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Projektrådgivningen
ngo-platform for folkeligt u-landsarbejde
Projektrådgivningen er en sammenslutning af flere end
240 NGO'er i Danmark, der alle er engagerede i u-landsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af
deres aktiviteter.
Projektrådgivningens formål er at medvirke til at medlemsorganisationerne er kvalificerede og ansvarlige samarbejdspartnere i udviklingsarbejdet, at understøtte
medlemmernes oplysningsarbejde i Danmark samt
interessevaretagelse på medlemmernes vegne. Civilsamfundsstrategien er den overordnede ramme for både
vores rådgivning, kurser og administrationen af Projektpuljen.
Projektrådgivningens konsulentordning og Projektpuljen er
finansieret af Udenrigsministeriet. De egentlige foreningsaktiviteter er betalt via medlemskontingentet.

Styregruppens medlemmer
Projektrådgivningen ledes af en styregruppe (bestyrelse),
som vælges på årsmødet. Styregruppen består efter
årsmødet 2008 af:
 Dorthe Skovgaard, formand frem til 31. dec. 2008
(Danmission)
 Vibeke Tuxen, formand fra 1. jan. 2009 (AC Børnehjælp)
 Finn Tobiesen, næstformand fra 1. jan. 2009 (Organisationen for Vedvarende Energi, OVE)
 Camilla Torp Olsen (Fagligt Internationalt Center, FIC)
 Vagn Frikke-Schmidt (Børn i Afrika)
 Morten Ø. Christensen (Mellemamerika Komiteen)
 Hans Christian Krarup (Ingeniører uden Grænser)
 Aage Dissing (Økologisk Landsforening) Indtrådt som
suppleant for Dorthe Skovgaard 1. jan. 2009.

Hvad får man ud af at være medlem?
Løbende opdatering om relevant u-landsstof
Gennem Projektrådgivningens nyhedsbrev og hjemmeside bliver I godt

Rådgivning
Som medlem kan I få gode råd – gratis – om, hvordan projekter og
aktiviteter kan tilrettelægges og muligheder for at søge støtte. I kan også
få rådgivning, om hvordan jeres egen forenings strategi kan udvikles og
samarbejdet med jeres partner i Syd styrkes.

orienteret om de ting, der rører sig på u-landsområdet med relevans for
de frivillige foreninger.

Deltagelse i netværk
Har I behov for at udveksle erfaringer med andre? Har I viden, andre
kunne drage nytte af? Ønsker I at blive fagligt dygtigere på jeres

Kurser og møder
Projektrådgivningen tilbyder et varieret udbud af kurser og workshops
med vægt på erfaringsudveksling. Vi arrangerer også debatmøder om
aktuelle temaer. De fleste arrangementer afholdes uden for almindelig
arbejdstid af hensyn til de mange frivillige, der deltager.

felt? Projektrådgivningen støtter dannelsen af netværk blandt danske
u-landsorganisationer.

Politisk debat og indflydelse
I kan øve indflydelse på, hvordan Projektrådgivningen bedst øver
indflydelse på Folketinget, regeringen og Udenrigsmnisteriet ved at
deltage i debatter og gennem foreningens demokratiske strukturer.
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somhed. Her en situation fra Uganda.

Krobodan, Dansk Ghanesisk Venskabsforening arbejder
på at forbedre livsvilkårene for enlige mødre i Yilo Krobo
distriktet gennem mikrokredit-finansiering af indkomstskabende virksomhed og uddannelse.

zoom på verden 2008-9
 Verden: Udviklingslandene er hårdt ramt af de globale kriser, som har præget verden i det seneste år. I
2008 steg de globale fødevarepriser dramatisk og skabte desperation blandt millioner af fattige. Siden er fødevarepriserne faldet, men til gengæld har finanskrisen skabt nye problemer. På det mere strukturelle plan er
Paris-deklarationens mål om større koordination og effektivitet i bistanden så småt ved at sætte synlige spor i
u-landene.

 Danmark: Den danske bistand blev heller ikke forøget mærkbart i 2008, og samtidig viser meningsmålinger en stigende folkelig skepsis over for nytteværdien af bistanden. Det stiller nye krav til bl.a. de folkelige
u-landsforeningers evne til at forvalte bistanden effektivt - og til at oplyse om det i Danmark. Året bød også på
en ny Civilsamfundsstrategi, og en strategi for fremme af demokrati og menneskerettigheder i udviklingssamarbejdet er på vej.

 NGO-miljøet: Det danske u-landsmiljø har vist stor vilje til at styrke samarbejdet igennem bl.a. NGOforum, som i stigende grad fungerer som en central koordinator for foreningernes arbejde samt som 'samtalepart' for regering og Folketing. NGO-miljøet har året igennem været tæt involveret i bl.a. arbejdet med at
opdatere Civilsamfundsstrategien, og der er generelt en god tone og et godt samarbejde mellem foreningerne
og Udenrigsministeriet.

 Projektrådgivningen: I vores helt egen verden har det seneste år været
præget af omlægningen af Minipuljen til den nye Projektpulje samt af alle de
ændringer i organisation og procedurer, som den har ført med sig. Vores
formelle og organisatoriske arbejdsgrundlag er blevet stærkere, og vi er
nu i fuld gang med at sætte gang i nye, spændende initiativer.

> styregruppens fokus 2008-9 <

Et stærkt civilsamfund er vigtigere end nogensinde, hvis verdens problemer skal løses. Vi
arbejder aktivt for, at de folkelige u-landsforeninger i Danmark udnytter deres kapacitet og
erfaring både i aktiviteter i u-landene og i fortalerarbejdet i Danmark

STÆRKE civilsam
ER NØDVENDIGE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Projektrådgivningens Styregruppe arbejder aktivt på at
styrke de folkelige u-landsforeningers indsats – både via
indsatser i udviklingslandene og via oplysning og fortalervirksomhed i Danmark. Hvis verdens enorme problemer
med nedslidning af miljøet, stigende fødevarepriser,
fattigdom, ulighed og konflikter skal løses, kræver det
befolkningernes aktive opbakning og inddragelse. Både i
udviklingslandene og i de rige lande.
Civilsamfundets nøglerolle er også fremhævet i regeringens
nye Civilsamfundsstrategi fra december 2008, der som et af
sine overordnede mål har "at fremme demokratisering og
folkelig deltagelse i udviklingsprocessen, opbygning af et
retssamfund og god regeringsførelse som en forudsætning
for stabilitet i den økonomiske, sociale og politiske udvikling". Med andre ord: Uden et stærkt civilsamfund, ingen
bæredygtig udvikling.

DGI Storkøbenhavn samarbejde med Aschiana børnecentrene i Kabul og Mazar-I Sharif i Afghanistan om uddannelse
og fortalervirksomhed for børns rettigheder gennem idræt.
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Et smukt mål - men hvad gør vi nu?
Projektrådgivningens styregruppe er enig i de overordnede
mål i Civilsamfundsstrategien, og vi har i hele 2008 deltaget
aktivt i arbejdet med at formulere den.
Men de smukke mål skal følges op af handling. Regeringen
bør derfor øge den politiske, organisatoriske og økonomiske
støtte til udviklingen af stærke civilsamfund i udviklingslandene. Det bør ske på flere måde:
 Udviklingsperspektivet bør integreres stærkere i andre
ministerier og politikområder, fx energi, klima, handel,
fødevarer, undervisning, kultur, migration og sikkerhed.
 Udenrigsministeriet og ambassaderne bør sikres den
fornødne kapacitet til øget støtte til civilsamfundsindsatser.
 Ambassadernes politiske, strategiske og økonomiske
indsats for at styrke de lokale civilsamfund bør understøttes og monitoreres.

styregruppens øvrige
fokusområder

mfund

 POLITISK OG FOLKELIG ANSVARLIGHED

Den danske regering og den danske befolkning har
et medansvar for at løse de fattige landes problemer. Vi arbejder for, at regeringen påtager sig et
større ansvar at finde bæredygtige løsninger, og for
at den danske befolkning får større forståelse for
de globale sammenhænge og for u-landenes
særlige problemer.
 BESKYTTELSE AF RETTIGHEDER I DANMARK

 Støtten til civilsamfundsindsatser igennem danske organisationer bør øges over de kommende år.
Projektrådgivningen arbejder selv på at fremme disse
synspunkter, både via påvirkning af regeringen og Udenrigsministeriet og via vores egne initiativer. I 2009 vil vi
således udsende medarbejdere i længere perioder til tre
lande i Syd for at analysere, hvordan vi kan understøtte
Civilsamfundsstrategiens implementering i samarbejde med
ambassader, medlemsforeningerne og deres lokale partnerorganisationer. Læs mere side 10.
Vi har kapacitet og erfaring
I de seneste 10-15 år er der sket en systematisk opbygning
af kapacitet og erfaring i de folkelige u-landsforeninger i
Danmark. Det er bl.a. været det centrale mål for Projektrådgivningen helt siden starten i 1995, og det har været et
udtrykkeligt mål for Minipuljen siden dens etablering i
2002. Denne nye kapacitet bør udnyttes endnu mere
offensivt i de kommende år som et centralt element i den
samlede strategi for dansk udviklingsbistand.

Lighed for loven og overholdelse af internationale
konventioner er et krav, vi stiller til regeringer i
udviklingslandene. Dem skal vi også leve op til i
Danmark. Vi er opmærksomme på at sikre vores
medlemsorganisationer mod bl.a. urimelige
konsekvenser af terrorlovgivningen og mod politisk
motiveret forskelsbehandling.
 NATIONALT OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Tættere samarbejde både i NGO-miljøet i Danmark
og internationalt kan medvirke til videndeling og til
højere kvalitet og effektivitet i indsatserne. I
Danmark støtter vi aktivt samarbejdet i bl.a.
NGO-forum og de faglige netværk. Internationalt
har vi indledt et formelt samarbejde med bl.a.
CIVICUS (se side 11), og Styregruppen har i marts
2009 været på en studierejse til London for at lære
af britiske NGO'er og specielt af vores søsterorganisation BOND. Vi opfordrer også vores medlemsforeninger til samarbejde, koordination og alliancer.
 INDSATS MOD KORRUPTION OG MISBRUG

Et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund kan
medvirke til at fastholde en folkelig kontrol med bistandsmidlerne og en fattigdomsorienteret udvikling til gavn for
marginaliserede og fattige grupper. Som folkelige u-landsforeninger er vi parate til at løfte vores del af opgaven. Vi
opfordrer regeringen, Udenrigsministeriet og ambassaderne
til også at løfte deres del.
Vores rolle i Danmark
De fattige landes problemer kan ikke løses alene gennem
indsatser i Syd. Mange af problemerne skyldes politiske, miljømæssige og økonomiske forhold med udspring i de rige
lande, og de kan kun løses gennem forandringer i Nord.
Derfor bør vi som danske u-landsforeninger også arbejde i
Danmark med oplysning og påvirkning af befolkningen,
ligesom vi bør tale de fattiges sag over for myndigheder og
politikere både i Danmark og EU. For at hjælpe de fattige er
det også nødvendigt at skabe forandringer her hos os selv.

Projektrådgivningen tilslutter sig Danidas nul-tolerance politik over for korruption og svindel med
bistandsmidler. Vi accepterer ikke nogen form for
bestikkelse eller korruption hos os selv, vores
samarbejdspartnere eller hos organisationer med
projektbevilling i Projektpuljen. I de kommende to
år vil vi gøre en særlig indsats for at udvikle
værktøjer og metoder, som medlemsforeningerne
kan bruge i deres korruptionsforebyggende arbejde.
 ÅBENHED OG TRANSPARENS

Projektrådgivningen er ikke formelt omfattet af
Offentlighedsloven og Forvaltningsloven. Men
Styregruppen har besluttet, at vi vil efterleve de to
loves krav om bl.a. aktindsigt, notatpligt og
partshøringer. I samarbejde med Ombudsmandsinstitutionen har vi udarbejdet juridiske retningslinjer,
som sikrer offentligheden og foreningerne indsigt i
alle vores procedurer og afgørelser.
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> projektrådgivningen - tal og tendenser <

ny struKtur
		MED NYE ROLLER OG ET nyt bevillingssystem

Projektrådgivningens formål er dels at opbygge faglig viden
og kapacitet i de folkelige u-landsorganisationer i Danmark
gennem kurser, rådgivning og faglig formidling, dels at
administrere Projektpuljen (som indtil 1. februar 2009 hed
Minipuljen), hvor foreningerne kan søge tilskud til konkrete
udviklingsaktiviteter i udviklingslandene.
På begge disse områder har Projektrådgivningen oplevet en
fortsat vækst i 2008. Antallet af medlemsforeninger er
fortsat stigende og nåede pr. 1. april 2009 op på 240.
Samtidig er antallet af godkendte ansøgninger til Minipuljen (som altså fremover hedder Projektpuljen) steget
markant fra 51 til 71.
Ny organisation og nye roller
For at kunne leve op til medlemsforeningernes forventninger har vi i 2008 gennemført en omlægning af både
bevillingssystemet og organisationen på sekretariatet. Det
er sket i konsekvens af anbefalingerne i det serviceeftersyn
af Minipuljen, som blev sat i gang i december 2007.
Ud over den ændring af bevillingssystemet, som er beskrevet på næste side, har vi sat en række initiativer i gang, som
på længere sigt vil betyde bedre støtte til medlemsforeningernes arbejde:

Styrket indsats for at formulere de faglige principper, som
er fælles for både rådgivning, kurser og sagsbehandling i
Projektpuljen. Det er langt fra entydigt, hvad der tæller som
'god udviklingspraksis', men vi forsøger at gøre vores skøn
og vurderinger så klare og ensartede, som muligt.
Nye juridiske principper: I samarbejde med Ombudsmandsinstitutionen har vi udarbejdet et sæt af juridiske principper
for vores arbejde, dataregistrering, sagsbehandling i
Projektpuljen m.v. De indebærer bl.a., at vi frivilligt underkaster os Forvaltningslovens og Offentlighedslovens krav til
dokumentation, tavshedspligt og åbenhed.
Målsætning: Legitimitet og faglighed
Målet med vores interne organisationsudvikling har været
dobbelt:
 At styrke vores transparens, troværdighed og legitimitet i forhold til både vores medlemsforeninger og den
øvrige offentlighed.
 At udvikle og styrke den faglige kvalitet af vores arbejde, både i forbindelse med rådgivning og kapacitetsudvikling af foreningerne og i forhold til vores forvaltning
af Projektpuljen.

regnskabet 2008 i hovedtal
Projektrådgivningens konsulentordning og Minipuljen er
finansieret af Udenrigsministeriet med en samlet bevilling
på godt 71 mio. kr. Regnskabet viser et lille overskud i
2008, som vil blive brugt til konsolidering.
Udgiften til forvaltning af Minipuljen omfatter bl.a. honorar
til bevillingskonsulenter og bevillingsgruppe. Personaleudgiften omfatter løn til administration, konsulenter og ledelse.
Administration omfatter bl.a. husleje, edb-udgifter og de
tilsynsrejser, vi er forpligtet til at gennemføre.
Se et mere detaljeret regnskab på www.prngo.dk
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Bevilling fra Udenrigsministeriet

71.196.927

Godkendte bevillinger, Minipuljen

61.129.139

Minipulje forvaltning

1.433.609

Kurser, rådgivning, information m.v.

1.106.103

Personale

5.761.182

Administration mv.

1.371.667

Omkostninger i alt
Årets resultat:

70.801.700
213.125

Tandsundhed uden Grænser, TUG, samarbejder med Cebu
dental Society i Filippinerne om at uddanne mødregrupper,
styrke de lokale tandlægers arbejde samt påvirke de lokale
myndigheder til en stærkere indsats for tandsundheden.

En ny og stærkere organisation
I efteråret 2008 har Projektrådgivningen etableret en
ny struktur som konsekvens af de beslutninger, der
kom ud af serviceeftersynet af Minipuljen. Målet har
været at skabe en klar og entydig fordeling af rolle,
ansvar og kommandoveje i organisationen.

Ca. 240 medlemsorganisationer
Styregruppe
Bevillingsudvalg

Den vigtigste nyskabelse er, at bevillingssystemet nu
består af to adskilte dele:
 En administrativ del, hvor de tre bevillingskonsulenter sagsbehandler ansøgninger til Projektpuljen.
 En politisk del, hvor det nye Bevillingsudvalg (som
er udpeget af Styregruppen) træffer afgørelser
om ansøgninger på baggrund af indstillingerne
fra bevillingskonsulenterne.

250
200
150
93

100
50

111

142
125 133

157

169

191 189

Vælges af medlemsforeningerne på
årsmødet

Afgørelser på
ansøgninger. Udpeget
af Styregruppen

Sekretariatsledelse

Projektpuljebevilling

Projektpuljeforvaltning

Konsulentordning

Indstillinger til
Bevillingsudvalget

Administration og
monitorering

Rådgivning, kurser og
faglig formidling

221
207 212

240

MEDLEMSTALLET
VOKSER FORTSAT
Siden Projektrådgivningens start i 1995 er medlemstallet
steget markant, og stigningen i medlemstallet er fortsat
i de første måneder af 2009. Væksten i medlemstallet
skyldes bl.a., at det har været et af Projektrådgivningens

63

erklærede målsætninger at øge antallet af folkelige for-

35

eninger med aktiviteter i udviklingsarbejdet. Efter aftale
med Udenrigsministeriet er det ikke længere tilfældet.
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> rådgivning, kurser og faglig formidling <

kerneydelser med fokus på

medlemmernes
behov
Faglig formidling af viden, metoder og værktøjer til medlemsorganisationerne har været særligt i fokus for Projektrådgivningen i 2008. Vi har styrket hjemmesiden og har indført et
system til elektroniske spørgeskemaer, som vi bl.a. bruger til
at evaluere kurser og i løbet af året også til at måle tilfredsheden med vores rådgivninger og andre ydelser. Svarene skal
bruges til løbende at tilpasse og udvikle vores kerneydelser,
så de afspejler medlemsforeningernes behov.
Faglige positionspapirer
Projektrådgivningens Styregruppe har vedtaget de første af
en række faglige positionspapirer, som beskriver vores
opfattelse af, hvordan forskellige centrale begreber i
udviklingsarbejdet skal forstås og fortolkes i praksis.
Papirernes skal dels tjene som inspiration og faglig afklaring, dels indgå som en del af det grundlag, ansøgninger til
Projektpuljen vil blive bedømt på.
De første positionspapirer handler om to af de emner, som
ofte giver anledning til diskussion og usikkerhed, nemlig
bæredygtighed og fortalervirksomhed. De to papirer kan
hentes på www.prngo.dk. Positionspapirerne er ikke
statiske dokumenter men vil med passende mellemrum
blive revideret på baggrund af indhøstede erfaringer.
Samtidig vil flere positionspapirer blive udarbejdet om
andre emner. Partnerskaber og samspillet mellem service-

ydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed er
blandt de emner, som vi forventer vil blive genstand for
faglige positionspapire i løbet af 2009.
Flygtninge- og indvandrerområdet
De mange foreninger med udspring i herboende indvandrere har et særligt behov for rådgivning som følge af bl.a.
sproglige og kulturelle barrierer. Målet er at styrke foreningernes muligheder for at involvere sig i en langsigtet
genopbygning og udvikling i deres tidligere hjemlande.
Det er en opgave, som Projektrådgivningen har haft svært
ved at løse alene, inden for rammerne af Projektpuljen.
Derfor har vi taget initiativ til et samarbejde med Dansk
Flygtningehjælp, som vi håber vil udmønte sig i, at der i
løbet af 2009 bliver etableret en ny støttepulje, som skal
administreres af Dansk Flygtningehjælp.
Ansvarlighed for miljøet
Projektrådgivningen arbejder lige nu på en grøn politik,
som bl.a. stiller krav til vores indkøb og forbrug af energi
samt forpligter os til at påvirke vores medlemsorganisationer og øvrige omgivelser til større ansvarlighed over for
miljøet.

rådgivning GIVER BEDRE ansøgningeR
Projektrådgivningens medlemsforeninger kan få gratis rådgivning om bl.a. projektudvikling, ansøgninger, samarbejdet

500

med partnere i syd og udvikling af de danske foreninger.

450

Rådgivningen er ingen garanti for, at ansøgninger til Projekt-

400

puljen bliver godkendt. Det afgøres suverænt af Bevillingsud-

350

valget. Men erfaringen viser, at sandsynligheden for, at få en

300

ansøgninger godkendt, er langt større, hvis ansøgeren har

250

modtaget rådgivningen inden ansøgningen blev sendt ind.

200

Antallet af rådgivninger er faldet lidt siden 2007, men en
stigende andel er personlige møder. 2/3 af rådgivningerne
handlede primært om ansøgninger til Projektpuljen, mens
10% havde enkeltbevillinger eller andre støtteformer i fokus.
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Danmarks Biavlerforening samarbejder med to lokale partnere i
Uganda om fremme af biavl som en miljøvenlig og indkomstskabende
aktivitet i fattige landområder. Projektet skal udvikle en undervisningsmodel og teste modellen i 20 landsbyer i Masindi District.

VIDEN OG værktøj på hjemmesiden
 Vidensbank med materialer, baggrundspapirer, værktøjer og nyttige links.

I foråret 2008 lancerede Projektrådgivningen ny (sort!)
version af vores hjemmeside. Siden da er siden blevet
udvidet med en række nye værktøjer og informationer
rettet mod de folkelige u-landsforeninger.

Udviklingen af hjemmesiden vil fortsætte i 2009, bl.a.
med en større 'værktøjskasse' med eksempler, metoder
og redskaber til bl.a. organisationsudvikling og projektstyring.

Ud over beskrivelse af vores kursus- og rådgivningstilbud
har hjemmesiden tre nyttige 'søjler':
 Oversigt over støttemuligheder, ikke bare vores egen
Projektpulje men også fx Genbrug til Syd, Tipsmidler
og Danidas oplysningsbevilling og enkeltbevilling.
 Medlemsoversigt med oplysninger om de ca. 230
foreningers profil, projekter og kontaktdata.

Siden lanceringen af den nye hjemmeside er antallet af
brugere steget støt, så det i marts 2009 lå på 2.200
unikke brugere pr. måned. Det er mere end en fordobling i forhold til sidste år.
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> internationalt samarbejde <

tre længerevarende opgaver i syd
I løbet af 2009 vil Projektrådgivningen som et pilotprojekt
sende tre medarbejdere på længere arbejdsrejser til
henholdsvis Bolivia, Nepal og Tanzania. Formålet er at
understøtte vores medlemsorganisationers arbejde i de
pågældende lande ved at skabe overblik, viden og nye
samarbejdsrelationer. Projektet er finansieret via vores
samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet.
Den nye civilsamfundsstrategi og den generelle udvikling i
bistandspolitikken rejser nye udfordringer for civilsamfundsorganisationernes (CSO’ernes) arbejde i udviklingslandene.
Derfor har de 3 længerevarende ophold i Syd følgende
fokusområder:
 At afdække hvilke relevante civilsamfundsanalyser der
eksisterer og relevansen af disse som redskab for de
danske CSO’er og deres partnere.
 I lyset af den opdaterede civilsamfundsstrategi at bidrage til, at kunne skabe størst mulig sammenhæng og
synergi mellem den danske ambassade, sektorprogrammerne, Business-to-Business, Public-Private-Partnerships
samt de danske CSO’er og deres lokale partnere.
 Undersøge hvilke relevante funding mekanismer (herunder udbredelsen af basketfunding ift. det lokale
civilsamfund), der kunne tænkes for lokale CSOer og
på hvilke områder sådanne funding mekanismer kunne
kombineres med lokal kapacitetsopbygning, som kan
understøttes af de danske partnerorganisationer.

Resultater og erfaringer fra de tre opgaver skal dels bruges
til at levere input til langsigtetede strategier for vores egen
og medlemsorganisationernes udvikling, dels medvirke til at
styrke vores rådgivning, kurser og administration af
Projektpuljen.
Værdifulde resultater
Erfaringerne fra den første rejse i Bolivia i februar-marts
2009 viser, at vi kan skabe relevante og værdifulde resultater for både vores medlemsforeninger, de lokale CSO'er og
for ambassaderne.
Én persons tilstedeværelse i et par måneder kan ikke i sig
selv ændre meget. Men vi har bl.a. faciliteret spændende
samarbejdsprocesser og stimuleret kontakter mellem en
række parter og organisationer, som ellers ikke mødes. Det
vil kunne styrke sammenhæng og synergi mellem indsatserne fra den danske ambassade, sektorprogrammerne, de
danske CSO’er og deres lokale partnere. Samtidig har vi
hjembragt en lang lang række konkrete erfaringer, som vil
blive brugt i det daglige arbejde i Danmark.
Erfaringerne fra de tre rejser vil blive analyseret og præsenteret i efteråret 2009. Samtidig vil Styregruppen beslutte,
hvordan erfaringerne skal indarbejdes i de kommende års
arbejde, og hvordan denne indsats kan kobles til fx det
samarbejde med CIVICUS, som er omtalt på næste side.

Som led i projektet i Bolivia samlede Projektrådgivningen en række
bolivianske civilsamfundsorganisationer, som alle par partnere i Danmark, til et seminar i La Paz med erfaringsudveksling og diskussion af
mulighederne i den nye Civilsamfundsstrategi.
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årlige General Assembly i Glasgow
med deltagere fra hele verden –
herunder folk fra Projektrådgivningens sekretariat og styregruppe.
Det var her, vi i sommeren 2008
blev enige om rammerne for et
samarbejde. Projektet finansieres
af Udenrigsministeriet, men
bevillingen går via Projektrådgivningen, som også er den
danske partner i samarbejdet.
Læs mere på www.civicus.org
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> minipuljen / projektpuljen <

PROJEKTPULJEN
nyt navn - nye retningslinjer - nye muligheder
1. januar 2009 har Minipuljen skiftet navn til Projektpuljen,
og fra ansøgningsfristen 15. april er et helt nyt sæt af
retningslinjer trådt i kraft. De nye retningslinjer indeholder
en række nye fortolkninger af, hvad der kan få støtte i de
enkelte ansøgningstyper. Det har desuden været et mål at
gøre retningslinjerne tydeligere og lettere at bruge for ansøgerne til Projektpuljen.
Behovet for ændringer udspringer dels i den nye Civilsamfundsstrategi, dels i en række anbefalinger fra det serviceeftersyn af Minipuljen, som blev sat i gang i slutningen af
2007.
Projektpuljens overordnede mål er det samme som hidtil: At
støtte danske folkelige u-landsforeningers samarbejde med
lokale partnere i udviklingslandene. Med den nye organisation og de nye retningslinjer har vi sikret, at dette mål kan
opfyldes også i en situation, hvor både beløbsstørrelse og
antallet af ansøgninger er steget.
De folkelige foreningers u-landsarbejde
Projektpuljen giver støtte til u-landsprojekter på op til 3 mio.
kr. Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet, og den er
dermed en del af den samlede danske udviklingsbistand.

Derfor skal de støttede aktiviteter leve op til de overordnede principper, som er formuleret i Udenrigsministeriets
Civilsamfundsstrategi. Det betyder bl.a., at indsatsen skal
være rettet mod at bekæmpe fattigdom i de fattigste
lande, og at den gennemføres i samarbejde med en lokal
partner, der er en del af civilsamfundet. Desuden er der
formelle krav til bl.a. den danske forenings folkelige
forankring og demokratiske struktur.
De støtteværdige projekter får ja
Projektpuljens budget er på ca. 70 mio. kr. i 2009 eller ca.
½ pct. af den samlede statslige udviklingsbistand på ca. 14
mia. kr. Langt det meste af udviklingsbistanden (herunder
nødhjælp) fordeles via andre kanaler. Projektpuljens særlige
rolle er at give de danske folkelige foreninger en mulighed
for at bruge deres viden og erfaringer i udviklingslandene.
Hidtil har midlerne i Projektpuljen svaret godt til behovet.
Selv om mængden af ansøgninger er steget konstant siden
starten i 2002, er bevillingsrammen fulgt med op. Det har
således aldrig været nødvendigt at sige nej til gode projekter, fordi 'kassen var tom'. Vi håber og forventer, at det
også vil gælde i 2009.

ANTAL GODKENDTe ANSØGERe

MINIPULJENS SAMLEDE BEVILLINGER

I 2008 blev i alt 68 ansøgninger til Minipuljen godkendt. Det er

Minipuljens samlede bevillinger fra udenrigsministeriet steg i 2008 til

en stigning på 17 i forhold til året før. Stigningen er fordelt på alle

godt 61 mio. kr. Tallet omfatter en række ansøgninger fra 2007, som

ansøgningstyperne undtagen mininetværk, og samlet set er der sket en

først blev afgjort i 2008, mens tilsvarende en række ansøgninger fra
oktoberrunden i 2008 først vil indgå i regnskabet for 2009.

mangedobling af antallet af godkendte ansøgninger siden 2002.
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DE VIGTIGSTE NYHEDER I
DE NYE RETNINGSLINJER
 Mulighed for at søge op til 500.000 kr. til Partnerskabsprojekter og Mindre udviklingsprojekter
(mod tidligere kun 400.000 kr.).
 Antallet af årlige ansøgningsfrister er reduceret fra fire til tre: 15. april, 1. september. og 15.
december. Samtidig er svartiden ændret, så alle
ansøgere får svar efter 2½ måned. Der er indført
rullende ansøgningsfrist og en svartid på maks. 5
uger for Afsluttende projektformuleringer.
 Bredere indgang til Afsluttende projektformuleringer: Støtteformen kan bruges til at færdiggøre
projektforslag, også hvor enkelte vigtige elementer ikke er på plads. Til gengæld skal der ligge en
klar beskrivelse af formål og rejseplan.
 Partnerskabsaktiviteter: Det er understreget, at
støtten kan gives til bl.a. udvikling af partnerens
organisation, ledelse og strategi, og der er åbnet
for nye typer af aktiviteter.
 Mindre udviklingsprojekt op til ½ mio. kr.: Tydeligere beskrivelse af to typiske grupper af ansøgere:
Foreninger med begrænset erfaring, samt erfarne
foreninger med behov for at eksperimentere og
gå nye veje.
 Tydeligere beskrivelse af mulighed for faseopdelte
projekter samt udarbejdelse af kapacitetsanalyser
af den danske organisation.
 Tydeligere beskrivelse af vurderingskriterier. De
hidtidige 13 overordnede principper er blevet delt
op i en række formelle krav plus seks grupper af
vurderingskriterier, som er udfoldet med underpunkter.
 Flere begrebsdefinitioner: Retningslinjerne er suppleret med en ordliste samt en række faktabokse
som beskriver vores fortolkning af centrale begreber i udviklingsarbejdet.

Ovganisationen for Vedvarende Energi, OVE, samarbejder med ADEL Sofala i det centrale Mozambique
om en vifte af initiativer som bl.a. skal udbrede
brugen af små, brændselsbesparende ovne som
alternativ til de traditionelle bål med 3 sten.

 Præciseret afstemning af krav i forhold til projektets størrelse og ansøgerens erfaring: Kravene til
projektets faglige kvalitet, strategi og kapacitet
stiger i takt med det samlede beløb og med det
beløb, I ønsker at bruge pr. år.
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> minipuljen / projektpuljen <

første visionsstudie af minipuljen
Minipuljen blev oprettet i 2002 med det formål at styrke
civilsamfundet i u-landene ved at inddrage flere danske
folkelige foreninger i udviklingsarbejdet. Nu er en lang
række projekter og partnerskabsaktiviteter afsluttet.
Spørgsmålet er så, om visionerne for Minipuljen er blevet
realiseret – har puljen medvirket til at understøtte de
overordnede mål i Civilsamfundsstrategien?
Vi har i 2008 gennemført en analyse på tværs af alle de
121 ansøgninger, som blev indsendt til Minipuljen i
perioden 2002 til januar 2004, og hvoraf 60 blev
godkendt. Dataindsamlingen er gennemført af Projektrådgivningen selv, mens analysen er udført i samarbejde
med en ekstern konsulent. Analysen konkluderer, at
målene i vidt omfang er blevet nået:
 Målet om styrkelse af civilsamfund i Syd er nået.
Den enkelte partnerorganisation er blevet stærkere,
specielt i tilfælde hvor fortalervirksomhed har været
inkluderet, mens det i mindre grad er lykkedes at
styrke civilsamfundet generelt.
 Kvaliteten af de danske foreningers udviklingsarbejde
har generelt været høj. Aktiviteterne er gennemført
på en professionel måde, og målene er nået. Projekternes langsigtede bæredygtighed er dog ikke altid
helt tilfredsstillende.
 Der er opnået en større ligeværdighed mellem partnere – specielt i de tilfælde hvor der har været grundig projektforberedelse med afstemning af gensidige
forventninger.
 Målet om en styrkelse af læring hos de danske og
lokale organisationer er opnået i meget høj grad

mht udvikling af løsninger samt skabelse af ny viden.
Men evnen til at beskrive og dele den viden, som er
skabt, er mindre god.
 Målet om bedre formidling i Danmark er derimod
ikke opnået i særlig høj grad, da mange organisationer ikke har søgt om midler til dette.
Hvad kan vi lære af analysen?
Visionsstudiet er tænkt som en baseline, det første
forsøg på at give en samlet vurdering af Minipuljens
resultater på tværs af de enkelte projekter. Danida har i
2008 taget fat på en tilsvarende øvelse, der har til formål
at give en samlet vurdering af effekten af dansk bistand,
og som vores resultater kan være en del af.
I 2009 vil vi gennemføre Visionsstudie 2 som dækker
perioden april 2004 til juli 2005. Det vil blive interessant at
se, hvordan Minipuljen som redskab for implementering af
Civilsamfundsstrategien udvikler sig igennem tiden.
Et af analysepunkterne bliver samspillet mellem kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed og konkrete service
ydelser. Visionsstudiet viste, at de godkendte projekter
har haft hovedvægt på service og kapacitetsopbygning.
Vi har en forventning om, at denne fordeling ændrer sig
over tid i takt med, at der er kommet stigende fokus på
og erfaringer med samspil og balance mellem de tre
elementer.
Hent hele Visionsstudiet på www.prngo.dk.

projektfokus for godkendte projekter: En baseline
Et væsentligt mål for civilsamfundstrategien er, at organisatio-

Fortalervirksomhed i fokus

nerne bliver stadig bedre til at inddrage kapacitetsopbygning og
fortalervirksomhed i indsatserne, og ikke mindst at bruge konkrete
serviceydelser strategisk ift. fortalervirksomhed. I Visionsstudiet har
vi derfor kategoriseret de godkendte ansøgninger efter, hvor hovedvægten er i det enkelte projekt.
Alle projekter har overvejelser om de tre elementer, men vægten er
forskelligt, fx som følge af at de er enten i et relativt nyt partner-

Integreret:
Service/
kapacitet/
fortalervirksomhed

Service
i fokus

skab, eller i et gammelt og velafprøvet partnerskab.
Diagrammet viser, at porteføljen for de første to års godkendte projekter har en overvægt på service og kapacitet. Målet for Minipulje/
Projektpuljens samlede portefølje er, at indsatserne med tiden og
samlet vil have en mere jævn fordeling. De kommende års analyser
vil vise, om dette mål bliver nået.
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Kapacitetsopbygning i fokus

Projekter på 1-3 mio. kr.

Projekter op til 1 mio. kr.

Projekter op til 400.000 kr.

Partnerskabsaktiviteter

godkendte ansøgninger til minipuljen 2008
Dansk Forfatterforening: Children's
Literature - writing, illustration,
publishing, distribution, Nepal.		
274.044 kr.

Mellemamerika Komiteen (MAK):
Minedrift og oprindelige folks
rettigheder i Guatemala.		
398.295 kr.

Dansk International Bosætningsservice (DIB): Styrkelse af
partnerskabet mellem SAHB og
DIB, Bolivia. 399.292 kr.

Stairway: Udvikling af ressourcecentre til forebyggelse af seksuelt
misbrug af børn i Filippinerne.		
400.000 kr.

Plan Danmark Urban Conference
- Child Friendly Cities, Kenya.
399.564 kr.

Dan-Som: Staff Training - Capacity
Building, Somalia. 154.618 kr.

DANTAN: Launching new
cement-based stoves in target areas
in order to increase sales, Tanzania.
399.748 kr.

RAW - Rights for All Women:
Konsolidering af de "Solidariske
kæder mod Vold", Peru.
399.106 kr.

Tanzibarn: Usa River Sports and
Hobby Club, Tanzania. 224.000 kr.

Venskabsforeningen Danmark Sierra Leone: Post Election
Campaign: Media & Governance,
Bo & Bombali Districts, Sierra
Leone. 399.441 kr.

3F: Styrkelse af filippinske søfolks
og familiers sociale netværk og
retssikkerhed, Filippinerne.
398.499 kr.

AXIS: Ret til fri uddannelse,
Nicaragua. 399.452 kr.
BØRNEfonden: Capacity building in
the fight against female genital
mutilation in Mali. 396.497 kr.
Cirkus i Afghanistan (MMCC):
Sikring af værdigrundlag i
forbindelse med den afghanske
partners udvidelse af sine
aktiviteter, Afghanistan.
400.000 kr.

FAIR Danmark: IKT i undervisningen
og demokratiopbygning i Malawi.
398.736 kr.

Ghana Venskabsgrupperne i
Danmark: Youth Forum Employment Project, Ghana. 399.800 kr.

AXIS: Community Based Sexuality
Education Project (CBSEP), Ghana.
399.659 kr.

International Aid Services (IAS):
Udveksling og kapacitetsopbygning
indenfor erhvervsfaglig uddannelse
i Misiones, Paraguay.		
399.141 kr.
International Aid Services (IAS):
Developing a foundation for
Inclusive Education/Special Needs
Education (IE/SNE) in Nuba
Mountains, Southern Kordofan,
Sudan. 399.738 kr.

International Kontakt: Lære for at
kunne. Kapacitetsopbygning via
tilførsel af kompetencer inden for
alfabetisering og fortalervirksomhed, Mali. 397.335 kr.

Seniorer uden Grænser: Lunyo
orphan Support Project (LOSP),
Uganda. 399.973 kr.

CAMOUN: Sowing project for the
needy and jobless teenagers, young
single and married women,
Cameroun. 302.007 kr.

Dansk-Ugandisk Venskabsforening:
Women Development Project,
Uganda. 400.000 kr.

Bandhab: The Gono Kendra Project,
Bangladesh. 399.827 kr.

Venskabsforeningen Danmark Sierra Leone: Reconciliation and
integration of ex-combats and local
population in Makeni, Sierra Leone.
731.827 kr.

Ulandshjælp Fra Folk til Folk:
Farmers Club in Oio, Guinea-Bissau.
954.746 kr.

Somaliland Kvindeforening:
Community Home Based Care For
People Living With HIV/AID,
Somalia. 949.778 kr.

Det Danske Bibelselskab: HIV and
AIDS Information and AwarenessRaising Through Churches, Sierra
Leone. 891.725 kr.

RAW - Rights for All Women: Crisis
and legal counselling for poor and
marginalised women in Cameroon.
464.500 kr.

Krobodan: Promotion of improved
livelihoods for landless farmers in
Yilo Krobo District, Ghana.
963.435 kr.

Indien Gruppen Fyn: Identification
of sustained basis of survival of the
poverty stricken civil society in the
Sunderbans, Indien. 418.755 kr.

Miljøbevægelsen NOAH: Towards
sustainable forest management and
utilization through communitybased actions, Ghana. 851.183 kr.

Afrika Kontakt: Towards a life in
dignity for land and rural livelihoods,
Sydafrika. 999.918 kr.

Afrika Kontakt: Hlominiska Phase
Two: "Strengthening Democracy at
its Roots", Swaziland. 2.263.597 kr.

AXIS: Taquiles oprindelige folk:
Institutionel styrkelse og territorial
forvaltning, Peru. 2.053.544 kr.

WWF – Verdensnaturfonden:
Ecoturism in and around National
Parks in Vietnam. 2.855.736 kr.

Nepenthes: Bæredygtig skovforvaltning i bufferzonen til Río Plátano
biosfæren, Honduras. 3.000.000 kr.

AC Børnehjælp: Children's Safety
Net, Etiopien. 2.998.900 kr.

Baptistkirken i Danmark: Savings for
life, Burundi. 2.997.599 kr.

AC Børnehjælp: Children Creating
Safe and Inclusive Enviroment,
Nepal. 2.157.597 kr.

Caritas, Danmark: Inddragelse af
civilsamfundet i udviklingen af
distriktskommunen Coroma, Bolivia.
1.609.439 kr.

Indien Gruppen Fyn: Fattigdomsbekæmpelse gennem hjemmeindustri og styrkelse af civilsamfundet, Indien. 2.998.916 kr.

Plan Danmark: Equal Rights for
Children with Disabilities, Kenya.
2.013.270 kr.

ADRA: Peace education for
development in Southern Province
of Rwanda. 2.993.000 kr.
AXIS: Oprindelige folk i Amazonas:
Uddannelse på egne betingelser,
Peru. 1.897.103 kr.
Dansk Vietnamesisk Forening:
Building capacity for Child Abuse
Prevention and Rehabilitation in
South Vietnam. 2.999.550 kr.

Caritas, Danmark: Pachamama kvinder og kaffe i Coroico, Bolvia.
1.279.821 kr.
Danish Forestry Extension: Nepal
Mobile Nature School. 1.243.715 kr.
Dansk Ornitologisk Forening (DOF):
Joint Environmental Management
for Livelihood Improvement at
Important Bird Areas. 2.817.661 kr.

Plan Danmark: Gender Violence
Recovery Centre – Advocacy,
Kenya. 752.031 kr.

International Aid Services (IAS):
Improved accept and under-standing of children with disabilities in
Somaliland. 1.448.627 kr.
MFR's venner i Danmark:
Alfabetisering i Kaolack, Fatick og
Diourbe, Senegal. 1.867.945 kr.
Landsfor. af Polio- Trafik- og
Ulykkesskadede, PTU: Awareness
raising and capacity building
project, Vietnam. 1.650.475 kr.

Ungdommens Røde Kors: Life
Planning Skills Development
Project, Uganda. 982.991 kr.
Dialogos: Karamoja Traditional
Healers and Health System Projekt,
Kenya. 662.758 kr.
Dansk Handicap Idræts-Forbund:
Implementation of sport for the
blind, Ghana. 501.524 kr.

Plan Danmark: Watoto Pamoja
Project, Kenya. 2.993.087 kr.
Ulandssekretariatet: Pilot project on
HIV/AIDS prevention in mining
sector in Ethiopia. 2.999.251 kr.
WWF: Diversifying landscapes and
improving livehoods in 2 communes
in Cat Tien District, Lam Dong
Province, Vietnam. 2.850.042 kr.
Dialogos: Interkulturel Sundhed i
Chuquisaca, Bolivia. 2.999.776 kr.

Der er desuden givet støtte til 14 Afsluttende projektformuleringer i 2008. Bemærk: Oversigten omfatter alle ansøgninger
fra de fire ansøgningsrunder i 2008. En del tilsagn er først givet i 2009 og indgår derfor ikke i regnskabet for 2008.
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> kampagnen 'der skal folk til' <

I foråret 2008 gennemførte Projektrådgivningen kampagnen 'Der skal folk til'. Kampagnen havde som mål at vise
mangfoldigheden og engagementet i de folkelige u-landsorganisationer. Kampagnen var bygget op som en kombination af centrale og decentrale aktiviteter, som de enkelte
foreninger stod for i ly af den fælles kampagneparaply.
Foreningernes aktiviteter
48 af Projektrådgivningens medlemsorganisationer deltog i
kampagnen med i alt 107 arrangementer. Aktiviteterne blev
understøttet af en pulje på 250.000 kr. og omfattede alt
fra musik og teater til foredrag og workshops. Aktiviteterne
havde tre mål: At vise resultatet af foreningernes engagement. At nå ud til nye grupper, som ikke i forvejen er
engageret i u-landsarbejde. At styrke foreningernes kontakt
til medlemmer og målgruppe.
Hjemmeside med historier 'fra marken'
Den centrale kampagnegruppe stod bl.a. for at opbygge en
hjemmeside, hvor vi bl.a. har præsenteret 75 historier fra
den virkelighed, som møder foreningerne i deres arbejde i
verden. Historierne er fortsat tilgængelige og kan bruges
som inspiration eller i undervisningen.

Novellesamling: Der skal folk til
Historierne har bl.a. givet inspiration til 'Der skal folk til.
Fortællinger om mennesker i Verden', som vi udgav i
forbindelse med kampagnen. Bogen rummer syv noveller af
Dorthe Nors, Mathilde Walter Clark, Thorstein Thomsen,
Jan Sonnergaard, Vagn Lundbye, Arthur Krasilnikoff og
Cæcilie Lassen. Hver på deres måde beskriver de livet i den
fattigste del af verden, ofte kritisk og reflekterende over for
bl.a. NGO'ernes arbejde. Bogen er blevet godt modtaget og
er distribueret i over 4.000 eksemplarer. Bogen vil blive
relanceret over for skoler og gymnasier i foråret 2009 og
evt. trykt i et nyt oplag.
30 statuetter på vandring
'I Do Stafetten' bestod af 30 statuetter lavet af kunstneren
Jens Galschiøt, som 1. marts 2008 blev sendt af sted til
kendte og ukendte danskere, som forpligtede sig til at gøre
en konkret indsats for verdens fattige, inden de sendte den
videre. I de tre følgende måneder cirkulerede stafetterne
blandt danskerne. Læs på næste side om ét af stafetternes
besøg.
Se mere om kampagnen på www.derskalfolktil.dk

De DELTOG i kampagnen: ADDA (Agricultural Development Denmark Asia), Afrika Kontakt, Assist, AXIS, Baptistkirken i Danmark, Børn i Afrika, Cykler til Senegal, Dansk Armeniermission,
Dansk Somalilandsk Hjælpe Organisation (Dan-Som), Dansk Vietnamesisk Forening, Dansk-Indisk Børnehjælp, Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, Dansk-Ugandisk Venskabsforening, DAV Dansk Angolansk Venskab, Den Eritreanske Støtteforening, Disuzo Kwekwe, Drumcorps Danmark, Fair Trade Danmark, Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD), Ghana Venskabsgrupperne i
Danmark, Githabais Venner, IMCC (International Medical Cooperation Commitee), International Aid Services, Krobodan. Dansk-ghanesisk Venskabsforening, Kvindernes U-landsudvalg,
Landsforeningen Levende Hav, Mellemamerika Komiteen (MAK), Mission-Øst, Operation Dagsværk, OVE - Organisationen for Vedvarende Energi, Papaye Danmark, Puntland Aid Service, Red
Barnet Ungdom, Seniorer uden Grænser, Solens Børn, Stairway, Tukae Danmark, U-landsforeningen Svalerne, Uganda Child Care, Ulandsdebat af 1980 (Uld-80), Ulandshjælp Fra Folk til Folk,
Ulandssekretariatet, Ungdommens Røde Kors, Ungdomsringen, Venskabsforeningen Danmark-Papua Ny Guinea, WWF - Verdensnaturfonden
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stafethistorie: søndre skole i grenaa
»Stafet nummer 16 har været i hånden på knap 400
elever på Søndre Skole i uge 14, 2008. Hver enkelt elev
har reflekteret og debatteret baggrunden for at statuetterne er sendt rundt i landet. Hver enkelt klasse på skolen
er blevet givet kampagnens hjemmeside og har fået til
opgave komme med deres bud på hvad der kan gøre
verden bedre. Det er der kommet en række lister ud af,
som har været til stor inspiration. Disse lister overrækkes
elevrådet på skolen for debat og prioritering. Jeg vil i
dette forår støtte op om at elevrådet når i mål.
Søndre Skole i Grenaa står for at skulle modtage knap
200 nye elever til august 2008. Norddjurs Kommune er
derfor gået i gang med en udbygningsplan for skolen.
Mens statuetten er gået rundt på skolen har vi arbejdet
for at opnå energirigtige besparelser på driften (og på
den måde gøre noget godt for klima og miljø), og at
anlæg og drift derfor skal tænkes sammen (ikke nødvendigvis en traditionel kommunal strategi). Skolebestyrelsen
har skrevet til kommunalpolitikerne herom.

I de interne udvalg og ikke mindst administrativt er vi på
skolen blevet udfordret af stafetten, da vi bliver nødsaget
til at overveje fair-trade produkter eller økologiske
produkter. Begge produkttyper rykker måske ikke
væsentligt rent økonomisk for den tredje verden, men
signalet må være centralt! Hvorfor både sundhedsudvalg
og administration er bedt om at udforme konsekvensberegninger og forventet tidsperspektiv for indførelse af
enten den ene eller anden produkttype.
Stafetten sendes nu videre til Anders Lind på Syddjurs
Ungdomsskole, som i flere år har haft succes med at få
unge af sted i Europæiske udvekslingsprogrammer.
Anders Lind er valgt, da jeg ønsker at vise vores egne
elever, at det at gøre verden til et bedre sted bedst gøres
sammen med andre«.
Skoleleder Carsten Aude

Herover læser forfatteren Mathilde Walther Clark op af sin novelle 'Tranquebar' i forbindelse med
præsentationen af novellesamlingen 'Der skal folk til' på Århus Rådhus. Se mere og bestil bogen på
www-prngo.dk. Udviklingsminister Ulla Tørnæs (tv) var én af de 30 danskere, som var med til at sætte
'I Do Stafetten' i gang i marts 2008. Hendes løfte i forbindelse med stafetten var, at "Danmark fortsat
skal være blandt de mest progressive kræfter i verden når det drejer sig om ligestilling for fattige, retsløse kvinder i verdens udviklingslande".
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> netværk og nye rammer i ngo-miljøet <

mere SAMARBEJDE
I DET DANSKE NGO-MILJØ
I 2008 er det formelle og uformelle samarbejde mellem de
danske u-landsforeninger blevet yderligere styrket, bl.a.
gennem et stadig mere velfungerende NGO-forum. Det er
en udvikling, som Projektrådgivningen i høj grad støtter og
bakker aktivt op om.
De danske u-landsforeninger har en klar interesse i at øge
samarbejde og koordination. Både for at udnytte vores
kræfter og ressourcer bedre, og for at kunne tale med
større vægt over for beslutningstagere og befolkning. I den
forbindelse ser Projektrådgivningen det som en særlig
opgave at give de små og mellemstore foreninger en stærk
stemme i forhold til såvel politikere som det øvrige NGOmiljø.
Gode resultater i 2008
Opdateringen af Udenrigsministeriets Civilsamfundsstrategi
er et godt eksempel på, at NGO'erne i stigende grad formår
at afstemme holdninger og indsatser i forhold til bistandspolitiske emner. Både Projektrådgivningen og et stort antal
af vores medlemsorganisationer har været stærkt engageret
i processen frem til den nye strategi, og vi mener at kunne
se vores tydelige fingeraftryk i det færdige resultat.

På tilsvarende måde har NGO-forum (med opbakning fra
både rammeorganisationer og fra de små og mellemstore
foreninger) udarbejdet fælles oplæg og kommentarer om
bl.a. Afrika Kommissionens arbejde, om evalueringen af
u-landsoplysningen og om finansieringen af klimaindsatser
og udvikling. På disse og andre områder har det danske
NGO-miljø fremlagt fælles holdninger og klare anbefalinger
til politikerne.
Nye mål for de kommende år
Projektrådgivningen ønsker at understøtte et stærkere
samarbejde mellem NGO'erne og har derfor afsat ressourcer til at indgå i en række tværgående arbejdsgrupper og
udvalg. I det kommende år vil vi bl.a. arbejde for:
 En fælles, årligt tilbagevendende kampagne hvor vægten bliver lagt på reel oplysning om u-landenes forhold
snarere end profilering og fundraising for de enkelte
foreninger.
 Nye og stærkere faglige netværk, som ikke bare får
fokus på erfaringsudveksling og læring, men også på
holdningspåvirkning og fortalervirksomhed i Danmark.
 En fortsat styrkelse af koordination og samarbejde i
NGO-miljøet med respekt for mangfoldigheden og de
enkelte foreningers særkende.

NY CIVILSAMFUNDSSTRATEGI
Udenrigsministeriet har i december 2008 udsendt en
opdateret Civilsamfundsstrategi, som sætter den
overordnede ramme for bl.a. Projektpuljen.
Strategien understreger betydningen af et stærkt,
mangfoldigt og uafhængigt civilsamfund i udviklingslandene. Den lægger samtidig vægt på, at de
folkelige u-landsforeninger i Danmark har en central
rolle at spille i opbygningen af civilsamfundet i Syd.
Projektrådgivningen er enig i begge dele og vil
medvirke til at realisere strategiens mål og intentioner
i de kommende år. Det er bl.a. sket ved at indarbejde
strategiens målsætninger i de nye retningslinjer for
Projektpuljen.
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Projektrådgivningens medlemmer
100% to the Children
3F - Solidaritet og Udviklingsbistand
AC Børnehjælp
ADDA (Agricultural Development
Denmark Asia)
ADRA
Afghansk Kulturforening
African-Danish Network
Afrika In Touch
Afrika Kontakt
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 (AKM)
Arkitekter uden Grænser
Artists Take Action
ASF - Dansk Folkehjælp
Assemblee de Reveil Spirituel Danmark "Aresda"
Assist
AWE Center Kenya
AXIS
Bahá'í - samfundet i Danmark
Bandhab
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU)
Baptistkirken i Danmark
BISU (Bistand Int. Samarbejde og
Udvikling)
BOS Danmark
Børn i Afrika
BØRNEfonden
CAMOUN Dansk - Camerounsk
Venskabsforening
Caritas, Danmark
Cirkus i Afghanistan (MMCC)
Clean Clothes Campaign Danmark
Cross Cultural Project Association
(CCPA)
Crossing Borders
Cykler til Senegal
Dan - Ivoire
Danafrika Kultur
Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne
Danish Friendship
Danish Relief Group - Nødhjælpsdepotet
Danmarks Biavlerforening
Danmarks Bløderforening
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Lærerforening
Danmarks Unge Katolikker
Danmission
Dansk Armeniermission
Dansk Blindesamfund
Dansk Europamission
Dansk Forfatterforening
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund
Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk Husflidsselskab
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Dansk International Rednings Forening (DIRF)

Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Dansk Selskab for Tibetansk kultur
Dansk Somalilandsk Hjælpe Organisation (Dan-Som)
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Vietnamesisk Forening
Dansk-Filippinsk Venskabsforening
Dansk-Ghanesisk Venskabsforening
Dansk-Indisk Børnehjælp
Dansk-International-Noedhjaelp
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening
Dansk-Ugandisk Venskabsforening
Danske Døvblindfødtes Forening
Danske Døves Landsforbund
DANTAN
DAV - Dansk Angolansk Venskab
Den Eritreanske Støtteforening
Denmark Lesotho Network (DLN)
Det Danske Bibelselskab
Det Danske Spejderkorps
DGI - Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
DGI Storkøbenhavn
Dialogos
Disuzo Kwekwe
DLFL Dansk Landsf. For laryngectomerede
Dooni-Dooni Danmark
Drumcorps Danmark
DUI Leg og Virke
Educat
Egmont Højskolen
Enable
Ewiket Lehibret (Viden for Alle)
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
Farmaceuter uden Grænser
FIC
FN-forbundet
Folkehøjskolernes Forening i DK
(FFD)
Follow the Women
Foreningen Faraja
Foreningen for udvikl. og integration i Østafrika
Foreningen Frit Tibet
Foreningen Luu Ly
Foreningen Rosen
Foreningen til genopbygning af
Somaliland
Friluftsrådet
GAM3
Gambia Media Support
Gambias Venner
Gargaar
Genvej til udvikling (GTU)
Ghana Venskabsgrupperne i
Danmark
Githabais Venner
Global EduSport
Global Minimum
Globale Læger
Globe Town
Glostrup-Albertslund Rotary Klub
Green Desert Denmark
Gymnasieskolernes Lærerforening
Help2peru
Himalayan Project
Hjerneskadeforeningen
Hjerteforeningen

IMCC (International Medical Cooperation Commitee)
Indien Gruppen Fyn
Information for Life
Ingeniører uden Grænser
Institut Arabisk-Europæisk for
udvikl. Demokrati
Int. Hjælpe- og Udv.gruppe i Syd
Somalia (IHUSS)
International Aid Services (IAS)
International Børnehjælp
International Børnesolidaritet
International Kontakt
Internationalt Landsbysamarbejde
i Bælum
Iraks venner i Danmark (Tammuz)
IT i udviklingslandene (ITUL)
IUP International
Jubaland Relief
Jubbaland Humanitære Forening
Kembujeh School Friends
KFUM og KFUK i Danmark
Kilangoro
Kirkekaffens Støtteforening
Kofoeds Skole
Krobodan. Dansk-ghanesisk Venskabsforening
Kvindernes U-landsudvalg
Københavns Internationale Klub
Ladakh Efterskole Støtteforening
Landsfor. af Polio- Trafik- og Ulykkesskadede PTU
Landsforeningen Art of Living
Landsforeningen Hjælp Børn i den
3. verden
Landsforeningen Levende Hav
Landsforeningen Sind
LEV - Landsforeningen
Leve Børnene
Liberity Danmark
Læger uden grænser
Malteserrådet
Masangas Venner
Maternity Worldwide
Mellemamerika Komiteen (MAK)
MFR's venner i Danmark
Miljøbevægelsen NOAH
Mission Afrika
Mission-Øst
MultiCenter Syd
Muskuland - Muskelsvindfonden
Nepenthes
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
Network Chem Chem
New Life Association
New Life Ghana
NGO Fontana
Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi
Operation Dagsværk
OVE - Organisationen for Vedvarende Energi
Papaye Danmark - Støtte til et
Ghanesisk initiativ for børn
Paytime
Philippines in mind
Plan Danmark
Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
PUGAD
Puntland Aid Service

RAW - Rights for All Women
Red Barnet Ungdom
Refugees United Org.
Right Art Development (DAR)
Salbato Organisation - Danmark
Samo African Relief & Development
Org./S.A.R.D.O
Sarons Slette´s Missions- og Nødhjælpscenter
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til Afrika og Asien
(SHAA)
Sex & Samfund
Skole for Livet
Solens Børn
Somali Development Foundation
i DK
Somali Women's Organization i
Danmark
Somaliland Kvindeforening
Somalilands Fynske Hjælpeforening
(SFHF)
Soroptimist Internat. Danmark
SOS-Børnebyerne
SPOR MEDIA
Stairway
STS International Solidarity
Støtteforen. for Proj. Kulturcafé
Lygten Station
Støttegruppen for St. Mathews
School (SMS)
Tamils Rehabilitation Organisation TRO - Denmark
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzibarn
Teen Challenge Danmark
Teranga Senegal.dk
Terre des hommes, Danmark
Tibet Charity
Transformative Peacebuilding
Tukae Danmark
U-landsforeningen Svalerne
Uganda Child Care
Ulandsdebat af 1980 (Uld-80)
Ulandsforeningen for bæredygtig
udvikling (UBU)
Ulandshjælp Fra Folk til Folk
Ulandssekretariatet
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen
Venskabsforeningen Amigos de El
Doradito
Venskabsforeningen Danmark Sierra Leone
Venskabsforeningen DanmarkBurkina Faso
Venskabsforeningen Danmark-Mali
Venskabsforeningen DanmarkPapua Ny Guinea
Venskabsforeningen Danmark-Togo
(Dantogo)
VesterGror
Vestkenyas Venner
World Diabetes Foundation
World Service of Mercy
WWF - Verdensnaturfonden
Wycliffe Danmark
Xistenz (Cafe Retro)
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
Østafrikas Venner
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2008 var et år med dramatiske kriser og voldsomme udsving i
fødevarepriser, råvarepriser og den generelle økonomi. For
millioner af mennesker verden over har resultatet været øget
fattigdom og stigende usikkerhed om fremtiden.
I denne situation er de folkelige u-landsforeningers indsats mere
nødvendig end nogensinde. Både i det konkrete udviklingsarbejde
i Syd og i arbejdet med at tale de fattiges sag over for
politikere og befolkning i Danmark.

