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Bilag 4b: Forslag til CISUs Strategi 2018-21
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Forslaget til CISUs Strategi 2018-21 kan læses på de efterfølgende 9 sider. Når strategien er vedtaget i endelig form, vil der blive arbejdet videre med visualisering og grafisk opstilling.
Forslaget til CISUs Strategi 2018-21 er blandt andet udviklet på baggrund af nedenstående tendenser i vores
kontekst. Det er en baggrundstekst, der ikke er til vedtagelse.

Baggrund og kontekst for strategiforslaget
CISU opererer i en modsætningsfyldt og foranderlig verden
CISU ser en verden, hvor der nu eksisterer en global fælles reference for rettighedsbaseret global bæredygtig
udvikling igennem FN’s Verdensmål og Klimaerklæring. De ser ud til at have en bred opbakning i verden - også
fra dele af den private sektor. Det er meget positivt.
I modsætning til det ser vi, at menneskers rettigheder, råderum og fællesskaber er under pres fra mange sider
i store dele af verden. Vi ser stigende ulighed, uløselige konflikter, flere flygtninge og øget migration, store
klimaudfordringer samt store pengestrømme, der undviger fællesskaberne.
Verdensmålene knytter handlinger, leveformer, politik og ressourceforbrug i alle lande sammen med udviklingen i udviklingslande. Det betyder, at civilsamfundets indsatser i udviklingssamarbejdet i stigende grad
også skal finde sted i vores egen kontekst. Vi må se udvikling som en samlet indsats for hele verden.
CISU har i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, fået et tydeligt mandat til rettighedsbaseret at fremme et bredt folkeligt engagement i at skabe meningsfulde resultater. Det gælder både i
humanitære og udviklingsorienterede indsatser samt indenfor alle Verdensmål og i alle udviklingslande.
På samme tid ser vi en øget og tættere politisk og administrativ styring af det danske udviklingssamarbejde
med mere kortsigtede og usikre finansielle rammer. En række af de tidligere langsigtede tematiske strategier i
Udenrigsministeriet forsvinder eller mister betydning. Vi ser samtidig en række nye støttemuligheder vokse
frem, blandt andet fra fonde, der giver civilsamfundet nye veje til finansiering af indsatserne.
Enighed i store dele af verden om, at aktive civilsamfund og fællesskaber spiller en vigtig rolle for at fremme
demokratisk udvikling, er under pres og det aktive civilsamfund under angreb mange steder. Civilsamfundet
er tydeligvis sårbart, hvis det ikke er rodfæstet i befolkningen, og ikke kan samarbejde og lave alliancer med
andre aktører og institutioner i samfundet eller på tværs af nationalstaterne. Stærke civilsamfund og samarbejde er afgørende for at sikre, at økonomisk udvikling er bæredygtig og inkluderer fattige og udsatte grupper. Der sker hastige ændringer i globale pengestrømme, som gør, at offentlige udviklingsmidler spiller en
mindre rolle end tidligere. Det indbyder til, at civilsamfundet arbejder sammen med relevante dele af den
private sektor og fonde for at opnå bæredygtige økonomiske resultater, der kommer alle til gode. Og for at
sikre at alle bidrager økonomisk til at sikre midler til verdens udvikling.
Humanitære og udviklingsorienterede indsatser tænkes i stigende grad sammen - kaldet nexus. Det skal tænkes ind i civilsamfundsindsatserne i de sårbare områder.
Den ekstremt hurtige udvikling på IT-området knytter på mange måder verden mere sammen. Det åbner
mange nye muligheder. Det betyder samtidig nye udfordringer og krav til vores omstillingsparathed.
Samlet set er vi altså i en mere foranderlig og kompleks kontekst for CISU og medlemsorganisationernes virke. Det gør det nødvendigt, at vi i CISU og medlemsorganisationerne er parate til at være mere fleksible, og at
vi nytænker vores måder at arbejde på og går i tæt samarbejde med andre og flere af samfundets aktører.
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CISUs strategi har flere formål:
Denne strategi bygger bro fra CISUs vedtægter, vision og mission til arbejdet i CISUs bestyrelse og sekretariat
og dermed til alle CISUs konkrete indsatser.
Strategien bruges til at udarbejde CISUs forandringsteori og opstille og måle konkrete resultater.
Den er et redskab i dialogen med medlemsorganisationer og alle omgivende aktører samt en ramme for CISUs
deltagelse i samfundsdebatten.
CISUs vision og mission er:
Vision: Stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder,
fremme global retfærdighed og bæredygtighed, og modvirke årsagerne til fattigdom.
Mission: CISU understøtter danske organisationers nationale og globale arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden. CISU er platform for erfaringsudveksling og vidensdeling. Vi opbygger kapacitet, fremmer
gensidig læring og nytænkning og styrker folkelig deltagelse i udviklingsarbejde. Vi forvalter offentlige puljer og arbejder for, at der er ressourcer til en mangfoldighed af organisationer og indsatser. CISU fremmer
medlemsorganisationernes fælles interesser og råderummet for civilsamfundsarbejdet.
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1. De to strategiske mål:
Mål 1: Folkeligt engagement og samarbejde overalt i international udvikling
CISU arbejder for en verden, hvor:


Folk deltager aktivt i forskellige former for fællesskaber om udviklingen af deres egne liv, vilkår og muligheder



Folk er aktive medborgere, ytrer sig og deltager i udviklingen af det omgivende samfund



Organisationer samarbejder med andre aktører for at fremme medlemmers og målgruppers rettigheder



Organisationer engagerer sig i demokratiske processer og holder beslutningstagere ansvarlige

Mål 2: Meningsfulde resultater af udviklingssamarbejde
CISU arbejder for en verden, hvor:


Civilsamfund skaber udvikling, der er bæredygtig, inkluderende og mindsker fattigdom



Civilsamfund styrker en demokratisk kultur, der sikrer menneskers deltagelse og former institutioner,
folk har tillid til



Civilsamfund samarbejder - med et rettighedsbaseret udgangspunkt - bredt med andre aktører for at
skabe flere, bedre og hurtigere resultater



Civilsamfund sikrer, at udsatte og marginaliserede grupper deltager og har gavn af de processer, der udvikler samfundet
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2. Det fælles udgangspunkt:
CISUs historiske afsæt er et vigtigt grundlag for strategien. I 23 år har CISU med succes været en faciliterende
og demokratisk aktør i dansk internationalt udviklingssamarbejde om udvikling af civilsamfundsindsatser. Det
er sket med et bredt forankret folkeligt grundlag.
Med CISUs Vision og Mission som udgangspunkt støtter CISU at FN’s Verdensmål er verdens fælles reference
for rettighedsbaseret global bæredygtig udvikling. Verdensmålene gælder for alle lande i hele verden og er
vores fælles ansvar. CISU arbejder konstruktivt og kritisk med målene. CISU arbejder med indsatser indenfor
alle 17 Verdensmål, med udgangspunkt i mål 16 (Fred og retfærdighed) og mål 17 (Partnerskaber for handling).
CISU anser FN's samlede Menneskerettigheder som ufravigelige og vil arbejde for, at de bliver en integreret
del af Verdensmålene.
CISU anser en retfærdig fordeling af ressourcer som central for menneskers og samfunds udvikling lokalt,
nationalt og globalt.
CISU anser menneskers fællesskaber og samarbejde med hinanden - på tværs af organiseringsformer og
oprindelse - som helt centrale. Deltagelse af alle befolkningsgrupper er en forudsætning for retfærdig og
bæredygtig udvikling.
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3. De vigtigste tilgange til CISUs arbejde
CISUs vedtagne værdier
Værdierne er grundlag for vores daglige arbejde. De udgør rammen for vores måde at se på verden og indgå i
relationer. Vores troværdighed afhænger af, at vi synligt følger vores værdier.
CISUs værdier er:
Mangfoldighed

Vi vil sikre en bred vifte af tilgange inden for civilsamfundsarbejdet, fordi forskellige
tilgange og typer af aktører er kendetegnet for velfungerende civilsamfund

Åbenhed

Vi tilstræber gennemsigtighed i alle vores handlinger og beslutninger

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for egne handlinger og beslutninger og forventer det samme af andre

Deltagelse

Vi giver alle lige mulighed for at være med, fordi alle mennesker har noget værdifuldt
at bidrage med

Respekt

Vi møder folk, hvor de er, og understøtter dem i at arbejde for deres egne målsætninger. Vi lader os udfordre i synspunkter og holdninger og lærer undervejs

Samarbejde

Vi samarbejder bredt, fordi det er en inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til
bæredygtige resultater

Frivillighed

Vi skaber rum for frivillig involvering i civilsamfundet, fordi menneskers fri vilje og
frivillighed er drivkraften for engageret civilsamfundsarbejde

Mødet mellem mennesker er centralt i udviklingssamarbejdet
I mødet mellem mennesker udveksles viden, erfaringer og ideer. Det skaber grundlaget for konkrete løsninger
på udviklingsproblemer, for innovation og for forståelse af vores forskellige vilkår. Mødet mellem mennesker
skaber forståelse for, at udvikling og bekæmpelse af fattigdom kræver indsatser i alle dele af verden.
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Medlemsorganisationerne er i centrum
Understøttelsen af medlemsorganisationerne, deres indsatser og samarbejdspartnere, i Danmark og ude i
verden, er centralt i CISUs strategi og indsatser. Forudsætningen for dette er en løbende og tæt dialog samt
samarbejde med medlemsorganisationerne.
"Udviklingssamarbejde" er det samlende begreb
Civilsamfundet arbejder med forskellige typer indsatser indenfor udviklingssamarbejde. De rækker fra humanitære interventioner, indsatser i skrøbelige kontekster og generelt i udviklingslande - til indsatser i Danmark
og globalt. CISU vil fremme samspil imellem civilsamfundets mange indsatser og anvende begrebet udviklingssamarbejde som det samlende begreb.
Nytænkende og kreative tilgange skal fremmes
CISU vil aktivt engagere sig i de nye tanker og muligheder, der skabes af en verden i forandring. CISU vil løbende afsøge konteksten både i Danmark og internationalt med øje for nye relevante initiativer og aktører.
Partnerskaber, alliancer, netværk og samarbejde med andre aktører er nødvendige
Partnerskaber og samarbejde, herunder opstart af og deltagelse i alliancer og netværk, er helt centralt i CISUs
og medlemsorganisationernes indsatser. Det gælder både inden for civilsamfundet og med alle andre relevante aktører.
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4. De fire indsatsområder:
Udviklingssamarbejde
CISU er en medlemsbaseret platform. Gennem samarbejde med danske og internationale aktører formidler
CISU nytænkende tilgange og metoder til udvikling af samarbejde i og mellem de aktive civilsamfund. CISU vil
fremme sammenhænge - kaldet nexus - imellem humanitære- og udviklingsindsatser på alle niveauer. CISU
understøtter primært civilsamfundsindsatser i udviklingslande, men relevant udviklingssamarbejde finder
sted overalt. CISU understøtter derfor medlemsorganisationers og bevillingshaveres samarbejde med relevante danske og internationale aktører.
Kapacitetsopbygning
CISU udvikler og tilbyder kapacitetsydelser, der reflekterer medlemsorganisationers erfaringer og behov. CISU
understøtter arbejdet med nye tendenser indenfor udviklingssamarbejde. CISU samarbejder med danske og
internationale aktører om at identificere tendenser for at nytænke og videreudvikle ydelserne.
Puljeforvaltning
CISU forvalter puljer, som yder økonomisk støtte til civilsamfundsindsatser, der både understøtter folkeligt
engagement og meningsfulde udviklingsresultater. CISU udvikler og forvalter puljer i dialog med brugere og
donorer, med ordentlighed og fuld gennemsigtighed. Krav og procedurer til CISUs puljer skal være så enkle,
som det er muligt, og reflektere indsatsernes karakter og størrelse såvel som kapaciteten hos de ansøgende
organisationer og deres partnere.
Kommunikationssamarbejde
CISU fremmer nuanceret og engageret oplysning om global bæredygtig udvikling. CISU understøtter konstruktiv dialog med beslutningstagere, der har indflydelse på vilkårene for folkelig deltagelse og internationalt udviklingssamarbejde. Det gør CISU ved at formidle information mellem medlemmerne og med andre aktører.
Desuden kommunikerer CISU sammen med medlemsorganisationerne resultater af civilsamfundets udviklingssamarbejde.
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5. I en stærkt foranderlig verden vil CISU arbejde med årligt fastsatte temaer
Den globale udvikling er kendetegnet ved mange, store og hurtige ændringer. Det betyder, at rammerne
for CISUs og medlemsorganisationernes konkrete arbejde bliver ændret stadig hurtigere - og bliver mere
og mere komplekse. CISU skal fastholde en klar retning i arbejdet, men skal samtidig være fleksibel og
parat til at arbejde med nye tendenser. På denne baggrund er strategien bygget op med en fireårig ramme og et sæt af aktuelle temaer, der justeres eller ændres hvert år på generalforsamlingen.

De aktuelle temaer for 2018-2019:
CISU vil i det kommende år fokusere på nedenstående aktuelle temaer og i videst mulig omfang samarbejde
med alle relevante aktører inden for hvert område.
Folkelig deltagelse og demokratisk udvikling
Demokrati fremmest bedst med en bred folkelig deltagelse, og når partnerskaber mellem danske og internationale organisationer indgår i alliancer, netværk og brede samarbejder med andre aktører. Disse andre aktører kunne være sociale bevægelser, tænketanke, aktivistiske grupper og samfundsinstitutioner.
CISU vil facilitere, at der opstår flere og nye typer af samarbejde med mange forskellige aktører for at
fremme demokratisk udvikling.
Folkelig deltagelse i samfundsdebatten
Den offentlige tilgang og støtte til udviklingssamarbejde gøres mere og mere til et politisk spørgsmål. Det er
derfor vigtigt, at civilsamfundet i samarbejde med andre aktører tager stærkere del i den offentlige debat og
sikrer den folkelige, politiske og faglige indflydelse.
CISU vil understøtte, at medlemsorganisationerne, gerne sammen med andre aktører, involverer sig mere i
den politiske og faglige debat. CISU vil selv søge at påvirke beslutningstagere for at skabe bedre vilkår for
det folkelige engagement i udviklingssamarbejde.
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Fælles ressourcemobilisering og et bredere finansieringsgrundlag
Det er væsentligt at mobilisere alle tilstedeværende former for ressourcer til anvendelse i udviklingssamarbejdet. For civilsamfundet er offentlig støtte til udviklingsindsatser mere uforudsigelig, og det er nødvendigt
og vigtigt at finde andre og gerne anderledes typer af ressourcer gennem samarbejde med andre aktører.
CISU vil bidrage til at der skabes bedre og bredere mobilisering af ressourcer, der kan skabe større bredde i
civilsamfundets udviklingssamarbejde.
Digital omstilling
Den accelererende digitalisering og nye teknologier har stigende indflydelse på medlemsorganisationerne og
deres indsatser. Det kan være på alt fra indsatsstyring, ressourcemobilisering og konkret anvendelse af software/teknologi i udviklingsindsatser - til digital monitorering, kommunikation og oplysning.
Med udgangspunkt i medlemmernes behov og gennem samarbejde med andre aktører vil CISU facilitere
vidensdeling omkring potentialerne i digitale ressourcer.
Frivillighed i Danmark
Frivilligheden i Danmark ligger på samme høje niveau som tidligere. Samtidig opstår mange nye former for
frivillighed, og rammerne for frivillighed forandrer sig i disse år - i helt særlig grad for unge.
CISU vil fremme og facilitere, at medlemsorganisationerne udveksler erfaringer og udvikler nye muligheder
for frivillighed og forøget deltagelse i udviklingssamarbejde.
Samspil med den private sektor om reduktion af fattigdom
Reduktion af fattigdom er et vigtigt mål, som civilsamfundet ikke kan opnå alene. I samarbejde med andre
aktører kan der skabes nye tilgange med stærke og bæredygtige resultater.
CISU vil bidrage til at medlemsorganisationerne bliver bedre klædt på til at indgå i partnerskaber med andre aktører, herunder større såvel som mindre private og socialøkonomiske aktører.
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