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•  CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sam-
menslutning af 286 folkelige foreninger i 
Danmark, der alle er engagerede i udvik-
lingssamarbejde – enten som deres hoved-
formål eller som en del af deres aktiviteter.

•  Medlemsforeningerne har adgang til gratis 
rådgivning om, hvordan udviklingsprojek-
ter og oplysningsaktiviteter kan tilrette-
lægges, om strategi og organisationsud-
vikling og om samarbejde med partnere i 
udviklingslande og meget mere.

•  Gennem kurser og faglig rådgivning ud-
vikler CISU medlemsforeningernes fagli-
ge kompetencer med henblik på at styrke 
ligeværdige partnerskaber og fremme 
gensidige bidrag mellem danske organi-
sationer og partnere i udviklingslande.

 •  CISU udbyder årligt ca. 80 faglige kurser, 
fyraftensmøder og workshops til medlem-
merne. Fyraftensmøder er gratis, mens øv-
rige kurser koster mellem  200 kr. og 500 kr.

•  CISU har udarbejdet en lang række træ-
ningsmaterialer og faglige papirer om bl.a. 
projektplanlægning, udviklingstrekanten, 
partnerskaber og fortalervirksomhed. Ma-
terialerne står til rådighed for alle via hjem-
mesiden www.cisu.dk

•  CISU administrerer Civilsamfundspuljen 
på vegne af Danida. Puljen støtter folkeli-
ge foreningers projekter i udviklingslande 
med op til 5 mio. kr. I 2014 råder puljen over 
ca. 135 mio. kr.

•  CISU repræsenterer sine medlemsforenin-
ger i NGO FORUM og en række tværgå-
ende råd og udvalg. Desuden arbejder 
vi på at fremme medlemsforeningernes 
interesser i forhold til Udenrigsministeriet 
og Folketinget.

•  Udgifterne til rådgivning og kurser dækkes 
via tilskud fra Danida. Den politiske ind-
sats på vegne af medlemmerne finansieres 
alene via medlemskontingenter og andre 
egenindtægter.

•  CISUs medarbejdere rejser jævnligt i sam-
arbejdslande i Afrika, Asien og Latiname-
rika. Læring og erfaringer bliver stillet til 
rådighed for bl.a. medlemsforeningerne, 
det øvrige bistandsmiljø samt de danske 
ambassader.

•  Varige forandringer i udviklingslande, 
kræver også ændringer i Danmark. Der-
for støtter CISU oplysning, kampagner og 
holdningsbearbejdning i Danmark via kur-
ser, rådgivning, det EU-finansierede projekt 
Reframing the Message samt gennem vo-
res egen Oplysningspulje.
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Velkommen til Status 
og Perspektiver, der 
hvert år udgives i 
forbindelse med CISUs 
generalforsamling

Det forløbne år har på CISUs indre 
linjer været præget af et stort arbej-
de med at formulere foreningens nye 
værdier, visioner og strategi samt en 
debat om CISUs medlemsstruktur.

Nationalt har CISU været en del af 
høringen omkring den kommende 
civilsamfundspolitik og deltaget på 
blandt andet Folkemødet på Born-
holm og Civilsamfundstræffet. På 
globalt plan har civilsamfundet væ-
ret under pres. Det har haft en ind-
flydelse på medlemmernes partnere, 
og CISU har deltaget i internationale 
netværk for at styrke mulighederne 
for civilsamfundet i hele verden.

Også i 2013 var der stor aktivitet i 
CISU. 214 forskellige foreninger del-
tog på de 80 kurser, mens det blev 
til 476 rådgivninger i løbet af året.
I Civilsamfundspuljens tre runder 
blev 195 ansøgninger behandlet, 
og det gav 117 godkendelser.

Indhold

Side 4
CISU i Udvikling – CISU er gået fra 
projektrådgivning til slagkraftig 
interesseorganisation.

Side 6
CISU i tal – CISUs regnskaber viser i 
år et overskud på 15.651 kr.

Side 8
Nye tider nye puljer – Klimapuljen 
er kommet godt fra land, og 
oplysningspuljen er bliver stærkere

Side 10
Vi er CISU – Der er små 300 
medlemmer af CISU, men hvem 
er de? Og hvor arbejder de? Du 
kan se et kort med de 149 lande, 
CISU arbejder og møde fem 
medlemmer.

Side 16
Oplysning i en ny ramme – Med 
Reframing the Message arbejder 
CISU på at skabe en ny fortælling 
om udviklingsbistand.

Side 18
Civilsamfundets nye rammer 
– Hvordan er CISUs rammer 
globalt, nationalt og internt? 
Sekretariatsleder Erik Vithner giver 
sit bud.

Side 22
Rekordmange kurser – for femte 
år i træk vil der være over 1200 
deltagere på CISUs kurser
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Når denne udgave af Status og Perspektiver 
udkommer, er 286 medlemsorganisationer 
inviteret til generalforsamlingen i Nyborg.

Det er et voldsomt stort antal i forhold til 
de godt 30 foreninger, der i 1995 stiftede Pro-
jektrådgivningen. De stiftede en forening, 
der skulle sikre medlemmerne viden og råd-
givning i forhold til de projekter, de kunne få 
støtte til gennem Minipuljen. Udgangspunk-
tet og en enkelt konsulent er i dag vokset 
til en organisation, der formidler støtte for 
168 millioner kroner om året. Det er altså en 
forening, der er vokset og har udviklet sig, 
men der er en rød tråd.

- Vi har alle sammen et brændende ønske 
om at udrydde fattigdom og forbedre livet 
for verdens fattige. Det er det, der binder os 
sammen. Vi er dog også alle sammen klar over, 
at der ikke findes én måde at gøre det på. Så 
CISU bygger på mangfoldighed, siger CISUs 
formand Susanne Volqvartz.

I Projektrådgivningens første år meldte 60 
organisationer sig ind, og allerede i de første 
år var spændet bredt fra Aktion Børnehjælp 
til Danmarks Biavlerforening.

Dengang som nu er CISUs arbejde koncen-
treret om kerneopgaverne puljeforvaltning, 
kapacitetsopbygning og fortalervirksom-
hed. Alle tre områder har udviklet sig vold-

somt. Kapacitetsopbygningen, som kommer 
til udtryk gennem rådgivning og kurser, har 
ændret sig fra at have fokus på projekter til 
at fokusere på partnerskaber, organisations-
udvikling og oplysning i Danmark. På trods 
af udviklingen er der et stærkt og klart fun-
dament af værdier som for eksempel, at der 
ikke er loft på den enkelte forenings adgang 
til rådgivning og kurser – ud over de fysiske 
rammer, der ind i mellem gør, at nogle kurser 
bliver overtegnet. På samme måde arbejder 
CISU med fuld åbenhed, så medlemmer hele 
tiden kan orientere sig om CISUs arbejde og 
indsatser.

Puljeforvaltningen er tydeligst blevet æn-
dret i omfanget. Den er vokset år fra år i antal 
og størrelser af puljer.

- Det er et sikkert tegn på, at vores forvalt-
ning er professionel og effektiv, og at vores 
kapacitetsopbygning har sikret at vores med-
lemsorganisationer har udviklet en professi-
onalisme, gør dem i stand til at blive betroet 
større og større aktiviteter, forklarer hun.

På trods af de store ændringer er der dog 
også for puljeforvaltningen fællestræk fra 
begyndelsen i 2002 og til nu. For eksempel 
har der hvert år været ressourcer til alle kva-
lificerede ansøgere.   

Et tredje ben i CISUs arbejde er interesse-

De kendte roller, mål og støtteformer i udviklingssamarbejdet 
er til diskussion både i Danmark og internationalt. 
Det giver nye udfordringer for de danske organisationer. 
Vi skal forberede os på en ny tid - og vi skal kunne påvirke 
de vigtige beslutninger, som vil blive taget i 2014. 

CISU i udvikling
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varetagelse og fortalervirksomhed. Her har 
arbejdet ændret sig fra at servicere med-
lemmerne med oplysninger, de kan reagere 
på, til en offensiv interessevaretagelse på 
Christiansborg, deltagelse i politiske arran-
gementer som Folkemødet på Bornholm og 
så selvfølgelig at komme med høringssvar 
til for eksempel den kommende civilsam-
fundspolitik. Her ser CISUs formand Susanne 
Volqvartz en stor udvikling.

- Også her har CISU flyttet sig fra en løs orga-
nisering til en slagkraftig interesseorganisation 
med en ledelsesstruktur, der sikrer en slagkraftig 
beslutningsdygtighed, forklarer hun.

Det er dog som på de andre områder med 
fuld adgang og ubegrænset inddragelse for 
alle medlemmer.

- Det er fantastisk som CISU fastholder den 
udbredte medlemsindflydelse gennem med-
lemsmøder og konferencer og dialog via vores 
elektroniske medier og andre muligheder for 
feedback, siger hun.

Arbejde til gavn overalt
Med 286 små og store vidt forskellige med-
lemmer er CISU i dag et godt eksempel på, 
hvordan gensidighed og involvering er til 
gavn flere steder. En enkelt indsats kan både 
gavne miljø og sundhed i både nord og syd. 

Når for eksempel Dansk Folkecenter enga-
gerer sig i renere teknologi i ugandiske hus-
holdninger, redder de mange mennesker fra 
at dø af kronisk lungesygdom (KOL) og kræft 
ved at erstatte indendørs madbål med renere 
teknologi. Det er til gavn for det nære miljø 
i Uganda og i sidste ende det globale miljø. 
Det samme gælder Afrika Kontakt, når de 
hjælper fattige fiskere i det sydlige Afrika 
med at kæmpe mod, at stærke industrina-
tioner overfisker deres farvande. I Danmark 
deler vi således fattige fiskeres interesse i at 
sikre bæredygtigt fiskeri, så der også vil være 
fisk i fremtiden.

Susanne Volqvartz påpeger, at fortalervirk-
somhed i Syd er en del af en global kamp.

- Netop Afrika Kontakt er med til at sikre 
menneskerettighederne globalt, når de støtter 
kampen mod kriminalisering af homoseksuali-
tet sammen med deres partnere i Syd. Arbejdet 
i Syd, hvor homofobien har nået uhørte dimen-
sioner, kan være med til at dæmme op imod 
en global trend, der stigmatiserer grupper på 
grund af deres seksualitet, forklarer hun.

Arbejdet i 
Syd giver 
engagement i 
Nord 

Susanne Volqvartz er formand for 
CISU, men som alle andre med-
lemmer af CISU har hun en primær 
forening, hun først og fremmest ar-
bejder for. Det er The Danish NCD 
Alliance (Kræftens Bekæmpelse, 
Hjerteforeningen og Diabetesfor-
eningen) og den er et godt eksempel 
på, hvordan store, folkelige organisa-
tioner kan bruges til at styrke et bredt 
engagement i udviklingsarbejdet.
- Vi har godt 700.000 medlemmer, og 
når vi involverer os i udviklingsarbej-
de, giver det en ejerskab af udvikling, 
forklarer hun.
Det ejerskab er knyttet stærkt sam-
men med et interessefællesskab mel-
lem foreninger i Nord og Syd, og det 
fællesskab giver resultater globalt.
- Vi støtter udviklingen af patientfor-
eninger i Østafrika og organiserer 
os sammen disse foreninger. På den 
måde har vi udviklet et stærkt globalt 
samarbejde om at kæmpe for, at sund-
hed, herunder kræft, diabetes, hjerte 
og lungesygdomme (NCDs), optages 
på Post 2015 dagsordenen. Her de-
ler den danske befolkning interesser 
med befolkningen i Østafrika. Den 
fælles indsats vil gavne sundheden i 
både nord og syd, forklarer Susanne 
Volqvartz.

Læs mere her:
cisu.dk/opbakning
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Regnskabets hovedtal 2013 budget 2013 regnskab 2012

INDTÆGTER I ALT 187.170.652    193.767.073       152.378.611 
Foreningens indtægter (Inkl. Danidas tilskud til løn m.m.) 11.701.728       11.744.128         10.238.197 

Indtægtsdifferentierende virksomheder 207.267             239.048               123.981 

Fagligt Fokus 901.047             674.965               750.829 

Forvaltning Civilsamfundspuljen 2.428.900          1.798.669           2.071.897 

Civilsamfundspuljens indtægter 148.258.015     156.877.433       137.065.427 

Faglige Ydelser 2.223.500          1.670.276           2.128.280 

Reframing the Message EU 1.917.349          1.353.176                           -   

Puljen for Klima- & Miljø  19.532.846       19.409.377                           -   

   

UDGIFTER I ALT    -187.288.451   -193.751.422     -152.516.592 
Foreningens udgifter      -11.904.458      -11.824.989       -10.492.284 

Indtægtsdifferentierende virksomheder            -112.336            -154.961                -69.225 

Fagligt Fokus            -901.047            -674.965             -750.829 

Forvaltning Civilsamfundspuljen        -2.428.900        -1.798.669          -2.071.897 

Civilsamfundspuljens udgifter    -148.258.015   -156.877.433     -137.065.427 

Faglige Ydelser        -2.233.500        -1.657.851          -2.066.930 

Reframing the Message EU        -1.917.349        -1.353.176                           -   

Puljen for Klima- & Miljø      -19.532.846      -19.409.377                           -   

Resultat:            -117.799                15.651             -137.981 

Cisu i tal

Om 
Rådgivninger:
I 2013 var der 476 rådgivninger fordelt på 
121 telefoniske, 314 møder og 41 skrift-
lige. Hver rådgivning varer i gennemsnit 
62 minutter.

CISU har de senere år ligget ret stabilt 
lige under 290 medlemmer. Hvert år mel-
der lige under 30 nye medlemmer sig 
ind, og det samme antal melder sig ud.

Medlemmer betaler kontingent efter 
antallet af ansatte med en rabat til små 
foreninger med en omsætning under 
200.000 kroner. I 2013 var 214 foreninger 
med højst en ansat, og af dem havde 106 
en omsætning under 200.000 kroner. 27 
foreninger havde mellem 1 og 5 ansatte, 
mens 46 havde mere end fem ansatte.

Årets resultat i CISUs regnskab viser et overskud på 15.651 kr. 
Der var budgetteret med et underskud på 117.799 kr. og i 2012 
var underskuddet på 137.981. De forskellige afdelinger har 
dog ikke alle haft overskud. 

CISU i 

hovedtal

December 2013 Antal
Ialt 75

Administrativt afvist 4

Afvist 13

Godkendt 27

Godkendt med betingelser 5

Ikke færdigbehandlet 1

September 2013 Antal
Ialt 70

Administrativt afvist 1

Afvist 26

Godkendt 42

Trukket tilbage 1

April 2013 Antal
Ialt 75

Administrativt afvist  3

Afvist 28

Godkendt 43

Trukket tilbage 1

Om puljerne: Der har i 2013 været tre runder for Civilsamfundspuljen. Det resulterede i:
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Vi stablede tre debatter på benene om bl.a. 
ulighed vs. fattigdom og folkelig deltagelse 
i udviklingssamarbejdet. Formålet var, at få 
politikerne i tale om nogle af de emner, som 
har størst betydning for danske foreningers 
udviklingsindsatser. Debattørerne var davæ-
rende udviklingsminister Christian Friis Bach, 
de udviklingspolitiske ordførere og repræ-
sentanter fra CISU, og alle fire debatter trak 
fulde huse i Det Globale Telt. Debatlysten 
var høj, og flere af CISUs medlemsforeninger 
benyttede muligheden til at stille spørgsmål 
til politikerne. Med sig hjem fik de fik noget 
at tænke over, fx om der skal være andre 
regler for udsendelse af danske frivillige til 
udviklingslandene.

Alt i alt var det en succes at lave debatter 
om udviklingspolitik på Folkemødet. Vi 
gentager den og drager til Bornholm 
12.-15. juni 2014. Opskriften bliver den 
samme som sidste år – at få relevante 
mennesker til at debattere spændende 
udviklingspolitiske emner. Det er det, fol-
ket vil have. Til gengæld vil vi i år ikke bruge 
kræfter på at dele foldere og den slags ud – de 
ryger som regel lige i skraldespanden.

Vi er i fuld gang med at finde spændende 
vinkler og debattører og få logistikken på plads.

Hvis din forening kommer til Folkemødet, 
hører vi gerne om det. Vi håber, at CISUs 
medlemsforeninger og andre udviklingsin-
teresserede vil være med til at give Folkemø-
det et globalt udsyn.

CISU skaber globalt udsyn på 

Folkemødet
I juni 2013 var CISU for første gang på Folkemødet på 
Bornholm. Det var lidt af et eksperiment for at se, om vi kunne 
skabe plads til udviklingspolitik på en festival, som tidligere 
mest havde handlet om danske forhold. Det hele foregik i 
Det Globale Telt, i samarbejde med Hammershus Fairtrade 
Concert, COOP og Fairtrade Mærket. I år laver vi fire 

debatter om 
• den nye civilsamfundspolitik

• udviklingspolitik i EU-parlamentet
• frivillige og professionelle  

i udviklingsarbejdet
• og hvordan vi kommunikerer  

om udviklingslandene. 

16.00 – 16.15
• RECEPTION MED TV-2, 

DANMARKS LYKKELIGSTE BAND. 

17.15 – 18.15
• UDDELING AF TIMBUKTU PRISEN.

9.00 – 9.30 
• ANNETTE HEICK OG MARTIN BRYGMANN. 

MEDAASE FOR KAFFE.  

9.30 – 11.00 
• DEBAT. FAIRTRADE, MÆRKNINGSORDNINGER OG 

CERTIFICERING.
Brian Sønderby Sundstrup, Specialkonsulent CSR, Coop.

Kristian Jessen, Kommunikations- og marketingchef, Fairtrade

Mærket Danmark.  

Morten Ledskov, Formand, Fair Trade Danmark.

Moderator : Niels Karstensen, direktør, COOP.

12.00 – 13.15
• DEBAT. HVAD VIL POLITIKERNE MED U-LANDS -

BISTANDEN?
Debatten introduceres af Anders og Peter Lund Madsen, 

der i januar måned besøgte Afrika. 

Udviklingsminister, Christian Friis Bach (R).

Udviklingspolitisk ordfører, Jakob Ellemann-Jensen (V).

Erik Vithner, CISU.

Moderator : Thomas Ravn-Pedersen

16.15 – 17.15
• GLEM IKKE FOLKET I UDVIKLINGSARBEJDET!

Jeppe Kofod, Udviklingspolitisk ordfører, Socialdemokraterne.

Lone Loklindt, Udviklingspolitisk ordfører, Radikale Venstre.

Mette Bock, Udviklingspolitisk ordfører, Liberal Alliance.

Erik Vithner, CISU.

Moderator :Johannes Nordentoft, CISU / Morten Ledskov, 

Hammershus Fairtrade Concert.

12.15 – 13.15
• HVAD SKAL VI BEKÆMPE: 

FATTIGDOM ELLER ULIGHED?

Christian Friis Bach, Udviklingsminister, Radikale Venstre.

Christian Juhl, Udviklingspolitisk ordfører, Enhedslisten.

Per Stig Møller, Udviklingspolitisk ordfører, Konservative.

Moderator : Johannes Nordentoft / Erik Vithner, CISU.

13.15
• ANNETTE HEICK OG MARTIN BRYGMANN. 

TV•2

CHRISTIAN FRIIS BACH

ANNETTE HEICK OG MARTIN BRYGMANN

PER STIG MØLLER

JEPPE KOFOD

LONE LOKLINDT

JAKOB ELLEMANN JENSEN

METTE BOCK

CHRISTIAN JUHL

PETER OG ANDERS LUND MADSEN

BRIAN SUNDSTRUP · KRISTIAN JESSEN

MORTEN LEDSKOV

16.00 – 16.15

• RECEPTION MED TV-2, 

DANMARKS LYKKELIGSTE BAND. 

17.15 – 18.15

• UDDELING AF TIMBUKTU PRISEN.

9.00 – 9.30 

• ANNETTE HEICK OG MARTIN BRYGMANN. 

9.30 – 11.00 

• DEBAT. FAIRTRADE, MÆRKNINGSORDNINGER OG CER-

TIFICERING.

Deltagere: 

Brian Sønderby Sundstrup, Specialkonsulent CSR, Coop.

Care, Kristian Jessen, Kommunikations- og marketingchef, 

Fairtrade Mærket Danmark.  Morten Ledskov, Formand, Fair 

Trade Danmark. 

Moderator : 

12.15 – 13.15

• DEBAT. HVAD VIL POLITIKERNE MED U-LANDS -

BISTANDEN?

Deltagere:

Christian Friis Bach, Udviklingsminister, Radikale Venstre. 

Jakob Ellemann-Jensen, Udviklingspolitisk ordfører,  Venstre. 

2-3 repræsentanter fra danske udviklingsorganisationer:

Moderator : Thomas Ravn-Pedersen

16.15 – 17.15

• GLEM IKKE FOLKET I UDVIKLINGSARBEJDET!

Deltagere:

Jeppe Kofod, Udviklingspolitisk ordfører, Socialdemokraterne. 

Lone Loklindt, Udviklingspolitisk ordfører, Radikale Venstre. 

Mette Bock, Udviklingspolitisk ordfører, Liberal Alliance. 

2 repræsentanter for de danske udviklingsorganisationer:

Moderator :

12.15 – 13.15

• HVAD SKAL VI BEKÆMPE: 

FATTIGDOM ELLER ULIGHED?

Deltagere:

Christian Friis Bach, Udviklingsminister, Radikale Venstre. 

Christian Juhl, Udviklingspolitisk ordfører, Enhedslisten.

Per Stig Møller, Udviklingspolitisk ordfører, Konservative. 

Moderator : 

13.15
• ANNETTE HEICK OG MARTIN BRYGMANN. 

TV•2

CHRISTIAN FRIIS BACH

JAKOB ELLEMANN JENSEN

LONE LOKLINDT

JEPPE KOFOD

METTE BOCK

CHRISTIAN JUHL

PER STIG MØLLER

SE MUSIKVIDEOEN HER:

FIRE AKTUELLE DEBATTEROM UDVIKLINGSPOLITIKKEN

9.30 – 11.00 
• DEBAT. FAIRTRADE, MÆRK-NINGSORDNINGER OG CERTIFICERING.

12.00 – 13.15
• DEBAT. HVAD VIL POLITIKERNEMED U-LANDS BISTANDEN?

16.15 – 17.15
• GLEM IKKE FOLKET I UDVIK-LINGSARBEJDET!

12.15 – 13.15
• HVAD SKAL VI BEKÆMPE: FATTIGDOM ELLER ULIGHED?

En sammenslutning af flere end 270 folkelige foreninger i Danmark, som

alle er engagerede i udviklingssamarbejdet - enten som deres hovedformål

eller som en del af deres aktiviteter.

Arrangør:

FIRE AKTUELLE DEBATTEROM UDVIKLINGSPOLITIKKEN

9.30 – 11.00 
• DEBAT. FAIRTRADE, MÆRK-NINGSORDNINGER OG CERTIFICERING.

12.00 – 13.15
• DEBAT. HVAD VIL POLITIKERNEMED U-LANDS BISTANDEN?

16.15 – 17.15
• GLEM IKKE FOLKET I UDVIK-LINGSARBEJDET!

12.15 – 13.15
• HVAD SKAL VI BEKÆMPE: FATTIGDOM ELLER ULIGHED?

En sammenslutning af flere end 270 folkelige foreninger i Danmark, som

alle er engagerede i udviklingssamarbejdet - enten som deres hovedformål

eller som en del af deres aktiviteter.

Arrangør:
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Med opbakning fra NGO FORUM og 92-grup-
pen sagde CISU i 2012 ja til at forvalte Pul-
jen for Klima og Miljø. Puljen støtter kapaci-
tetsopbygning, der har strategisk regionalt 
eller internationalt fortalerperspektiv i for-
hold til spørgsmål om klima og miljø. Ved 
første ansøgningsfrist den 1. oktober 2013 
havde CISU modtaget ni ansøgninger for i 
alt 30,5 mio. kroner. Bevillingssystemet fandt 
fem ansøgninger støtteværdige, og der blev 
bevilget 19,2 mio. kroner til projekter mellem 
to og fire mio. kroner.

- Den første ansøgningsrunde i oktober 2013 
var det, vi kaldte en pilotrunde. På CISU satte vi 
os for at undersøge, hvordan retningslinjer og 
ansøgningsskemaer virkede i forhold til hen-
sigten. Efterfølgende har vi været i tæt dialog 
med både bevillingssystemet og ansøgerne 
for at evaluere på, hvad der virkede godt og 
hvor vi skal tilpasse formaterne lidt, fortæller 
forvaltningskonsulent Iben Westergaard 
Rasmussen.

Det har været ønsket, at forvaltningen af 
puljen skulle ligge så tæt op ad forvaltnin-
gen af Civilsamfundspuljen. Både for at lette 
arbejdsgange i administrationen, men i høj 
grad også for at sikre gennemsigtighed i 
forvaltningen over for ansøgerne. Arbejdet 
med at igangsætte den nye pulje, har derfor 
også betydet, at der er dukket spørgsmål op 
om, hvorfor CISU forvalter Civilsamfundspul-
jen på den måde. 

- Nu kigger vi fremad og tilpasser retnings-
linjer og skemaer efter den feedback vi har fået 
og så arbejder vi hen imod endnu en ansøg-
ningsfrist i efteråret 2014, siger Iben Wester-
gaard Rasmussen.

I den første runde kunne man ansøge om 
støtte til enten en længerevarende indsats eller 
til en aktuel indsats. I 2014 fastholder CISU, at 
der ydes støtte til både store og små indsatser.

Du kan se den samlede oversigt over be-
villinger i Puljen for Klima og Miljø på mid-
tersiderne.

En god start 
for Puljen for  
Klima og Miljø

Nye tider - nye puljer

I efteråret 2013 havde CISU for første gang ansøgningsfrist 
for Puljen for Klima og Miljø. Puljen, der støtter 
kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed inden 
for området, blev godt modtaget blandt ansøgere og 
bevillingssystem.

Verdens Skove vil 
bringe politiske 
forhandlinger til 
regnskoven
En af de organisationer, der fik midler 
fra Puljen for Klima og Miljø, er Verdens 
Skove. Organisationen fik bevilget 3,6 
mio. kroner til at kombinere internatio-
nale politiske forhandlinger i forbindelse 
med REDD+ med hverdagslivet for op-
rindelige folk i regnskoven. Projektet er 
en netværksaktivitet, hvor Verdens Sko-
ve arbejder sammen med tre partnere i 
Panama, Nicaragua og Bolivia.

Projektets formål er at fremme unge 
primært oprindelige folks aktive delta-
gelse i de nationale og internationale kli-
maforhandlinger. Løsningerne skal være 
baseret på de unges traditioner, viden og 
erfaring fra regnskoven. Sammen med de 
tre partnere vil Verdens Skove undersøge 
traditionelle skikke, der giver bæredygti-
ge løsninger på globale klimaudfordrin-
ger. De vil styrke de unges evne til at lave 
fortalervirksomhed og ikke mindst til at 
indgå i alliancer og udvikle fælles strate-
gier for fortalervirksomheden på natio-
nalt og internationalt niveau. Endelig vil 
projektet facilitere, at de unge kommer til 
orde i nationale og internationale klima-
forhandlinger om REDD+.
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En stærkere  
Oplysningspulje
CISU har givet sin egen Oplysningspulje et grundigt serviceeftersyn, og puljen er nu 
klar med to årlige ansøgningsfrister – 1. maj og 1. november.

Siden 2009 har CISU givet medlemmer mulighed for at søge midler til oplysnings-
aktiviteter i Danmark. Det er over årene blevet til støtte til 191 forskellige aktiviteter 
over hele landet. Oplysningspuljen er efterhånden blevet en fast del af CISUs puljer, 
og den støtter medlemsorganisationerne i at lave gode aktiviteter, der på forskellig 
vis fortæller danskerne om forhold i udviklingslande. Styrken ved CISUs Oplysnings-
pulje er, at aktiviteterne netop når bredt ud til den danske befolkning – fra Skjern 
i vest over Sønderborg i syd til Hovedstaden – og hundredevis af små og større 
byer i resten af landet. Puljen består af overskydende 2 procents projekt-midler fra 
Civilsamfundspuljen.

En fleksibel pulje
Det har fra begyndelsen været målet, at Oplysningspuljen skulle være en fleksibel 
pulje, hvor også medlemmer uden projekter i Civilsamfundspuljen havde mulighed 
for at få støtte til oplysningsaktiviteter herhjemme. Retningslinjer, ansøgnings- og 
afrapporteringsskemaer har derfor også været enkle og overskuelige og skal fortsat 
være det. Det er noget af det medlemmerne ligger vægt på i de tilbagemeldinger 
CISU har fået på puljen gennem årene.

I takt med, at puljen er vokset, har CISU det seneste år arbejdet på i højere grad 
at få tilpasset forvaltningen af Oplysningspuljen til CISUs andre puljer for at sikre 
en større gennemsigtighed. Retningslinjerne er blevet revideret og der er pr. 1. maj 
2014 nedsat et bevillingsudvalg bestående af en ekstern bevillingskonsulent og to 
repræsentanter fra medlemsorganisationerne. Fremover vil Oplysningspuljen have 
to årlige ansøgningsfrister med et halvt år imellem – 1. maj og 1. november.

Du kan se meget mere om Oplysningspuljen, læse retningslinjer og hente ansøg-
ningsskema på cisu.dk/oplysningspulje

CISUs Oplysningspulje 2009-2013

År Ansøgninger Godkendte Afviste Bevilget i alt 

2009 35 33 2 309.483 kroner 

2010 40 40   807.622,50 kroner 

2011 47 34 13 517.257,50 kroner 

2012 64 48 16 783.973 kroner 

2013 65 36 29 620.150 kroner

Folkemøde, 
filmklub og 
frivillige i 
lokalsamfundet 
Mangfoldigheden i oplysningsaktiviteter, 
der har modtaget støtte igennem årene, er 
enorm. Her kan du læse tre eksempler på ak-
tiviteter, CISUs medlemmer har gennemført 
med midler fra Oplysningspuljen:

Fairtradebutikken i Roskilde lykkedes med 
at inddrage hele lokalsamfundet i Verdens 
Bedste Nyheder. De skabte opbakning til Ver-
dens Bedste Nyheder i hele Roskilde og i Lejre 
på kampagnedagen den 14. september. Der-
udover arrangerede de en særlig lokal kam-
pagnedag den 15. september, hvor næsten 
alle byens frivillige organisationer bidrog og 
var involveret på en eller anden måde. De fik 
stablet en event for hele byen på benene, hvor 
alt blev indhyllet i Verdens Bedste Nyheder og 
lokalt frivilligt engagement – særligt de unge.

Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk 
(DFUNK) samarbejdede med biografen Øst 
for Paradis i Aarhus og etablerede en film- og 
debatklub under navnet ”Flugttanker”. Op-
læg om filmens emne, film og efterfølgende 
debat med lokale ungdomspolitikere var de 
bærende elementer.

Landsforeningen Levende Hav sejlede 
Flygtningbåden Anton til Bornholm og lagde 
til kaj under Folkemødet på Bornholm 2013. 
Billedkunstner Jens Galschiøts bronzefigu-
rer, der var placeret overalt på båden, sym-
boliserede de mange bådflygtninge verden 
over. Derudover var frivillige aktive på kajen 
til at uddele materiale og diskutere med 
forbipasserende om  CISUs Oplysningspulje 
2009-2013.
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Vi er CISU

IMCC
Medlem siden 1996

Hvilke tilbud 
benytter I jer af?
Vi er en forening med stor udskift-
nings i vores medlemsskare, så vi dra-
ger stor nytte af CISU’s kurser, som er 
med til at kompetenceudvikle både 
sekretariatet og vores 1.800 frivillige. 
Mange af de nye har lille eller ingen 
erfaring med projektarbejde.

Ikke mindst de af os, som arbejder 
med internationale projekter, får me-
get ud af kurserne. Senest har vi haft 
folk på LFA-kursus, og der kommer 
snart et økonomistyringskursus, som 
vi skal deltage i.

Desuden er der gode muligheder 
for at få råd og vejledning fra CISU’s 
sekretariat i Aarhus, som vi ofte er i 
telefonisk kontakt med, hvis vi står 
med spørgsmål inden for det inter-
nationale område.

Hvilke netværk 
deltager I i?
Vi møder op til årsmødet, og i vores 
nye bestyrelse er der klar interesse 
for nogle af de netværksmulighe-
der, der ligger i CISU-regi. Tid er jo 
en knap ressource, men hele net-
værksdelen er noget, vi fra IMCC’s 
side gerne vil opprioritere.

Ulands-
foreningen for 
Bæredygtig 
Udvikling
Medlem siden 1999

Hvilke tilbud 
benytter I jer af?
Vi går på kurser for at holde os op-
daterede på de teknikker, der er så 
vigtige at kende, når man skal søge 
puljemidler og implementere pro-
jekterne. I efteråret 2013 var der et 
kursus i fortalervirksomhed med 10 
pladser – vi havde seks af dem. På 
fundraising-kursus var vi 4, og ellers 
er vi flittige brugere af de forskellige 
basiskurser for nye UBU medlemmer. 
UBU betaler medlemmernes kur-
susafgifter for at motivere til mere 
træning, med stor succes. 

Hvilke netværk 
deltager I i?
UBU deltager så at sige i det meste, 
vi kan komme til. Vi har et mål om 
at være den faglige kompetente 
ulandsorganisation inden for vand 
og sanitet, som netværker mest, så 
vi kan lære og lære fra os. For øget lo-
kalkendskab når vi starter et projekt 
laver vi partnerskaber med danske 
NGOer. Vi har i 10 år samarbejdet 
med IGF Danmark, hvor vi bl.a. har 
kigget på arsen-forurenet drikke-
vand i Vestbengalen og udviklet et 
direkte samarbejde med den lokale 
partner. UBU er også med i et sund-
hedsnetværk i Danmark, og vi kom-
mer til CISUs årsmøde hvert år for at 
netværke og få nogle flere kontakter 
blandt CISU medlemmer.

CISU har små 300 med-
lemsforeninger, der er 
repræsenteret i omkring 
150 lande. I midteropslaget 
kan du se, hvem der var 
medlem ved redaktionens 
slutning. Det ændrer sig 
nemlig løbende i takt med 
medlemmernes behov og 
muligheder. Oplysningerne 
er trukket fra databasen, 
der er skabt af medlemsu-
niverset. Her indtaster 
medlemmer oplysninger 
og kan se, hvordan de har 
benyttet sig af CISUs mulig-
heder. Her på siden er fem 
tilfældigt udvalgte for-
eninger og lidt om, hvem de 
er, og hvad de får ud af at 
være en del af CISU.
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ADRA
Medlem siden 1997

Hvilke tilbud 
benytter I jer af?
Vi benytter os i stor stil af de kurser, 
der er målrettet vores frivillige. Vi, 
der er faste medarbejdere, kender 
jo denne her verden, men der er 
meget at skulle overskue, når man 
er ny – enten som frivillig eller som 
praktikant.

Det er ikke mindst basiskurserne, 
hvor man kan få det grundlæggen-
de på plads, der er interessante for 
os i den sammen, men også Logical 
Framework Approach-kurset (LFA) er 
noget, vi kan bruge.

Hvilke netværk 
deltager I i?
CISU har besøgt vores projekter i 
Uganda og har brugt projekterne 
som gode eksempler på, hvordan 
samarbejder kan vokse og lykkes. Vi 
stiller gerne os selv og vores partne-
re til rådighed i det omfang, det kan 
lade sig gøre, så de gode historier 
kan sprede sig.

I det hele taget har medlemska-
bet af CISU rigtig god værdi for os, 
da sammenslutningen giver os en 
inspirerende indgangsvinkel og en 
bredere vifte af emner end de andre 
organisationer, vi ellers samarbejder 
med. Det er ikke mindst givtigt for os 
at være i dialog med de mange frivil-
lige fra flere af de øvrige organisatio-
ner, som med deres græsrodstilgang 
giver nye perspektiver og anderledes 
input til diskussionerne.

Vi har udviklet os til at være en 
rammeorganisation, og derfor er det 
yderst brugbart for os at få input fra 
andre organisationer, som er andre 
steder i systemet end os.

Lands-
foreningen  
Levende Hav
Medlem siden 1997

Hvilke tilbud 
benytter I jer af?
Vi laver projekter i den tredje verden, 
og vi trækker på CISU’s kompetencer, 
når vi skal lave vores projektansøg-
ninger. Samarbejdet har blandt an-
det skaffet penge til Eritrea og Tan-
zania, og netop nu er vi i gang med 
at ansøge til et projekt i Indien. CISU 
er vores redskab til at få projekterne 
til at blive en realitet.

Vi bruger af og til kurser – pri-
mært de korte kurser – og diverse 
arrangementer. De kurser, vi vælger, 
tager ofte udgangspunkt i aktuelle 
diskussioner, og vi har blandt andet 
været til et arrangement i Aarhus i 
forbindelse med et EU-projekt om 
Civilsamfundsstrategien.

Hvilke netværk 
deltager I i?
Vores fartøj ’Anton’ har sejlet rundt 
med 70 flygtningekulturer. I forbin-
delse med en række arrangementer 
- især i 2011 - har en del CISU-med-
lemmer været involveret flere ste-
der i landet; blandt andet i Holbæk 
og Svendborg. Vi har også været 
med ”Flygtningebåden Anton” til 
Folkemødet på Bornholm  i 2013 i 
samarbejde med CISU, og vi forsøger 
også at deltage i årsmødet, når det 
ellers er muligt.

Børn Uden 
Grænser
Medlem siden 2011

Hvilke tilbud 
benytter I jer af?
Vi får projektrådgivning, vi deltager 
i årsmøderne og både formand og 
bestyrelsen har fået masser af råd-
givning i forhold til nogle interne 
processer. Desuden er vi i gang med 
et reframing-projekt, hvor vi arbejder 
på at optimere vores kommunikati-
on. Det indebærer blandt andet, at 
vi skal udarbejde et website for vores 
partner i Gambia, ligesom vi bliver 
rådgivet omkring brug af Facebook.
På kursussiden har vi haft en del 
personer på kursus i det at have et 
partnerskabsprojekt for at flytte fo-
kus fra nødhjælp til udvikling frem 
for nødhjælp. Skåret til benet er kur-
serne med et til at gøre os bedre til 
at lave vores arbejde.
 
Hvilke netværk 
deltager I i?
Vi erfaringsudveksler med flere af de 
andre medlemmer, for der er gode 
muligheder for at trække på kollegial 
knowhow. Der er jo folk og organi-
sationer, der har været med i rigtig 
mange år, og vi kan dele viden om 
alt fra løsninger på konkrete proble-
mer til tips og tricks om regnskabs-
programmer, revisor, vedtægter og 
meget andet.
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100% to the Children

A
AC Børnehjælp
Action for Relief and Development (ARD)
ADDA (AgriculturalDevelopment Denmark Asia)
ADRA
Afghansk Kulturforening
AfriCAN
Afrika In Touch
Afrika Kontakt
Agape Child Care
AHAS Group (African Hum. Hiv/Aids Support Group)
Aibidji
AIDS-Fondet
AIF Århus (Arbejderbevægelsens Int. Forum)
Aktion Børnehjælp
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
Akwamus Venner
All4Children
AMPO Danmark
Apostolsk Kirkes Mission (AKM)
ARD - Art Research Dialoque
Arkitekter uden Grænser
Assemblee de Reveil Spirituel Danmark "Aresda"
Assist
AWE Center Kenya
Axis

B
Babaylan - Denmark
Bahá'í - samfundet i Danmark
Bandhab
Baptistkirken i Danmark
BAV - Bedre arbejdsvilkår i udviklingslande
BISU (Bistand Int. Samarbejde og Udvikling)
Brenderup-Sermathang Venskabsgruppe
Børn i Afrika
Børn uden Grænser
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
(BUPL)
BØRNEfonden

C
Care 4 You Association
Care4people
Caritas, Danmark
Carrot Aid
CICED
Clean Clothes Campaign Danmark
Cohesion pour le developpement integre (CODEI)
Cross Cultures Project Association(CCPA)
Crossing Borders
Culture Kids
Cykler til Senegal

D
Danafrika Kultur
Danish care in Somalia
Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne
Danish Muslim Aid
Danish Relief Group - Nødhjælpsdepotet
Danmarks Biavlerforening
Danmarks Lærerforening
Danmission
Danner
Dansk Afghanistan Komite
Dansk Blindesamfund
Dansk Congolesisk Forening (DCF)
Dansk Europamission
Dansk Folkehjælp - DKFH
Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Dansk Industri
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Dansk MMCC
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Vietnamesisk Forening
Dansk Zoologisk Selskab
Danske Døves Landsforbund
Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister
Dansk-Indisk Børnehjælp
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening
Dansk-Ugandisk Venskabsforening
Dansom Aid
DANTAN
DanWatch
DAV - Dansk Angolansk Venskab
DBL-KOONSO (Danish Burkinabé Link - Redemption)
Den Eritreanske Støtteforening
Denmark Lesotho Network (DLN)
Denmark Somaliland Network
Det Danske Bibelselskab
Det Danske Hus i Palæstina
Det Danske Spejderkorps
Det Europæiske Hus

Det Somaliske Fællesråd
Development and Mercy Foundation Network
DGI Midtjylland
DGI Nordjylland
DHUC - Dansk Humanitær Udviklings Center
Diabetesforeningen
DIASPORA African Women in Development Asso-
ciation
DinNødhjælp
DIPS - Dansk Infektionspædiatrisk Selskab
Disuzo Kwekwe
Disuzo Marondera Roskilde
Dooni-Dooni Danmark
DUI - Leg og Virke

E
ECO-Village Plus Foundation
Educationworldwide
Emmanuel Arts
Ethiopian Somali Relief Association (ESRA)
Ewiket Lehibret (Viden for Alle)

F
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
Familielandbruget Sydvest
Farmaceuter uden Grænser
FIC
FN-forbundet
FOA - Fag og Arbejde
Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)
Follow the Women
Football for a new tomorrow
Forening for Fred og Udvikling i Afrika
Foreningen Faraja
Foreningen for Anvendelse af Fri Energi (FAFE)
Foreningen for udvikl. og integration i Østafrika
Foreningen Hammershus Fairtrade Concert
Foreningen OSADO
Foreningen Radio Mælkebøtten
Foreningen RETRO
Foreningen til støtte for Tamales Youth Home Cultural 
Group, Ghana
Fremtid og Håb
Friluftsrådet
From Street to School
FØB - Fonden til fremme af blivende økologisk 
balance

G
GAM3
Gambias Venner
Games (Gambia Media Support)
Ganbool Charity
Genvej til udvikling (GTU)
Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
Githabais Venner
Globale Læger
Gymnasieskolernes Lærerforening

H
HealthAidPlus
Himalayan Project
Hope Foundation Danmark
HopeNow
Håndværksrådet
Haatmahaat

I
I Aid
ICOEPH - Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø 
og Folkesundhed
IGF Danmark
iiINTERest
IMCC (International Medical Cooperation Committee)
Ingeniører uden Grænser
Initiativgruppen Esbjerg
InnoAid
International Aid Services (IAS)
International Børnesolidaritet
International Kontakt
Internationalt Landsbysamarbejde (ILS)
Internationalt Landsbysamarbejde i Bælum
Israelsmissionens Unge

J
Jubbaland Relief & Development Association (JRDA)

K
Karagwes Venner (Uld-80)
Kembujeh School Friends
Kenyas Venner
KFUM og KFUK i Danmark
KFUM-Spejderne
Kilangoro
Kirkernes Integrations Tjeneste
Kristen Børnefond Global Care
Kræftens Bekæmpelse

Kvindelige Lægers Forening
Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
KærBo for Afrika
Kaalmo – DK

L
Ladakh Efterskole Støtteforening
Landsforeningen Art of Living
Landsforeningen for Økosamfund
Landsforeningen Hjælp Børn i den 3. verden
Landsforeningen LEV
Landsforeningen Levende Hav
Landsforeningen Sind
LGBT Danmark - Landsforeningen for Bøsser, Lesbi-
ske, Biseksuelle og Transpersoner
Livets Lys
LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Lys i Mørket

M
Masanga DK
Maternity Worldwide
Mellemamerika Komiteen (MAK)
Mestizaje - Dansk-Dominikansk Børnefond
MFR's venner i Danmark
Miljøbevægelsen NOAH
Mission Afrika
Mission-Øst
Mitraniketans Venner
Momentum Trust
Morsø U-landsforening
Moving School
Moyo Kwa Moyo-Danmark
MultiCenter Syd
Musikteatergruppen Ragnarock
Maasai Empowerment Association Denmark (MEAD)

N
Nature, Ecology and People's Consult
Nepal 2010
NepaliMed Denmark
NETOP - netværk for oplysning
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
NGO Fontana
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

O
Ogaden Concern Association (OCA)
Oikosfonden
Operation Dagsværk
Oplysningscenter om den 3. Verden
Org. for Fred og Udv. i Sydlige Somalia (OFUSS)
Orphan Paradise

P
Pacific We Care
Papuakids
Paraplyen ( C24 Foundation )
Peace and Friendship International Organization
Pioner Afrika
Plan Danmark
Play31
Project Viktor
Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
PTU - Polio, Trafik- og Ulykkesskadede
PUGAD
Puntland Diaspora Forening

Q
Qaran Media

R
Radiohormuud/Somalisk Radio og Media Forening
Raindrop Friends
Rapolitics
RAW - Rights for All Women
Read Horn of Africa Organization
Red Barnet Ungdom
Red Orangutangen
Redder af verden
RISE – Denmark

S
Sarons Slette´s Missions- og Nødhjælpscenter
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til Afrika og Asien (SHAA)
Sex & Samfund
Sex & Sundhed
SHAQO - Dansk Somalisk NGO
Sharing International
Skoleliv i Nepal
Social Lab
Socialpolitisk Forening
Solens Børn
Somali Community in Denmark
Somali Diaspora Organisation København
Somali Women's Organization i Danmark
Somaliland Mothers Community

Somalisk Forening for Genopbygning
Soroptimist Internat. Danmark
SOS Børnebyerne
SPOR MEDIA
Stairway Danmark
STS International Solidarity
Støtteforeningen for Kubuneh Health Centre
Støtteforeningen i DK for Association Kologh Naba, 
Saaba, Burkina Faso
Støtteforeningen til Projekt Nenkashe Educational 
Center

T
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzibarn
Teaterforeningen Wilma Version
Terre des  hommes, Danmark
TRIANGLEN
Tukae Danmark (Tanzania)

U
Ubumi Prisons Initiative
U-landsforeningen Dialogos
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
Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso
Venskabsforeningen Danmark-Mali
Verdens Børn - International Børnehjælp
Verdens Skove
Vestkenyas Venner
Viva Danmark

W
WAKASA.dk
WWF - Verdensnaturfonden
Wycliffe Danmark

Y
Yamba

Ø
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og net-
værk)
Østafrikas Venner
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Afghanistan
Albanien
Algeriet
Angola
Anguilla
Antigua & Barbuda
Argentina
Armenien
Azerbajdjan
Bangladesh
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnien-Herzegovina
Botswana

Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroun
Centralafrikanske Republik
Chile
Colombia
Congo
Congo, Den Dem. Rep.
Costa Rica
Cuba
Danmark
Den Dominikanske Rep.
Det Palæstinensiske Selvstyre
Djibouti
Ecuador

Egypten
El Salvador
Elfenbenskysten
Eritrea
Estland
Etiopien
Fiji
Filippinerne
Finland
Gambia
Georgien
Ghana
Grenada
Grækenland
Grønland
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau

Guyana
Haiti
Holland
Honduras
Hviderusland
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Jordan
Kapverdiske Øer
Kazakstan
Kenya

Kina
Kirgizistan
Kosovo
Kroatien
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libyen
Litauen
Madagaskar
Makedonien
Malawi
Malaysia
Mali
Marokko
Mauritius

Mexico
Moldova
Mongoliet
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nordkorea
Norge
Oman
Pakistan
Panama
Papua Ny Guinea
Paraguay
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Mexico
Moldova
Mongoliet
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nordkorea
Norge
Oman
Pakistan
Panama
Papua Ny Guinea
Paraguay

Peru
Polen
Rumænien
Rusland
Rwanda
Senegal
Serbien og Montenegro
Seychellerne
Sierra Leone
Somalia
Somaliland
Sri Lanka
St. Lucia
Storbritanien
Sudan
Sverige
Swaziland
Sydafrika

Sydsudan
Syrien
Tadjikistan
Tanzania
Tchad
Thailand
Tibet
Tjekkiet
Togo
Tonga
Trinidad & Tobago
Tunesien
Turkmenistan
Tyrkiet
Tyskland
Uganda
Ukraine
Ungarn

USA
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Østrig

PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CARE Southern Voices on Adaption to Climate Change: Setting the Standard for Pro-poor Adaption kr 4.555.482,00 
  ADDA (AgriculturalDevelopment Denmark Asia) Climate Change and Ethnic Minorities In Northern Vietnam kr 4.544.852,00 
  Afrika Kontakt Securing Environmental Justice for African Fisher Peoples kr 2.179.268,00 
  VedvarendeEnergi Promoting Pro-Poor Low-Carbon Development Strategies kr 4.283.038,00 
  Verdens Skove Bridging political REDD+ negotiations with everyday life in the rainforest kr 3.637.317,00 kr 19.199.957,00

EU SAMFINANSIERING Plan Danmark Action for Child Protection - Violence against Children kr 2.219.093,00 kr 2.219.093,00

PARTNERSKABSAKTIVITET BØRNEfonden Styrkelse af lokale partnerskaber for at fremme kvalitet i grundskoleundervisningen i Bazega provinsen, Burkina Faso kr 481.081,00 
  Danmarks Lærerforening Partnership Cooperation Building of FMESU, Mongolia. Social Dialogue in Mongolia kr 198.360,00 
  Seniorer uden Grænser Strengthening Organisation and Capacity for Community based ”Shamba-Farming-Homestay Tourism” kr 199.100,00 
  International Aid Services (IAS) Establishment of a solid foundation for increasing access to education for children in Central Equatoria, with focus on special needs education through inclusive education kr 500.000,00 
  Skoleliv i Nepal Building Soiya Women’s organization through health and farming related activities kr 188.403,00 
  Masanga DK MFNSC and Masanga Outreach: Partnership development and community based health promotion in Tonkolili district, Sierra Leone kr 172.594,00 
  Dansk Industri Improving community - company dialogue in the malindi region kr 495.515,00 
  Mission-Øst Building for the Future: Capacity Building for development in Southern Chin State kr 500.000,00 
  Afrika Kontakt Securing fishing rights for the world’s small-scale fishers kr 499.740,00 
  Raindrop Friends Handicappede børn af oprindelige folk kr 200.000,00 
  Plan Danmark Strengthening internal governance across three Egyptian Community Development Associations, CDAs kr 391.675,00 
  Viva Danmark Partnership conference and organisational development of the network Red Viva Nicaragua kr 482.242,00 
  Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister Partnership for agricultural journalism in the Gambia kr 151.200,00 
  International Aid Services (IAS) Establishment of a consolidated programme framework focusing on improving marginalized children’s lives through inclusive education kr 500.000,00 
  Kræftens Bekæmpelse East African NCD Alliance Post 2015 Implementation Initiative kr 500.000,00 
  Denmark Lesotho Network (DLN) Strengthening RSDA skills / Political influence of smallholder farmers in Lesotho kr 498.000,00 
  Dansk International Bosætningsservice (DIB) Strengthening Partnership Structures for Disaster Risk Sensitive Shelter Planning kr 496.911,00 
  Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Partnership Development of the Sustainable Management of Natural Ressources Program kr 499.953,00 
  BØRNEfonden Strengthening capacities to support adolescents and young people in the promotion of their Sexual and Reproductive Health and Rights kr 497.149,00 
  Plan Danmark Scorecards: A child frindly approch to participation kr 327.445,00 
  Børn uden Grænser Organisationsudvikling og entreprenørskab for unge - partnerskabsprojekt for BUG og YPWB kr 200.000,00 kr 7.979.368,00

PROGRAM FIC Decent Work and Labour Rights in East Africa kr 14.110.176,00 
  Friluftsrådet Eco-Schools in Africa - Promoting the Right to Quality Education kr 16.977.000,00 kr 31.087.176,00

MINDRE PROJEKTER < 1 MIO. Morsø U-landsforening Community Empowerment on Entrepreneurship and Envionmental Conservation kr 176.161,00 
  Venskabsforeningen Danmark-Bhutan Democracy Development of Youth in Bhutan - through Capacity Development of Bhutan centre for Media and Democracy kr 198.250,00 
  Pioner Afrika Mouhoun Agricultural Development Project (Phase 2) kr 194.000,00 
  Seniorer uden Grænser Family Empowerment Project kr 471.836,00 
  Kræftens Bekæmpelse The Zanzibar NCD Alliance Capacity Development kr 499.930,00 
  Karagwes Venner (Uld-80) Agro-business Projekt Karagwe kr 497.800,00 
  NETOP - netværk for oplysning Democracy support for vulnerable women, Youth & Children in Northen Uganda kr 479.832,00 
  Mellemamerika Komiteen (MAK) Ungdomsorganisering i tre landkommuner i Matagalpa, Nicaragua kr 497.298,00 
  Afrika Kontakt Supporting an End to VAW for Young Women’s Increased Political Participation kr 499.217,00 
  100% to the Children REEP ON THE MOVE kr 210.183,00 
  100% to the Children WEMA on the move kr 470.358,00 
  Seniorer uden Grænser Lunyo Orphan Support Project kr 329.165,00 
  WAKASA.dk Katanini Community Centre kr 491.475,00 
  Dansk Folkehjælp - DKFH Improving Livelihoods by the Use of the CLUES Planning Approach in Mulago III Parish, Kawempe Division, Kampala kr 274.575,00 
  Cykler til Senegal A strong organisation active in Civil Society for increase of farmer’s livelihoods kr 998.842,00 
  Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk) Improved Food Security through introduction of Farmer Family Learning Groups in Organic Agriculture in Zanzibar kr 958.283,00 
  AXIS “Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Peru” kr 820.360,00 
  Culture Kids Culture Kids, a creative education project for children and youth in The Gambia kr 997.900,00 kr 9.065.465,00

STØRRE PROJEKTER 1-5 MIO. Plan Danmark Active youth for participatory urban development i Dakar kr 2.442.918,00 
  Mellemamerika Komiteen (MAK) Más Fuerza - Organisatorisk styrkelse af frivillige strukturer i CONIC, Guatemala kr 1.764.977,00 
  Kræftens Bekæmpelse Tanzania NCD Alliance Capacity Development phase 1 kr 1.999.940,00 
  Afrika Kontakt Our right - our claim kr 1.834.863,00 
  SOS Børnebyerne Strengthening of vulnerable families and building community response to HIV/AIDS in Nyamirama sector i Rwanda kr 2.995.375,00 
  International Aid Services (IAS) Equal access to education for children in an inclusive environment targeting the most vulnerable and marginalized children with a focus on children with Special Needs kr 1.778.658,00 
  International Aid Services (IAS) Minimizing Barriers to Inclusive Education in Rukwa region, Tanzania kr 2.492.631,00 
  Viva Danmark Youth for Peace kr 1.532.306,00 
  Afrika Kontakt Creating political inclusiveness of the youth in Zimbabwe kr 1.859.641,00 
  Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk) Empower civil society and strengthen food security for farmer families kr 2.442.198,00 
  Ingeniører uden Grænser Increase the Mian Issa community’s capacity to cope with disasters in a sustainable and self governing way kr 1.476.064,00 
  Ingeniører uden Grænser Righht to Water and Sanitation: Community Development in Kenema District Sierra Leone kr 1.809.106,00 
  Plan Danmark Community-based child protection in Harare and Bulawayo kr 2.205.507,00 
  SPOR MEDIA Miradas Juveniles 2 kr 1.532.300,00 
  International Aid Services (IAS) Building upon Peace to Strengthen Civil Society in Nakuru and Baringo Counties – Phase 3 kr 1.939.847,00 
  Ungdommens Røde Kors Empowering vulnerable youth in post-conflict and fragile situations in Northern Uganda kr 2.998.673,00 
  SOS Børnebyerne STRENGTHENED SOCIAL SUPPORT SYSTEMS AND CIVIL SOCIETY REPONSE TO VIOLATION OF CHILDREN’S RIGHTS AND GENDER BASED VIOLENCE IN 4 SHEHIAS, UNGUJA kr 1.989.037,00 
  SOS Børnebyerne Strengthening community responses to economic and social marginalisation of vulnerable families in Hebron kr 2.553.795,00 
  ARD - Art Research Dialoque Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d’Agadez kr 1.400.000,00 
  Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne Life School Centre Capacity Building Project kr 3.595.837,00 
  U-landsforeningen Dialogos Karamoja indigenous and modern health collaboration project kr 3.748.702,00 
  U-landsforeningen Dialogos Pesticide use, health and Environment - Uganda 2013-17 kr 4.862.801,00 
  Dansk Etiopier  Mission Strengthening HIV Prevention and Care among Mst-AT-Risk and Vulnerable population kr 4.999.474,00 
  Mission-Øst ”The Right to Earn a Living” - Increased economic inclusion of youth with dissabilities through enhanced livelihoods opportunities kr 3.949.168,00 
  FIC Way forward for Kenya County Workers kr 4.206.414,00 
  Baptistkirken i Danmark Shigikirana Savings for Life II (SSFL) kr 3.151.939,00 
  Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Knowledge, Advocacy and Lobbying for the Benefits of Renewable Energy and Climate Change Mitigation in Uganda kr 3.950.231,00 
  Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne More Trees phase 2 kr 4.115.285,00 
  Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne Just Environmental Governance – Expanding Community Rights to Use and Benefit from Natural Resources kr 3.896.769,00 
  ADDA (AgriculturalDevelopment Denmark Asia) Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, cambodia (COCIS) kr 4.300.000,00 
  NGO Fontana “Break the Circle” - A Children Rehabilitation Program for Sexually Abused and/or Drugs Abusing Street Children kr 4.990.397,00 
  AXIS Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho, Peru - Fase 2 kr 3.566.373,00 
  Assist Improving Care Services in Sri Lanka for Victims of Child Abuse through Rehabilitation and Advocacy Initiatives kr 3.852.197,00 kr 96.233.423,00
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PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CARE Southern Voices on Adaption to Climate Change: Setting the Standard for Pro-poor Adaption kr 4.555.482,00 
  ADDA (AgriculturalDevelopment Denmark Asia) Climate Change and Ethnic Minorities In Northern Vietnam kr 4.544.852,00 
  Afrika Kontakt Securing Environmental Justice for African Fisher Peoples kr 2.179.268,00 
  VedvarendeEnergi Promoting Pro-Poor Low-Carbon Development Strategies kr 4.283.038,00 
  Verdens Skove Bridging political REDD+ negotiations with everyday life in the rainforest kr 3.637.317,00 kr 19.199.957,00

EU SAMFINANSIERING Plan Danmark Action for Child Protection - Violence against Children kr 2.219.093,00 kr 2.219.093,00

PARTNERSKABSAKTIVITET BØRNEfonden Styrkelse af lokale partnerskaber for at fremme kvalitet i grundskoleundervisningen i Bazega provinsen, Burkina Faso kr 481.081,00 
  Danmarks Lærerforening Partnership Cooperation Building of FMESU, Mongolia. Social Dialogue in Mongolia kr 198.360,00 
  Seniorer uden Grænser Strengthening Organisation and Capacity for Community based ”Shamba-Farming-Homestay Tourism” kr 199.100,00 
  International Aid Services (IAS) Establishment of a solid foundation for increasing access to education for children in Central Equatoria, with focus on special needs education through inclusive education kr 500.000,00 
  Skoleliv i Nepal Building Soiya Women’s organization through health and farming related activities kr 188.403,00 
  Masanga DK MFNSC and Masanga Outreach: Partnership development and community based health promotion in Tonkolili district, Sierra Leone kr 172.594,00 
  Dansk Industri Improving community - company dialogue in the malindi region kr 495.515,00 
  Mission-Øst Building for the Future: Capacity Building for development in Southern Chin State kr 500.000,00 
  Afrika Kontakt Securing fishing rights for the world’s small-scale fishers kr 499.740,00 
  Raindrop Friends Handicappede børn af oprindelige folk kr 200.000,00 
  Plan Danmark Strengthening internal governance across three Egyptian Community Development Associations, CDAs kr 391.675,00 
  Viva Danmark Partnership conference and organisational development of the network Red Viva Nicaragua kr 482.242,00 
  Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister Partnership for agricultural journalism in the Gambia kr 151.200,00 
  International Aid Services (IAS) Establishment of a consolidated programme framework focusing on improving marginalized children’s lives through inclusive education kr 500.000,00 
  Kræftens Bekæmpelse East African NCD Alliance Post 2015 Implementation Initiative kr 500.000,00 
  Denmark Lesotho Network (DLN) Strengthening RSDA skills / Political influence of smallholder farmers in Lesotho kr 498.000,00 
  Dansk International Bosætningsservice (DIB) Strengthening Partnership Structures for Disaster Risk Sensitive Shelter Planning kr 496.911,00 
  Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Partnership Development of the Sustainable Management of Natural Ressources Program kr 499.953,00 
  BØRNEfonden Strengthening capacities to support adolescents and young people in the promotion of their Sexual and Reproductive Health and Rights kr 497.149,00 
  Plan Danmark Scorecards: A child frindly approch to participation kr 327.445,00 
  Børn uden Grænser Organisationsudvikling og entreprenørskab for unge - partnerskabsprojekt for BUG og YPWB kr 200.000,00 kr 7.979.368,00

PROGRAM FIC Decent Work and Labour Rights in East Africa kr 14.110.176,00 
  Friluftsrådet Eco-Schools in Africa - Promoting the Right to Quality Education kr 16.977.000,00 kr 31.087.176,00

MINDRE PROJEKTER < 1 MIO. Morsø U-landsforening Community Empowerment on Entrepreneurship and Envionmental Conservation kr 176.161,00 
  Venskabsforeningen Danmark-Bhutan Democracy Development of Youth in Bhutan - through Capacity Development of Bhutan centre for Media and Democracy kr 198.250,00 
  Pioner Afrika Mouhoun Agricultural Development Project (Phase 2) kr 194.000,00 
  Seniorer uden Grænser Family Empowerment Project kr 471.836,00 
  Kræftens Bekæmpelse The Zanzibar NCD Alliance Capacity Development kr 499.930,00 
  Karagwes Venner (Uld-80) Agro-business Projekt Karagwe kr 497.800,00 
  NETOP - netværk for oplysning Democracy support for vulnerable women, Youth & Children in Northen Uganda kr 479.832,00 
  Mellemamerika Komiteen (MAK) Ungdomsorganisering i tre landkommuner i Matagalpa, Nicaragua kr 497.298,00 
  Afrika Kontakt Supporting an End to VAW for Young Women’s Increased Political Participation kr 499.217,00 
  100% to the Children REEP ON THE MOVE kr 210.183,00 
  100% to the Children WEMA on the move kr 470.358,00 
  Seniorer uden Grænser Lunyo Orphan Support Project kr 329.165,00 
  WAKASA.dk Katanini Community Centre kr 491.475,00 
  Dansk Folkehjælp - DKFH Improving Livelihoods by the Use of the CLUES Planning Approach in Mulago III Parish, Kawempe Division, Kampala kr 274.575,00 
  Cykler til Senegal A strong organisation active in Civil Society for increase of farmer’s livelihoods kr 998.842,00 
  Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk) Improved Food Security through introduction of Farmer Family Learning Groups in Organic Agriculture in Zanzibar kr 958.283,00 
  AXIS “Unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Peru” kr 820.360,00 
  Culture Kids Culture Kids, a creative education project for children and youth in The Gambia kr 997.900,00 kr 9.065.465,00

STØRRE PROJEKTER 1-5 MIO. Plan Danmark Active youth for participatory urban development i Dakar kr 2.442.918,00 
  Mellemamerika Komiteen (MAK) Más Fuerza - Organisatorisk styrkelse af frivillige strukturer i CONIC, Guatemala kr 1.764.977,00 
  Kræftens Bekæmpelse Tanzania NCD Alliance Capacity Development phase 1 kr 1.999.940,00 
  Afrika Kontakt Our right - our claim kr 1.834.863,00 
  SOS Børnebyerne Strengthening of vulnerable families and building community response to HIV/AIDS in Nyamirama sector i Rwanda kr 2.995.375,00 
  International Aid Services (IAS) Equal access to education for children in an inclusive environment targeting the most vulnerable and marginalized children with a focus on children with Special Needs kr 1.778.658,00 
  International Aid Services (IAS) Minimizing Barriers to Inclusive Education in Rukwa region, Tanzania kr 2.492.631,00 
  Viva Danmark Youth for Peace kr 1.532.306,00 
  Afrika Kontakt Creating political inclusiveness of the youth in Zimbabwe kr 1.859.641,00 
  Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk) Empower civil society and strengthen food security for farmer families kr 2.442.198,00 
  Ingeniører uden Grænser Increase the Mian Issa community’s capacity to cope with disasters in a sustainable and self governing way kr 1.476.064,00 
  Ingeniører uden Grænser Righht to Water and Sanitation: Community Development in Kenema District Sierra Leone kr 1.809.106,00 
  Plan Danmark Community-based child protection in Harare and Bulawayo kr 2.205.507,00 
  SPOR MEDIA Miradas Juveniles 2 kr 1.532.300,00 
  International Aid Services (IAS) Building upon Peace to Strengthen Civil Society in Nakuru and Baringo Counties – Phase 3 kr 1.939.847,00 
  Ungdommens Røde Kors Empowering vulnerable youth in post-conflict and fragile situations in Northern Uganda kr 2.998.673,00 
  SOS Børnebyerne STRENGTHENED SOCIAL SUPPORT SYSTEMS AND CIVIL SOCIETY REPONSE TO VIOLATION OF CHILDREN’S RIGHTS AND GENDER BASED VIOLENCE IN 4 SHEHIAS, UNGUJA kr 1.989.037,00 
  SOS Børnebyerne Strengthening community responses to economic and social marginalisation of vulnerable families in Hebron kr 2.553.795,00 
  ARD - Art Research Dialoque Rehabilitering af indsatte i Prison Civile d’Agadez kr 1.400.000,00 
  Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne Life School Centre Capacity Building Project kr 3.595.837,00 
  U-landsforeningen Dialogos Karamoja indigenous and modern health collaboration project kr 3.748.702,00 
  U-landsforeningen Dialogos Pesticide use, health and Environment - Uganda 2013-17 kr 4.862.801,00 
  Dansk Etiopier  Mission Strengthening HIV Prevention and Care among Mst-AT-Risk and Vulnerable population kr 4.999.474,00 
  Mission-Øst ”The Right to Earn a Living” - Increased economic inclusion of youth with dissabilities through enhanced livelihoods opportunities kr 3.949.168,00 
  FIC Way forward for Kenya County Workers kr 4.206.414,00 
  Baptistkirken i Danmark Shigikirana Savings for Life II (SSFL) kr 3.151.939,00 
  Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Knowledge, Advocacy and Lobbying for the Benefits of Renewable Energy and Climate Change Mitigation in Uganda kr 3.950.231,00 
  Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne More Trees phase 2 kr 4.115.285,00 
  Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne Just Environmental Governance – Expanding Community Rights to Use and Benefit from Natural Resources kr 3.896.769,00 
  ADDA (AgriculturalDevelopment Denmark Asia) Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap, cambodia (COCIS) kr 4.300.000,00 
  NGO Fontana “Break the Circle” - A Children Rehabilitation Program for Sexually Abused and/or Drugs Abusing Street Children kr 4.990.397,00 
  AXIS Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho, Peru - Fase 2 kr 3.566.373,00 
  Assist Improving Care Services in Sri Lanka for Victims of Child Abuse through Rehabilitation and Advocacy Initiatives kr 3.852.197,00 kr 96.233.423,00

Godkendte ansøgninger 
til projekter 2013
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Oplysning 
som en drivkraft i udviklingsarbejde
Med projektet Reframing the Message placerer CISU sig som 
en del af en større international tendens, hvor engagement, 
oplysning og lokal handling for global forandring er 
omdrejningspunktet. 

2013 blev startskuddet for CISUs EU-finansie-
rede kommunikationsprojekt Reframing the 
Message. I samarbejde med partnerorgani-
sationer i Holland og Tjekkiet gennemfører 
CISU projektet, der skal styrke de folkelige 
foreningers kommunikation og oplysningsar-
bejde. Herhjemme er Reframing the Message 
det eneste tiltag af sin slags, hvor man udvikler 
foreningernes kommunikation gennem kapa-
citetsopbygning. Tankegangen bag projektet 
bygger dog på forskellige internationale strøm-
ninger, der har øget fokus på kommunikation 
som en drivkraft bag udviklingsarbejde.

Internationale tendenser
På den internationale scene ser vi lige nu for-
skellige initiativer, som Common Cause i Eng-
land, Concords EU-støttede  DEEEP4-projekt 
og CIVICUS’ kampagne Be the Change, der har 
det til fælles, at de er drevet frem af et stærkt 
ønske om forandring på verdensplan båret af 
handling på lokalt niveau. Civilsamfundsorga-
nisationerne skal altså både arbejde i partner-
skaber med lokale organisationer rundt om i 
verden og samtidig skabe forståelse for globale 
udfordringer blandt den danske befolkning. 

Det er også områder, der er centrale for den 
tilgang til kommunikation, som Reframing the 
Message arbejder med.

- Lige nu foregår der så meget på det her felt 
rundt om i verden. Vi skal følge med for fortsat 
at gøre os gældende i debatten. På CISU følger vi 
med, så vi kan tilbyde medlemmerne den seneste 
viden. På den måde sikrer vi, at der bliver synergi 
mellem det vi laver med projektet i Danmark og 
hvad tendenserne er internationalt, siger projekt-
leder Sofie Schousboe. 

Mellem visioner og redskaber
Internationalt har man de store diskussioner 
om, hvordan man kan skabe et globalt med-
borgerskab på tværs af kontinenter. Et nøgle-
ord her er engagement. I diverse fora fra EU’s 
DARE Forum til CIVICUS i Sydafrika diskuterer 
civilsamfundsorganisationer, hvordan de kan 
engagere borgere til at tage et globalt ansvar 
for udvikling. Diskussionerne har også et andet 
og mere håndgribeligt fokus. Det handler om 
etik, respekt og ordentlighed i kommunikation 
og brug af billeder.

- Reframing har en stærk praktisk tilgang til de 
mange internationale diskussioner om, hvordan 

vi fortæller historier fra udviklingslande. Deltager-
ne får redskaber til både at arbejde med en enkelt 
historie, så den viser respekt over for folks egen 
virkelighed, og til at lave en overordnet strategi 
for kommunikationens rolle i foreningen, så man 
sikrer, at kommunikation, vision og værdier spiller 
sammen, fortæller Sofie Schousboe.

- Det er styrken ved projektet – at vi trækker 
tråde fra de store diskussioner ned til et konkret 
praksisniveau.

Organisationernes rolle i Danmark
Endelig falder Reframing the Message sam-
men med den dagsorden, der fokuserer på 
de danske organisationers rolle herhjemme. 
De folkelige organisationer skal i højere grad 
arbejde med at påvirke holdninger i Danmark 
for at skabe forandringer for verdens fattige.

- Vi har i høj grad som civilsamfundsorgani-
sationer et ansvar for, hvordan den danske be-
folkning opfatter udviklingslande og vores fælles 
globale udfordringer, siger Sofie Schousboe.

Hun fortæller, at det er vigtigt, at holdnings-
bearbejdning foregår med afbalancerede og 
nuancerede budskaber, med respekt for de 
mennesker, det handler om. Men også, at de 
danske organisationer får fortalt om de større 
sammenhænge og de bagvedliggende årsager 
til fattigdom, og ikke blot om resultaterne af 
deres eget arbejde, så det bliver tydeligt for 
danskerne, at vi har et fælles ansvar.

nye rammer
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Gode  
erfaringer 
AfriCAN
Julie Louise Jensen, bestyrelsesmedlem 
i AfriCAN

Hvad har I fået ud af 
at deltage i aktiviteter 
om Reframing?
At være med i CISUs aktiviteter om Re-
framing, særligt rådgivningsforløbet og 
workshoppen vi vandt i konkurrencen, 
har givet os et nyt blik på vores kom-
munikation i organisationen. Det har 
givet os mere bevidsthed om, hvordan 
vi inddrager partneren i Syd både i tekst 
og billeder samt konkrete råd og værktø-
jer til, hvordan vi kan give en stemme til 
de unge i Ghana via citater, deres egne 
beskrivelser osv.

Hvordan har I arbejdet med 
det I har lært fra Reframing?
Vi har på baggrund af rådgivningen 
udarbejdet en elevatortale for organi-
sationen ud fra Reframing-principperne. 
Herudover er vi i gang med at omfor-
mulere og redigere dele af hjemmesiden 
samt vores kommunikationsmaterialer, 
så de er mere i tråd med principperne i 
Reframing og mere konstruktive i deres 
budskaber.

Hvordan er hele 
organisationen 
involveret i arbejdet?
Vi har sørget for at inddrage så mange 
som muligt fra organisationen i rådgiv-
ningsmøderne. 

Og så har vi fortalt om forløbet og 
ideerne i Reframing på forskellige frivil-
lig- og bestyrelsesmøder. På længere sigt 
vil kommunikationsudvalget udforme et 
sæt af retningslinjer for kommunikatio-
nen ud fra de anbefalinger, vi har fået i 
rådgivningsforløbet, og disse retnings-
linjer vil gælde for alle dele af arbejdet 
i AfriCAN.

Hvad byder  
2014 på?

I 2014 fortsætter Reframing the Message 
med at udbyde kurser og invitere foreninger 
til at indgå i en længere proces omkring ud-
vikling af kommunikationen i sammenhæng 
med foreningens værdier og visioner.

En række forskellige aktiviteter for både 
enkeltpersoner og organisationer tegner 
Reframing the Message i 2014. Der bliver 
konkrete redskabskurser om, hvordan din 
forening bruger Facebook bedst muligt, og 
hvordan foreningens hjemmeside præsen-
terer sig. Kurserne suppleres af en række 
workshops, hvor du selv skal sidde med 
fingrene på tasterne og arbejde med det, 
du har lært på kurserne.

Sideløbende med kurser og workshops 
har du mulighed for at indvie resten af din 
forening i, hvad Reframing er, og hvorfor det 
er vigtigt. Vi kommer gerne ud til dig og hol-
der oplæg om projektet for hele foreningen. 
Til efteråret udbyder CISU en konkurrence, 
hvor ti foreninger kan vinde ekstern kommu-
nikationsrådgivning i lige præcis dét, der er 
deres væsentligste udfordring.

Det kan også være, at I arbejder på en op-
lysningsaktivitet, som I vil søge CISUs Oplys-
ningspulje om, men I ønsker et indspark til, 
hvordan man kan indarbejde perspektiver 
fra Reframing.

Hele året kan du følge med i debatten 
om oplysning og finde nyttige links til vi-
dere læsning på CISUs blog om Reframing: 
reframing.cisu.dk

På hjemmesiden www.cisu.dk/reframing 
har du mulighed for at læse mere om pro-
jektet og aktiviteterne.

Tandsundhed 
Uden Grænser
Louise Munch Thomsen, kommunikations-
medarbejder i TUG

Hvad har I fået ud af at deltage 
i aktiviteter om Reframing?
Først og fremmest har Reframing-kur-
serne skabt et fokus på vores forenings 
kommunikation, som ikke tidligere har 
været et prioriteret område. Vi har fået en 
række værktøjer til, hvordan vi rent prak-
tisk griber kommunikationsarbejdet an. 
Dernæst har Reframing the Message til-
gangen åbnet vores øjne for, hvordan ikke 
blot Tandsundhed Uden Grænser, men alle 
andre NGO'er (store som små) bør lave op-
lysningsarbejde. Det er med konstruktive 
budskaber, hvor man ikke kun fortæller om 
problemerne, men også peger på mulige 
løsninger, og hvor man husker at fortælle 
de opnåede resultater. Det er også at skabe 
et nuanceret billede af udviklingslandene 
med respekt for de mennesker, man søger 
at hjælpe, og ved at give partnerne i Syd 
deres egen stemme. Nu er det nærmest 'tå-
krummende' at se kampagner, der udeluk-
kende fokuserer på katastrofer, håbløshed 
og offerskabelse, som fortæller danskerne, 
at de kan redde hele verdenssituationen 
ved blot at donere et pengebeløb. Alt i alt 
er det forfriskende at være med på 'den 
nye bølge', som viser, at der er en anden 
vej i udviklingskommunikationen.     

Hvordan har I arbejdet med 
det I har lært fra Reframing?
Vi har udviklet en ny informationsfolder, 
som vi har fået midler til gennem Refra-
ming-puljen, der rummer mange af de 
elementer, som udgør den nye tilgang. 
I skrivende stund er vi i gang med vores 
årsberetning for 2013, hvor vi som no-
get nyt giver spalteplads til vores samar-
bejdspartnere i Syd. Generelt vil vi gerne 
udvikle en model, som gør det lettere 
at få vores partnere og modtagerne af 
hjælpen i tale. Det er mest respektfuldt 
og giver et korrekt billede af vores arbej-
de - vi udfører det jo ikke alene.

Hvordan er hele 
organisationen 
involveret i arbejdet?
Hele organisationen - ansatte såvel som 
bestyrelse - er meget positivt stemt over-
for Reframing-projektet, og vi glæder os 
til at videreudvikle organisationen med 
nye aktiviteter.
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På den globale scene 
– Efter 2015 og indskrænket rum
Med FN’s 2015 mål var der ret klare mål for, 
hvordan man kan udvikle verden for de 
fattigste. 2015 er næste år, og heldigvis er 
halvdelen af målene allerede nået. Der er i 
dag 700 millioner færre fattige i verden end 
i 1990, lige mange drenge og piger kommer 
i skole, malaria og AIDS er bremset og 2.1 
milliarder mennesker har adgang til rent 
drikkevand. Men hvad så efter 2015?

- Det er i øjeblikket en stor diskussion, og der 
er en række tendenser, som også får en betyd-
ning i Danmark og i dansk sammenhæng, 
siger sekretariatsleder i CISU Erik Vithner.

Han forklarer, at det kan dreje sig om helt 
grundlæggende antagelser om udviklings-
samarbejde.

- Der har været en forståelse om, at Nord 
hjælper Syd og så laver vi noget udvikling. Dis-
kussionen vil helt sikkert handle om, at der er 
mange andre måder at bekæmpe fattigdom 
end at lave konkrete udviklingsprojekter i Syd 
hjulpet af andre lande, siger han.

Lige nu er der langt mere fokus på globale 
sammenhænge, og de har forbindelse til be-

grebet partnerskab, som CISUs medlemmer 
heldigvis i forvejen arbejder med.

- Der er en fokus på nogle grundlæggende 
sammenhænge, der fastholder nogle menne-
sker i fattigdom. Her skal vi se på, hvad sam-
menhængen er mellem Nord og Syd, og her 
har vi den direkte sammenhæng til partner-
skaberne. For måske bekæmper man bedre 
fattigdom med partnerskaber, som vi kender 
i civilsamfundet, end for eksempel den direkte 
statslige bistand, siger Erik Vithner. 

- Men det stiller også krav til udvikling af 
civilsamfundets partnerskaber.

Rettigheder og rum
Hvis man vil tilskrive civilsamfundet en bæ-
rende rolle i udvikling, bliver man imidlertid 
også nødt til at forholde sig til civilsamfun-
dets råderum. Civilsamfundet skaber æn-
dringer, og de ændringer vil ind i mellem 
møde modstand. Typisk fra stat, politikere 
og andre myndigheder.

- Der er store problemer, man ikke kan 
komme uden om. Vi hører næsten dagligt om 

historier ude fra verden om mindre råderum, 
siger Erik Vithner.

Råderummet indskrænkes, når der er min-
dre plads til at agere. Det kan ske ved ringere 
mulighed for finansiering eller retten til at 
arbejde med rettigheder.

- Nogle steder smider man simpelthen folk 
i fængsel, men der er en lang række begræns-
ninger, og de begrænsninger kan vores med-
lemmer se for deres partnere, og det mindre 
råderum må vi forholde os til, hvis vi fortsat 
skal arbejde med en rettighedsbaseret tilgang 
til udvikling, siger Erik Vithner.

Spirende demokrati 
og skrøbelighed
CISUs medlemmer er til stede i 150 lande, og 
der er selvsagt enorme forskelle i arbejde og 
udfordringer, men sekretariatsleder Erik Vith-
ner understreger alligevel vigtigheden af at få 
øjnene op for det gab, der kan være i arbejdet.

- I mange vækstlande med god gang i øko-
nomien er der også et spirende demokrati - i 
hvert fald på overfladen, men samtidig ser 
man lande i den stik modsatte situation, for-
klarer han.

- De er ekstremt skrøbelige, og det er enormt 
vigtigt, at man indser, at der er lande, hvor man 
kan arbejde på en måde, og der er lande, hvor 
man er nødt til at arbejde på en helt anden 
måde.

civilsamfundets  
kontekst

Civilsamfundet står for tiden over for en række udfordringer, der vil 
præge arbejdet globalt, nationalt og internt i CISU.
Sekretariatsleder Erik Vithner giver her i meget korte træk sit bud på den 
kontekst, CISUs medlemmer skal forholde sig til i 2014 og frem 
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I Danmark 
– Civilsamfundspolitik 
I foråret har Danmarks kommende civilsam-
fundspolitik været i høring, og den vil for-
mentlig blive vedtaget henover sommeren. 
Den afløser civilsamfundsstrategien og er 
altså en politik frem for en strategi, og der-
med er den mere overordnet.

Hvem gælder den for? 
CISUs sekretariatsleder Erik Vithner har været 
dybt involveret i at lave høringssvar, og han 
ser fem temaer, civilsamfundet i Danmark 
bør forholde sig til.

- Når det er en politik frem for en strategi, 
må vi spørge, hvem gælder den for? I praksis 
endte strategien med kun at gælde for danske 
organisationer indsatser med Syd-organisati-
oner, men kan politikken rulles ud til ambas-
saderne og ministeriet i det hele taget? Det er 
vigtigt, fordi der gives samlet set 2.7 milliarder 
kroner til civilsamfundet, men det er kun den 
ene milliard, der kanaliseres gennem danske 
organisationer, siger Erik Vithner.

Nu er spørgsmålet så, om de øvrige kana-
ler for midler til civilsamfundet også i praksis 
vil blive underlagt civilsamfundspolitikken.

Sydfunding
Et nært beslægtet tema er begrebet sydfun-
ding. Det er blevet et vigtigt i mange lande, som 
ændrer deres finansiering af civilsamfundet.

- Man flytter simpelthen funding til civilsam-
fundet rundt om i verden. Fra at gå til landenes 
organisationer og så til partnere går det frem-
over "direkte" til Syd. Selvom det jo aldrig bliver 
direkte, flytter man en række fundingmidler. 
Det er vi ikke på vej til endnu i Danmark, men 
der kommer en vigtig tematisk diskussion om 
den allerede eksisterende danske sydfunding. 
Også i den globale kontekst. Og hvilken rolle 
spiller nord her? Kan vi få det til at spille sam-
men med de danske organisationers indsatser?

Mangfoldigheden er vigtig 
Et særligt kendetegn for civilsamfundet 
og CISUs medlemmer i særdeleshed er 
mangfoldigheden. Det giver helt naturligt 
en tilbøjelighed til at opdele og kategori-

sere civilsamfundsorganisationer efter for 
eksempel størrelse eller finansiering. Der 
er fortsat tendens til at man primært ser ci-
vilsamfundsorganisationer som redskaber i 
regeringers udviklingsarbejde

- Her det meget vigtigt at fastholde hele den 
grundlæggende forståelse af mangfoldighed. 
Der er store og små, frivillige og professionelle, 
kirkelige og faglige og så videre. Det vigtige er, 
at der er alle mulige roller at spille og dermed 
en mangfoldighed af resultater, som ikke er 
afhængig af, hvordan man lige er finansieret.
 
Mangfoldige resultater
Netop mangfoldigheden af resultater er et 
andet område, civilsamfundet bør være op-
mærksom på, mener Erik Vithner.

- I den offentlige sektor og inden for vores 
område er der en resultatfiksering, og den skal 
vi være parat til at arbejde med, siger han.

Det skal dog foregå på egne præmisser.
- Det må ikke være sådan, at vi blot skal fin-

de noget, man kan dokumentere og så gøre 
nogen tilfredse. Vi skal finde, vise og kommu-
nikere det, som vi faktisk gerne vil opnå. Og det 
kan ind i mellem være et problem, for det er nu 
engang lettere at fortælle, at der er kommet 
200 nye brønde et sted end, at der er opstået 
noget organisationsliv blandt nogle unge i et 
slumkvarter i Nairobi.

Nye aktører
Endelig skal civilsamfundet forholde sig til 
det, der bliver kaldt de nye aktører. Det kan 
for eksempel være fonde, der i stigende grad 
giver civilsamfundsorganisationer opmærk-
somhed. Det er også sociale bevægelser, so-
cialøkonomiske virksomheder eller unge, der 
organiserer sig gennem sociale medier. Oven 
i det er der på verdensplan en kæmpe, der 
nu også fokuserer på civilsamfundet: EU, der 
i dag er verdens største bidragsyder til ud-
viklingsarbejde.

- Man kan nævne EU særskilt, fordi EU har fået 
en civilsamfundspolitik. Den er omfattende og 
slet ikke så dårlige endda, og den skal nu rulles 
ud i forskellige lande, lyder det fra Erik Vithner. 

Internt i CISU 
I år tager CISUs medlemmer stilling til både 
nye værdier og visioner, en ny strategi og 
endda ændringsforslag til medlemsstruk-
turen. Det afspejler en forening i udvikling.
CISU er vokset i antal medlemmer, ansat-
te og de penge, der bliver kanaliseret ud i 
projekter, men det har altid været sådan, 
at der har været penge til alle, der har haft 
et relevant projekt. CISUs størrelse har dog 
også nogle konsekvenser.

- Politisk må vi forholde os til, at jo større 
man bliver, jo mere sårbar er man over for of-
fentligheden og det politiske system. Derfor 
må vi være meget bevidste om vores rolle og 
bygge en stærkt forståelse af CISU og med-
lemmernes rolle op. Det betyder at vi alle må 
være mere synlige og udadvendte. Det skal 
CISU kunne reagere på, siger Erik Vithner.

CISUs størrelse og mange medlemmer 
giver også anledning til refleksion.

- CISU er stor og differentieret, og vi skal 
kunne håndtere meget forskellige behov og 
vilkår. Vi skal kunne arbejde med forskellige 
temaer, og her er et gennemgående tema 
for eksempel partnerskaber. Vi arbejder alle 
sammen med, hvordan man sikrer et stærkt 
partnerskab i Danmark og på den globale 
scene, siger Erik Vithner.

CISUs medlemmer skal også påtage sig 
en del af ansvaret for lobbyarbejde og ad-
vocacy for at sikre Syd-partneres adgang til 
at påvirke i vores del af verden.

- Vi skal gøre vores rolle meget klar, og vi 
har et stort arbejde med at tænke over vores 
indsatser i Nord, siger Erik Vithner.

Det arbejde kan for eksempel imødegå 
den bekymring, politikere giver udtryk for, 
når der er usikkerhed om befolkningens 
opbakning til udviklingsarbejde.

- Den usikkerhed er i modstrid med det en-
gagement, vi ser blandt CISUs medlemmer, så 
det skal vi have kommunikeret ud, siger han.

Desuden er CISU medlem af netværk i op-
brud så som NGO FORUM og Concord-Dan-
mark (netværk for udviklingsorganisationer 
relateret til EUs udviklingsarbejde). 

- Nu vil man samle et nyt netværk med nye  
strukturer, og det er klart, at i det netværk skal 
vi markere os, så det bliver til gavn for både 
CISU-medlemmer, der er medlem af netvær-
ket, og for de CISU-medlemmer, der ikke har 
mulighed for at deltage, siger Erik Vithner. 

- CISU stærke rolle og mange års erfarin-
ger i kapacitetsopbygningen af de danske 
organisationer skal forsat  være at finde cen-
tralt i det danske udviklingsmiljø
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Civilsamfundet

Fire skarpe til 
Ingrid Srinath:
CISU havde inviteret den tidligere for-
mand for CIVICUS (international sam-
menslutning af civilsamfundsorganisa-
tioner baseret i Johannesburg, Sydafrika) 
Ingrid Srinath som hovedtaler på træf-
fets første dag. Srinath var et scoop. 
Med humor og i stærke vendinger fik 
hun formuleret civilsamfundets største 
udfordring: At skabe rum for eksistens 
og udfoldelse over hele kloden.

Vi fangede hende på falderebet, og vi 
bad hende reflektere over træffet.

1:  Hvad er dit overordnede indtryk 
af civilsamfundstræffet?

Deltagerne her er alle klar over, at der behov 
for at gøre ting på en ny måde. Jeg fornem-
mer, at folk med deres hoveder forstår, at for-
andring er nødvendig, men de føler det ikke 
i deres hjerter. Deltagerne leder efter nogen, 
der vil samle energien fra træffet og tage det 
første skridt i en ny retning i morgen.

2:  Hvad har du oplevet på træffet, som 
har haft din særlige interesse?

Jeg er blevet rørt af at se og høre deltager-
nes engagement omkring at skabe rum for 
civilsamfundet over hele kloden.

3:  Med diskussionerne fra træffet 
i baghovedet, hvor ser du det 
danske civilsamfund om ti år?

Jeg er bekymret for, at rummet for civilsam-
fundet i Danmark indskrænkes fra politisk 
hånd, hvis ikke de danske organisationer 
forstår at engagere befolkningen i deres ar-
bejde. Der er brug for befolkningen. Staten 
kan tilbyde økonomisk støtte, men befolk-
ningen er vores berettigelse på længere sigt. 
Efter min mening er fundraising et middel til 
at skabe den nødvendige opbakning.

4:  Hvordan tror du, at de danske 
civilsamfundsorganisationer er 
forberedt på de udfordringer?

Jeg tror overhovedet ikke, de er forberedte. 
På en eller anden måde nægter Danmark 
at tro, at hvad der er sket i bl.a. Canada og 
Holland (store nedskæringer grundet re-
geringsskifte red.) ikke kan ske i Danmark 
og derfor har I ikke handlet på det endnu. 
Hvad I kunne gøre var at starte en offentlig 
samtale med befolkningen. Se mod Irland 
for inspiration og lad jer skræmme af det 
dårlige eksempel fra Canada.

I oktober 2013 havde NGO FORUM invite-
ret hele det danske civilsamfundsmiljø til 
et to-dags træf i det gamle lokomotivværk-
sted i København. 90 personer fra CISUs 
medlemsorganisationer var repræsenteret 
blandt de mere end 300 deltagere på træffet, 
der løb fra søndag 27. til mandag 28. oktober. 
Formålet var at samle miljøet og tage pulsen 
på de danske civilsamfundsorganisationer 
anno 2013, men i ligeså høj grad at levere 
konkrete input til den kommende civilsam-
fundspolitik. Input blev på træffets sidste 
dag overleveret til den daværende minister 
for udvikling Christian Friis Bach.

Nye samarbejder
I et miks af hovedtalere, workshops og de-
batter blev temperaturen på civilsamfundet 
i Danmark og resten af verden taget i løbet 
af to dage. I fokus var, hvordan civilsam-
fundsorganisationer i Danmark fortsat kan 
forblive relevante fattigdomsbekæmpere 
i en globaliseret verden, hvor Sydfunding 
spiller en stadig større rolle. Nye samarbejder 
var en af løsningerne. Samarbejde med løse 
ungdomsbevægelser, med erhvervslivet og 
andre samfundsaktører. De nye samarbejder 
skal først og fremmest arbejde med at sikre 

civilsamfundets rum og plads til at arbejde 
både ude i verden og hjemme i Danmark.

Sekretariatsleder på CISU, Erik Vithner, 
slog i den afsluttende debat en streg under 
det mangfoldige og folkeligt forankrede 
civilsamfunds rolle i udvikling, da han sag-
de, at vi ikke må glemme rødderne i store 
internationale alliancer. Erik Vithner under-
stregede også, at gensidige bidrag i part-
nerskaber mellem danske organisationer og 
organisationer i udviklingslande skal være 
omdrejningspunktet i samarbejdet.

Aftryk om partnerskaber 
og Sydfunding
På det, der blev kaldt træffets tredje dag 
nogle uger senere, var omkring 30 civilsam-
fundsorganisationer samlet for at tage dis-
kussionerne videre og mere præcist for-
mulere en række fælles konkrete input til 
Udenrigsministeriets videre arbejde med 
den kommende civilsamfundspolitik. CISU 
bidrog og var med til at formulere inputs 
omkring partnerskabsforståelsen og Syd-
funding. CISU lagde vægt på, at Sydfunding 
skal fokusere på kapacitetsopbygning, så det 
bliver muligt for en bred af vifte af civilsam-
fundsorganisationer i Syd at søge midler.

Civilsamfundstræf
2013

Efteråret 2013 bød på to dages diskussion om danske 
civilsamfundsorganisationers rolle fremadrettet. ”Lad os 
fokusere på det gensidigt forpligtende partnerskab mellem 
Danmark og fattige lande,” var CISUs budskab.
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Brug medlems-
universet
Verdenskortet på midtersiderne i 
Status og Perspektiver viser impo-
nerende mange steder verden over, 
hvor CISUs medlemsorganisationer 
enten har projekter eller samarbejds-
partnere. Oplysningerne er trukket 
fra det medlemslogin, der er på 
CISUs hjemmeside, hvor alle med-
lemmer selv skal stå for at opdatere 
oplysninger om deres forening. Det 
kan du bl.a. bruge til at se, hvilke 
kurser din forenings medlemmer 
har været på. På den måde kan din 
forening få et overblik over den nye 
viden og kunnen, som medlemmer-
ne har tilegnet sig. Har du tjekket om 
oplysningerne om din forening er 
korrekte?

#BetheChange 
– global 
kampagne
CIVICUS har iværksat en global kam-
pagne under overskriften BE THE 
CHANGE. Kampagnens platform 
– hjemmesiden civicus.org/bethe-
change - vil forbinde mennesker på 
tværs af kloden, gennem udveksling 
af historier, evner og erfaringer. CI-
VICUS inviterer dig til at dele historier 
om kampagner fra hele verden og 
blive en del af en voksende global 
bevægelse for positiv social foran-
dring. På hjemmesiden kan du også 
tilbyde dine kompetencer til at hjæl-
pe andre med deres kampagner eller 
finde folk, der kan hjælpe dig.

Politisk 
interesse
CISUs formand Susanne Volqvartz 
og sekretariatsleder Erik Vithner er 
efterhånden nået gennem rækken 
af folketingets udviklingsordføre-
re, der alle har fået et besøg og en 
snak om CISU og civilsamfundet. Erik 
Vithner fortæller, at det har været til 
stor gavn at mødes med politikerne 
ansigt til ansigt.

- Bestyrelsens ønske om at gennem-
føre runden var yderst veltimet, idet 
den nye civilsamfundspolitik er på vej. 
Ordførerne var, på tværs af partiskel, 
yderst interesserede og lydhøre, så jeg 
vurderer, at der er grobund for en god 
dialog, siger han.

EU parla-
mentsvalget og 
udvikling
EU er på verdensplan den største 
bidragsyder til det internationale 
udviklingssamarbejde. Alligevel er 
der ingen danske EU parlamentari-
kere, der sidder i et eneste udvalg 
i EU, der har med udviklingspoliti-
ske spørgsmål at gøre. Det vil Con-
cord Danmark forsøge at ændre 
på i samarbejde med flere af CISUs 
medlemsorganisationer op til EU 
parlamentsvalget den 25. maj 2014.

Ny national 
platform for 
udviklings-
miljøet
NGO Forum og Concord (ngo-net-
værket for EU’s udviklingspolitik) 
bliver i løbet af foråret 2014 lagt 
sammen til en fælles national plat-
form for danske civilsamfundsorga-
nisationer. Den nye platform, med 
arbejdstitlen NY FORUM, skal vare-
tage kapacitetsopbygning inden 
for miljøet, lave advocacy og styrke 
netværksdannelse om forskellige 
faglige emner. Berit Asmussen er 
ansat som sekretariatsleder af den 
ny platform.

Hvad skal 
verden 
prioritere?
Hvad skal vi stille op efter 2015 Må-
lene? Skal uddannelse, jobskabelse 
eller internetadgang være fælles 
målsætninger? Det spørgsmål har 
FN inviteret dig og din familie til at 
svare på igennem deres kampagne 
My World. 1,5 mio. mennesker fra 
194 lande har allerede bidraget, men 
kun 2700 danskere har afgivet deres 
stemme. Det tal kan du være med 
til at hive i vejret. På www.mywor-
ld2015.org kan du sætte kryds ud for 
de seks ud af 16 områder, der er de 
vigtigste for dig og din familie og på 
den måde være med til at vise FN, 
hvordan de skal prioritere de inter-
nationale indsatser efter 2015. 
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Som noget nyt i år er vi begyndt at arbejde 
med flere forskellige kursustyper, blandt 
andet opfølgende workshops og behovs-
baserede workshops. 

De opfølgende workshops er et forsøg 
på at få arbejdet mere med integration af 
læring i organisationerne frem for blot hos 
enkelt individer. En opfølgende workshop 
giver deltagerne mulighed for at gå hjem og 
prøve nogle ting af i sin organisation efter et 
kursus for derefter at komme tilbage og få 
feedback og sparring på processen. 

De behovsbaserede workshops er et for-
søg på at lave kurser, der er endnu mere 
skræddersyede til en bestemt målgruppe 
end normalt – især ift. de mere erfarne orga-
nisationer. Disse workshops fremgår ikke af 
kursuskalenderen, men de relevante organi-
sationer bliver kontaktet direkte i forbindelse 
med hver udbudt workshop. 

Rekordmange kurser - igen
Sidste år var 214 foreninger repræsenteret på 
80 kurser, og tendensen med mange kurser 
og en mangfoldighed af deltagere ser ud til 
at fortsætte. I foråret 2014 udbyder CISU så-

ledes 52 kurser. Det er ny rekord for et enkelt 
semester, og med 784 tilmeldte ser det ud til, 
at der for femte år i træk vil være over 1200 
deltagere på CISUs kurser i år.

Antallet af deltagere på kurserne er no-
genlunde konstant med mellem 15 og 20 
i gennemsnit de seneste 15 år. Mange af 
kurserne er fyldt helt op, og de har flere på 
venteliste. 

Takket være EU-midlerne fra Reframing 
the Message vil alle kommunikationskurser 
i 2014 være gratis lige som alle andre fyraf-
tensmøder. Andre kurser koster mellem 200 
og 500 kr. alt efter om de er aften, heldags 
eller weekendkurser.

Det sker desværre ind i mellem, at nogle 
kursusdeltagere ikke kan komme og glem-
mer at melde afbud. Det er især ærgerligt, 
hvis der er venteliste. Derfor er der fra i år 
indført et gebyr på 100 kr. for at blive væk 
uden at melde afbud senest et døgn før.

Større variation i 
kursustyper 

Kurser

Derudover kan du dig orienteret på cisu.dkFagligt Fokus
2013 var et år med stor interesse for Fagligt Fokus. Der var mellem 20 og 75 deltagere til hver 
af de 10 arrangementer om forandringsteori, måling af advocacy og sydfunding.

Fagligt Fokus er et initiativ under NGO Forum og varetages af CISU. I 2012 var der størst 
fokus på individuel kapacitetsudvikling, mens der i 2013 var der fokus på organisatorisk 
forankring. Det skete gennem erfaringsudveksling på tværs i miljøet, og resultatet var blandt 
andet seks diskussionspapirer om Theory of Change, måling af advocacy og sydfunding. Det 
blev også til et høringssvar til den nye civilsamfundspolitik.

2014 vil blive brugt på at udarbejde materialer på baggrund af arrangementer. Det vil 
blandt andet dreje sig om inspirationshæfter til organisationer.
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1.  april – ansøgningsfrist civilsamfundspuljen
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1. september: ansøgningsfrist Civilsamfundspuljen

Periode:  Medio august til medio december:  

Efterårets kurser
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12. september: Verdens Bedste Nyheder kampagnedag

1. oktober: Ansøgningsfrist Puljen for Klima og Miljø. (Foreløbig dato)

Efterårsferie

1. novem
ber: Ansøgningsfrist O

plysningspuljen
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