2021-2022

BESTYRELSENS BERETNING

FOTO: SIMON STICKLER, DREAMTOWN.
IRENE KANTONS LEVER I ET AF KAMPALAS FATTIGSTE SLUMOMRÅDER. IRENE HAR OMDANNET DEN JORD, DER
LIGGER RUNDT OM HENDES HUS, TIL EN FRODIG URBAN HAVE. GRØNSAGERNE HUN DYRKER SPISER HUN SELV
OG SÆLGER PÅ DET LOKALE MARKED. UDOVER IRENE, HAR HUNDREDEVIS AF ANDRE UNGE FRA KAMPALAS
SLUMOMRÅDER, KASTET SIG UD I URBAN FARMING. DE MANGE HAVER ER MED AT STYRKE DE UNGES INDKOMST OG
GØRE SLUMMEN TIL ET MERE GRØNT OG INSPIRERENDE STED AT LEVE.

STABILITET OG UDVIKLING
For bestyrelsen i Civilsamfund i Udvikling, CISU, har 2021 været et år, hvor en del af
frugterne af lang tids indsats endelig har kunnet høstes, så medlemmerne kan gå en
mere økonomisk stabil periode i møde.

Vi vil i bestyrelsen starte med at sige tak
for indsatsen siden generalforsamlingen i
april 2021. Tak til alle CISUs medlemsorganisationer for at skabe positive forandringer mange steder i verdenen for mange
forskellige mennesker. Tak også, fordi
mange af jer har deltaget så aktivt i udarbejdelsen af den strategi, som kommer
til at være grundlaget for CISUs arbejde i

de kommende fire år. Dertil en varm tak
til sekretariat for at oversætte vores vision
og strategi til praksis og handle derpå. Vi
er mange, der sammen har taget aktiv
del i at påvirke den politiske dagsorden
på udviklingsområdet i det forgangne år.
Det har alt sammen ledt til gode resultater,
hvor vi i denne beretning vil fremhæve de
væsentligste.

Vi har i bestyrelsen afholdt ni bestyrelsesmøder og været repræsenteret på
Folkemødet på Bornholm og en håndfuld debatarrangementer med udviklingspolitiske ordførere og ministeren for
udviklingssamarbejde og andre relevante
beslutningstagere på udviklingsområdet.
Vi har ligeledes taget aktiv del i efterårets
otte medlemsmøder om udarbejdelsen af
CISUs nye strategi for de kommende fire
år. Det var dertil en utrolig god oplevelse
at være med til CISUs højskoleweekend i
november, hvor vi nød at fordybe os og
mødes på tværs af den brogede skare
medlemsorganisationer, vi er i CISU. Vi ser
frem til at kunne mødes igen på højskoleweekend i 2022!
I denne beretnig vil vi som udgangspunkt
rapportere på de temaer og prioriteter,
som generalforsamlingen 2021 besluttede skulle være ledende for bestyrelsens
arbejde i det kommende år:
• F olkeligt engagement i dansk
udviklingssamarbejde
• Klima
• Strategisk udvikling: Udvikling af CISU
2022-25 strategi og påvirkning af
revision af Verden 2030 Strategi
• Tværgående prioriteter:
Forenklingsdagsorden #2.0,
Ansvarlighed, Læring og
kapacitetsudvikling med
fokus på tilgængelighed og
Forbedrede muligheder for
medlemsorganisationernes arbejde.
• Folkeligt engagement i dansk
udviklingssamarbejde

FOTO: VINDEREN AF CISUS FOTOKONKURRENCE 2022. BILLEDET ER TAGET AF GARBA DIALLO FRA CROSSING
BORDERS OG HAR TITLEN ”OUR DAILY BREAD IN JAMESTOWN, ACCRA”
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Vi har i 2021 arbejdet på både at understøtte og fastholde danskeres muligheder
for at engagere sig i udviklingssamarbejde
og at understøtte, at CISUs medlemsorganisationer indgår i partnerskaber, der
fremmer det lokale folkelige engagement
i egne udviklingsprocesser.
I de seneste to år, har vi kunnet sætte
(endnu) mere fokus på engagement i
Danmark igennem Engagementspuljen.
Vi har haft større mulighed for at støtte
engagementsprojekter og gennemføre
initiativer og kapacitetsopbygning indenfor området. Medlemsorganisationerne
fortæller, at de er blevet inspireret til at
arbejde med engagementet i Danmark og
til at sætte fokus på engagementsarbejdet
i deres organisationer. Derudover er det
lykkedes for CISU at vinde Udenrigsministeriets udbud på den nye Oplysnings- og

Engagementspulje, som vi glæder os til at
lancere i løbet af 2022. Denne pulje vil løbe
fra 2022-25 med mulighed for yderligere
4 års forlængelse.

Flere klimamidler til CSP
og på finansloven
For bestyrelsen har klima-dagsorden
været vigtig i det forgangne år. Først og
fremmest er vi tilfredse med, at det med
finansloven 2022 - efter mange måneders
forudgående arbejde fra sekretariatet
- lykkedes at få bevilliget 100 mio. kr. til
civilsamfundspuljen, specifikt til klimatilpasningsområdet over de næste fire år.
Udover midler er indflydelse også en
rigtig vigtig ressource. Derfor var vi i bestyrelsen glade for, at CISU i 2021 blev
inviteret med i styregruppen under det
Grønne Partnerskab, hvor sekretariatet

blandt andet har givet indspark til Udenrigsministeriets første udmøntningsnote
for den nye udviklingspolitiske strategi
“Fælles om Verden”. En udmøntningsnote,
som handlede om netop klimatilpasning.
Desuden blev der med succes afholdt
en ‘Agricultural Inspirational Weekend’ på
Kalø Højskole/Kalø Økologisk Landbrugsskole med eksterne eksperter og med
mere end 60 deltagere. Weekendens tema
var naturressourceforvaltning, klimatilpasning og udledning af drivhusgasser. Det
var en god weekend med masser af plads
til faglige nørderier og erfaringsudveksling. Også en weekend, vi håber på, kan
gentages i lignende form i 2022.
Netop området med klima, natur og miljø er blevet et mere fremtrædende emne i
det udkast til CISUs nye strategi, som skal
til afstemning ved årets generalforsam-

FOTO: MIKE KOLLÖFFEL, TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER. ESCUELA RICARDO JUAREZ RABINAL, GUATEMALA
DEN DANSKE TANDLÆGE BOLETTE GULLAK ER AFSTED SOM FRIVILLIG MED TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER I GUATEMALA FOR
AT UNDERVISE MAYABØRN I TANDSUNDHED. PÅ BILLEDET SES BOLETTE OG EN 6. KLASSES ELEV FRA SKOLEN ESCUELA RICARDO
JUAREZ I RABINAL I FÆRD MED AT ØVE TANDBØRSTNING MED KÆMPE GEBIS OG TANDBØRSTE.
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ling. Medlemsundersøgelsen 2021 viste, at
dette område ikke er fremmed for de fleste
af os medlemsorganisationer - tværtimod.
Men det er selvsagt et område, som vi arbejder med i meget forskellig grad. I bestyrelsen ser vi med glæde, at det ikke blot er
et område, som vi tænker ind i indsatserne
ude, men at vi også i vores egen organisation har fået fokus på det klimaaftryk, som
vi sætter. Derfor har vi i bestyrelsen også
tilset, at der i 2021 er blevet udarbejdet
grønt regnskab for CISU, og at det vil være
en fast praksis fremadrettet.

Udvikling af CISU
2022-25 strategi
Bestyrelsen har i særdeleshed været
optaget af udarbejdelsen af CISUs nye
strategi 2022-25. For os var det vigtigt, at
processen for dette skulle foregå på en
særligt inkluderende måde denne gang.
Allerede ved generalforsamlingen i 2021
kom vi som medlemmer med inputs til,
hvilke ord og temaer det var særligt vigtigt
at få diskuteret i denne proces. I løbet af
efterårets otte medlemsmøder - fem fysiske møder i hele landet og tre online
møder - tog vi del i diskussionerne om,
hvilke udfordringer og løsninger vi ser i
vores arbejde. I december 2021 kunne vi
således sende det første udkast i høring;
og vi er begejstrede, fordi så mange af jer
har valgt at tage aktiv del i høringsprocessen. Det er selvfølgelig en proces fyldt
med paradokser, når vi skal samle inputs,
forventninger og drømme fra 270 organisationer i alle størrelser og typer. Men vi
mener som bestyrelse, at processen gør
den nye strategi langt stærkere og bærende i de næste år, når CISU skal i dialog med
omverdenen. Særligt afspejler strategien,
hvad vi har hørt fra mange af jer, nemlig
at CISU fremover skal stå tydeligere frem
som en interessevaretagende organisation, der synligt udfordrer det politiserede
udviklingspolitiske område. Endvidere
har vi også noteret os et klart ønske om
at skabe og dele ny viden og indgå i nye
former for netværk.

FOTO: CROSSING BORDERS
”THINK B4 YOU CATCH MORE FISH, THEY ARE A LIMITED RESOURCE”

Påvirkning af revision af
Verden 2030 Strategi og
anden interessevaretagelse:
Det var en fornøjelse for os i bestyrelsen
at se, at så mange af CISUs medlemsorganisationer tog aktivt del i at påvirke
indholdet i den nye udviklingspolitiske
strategi ’Fælles om verden’. CISU sendte
et fælles høringssvar til Udenrigsministeriet på baggrund af de mange gode inputs
fra medlemsorganisationerne. Og vi som
medlemmer tog aktiv del i en online debatkonference om indhold i strategien i
februar med deltagelse af udviklingsordførerne. Og også i efteråret tog vi aktiv del
i samtalerne med de udviklingspolitiske
ordførere, som var inviteret til at tale om
udmøntningen af strategien. Bestyrelsen
har fulgt det interessevaretagende arbejde tæt, også det der er foregået bag linjerne. Og vi kan konstatere, at der i 2021
er blevet opbygget et særdeles godt
bånd til de udviklingspolitiske ordførere
på tværs af det politiske spektrum. Det er
et rigtig godt resultat, at CISU bliver inddraget i processer og taget med på råd,
blandt andet når der er indkaldt til samråd
i Folketinget. Vi kan i det hele taget se, at
CISU i højere grad bliver inviteret med i

eksterne repræsentationer og nu er meget
bedre placeret end tidligere til at påvirke
omverdenen.
Et af de kritiske punkter, som bestyrelsen har fulgt tæt i 2021, er den store
strukturelle underfinansiering, vi ser i
Civilsamfundspuljen. Alt for mange organisationer og deres lokale partnere har i
de seneste år fået afslag på støtteværdige
udviklingsindsatser. Gode indsatser, der
kunne have skabt forandringer for udsatte
grupper, der nu ikke får hjælp. Fortsætter
dette, risikerer vi også, at organisationerne
ikke længere har kræfter og ressourcer til
at engagere sig i global udvikling. Derfor
har CISU arbejdet benhårdt for, at der kunne komme øget finansiering til Civilsamfundspuljen.
Dette arbejde har heldigvis også i slutningen af 2021 båret frugt. Af de vigtigste
resultater kan vi nævne, at der er blevet
sikret en strukturel forbedring med en
øget grundbevilling til Civilsamfundspuljen med 5 mio. på finansloven for 2022
gennem interessevaretagelse overfor
udviklingsordførerne. Gennem tæt kontakt til embedsværket fik CISU tilført 10
mio. kroner som et engangsbeløb til Civilsamfundspuljen til at finansiere tre af
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de støtteværdige afslag fra UI-runden i
september. Dette er udover de 100 mio.
til klimatilpasning og de 100 mio. til oplysnings- og engagementsarbejdet for
perioden 2022-25, som nævnt ovenfor.
Oplysnings- og engagementspuljen vandt
CISU i en udbudsrunde som lead i konsortium med Fonden for Roskilde Festivalen.
Det er ikke så ringe endda, og det er resultatet af langsigtet, strategisk kontakt til
udenrigsministeriets embedsværk, minister og udviklingsordførerne. Af samlede
sejre for udviklingsområdet i Danmark kan
det fremhæves, at der afsættes 100 mio. kr.
til klimabistand i 2022 i tillæg til bistandsrammen på 0,7 pct. af BNI.
Udover de ovennævnte forbedrede
økonomiske muligheder for medlemsorganisationernes arbejde, så var det også

i 2021 en glæde at kunne relancere den
danske nødhjælpspulje DERF, som siden
september har kørt på fuld blus.

Forenkling og arbejdet for
bedre vilkår for vores arbejde
Engagementet både i Danmark og hos
vores samarbejdspartnere i resten af verdenen hæmmes af flere krav til administration. Det udfordrer os medlemsorganisationer i CISU, som bruger alt for meget
tid på overflødige og skiftende krav, der
overdøver tiden til faglighed, udviklingen
af innovative løsninger og lysten til engagement. Det udfordrer også ønsket om at
styrke lokalt ejer- og lederskab. Dét er derfor et område, som vi i bestyrelsen har haft
stort fokus på, at der både internt i CISU
er blevet arbejdet med, men også at der

igennem CISU lægges kræfter i at skubbe,
blandt andet det politiske system, til at
der kan komme en bedre balance ift. krav.
Internt i CISU er alle krav, der stilles til
organisationer med bevillinger blevet
gennemgået. Hvert enkelt krav er blevet
vurderet, om det kan fjernes, lempes eller
skal beholdes. Ændringerne er nu integreret i forvaltningsvejledningen. Ændringer,
der vedrører CISUs retningslinjer, vil blive
tilføjet i forbindelse med næste revision af
retningslinjerne. Dette er et område, som
bestyrelsen vil blive ved med at følge tæt,
og som CISUs sekretariatet fortsat har fokus på både internt og i forhold til aftaler
indgået med Udenrigsministeriet.
Et område, der også skaber frustration
for mange medlemsorganisationer og
deres samarbejdsrelationer er bankernes

FOTO: ERIC ERDENEBAT, MEJERIFOLK UDEN GRÆNSER.
MONGOLSKE BØRN HJÆLPER MED DE NYFØDTE LAM, SOM SKAL HAVE TØJ
PÅ FOR IKKE AT FRYSE I DEN SIBIRISKE KULDE.
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behandling af mindre organisationer, og
særligt organisationer som har internationale aktiviteter. CISU er i løbet af 2021
gået ind i arbejdet for at lempe de barrierer, der ligger for organisationerne. Vi er
blevet en del af en arbejdsgruppe under
FinansDanmark med en række andre aktører som Dansk Erhverv, Finanstilsynet, PET
m.fl. I slutningen af 2021 kom der stigende
politisk pres og fokus på dette emne, og
CISU har været meget aktiv i at skubbe
på denne dagsorden og fx overfor skatte- og udviklingsministre understrege, at
der ikke blot er et problem for små danske
organisationer generelt, men en helt særlig udfordring for CISUs medlemsorganisationer, der arbejder med internationale
aktiviteter.

udarbejdelsen af CISUs nye strategi og
som et tema ved CISUs højskoleweekend
i november. Fremtidens partnerskaber er
et paraplybegreb, der dækker over globale tendenser, såsom lokalt lederskab,
#ShiftThePower og localisation. Det er et
vigtigt område, som vi på mange måder
allerede er særligt gode til; da vores projekter/engagement i mange år har været
kendetegnet af at samarbejde i ligeværdige og gensidige partnerskaber. Det er
dog også et tema, som det er vigtigt at
genbesøge og sikre, så vi ved, at vi er på
rette kurs. Vi glæder os til i de kommende
år at dykke mere ind i området og sammen
med hinanden og vores partnere blive klogere ved at bruge hinandens erfaringer
på området.

Fremtidens partnerskaber

Ansvarlighed og
mere tilgængelig læring

Det folkelige engagement handler ikke
blot om, at danske organisationer har
gode vilkår for at engagere sig i det internationale udviklingssamarbejde. I 2021
har vi ligeledes haft et særskilt fokus på
understøttelsen af, at CISUs medlemsorganisationer indgår i partnerskaber, der
fremmer det lokale folkelige engagement
i egne udviklingsprocesser. ’Fremtidens
partnerskaber’ har været et gennemgående tema i 2021; både i forbindelse med

Nogle medlemmer har efterspurgt en
gennemgang af CISUs klagesystem, så
i løbet af 2021 er klagesystemet blevet
gennemgået af en ekstern konsulent og
revideret. Det har været en god proces, og
bestyrelsen mener, at vi som medlemmer
nu har et mere gennemskueligt og bedre
balanceret klagesystem.
CISU er blevet mere digital i forhold til
kurser og læring. FABO er en lærings-hjem-

meside, som CISU i 2021 er begyndt at bruge i højere grad, for også at gøre læring
mere tilgængeligt for alle. På FABO er der
eksempelvis blevet arbejdet med ‘PSHEA’
(Prevention of Sexual Harassment, Exploitation and Abuse) på et læringssite, som
CISU samarbejder med de andre puljeordninger om. Særligt erfaringsudveksling på
dette område har været givende.

Lad os lære af hinanden
Netop det, at vi kan dele erfaringer og lære
af hinandens forskellige viden, er noget vi
har lagt vægt på i forslaget til CISUs nye
strategi. Det er noget, vi gerne ser endnu
mere af! For med over 270 medlemsorganisationer og alle vores samarbejdspartnere, har vi sammen en enorm mængde af
faglig viden og praktisk erfaring fra mange
års arbejde inden for alle tænkelige temaer og geografiske områder.
Lad os dyrke det endnu mere i 2022 og
gøre resten af Danmark opmærksom på
de positive forandringer, som vi kan skabe,
selv når afmagten overvælder det enkelte
menneske og hele samfund.
På vegne af bestyrelsen,
Katrine Skamris
Forperson i CISUs bestyrelse

FOTO: CHRISTIAN ALS, FANT.
TO SPILLERE FRA FODBOLDHOLDET, FLYING STARS AMPUTEES, JUBLER OVER ET SCORET MÅL. MENNESKER MED ET HANDICAP BLIVER
OFTE DISKRIMINERET I SIERRA LEONE. MEN FODBOLDEN HAR HJULPET DEM MED AT ORGANISERE SIG BEDRE, OG SPILLERNE PÅ FLYING
STARS AMPUTEE KÆMPER HVER DAG FOR AT SKABE BEDRE RETTIGHEDER FOR MENNESKER MED ET HANDICAP.
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CISUs medlemsorganisationer
pr. marts 2022

• 100% for Børnene
• 3F - Fagligt Fælles Forbund
• 4FairLife

A

• access2innovation
• Action for Relief and Development (ARD)
• ADDA
• Adinkra Diaspora Women
• ADRA Danmark
• Afghan Daanish Foundation
• AfriCAN
• AfricaPowerForening
• Afro-Asia Educare
• AHAS Group (African Hum. Hiv/Aids Support Group)
• AIDS-Fondet
• AIP Foundation Denmark
• Aktion Børnehjælp
• Alternatives to Separation (ATOS)
• AMIS – A More Inclusive Society
• Amnesty International
• Apostolsk Kirkes Mission (AKM)
• Arbejdsgruppen for Leg og Læring
• ARD - Art Research Dialoque
• Arkitekter uden Grænser
• Assist
• Axis

B

• Bahá’í - samfundet i Danmark
• Bandhab
• Baptistkirken i Danmark
• Bedre syn til Afrika
• Bendula
• Bevar Ukraine
• Bidrag til Ghana
• BISU - Håndværkere uden Grænser
• Brighter Horizons
• Brødremenighedens Danske Mission
• Børn i Afrika
• Børn uden Grænser
• Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
• Børnenes Liv

•C

• C24 Foundation
• CARE Danmark
• Care4people
• Carrot Aid
• Center for Konfliktløsning
• Changing Stories
• Children of Somalia
• Christian Mercy Denmark
• CICED
• Citytransformers
• Civil Connections Community Foundation (CCCF)
• Colombia Solidaritet
• Conducive Space for Peace
• Cross Cultures Project Association(CCPA)
• Crossing Borders
• Cwero Ungdom for Udvikling Forening, Danmark/Uganda
• Cykler til Senegal

D

• Danish Development Research Network (DDRN)
• Danish Minorities’ Center for Human Rights and
Development (DMC-HRD)
• Danish Muslim Aid
• Danish Nightingale Foundation
• Danmarks Basketball Forbund (DBBF)
• Danmarks Biavlerforening
• Danmarks Lærerforening
• Danmission
• Danner
• Dansk Afghanistan Komite
• Dansk Blindesamfund
• Dansk Congolesisk Forening (DCF)
• Dansk Folkehjælp - DFH
• Dansk Handicap Forbund
• Dansk International Bosætningsservice (DIB)
• Dansk Kulturinstitut
• Dansk Mongolsk Selskab
• Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

• Dansk Socialrådgiverforening
• Dansk Vietnamesisk Forening
• Dansk Zoologisk Selskab
• Dansk-International Nødhjælp
• Dansk-tanzaniansk Netværk for Undervisning
• Dansk-Ugandisk Venskabsforening
• Dansomala forening
• DareGender
• DBD - Diaspora Burundi i Danmark
• Demokrati i Europa, Oplysningsforbund (DEO)
• Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
• Denmark Lesotho Network (DLN)
• Designere uden Grænser
• Det Danske Afrika Selskab
• Det Konservative Folkeparti
• Det Somaliske Fællesråd
• DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)
• DGI Midtjylland
• Dialogos
• DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
• Disuzo Kwekwe
• Dooni-Dooni Danmark
• Dreamtown
• DUI - Leg og Virke

E

• Earth Advocates Association (EAA)
• eKids-Kilifi
• Emergency Architecture & Human Rights (EAHR)
• Ethos

F

• FAIR Danmark
• Fair Trade Danmark
• FairFishing
• Familielandbruget Sydvest
• Farmaceuter uden Grænser
• FIC
• Flygtningebørn.dk
• FN-forbundet
• FOA - Fag og Arbejde
• Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)
• Folkekirkens Nødhjælp
• Folkekirkens Nødhjælps Ungdom
• Football for a new tomorrow (FANT)
• Foreningen af Afghanske Jurister i Danmark
• Foreningen Livsberigende Kommunikation (LIVKOM)
• Foreningen Radio Mælkebøtten
• Foreningen til støtte for Tamales Youth Home Cultural
Group, Ghana
• Freemuse
• Fremtid og Håb
• Friends of the Anne Grethe Schools
• Friluftsrådet
• From Street to School

G

• Gambias Venner
• GAME
• Games (Gambia Media Support)
• Genvej til udvikling (GTU)
• Ghana Biblioteksvenner
• Ghana Venskab
• Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
• Global Care Danmark
• Global Hope Denmark
• Globale Læger
• GURYASAMO
• Gymnasieskolernes Lærerforening

H

• Heritage International
• Himalayan Project
• Hope Danmark
• Hopes Foundation
• Hornbæk IF-Barass Sports Centre - venskabsklub
• House of Hope – Capacity for Humanity

•I

• ICOEPH (Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø og
Folkesundhed) - DASAM (Dansk Selskab for Miljø- og
Arbejdsmedicin)
• Iftin Organisation

• IGF Danmark
• iiINTERest
• IMCC (International Medical Cooperation Committee)
• Impact Designs
• Ingeniører uden Grænser (IUG)
• Initiativgruppen Esbjerg
• International Aid Services (IAS)
• International Børnesolidaritet
• International Kontakt
• IWGIA

J

• Jengo
• Jysk landsbyudvikling i Nepal

K

• Karagwes Venner (Uld-80)
• Kembujeh School Friends
• KFUM og KFUK i Danmark
• KFUM-Spejderne
• Kirkernes Integrations Tjeneste
• Kooperationen
• Kristelig Fagforening (Krifa)
• Kræftens Bekæmpelse
• Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
• Kvinderådet

L

• Lake Natron Maasai Support
• Land of Hope
• Landsforeningen for Økosamfund
• Landsforeningen Levende Hav
• Lev - Livet med udviklingshandicap
• LGBT Asylum
• LGBT+Danmark
• LittleBigHelp
• Livets Lys

•M

• Madagascars Venner - Fihavanana
• Make Them Smile Kenya
• Masaibarn
• Masanga DK
• Mejerifolk uden Grænser
• Mellemamerika Komiteen (MAK)
• Mellemfolkeligt Samvirke Actionaid
• Mi Cuerpo/Min Krop
• Miljøbevægelsen NOAH
• MiMundo
• Mission Afrika
• Mission Øst
• MMCC Global
• Morsø U-landsforening
• MUNDU - Center for global dannelse
• My African Child

N

• Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
• New Chess House
• NGO Fontana
• Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
• Nunca Mas

O

• Operation Dagsværk
• Orangutang Fonden/Save the Orangutan
• Organisationen for Fred og Udvikling i det Sydlige Somalia
(OFUSS)
• Oxfam IBIS

P

• Pamodzi Denmark
• Periamma
• PlanBørnefonden
• Plant et træ i Himalaya
• Preferred by Nature (NEPCon)
• Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
• Promissio
• PUGAD

• Redder Af Verden
• Rising Hope
• Røde Kors i Danmark
• Røgen Borgerforening
• Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)

S

• Sammen til Udvikling
• Sankt Vincent Grupperne
• Saving Rivers and Lakes
• SDG WORLD
• Seniorer uden Grænser
• Seniorhænder til AfrikA (ShAA)
• Sex & Samfund
• SILBA - Initiative for Dialogue and Democracy
• SIND Landsforeningen for psykisk sundhed
• Sisterpower International
• Skoleliv i Nepal
• Skovby Sportsklub
• Socialdemokratiet
• Somali Rehabilitation and Development Association
”SORADA”
• Somalisk Forening for Genopbygning (OFROSOM)
• Soroptimist Internat. Danmark
• SOS Børnebyerne
• Spedalskhedsmissionen (TLM DK)
• SPOR MEDIA
• SRNF
• Stairway Danmark
• Støtteforening for Nana Ekua Bri II Foundation
• Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina
• Støtteforeningen for SMS
• Støtteforeningen til Projekt Nenkashe Educational Center
• Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda
• Sudanmark
• Sustainable Education For Uganda (SEFU)
• Sustainable relief & transformation

•T

• Tandsundhed Uden Grænser
• Tanzibarn
• Terre des hommes, Danmark
• TES Skolen i Afrika
• TRIANGLEN
• TurningPoints

U

• Ubumi Prisons Initiative
• Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)
• U-landsforeningen Svalerne
• Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People
• Ungdommens Røde Kors

V

• VedvarendeEnergi
• Venskabsforeningen Amigos de El Doradito
• Venskabsforeningen Danmark-Bhutan
• Verdens Børn - International Børnehjælp
• Verdens Skove
• Viva Danmark

W

• Walking for water
• WAWCAS International
• WAY (Women and Youth) Empowerment
• Wonders Around the World
• World Service of Mercy
• Wycliffe Danmark

Y

• Yasally Charity Organisation
• Youth for Development Denmark (YFDD)

Z

• Zaher - Grow to Learn

Ø

• Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
• Østafrikas Venner

R

• Rajo Organisation
• Rapolitics
• RAW - Rights for All Women
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