.
Gensidige bidrag er et område, Projektrådgivningen vil
sætte større fokus på at udforske og beskrive i det kommende år.

Læs mere om partnerskaber i Projektrådgivningens positionspapir - se det på www.prngo.dk
eller scan koden med din mobil

Ny service: Direkte medlemslogin
Projektrådgivningens medlemsforeninger har nu mulighed
for at få direkte adgang til vores database via et elektronisk
login. Via den nye service kan foreningerne:
 Se og rette foreningsoplysninger: Kontaktnavn, kontaktdata, organisationsbeskrivelse, arbejdsområder m.v.
 Se kommende rådgivninger og kursustilmeldinger for
foreningens medlemmer, samt alle tidligere rådgivninger
og kursusdeltagelser i de seneste tre år.
 Få overblik over alle igangværende og tidligere bevillinger fra Projektpuljen og Projektrådgivningens Oplysningspulje med liste over kommende deadlines for
statusrapporter, afsluttende rapporter osv.
 Senere bliver der mulighed for at indsende afrapporteringer og andre dokumenter - og mulighed for til hver en
tid at hente dem igen fra et elektronisk arkiv.

12
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Alle Projektrådgivningens medlemsforeninger har modtaget
et brugernavn og en adgangskode, der er sendt til den e-mail
adresse, vi har registreret. Kontakt os på prngo@prngo.dk,
hvis I mangler login oplysninger.

STATEN
Mange udviklingsindsatser ligger i krydsfeltet mellem
civilsamfundet og den private sektor. Målet er ofte, at
initiativerne skal bidrage til økonomisk bæredygtighed og
understøtte målgruppen i deres bestræbelser på at løfte sig
ud af fattigdom

Fattigdomsorienteret
vækst

Fremme af demokrati
Organisering omkring
naturressourcer og jord

Arbejderes organisering og rettigheder

Inkluderende
uddannelser

CIVILSAMFUNDET

og civilsamfundets rolle
I samarbejde med NGO FORUM har Projektrådgivningen kastet
sig over det komplekse spørgsmål om, hvordan man skaber
økonomisk vækst, som i særlig grad kommer de fattigste til
gode. Hvilken rolle kan de danske folkelige foreninger og vores
partnere i Syd spille? Hvad virker - og hvad virker ikke?

Civilsamfundsorganisationer rolle
Civilsamfundsorganisationer spiller en række forskellige
roller i forbindelse med fattigdomsorienteret vækst. I den ene
ende af spekteret er der overlap og samarbejdsrelationer mellem den private sektor og civilsamfundet. Det er fx indenfor
træning i start af egen virksomhed eller produktudvikling og
marketing. I den anden ende af spekteret arbejder civilsamfundsorganisationer med rammebetingelser for fattigdomsorienteret vækst – fx som vagthund overfor virksomheder og
som forsvarer for arbejdstager rettigheder.

Civilsamfundets særlige bidrag
I arbejdet med fattigdomsorienteret vækst bidrager CSO’er
med indsatser der:
 Når bredere ud og inkluderer marginaliserede grupper.
 Anvender en række forskellige strategiske og praktiske
tilgange som reflekterer forskelligheden i kontekst.
 Inkluderer økonomisk vækst i strategisk sammenhæng

Produktudvikling
og marketing

Indkomst generering

Fair Trade

Træning til job
Sundhed og andre
services mhp økonomisk integration

MARKED/
PRIVAT
SEKTOR

Træning i start af
egen virksomhed
Mikrofinancielle ydelser

Mere effektive landbrug

med organisering, kapacitetsopbygning, rettigheder og/
eller fortalervirksomhed.
 Kombinerer business, sociale netværk og solidaritet.
 Understøtter og starter med en holdningsændring – fra
passiv hjælp til aktivt ejerskab til egen udvikling.
 Tager udgangspunkt i lokal kontekst og mennesker ikke profit.

Samarbejde mellem Privat Sektor og Civilsamfund
Der er et stort potentiale for øget samarbejde og koordinering
mellem privatsektoren og og civilsamfundet.
Generelt er der store, fælles interesser: Stabilitet, social
dialog, demokratisk udvikling, rimelig indkomstfordeling, en
veluddannet arbejdsstyrke og god regeringsførelse kommer
ikke bare civilsamfundet til gode - det styrker også erhvervsudviklingen og den private sektors rammebetingelser.
Der er også områder hvor vi er uenige og fremadrettet er
det en vigtig prioritet for civilsamfundet at bevare fokus på
hele spekteret af roller i forbindelse med interaktion med den
private sektor, fra kamphund og vagthund til skødehund.

Læs mere om fattigdomsorienteret vækst på
www.prngo.dk eller scan koden med din mobil

Faglig læring og metodeudvikling på tværs
Fra starten af 2012 er Projektrådgivningen blevet tovholder
på et initiativ under NGO FORUM, der skal styrke den fælles
udvikling af metoder blandt de folkelige u-landsforeninger og
bidrage til, at den enkelte organisation kan tilpasse metoder
og erfaringer til brug i deres eget arbejde.
I 2012 vil fokus ligge på fortalervirksomhed i bred
forstand,som indgang til metodeudvikling inden for andre
områder - fx organisationsudvikling, legitimitet, partnerskabsrelationer, rettighedstilgange og den videre udvikling af
Udviklingstrekanten (se side 9). Projektet bliver styret af en
bredt sammensat referencegruppe. Initiativet er betalt via
Danidas støtte til kapacitetsopbygning af de danske organisationer.

Fagligt Fokus har etableret sin egen hjemmeside
på adressen www.fagligtfokus.ngoforum.dk
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Tendenser og
erfaringer fra Syd
Lene Marie Andreasen
programmedarbejder i
Ghana Venskabsgrupperne, GV

Hvad var det vigtigste, der skete
indenfor udvikling og civilsamfund i
2011?
Faktisk vil jeg nævne vores nye udviklingsminister som noget betydningsfuldt. Med Christian Friis Bach har vi
fået en minister, som er oprigtigt interesseret i emnet, og som man kan
komme i dialog med. I GV afsluttede vi
vores første fase som programorganisation, og det betød helt andre arbejdsformer for os.
Hvor satte du dit største aftryk i
2011?
I arbejdet med at omstille os til programorganisation har vi haft brug for
at skabe nye retningslinjer og politikker for at sikre synergieffet blandt alle
vores indsatser. Det har krævet meget
koordinering og nytænkning at få
mange individuelle foreninger til at
spille sammen.
Hvad skal vi holde øje med i 2012?
Fremtiden for de folkelige organisationer i Danmark er midt i en udfordrende
tid. Ministeren har bedt os om at vise
vores værd og bevise den tillægsværdi,
vi føjer til udviklingsarbejdet. Vi skal
følge med i den løbende debat og give
vores besyv med i diskussionen. For jeg
mener, at de folkelige organisationer
bidrager med noget meget unikt, og
det skal vi have tydeligere frem.
Hvad ser du som den vigtigste opgave for GV i 2012?
Vi skal have samlet op på vores læring
og erfaringer fra den første tid som
programorganisation, og så skal vi
arbejde videre med at implementere
den resultatbaserede ledelse, som for
os er en ny og spændende måde at
tænke udviklingsarbejde på.
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Hvad betyder de nye tendenser i Syd for de danske u-landsforeningers
muligheder og udfordringer? Projektrådgivningen forsøger at samle de
nyeste erfaringer og dele dem med medlemsforeningerne
Mere effektivitet i bistanden. Flere penge direkte
til civilsamfundsfonde i Syd. Nye netværk på
tværs. Budgetstøtte og større ’lokalt ejerskab’.
Mindre råderum for civilsamfundet i mange lande.
Listen over nye tendenser i det internationale
udviklingssamarbejde er lang, og det kan være
svært for den enkelte organisation at holde sig à
jour med udviklingen og at tilpasse sine aktiviteter og arbejdsformer i takt med forandringerne.
Derfor forsøger Projektrådgivningen at skabe
overblik og formidle erfaringer og viden til medlemsforeningerne. Målet er at styrke foreningerne til at navigere i det nye u-landskab, og ikke
mindst støtte deres partnere i Syd til at kunne
agere i deres egne lokale kontekster.

Samarbejde og lokal kontekst
For at kunne understøtte vore medlemmers
arbejde bedst muligt har vi indsamlet viden om
en række temaer som er vigtige for vore medlemmer arbejde:
 Nye rammer og dagsordner i samarbejdet mellem danske og sydpartnere om fx
fortalervirksomhed, brugen af udviklingstrekanten, partnerskabsudvikling, gensidige
bidrag mellem partnere, netværksdannelse
og udvikling af ansvarsfulde og legitime
organisationer.
 Konteksten for civilsamfundsorganisationernes arbejde, såsom: Skrøbelige situationer og konfliktramte områder, civilsamfundets råderum under pres, konsekvenser og

Ethiopien har forbudt organisationer,
der arbejder for
rettigheder at modtage mere end 10%
af deres budget i
støtte fra udlandet.
Det stiller nye krav til
Ulandssekretariatet,
der bl.a støtter fagforeninger i landet
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modaliteter for syd-fonde, politisering af
CSO’ers omgivelser.
 Nye fokusområder i det konkrete samarbejde: stigende vigtighed udover projektarbejde
også at lave partnerskaber og netværk, at
arbejde med at skabe rammer for vækst
samt med at bruge de ny muligheder nye
teknologier giver.

Hvordan kan vi bruge erfaringer fra Syd?
Hvad kendetegner de enkelte lande og situationer? Hvad kan man lære af de succeser og fejltagelser, som bliver begået? Hvordan finder civilsamfundsorganisationerne en vej gennem
undertrykkelse og trusler? Og hvordan udnytter
de nye muligheder som fx lokale støttepuljer?
Projektrådgivningen har gennem rejser og sit
internationale netværk samlet viden som bruges
til at forbedre information, netværksdannelse,
kurser og rådgivning af vores medlemmer. Desuden laver vi tematiske rapporter og landeprofiler, som forhåbentlig vil være til nytte for både
danske og udenlandske organisationer samt for
de danske ambassader i de pågældende lande.
De første rapporter og landeprofiler er allerede
nu til rådighed på vores hjemmeside. Senere i år
forventer vi at samle dem i et stærkere og mere
interaktivt internetværktøj.
Se rapporter og landeprofiler
på www.prngo.dk eller
scan koden med din mobil

Vest kenyas Venner valgte at lade hele
bestyrelsen deltage i en rågivning i Projektrådgivningen. På den måde kan ny viden
og beslutninger bedre deles og forankres i
organisationen

Flere medlemmer,
flere brugere

Flere end hver anden
medlemsforening fik
rådgivning i 2011

Flest af de små - men de store får mest
Projektrådgivningen har pr. 15. april 280
medlemmer - alle sammen folkelige foreninger der er engagerede i udviklingssamarbejdet, enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.
Som det fremgår af lagkagen er 93
foreninger små med en årlig omsætning
under 200.000 kr. Yderligere 112 foreninger er overvejende baseret på frivilligt

arbejde med ingen eller højst én ansat.
De mange mindre organisationer når
tilsammen meget bredt ud - både tematisk og i deres valg af lande og partnere.
Ikke overraskende har kun hver 5. af de
mindste organisationer fået bevillinger
fra Projektpuljen, mens 82 pct. af de
største organisationer med flere end 5
ansatte har fået en eller flere bevillinger.

Medlemsforeninger fordelt efter størrelse

Andel med bevillinger fra Projektpuljen i %

< 200.000 kr. i omsætning
> 200.000 kr. i oms., ingen eller 1 ansat

Projektrådgivningens medlemsforeninger
har ret til gratis rådgivning hos vores
erfarne NGO-konsulenter.
Rådgivningens formål er at hjælpe
medlemsforeningerne videre. Foreningerne kan få styrket deres indsats med udgangspunkt i deres egne værdier, mål og
erfaringer. Vi giver ikke en facitliste, men
tilbyder sparring, udviklingsfaglige input
og konkrete redskaber og metoder til
støtte foreningerne og deres partner(e) i
det fælles udviklingssamarbejde.
I 2011 benyttede 144 foreninger sig af
muligheden for at få rådgivning. Tilsammen fik de i alt 266 rådgivninger. Tallet er
lidt lavere end i 2010, men det skyldes
især en ændret registrering af de korte,
telefoniske rådgivninger.
174 af de 266 rådgivninger handlede
om konkrete ansøgninger til Projektpuljen. De øvrige var fordelt på en lang række
emner fra organisationsudvikling til oplysningsarbejde og fundraising.

Op til 5 ansatte
Flere end 5 ansatte

Flere kurser og lidt flere deltagere
Projektrådgivingen udbød i 2011 hele 80 forskellige fyraftensmøder, kurser og arrangementer mod kun 72 i 2010 og 59 i 2009. Det samlede antal
deltagere er derimod næsten uændret.
Forklaringen er, at vi udbyder flere kurser og møder, der er specielt rettet
mod særlige grupper af foreninger - fx helt uerfarne foreninger, foreninger
med aktiviteter i bestemte lande eller organisationer med programbevillinger. De målrettede kurser har et lidt lavere gennemsnitligt antal deltagere.
I alt 208 medlemsforeninger var repræsenteret på et eller flere kurser eller
arrangementer. Det svarer til, at hele 77 pct. af foreningerne fandt et kursus
eller møde, der afspejlede netop deres behov - en lille stigning fra 2010.

Samlet antal kursusdeltagere pr. år
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FAGLIG UDVIKLING
PROJEKTPULJE

NYE RETNINGSLINJER
			
- ny fleksibilitet
I 2011 fik Projektpuljen nye retningslinjer, som bl.a. hævede beløbsloftet til 5 mill. kr.
og samtidig gav nye muligheder for partnerskabsaktiviteter og ny fleksibilitet for ansøgninger under 200.000 kr. De nye muligheder er blevet brugt flittigt!
Målet med de nye retningslinjer var at åbne nye muligheder
både i 'toppen' og i 'bunden' af Projektpuljen. De reviderede
retningslinjer har fået en positiv modtagelse fra ansøgerne,
og de forskellige ansøgningstyper og beløbsstørrelser bliver
alle flittigt benyttet.
Indførelsen af de helt store projekter mellem 3 og 5 mill. kr.
førte i 2011 til 14 ansøgninger, hvoraf 6 blev godkendt. Kravene til de store projekter er høje, og det forventes bl.a, at
ansøgere kan gøre rede for, hvordan projektet bidrager til at
udvikle både den danske organisation og partnerens gennemslagskraft som civilsamfundsaktør.

Stor interesse for de nye muligheder

I MILLIONER
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Dansk Handicap Forbund har fået 375.000 til i løbet af 14
måneder at give fire nye potentielle partnere fra Bolivia mulighed for at lære af de rige erfaringer den nicaraguanske
handicapbevægelse har høstet de sidste 20 år, hvor Dansk
Handicap Forbund har arbejdet i landet.
Partnerskabsaktiviteten er et led i, at Dansk Handicap
Forbund nu trækker sig ud af Nicaragua, hvor handicapbevægelsen nu er betydelig styrket, og det ses som oplagt, at
andre lande kan lære af de mange erfaringer inden for koordineret rettighedsarbejde, medlemsdemokrati, gennemsigtighed og udvikling af lokale organisationer.

120
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Afsl.
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Projekt Formul.
uu 11 mill.
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Somalisk Forening for Genopbygning fik godkendt et projekt
på lige under 200.000 kr. til at fremme sundhedspleje i centrale regioner i Somalia - hvor situationen er meget skrøbelig.
Sundhedsplejesystemet har været ude af drift efter sammenbruddet af Somalias regering i 1991, og fattige kvinder får
ikke sundhedsservice under graviditeten eller efter fødslen.
Det medfører at mange kvinder dør.
Projektet går ud på at uddanne 20 unge kvinder fra det
lokale samfund til at blive jordemødre. Projektet gennemføres af SOSDA, der er en solid lokal civilsamfundsaktør med
godt lokalt kendskab og gode relationer i lokalområdet.

Eksempel: Handicaporganisationer i
Latinamerika lærer af hinanden

Den nye mulighed for at søge støtte til små og innovative
indsatser under 200.000 kr. er stærkt efterspurgt blandt
foreningerne: Vi fik i alt 26 ansøgninger under 200.000 i
2011, mod kun 4 året før!
Antallet af partnerskabsaktiviteter er ligeledes fordoblet til
36 mod kun 18 i 2010. Endelig er der givet to bevillinger til
samfinansiering med EU-bevillinger, som også er en ny mulighed.
Det ser i det hele taget ud til, at ansøgerne har set de kreative muligheder, der eksisterer i partnerskabsaktiviteter og de
helt små projekter samtidig med,
at andre prøver kræfter med de
større indsatser.

120
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Eksempel: Uddannelse af jordmødre i Somalia
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Bemærk: Graferne er lavet på bagggrund af tallene i årsregnskaberne.
Tallene for fx 2011 omfatter derfor afgørelserne for decemberrunden 2010 - men ikke decemberrunden 2011, hvor bevillingerne først er givet i 2012.
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Mellemamerikakomiteen fik 200.000
kr. til at træne valgobservatører og styrke den demokratiske deltagelse blandt
de oprindelige folk i Guatemala i forbindelse med valget i september 2011

Nye støtteformer i fremtiden?
Projektpuljen har siden starten i 2002 været i
konstant vækst: År for år er der bevilliget stadig
flere penge gennem puljen, og 'loftet' for ansøgningernes størrelse er hævet flere gange, senest i
2011 til 5 mill. kr.

'Vippeordningen' har sikret penge nok
Samtidig har Projektpuljen kunnet imødekomme
alle ansøgninger, som slap gennem bevillingssystemets nåleøje: Hvis puljen blev tømt, har vi fået
ekstra bevillinger via en 'vippeordning' i Finansloven, der har flyttet de nødvendige midler mellem
Projektpuljen og Danidas Enkeltbevilling.
I nogle år frem til 2008 gik pengestrømmen i
øvrigt den modsatte vej, idet Projektpuljen brugte
færre penge end bevilliget og derfor sendte ikkeforbrugte midler retur til Enkeltbevillingen.
Den meget fleksible ordning har været mulig
takket være en stor opbakning til Projektpiljen og
de folkelige foreningers u-landsarbejde fra Danida
og fra skiftende udviklingsministre.

Ændringer fra 2013
I foråret 2012 har Danida lagt op til en række
ændringer i den måde, NGO-bistanden forvaltes i
Danmark. Det vil efter al sandsynlighed også
påvirke Projektpuljen:
Måske bliver puljen større, fordi den smeltes
sammen med Enkeltbevillingen. Måske bliver den
mindre, fordi en del af de nuværende brugere får
rammeaftaler. Måske kan den blive suppleret af
nye muligheder via fx Tipsmidlerne. Det ved vi
endnu ikke.

Nødvendigt at prioritere ansøgere?
Vi må samtidig forvente, at 'vippeordningen' med
virkning fra 2013 erstattes af en fast bevilling. Det
vil i givet fald betyde, at vi skal udvikle et nyt
system for, hvordan ansøgninger prioriteres, hvis
der ikke er midler til at imødekomme alle. Præcis
hvordan det skal ske, vil i givet fald blive besluttet
af Projektrådgivningens bestyrelse i tæt dialog
med brugerne af Projektpuljen og med Danida.

Projektpuljen: Tal og statistik 2011
I 2011 blev der givet 103 bevillinger på i alt 101,3
mill. kr. fra Projektpuljen. Det blev muligt, fordi vi i
årets løb fik 30 mill. kr. ekstra tilført fra Udenrigsministeriet i overensstemmelse med den 'vippeordning', der er beskrevet oven for.
Allerede ved årets start stod det klart for både
Projektrådgivningen og Udenrigsministeriet, at
den oprindelige bevilling i Finansloven ikke slog
til. Både fordi 'loftet' i puljen var hævet til 5 mill.
kr., og fordi vi gik ind i 2011 med et efterslæb fra
de to foregående år, hvor der (efter aftale med
ministeriet) var givet flere tilsagn, end der umiddelbart var dækning for.

Stigningen fra 2010 til 2011 afspejler først og
fremmest den nye gruppe af bevillinger på 3-5
mill. kr., hvor der blev givet 5 tilsagn på i alt 19,1
mill. kr. Desuden skete der en markant stigning i
antallet af ansøgninger under 1 mill. kr. - især
helt små og ofte mere eksperimenterende aktiviteter på under 200.000 kr. hvor vi fik 26 ansøgninger mod kun 4 i 2010.
I 2012 er der pr. 1. april givet tilsagn om 52,5
mill. kr., som dækker ansøgninger fra runden i
december 2011 plus en del ansøgninger fra september 2011.

Morten emil hansen
Sekretariatsleder,
Concord Danmark

Hvad var det vigtigste, der skete
indenfor udvikling og civilsamfund
i 2011?
At Danmark fik en ny regering og en
udviklingsminister som ønsker at
styrke Danmarks profil på udviklingsområdet og har forståelse for civilsamfundets helt særlige rolle i
udviklingssamarbejdet.
Hvor satte du dit største aftryk i
2011?
At få Concord Danmark anerkendt som
en central dansk aktør på policy området, øge medlemsantallet markant og
styrke medlemsinddragelsen samt
sikre en stabil finansiering af Concord
Danmarks kernedrift i fremtiden. Dette
syntes jeg er lykkedes i 2011!
Hvad skal vi holde øje med i 2012?
Implementeringen af en ny udviklingslov og strategi. De folkelige organisationer har rigtigt meget at byde på ift.
en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Derfor må udviklingsministeren
også have fokus på den strategiske
inddragelse af civilsamfundet både i
Danmark og i programsamarbejdslandene. Men det forudsætter flere ressourcer og en styrket kapacitet på
både Asiatisk Plads og ambassaderne.
Hvad ser du som den vigtigste
opgave for Concord Danmark i
2012?
Concord Danmarks absolutte hovedprioritet for 2012 bliver naturligvis at
påvirke Danmarks EU-formandskab,
bl.a. omkring EU’s fremtidige udviklingspolitik, civilsamfundets rolle, EU’s
fælles landbrugspolitik m.m. Det er
helt afgørende at Danmark formår at
skabe konkrete resultater i EU, som
gør en forskel for verdens fattigste.
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FAGLIG
GODKENDTE
UDVIKLING
ANSØGNINGER TIL PROJEKTPULJEN 2011*
Plan Danmark: Hupenyu
Hwedu, Nharaunda Yeda Zimbabwe 196.016

MINDRE PROJEKTER u. 1 mill

Bongo Development Tourism
(BDT): Bongodox 2 Tanzania
189.068
Vestkenyas Venner: Capacity
Building of the Kanyakoo Self
Help Group 199.054
RAW - Rights for All Women:
Aiding survivors of gender based
violence, Sydafrika 499.638
Afrika Kontakt: Act now
against plitical violence, rape
and torture, Zimbabwe 499.086
Mellemamerika Komiteen
(MAK): "AktionArte" - styrkelse
af ungdomsdeltagelse i Guatamala, Nicaragua og Honduras
499.935
AXIS: "Aprender haciendo" - uddannelse i økologiske familielandbrug og personlig udvikling
blandt fattige kvindelige quechua-bønder i Sacaba, Bolivia
499.878
Kræftens Bekæmpelse: The
Uganda NCD Alliance Capacity
Development 998.762

PARTNERSKABSAKTIVITET

Kræftens Bekæmpelse: The
Danish/Tanzania NCD Alliance
Partnership 499.951
Dansk Handicap Forbund:
Exchange of experiences between DHF and its partners in
Ghana and Uganda 440.926
BUPL: Building partnership and
enchancing professional and
organisational capacity in order
to strengthen the Early Childhood Education focus of NUT,
Nigeria 426.756
iiINTERest: Building Capacity
and Advocacy of the AHEAD
member network for a local
participatory self governance
approach to poverty alleviation,
Indien 499.768
Dansk Industri: Alleviating
poverty through public-private
dialogue, Burundi 493.183

STØRRE PROJEKTER 1-5 mill.

Landsforeningen LEV: Break
the barrier - strengthening the
townships in South Africa for
people with learning disabilities
2.908.523
Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi: Community capacity building in Tree
Planting and Solar, Uganda
1.449.171
Dansk Handicap Forbund:
UNAPD membership empowerment project, Uganda
2.998.482
BØRNEfonden: Support to
Community Initiatives for the
Fight Against Female Genital
Mutilation in Mali 1.102.074
Danmarks Lærerforening:
TUN Capacity Building for Social
Dialogue - Phase Two, Nepal
2.261.186
Leve Børnene: Keeping Children
Save in Kampala, Uganda
1.342.652
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Deggo.org/ECCO International: Culture Kids, a creative
education project for children
and youth in Western District,
The Gambia 497.000
NETOP: Support for volnurable
women. youth & children in
Northern Uganda 390.599
Ingeniører uden Grænser:
Rural Water Supply and Sanitation Project Sierra Leone
482.289
Venskabsforeningen Amigos
de El Doradito: Ret til et liv
uden vold, Nicaragua 432.616
InnoAid: Street Food Project,
Kolkata, Indien 499.938
Foreningen RETRO: Dreamtown Project, Sierra Leone
497.899
Dansk Somalilandsk Hjælpe
Organisation (Dan-Som):
Udvikling af personalets ressoucer på Hargeisa Orphanage
Center, Somalia 199.645

Økologisk Landsforening:
Building of capacity, social and
human capital and advocacy
through self-sustaining Farmer
Field Schools for local food
security and improves market
acces, Uganda 898.535

Københavns Internationale
Forening: Kapacitetsopbygning
af HAERDO til støtte til nomadebørns skolegang i Salahey,
Somaliland 639.815
Seniorer uden Grænser: Lunyo
Orphan Support Project, Entebbe, Uganda 582.394

International Aid Services
(IAS): Enabling local South
Sudanese NGOs to work with
development as an expansion of
their humanitarian acitivities in
the light of the Sudanese
referendum 499.984

International Aid Services
(IAS): Development of future
strategy for Inclusive Education
with focus on Special Needs
Education for IAS and partners
in Tanzania 500.000

International Børnesolidaritet: Building a strong partnership and a sustainable strategy
for empowering young street
mothers in Accra 368.902

Ulandssekretariatet: Human
rights to women in Zimbabwe
2.320.368
Friluftsrådet: Promoting
Education for Sustainable
Development (ESD) in Tanzanian
Primary Schools: A Tool for
Sustainable Community Development 2.278.998
International Aid Services
(IAS): Community based peace
building in pre- and post election periods in Central Rift
Valley, Kenya 1.499.993
Crossing Borders: Voices of
Youth 2012, Ghana 1.999.396
Afrika Kontakt: Community
mobilisation and organisation in
the Eastern Cape and KwaZulu
Natal provinces, South Africa
2.999.509
U-landsforeningen Diálogos:
Reducing mercury pollution in
small scale gold mining - Philippines 2.956.231
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Afrika Kontakt: Systematic
documentation of HIV/AIDS
related stigmatisation and
discrimination in the district of
Kibaale, Uganda 492.452

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd: Organisational Development of YET, Zimbabwe 865.387

Bahá'í - samfundet i Danmark: Preparation for Social
Action – Promoting Community
Well-being, Cameroun 821.899

FSC Danmark: Capacity building of civil society in regard to
FSC in Mozambique
498.168

Red Orangutangen: Community empowerment and economic development in Mawas,
Indonesia 795.160

Tandsundhed Uden Grænser:
BPOC school-based tooth
brushing program in Nyamagabe, Rwanda 990.922

Afrika Kontakt: Qubula Zasha
- Ex-mineworkers Capacity
Building Project, Swaziland
965.882

FIC: Building a strong partnership and a sustainable strategy
for community development
and empowerment of community members in Kilindi district,
Tanzania 306.825

AIDS-Fondet: Including Us?
- Holistic Prevention, Care and
Treatment Services to Men who
have Sex with Men (MSM) and
Transgenders (TG) in Nepal
836.635

Tandsundhed Uden Grænser:
General and oral health improvement in Cebu, Filippnerne
498.773

AXIS: Taquiles oprindelige folk:
Institutionel styrkelse og
territorial forvaltning, fase 3,
Peru 656.983
STS International Solidarity:
Community Literacy and
Facilitation Centres in Lahore,
Pakistan 839.049
DANTAN: Improving livelyhoods
in Zanzibar by the development
of sustainable beekeeping
996.801
AXIS: Seksuelle rettigheder og
reproduktiv sundhed, Bolivia
583.624

Mellemamerika Komiteen
(MAK): Adgang til demokrati for
oprindelige folk i Guatamala
199.315
Mission-Øst: Building up Civil
Society for Disability Advocacy,
Tadjikistan 500.000

Ungdommens Røde Kors:
Roles, responsibilities and
relationships – Partnership
workshop between Zimbabwe
Red Cross and Danish Red Cross
Youth
112.810

Plan Danmark: Building
Democratic Countries through
Active Youth Engagement
Egypten 499.968

Dansk Blindesamfund: Evaluation of DABs effort in development work, Ghana 499.760

Økologisk Landsforening: Building organisational capacity to
facilitate participatory farming
and food system development
and advocacy in NOGAMU and
its member organisations,
Uganda 499.423

PUGAD: Building small-scale
fishery policy and management
capacity, Sydafrika 498.946

Dansk Handicap Forbund:
Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika 375.716

Det Danske Bibelselskab:
Where is the Good Samaritan
Today? HIV and AIDS Information and Awareness-Raising
Through Churches and Schools,
Swaziland 1.848.582

Krobodan. Dansk-ghanesisk
Venskabsforening: Promotion
of Alternative Livelihoods for
Landless Farmers in The Yilo
District Through Saving and
Investment Groups, Ghana
2.479.423

Dansk Industri: Alleviating
poverty through public-private
dialogue, Burundi 493.183

Dansk Handicap Forbund:
Union de PCD's de Bolivia
1.500.000
AXIS: Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne
betingelser, Peru 2.435.326
International Børnesolidaritet: Indianske børn som aktører
for rettigheder i Bolivia
1.935.983
Plan Danmark: Uwazi project,
Kenya 2.999.997
Plan Danmark: Baina Ya
Shabab - By Us Youth, Egypten
2.999.129
Mission-Øst: I Have a Voice:
women advocating for development in Nepal 4.700.000

SOS-Børnebyerne: Strengthening of families and community in Jimma, Ethiopia
1.728.243
Ungdommens Røde Kors:
Developing URCS to build skills
of vulnerable youths throughout
Uganda 1.997.051
iiINTERest: Addressing Food
and Livelihood Security through
participation of the food insecure poor in the sustainable
institutions and processes of
Local Self Government – Phase
II, Indien 1.999.465
Afrika Kontakt: Organize and
mobilize for democratic change,
Swaziland 4.995.636

Afrika Kontakt: Creating
legitimate and viable platforms
for youth participation, Zimbabwe 999.955
PUGAD: Developing an Appropriate Framework to Philippine
Municipal Fisheries Registration
and Licensing (MFRL) 566.244
Ingeniører uden Grænser:
Mian Isa - Community Based
Disaster Risk Reduction Programme in the Nowshera
district, Pakistan 643.943
3F: Promoting Filipino seafarers'
and their families' social and
labour rights, health and welfare
867.028
Caritas, Danmark: Faith and
evidence based advocacy in
Zimbabwe 682.715
Seniorer uden Grænser:
Women Empowerment Project
Indien 199.999
Cykler til Senegal: Styrkelse af
bondeorganisationen COLUFIFAs
legitimitet og faglige betydning
for medlemmerne gennem
introduktion af nye dyrkningsmetoder og - redskaber 341.860

Kvindernes U-landsudvalg
(KULU): Experimental Methods
to Prevent Sexual Violence
against Women in the Territory
of Mwenga, DRC Congo 194.803
Afrika Kontakt: Towards
Strengthening th Civil Society
Partnership with AK-partners in
the Southern Africa, Zimbabwe
489.234
Mission-Øst: Bridging the Gap:
Enabling Bridge of Hope to grow
further by enhancing technical
capacity of key staff Armenien
384.164
IMCC (International Medical
Cooperation Commitee):
Developing a Platform for CSO
collaboration and advocacy in
Health - Ghana Coalition of
NGOs in Health Members Forum
127. 000

FIC: Empowering Young Workers
in the Port of Mombasa, Kenya
3.076.201
NGO Fontana: "Filling the Void"
- Training Health Care Providers
in Ho Chi Minh City, Hanoi and
Khanh Hoa in modern and
evidence-based addiction
treatment modalities, Vietnam
3.026.295
Indien Gruppen Fyn: Capacity
Building and Advocacy for a
local participatory self governance for poverty reduction
though Information, Education
& Communication, Indien
3.695.747
Dansk International Bosætningsservice (DIB): Enabling
CSO participation in shelter
program formulation to address
flooding risk in Legazpi City,
Filippinerne 1.483.407

* Der er desuden givet støtte til 16 afsluttende projektformuleringer

PROJEKTRÅDGIVNINGENS MEDLEMSORGANISATIONER
123...
100% to the Children
3F - Solidaritet og Udviklingsbistand
A
AC Børnehjælp
ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)
ADRA
Afghansk Kulturforening
African Footprint Denmark
African-Danish Network
Afrika In Touch
Afrika Kontakt
Agape Child Care
AHAS Group (African Hum.
Hiv/Aids Support Group)
Aibidji
AIDS-Fondet
AIF Århus (Arbejderbevægelsens Int. Forum)
Aktion Børnehjælp
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
Akwamufies Venner
ANIN
Apostolsk Kirkes Mission
ARD - Art Research Dialoque
Arkitekter uden Grænser
Assemblee de Reveil Spirituel
Danmark "Aresda"
Assist
AWE Center Kenya
AXIS
B
Babaylan - Denmark
Bahá'í - samfundet i Danmark
Bandhab
Baptistkirken i Danmark
BISU (Bistand Int. Samarbejde og Udvikling)
Bongo Development Tourism
(BDT)
Brenderup-Sermathang
Venskabsgruppe
Børn i Afrika
Børn uden Grænser
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
BØRNEfonden
C
CAMOUN Dansk - Camerounsk Venskabsforening
Care 4 You Association
Care4people
Caritas, Danmark
Carrot Aid
Center for Women's Equality
CICED
Clean Clothes Campaign
Danmark
Copenhagen Jazz Festival
Cross Cultures Project
Association(CCPA)
Crossing Borders
Cykler til Senegal
D
Danafrika Kultur
Dan-Etio Forening
Danish care in Somalia
Danish Forestry Extension/
Skovdyrkerne
Danish Muslim Aid
Danish Relief Group - Nødhjælpsdepotet
Danmarks Biavlerforening
Danmarks Bløderforening
Danmarks Lærerforening
Danmission
Dansk Blindesamfund
Dansk Congolesisk Forening

Dansk Europamission
Dansk Folkehjælp - DKFH
Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk Husflidsselskab
Dansk Industri
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Dansk MMCC
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Rumænsk Forening
Dansk Selskab for Tibetansk
kultur
Dansk Somalilandsk Hjælpe
Organisation (Dan-Som)
Dansk Vietnamesisk Forening
Dansk Zoologisk Selskab
Danske Døvblindfødtes
Forening
Danske Døves Landsforbund
Dansk-Indisk Børnehjælp
Dansk-International-Noedhjaelp
Dansk-Palæstinensisk
Venskabsforening
Dansk-Ugandisk Venskabsforening
DANTAN
DanWatch
DAV - Dansk Angolansk
Venskab
Den Eritreanske Støtteforening
Denmark Lesotho Network
Denmark Somaliland Network
Det Danske Bibelselskab
Det Danske Hus i Palæstina
Det Danske Spejderkorps
Det Europæiske Hus
Det Somaliske Fællesråd
DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk)
DGI Midtjylland
DGI Nordjylland
DGI Roskilde
Diabetesforeningen
Disuzo Kwekwe
Disuzo Marondera Roskilde
Dooni-Dooni Danmark
DUI Leg og Virke
E
Educat
Egmont Højskolen
Emmanuel Arts
EMO Danmark
Ewiket Lehibret (Viden for
Alle)
F
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
Familielandbruget Sydvest
Farmaceuter uden Grænser
FIC
FN-forbundet
Folkehøjskolernes Forening i
DK (FFD)
Foreningen Ethiopiens Børn
Foreningen Faraja
Foreningen for Anvendelse af
Fri Energi (FAFE)
Foreningen for udvikl. og
integration i Østafrika
Foreningen Hammershus
Fairtrade Concert
Foreningen Oikos Fonden
Foreningen OSADO
Foreningen Radio Mælkebøtten
Foreningen RETRO
Fremtid og Håb
Friluftsrådet

FØB - Fonden til fremme af
blivende økologisk balance
G
GAM3
Gambias Venner
Games (Gambia Media
Support)
Ganbool Charity
Gargaar
Genvej til udvikling (GTU)
Ghana Venskabsgrupperne i
Danmark
Githabais Venner
Global Education through
Sport
Globale Læger
Globe Town
Gymnasieskolernes Lærerforening
H
Himalayan Project
Hjerneskadeforeningen
Hjerteforeningen
Hjælpeforeningen for Somaliske Børn
HopeNow
Håndværksrådet
I
ICOEPH - Internationalt
Center for Arbejdsmiljø, Miljø
og Folkesundhed
iiINTERest
IMCC (International Medical
Cooperation Commitee)
Indien Gruppen Fyn
Ingeniører uden Grænser
InnoAid
Institut Arabisk-Europæisk
for udvikl. Demokrati
Int. Hjælpe- og Udv.gruppe i
Syd Somalia (IHUSS)
International Aid Services
(IAS)
International Børnesolidaritet
International Kontakt
Internationalt Landsbysamarbejde (ILS)
Internationalt Landsbysamarbejde i Bælum
Iraks venner i Danmark
(Tammuz)
K
Karagwes Venner (Uld-80)
Kembujeh School Friends
Kenyas Venner
KFUM og KFUK i Danmark
Kilangoro
Kirkekaffens Støtteforening
Kirkernes Integrations
Tjeneste
Kræftens Bekæmpelse
Kvindernes U-landsudvalg
(KULU)
Københavns Internationale
Forening
L
Ladakh Efterskole Støtteforening
Landsforeningen Art of Living
Landsforeningen Hjælp Børn
i den 3. verden
Landsforeningen LEV
Landsforeningen Levende
Hav
Landsforeningen Little
Angels Hope
Landsforeningen Sind
Leve Børnene
LGBT Danmark - Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske,

Biseksuelle og Transpersoner
Liberity Danmark
Life and Peace Foundation
Livets Lys
LOKK - Landsorganisation af
Kvindekrisecentre
M
Malteserrådet
Masangas Venner
Maternity Worldwide
Mellemamerika Komiteen
(MAK)
Mental Health in Somalia
(MHIS)
Mercy Ships-Danmark
Mestizaje - Dansk-Dominikansk Børnefond
MFR's venner i Danmark
Miljøbevægelsen NOAH
Mission Afrika
Mission-Øst
Mitraniketans Venner
Momentum Finance
Morsø U-landsforening
Moving School
MultiCenter Syd
Maasai Empowerment
Association Denmark (MEAD)
N
Naya Jiwan
Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis
NGO Fontana
Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi
O
Operation Dagsværk
Oplysningscenter om den 3.
Verden
Org. for Fred og Udv. i Sydlige
Somalia (OFUSS)
P
Pacific We Care
Papuakids
Plan Danmark
Play31
Project Viktor
Projekt Nepal 2010
Projekt Ulandshjælp til
Selvhjælp
PTU - Polio, Trafik- og Ulykkesskadede
PUGAD
Puntland Aid Service
Puntland Diaspora Forening
Q
Qaran Media
R
Radiohormuud/Somalisk
Radio og Media Forening
Rapolitics
RAW - Rights for All Women
Red Barnet Ungdom
Red Orangutangen
Redder af verden
Refugees United Org.
RISE - Denmark
S
Sarons Slette´s Missions- og
Nødhjælpscenter
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til Afrika og
Asien (SHAA)
Sex & Samfund
Sex & Sundhed
Sierra Leone Gruppen
SILBA Support Initiative for
Liberty and Democracy
Socialpolitisk Forening

Solens Børn
Somali Development Foundation i DK
Somali Mother and Child
Care
Somali Pastoralist Development Association (SOPDA)
Somali Women's Organization i Danmark
Somaliland Kvindeforening
Somalilands Fynske Hjælpeforening (SFHF)
Somalisk Forening for Genopbygning
Soroptimist Internat. Danmark
SOS-Børnebyerne
SPOR MEDIA
SSC (Support Sick Children)
Stairway
STS International Solidarity
T
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzania Children Foundation
Tanzibarn
Teaterforeningen Wilma
Version
Terre des hommes, Danmark
TRIANGLEN
Troens Ord
Tukae Danmark (Tanzania)
U
U-landsforeningen Diálogos
Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)
U-landsforeningen Svalerne
Ulandshjælp Fra Folk til Folk
- Humana People to People
Ulandssekretariatet
Umbrella for Disadvantaged
Children (UDC)
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen
V
VedvarendeEnergi
Venskabsforeningen Amigos
de El Doradito
Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso
Venskabsforeningen Danmark-Mali
Venskabsforeningen Danmark-Niger
Venskabsforeningen Danmark-Papua Ny Guinea
Verdens Børn - International
Børnehjælp
Verdens Skove
Vestkenyas Venner
Vores Fælles Ansvar
W
We Make Peace
Weniruda Danmark
World Service of Mercy
WWF - Verdensnaturfonden
Wycliffe Danmark
Y
Young African Mothers - Step
stones for life
Ø
Økologisk Landsforening
(Ulandsudvalg- og netværk)
Østafrikas Venner
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