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Projektrådgivningen

ngo-platform for folkeligt u-landsarbejde
Projektrådgivningen er en sammenslutning af flere end
250 foreninger i Danmark, der alle er engagerede i ulandsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en
del af deres aktiviteter.
Projektrådgivningens opgave er at styrke og udvikle de
danske folkelige foreningers særlige bidrag til udviklingssamarbejdet. Vi arbejder for, at medlemsorganisationerne er kvalificerede og ansvarlige samarbejdspartnere
i udviklingsarbejdet; for at understøtte medlemmernes
oplysningsarbejde i Danmark samt interessevaretagelse på
medlemmernes vegne.
Projektrådgivningens konsulentordning og Projektpuljen er
finansieret af Udenrigsministeriet og er dermed underlagt de rammer, som sættes af Civilsamfundsstrategien.

Foreningsaktiviteter er betalt via medlemskontingenter,
tilskud fra Tips og Lottomidlerne m.v..
Demokrati og gennemsigtighed
Projektrådgivningen er en demokratisk forening, som
ledes af den Styregruppe, der vælges hvert år på
foreningens Årsmøde.
Det er et særligt mål for Projektrådgivningen at engagere
medlemsforeningerne aktivt i foreningens arbejde og sikre
gennemsigtighed og demokratisk kontrol med alle dele af
vores virksomhed.
På www.prngo.dk kan du læse mere om bl.a.
Styregruppens sammensætning og foreningens mål og
strategier.

fordele ved at være medlem
Løbende opdatering om relevant u-landsstof
Gennem Projektrådgivningens nyhedsbrev og hjemmeside bliver I godt

Rådgivning
Som medlem kan I få gode råd – gratis – om, hvordan projekter og
aktiviteter kan tilrettelægges og muligheder for at søge støtte. I kan også
få rådgivning, om hvordan jeres egen forenings strategi kan udvikles og
samarbejdet med jeres partner i Syd styrkes.

orienteret om de ting, der rører sig på u-landsområdet med relevans for
de frivillige foreninger.

Deltagelse i netværk
Har I behov for at udveksle erfaringer med andre? Har I viden, andre
kunne drage nytte af? Ønsker I at blive fagligt dygtigere på jeres

Kurser og møder
Projektrådgivningen tilbyder et varieret udbud af kurser og workshops
med vægt på erfaringsudveksling. Vi arrangerer også debatmøder om
aktuelle temaer. De fleste arrangementer afholdes uden for almindelig
arbejdstid af hensyn til de mange frivillige, der deltager.

felt? Projektrådgivningen støtter dannelsen af netværk blandt danske
u-landsorganisationer.

Politisk debat og indflydelse
I kan øve indflydelse på, hvordan Projektrådgivningen bedst påvirker
Folketinget, regeringen og Udenrigsmnisteriet ved at deltage i debatter
og gennem foreningens demokratiske strukturer.

Projektrådgivningen
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arbejder for at styrke kvinders selvstændighed og
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ningsarbejde og ved at gennemføre store cykelløb

Web: www.prngo.dk

rigsministeriet.

for kvinder gennem en række mellemøstlige lande.

Games, Gambia Media Support, arbejder med Gambia Press
Union på at professionalisere journalister og medier, så de spiller en proaktiv rolle i folkeoplysning og i udviklingen af demokrati. Her er håbefulde unge i gang med optagelsesprøven til
projektets 2-årige journalistuddannelse.

zoom på verden 2009-2010
 Verden: Det civile samfund er under voldsomt pres af undertrykkende regimer i mange lande. Ytringsog forsamlingsfriheden bliver begrænset og regeringer lægger hindringer for både udenlandske og lokale
civilsamfundsorganisationers arbejde. Økonomisk er mange udviklingslande i Asien og Latinamerika på vej ud
af den globale recession. Men som sædvanlig er Afrika hårdest ramt og er fortsat dybt mærket af recessionen. Antallet af underernærede mennesker i verden er steget drastisk og er nu over 1 milliard for første gang
i 40 år.

 Danmark: Den danske bistand blev fastholdt i kroner i 2009, svarende til en lille stigning i bistandens
andel af BNP til 0,82%. Samtidig viser nye opinionsmålinger, at krisen tilsyneladende har styrket befolkningens opbakning til bistanden. I sit udkast til ny udviklingsstrategi lægger regeringen op til et stærkere fokus
på markedet og den private sektor. Civilsamfundets rolle ses især som fortaler for politiske rettigheder. Det
mener projektrådgivningen er for snævert (læs mere side 18).

 NGO-miljøet: NGO-miljøet samarbejder stadig tættere om politiske udspil og fælles initiativer. NGOforum er samtidig blevet den vigtigste samtalepartner for regering og Folketing – og et naturligt mødested
organisationerne imellem. Et vigtigt fælles initiativ er den årlige oplysningskampagne om 2015-målene, som
NGO-miljøet gennemfører første gang i 2010 i samarbejde med Udenrigsministeriet og UNDP.

 Projektrådgivningen: I vores helt egen verden har det seneste år været præget af arbejdet med at
formulere en ny strategi og med den eksterne konsulent-gennemgang, som bl.a. lægger op til øget differentiering af vores ydelser og flere aktiviteter i Syd. Samtidig er vi i fuld gang med at udvikle vores kurser, rådgivningspraksis og andre faglige ydelser i overensstemmelse med de behov, vi har registreret hos medlemsforeningerne.

> NY STRATEGI FOR PROJEKTRÅDGIVNINGEN <

en
enmere
mereretfærdig
retfærdigverden
verdenerermulig!
mulig!
Hvordan kan Projektrådgivningen bedst støtte medlemsforeningernes arbejde i
de kommende år? Hvordan udvikler vi vores faglige ydelser og kvalitet?
Hvilke nye opgaver skal prioriteres? Projektrådgivningens nye strategi sætter
kursen for de kommende års arbejde
Projektrådgivningen er baseret på en optimistisk tro på, at
en mere retfærdig verden er mulig – og at de folkelige foreningers indsats gør en positiv forskel. Projektrådgivningen
opgave er at understøtte medlemsforeningernes arbejde
i både Syd og Nord. Vi er vokset kraftigt og er blevet en
mere synlig spiller i bistandsmiljøet. Det stiller nye krav til
styring og langsigtede pejlemærker.
Den nye strategi giver en overordnet ramme for, hvordan
Projektrådgivningen bedst kan bidrage til at udvikle medlemsforeningerne og imødekomme deres ændrede behov.
Den hjælper os til at afklare, hvilke opgaver vi skal prioritere
og hvilke vi skal bruge mindre tid på.
Tre strategiske mål
Strategioplægget til Årsmødet 2010 opstiller tre overordnede mål, som knytter sig til henholdsvis:
 Det kapacitetsopbyggende samarbejde mellem Projektrådgivningen og medlemsforeningerne gennem fortsat udvikling af Projektrådgivningens kurser, rådgivning
og andre faglige ydelser samt af Projektpuljen.
 Det oplysende og udviklingspolitiske arbejde i Danmark
for både medlemsforeningerne og for Projektrådgivningen selv.
 Det langsigtede samarbejde med civilsamfundene i
Syd med vægt på stærke partnerskaber og udvikling af
demokratiske civilsamfund.

Værdigrundlag
og vedtægter

Hvad?

Strategi

Hvor hen?

Styregruppens
handlingsplaner

Hvordan?

Sekretariatets
handlingsplaner

Rulleplan med
Udenrigsministeriet

Sådan skal strategien bruges i praksis
Strategien indgår i et hierarki af dokumenter, som alle
hænger sammen. Årsmødet vedtager foreningens værdigrundlag, strategi og Styregruppens årlige handlingsplaner.
Dermed kan Styregruppen træffe beslutninger, fremføre
synspunkter og repræsentere medlemskredsen inden for de
rammer, som er vedtaget
På baggrund af Årsmødets beslutninger udstikker Styregruppen kursen for sekretariatets ledelse og medarbejdere.
Det daglige arbejde styres af konkrete handlingsplaner og
af Rulleplanen med Udenrigsministeriet.

regnskabet 2009 i hovedtal
Langt de fleste af Projektrådgivningens aktiviteter er
finansieret via en bevilling fra Udenrigsministeriet. Hertil
kommer foreningens eget regnskab med en omsætning på
ca. 500.000 kr., som omfatter bl.a. kontingenter og tilskud
fra Tipsmidler. Regnskabet med ministeriet viste i 2009 et
lille overskud, som er hensat som reserve.
Udgiften til forvaltning af Projektpuljen omfatter bl.a.
honorarer til bevillingskonsulenter og Bevillingsudvalg.
De særlige opgaver er bl.a. samarbejdet med CIVICUS og
indsatsen mod korruption og svindel. Personaleudgiften er
løn til alle sekretariatets ansatte.
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Bevilling fra Udenrigsministeriet

89.126.015

Godkendte bevillinger, Projektpuljen

77.975.228

Forvaltning af Projektpuljen

1.476.740

Kurser, information, særlige opgaver m.v.

1.394.938

Personale

6.382.693

Administration, it, rejser, revision mv.

1.585.280

Omkostninger i alt
Årets resultat:

88.814.879
311.136

Ulandshjælp fra Folk til Folk samarbejder med organisationen ADPP-Guiné-Bissau om træning af landmænd i bæredygtige dyrkningsmetoder i Oio-provinsen. I projektet er der etab-

STYREGRUPPENS
FOKUSOMRÅDER 2010-11

leret 12 landbrugsforeninger, hvor i alt 600 deltagere lærer om
bl.a. fordelene ved sæsonafgrøder og sædeskifte.

Styregruppens forslag til handlingsplan for 20010-11
tager direkte afsæt i den nye strategi. De overordnede
strategiske mål i strategien skal omsættes til konkrete resultater i et tæt samspil mellem medlemsforeningerne,
Styregruppen og sekretariatets medarbejdere.
1. Kapacitetsopbygning af medlemsforeningerne
 Styregruppen vil i det kommende år bl.a. gennemføre en medlems- og behovsundersøgelse, som skal
spille ind i den fortsatte udvikling af kurser og rådgivning. Samtidig vil der blive gennemført en række
faglige udviklingsopgaver om bl.a. klima, anti-korruption og samarbejde med privatsektoren.
 Vi forventer desuden at skulle justere Projektpuljens
retningslinjer med virkning fra 2011. Ændringerne
vil bl.a. kunne omfatte et højere bevillingsloft, bredere muligheder for partnerskabsaktiviteter og en
mulighed for at støtte mellemfolkelige aktiviteter.
2. Udviklingspolitisk rolle i Danmark
 Styregruppen skal afklare Projektrådgivningens
relation og rollefordeling i forhold til NGO-forum og
andre netværk og udarbejde en nærmere beskrivelse af hvordan vi bedst arbejder på at påvirke den
bistandspolitiske dagsorden til fordel for medlemmerne.
 Et samlet forslag til Projektrådgivningens fremtidige
rolle i oplysningsarbejdet i Danmark gennem fx sin
egen oplysningspulje. Forslaget udarbejdes bl.a. på
baggrund af erfaringer med den fælles 2015-kampagne i sommeren og efteråret 2010.
3. Langsigtet samarbejde med civilsamfundet i Syd
 En samlet strategisk plan for Projektrådgivningens
rejser og andre aktiviteter i Syd, herunder en plan
for hvordan erfaringer og viden bedst formidles videre til medlemmerne - måske via en landedatabase
med analyser, netværk, lokale støttemuligheder osv.
 Fortsat udvikling af samarbejdet med CIVUCUS,
bl.a. gennem deltagelse i World Assembly 2010 og
som medarrangør af en international workshop om
styrkelse af civilsamfundets råderum.
Ovenstående er hovedpunkter fra Styregruppens handlingsplan 2010-2011. Se hele planen på www.prngo.dk
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> >projektrådgivningen
- tal og tendenser < <
gennemgang af PROJEKTRÅDGIVNINGEN

Eksterne øjne
				på Projektrådgivningen
"Kernefunktioner i Projektrådgivningen varetages
og udvikles professionelt", og "forvaltningen af
Projektpuljen er professionel og struktureret"
Sådan lyder de overordene konklusioner på en grundig
gennemgang af Projektrådgivningen, som konsulentfirmaet
NCG har udført i vinteren 2009-10 på vegne af Udenrigsministeriet. Målet har været at få en uvildig vurdering af
Projektrådgivningens indsats og resultater.
Anbefalinger til fremtiden
Ud over rosen kommer konsulenterne med en række anbefalinger til, hvordan Projektrådgivningen kan forbedre
sine ydelser, udvikle sin niche og styrke sin organisation. De
vigtigste anbefalinger er:
 Projektrådgivningen skal differentiere sine kurser, rådgivninger og andre tilbud så de afspejler behovene hos
forskellige grupper af medlemsforeninger. Det gælder
både i forhold til de små og mindre erfarne og i forhold
til de store og meget erfarne medlemsforeninger.
 Kravene til Projektpuljen bør fastholdes, men der skal
arbejdes med alternativer som fx puljen til oplysningsarbejde i Danmark. NCG vurderer, at "bevillingssystemet

Mission Øst arbejder sammen med Bridge of
Hope i Armenien om at bedre forholdene for udviklingshæmmende unge. Her er en gruppe folkeskolelærere i byen Gandza Kar på efteruddannelse
for at lære om inkluderende undervisningsmetoder
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er robust og det er forsvarligt at hæve loftet" fra de
nuværende 3 til fx 5 mio. kr. De små foreningers brug
af puljen skal dog fortsat være central i den daglige
rådgivning, kursusplanlægning osv.
 Der bør være en tydeligere afklaring af rollefordelingen
mellem Styregruppe og sekretariatets ledelse, og sekretariatet bør videreudvikle både organisation, ledelse og
medarbejdernes faglige kompetencer.
Projektrådgivningen er enig...
Overordnet er Styregruppen tilfreds med rapporten og er
enig i langt de fleste af konsulenternes konklusioner og
anbefalinger. En lang række af anbefalingerne er allerede
ved at blive ført ud i livet, og i maj 2010 vil den nyvalgte
Styregruppe vedtage en endelig handlingsplan for, hvordan
der vil blive fulgt op på rapporten.
Nogle af anbefalingerne (som fx at hæve Projektpuljens
loft) forudsætter opbakning fra foreningens Årsmøde, så
det bliver medlemsforeningernes afgørelse, om Styregruppen skal arbejde videre med ideen.
Læs hele rapporten på www.prngo.dk

> SÆRLIGT FOKUS: ANTI-KORRUPTION <
Stairway Danmark, samarbejder med Stairway Foundation
i Filippinerne om forebyggelse af sexmisbrug af børn. Her er
repræsentanter for politi, sociale myndigheder og NGO'er fra 8
distrikter på fælles workshop for at styrke det lokale samarbejde
om forebyggelse og opfølgning på misbrugssager.

vi bliver flere – og mere forskellige
Siden starten i 1995 har Projektrådgivningens vigtigste
formål været at skabe grundlag for, at de danske folkelige
foreninger engagerer sig direkte i udviklingssamarbejdet. I
de mellemliggende år er Projektrådgivningens medlemstal
vokset fra de oprindeligt 35 til i dag over 250 foreninger!
Det stigende medlemstal har medført, at medlemskredsen er blevet meget mere mangfoldig og forskelligartet.
Foreningerne har vidt forskelligt udgangspunkt, formål og
erfaring. Nogle er små, andre er store. Nogle har mange
års erfaring med udviklingsprojekter, andre er knap nok i
gang. Samtidig er det faglige, geografiske og metodiske
fokus vidt forskelligt fra forening til forening.
Den stigende differentiering er en udfordring for Projektrådgivningen: Hvordan tilpasser vi vores kurser, rådgivning
og andre ydelser, så de favner alle og imødekommer alles
faglige behov?

satte medarbejdere, tre fjerdele baserer sig på frivillige.
 55% har søgt penge i Projektpuljen inden for de seneste to år.
Andre veje end Projektpuljen
Halvdelen af medlemsforeningerne arbejder alene med
egne indsamlede midler og privat funding, mens den anden halvdel får eller har fået støtte fra Projektpuljen eller
andre offentlige udviklingsmidler.
Projektrådgivningens kurser og rådgivning relaterer sig i ret
høj grad mod Projektpuljen og Danida, mens skræddersyede kurser og rådgivning til organisationer, som prioriterer andre aktivitetstyper ikke har været prioriteret så højt.
Som en følge af arbejdet med differentiering vil der også
komme fokus på samarbejdsformer der ikke involverer Projektpulje- og Danidamidler.

Hvorfor er I medlem af Projektrådgivningen?
Analyse af medlemmernes behov
I forbindelse med den eksterne gennemgang af Projektrådgivningen (se modstående side) har NCG spurgt medlemsforeningerne om deres behov og tilfredshed med Projektrådgivningens ydelser. Svarene vil bl.a. danne grundlag for
vores fortsatte udvikling af vores ydelser. Her er en række
resultater fra de 146 organisationer, som svarede:
 Halvdelen af foreningerne har u-landsarbejde som
deres primære fokus, den anden halvdel kun som en
sekundær aktivitet.
 En fjerdel baserer primært deres u-landsarbejde på an-

For at få adgang til rådgivning

87%

For at få adgang til kurser

70%

Information om udviklingsarbejde

61%

Nemmere adgang til Projektpuljen

48%

Netværke med andre organisationer

47%

For at få varetaget vores interesser

46%

Støtte til oplysningsvirksomhed

33%

Støtte til fortalervirksomhed i Danmark

17%

Kilde: NCG's medlemsanalyse, december 2009
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Workshop om forebyggelse af korruption. Projektrådgivningens konsulenter
har testet metoder og værktøj på 10 indiske organisationer, som alle er partnere
med danske foreninger. Her er diskussionen i gang blandt repræsentanter for
Svalernes samarbejdspartner Rural People Welfare Organisation.

Til kamp mod korruption og misbrug
Projektrådgivningen sætter i 2009-2010 et særligt fokus
på at forebyggelse korruption, svindel og misbrug af de
bistandsmidler, som forvaltes af de folkelige foreninger.
Vores udgangspunkt er, at det handler om at forebygge:
Når skaden først er sket, er det meget vanskeligt at genopbygge tillid og moral, både i den ramte organisation og
i partnerskabet. Det er ofte en svær, tidskrævende og frustrerende proces at grave til bunds i en svindelsag.
Forebyggelse handler først og fremmest om at skabe
stærke og velfungerende organisationer. Monitorering og
kontrol er selvfølgelig nødvendig, men det er ikke nok. Al
erfaring viser, at gennemsigtighed, demokratisk kontrol og
en organisationskultur præget af ansvarlighed er det bedste
værn mod korruption og misbrug.
Ny hjemmeside til brug i både Nord og Syd
Et af de første resultater af Projektrådgivningens indsats er
hjemmesiden www.cso-integrity.dk, hvor de danske foreninger såvel som deres partnere i Syd kan hente konkrete
værktøjer og metoder til at forebygge – og til at følge effektivt op, hvis skaden er sket.
En første version af hjemmesiden er lanceret i foråret 2010
og indeholder bl.a. metoder til styrkelse af regnskaber og
intern kontrol hos partneren, forslag til workshops med
partnerne mm. I den kommende tid vil siden blive udviklet
med flere værktøjer og eksempler. Indholdet udvikles med
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hjælp fra bl.a. Transparency International, Udenrigsministeriet og en lang række foreninger.
I foråret 2010 har to af Projektrådgivningens konsulenter
besøgt en række organisationer i Indien, hvor de har testet
metoder og værktøjer til at sætte korruptionsspørgsmålet
på dagsordenen og styrke forebyggelsen.
Kortlægning af erfaringer
Projektrådgivningen gennemførte i november 2009 en
’temperaturmåling’ af medlemsforeningernes erfaringer.
Undersøgelsen viste, at 25% af foreningerne har oplevet
konkrete eksempler på korruption, svindel eller misbrug i
deres arbejde i Syd. 40% har oplevet gråzoner, hvor de var
usikre på, hvor grænsen gik, og lige så mange har svært
ved i praksis at gennemskue, om alt foregår, som det skal,
og at sikre at aftaler og procedurer bliver overholdt.
Ny politik og etiske retningslinjer
Et andet resultat af Projektrådgivningens fokus på forebyggelse af korruption, misbrug og svindel er to papirer, som
Styregruppen har vedtaget i marts 2010: En anti-korruptionspolitik og et sæt etiske retningslinjer. Begge dokumenter gælder alene for Projektrådgivningens egne ansatte
samt for medlemmer af Styregruppe og Bevillingsudvalg.
Men vi håber, at de vil give inspiration til medlemsforeningernes eget forebyggende arbejde. De to dokumenter kan
hentes på www.prngo.dk

Flere medlemmer og
højere aktivitetesniveau i 2009
Antallet af medlemsforeninger stiger - især blandt de små
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Antallet af medlemmer i Projektrådgivningen fortsætter med at stige og var 257 pr. 1. april 2010. I grafen er
foreningerne sorteret efter kontingentstørrelse i 2008 og
2009. Den største gruppe af foreninger betaler et kontingent på 1.000 kr. svarende til, at de har højst én ansat.
Foreninger med op til 5 ansatte betaler 2.000 kr. men de
største foreninger betaler 3.000 kr. Foreninger med en
omsætning under 200.000 kr. kan få kontingentet nedsat
til 500 kr. Ikke overraskende er den største del af de nye
medlemmer relativt små - de store har allerede været med
længe! Så vidt vi kan se af de kontingentbetalinger, vi har
modtaget, fortsætter tendensen i 2010.

Stadig flere rådgivninger - de fleste som personlige møder
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Projektrådgivningens medlemsforeninger kan få gratis rådgivning om bl.a. projektudvikling, ansøgninger, samarbejdet
med partnere i syd og organisationsudvikling. Erfaringen
viser, at sandsynligheden for at få ansøgninger godkendt, er
langt større, hvis ansøgeren har modtaget rådgivning inden
ansøgningen blev sendt ind - selv om rådgivning ikke er
garanti for en godkendelse! En stigende andel af rådgivningerne er personlige møder, mens en mindre andel får råd
via telefon eller e-mail. 2/3 af rådgivningerne har fokus på
ansøgninger til Projektpuljen, mens 10% har enkeltbevillinger, organisationsudvikling eller andre støtteformer i fokus.

Efter et dyk i 2008 steg antallet af kursusdeltagere igen i 2009
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Efter et lille dyk i 2008 (hvor omlægningen af Minipuljen til
Projektpuljen tog mange kræfter) satte antallet af deltagere
i Projektrådgivningens kurser, fyraftensmøder og andre arrangementer ny rekord i 2009. De løbende evalueringer af
kurserne viser en meget høj grad af tilfredshed med indhold
og udbytte. I foråret 2010 har vi indledt en stigende differentiering af kurserne, så vi får flere tilbud specielt rettet
mod særlige medlemsgrupper fx meget erfarne eller helt
nye foreninger. I alt var hele 85% af medlemsforeningerne
repræsenteret ved mindst ét af vores arrangementer.

0

9

> internationalt samarbejde <

nye strategiske opgaver i syd
I mange udviklingslande er civilsamfundet under pres af undertrykkende regimer. Det stiller stigende krav til civilsamfundets legitimitet og troværdighed. Donormidlerne flyder
ad nye veje: Både danske og udenlandske midler til civilsamfundsstøtte vil i voksende grad gå via lokale basketfunde i
de enkelte lande.
Strategisk opgave
Projektrådgivningen har en vigtig strategisk opgave i at
styrke medlemsforeningernes muligheder for at arbejde
under de hastigt skiftende vilkår i Syd.
Derfor er vi i fuld gang med at udarbejde en samlet plan
for, hvordan vores tilsyns- og læringsrejser kan indgå i et
tæt strategisk samspil med vores øvrige aktiviteter i Syd
som fx samarbejdet med CIVICUS og processen omkring
Moshi-dialogen.
Tilsyns- og læringsrejser
Projektrådgivningens medarbejdere rejser med mellemrum
på tilsynsrejser for at monitorere bevillinger fra Projektpuljen og opsamle konkrete projekterfaringer.
Samtidig tager vi på kortere læringsrejser, hvor vi sætter fokus på bestemte faglige temaer og får de konkrete indtryk
fra marken, som er nødvendige for at udvikle vores egen
faglighed og give god rådgivning.

Kortlægning: Hvad sker der i Syd?
I 2010 har vi som et pilotforsøg suppleret disse tilsyns- og
læringsrejser med tre længerevarende tematiske ophold i
Bolivia, Nepal og Tanzania. Opgaven var at kortlægge:
 Hvad findes der af brugbare analyser af civilsamfundet
i de pågældende lande?
 Hvordan indgår den danske ambassade i dialog og
støtte til de lokale civilsamfundsorganisationer?
 Hvilke netværk, basketfunde og andre nye muligheder
findes, som danske udviklingsorganisationer og deres
partnere kan udnytte?
Fokus og inddragelse
Pilotforsøget er blevet positivt modtaget både af de organisationer, som har været involveret, og af Udenrigsministeriet. Erfaringerne har været værdifulde. Det har bl.a. vist sig,
Projektrådgivningens NGO-konsulenter kan spille en særlig
rolle som brobyggere mellem de forskellige aktører, fordi vi
hverken er en del af ambassaderne eller af de implementerende organisationer.
Pilotforsøget har også vist, at fremtidige tematiske rejser
skal være fokuseret på konkrete problemstillinger, som
udspringer af de behov, som opleves af vores medlemsforeninger i de pågældende lande – samt af deres partnere.
Samtidig kan vi med fordel inddrage det lokale civilsamfund
og de relevante danske organisationer tættere i opgaverne.

mOSHI-PROCESSEN: ny Dialog mellem nord og syd
Projektrådgivningen og en kreds af danske u-landsorganisationer har i 2009 deltaget i ”Moshi-dialogen” sammen med
østafrikanske og hollandske organisationer. Målet var at skabe
et rum for åben dialog om udfordringerne i nord-syd samarbejde og udviklingen af partnerskaber med afsæt i de temaer,
som partnerne hver især har set som de væsentligste. Forløbet
kulminerede i en international workshop i Moshi i november.
Deltagerne i både Nord og Syd har fået sat flere billeder og
begreber på deres samarbejdsrelationer, som allerede nu har
født ind i deres praksis og dialog med deres partnere. Det har
været en spændende proces, som der oplagt er et potentiale
i at duplikere i andre lande eller regioner. Se mere om hele
processen på www.tematiskforum.dk
Den tanzanianske tegner Masoud Kitanya 'dækkede' workshoppen og
havde skarpe kommentarer til bl.a. de gensidige fordomme, som vi
både i Nord og Syd har svært ved at frigøre os fra
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Akrika Kontakt arbejder sammen med organisationen Masifundise
i Sydafrika om at styrke de lokale kystfiskeres organisering og sikre
deres legale adgang til havets ressourcer. Her er fiskerne gået på
gaden for at skabe opmrksomhed om deres krav.

styrket partnerskab med civicus
Projektrådgivningen indgik i 2009 et strategisk samarbejde
med CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation. I
samarbejde med Udenrigsministeriet er der via Projektpuljen bevilliget tre millioner over tre år til støtte for CIVICUS'
verdensomspændende arbejde med at styrke civilsamfundet. Samtidig skal Projektrådgivningen indgå et partnerskab
med CIVICUS om at udvikle organisationen og at skabe nye
forbindelser til bl.a. vores danske medlemsorganisationer
og deres partnere i Syd.

Projektrådgivningens perspektiv i samarbejdet er dels at
bidrage med vores erfaring med folkeligt engagement og
kontakt til 'græsrødderne'. Dels at skabe en kobling til vores
egne medlemsorganisationer og deres partnere i Syd, som
med fordel kan følge CIVICUS' arbejde og gøre brug af organisationens viden, kontaktnet og ressourcer. Målet er at
skabe mere samarbejde og synergi mellem CIVUS' arbejde
og den indsats, som de enkelte organisationer udfører verden over (se figuren).

Projektrådgivningen er primært engageret i to af CIVICUS'
programmer:
 Legitimacy, Transparency and Accountability hvor CIVICUS arbejder på at udvikle simple metoder der kan
styrke disse aspekter af civilsamfundsorganisationer.
 Civil Socielty Watch som skal imødegå den globale
tendens til at begrænse civilsamfunds 'rum' – altså de
folkelige organisationers udfoldelsesmuligheder og ret
til at eksistere og agere.

Indtil videre har samarbejdet inkluderet bl.a. flere workshops og en længere udstationering i CIVICUS' hovedkvarter i Johannesburg. I 2010 følger bl.a. et seminar i Danmark
med deltagelse fra både Nord og Syd.

Sammenhæng mellem pligt og ret
De to aspekter – civilsamfundets forpligtelser og civilsamfundets rettigheder – er tæt koblede, fordi legitime organisationer under demokratisk kontrol med langt større vægt
kan påberåbe sig retten til at fungere og eksistere som
civilsamfund og udføre fortalervirksomhed.

CIVICUS
Projektrådgivningen

Partnerne
i Syd
Foreningerne
i Danmark
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> aktiviteter i danmark <

Verdens bedste nyheder
		

den FÆLLES KAMPAGNE OM 2015-MÅLENE

Flere holdningsundersøgelser viser, at et flertal af danskerne oplever de fattige landes situation meget mere negativ,
end den er i virkeligheden. Folk hører kun om sult, korruption og fiaskoer og ved meget lidt om de fremskridt, som
faktisk finder sted.
Det er med til at undergrave befolkningens tro på, at bistanden nytter, og at vi med en fælles indsats faktisk kan
skabe positiv udvikling i verden. Derfor har NGO forum i
samarbejde med Danida og FNs udviklingsprogram UNDP
taget initiativ til en fælles, stærk kampagne med hele det
danske udviklingsmiljø som afsender.
Kampagnens mål er at give befolkning mere viden om de
konkrete resultater af udviklingsarbejdet. Konkret knytter
kampagnen an til FNs 2015-mål, som er den bredest anerkendte målestok for verdens udvikling – og som skal diskuteres i New York, hvor verdens ledere gør status over 2015.
processen på et FN topmøde 20.-22. september.

Verdens bedste nyheder
Kampagnen vil fortælle om det, som er lykkedes, og derfor
er den bygget op om overskriften Verdens Bedste Nyheder.
Den vil med en bred vifte af virkemidler og kampagneaktiviteter vise, at det på en lang række områder går fremad for
verdens fattigste, og at bistanden er vigtig og har effekt.
Kampagnen består af en central del, som er finansieret af
Danidas Oplysningsbevilling. Den omfatter bl.a. en kampagneavis, en hjemmeside og en strategi for at få virksomheder og medier til at bringe gratis annoncer. Kampagnen
kulminerer i perioden fra sommerferien til FN's topmøde
Kampagnens decentrale del skal engagerer alle de danske
udviklingsorganisationer i aktiviteter, som støtter op om
kampagnen og dens budskaber med udgangspunkt i den
enkelte foreninges egne resultater og gode historier. Samtidig kan foreningerne trække på centralt kampagnemateriale og opbakning. Desuden vil Projektrådgivningens egen
oplysningpulje være øremærket kampagnen - læs mere
på næste side og på www.prngo.dk

nye mulighed for diaspora-organisationer
Flygtninge og migranter fra tredjeverdenslande, som er
bosat i Danmark, får nu en ny mulighed for at engagere sig
i udvikling og genopbygning af deres tidligere hjemlande.
Det sker gennem etableringen af en ny støttefacilitet, administreret af Dansk Flygtningehjælp. Projektrådgivningen har
arbejdet i flere år på at få etableret en sådan pulje og har
været dybt engageret i forberedelsesarbejdet.
Projektrådgivningen har siden 2004 haft et særligt fokus
på at støtte diaspora-organisationerne i Danmark. Målet
har været at engagere flygtninge og indvandrere stærkere
i det egentlige udviklingsarbejde, bl.a. fordi de kan tilføre
unik viden og kvalitet til indsatserne i kraft af deres lokale
kendskab.
Flere foreninger – men ikke flere bevillinger
Vores indsats har ikke været en ubetinget succes. På plussiden tæller, at antallet af diaspora-organisationer i Projektrådgivningen er næsten fordoblet til 28, og at der er
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etableret en række velfungerende netværk bl.a. som følge
af den støtte, projektrådgivningen har givet.
Derimod er kun i meget begrænset omfang lykkedes at give
diaspora-organisationerne adgang til støtte via Projektpuljen eller andre dele af den officielle udviklingsbistand. Det
skyldes bl.a., at det i lande som Somalia og Afghanistan er
meget vanskeligt at gennemføre aktiviteter, som opfylder
Civilsamfundsstrategiens (og dermed Projektpuljens) krav.
Samtidig er det svært for diaspora-organisationerne at formulere projekter i de formater, som kræves.
Fortsat opbakning i Projektrådgivningen
I Projektrådgivningen er vi meget tilfredse med etableringen af den nye støttefacilitet, som forhåbentlig vil engagere
diasporaen stærkere fremover. Samtidig vil vi fortsætte
vores rådgivning og støtte til diaspora-organisationerne,
både i forhold til Projektpuljen, til andre støtteformer og til
styrkelse af de forskellige netværk mellem foreningerne.

ny, stor pulje til oplysning i 2010
Projektrådgivningen har i 2010 afsat 800.000 kr. til støtte
for oplysningsarbejde i Danmark. Pengene kan søges af
alle medlemsforeninger, samt af foreninger som tidligere
har fået støtte i Projektpuljen. I år er puljen knyttet tæt til
den fælles kampagne om 2015-målene, som de danske ulandsorganisationer gennemfører i sommeren og efteråret
2010 i samarbejde med Danida og UNDP.
Puljen er oprettet for at understøtte foreningernes arbejde
med fortalervirksomhed og oplysning i Danmark. Det ligger
i direkte forlængelse af Projektrådgivningens nye strategi og
er samtidig en håndsrækning til et arbejde, som det ellers
kan være svært af få støtte til.
En mulighed også for de små
Oplysningspuljen er en god mulighed for at give foreningerne et konkret udbytte af deres medlemskab af Projektrådgivningen. Det gælder også for de forholdsvis små og
nystartede foreninger, som ikke er klar til egentlige udviklingsprojekter, men som har masser af engagement og
ideer, der fortjener støtte.

Ubrugte penge fra Projektpuljen
Størstedelen af pengene i puljen stammer fra oplysningsmidler, som ikke er blevet ansøgt i Projektpuljen i 2009.
Ikke alle foreninger, som søger i Projektpuljen, udnytter
muligheden for at afsætte 2% til oplysningsvirksomhed i
Danmark. Udenrigsministeriet har accepteret, at Projektrådgivningen fordeler disse uforbrugte penge til foreningernes
oplysningsaktiviteter. Desuden har Styregruppen besluttet
at 'toppe op' med penge fra Projektrådgivningens egne
PRO-midler samt fra foreningens kampagnebudget.
Stor succes i 2009
Projektrådgivningens Oplysningspulje blev søsat i 2009,
hvor 300.000 kr. blev fordelt på 33 forskellige foreninger i
portioner op til 10.000 kr. Tilbagemeldingerne fra foreningerne er meget positiv. Tilskuddet fra Oplysningspuljen har
i en række tilfælde været den første kontante indsprøjtning,
der skulle til for at få en oplysningsaktivitet sat på skinner. I
andre tilfælde har tilskuddet været med til at styrke kvalitet
og perspektiv i aktiviteter, som foreningerne allerede havde
sat i gang.

Læs mere om rammer og betingelser for Projektrådgivningens Oplysningspulje 2010 på www.prngo.dk

Follow The Women fik tilskud fra Oplysningspuljen i 2009 til en fotoudstilling om foreningens internationale cykelløb, hvor 250 kvinder fra
øst og vest cyklede gennem Syrien, Jordan, Libanon og Palæstina for
at sætte fokus på fred og kvinderettigheder. Cykelløbet har været arrangeret fire gange og gennemføres næste gang i 2011.
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> projektpuljen <

fortsat penge til alle gode
ansøgninger i PROJEKTPULJEN
I 2009 gav Projektpuljen tilsagn om støtte til projekter, partnerskabsaktiviteter og afsluttende projektformuleringer for
i alt 78 mio. kr. Det var noget mere end budgetteret, men
takket være en ekstra bevilling fra Udenrigsministeriet på
10 mio. kr. kunne Projektpuljen holde fast i princippet om,
at det er kvaliteten af ansøgningerne og ikke pengekassens
størrelse, som er afgørende for, om ansøger får en godkendelse. Det er en ganske unik situation for en støttepulje både i Danmark og internationalt!
Alt tyder på, at vi også i 2010 kan fastholde princippet. Det
skyldes bl.a., at flere af de større medlemsorganisationer
har fået samlede programbevillinger med Udenrigsministeriet og fremover kun i begrænset omfang vil søge Projektpuljen om støtte til aktiviteter.
Systematisk faglig opsamling
Projektrådgivningen har i 2009 arbejdet på at indarbejde
de ændringer i bevillingsstruktur og retningslinjer for Projektpuljen, som trådte i kraft i starten af 2009.
I forhold til bevillingspraksis sker der nu en systematisk opsamling af administrative og faglige temaer efter hver bevillingsrunde med henblik på at sikre en ensartet praksis, som
udvikler sig i takt med virkeligheden. Senest har Projektråd-

givningen ansat en faglig leder, som får ansvar for bl.a. den
generelle faglige udvikling og den tværgående faglighed i
forvaltningen af Projektpuljen.
Tilfredshed med bevillingssystemet
I forbindelse med omlægningen af Projektpuljen blev antallet af årlige ansøgningsrunder sat ned fra fire til tre. Det er
generelt blevet positivt modtaget i foreningerne, bl.a. fordi
det giver en reel mulighed for at arbejde videre med en
afvist ansøgning og nå at sende den ind igen inden næste
frist. Samtidig er der indført rullende ansøgningsfrist (og
besvarelse) for afsluttende projektformuleringer.
Højere bevillingsloft i Projekpuljen?
Spørgsmålet om, hvorvidt det maksimale støttebeløb i Projektpuljen bør hæves fra de nuværende 3 mio. kr. til måske
5 mio. kr. har været diskuteret længe. Den eksterne gennemgang fra konsulentfirmaet NCG (læs side 6) konkluderer, at forvaltningssystemt er så robust, at det er forsvarligt
at hæve loftet og viser samtidig, at der er en stor interesse i
et højere loft blandt medlemsforeningerne. Det er en af de
opgaver, som vi vil arbejde videre med i 2010.

ANTAL GODKENDTe ANSØGERe

PROJEKTPULJENS BEVILLINGER

I regnskabsåret 2009 blev der givet i alt 74 bevillinger fra Projektpuljen,

I regnskabsåret 2009 afgav Projektpuljen tilsagn for i alt 78 mio. kr.

en lille stigning fra 68 året før. Stigningen er nogenlunde lige fordelt på

fordelt på 74 projekter (samt yderligere 300.000 kr. til tre kapacitets-

bevillinger over og under 1 mio. kr., mens antallet af Afsluttende pro-

undersøgelser). Takket være en ekstra bevilling fra Udenrigsministeriet

jektformuleringer er faldet lidt.

var der penge nok til alle godkendte ansøgninger.
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Denmark Lesotho Network samarbejder med
Rural Self-Help Development om udvikling i landistrikterne i det lille, fattige land. Her har kvinder i
en af de landsbyerne i projektet taget deres fineste
tøj på i anledning af Projektrådgivningens besøg.

Hvorfor skal det være så svært?
De nye retningslinjer for Projektpuljen og det nye bevillingssystem, som trådte i kraft i begyndelsen af 2009 har
overordnet set været en succes. I Projektrådgivningen har
vi registreret en generel tilfredshed med den nye bevillingsstruktur, som fungerer bedre og mere smidigt end før. Det
er fx en klar fordel for ansøgerne, at bevillingskonsulenterne stiller opklarende spørgsmål til ansøgningen, inden
Bevillingsudvalget træffer endelig afgørelse.

Her ligger en vigtig del af svaret på, hvorfor ansøgningerne
bliver bedømt, som de gør: Projektpuljens formål er ikke blot
at sikre penge til u-landsforeningerne. Målet er først og fremmest at bidrage til, at det danske civilsamfund bidrager til de
fattige landes udvikling på en højt kvalificeret og bæredygtig måde. Aktiviteterne skal således både have en høj faglig
kvalitet og leve op til de krav, som politisk er fastlagt i bl.a.
Civilsamfundsstrategien for at få støtte.

Det bliver også bekræftet af den medlemsundersøgelse,
som er gennemført i november 2009: Tre fjerdele var
tilfredse med sagsbehandlingen mens 18% var utilfredse
med især de omfattende ansøgningsskemaer og de høje
krav. 80% mente, at svarbrevene var klare og informative.

Plads til eksperimenter
I den eksterne gennemgang af Projektrådgivningen, som
konsulenter fra NCG har gennemført i vinterens løb, er konklusionen da også helt klar: Kravene til Projektpuljen skal
fastholdes.

Men der er én frustration som deles af mange af besvarelserne: Hvorfor skal det være så svært at få penge fra
Projektpuljen?

I Projektrådgivningen er vi meget opmærksomme på
kritikken, og vi vil fortsat søge at mindske barriererne for
adgang til puljen uden at slække på kvaliteten. Dels gennem vores kurser og rådgivning, dels ved at holde fast i, at
der skal være plads til eksperimenter, nytænkning og 'skæve
ideer' specielt i forhold til mindre ansøgninger.

Høje krav giver bedre projekter
En af besvarelserne lyder: »Subjektivt set forekommer behandlingen af ansøgninger meget omstændelig og kritisk
også set i forhold til bevillingernes størrelse og det forhold
at Projektpuljen vel blev etableret for at lette tilværelsen
for de mindre NGOer«. Den samme person tilføjer dog:
»Omvendt har det dog også for vores eget vedkommende
medvirket til bedre projekter«.

Samtidig har vi styrket vores rådgivning omkring alternative
finansieringsmuligheder som private fonde, EU og andre offentlige puljer, ligesom vi arbejder med nye muligheder for
partnerskabsaktiviteter og måske en særlig pulje til mellemfolkelige aktiviteter.
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Har minipuljen nået sine visioner?
Minipuljen (fra 1. januar 2009 omdøbt til Projektpuljen)
blev oprettet i 2002 med det formål at være en fleksibel
og kravsafstemt finansieringsmulighed for de mindre
NGO'er. Nu er en lang række projekter og partnerskabsaktiviteter afsluttet. Er visionerne for Minipuljen så blevet
realiseret? For at belyse dette spørgsmål har vi analyseret
de 113 ansøgninger, som blev sendt ind fra april 2004 til
juli 2006 – som vi tidligere har gjort med 212 ansøgninger fra Minipuljens første to leveår.
Resultatet viser, at det overordnede mål tilsyneladende er
nået: Mængden af ansøgninger fra mindre NGO'er steg
kraftigt, da Minipuljen blev etableret som et alternativ til
Danidas Enkeltbevilling. Samtidig steg andelen af godkendte ansøgninger fra de mindre erfarne NGO'er markant fra kun 14% i Enkeltbevillingen til 40% i Minipuljen.
Analysen viser også, at godkendelsesprocenten er markant højere for de ansøgninger, der har været genstand
for grundig rådgivning. Det tyder på, at Projektrådgivningens arbejde har stor positiv betydning for foreningerne.
Vi har også vurderet, om foreningernes indsatser har bidraget til at opfylde de fem visioner, som i sin tid blev sat
op for Minipuljen. De bedste resultater er opnået i forhold

til samarbejdet mellem nord- og sydpartnere og skabelse
af ligeværdighed mellem dem. Områder, hvor det stadig
halter, er dokumentation af læring og videreformidling af
oplysninger til den danske befolkning.
Stor effekt af fortalervirksomhed
Analysen viser, at det er projekter med vægt på fortalervirksomhed, som bedst formår at styrke partneres
kapacitet. Selv i projekter, der samlet set har været mindre
vellykkede, har fortalervirksomhed været det element, som
har fungeret bedst.
Analysen viser også, at er det ikke i så høj grad lykkedes
for Minipuljen at realisere Civilsamfundsstrategiens mål
om en strategisk balance mellem service, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Mange projekter har fokus på
service, mens kun få arbejder med fortalervirksomhed som
det centrale element. Igen er det projekter med et stærkt
element af fortalervirksomhed, der bedst har kunnet give
partneren et samlet løft.
Projektrådgivningen vil også fremover analysere Minipuljens/Projektpuljens effekt. Fremover vil analyserne efter
planen være mere tematiske og i højere grad søge at
vurderere effekterne i Syd.

Indien Gruppen Fyn har i mange år samarbejdet
med Joygopalpur Gram Vikash Kendra om udvikling i landområderne i Sunderbans. Her screenes
gravide kvinders helbred af unge sundhedsarbejdere, der er trænet som led i projektet.
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Projekter op til 1 mio. kr.

Projekter op til 500.000 kr.

Partnerskabsaktiviteter

godkendte ansøgninger til projektpuljen 2009
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark:
Youth in Action - kapacitetsopbygning af
YARO i Ghana og styrkelse af partnerskabet GV/YARO, Ghana. 143.744 kr.
Dansk Blindesamfund: International
exchange of knowhow and competence re. visually impaired in Ghana.166.466 kr.
DGI Nordjylland: Mellemfolkelig kulturudveksling og forståelse igennem
idræt, Tanzania. 196.300 kr.
Nepenthes: Kapacitetsopbygning af
CEJIS og strategiudvikling for bæredygtig skovforvaltning i indianske territorier,
Bolivia. 500.000 kr.

Københavns Internationale Forening:
Elementær samfundsdeltagelse. Kapacitetsopbygning af HAERDO til
støtte til nomadebørns skolegang i
Salahley, Somaliland. 321.324 kr.
Wycliffe Danmark: Daasanach Nursery School Development Project,
Kenya. 339.231 kr.
Mellemamerika Komiteen: Styrkelse af
bondebevægelsen gennem opbygning
af kooperativernes fælles økonomiske
aktiviteter, Nicaragua. 396.198 kr.
BOS Danmark: Capacity building of
BOS Foundation, Mawas, Indonesien.
399.297 kr.

Danske Døvblindfødtes Forening:
Capacity Building of the Society of
Deafblind Parents, SDBP and communication and daily life skill training to
deafblind children, Nepal. 988.844 kr.
AIDS-Fondet: Capacity Building Project, Kenya. 632.441 kr.

Projekter på 1-3 mio. kr.

LEV - Landsforeningen: Parents for
change and strengthening of the association of parents of children with
learning disabilities in Vietnam.
1.976.467 kr.
Gymnasieskolernes Lærerforening:
Walking on Two Legs - a teacher response on development, Sydafrika.
1.570.635 kr.
Danmarks Lærerforening: Human Ressource Development in SLTU, Sierra
Leone. 1.717.162 kr.
Indien Gruppen Fyn: Forbedring af
helbredstilstanden blandt de fattige i
Sunderbans, Indien. 1.946.588 kr.
International Børnesolidaritet: Resocialisering af unge bandemedlemmer i
Estelí, Nicaragua. 1.990.507 kr.

AC Børnehjælp: The Learning Project interorganisational capacity development on documentation, learning and
partership in social development, Etiopien, Colombia, Bolivia, Nepal, Indien.
499.989 kr.
Danmission : Capacity Building for
Rights Based Community Development
in Cambodia. 332.814 kr.
Danmission: Improving the quality of
educational programme for street
children in Cambodia. 395.057 kr.

Afrika Kontakt: Building Civil Society
Partnership, Zambia, Swaziland, Sydafrika, Uganda. 496.621 kr.

OVE: Towards a Programmatic Partnership Approach in OVE, Mozambique,
Mali, Kenya 494.602 kr.

Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi: Strengthening Organizational &
Operational Capacities of JEEP Folkecenter, Uganda. 499.000 kr.

DGI Roskilde: Organisatorisk kapacitetsopbygning gennem frivillig folkelig
idræt og kultur, Tanzania. 495.180 kr.

Danmission : Stengthening civic education and advocacy in poverty reduction,
Bangladesh, Indien, Egypten, Tanzania.
426.279 kr.

Det Danske Spejderkorps: Capacity Building through Partnership Activity, Swaziland, Lesotho, Sydafrika. 496.553 kr.

Cykler til Senegal: Organisationsudvikling og strategisk planlægning, Senegal, Gambia. 499.926 kr.

International Aid Services (IAS): Spredning af CEFIFs arbejde gennem kapacitetsopbygning og netværk, Paraguay.
499.963 kr.

Indien Gruppen Fyn: Improvements of
cooperating relations between the
Danish organisation and the local partners, including strategic development
of partnership and future activities,
Indien. 499.800 kr.

Bahá'í - samfundet i Danmark: Preparation for Social Action, Cameroun.
399.700 kr.

Venskabsforeningen Danmark-Niger:
Rehabilitering af indsatte i Prison
Civile d'Agadez, Niger. 500.000 kr.

IMCC: Mental Health Empowerment
in the Southern province of Rwanda.
481.445 kr.

Økologisk Landsforening: Development of a Farmer Field School concept for family food security in West
Uganda. 400.000 kr.

VIAid (Cafe Retro): The Kono Project,
Sierra Leone. 408.995 kr.

Ungdommens Røde Kors: Life Planning Skills for Youth Groups in
Northern Uganda. 499.814 kr.

Dansk International Bosætningsservice (DIB): Integrated Disaster Risk
Reduction and development planning
in the Philippines. 400.000 kr.
Ulandsforeningen for bæredygtig
udvikling (UBU): Meviwas - Water
Board Support Project, Tanzania.
499.852 kr.

Caritas: Støtte til bønderne til udvikling af en bæredygtig forvaltning af
naturressourcerne i Coripata, Bolivia.
450.299 kr.
FØB - Fonden til fremme af blivende
økologisk balance: Developing of the
Concept: Sustainable construction in
Ghana. 495.775 kr.
DGI Midtjylland: Sports as the tool
for development, Ghana. 495.870 kr.

Seniorer uden Grænser: Empowerment of orphans and other vulnerable children in Busede Sub Country,
Uganda. 499.999 kr.
UFF: Orphan Care in the Community,
Zimbabwe. 366.110 kr.
NGO Fontana: "Bridging the Gap",
Vietnam. 499.653 kr.

Danmarks Lærerforening: Membership involvement in an interim phase,
Sierra Leone. 771.413 kr.

UFF: Food security and sustainable
farming systems in Mazowe, Zimbabwe. 885.020 kr.

Games (Gambia Media Support):
Media for Development - Development for Media, Gambia. 998.300 kr.

3F - Solidaritet og Udviklingsbistand:
Promoting Filipino seafarers and their
families' social and labour rights,
health and welfare, Filippinerne.
882.630 kr.

Den Danske Israelsmission: Reconciliation and social development in Palestine, Det Palæstinensiske Selvstyre.
936.850 kr.

RAW - Rights for All Women: Minimising violence against women in
Cameroon. 999.857 kr.

FIC: Towards a decent life for children,
youth and their families in the mining
sector in Tanzania. 2.083.304 kr.

AXIS: Innovate Sexual Education Project
(ISEP), Ghana. 2.408.852 kr.

Ulandssekretariatet: Improvement of
the Workers Rights in the Informal
Economy in Mongolia. 2.998.395 kr.

Dansk Blindesamfund: Outreach Project: Organizing Blind Citizens in Rwanda. 2.999.894 kr.
Danske Handicaporganisationer (DH):
Towards inclusion of Persons with disability in Nepal. 2.216.216 kr.

Genvej til udvikling (GTU): Støtte til
udvikling af dialogturisme i Niger.
2.422.608 kr.
U-landsforeningen Diálogos: Pesticide
use, Health and Environment, Uganda.
2.798.056 kr.

ASF - Dansk Folkehjælp: Capacity Building of the Thabang Society, Sydafrika.
2.999.433 kr.
Danmission: Civic Education at Schools,
Egypten. 1.183.475 kr.

Danske Handicaporganisationer (DH):
Improving the rights of persons with
disabilities in India. 2.999.014 kr.

OVE: Sustainable Development and
Environmental Protection, Mali.
2.999.438 kr.

International Børnehjælp: Lwamaggwa
Agroforestry, Uganda. 2.241.725 kr.

Hjerteforeningen: The Nairobi Eastlands
Cardiovascular Disease Prevention Programme, Kenya. 2.871.703 kr.

LEV - Landsforeningen: Inclusion Ghana
- Strong together, Ghana. 1.156.058 kr.

Plan Danmark: Gunzo Bora -The right to
education for children with disabilities
through life skills, Kenya. 2.379.149 kr.

AC Børnehjælp: Include the Deaf - Creating an inclusive society for deaf children
and youth, Etiopien. 2.996.424 kr.

Danmarks Biavlerforening: Udvikling af
biavl med Apis cerana hos etniske minoritetsgrupper i Vietnam. 2.232.215 kr.

AXIS: Skolehaver Moray, 3. fase, Peru.
2.814.351 kr.

Der er desuden givet støtte til 14 Afsluttende projektformuleringer i 2009. Bemærk: Oversigten omfatter alle ansøgninger fra de tre
ansøgningsrunder i 2009. En del tilsagn er først givet i 2010 og indgår derfor ikke i regnskabet for 2009, selv om de er med her.
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> NY UDVIKLINGSStrategi <

regeringens nye udviklingsstrategi:

mere plads til civilsamfundet
Regeringen har i marts 2010 offentliggjort et udkast til ny
strategi for den danske udviklingspolitik med titlen ”Frihed
fra fattigdom – frihed til forandring: Udvikling 2.0.”. Strategien vil afløse den 10 år gamle strategi for udviklingspolitikken, ”Partnerskab 2000”.
Den nye strategi vil være overordnet ramme for hele den
danske bistand i en årrække frem i tiden. Derfor har Projektrådgivningen, NGO-forum og en lang række u-landsforeninger været aktive i høringsfasen for at få indflydelse på
de endelige formuleringer.
For snævert fokus på fortalervirksomhed
Projektrådgivningen har sendt et høringssvar, som roser regeringen for at fremhæve frie og mangfoldige civilsamfund
som en vigtig del af grundlaget for udvikling. Samtidig har
vi dog også peget på en række svagheder i udkastet, som
vi håber bliver ændret i den endelige strategi:
 Synet på civilsamfundets rolle er for snævert: Udkastet fokuserer ensidigt på civilsamfundets rolle som
fortaler for befolkningens politiske rettigheder. Det
er en vigtig opgave, som absolut bør prioriteres højt,
men civilsamfundet har en langt bredere rolle i form
af folks uafhængige organisering omkring deres egen

udvikling – om alt fra driften af en fælles brønd til erfaringsudveksling om dyrkningsmetoder og mobilisering i
sundhedskampagner.
 Det ensidige fokus på fortalervirksomhed betyder,
at udkastet undervurderer betydningen af at kapacitetsopbygge civilsamfundet i syd. Denne opgave bør
beskrives tydeligere.
 Inden for rollen som fortaler ser udkastet for snævert
på politiske rettigheder. Det nævnes intet om fortalervirksomhed i forhold til markedet og for at sikre sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder – fx adgang til
uddannelse og rettigheder for handicappede, marginaliserede folk samt seksuelle og religiøse minoriteter.
 Civilsamfundet er under pres af undertrykkende regimer i mange lande. Strategien bør derfor lægge mere
vægt på at sikre civilsamfundet råderum til at agere frit
og uafhængigt.
 Endelig mener Projektrådgivningen, at udviklingsstrategien bør lægge mere vægt på kravene til civilsamfundet selv om legitimitet, gennemsigtighed og accountability i forhold til landets egne borgere.

International Kontakt arbejder sammen med fire lokale CBO'er i Mopti i det
nordlige Mali: En kvindegruppe, en skolegruppe, en sundhedsklinik samt en
sygruppe, som trænes i at sy og ikke mindst sælge bl.a. skoletasker. En gruppe
frivillige kvinder fra Danmark træner de lokale i perioder på 5-6 uger.
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> PROJEKTRÅDGIVNINGENS MEDLEMSFORENINGER <

projektrådgivningens medlemsforeninger
100% to the Children
3F - Solidaritet og Udviklingsbistand
AC Børnehjælp
ADDA
ADRA
Afghansk Kulturforening
African Footprint Denmark
African-Danish Network
Afrika In Touch
Afrika Kontakt
Afro-Asia Educare
AHAS Group (African Hum. Hiv/Aids
Support Group)
Aibidji
AIDS-Fondet
AIF Århus
Aktion Børnehjælp
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
Akwamufies Venner
ANIN
Apostolsk Kirkes Mission (AKM)
Arkitekter uden Grænser
ASF - Dansk Folkehjælp
Assemblee de Reveil Spirituel Danmark
"Aresda"
Assist
AWE Center Kenya
AXIS
Bahá'í - samfundet i Danmark
Bandhab
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU)
Baptistkirken i Danmark
BasicD - Basic Health & Development
BISU (Bistand Int. Samarbejde og
Udvikling)
Bongo Development Tourism (BDT)
BOS Danmark
Børn i Afrika
BØRNEfonden
CAMOUN Dansk - Camerounsk Venskabsforening
Care 4 You Association
Caritas, Danmark
Center for Sex & Sundhed
Cirkus i Afghanistan (MMCC)
Clean Clothes Campaign Danmark
Cross Cultural Project Association
Crossing Borders
Cykler til Senegal
Dan - Ivoire
Danafrika Kultur
Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne
Danish Friendship
Danish Relief Group - Nødhjælpsdepotet
Danmarks Biavlerforening
Danmarks Bløderforening
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Lærerforening
Danmission
Dansk Armeniermission
Dansk Blindesamfund
Dansk Europamission
Dansk Forfatterforening
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund
Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk Husflidsselskab
Dansk Int. Bosætningsservice (DIB)
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Dansk Rumænsk Forening
Dansk Selskab for Tibetansk kultur

Dansk Somalilandsk Hjælpe Organisation (Dan-Som)
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Vietnamesisk Forening
Danske Døvblindfødtes Forening
Danske Døves Landsforbund
Dansk-Filippinsk Venskabsforening
Dansk-Indisk Børnehjælp
Dansk-International-Noedhjaelp
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening
Dansk-Ugandisk Venskabsforening
DANTAN
DanWatch
DAV - Dansk Angolansk Venskab
Den Eritreanske Støtteforening
Denmark Lesotho Network (DLN)
DenSudan
Det Danske Bibelselskab
Det Danske Spejderkorps
Det Europæiske Hus
DFUNK (Dansk Flygtningehjælps
Ungenetværk)
DGI - Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
DGI Roskilde
Diabetesforeningen
Disuzo Marondera Roskilde
Disuzu Kwekwe
DLFL Dansk Landsforening for laryngectomerede
Dooni-Dooni Danmark
Dovat International (NGO)
DUI Leg og Virke
Educat
Egmont Højskolen
Enable
Eventure
Ewiket Lehibret (Viden for Alle)
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
Familielandbruget Sydvest
Farmaceuter uden Grænser
FIC
FN-forbundet
Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)
Follow the Women
Foreningen Faraja
Foreningen for Danske-Internationale
Kvinder
Foreningen for udvikl. og integration i
Østafrika
Foreningen Oikos Fonden
Foreningen til genopbygning af
Somaliland
Friluftsrådet
FØB - Fonden til fremme af blivende
økologisk balance
GAM3
Gambias Venner
Games (Gambia Media Support)
Gargaar
Genvej til udvikling (GTU)
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
Githabais Venner
Global Education through Sport
Globale Læger
Globe Town
Green Cross Danmark
Gymnasieskolernes Lærerforening
Himalayan Project
Hjerneskadeforeningen
Hjerteforeningen
Hjælpeforeningen for Somaliske Børn
HopeNow

iiINTERest
IMCC (International Medical Cooperation Commitee)
Indien Gruppen Fyn
Ingeniører uden Grænser
InnoAid
Institut Arabisk-Europæisk for udvikl.
Demokrati
Int. Hjælpe- og Udv.gruppe i Syd
Somalia (IHUSS)
International Aid Services (IAS)
International Børnehjælp
International Børnesolidaritet
International Kontakt
International Teacher Association,
Denmark
Internationalt Landsbysamarbejde i
Bælum
Iraks venner i Danmark (Tammuz)
IT i udviklingslandene (ITUL)
IUP International
Jubbaland Humanitære Forening
Karagwes Venner Uld-80
Kembujeh School Friends
KFUM og KFUK i Danmark
Kilangoro
Kirkekaffens Støtteforening
Kirkernes Integrations Tjeneste
Kofoeds Skole
Krobodan. Dansk-ghanesisk Venskabsforening
Kvindernes U-landsudvalg
Københavns Internationale Forening
Ladakh Efterskole Støtteforening
Landsfor. af Polio- Trafik- og Ulykkesskadede PTU
Landsforeningen Art of Living
Landsforen. Hjælp Børn i den 3. verden
Landsforeningen Levende Hav
Landsforeningen Sind
LEV - Landsforeningen
Leve Børnene
Liberity Danmark
Livets Lys
Malteserrådet
Masangas Venner
Maternity Worldwide
Mellemamerika Komiteen (MAK)
mestizaje.org- dansk-dominikansk
børnefond
MFR's venner i Danmark
Miljøbevægelsen NOAH
Mission Afrika
Mission-Øst
MultiCenter Syd
Muskuland - Muskelsvindfonden
Naya Jiwan
Nepenthes
Netværket for økologisk folkeoplysning
og praksis
Network Chem Chem
New Life Ghana
NGO Fontana
Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi
One Step
Operation Dagsværk
Oplysningscenter om den 3. Verden
Organisation for Fred og Udvikling i
Sydlige Somalia (OFUSS)
OVE - Organisationen for Vedvarende
Energi

Papaye Danmark
Paytime
Philippines in mind
Plan Danmark
Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
PUGAD
Puntland Aid Service
Radiohormuud/Somalisk Radio og
Media Forening
Rapolitics
RAW - Rights for All Women
Red Barnet Ungdom
Refugees United Org.
RISE - Denmark
Salbato Organisation - Danmark
Sanduko
Sarons Slette´s Missions- og Nødhjælpscenter
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til Afrika og Asien
(SHAA)
Sex & Samfund
Simoongas Venner
Solens Børn
Somali Development Foundation i DK
Somali Women's Organization i
Danmark
Somaliland Kvindeforening
Somalilands Fynske Hjælpeforening
Soroptimist Internat. Danmark
SOS-Børnebyerne
SPOR MEDIA
Stairway
STS International Solidarity
Støttegruppen for St. Mathews School (
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzibarn
Teranga Senegal.dk
Terre des hommes, Danmark
Tibet Charity
Tukae Danmark (Tanzania)
U-landsforeningen Diálogos
Ulandsforeningen for bæredygtig
udvikling (UBU)
U-landsforeningen Svalerne
Ulandshjælp Fra Folk til Folk
Ulandssekretariatet
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen
Venskabsforen. Amigos de El Doradito
Venskabsforen. Danmark - Sierra Leone
Venskabsforen. Danmark-Burkina Faso
Venskabsforen. Danmark-Mali
Venskabsforen. Danmark-Niger
Venskabsforen. Danmark-Papua Ny
Guinea
Venskabsforen. Danmark-Togo (Dantogo)
VesterGror
Vestjysk U-landsservice
Vestkenyas Venner
VIAid (Cafe Retro)
World Diabetes Foundation
World Service of Mercy
WWF - Verdensnaturfonden
Wycliffe Danmark
Ældre til Ældre
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
Østafrikas Venner
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Projektrådgivningen er en sammenslutning af flere end 250 foreninger
i Danmark, der alle er engagerede i u-landsarbejde – enten som deres
hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.
Dermed er Projektrådgivningen den bredeste danske indgang til
det folkelige engagement i udviklingsarbejdet i Syd og
kampen for en mere retfærdig verden.
Læs her om medlemsforeningernes indsatser over hele verden,
om Projektrådgivningens nye strategi og faglige udvikling,
om den styrkede indsats for u-landsoplysning i Danmark,
om nye muligheder i Syd, om resultater og bevillinger fra Projektpuljen
og meget mere.

