Nyt politisk fokus på Nærområder - nye muligheder for at arbejde i Skrøbelige
Situationer?
Den nye politiske ramme prioriterer, at humanitært arbejde i skrøbelige
situationer og disses nærområder skal være udviklingsorienteret og bidrag til
opbygning af resiliens (et samfunds modstandskraft over for kriser).
Hvordan medlemmerne yderligere kan styrke deres arbejde i skrøbelige
situationer/nærområder?
Hvordan vi kan skabe bedre muligheder for dette arbejde inklusiv gennem en
stærkere kommunikation af resultaterne?

Finansiering - Nytænkning og Differentiering
Den nuværende kontekst udfordrer os til at finde nye veje for CISUs,
medlemsorganisationernes og jeres partneres for at opnå støtte til jeres
partnerskaber og indsatser ude og hjemme.
Hvad vi kan gøre sammen, som kan give muligheder for fortsat at kunne arbejde
langsigtet og stabilt?
Hvordan kan CISUs medlemsorganisationernes og partnere - såvel som CISU selv styrke arbejdet med indsatsen for at differentiere finansieringen af indsatserne?

Gensidig vækst: hvad betyder det for os?
Der er et stigende fokus i udviklingsdebatten på partnerskaber mellem
udviklingsaktører og den private sektor og begrebet ”gensidig vækst”.
Hvilke muligheder er der for danske CSO’ers udviklingsarbejde i samarbejdet med
partnere i den private sektor?
Hvad skal vi som civilsamfundsorganisationer blive bedre til for at samarbejdet
med privat sektoren bliver en gensidig succes i form af at skabe vækst, skabe
arbejdspladser og forbedre folks levevilkår?
De nye Verdensmål – hvorfor og hvordan skal de inddrages
Civilsamfundsarbejdet?
FNs nye Verdensmål bliver diskuteret flittigt i disse dage i udviklingsbranchen.
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Hvor meget skal CISU tage ejerskab til og integrere Verdensmålene i det samlede
strategiske og konkrete arbejde, herunder i kommunikation udadtil,
puljeretningslinjer osv.?
Hvilken type af støtte har medlemmerne brug for fra CISUs side ift. deres eget
eventuelle arbejde med Verdensmålene?

Oplysningsarbejde - Hvorfor skal medlemsorganisationerne og CISU arbejde
med oplysning fremover?
Hvilken rolle ser medlemsorganisationerne ser for sig selv i forhold til
oplysningsarbejdet i Danmark? Og hvilke resultater oplysningsarbejdet kan opnå?
Kan og skal partnerne ude i verden spille en større rolle i oplysningsarbejdet - og
hvordan?
Hvis tid, penge og andre ressourcer ikke var en begrænsning, hvilke
oplysningsaktiviteter drømmer I så om at lave?

