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KONFERENCEN
Konferencen var den sjette (årlige) event arrangeret af Internationalt Civil Society Center, der primært
organiserer større internationale NGO’er. De fleste af dem var derfor tilstede sammen med en i øvrigt
blandet deltagerskare af både nationale netværk, større nationale CSO’er fra Nord og Syd, regionale netværk
og platforme fra Syd, konsulenter mv. og OECD (hvor det foregår). Unge var der ingen af.
Usikkerhed/utryghed var et gennemgående tema på konferencen - både i Syd ikke mindst for de fattige,
men også for mennesker alle andre steder – og også i organisationerne.
Eller var det ’nye samarbejdsformer’ (internationale multistakeholder initiatives), ’nye krav til
organisationer (diversify – adapt - innovate), samt ’grænser for vækst’ der var hovedtemaer. Formen var
gammeldags. Desværre var hele tilgangen ofte teknisk båret og i mindre grad politisk/strategisk og
etisk/moralsk - og sådan noget som menneskers rettigheder er tilsyneladende sat helt ud af spillet 
Alligevel var det muligt at trække en hel masse læring ud af det og fra en masse kloge hoveder. Følgende er
ikke en samlet opsummering, men et udtræk af det vi har fundet vigtigst for CISU.
GLOBAL KONTEKST
2015 er og bliver et skelsættende år. Der er fire store globale begivenheder, der vil vise, om der kan
etableres et globalt samarbejde (Global governance) eller ej. Det er om Disaster Risk Reduction i Japan i
januar, Financing for Development i Etiopien i juli, Post 2015 (FN’s generalforsamling ) i NY i september og
Klimatopmødet (COP21) i Paris i december. Dertil kommer en række andre globale events f.eks. ’Women
Deliver’ i København samt EU’s European Year of Development. Alr er indbyrdes forbundet på mange måder.
Læringen fra tidligere topmøder som COP15 (København 2009 er et skældsord!), Busan (er glemt) og fra
adskillige aftaler om finansiering af bistand, er, at det ikke nytter, kun at gå efter aftaler / slutdokumenter.
Der skal arbejdes hårdt på at sikre en ramme for - og en systematisk monitorering af – opfølgningen af
topmøderne. Der skal derfor etableres et tværsektorielt og kontinuerligt globalt pres efter 2015. Mange ser
gerne 2015 som en start på noget nyt og ikke enden på en proces.
Balancen mellem Nord og Syd er (heldigvis) ved at ændre sig. Dette betyder også at balancen i
partnerskaber hastigt ændrer sig. Det medfører, at organisationer skal gøre rede for deres added value - og i
vores sammenhæng - at gensidige bidrag som grundlag for partnerskabet bliver af øget vigtighed. Samtidig
er der her på konferencen tegn på en individualisering af udviklingssamarbejde - og at partnerskab som
grundsten kommer under pres bl.a. fordi mere og mere støtte i nogle lande kanaliseres som individuelle
bidrag via ny teknologi (se nedenfor).
Det blev (endnu en gang) blevet bekræftet, at der er et ’gap’ imellem de store internationale NGO’er/’det
globale civilsamfund’ og det lokale civilsamfund/ de almindelige borgere/sociale bevægelser (og ikke
mindst til de unge). At relationerne som donor-modtager bliver mere og mere uholdbar, at folk i Syd vil være

med selv osv. Accountability diskussionen var ofte fremme - men bliver aldrig helt adresseret (som vi forstår
den)
Til gengæld er der en klar tendens til at bryde barrierer ned imellem de forskellige temaer/sektorer inden
for det globale civilsamfundssamarbejde (udvikling, miljø, klima, børn, finansiering/skat, handel, HR etc.).
Der er markante stemmer i klimabevægelsen, der anerkender at der skal arbejdes med tætte bånd til
udvikling og vice versa. Bekæmpelse af ulighed / for retfærdighed / 100% vedvarende energi som mål er
nogle af de nøgleord, der kan samle mere og mere på tværs.
Der er også en tendens til at se erhvervslivet som nødvendige dialog- og samarbejdspartnere for udvikling
og i mindre grad (måske?) som CSR/donorer. Men også en betydelig usikkerhed/uenighed om under hvilke
former og med hvilke strategier. Det er nødvendigt at anerkende at der inden for erhvervslivet er gode og
dårlige aktører og man kan samarbejde med nogle, gå i dialog med andre og i kamp mod de sidste
De nye teknologiske muligheder udfordrer den traditionelle kommunikation såvel som sikring af finansielle
bidrag og giver nye muligheder der kan udnyttes konstruktivt, men også med fare for en endnu stærkere
individualisering og dermed manglende demokratisk socialisering og læring for de unge.
Der er både lokale og globale bevægelser ved siden af de store INGO’ som kan udfordre dem. Et af
omdrejningspunkterne er CIVICUS/Concorde (DEEP) der (med sine begrænsninger) repræsenterer en meget
større diversitet og folkelig bredde. Aktion2015 er et eksempel på en kampagne der ikke har sin rod i de
store, men som kunne blive den store fælles folkelige ramme for 2015 indsatserne – med håb om at de store
hopper på vognen.
Heldigvis er der lagt op til at konferencen næste år finder sted i samarbejde med CIVICUS (som sidste år) og
i Indien, da der er god grund til at prøve at forene de forskellige niveauer, hvis vi skal ændre den her verden

HVAD BETYDER DET FOR CISU
Helt overordnet kan vi sige at de analyser vi har lagt til grund for vores nuværende strategi stadig holder.
Vores forventning om at (udviklings-)verdenen ser meget anderledes ud efter 2015 er i den grad blevet
bekræftet. Sammen med at næsten 20 års politiske opbakning (bortset fra 2001) til støtte til
civilsamfundsindsatser i Danmark er brudt, ser vi et behov for at skærpe vores opmærksomhed på nogle af
de strategiske områder:
Vi må følge forløbet op til de forskellige 2015 begivenheder - og Danmarks rolle i dem - og kommunikere
om dem til medlemmerne. Det kan for en stor dels vedkommende ske med udgangspunkt i Globalt
Fokus/92-gruppens/Concord-Europas indsatser - og globalt med vores egne relationer til CIVICUS.
Vi må i meget højere grad arbejde med mobilisering af medlemmerne til at deltage i den politiske dialog i
Danmark - baseret på det, vi starter i de her dage vedrørende nedskæringer i udviklingssamarbejdet.
Dermed også have fokus på vores kommunikation af konteksten i stort og småt. Vi kender selvsagt ikke
tidsrammen for, hvornår de globale tendenser vil smitte af på den danske civilsamfundsstøtte, men vi er
nødt til ar forberede medlemmerne.
Vi må som CISU finde flere og nye samarbejdspartnere i Nord og Syd så vi også selv demonstrerer, at vi
ønsker - og kan - indgå i samarbejde og alliancer, der bidrager til vores og medlemmernes mål på langt sigt –

og at medlemmerne gør det samme. Det må meget gerne også være partnere udenfor vores traditionelle
kreds jf. vores arbejde med innovative partnerskaber.
Med øget globalisering omkring os, mulighed for at globale tendenser vil påvirke os og i en tid, hvor vi
oplever, at vore politiske kontakter ikke kan forebygge risiko for nedskæring er det vigtigt at vi ikke lukker os
omkring os selv men udbygger vore relationer for at forstå og forholde os proaktivt til hvad der sker
omkring os. Det betyder, at vi skal søge mere samarbejde i Danmark. Vi skal løbende at få tydeliggjort vore
relationer til Globalt Fokus på strategiske, oplysningsmæssige og kapacitetsudviklende områder. I lyset af
trend om mere fokus på det Globale Syd skal vi fortsætte vores udbygning af samarbejde med Syd og
internationale aktører, så vi udover CIVICUS har samarbejde med regionale og nationale Sydnetværk (hvor
kontakt blev taget til flere fra Latinamerika, Afrika, Sydasien og Sydøstasien her på konferencen).
Vi kan også indgå i mere forpligtende partnerskaber hvor vi bruger muligheden for at udføre
indtægtsdifferentierende virksomhed til at komme i tæt samarbejde med strategisk interessante partnere
(som nu med Syd-kapacitetsopgaven, måske med de kommende midler til udsendelse af frivillige og med
rådgivningsopgaver i øvrigt)
Og vi skal som planlagt kommunikere resultater, men også være modige nok til at kommunikere at det
netop ikke er antal og brønde det handler om, men borgernes egen organisering bl.a. igennem ’storytelling’
og betydningen det globale ansvar for udvikling.
Vi skal understøtte unges deltagelse/netværk. Der er evident, at hvis der skal opbygges en ny generation af
globalt aktive danske CSO’er skal vi kunne understøtte de unge på deres præmisser.
I lyset af (Nord) civilsamfundsorganisationers rolle skal vi fortsætte vores arbejde med at udvikle CISU som
legitim og folkeligt forankret organisation samtidig med at vi fortsætter vores arbejde med at videreudvikle
CISU som organisation og vore ydelser - puljer, oplysning og kapacitetsudvikling. De skal både reflektere det
stigende fokus på Syd, udvikle det gensidige partnerskab som grundsten for civilsamfundssamarbejde
generelt sikre at de reflekterer ændringer omkring os. Vores ydelser er stadig vores kerneopgave og er med
til både at give kraft og legitimitet for medlemmernes såvel som vores eget arbejde

KONKRETE IDÉER TIL DRØFTELSE
CISU går aktivt ind i Action/2015 kampagnen og gør post2015 til vores og medlemmernes ramme for
politiske indsatser i 2015 herunder indsatser ifm. folketingsvalget. Action/2015 er netop en ramme som man
kan udfylde nationalt/lokalt. Det sker, fordi der er fokus på at de mål og de rammer, der fastsættes i FN-regi i
2015 afhænger af stærke nationale processer overalt i verden og at det globale civilsamfund ikke kan få
noget igennem uden de nationale processer. Vi skal primært arbejde med en værdimæssig / etisk / moralsk
tilgang, der kan engagere en så bred medlemsskare som muligt.
Vi skal arbejde for, at der med Action/2015 samarbejdes med de aktiviteter, der iværksættes bl.a. i Globalt
fokus omkring ’Beyond 2015’ (som er den mere tekniske og lobbyagtige globale kampagne) og omkring
Europen Year of Development og Verdens Bedste Nyheder.

Med udgangspunkt i, at nye alliancer er helt nødvendige, at opfølgning på post2015 er essentiel, og at vi i
Danmark har en total opsplitning imellem de forskellige aktører vil vi foreslå:
At vi i CISU idéudvikler på, foreslår og gerne deltager i, at UM initierer et stærkt dansk multistakeholder
samarbejde, der offensivt kan følge op på Danmarks rolle og indsatser post2015 og komme med
handlingsorienterede udspil ind i den danske udviklingssamarbejde.
Et samarbejde der består repræsentanter fra alle aktører = Globalt Fokus, 92-gruppen, CISU, Ung i Verden,
DUF, DMR-U, DH, Fagbevægelsen, DI, Håndværksrådet, Oplysningudvalget, relevante erhvervsdrivende
fonde, konsulenthusene, forskere/DIIS, IMS, DIPD, Dignity, UM etc. Da det skal være en arbejdende gruppe
er der tale om at kun en (for nogle måske to) repræsentant for hvert område - og der skal yderligere
udvælges en mindre styringsgruppe.
UM skal understøtte samarbejdet med både midler og sekretariatsbistand! CISU skal tilbyde sine erfaringer
med at strukturere og gennemføre workshops, processer etc. (mod behørig betaling) for at få gang i et
handlingsorienteret samarbejde - som på længere sigt gerne skulle føre til at der også opstår en kontinuerlig
holdningsdialog.
Det kan fremlægges offentligt som forslag til Udenrigs- og udviklingsministrene (bl.a. som respons på deres
’Danmark i Verden’)og for de udviklingspolitiske ordførere (også via breve). Vi kunne evt. præsentere det
som et udspil i Susanne næste indlæg til Altinget. Det vil være et offensivt udspil i en defensiv tid.

