19. januar 2022

Til CISU

Kommentarer til CISU 2022-2025 Strategi
Vi har med stor interesse gået igennem dokumentet CISU 2022-2025 Strategi, med fokus på at undersøge, i
hvor høj grad dens fokus og værdier harmonerer med ADDA´s forståelser af udvikling og vores erfaringer
gennem 25 år med udviklingsarbejde rettet mod den fattige landbefolkning i Vietnam, Cambodia, Tanzania
og nu senest også Myanmar.
Vi anerkender CISU´s indsats med at tydeliggøre og beskrive Institutionens værdier og retninger i et samlet
dokument. Samt specielt, at der indføjes en dynamisk tilgang, så der kan tilvælges nye fokusområder, som
Generalforsamlingen kan godkende.
Vi synes dokumentet til tider kan være vanskeligt at læse, særlig med den skiftende brug af ordet
”Civilsamfundsorganisationer”. Som vi læser det, bruges dette ord både til omtale af
medlemsorganisationer, samt om øvrige civilsamfundsorganisationer i Danmark og i modtagerlandene.
Vi ser dokumentet mere som en beskrivelse af CISU Vision end som en egentlig strategi – mest som følge af
fraværet af egentlig prioriteringer af bestemte indsatser, som markerer justeringer i fokus i forhold til
institutionens tidligere praksis.
Vi anerkender CISU´s behov for at have et bredt fokus på udviklingsarbejde for den fattige befolkning
grundet den brede medlemsskare. Vi savner dog et skarpere fokus på en fattigdomsorientering, som retter
sig mod landbefolkningen i landene – for det er jo her de fleste fattige mennesker lever, når man ser bort fra
flygtningelejre og befolkningsgrupper på flugt. Samt en tydeliggørelse af, at en hjælp til at bringe den
gruppe ud af fattigdom sker ved ”income generating acitivities” og ”social entrepreneurship”.
Vi foreslår derfor, at der i målformuleringerne indgår formuleringer, som tydeliggør de fattige
befolkningsgruppers særlige behov for støtte til økonomisk udvikling for at sikre deres basale behov og
derigennem bedre være i stand til at være aktive medborgere, der kan kræve deres rettigheder. Det kan
være formuleringer som hjælp til selvhjælp via iværksætteri og bæredygtig vækst – kort sagt om
empowerment i økonomisk forstand. Ift. klima- og miljøindsatsen ser vi gerne at begreber som
”agroøkologi” og ”naturbaserede løsninger” naturligt indgår i CISU’s målsætninger. Disse begreber indgår
allerede i Danidas nye udviklingspolitiske strategi 2021-2025: Naturbaserede løsninger er særligt relevante
for de mange fattige mennesker i udviklingslandene, som er afhængige af eksempelvis landbrug, fiskeri eller
skovbrug.
Vi ser frem til at følge CISU´s arbejde med at færdiggøre strategien.
Venlig hilsen
ADDA Bestyrelse

www.adda.dk

Høringssvar fra AIDS-Fondet til CISUs udkast til strategi for 2022-2025
23. januar 2022

1. Overordnede kommentarer
1.1. AIDS-Fondet finder det positivt, at CISU i udkastet til strategi for 2022-25 lægger vægt på at sikre
rettigheder for de mest udsatte, så ingen lades i stikke, samt sikre at udsatte grupper styrkes i at kunne
skabe positive forandringer i egne liv.
1.2. Desuden er det positivt, at omdrejningspunktet for CISUs arbejde fortsat er samarbejde i stærke lokalt
ledede partnerskaber, netværk og alliancer, samt at man vægter, at der skal være plads til
forskelligartede udviklingsindsatser.
1.3. Sidst men ikke mindst, er det positivt at CISU i udkastet til strategien har fokus på, at øget politisk
detailstyring og omskiftelighed på udviklingsområdet og tiltagende krav til administration, skaber
udfordringer for de danske civilsamfundsorganisationer og deres partnerorganisationer.
1.4. Lokalt ledede indsatser i skrøbelige kontekster i samarbejde med/for de mest udsatte kræver ofte en
større indsats fra de danske partnerorganisationer i forhold til teknisk støtte til og kapacitetsopbygning
af de lokale partnerorganisationer. Det bør derfor indskrives, at CISU vil arbejde for at sikre, at både
lokale og danske civilsamfundsorganisationer får de ressourcer, som er nødvendige for at kunne leve op
til målet om at nå de mest udsatte.
1.5. Målet om lokalt ledede indsatser i skrøbelige kontekster i samarbejde med civilsamfundsorganisationer
drevet af udsatte målgrupper bør følges af større risikovillighed og lempeligere krav til forvaltning. Det
bør derfor indskrives i strategien, at CISU vil arbejde for, at der skabes mindre bureaukratiske og mere
rimelige krav til forvaltningen af udviklingsindsatser og en mere retfærdig fordeling af risiko og ansvar.

2. Kommentarer til mål 1
2.1. AIDS-Fondet støtter Mål 1 om at arbejde for en verden med bæredygtige livsvilkår for alle mennesker.
Vi mener dog at fokus på at skabe robuste lokalsamfund ikke skal knyttes specifikt til fokus på klima,
natur og miljø, men også bør indbefatte fokus på social og økonomisk retfærdighed, da styrkelse af
rettigheder netop er altafgørende for at styrke resiliens. Vi foreslår derfor at teksten ændres til: ”CISU
vil arbejde for en verden med bæredygtige livsvilkår for alle mennesker. Vi arbejder for, at der skabes
robuste lokalsamfund, som kan modstå og forebygge effekterne af forandringer i klima, natur og miljø
og som kan styrke social og økonomisk retfærdighed for mennesker, som lever under uretfærdige
vilkår.”
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2.2. AIDS-Fondet støtter mål 1.1. om at arbejde for at sikre social og økonomisk retfærdighed for
mennesker, som lever under uretfærdige vilkår med et særligt fokus på de mest udsatte. I udfoldelsen
af mål 1.1. nævnes støtten til de mest sårbare og udsatte grupper særligt i forhold til
nødhjælpsindsatser i skrøbelige kontekster. Vi mener, at det bør specificeres, at fokus på de mest
sårbare og udsatte gælder både udviklings- og nødhjælpsindsatser.
2.3. AIDS-Fondet støtter målet om at have et stærkt fokus på bæredygtighed. Vi har samtidig en bekymring
for, at integrering af klima, natur og miljø i alle (relevante) indsatser vil medføre, at danske og lokale
partnerorganisationer skal bruge unødig megen tid og ressourcer på at indtænke klima, natur og miljø
ind i indsatser, hvor det ikke er relevant. Vi anmoder derfor om, at CISU i praksis vil have fokus på at
efterleve princippet om relevans.

3. Kommentarer til mål 2
3.1. AIDS-Fondet støtter til fulde op om det stærke fokus på ligeværdige partnerskaber, som baserer sig på
lokale behov.
3.2. Vi anbefaler man tilføjer ressourcer i sætningen, hvor der angives, at CISU vil arbejde for bedre adgang
til kapacitetsopbygning af partnerskaber: ”I CISU vil derfor arbejde for, at der er bedre adgang og
ressourcer til kapacitetsopbygning af partnerskaber.”

4. Kommentarer til afsnit 3: Hvordan CISU skaber forandring
4.1. I boksen ”Styrke Civilsamfundet”, bør sidste pind anerkende, at civilsamfundsorganisationer allerede
arbejder ansvarligt: ”Vi understøtter, at civilsamfundsorganisationer arbejder ansvarligt, øger deres
ansvarlighed; både over for de mennesker de arbejder med og i forhold til deres eget klimaaftryk
5. I boksen ”Oplyse og arbejde for bedre vilkår til civilsamfundsorganisationer”, bør sidste pind indeholde
styrkelse: ”Vi arbejder for at styrke og skabe bedst mulige vilkår for danske organisationers arbejde og
bedst mulige råderum for deres partnere igennem interessevaretagelse i relevante fora
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CISU Civilsamfund i udvikling
ATT.: akc@cisu.dk
H0ringssvar
CISUs strategi 2022- 2025

har modtaget udkast til strategi for 2022 -2025 med overskrifterne :
Vi arbejder sammen for en bedre verden. CISU der valgt to fokuspunkter
mil 1- : beredygtige livsvilkir og mil 2 : mennesker samarbejder.
SUG

:

Generelle bemerkninger:
Det et fint gennemarbejdet strategipapir, der stort set dekker mange af de input, der er blevet
fremfort pi de afholdte m@der.
Dog er strategien gennemgiende meget overordnet og med for fi anvisninger p5, hvordan
strategien kan f@res ud i livet med de udfordringer, der er for verdens mest fattige og udsatte.

Strategien bor efter vores opfattelse snarest fplges op af en handlingsplan
@vrige kommentarer:

o

SuG kunne godt Onske sig mere

o

fremgir af strategien ikke noget om, hvordan CISU vil prioritere at reducere fattigdom
og hjalpe til at skabe Okonomisk vekst og udvikling. Der er meget om det ideologiske
niveau og det politiske niveau, men vakst i livsvilkir fordrer ogsi Okonomisk

fokus pi okonomisk vakst og udvikling. Pi s.9 kunne der
skrives noget om business og inddragelse af SMEer og income generation activities i
forhold til at skabe reel beredygtig udvikling.
Der

vakst/Okonom isk udvi kling.

o

Flere steder i strategien f.eks. s.2 nevnes - verden er udfordret af en uretferdig og ulige
adgang til ressourcer. Ordet "uretferdigt" finder vi verdiladet og meget uhensigtsmassig

uden en klar definition. Miske kunne der findes et ord, der knytter mere an til det
rettighedsbaserede og dermed til menneskerettigheder. I det hele taget bruges ordet
retferdighed rigtig mange gange. Retferdighed er et relativt begreb. Ulighed er absolut.

I
o

Mennesker samarbeider gelder ogsi i samarbejdet mellem CISUs medlemsorganisationer
og ikke kun i globale sammenhange. Der er fi visioner eller forslag til udvikling af
medlemsorganisationerne. Der kunne i strategien ogs6 vere forslag til, hvordan
medlemsorganisationerne styrkes og forslag til hordan dette kan ske. En handleplan.

en Granser

2 kommentarer side 5 og 9
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Kære CISU.
Mange tak for at blive inviteret til at give inputs til jeres strategiudkast.
Vi synes det er en styrke at I nævner udsatte grupper som særligt skrøbelige, med fremhævelse af
køn. Det er vi naturligvis enige i.
Vi er også meget enige i udfordringen omkring den øgede detailstyring af udviklingsbistanden og at
indenrigspolitiske interesser dominerer, hvilket kan få negative konsekvenser for det langsigtede
arbejde, som civilsamfundsstøtte og solidaritetsarbejde på tværs af grænser netop er. Vi så også gerne
et mere demokratisk engagement i udviklings- og udenrigspolitikken, da vi oplever, at embedsværket
har enormt meget indflydelse - til tider mere end udenrigsordførerne.
Vi har også 5 råd, som kan gøre strategien endnu mere orienteret mod ekskluderede grupper (leave
no one behind) og tidssvarende i forhold til verserende kriser – såsom klima, omsorgs og økonomiske
kriser. Vi står naturligvis til rådighed med uddybende forklaringer, hvis det skulle have interesse.

1. Husk at tydeliggøre globale ulighedsskabende strukturer
Strategien mangler fokus på de strukturelle faktorer, som øger global ulighed, underminerer
demokrati og deltagelse, og legitimerer den stigende ulighed i fordeling af verdens ressourcer. Og som
eksisterende kriser (Corona og klima) ikke blot har tydeliggjort, men også forværret 1. Det er strukturer
med en stærkt kønnet slagside, som er drevet af idéer der har domineret i årtier om frihandel,
økonomisk liberalisering og markedsdreven udvikling, frem for investeringer i fælles goder såsom
kvalitetsuddannelse, sundhed, omsorg og bæredygtig natur- og ressourceforvaltning 2. Det er
strukturer, som ikke anerkender kvinders lavt- og ubetalte arbejde og minoriteters eksklusion fra
samfundet 3. Og det er strukturer med koloniale levn, såsom love mod homoseksualitet, der kan
dateres tilbage til kolonitiden, og som i dag er stærkt støttet af ressourcestærke anti-gender
bevægelser, med rod i religiøse, højreekstremistiske og autoritære strømninger 4.
Hvis disse strukturer ikke italesættes i strategien, står man tilbage med en idé om at engagement,
innovation og frivilligt arbejde kan adressere global ulighed. Det er i bedste faldt naivt og illegitimt
overfor partnere i syd. I værste fald er det med til at legitimere disse ulighedsskabende strukturer og
institutioner.

https://oxfamibis.dk/tema/uligheden-eksploderer/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/feminist-plan-for-sustainability-andsocial-justice#view
3
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality200120-en.pdf
4
https://static1.squarespace.com/static/57cd7cd9d482e9784e4ccc34/t/60c865e5f8c3ce53222039e3/1623746
023308/PowerOverRights_Volume1_web.pdf
1
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2. Øget klimafokus må ikke underprioritere rettigheder og social
retfærdighed

Danmark har altid brystet sig af en rettigheds- og fattigdomsorientering i udviklingsbistanden, og
selvom den dagsorden beklageligvis er svækket i Danidas nye strategi, så er den dog endnu mere
svækket i CISU’s. Særligt set i lyset af, at finansieringen til klimatilpasning i udviklingsbistanden, er en
del af de ekstra midler som Danmark forpligtede sig til at yde ved Cop 15 og 21, men som man har
valgt at tage fra udviklingsbistanden uden at øge finansieringen til rettigheds- og
fattigdomsbekæmpelse. Det er således mennesker i det globale syd – ikke danskerne, der finansierer
den ekstra grønne bistand. 5
Klimakrisen er en meget stor udfordring, men den tilgodeser ikke tilstrækkeligt alle målgruppers
udfordringer. Voldsramte og ekskluderede kvinder og LGBTIQ+ personer, gadebørn, sexarbejdere eller
mennesker med handikap og i psykiatrien eller fængsel har ikke klima som deres altoverskyggende
dagsorden. Det er væsentligt, at menneskerettighederne – særligt for kvinder og LGBT+ personer og
mennesker med handicap - ikke ofres I, eller sluges af en klimadagsorden. Og det er væsentligt at
civilsamfundet fortsat bliver støttet i kampe om social retfærdighed for disse grupper. Dertil kommer,
at strategien ikke en gang nævner nogle af de grupper som er allermest udsat netop pga.
klimaforandringerne og samtidig allermest aktive i kampen for klimaretfærdighed – såsom oprindelige
befolkningsgrupper, særligt kvinder blandt disse.

3. Husk inklusion af lokale kvinde-, feministiske og LGBTIQ+ CSOer

I punkt 3. ’Hvordan CISU skaber forandring’ nævnes 4 prioriteter, som supplerer hinanden og baserer
sig på kommunikation, samarbejde og partnerskaber mv. Man får indtryk af at det handler om at
udveksle viden og idéer, skabe netværk osv. I højere grad end at lave det benarbejde, som partnere i
syd ofte står med. Ofte har lokale CSO’er og CBO’er et kolossalt omsorgsansvar i deres lokalmiljø, fordi
der ikke er velfærdsydelser som vi kender i Danmark. Særligt kvinder, feministiske- og
kvindeorganisationer spiller en stor rolle i den forbindelse, med at drage omsorg for udsatte og sikre
voldsramtes beskyttelse – det samme gælder for LGBTIQ+ organisationers ’safe spaces’ og omsorg for
udsatte medlemmer af LGBTIQ+ miljøer. Samtidig arbejder de i et langt sejt træk på et politisk plan,
med at de udfordrer diskriminerende og undertrykkende love, normer og tendenser – et arbejde som
ikke altid nødvendigvis inkluderer en udsat målgruppe i selve projektet og et arbejde som tager lang
tid – ofte flere år – idet det fokuserer på at adresserer de strukturelle faktorer (lovgivning, magt- og
ressourcefordeling m.m.). Begge arbejdsformer passer dårligt ind i gængse donorprioriteter. Det
forklarer også hvorfor lokale kvinde- og feministiske organisationer kun får gavn af 1% af den globale
bistand til ligestilling 6. Deres arbejde er karakteriseret ved at være langvarigt, og med et højt niveau
af omsorg og beskyttelse og/eller strategisk og langvarigt politisk interessevaretagelse og udfordringer
af dybtliggende strukturelle faktorer. Det passer dårligt ind i den gænge projektforståelse, hvor man
https://www.information.dk/indland/2021/09/skamloest-regeringen-finansiere-ny-klimabistandudviklingspenge
6
https://www.awid.org/sites/default/files/2022-01/AWID_Research_WITM_Brief_ENG.pdf
5
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opstiller aktiviteter, mål og resultater indenfor en given tidsramme. Og hvor driftsstøtte er en
sjældenhed idet der ofte er fokus på støtte til nye projekter, som ikke må være en gentagelse af
tidligere osv. Disse forhold bliver slet ikke adresseret/nævnt i strategien. Det har en konsekvens, idet
bl.a. Kvinde-, feministiske- og LGBT+ projekter har svært ved at opnå støtte – og ofte kritiseres for
enten at være for udgifts- og servicetunge, eller uden en udsat primær målgruppe.

4. Husk at tillæg eksisterende kapacitet værdi

Der er en tendens hos CISU såvel som hos andre donorer til at have et stort fokus på
kapacitetsopbygning. Men man glemmer at mange organisationer i Danmark såvel som i Syd faktisk
har kapacitet, og en enorm viden som skal understøttes og respekteres. Ikke en eneste gang nævnes
det, at organisationerne har kapacitet, viden, erfaringer eller ligefrem ekspertise – strategien nævner
kun, at CISU skal kapacitetsopbygge. Det efterlader et indtryk af at CISU har al kapaciteten, og
medlemmerne og partnere i syd ikke kan ret meget andet end at engagere. Det er ikke en afspejling
af virkeligheden som vi oplever den. CISU opfordres til at gentænke, hvorledes medlemmernes og syd
partnernes kapacitet, ressourcer, viden og ekspertise omtales som en ressource frem for ikkeeksisterende.

5. Engagement bør føre til politisk handling

Engagement fylder meget i CISUs strategi, men det uddybes ikke rigtigt hvad dette engagement skal
kunne, andet end at engagere mennesker i globale forhold. Som medlem savner vi, at CISU påtager
sig ansvaret for at bringe engagement til et højere niveau – altså at sikre at det skabte engagement i
Danmark og Syd kommer politikere for øre og implementeres i politikker, strategier og finansiering.
Her henviser vi altså til den manglende demokratiske samtale i Danmark om udviklings- og
udenrigspolitik, som CISU helt oplagt kunne tage ansvar for at facilitere. CISU bør blive bedre til at
holde politikerne til ansvar på vegne af medlemmer, således at det øgede engagement kan have en
effekt og føre til politisk handling til gavn for medlemmerne, men særligt for partnerne i Syd.

Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 forskellige samfundsorganisationer. Sammen
arbejder vi for at fremme kvinders rettigheder og vilkår med det formål at skabe ligestilling, nationalt
og internationalt. Vores aktiviteter knytter sig til tre arbejdsområder: Debat og videndeling, Politik og
påvirkning og Internationalt samarbejde.

Input til CISU’s nye strategi 2022-25:
Vi arbejder sammen for en bedre verden
We note that the new strategy speaks about ensuring ‘resourcer til en mangfoldighed af organisationer og
indsatser’ (mission statement), ’mangfoldigt engagement’ (objective 2) og ’folkelige organiseringer og
fællesskaber’ (vision).
To us, it is important that ‘organiseringer’ and ‘organisationer’ have equal access to partnerships under
CISU. For instance, many LGBTIQ+ groups are unable to register formally, and thus have the formal title of
CBO or NGO. It would be helpful to stronger highlight that diversity also means informal status of an
organisation/ group.

In challenges, the strategy mentions gender as a specific vulnerability that affects people’s position. Firstly,
we would like to broaden gender to be beyond the simplistic binary understanding of man and woman.
Secondly, we would like to highlight that sexual orientation, sex characteristics and gender expression are
closely linked to the gender identity, and therefore ought to be mentioned here as well. When trans
people, gender non-conforming or intersex people are being discriminated, oftentimes they are labelled
gay or LGBTIQ+ due to the general lack of more accurate knowledge. Hence, SOGIESC are specific
vulnerabilities. Thirdly, we would have liked to see SOGIESC and gender more strongly included in the
remaining strategy, not just as a challenge. If gender – and according to us also SOGIESC – is a challenge to
be mentioned specifically, we believe it is not enough to have this as the ‘yearly focus’, but instead have it
mentioned within the two objectives.

While it is not our area of work, we here would also include disabilities, as they affect people’s position
equally negative.

Objective 1.1 is very great to read. CISU’s intention is to ensure that civil society stakeholders will have both
the capacity to influence policymakers/ duty bearers and access to resources to conduct humanitarian
work. Here we would like to also stress the importance of access to resources to carry out the development
work. And we hope that this further translates in less challenges in getting Danish work hours approved.
Over the last years, it has been a struggle to offer partners technical assistance in accordance to their need
for continuous support when working in difficult circumstances.

Høringssvar fra Netværket for Små og Mellemstore Civilsamfundsorganisationer til CISUs udkast til strategi for 2022-2025
d. 24. januar 2022

Positivt
Det er positivt, at strategien nævner rettigheder, som fundamentalt udgangspunkt, hvor der skrives, at
CISU arbejder rettighedsbaseret og ønsker at støtte de mest udsatte. Det er også positivt, at CISU vil understøtte alliancer og netværk, ligesom vi noterer os på positivsiden, at CISU demonstrerer en gryende forståelse for, at det danske civilsamfunds vilkår, herunder ressourcer, har betydning for arbejdets kvalitet. Vi noterer os også på positivsiden, at CISU ønsker at kommunikere resultater af organisationernes arbejde ud, og
at interessevaretagelse som noget nyt får opmærksomhed.

Understøttelsen af civilsamfundets faglighed og vilkår på løn og drift fremstår for svagt
Netværket for Små og Mellemstore Civilsamfundsorganisationer vil endnu engang opfordre til at udfordringerne omkring løn og drift og dermed organisationernes vilkår fremstår stærkere. Organisationernes ”vilkår” nævnes to gange – og her må vi formode, at dagsordenen om løn og drift er indeholdt:
”CISU vil derfor arbejde for, at danske civilsamfundsorganisationer har kapacitet og ressourcer til at engagere danskere i deres arbejde.” (s. 5)
”Vi arbejder for bedst mulige vilkår for danske organisationers arbejde og bedst mulige råderum for deres
partnere igennem interessevaretagelse i relevante fora.” (s. 6)
Det første citat peger mest konkret på ressourcer til løn, hvor det andet citat er noget mere ukonkret og
kan handle om flere forskellige dagsordener. Læseren efterlades dermed med indtrykket, at det eneste,
CISUs medlemmer for alvor skal have forbedrede vilkår i forhold til, er at ’engagere danskere’. Små og mellemstore civilsamfundsorganisationer både kan og skal dog kunne mere end at engagere danskere. Udgangspunktet for et engagement bør naturligt være konkret arbejde i Syd, da engagementet vokser herfra.
CISUs strategi bør derfor specifikt udtrykke en vilje til at støtte op om ressourcer til andet end at arbejde
med engagement – nemlig også det faglige arbejde i Syd.
Endvidere vil netværket gerne påpege, at det i strategien fint kunne nævnes, at det er en prioritet for CISU
aktivt at arbejde for at tiltrække midler, som rækker udover Udenrigsministeriet, fra blandt andet EU, de
private fonde, den private sektor m.fl.

CISUs målsætning om kapacitetsopbygning er god, men CISU skal huske at nævne, at CISUs
medlemmer har kapacitet, som de ønsker at understøtte, fremfor blot opbygge
CISU ønsker at kapacitetsopbygge, og det er positivt. Imidlertid har mange danske organisationer kapacitet,
og denne skal understøttes og respekteres. Ikke en eneste gang nævnes det, at organisationerne har kapacitet, viden, erfaringer eller ligefrem ekspertise – strategien nævner udelukkende, at CISU skal kapacitetsopbygge. Det efterlader et indtryk af, at CISU alene besidder kapaciteten, og medlemmerne ikke kan ret
meget andet end at engagere. Det er ikke en afspejling af virkeligheden, som vi oplever den. CISU opfordres
til at gentænke, hvorledes civilsamfundets kapacitet, ressourcer, viden og ekspertise italesættes. Dette gælder også for partnerne i Syd, hvor mange også har kapacitet og ekspertise, som bør italesættes.

Balancen mellem det rettigheds- og fattigdomsorienterede er tippet for voldsomt til fordel
for klima
Danmark har altid brystet sig af en rettigheds- og fattigdomsorientering i udviklingsbistanden, og selvom
den dagsorden beklageligvis er svækket i Danidas nye strategi, så er den dog muligvis endnu mere svækket i
CISUs. Fattigdom nævnes blot en enkelt gang i udkastet, og ”udsatte” blot 3 gange på side 2, ”uretfærdig”
nævnes 3 gange. Menneskerettigheder/rettigheder nævnes 7 gange, mens klima, natur og miljø nævnes i
alt 29 gange. Klimaudfordringen er en væsentlig udfordring, men det rimer ikke på alle målgruppers udfordringer. Mange udsatte (som strategien ønsker at nå), eksempelvis voldsramte kvinder, gadebørn, mennesker på gaden/slummen i storbyerne, LGBT+ personer eller mennesker i psykiatrien eller fængsel har ikke
klima som deres altoverskyggende udfordring. Det er væsentligt, at menneskerettighederne og det fattigdomsorienterede ikke ofres i eller sluges af en klimadagsorden, og vi opfordrer også til, at strategien lægger
et stærkere fokus på kriteriet om relevans af klimaovervejelser i udviklingsindsatser, således at organisationerne ikke skal bruge unødig tid og ressourcer på dette i indsatser, hvor det ikke er relevant.

Kommunikation
I strategien skriver CISU: ”Vi kommunikerer resultater fra medlemsorganisationernes samarbejde med partnere og anvendelsen af CISUs ydelser.” Det er positivt, at CISU fortsætter med at fortælle om forskellige
medlemsorganisationers arbejde på SOME-platforme. I netværket så vi dog meget gerne et stærkere fokus
på samlende fortællinger om det lille civilsamfund i Danmark. Det er ikke gavnligt for det lille civilsamfunds
muligheder for at skaffe differentieret funding, at blot 2% af den danske befolkning ved, at CISU eksisterer.
I en tid, hvor de stærke nyhedsplatforme domineres af de store organisationer, og hvor nyhedsmuren bliver
stadig sværere at trænge igennem – er der brug for en samlet fortælling om det lille civilsamfund, så vores
synlighed øges.

Lokaliseringsdagsorden og politisk interessevaretagelse
Lokaliseringsdagsordenen fylder meget i den nuværende politiske debat, hvor der er et ønske om at sende
flest muligt penge til Syd. Det er naturligvis i princippet ønskværdigt, at flest muligt penge sendes til Syd,
men det må ikke blive sådan, at det svækker partnerskaberne. Det danske civilsamfund har en faglighed,
som kan komme civilsamfundet i Syd til gavn. Samarbejdet mellem Nord og Syd må og skal være meningsfyldt, og det bliver det kun, hvis man også styrker det danske civilsamfund.
Netværket bemærker, at CISU ikke nævner lokaliseringsdagsordenen i udkastet, og her må vi opfordre til,
at CISU forholder sig til den. Det betyder konkret, at CISU skal fremme idéen om det gensidige partnerskab,
hvor det danske civilsamfund bidrager med andet og mere end blot bevillingsadministration. Det er centralt, at CISU anerkender og aktivt understøtter den faglighed, viden og erfaring, som det lille civilsamfund
også repræsenterer.
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Tilføjelse til strategiudkast
Hermed sender jeg på bestyrelsens vegne følgende forslag til tilføjelse til CISUs strategi

afsnit 1 VERDEN OG CISU sidste del om CISUs tilgange
Tilføjelse:
CISU vil i 2025 have diskuteret fordele, ulemper og muligheder for at bruge
skibstransport til at rejse med – ikke mindst oversøisk. Denne diskussion, bla. gennem
arbejdsgrupper i CIVICUS og store internationale NGOer og med skibsfartens aktører,
skal lægge op til forslag og planer for at gøre det muligt.
Begrundelse:
I udkastet til CISU strategi lægges der op til, at resurser i verden skal fordeles bedre, at folk skal opføre sig mere
klimavenligt etc. Men intet om CISUs medlemmers ageren i verden. CISU vil altså hjælpe medlemsorganisationerne
at lære andre at leve mere bæredygtigt. Overskriften på strategien ’Vi arbejder sammen for en bedre verden’ må
vel også indebære, at vi i Danmark skal gøre en egen indsats for denne ’bedre verden’?
I forbindelse med implementeringen af projekter og andre samarbejdsrelationer internationalt rejser bla.
repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer meget med fly, da der ikke findes alternativer. Flytransport
udleder meget CO2 og er også med til at give andre forstyrrelser i atmosfæren. Når man ser på muligheden for
såkaldt grønt flybrændstof, synes det at være nærmest uoverstigeligt at producere nok f.eks. gennem power-to-X
(se f.eks. Information d. 8.1.2022). Et alternativ kan være at bruge 2. generation bioethanol. Alt i alt er det
omkostningsfyldt og med lange udsigter før flytransport bliver CO2 neutralt.
Tiden går mod, at vi får mere fri tid – eller vil have mere fritid. Vi har ting nok og mange søger fred og frihed uden
for meget arbejde. Derfor bør begrebet slow-rejser gives vinger. Så sent som i 60erne kan man læse om udsendte,
der ankom med skibstransport til og fra oversøiske destinationer. Så hvorfor ikke i dag. Nu om dage giver alle de
moderne kommunikationsmidler endda øgede muligheder for at arbejde under rejsen.
Der sejler masser af fragtskibe til hele verden – hvor nogle få passagerer ikke ville betyde andet end flere
arbejdspladser til personale i køkkenet osv. Der kunne også genopfindes passagerskibe, som også kunne bruges
som mødeplads, hvor man f.eks. kan arbejde sammen på både ud- og hjemrejse.
CISU kan som paraplyorganisation hjælpe med at sætte sådanne ’skibe’ i søen, som er for store til at
enkeltorganisationer kan klare det.
Med venlig hilsen
Michael Arbirk, formand
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