Studietur til Helsinki, Finland, CiSU’s
Bestyrelse.
1.-3. oktober 2012
Deltagere:
Vibeke Tuxen (Formand)
Finn Tobiesen (Næstformand)
Morten Nielsen
Hawa Hirsi Hüssein
Susanne Volqvartz
Bjarne Højlund Pedersen
Troels Hovgaard (Rådgiver, CiSU sekretariat)
Lotte Asp Mikkelsen (Rådgiver, CiSU sekretariat)
Afbud: Helle Schierbeck
Program: Se bilag 1
Introduktion – Formål med studieturen
CiSU’s bestyrelse tager på en årlig studietur for at få inspiration, læring og sparring omkring
relevante emner, med søster-organisationer eller andre ’like-minded’ organisationer i landene
omkring os. I år gik turen til Helsinki, Finland, for at besøge en række finske organisationer.
Afsættet var at mødes med KEPA – som har en vis sammenlignelighed med CiSU i arbejdsområde.
I vores egen nære kontekst, i Danmark, er civilsamfundsstrategien sat til evaluering i 2012-2013,
med en revision af strategien på vej derefter. Herudover er der en række ændringer og
forandringer i ulandsbistandskonteksten, som vi skal forholde os til: f.eks. en forøgelse af antallet af
ramme organisationer i Danmark; flere donor midler bliver flyttet fra nord til syd; assistance bliver
flyttet fra bilateralt støtte til multilateralt, mm. Alle emnerne berør os på en eller anden facon, som
vi skal forholde os til og agere ud fra. Vi er samtidig i CiSU i en proces med at få defineret vores
egen ’forandringsteori’, som vil senere i 2013-2014 komme til udtryk, bl.a. gennem vores nye
strategi fra 2014.
Studieturen havde derfor til hensigt at undersøge, hvordan konteksten ser ud for finske
ulandsorganisationer, hvordan agerer de og forholder sig til de skiftende tider i den globale
kontekst; samt mere specifikt hvordan de organiserer sig og laver
politisk/lobby/fortalervirksomhed som medlemsorganisationer (KEPA) og som
rammeorganisationer og andre udviklingsaktører.

Møde med KEPA
Tilstede: Auli Starck, Saara, Timo, KEPA
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Vi havde på forhånd sat os for at teste KEPA på en række udfordringer de selv er optaget af,
områder de finder problematiske, eller områder der er i opbrud. På den måde minder KEPA om
CISU, begge er i gang med en nyorientering, får nye udfordringer eller bliver udfordret. Dels af
Udenrigsministeriet, dels af medlemmerne, og ikke at forglemme af en ændret global kontekst.
Nogle af de spørgsmål vi gerne ville have svar på var:
 Hvad er fordelene for de finske organisationer ved at KEPA arbejder i Syd?
 Skygger KEPA’s arbejde i Syd for medlemmernes arbejde?
 Hvilken legitimitet har KEPA i Syd – og i Nord?
 Er der gang i Sydfundingen?
KEPA er alle de finske udviklings-NGO’ers paraply (ca. 300 org.). 27 år gammel og grundlagt som en
politisk aktiv organisation, der skulle deltage i debatten om finsk bistand og globale forhold. KEPA
har vokset sig stor med over 90 ansatte, hvoraf de 60 arbejder på hovedkontoret i Helsinki og
resten i afdelinger i Syd. KEPA har et program i Syd, fokuseret på advocacy, træning af syd partnere
og støtte til de finske organisationer, der har behov for analyser, netværksdannelser og viden om
for eksempel syd funding. Udover Syd engagementet arbejder KEPA først og fremmest med
kursusvirksomhed for medlemmer, events som en årlig festival, lobbyarbejde, debatskabende og
politiske aktiviteter som international handel, klimaforandringer og advocacy generelt i Nord.
KEPA’s budget er på ca. 38 mio. kr og kommer hovedsageligt fra Udenrigsministeriet. KEPA er i
øjeblikket i forhandlinger med Udenrigsministeriet om administration af en mindre pulje til finske
NGO’ers arbejde i Syd.
En del af KEPA’s medlemmer, fortrinsvis de mindre, nyder fordel af KEPA’s lobby og advocacy
arbejde i Syd. Men for måske 200 – 250 organisationer betyder dette arbejde ikke noget. De fleste
er overvejende interesseret i KEPA’s advocacy arbejde i Nord. Der kan heller ikke spores et øget
samarbejde mellem finske organisationer som en konsekvens af KEPA’s tilstedeværelse og forsøg
på at bringe organisationer sammen. Udsagn fra de større organisationer er at de ikke mener KEPA
skal ’blande’ sig i Syd arbejdet. Måske som aktør på det regionale niveau?
Flere medlemmer betragter advocacy arbejdet i Nord (og syd) som kompliceret og vil gerne placere
KEPA som ’eksperten’, der på deres vegne gennemfører det. KEPA er opmærksom på denne
problemstilling og arbejder nu bevidst med at bringe sig ud af den rolle og få medlemmerne til at
tage ansvar og være ’subjektet, der handler og beslutter’. KEPA mener at deres aktive handling i
den retning har fået medlemmerne til at tage større ansvar og sætte især de store ting som
’ulighed’ og ’uretfærdighed’ på dagsordenen i Finland.
Forholdet til Udenrigsministeriet er godt. Det er 100 % accepteret at KEPA arbejder politisk ikke for
Udenrigsministeriet’s midler, men for de finske skatteyderes penge. Det spændende bliver at se om
denne holdning kan fastholdes i takt med at KEPA fremadrettet skal administrere flere midler i for
eksempel en projekt pulje. Under dette punkt blev egenfinansiering diskuteret og præciseret at
kravet til ALLE finske NGO’er var at de selv skaffede 7,5 % i egenfinansiering (kontanter) og 7,5 %
som medfinansiering herunder ’in kind’ eksempelvis frivilligt arbejde mv.
Finske organisationer gerne må indsamle egenfinansieringsmidler i hele European Economic Area
(EEA) og under særlige omstændigheder også udenfor EEA. I det nye udkast til rammer i Danmark
skal egenfinansieringen (5%) indsamles i Danmark – dette selvfølgelig fordi Danida tolker
indsamlingsevnen som udtryk for dybden af folkelig forankring. I Finland tolker Udenrigsministeriet
egenfinansieringen som udtryk for NGOens ejerskab til det pågældende projekt. Det er ligeledes
også muligt at prissætte frivilligt arbejde og det tæller med i egenfinansieringen. Man kunne godt
forestille sig at firmaer eller enkeltpersoner i Europa eller det land man arbejder i ville give kontant
støtte til et projekt. Spørgsmålet er om det er umuligt, fordi ramme retningslinjerne siger at det
skal være midler indsamlet i DK.
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Vedr. Sydfunding var det ikke KEPA’s indtryk at mange finske NGO’er, bortset fra de 11
rammeorganisationer, havde opnået betydelig Sydfunding.
Afslutningsvis pointerede KEPA at deres styrke var mangfoldigheden, at alle organisationer var
samlet i KEPA og at mangfoldigheden var en kvalitet i sig selv. En sang vi havde hørt før!

Møde med The Finnish Evangelican Lutheran Mission
Tilstede: Maria Immonen , programchef
Maria startede med kort at fortælle om baggrunden for The Finnish Evangelican Lutheran Mission,
herunder at de opfatter sig som tilhørende den moderate del af den finske kirke. De er som sådan
ikke partner med DCA i Danmark, men har kontakt til dem via det Lutherske verdensforbund.
The Finnish Evangelican Lutheran Mission opfattede sig selv som en kristen udviklingsorganisation,
der på trods af navnet, ikke driver missionsarbejde.
Ledelsen/bestyrelsen vælges af de lokale menighedsråd.
Driver kun lidt fortalerarbejde selv – har mere fokus på indsamling og information i den
forbindelse.
Skal skaffe 7,5 % i egenbetaling og 7,5 % i form af frivillige indsatser.
Havde kun lidt støtte fra EU og andre ikke finske kilder.
Omsætning på størrelse med MS i Danmark.
Forholdet til KEPA:
Maria opfattede helt klart KEPA som en god repræsentant for det finske civilsamfund.
Men der var klart også en række områder hvor hun mente at KEPA havde – men ikke burde –
blande sig.
I forhold til de store rammeaftaleorganisationers rammevilkår – ”Det kan vi bedst selv forhandle
med UM om”.
KEPAs selvforståelse som en der koordinerede i Syd, skød hun ned. Vi, og meget få andre, bruger
deres landekontoer. ”Jeg ved virkelig ikke hvad de laver i Syd”!
”KEPA bør koncentrere sig om arbejdet i Finland”.
I forhold til KEPAs fortalerarbejde i Finland:
KEPA udfører generelt et godt informationsarbejde i Finland. ”Vi er dog ikke altid enige med dem i
de budskaber de fremfører”.
I forhold til KEPAs kursusarbejde over for lokale CSOer i Finland:
”Vi er glade for disse uddannelsesforløb, og de er brugt af nye medarbejdere hos os”.
”God kvalitet og så er de billige”.
Virker også som et sted for nye frivillige der kan dygtiggøre sig, hvilket betyder at der er flere
veluddannede og erfarende folk der søger jobs hos dem.

Møde med Finish – Somalia Network
Netværket er en frivillig organisation bestående af somaliske diasporagrupper og er medlem af
KEPA. Der er cirka 34 medlemmer i netværket bestående både af diasporagrupper og finske
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NGO’er f.eks. FinChurchAid. De finske NGO’er blev inviteret til at være en del af netværket for bl.a.
at styrke det, idet det var vanskeligt udelukkende at bygge netværket op omkring diasporagrupper.
Netværket har også nydt godt af forbindelser til universitetsforskere med specialviden om Somalia
og somaliske forhold. Det somaliske samfund i Finland er relativt velfungerende, hvilket (ifølge de
somaliske mødedeltagere) skyldes, at de somaliske flygtninge, der kom til Finland i 90erne var
veluddannede fra Mogadishu og Hargeisa. Blandt de veluddannede var ekstreme kulturelle,
religiøse og etniske holdninger eksempelvis ikke særligt udbredte. Ligeledes har bibeholdelsen af
modersmålsundervisningen styrket og forbedret unge somaliers udbytte af den finske skolegang.
På et tidspunkt udtrykte det finske udenrigsministerium, at ansøgningerne fra de forskellige
diasporagrupper ikke levede op til ministeriets kvalitetskrav. Dette bevirkede, at netværket i 2004
modtog en 5års bevilling til kapacitetsopbygning fra det finske udenrigsministerium. Netværket får
lige nu ingen driftsmidler fra ministeriet, men drives gennem frivilligt arbejde.
Netværket nyder godt af KEPA´s rådgivnings - og træningsaktiviteter og støtte ved forskellige
events og kulturelle aktiviteter. Finnish Refugee Council har en kapacitetsopbyggende facilitet ved
navn ”Organisation Incubator”, som diasporagrupperne ligeledes benytter.
Netværket driver i samarbejde med lokale partnere mindre projekter med fokus på unge og
kvinder i syd, mellem og nord Somalia. Diasporagrupperne i Finland er gode til at identificere
troværdige partnere i Somalia. Det finansielle grundlag for projekterne kommer dels fra
indsamlingen blandt somalier i Finland og det finske Udenrigsministerium. I forhold til formulering
af kvalificerede ansøgninger til Udenrigsministeriet benytter Netværket sig af ”peer reviews”.
Træning af trænere er også en meget anvendt metode indenfor netværket. Partnerne i Somalia
bruger bl.a. fotos og video som medier for rapportering og dokumentation overfor netværket.
Revision af regnskaber sker i Finland.
I forhold til læring i en dansk sammenhæng kunne man overveje at etablere et lignende somalisk
netværk, samt linke danske forskere med indsigt i somaliske forhold til netværket. ”Peer reviews”
og ”træning af trænere” er også interessante tiltag.

Møde med Siemenpuu Foundation
Her mødte vi også andre organisationer: Abilis, Kios, Fidida (kom ikke til mødet)
Siempenpuu er ikke medlem af KEPA. Men KEPA er medlem af Siemenpuu Foundation (som en
’founding member organisation’, og KEPA sidder dermed i Siemenpuu’s Council/styrelse, bestående
af de 15 grundlæggende medlemsorganisationer). Års budget: ca 1.7mill Euro, hvoraf ca 1.1 mill
Euro går til projekter i syd. Siemenpuu Foundation har partnere i syd – det er kun syd partnere, der
kan søge midler hos Siemenpuu. Det er meget små projektstørrelser.
De fire organisationer blev startet simultant i 1998 på baggrund af diskussioner mellem NGOer og
det finske udenrigsministerium om, hvordan man bedre kunne nå de små græsrodsorganisationer i
Syd. Resultatet blev at skabe tre fonde (i Finland) som uden direkte involvering af Nord NGOer i
øvrigt skulle støtte små græsrodsorganisationers aktiviteter direkte.
Abilis: Har måttet opgive at støtte de helt små grupper og organisationer direkte (hvilket de gjorde
via en netbaseret facilitet i en periode). De har nu partnerorganisationer i syd, der udlodder små
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budgetter til små lokale græsrodsprojekter på ca. 7-8000 Euro per projekt. (Års budget: 1.9 mill
Euro). De er medlem af KEPA og samarbejder nogen gange med lokale KEPA kontorer i syd. KEPA
hjælper med at lave noget monitorering af deres projekter i syd. KEPA organiserer kurser for syd
partnere. De er med til at hjælpe med erfaringsudveksling af partnere i syd og hjælper med at
arrangere besøg fra nord, til projekter. Abilis’s udfordringer ligger i at lave monitorering af
projekter – der er ikke kapacitet til dette i de små projekter.
Kios: er en menneskerettigheds organisation. De er medlem af KEPA. I fremtiden, når nu Finland’s
bistandspolitik bliver mere rettighedsbaseret, håber Kios på at de kan være med til at hjælpe KEPA
inden for rettighedsbaseret tilgang og rettigheds politiske områder. Og vice versa, at KEPA kan
bidrage til Kios’s arbejde indenfor det kendskab og erfaring, de har gennem deres bredde
medlemsskarre.
Vores Refleksioner:
Organisationernes arbejdsform udgør et forsøg på såkaldt ”direkte funding”, men det er meget
sigende, at det ikke rigtig har kunnet lade sig gøre. Såvel Abilis som Siemenpuu arbejder i dag
gennem lokale netværk/paraplyer, som så distribuerer midlerne videre til deres medlemmer.
Disse organisationer arbejder med meget små projekter, på græsrodsniveau. Nogle dog med lidt
støtte gennem de nationale paraplyorganisationer, men stadig på meget små budgetter. Det er
interessant at se, hvordan de virkelig har en tro på at deres arbejde ’batter’ og har en effekt i det
lokale samfund. Det er på en måde meget motiverende; på den anden side synes det måske en
anelse naivt. Det fik os til at tale om, hvorvidt CISU bør snakke lidt mere om, hvordan man/om
man skal arbejde lidt mere med de helt små bevillinger. Er der nogle begrænsninger i PP
retningslinier, som gør at ikke alle små kan søge (f.eks. størrelsen på organisationen) – som vi
kunne være mere fleksible med?
Mht sydfunding modaliteter: det var som om det ikke var et emne, som disse organisationer
beskæftigede sig meget med – at det ikke var en del af deres diskussioner i deres ulandsbistands
miljø – endnu?
Mht value added af KEPA’s tilstedeværelse i Syd: nogle havde noget ud af KEPA’s tilstedeværelse,
men det var svært at finde ud af, hvor stor betydning og værdi det egentlig bidrog med. Men der
kunne være fordele i at have KEPA i syd ifht advocacy arbejde med mere regionale tiltag (f.eks.
gennem AU eller andre regionale mekanismer og institutioner).

Møde med The Finnish Association for Nature Conservation
FANC har over 30.000 individuelle medlemmer og det er den eneste og største forening for miljøog naturbeskyttelse i Finland.
FANC arbejder med at beskytte naturen og miljøet, fremme befolknings miljøbevidsthed i Finland
og nogle af de andre Europæiske lande. De arbejder på naturbevaring og miljøpolitikken på
kommunal, regional, national og EU-plan, og følger FN bæredygtig udvikling arbejde.
FANC laver også udviklingsarbejde med Madagaskar og skovbeskyttelse i Russia.
Madagaskar for 2 årige projekt: det handlede om at indsamle data, nye oplysninger om skovenes
tilstand i Madagaskar og hjælpe de lokale folk i at beskytte og genoprette deres skove. De arbejder
også med at skabe et skovovervågningssystem, som er baseret på remote satellit billeder: Data
som muliggør en effektiv kapacitetsopbygning til befolkningen. FANC arbejder sammen med
russiske miljø-NGO'er for at beskytte deres naturlige gamle vækst skove i Rusland og fremmer
bæredygtigt skovbrug metoder blandt det russiske samfund.
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FANC er medlem af Kepa og er tilfreds med deres arbejde. Kepa bruger og tænker mere
traditionelle veje til at opnå funding fra myndighederne og følger efter regeringsvilje uden altid at
tage en helt kritisk linie. Nogle gange er de enige i Kepa’s holdninger, men mener at de også må
tage internationalt/ globalt issues alvorligt, især klimaændring. FANC synes at generelt er der
meget stor tiltro til myndighederne i Finland - og på klima og miljø området synes de at dette er
problematisk idet de ikke synes at Finland agerer tilstrækkeligt.
FANC er medlem af European Environmental Bureau (EEB, miljøorganisationer i Europa).

Møde med Operation A Day’s Work Finland
Støtten til den oprindelige Operation Dagsværk styret at de studerende, blev lukket ned for nogle
år siden, fordi de af regeringen blev betragtet for at være for politiske.
Operation Dagsværk blev etableret igen på initiativ af fagbevægelsen. Den køres af et mindre
sekretariat med økonomisk støtte fra regeringen. Det årlige budget er på ca. 1 mio. euro. De
indsamlede midler går til 5 årige projekter. Foreningen kører for tiden 5 projekter som
gennemføres i samarbejde med NGOer i syd. Organisation Dagsværk har tilknyttet 6 skoler som
indgår i dagsværkarbejdet. En del andre organisationer konkurrerer med Organisation Dagsværk og
gennemfører lignende aktiviteter. En vigtig del af organisationens arbejde er at udarbejde
uddannelsesmateriale til finske skoler om udvikling og udviklingsbistand.
Operation Dagsværk er glade for medlemskabet af KEPA. KEPA arbejder på de generelle linier for at
sikre bedre udviklingsbistand, f.eks. forøgelse af bistanden til 0,7%. En anden vigtig grund til
medlemskab af KEPA er, at KEPA indsamler viden om de globale trends og formidler den videre til
medlemmerne, derudover er den årlige festival en vigtig platform for Organisation Dagsværk i
forhold til at formidle deres aktiviteter. Operation Dagsværk så gerne KEPA i rollen som
administrator af støtte til finske civilsamfundsorganisationer.

Bestyrelsens konklusioner
De mange møder førte til interessante diskussioner om CISUs mål og rolle i det danske
udviklingsmiljø.
Fortalervirksomhed
I Finland er der en klar holdning til, at udenrigsministeriet forvalter borgernes, skatteydernes
penge. Det samme burde være gældende i Danmark. Ministeriets rolle er at varetage borgernes
interesser i et demokrati, ikke at forhindre borgerne i at udtale sin holdning til ministeriets
beslutninger. Det bør CISU tale for i sit lobbyarbejde. CISU har behov for en uddybet lobbystrategi
til at klargøre formål og indhold af fortalervirksomheden.
CISU skal bidrage til, at UM ikke uddelegerer hele civilsamfundsområdet til CISU. Det er vigtigt at
civilsamfundet, jf. strategien, bliver stadigt mere mainstreamet ind i UMs øvrige udviklingsarbejde.
Det skal CISU være fortaler for.
CISU kunne oparbejde status af vidensbank for danske politikere, medier m.m. indenfor
civilsamfundsopbygning. Vi kunne bruge vores stærke platform til at gøre os mere synlige i det
politiske liv.
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CISU har behov for at få udviklet en rapport over NGOernes bidrag til udvikling i verden. At CISUs
added value i Danmark og i Syd bliver synlig.
Finske organisationer får 5% af midlerne til oplysning. Det kan vi også arbejde for i Danmark.
Små puljer
Det er ABILIS’ erfaring, ligesom CISUs (oplysingspuljen), at små beløb giver forholdsvis store
resultater indenfor visse områder. Det kunne måske være relevant at give danske organisationer
lov til i forbindelse med et projekt at dele små midler ud, som ikke er øremærkede på forhånd.
Eller en partnerorganisation kunne stå for formidling af midler. CISU kunne undersøge, hvordan og
hvilke metoder, der virker bedst.
Det kunne give grobund for nytænkning, men vil også kræve, at vi kan acceptere, at noget går galt,
at det f.eks. er i orden hvis to ud af tre ikke virker som forventet.
Rammeorganisationerne og CISU
Mødet med KEPA førte til en diskussion af rammeorganisationernes inddragelse i CISU. Der er
behov for at tage den diskussion i detaljer på et bestyrelsesmøde.
 De nye rammeorganisationer får ikke flere midler af at blive rammeorganisationer.
 De vil fortsat have det samme behov for kapacitetsopbygning inden for deres særlige
områder og for nye medarbejdere.
 Programorganisationerne udgør en særlig kapacitet indenfor CISU og bidrager til at
kvalificere kurser og debatter i CISU, samtidig med at de selv styrkes.
 De bruger kurserne til at videreopbygge deres partnere (et element, som CISU med fordel
kan styrke hos medlemmerne).
 Endeligt bidrager programorganisationerne som netværk for CISUs øvrige medlemmer.
I Finland ser det ud til, at store rammeorganisationers medlemskab af KEPA hæmmer KEPA i
fortalervirksomhed, da de føler sig i stand til udmærket selv at tale deres sag. Man kunne forestille
sig den samme holdning i Danmark. Det kan derfor være en mulighed f.eks. at differentiere
imellem store og mindre rammer gennem f.eks. en beløbsgrænse for at kunne modtage ydelser fra
CISU.
Flygtninge-indvandrerområdet
Finlands erfaringer på flygtninge- indvandrerområdet, viser at vi også i Danmark med god fordel
kunne styrke netværk imellem danske og etniske organisationer samt f.eks. forskere med samme
interesser. Herunder også andre samarbejdsmuligheder end udviklingsprojekter, demand-driven,
men de skal nok have et skub for at komme i gang.
Generelt
Vi mødte generelt meget få overvejelser over strategier, mål, resultater og metoder hos de
organisationer, vi besøgte. Det kan være, fordi de ikke troede, at det var det, vi ville høre, men vi fik
opfattelsen af, at CISU og vores medlemmer er langt fremme på disse områder. Måske har vores
forvaltning af Projektpuljen en rolle at spille til at give sammenhæng imellem mål, metoder,
strategier og midler.
CISU har mange stærke kvaliteter, og vi skal ikke være bange for at prøve grænser af, både overfor
ministeriet og overfor befolkningen. Vi skal turde slippe tøjlerne, tænke mere i core funding, frie
midler, og prøve nyt.
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Bilag 1

CISU’s study tour to Helsinki
1 – 3 October 2012

Monday 1 October

Tuesday 2 October

Wednesday 3 October

10 - 12 KEPA
9 - 12
Töölöntorinkatu 2 A
00260 Helsinki, Finland
saara.simonen@kepa.fi
+358 50 3176 714

www.kepa.fi

Siemenpuu Foundation
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Finland
jaana.vormisto@siemenpuu.org
tel. +358 50 569 1189
www.siemenpuu.org
Participating members of the
Siemenpuu Foundation:
 ABILIS foundation (rights of
disabled persons,
 KIOS, The Finnish NGO
Foundation for Human Rights,
 FIDIDA, Finnish Disabled
People's International
Development Association.

12 - 14 Lunch
12 - 13 Lunch
 The Finnish
Evangelican Lutheran
Mission
 Finnish-Namibian
society

13.30
15.55

Dept. CISU’s kontor 14 - 16 Finnish - Somalia
network
Dep. Aarhus

18.45

Dep. Copenhagen

13 –
14.30

Kepa office

The Finnish Association for
Nature conservation
Kotkankatu 9
00510 Helsinki

15 - 17 Operation A Day's Work Finland
Kumpulantie 7
00520 Helsinki
21.20

Arrival from
Copenhagen
Check-in hotel:

19 -

Middag:

21.20
21.55
http://www.ravintolaloist 23.15
e.fi/.

GLO Hotel Helsinki,
Kluuvikati 4,
Helsinki.
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Departure Helsinki
Arrival Copenhagen
Arrival Aarhus

