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Om CISU

OM CISU
CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af 267 folkelige foreninger
i Danmark, der alle er engagerede i udviklingssamarbejde – enten som deres
hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.
Forsidefoto
Folkemødet 2019: Wakib
Bunnya, Team Leader, Open
Space Centre, Uganda, fortæller
om sine oplevelser som
ung aktivist og hvilken rolle
verdensmålene spiller i hans
arbejde. Oplægget var en del
af de mange arrangementer,
CISUs medlemsorganisationer
afholdt på kutteren Anton under
Folkemødet 2019.
Wakib var inviteret til Danmark
af Crossing Borders, der også var
vært ved debatten, hvor også
unge fra Ghana, Sierra Leone og
Zimbabwe udvekslede erfaringer
med danske unge aktivister.

• Medlemsorganisationerne er vidt forskellige og afspejler den mangfoldighed, der er
en af CISUs værdier. På trods af deres forskellighed har de dog typisk det til fælles,
at deres arbejde er baseret på en høj grad
af frivillighed og et partnerskab med organisationer i udviklingslande.
• M
 edlemstallet har været stigende fra 30
i 1995 og har de senere år stabiliseret sig
lige under 300. Du kan se CISUs medlemsliste på cisu.dk/medlemsoversigt eller på
bagsiden af magasinet.

Foto: Anette Sønderby

• A
 lle medlemsorganisationer har adgang
til kurser og gratis rådgivning om, hvordan
udviklingsindsatser og -programmer samt
oplysningsaktiviteter kan tilrettelægges
og gennemføres, om strategi og organisationsudvikling og om samarbejde med
partnere i udviklingslande.
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• CISU forvalter blandt andet Civilsamfundspuljen på vegne af Danida. Puljen
støtter folkelige organisationers indsatser
i udviklingslande med såvel bevillinger
til bestemte indsatser som med flerårige
programbevillinger. Udover Civilsamfundspuljen administrerer CISU Den Danske Nødhjælpspulje, DERF, en europæisk
oplysningspulje, Frame, Voice, Report! Og
CISUs egen oplysningspulje, der støtter
oplysningsaktiviteter i Danmark.

Miljømærket tryksag
5041 0546
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• Gennem rådgivning og kurser udvikler CISU
medlemsorganisationers faglige kompetencer for at styrke ligeværdige partnerskaber og fremme gensidige bidrag til
udvikling mellem danske organisationer
og partnere i udviklingslande.

• CISU laver også træningsmateriale og
faglige papirer om blandt andet indsatsplanlægning, finansielle standarder, udviklingstrekanten, partnerskaber og fortalervirksomhed. Materialerne står til rådighed
for alle via hjemmesiden www.cisu.dk.
• C
 ISU repræsenterer sine medlemsforeninger i Globalt Fokus og en række tværgående råd og udvalg. Desuden arbejder CISU
for at fremme medlemsforeningernes interesser i forhold til Udenrigsministeriet
og Folketinget.
• Udgifterne til rådgivning og kurser dækkes
via tilskud fra Danida. Den politiske indsats
på vegne af medlemsorganisationerne finansieres alene via medlemskontingenter
og andre egenindtægter.
• CISUs medarbejdere rejser jævnligt i samarbejdslande i Afrika, Asien og Latinamerika.
Læring og erfaringer bliver stillet til rådighed for blandt andet medlemsorganisationerne, det øvrige udviklingssmiljø samt de
danske ambassader.
•V
 arige forandringer i udviklingslande, kræver også ændringer i Danmark. Derfor støtter CISU oplysning, kampagner og holdningsbearbejdning i Danmark via kurser,
rådgivning og gennem vores egen oplysningspulje. CISU er desuden repræsenteret
i Verdens Bedste Nyheders bestyrelse.

LÆS OM

2019-2020 ENGAGEMENT
OG OMSTILLINGER
Denne udgave af Status og Perspektiver er en
smule anderledes end tidligere udgaver. Den
er stadig bestyrelsens skriftlige beretning, og
den er stadig en afrapportering af, hvad der er
sket siden sidst, og tanker om perspektiverne.
Men som så meget andet i en tid præget af
coronaen er genkendeligheden kombineret
med noget anderledes. For eksempel er bestyrelsesåret blevet 50 pct. længere, da vi blev
nødt til at udskyde generalforsamlingen fra
april til september.
Det har bevirket, at man indimellem skal holde tungen lige i munden, når man beretter om
bestyrelsesåret: Alle tal og afrapporteringer er
som sædvanlig for kalenderåret. Det vil sige

2019. Men lige som de foregående år, hvor vi
har skullet forholde os til årets tre første måneder, skal vi altså i år forholde os til årets første
otte måneder. Udover de vanskelige forhold,
som coronapandemien har været skyld i, har
2019 og den første halvdel af 2020 været præget af det, der altid har kendetegnet CISUs
medlemsorganisationer: Engagement. Det
var på dagsordenen på sidste generalforsamling, mange mødte det i vores samarbejde
på Folkemødet, folketingets ordførere blev
introduceret til det på et møde i efteråret, det
blev dokumenteret i medlemsundersøgelsen
og i 2020 blev der afsat penge til en særlig
støtteform for engagement. God læselyst
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Bestyrelsens beretning

BESTYRELSENS
BERETNING
Bestyrelsesåret 2019/2020 har set noget anderledes ud end vi har været
vandt til i CISU gennem de sidste 25 år.
Bestyrelsesåret 2019/2020 har set noget
anderledes ud end vi har været vant til i
CISU gennem de sidste 25 år. Vi var klar til
at afholde CISUs generalforsamling og fejre
CISUs 25-års jubilæum i april, men i marts
lukkede Danmark ned og dermed også CISU.
Vi besluttede at udskyde generalforsamling
og jubilæumsfest. Corona har ændret meget
for alle i verden, men én ting er ikke ændret,
og det er, at CISU er sine medlemsorganisationer, og generalforsamlingen er det
sted, hvor vi samles. Det er her, vi ytrer vores mening og har diskussioner om, hvordan
CISU skal udformes i fremtiden. Det var derfor trist at skulle rykke begge begivenheder,
men valget for udskydelse var ikke så svært.
Vi ville mødes som medlemmer, og derfor
blev generalforsamlingen udskudt.
Grundet denne udskydelse dækker dette
års beretning perioden fra maj 2019 til september 2020.
4 | STATUS & PERSPEKTIVER 2019-20

COVID-19 har også i høj grad haft betydning
for os som medlemsorganisationer samt vores partneres arbejde ude i verden. I midten
af august har CISU modtaget omkring 85 henvendelser om ændringer fra bevillingshavere
i alle puljerne. Krisen er på ingen måde overstået, og det må forventes at påvirke vores
arbejde fremover. Som civilsamfundsorganisationer, der samarbejder med partnere overalt i verden, skal vi bidrage til både at afbøde
konsekvenserne her i Danmark men også ude
i verden. Derude, hvor store befolkningsgrupper bliver endnu hårdere ramt. Sammen med
partnere overalt i verden må vi bidrage til at
afbøde det værste og finde løsninger på de
problemer, der dukker op – i alle dets vidt
forskellige afskygninger.

Stærkere og større puljer
Det er lykkedes at få tilført yderligere midler
til CISUs puljer. 40 millioner kroner over tre

år til klimaindsatser og 20 millioner kroner,
som i 2020 skal gå til understøttelsen af det
folkelige engagement i udviklingssamarbejde. Og lige inden sommerferien kunne vi
meddele, at Udenrigsministeriet har bevilget
15 millioner kroner til i efteråret at give støtte
til indsatser under overskriften: Råderum.
Indsatserne skal bidrage til at styrke demokratiet og udvide basale frihedsrettigheder,
som er blevet indskrænket under dække af
coronapandemien.
I det forgangne år er CISUs indsatser yderligere blevet styrket. Retningslinjerne for
Civilsamfundspuljen er endnu engang blevet opdateret og gør det nu muligt at få støtte til små indsatser, tilføre en nexustilgang til
indsatser i skrøbelige situationer og CISU har
etableret en støttemulighed for folkeligt engagement samt integreret bæredygtighed i
retningslinjerne. Programansøgningsrunden
var vellykket og fik godkendt syv programmer med bevillinger frem til 2023. Nødhjælpspuljen DERF har også fået opdateret
retningslinjer, og det har givet mulighed for
at få støtte til forebyggelse af humanitære
kriser. Der var stor interesse for EU-oplysningsprojekt ”FRAME, VOICE, REPORT!”, som
støtter kommunikation om verdensmålene,
og CISUs egen oplysningspulje har haft to

På Folkemødet 2019 deltog flere medlemsorganisationer med events om alverdens emner. Her er blandt andet IMCC og Sexpressen i gang med en workshop om unge og deres grænser og gråzoner.
Foto: Anette Sønderby

ansøgningsrunder, hvor begge havde stor tilslutning. Engagementspuljens første runde
og DERF-COVID-19-call’et blev også afgjort.
Ved begge runder oplevede CISU stor interesse og blev desværre nødt til at give mange
støtteværdige ansøgninger afslag.
I alt har CISU haft mulighed for at formidle
188 milioner kroner, der bliver brugt på at
skabe meningsfulde resultater for bæredygtig udvikling.
Bestyrelsen er meget stolte af, at Udenrigsministeriet ser CISU som en solid organisation, der har en stor kvalitet, når det gælder
puljeforvaltning og ligeledes har formået
at blive den mest mangfoldige og bredest
geografisk placerede civilsamfundsplatform
og puljeordning. Også set i et internationalt
perspektiv. Tak til alle CISUs medlemsorganisationer for at bidrage til det store folkelige engagement det skaber meningsfulde, bæredygtige resultater. Og derved
også tak til sekretariatet i CISU for hver dag
at leve op til den høje kvalitet, der er med til
at gøre CISU til den stærke organisation, vi er
i dag. Det netop afsluttede review, som CISU
gennemgår hvert fjerde år, har slået fast, at
CISUs medlemsorganisationer og brugere
sammen med deres partnere opnår relevante resultater, og at CISU gennem koblingen
af puljer og kapacitetsudvikling understøtter
dette på en god og effektiv måde. En stor
tak til Udenrigsministeriet for deres vilje til
at støtte det mangfoldige civilsamfund, der
understøtter den bæredygtige udvikling i
syd gennem partnerskaber. Vi ser frem til
mange års videre samarbejde.

Engagement på nationalt
plan - både fysisk og virtuelt
CISUs bestyrelse har, udover de normale arbejdsgange, arbejdet mere fokuseret for at
understøtte sekretariatets arbejde og sikre,
at medlemsorganisationerne får de bedst
mulige vilkår. Bestyrelsen har siden sidste
generalforsamling gjort en indsats for at
være mere aktive eksternt, så kendskabet
til CISU bliver øget og der måske kan opstå nye muligheder. Bestyrelsen har været
med til debat med de politiske ordførere,
været vært for minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehns besøg på sekretariatet i Aarhus og sammen med ministeren
været afsender på en artikel, der hylder
de danske frivillige og deres engagement
til international udvikling. Inden sommer-

ferien var CISU sammen med de to andre
danske puljeordninger, Dansk Handicap
og Dansk Ungdomsfællesråd til møde med
udviklingsministeren og embedsværket. Vi
havde lavet et fælles oplæg som indledning
og efterfølgende havde vi en god dialog om
de frivillige indsatser og vigtigheden af at
mindre civilsamfundsorgaisationer baseret
på frivillige også er en kæmpe resurse der
har indflydelse og skaber resultater. Det er
tydeligt, at vi sammen står stærkest og alle
tre puljeordninger vil fortsætte arbejdet, så
vi sikrer os, at der er en fortsat politisk forståelse for de resultater der skabes ved at
aktivere og forankre forandringer gennem
frivillighed og i et partnerskab med syd.
Årets studietur foregik i Danmark og fokuserede på det danske arbejde med verdensmålene. Engagementet på det nationale plan er blevet støttet, og bestyrelsen er fast
besluttet på at understøtte koordineringen,
så vi benytter vores ressourcer bedst som
civilsamfundsaktør i Danmark. Derudover
har bestyrelsen selv valgt at øge engagementet på de sociale platforme, så vi oftere
og tydeligere fortæller om, hvad vi laver i
bestyrelsen, og hvilke emner, vi behandler
som medlemmer af CISUs bestyrelse.
I efteråret havde bestyrelsen en fælles strategidag med sekretariatet, hvor vi sammen
fik behandlet mulige fremtidsscenarier med
meget forskellige udfald – ingen af grupperne havde dog forudset en global pandemi.
De næste års arbejde vil kræve fokuseret og
fortsat styrket arbejde, blandt andet grundet
det forventede fald i BNI, for at sikre puljerne.
Vi ser frem til udfordringerne og vil efter bedste evne støtte sekretariatet og medlemsorganisationerne, hvor det er nødvendigt.

Samlet er vi stærkest og
sådan har det været i 25 år
Medlemsorganisationerne er kernen af CISU,
og denne støtte er uden sammenligning det,
der vægter højst, når vi er ude og forhandle nye aftaler. Tusind tak til de mange, der
deltog i vores medlemsundersøgelse. Fra
medlemsundersøgelsen blev det klart, hvor
folkelige og engagerede medlemsorganisationerne er. Alt i alt er der 1,8 millioner
medlemmer i medlemsorganisationerne,
500.000 bidragsydere og over 300.000 frivillige. Vi lægger som gennemsnit 14 timers
frivilligt arbejde om måneden for at nå vores
organisationers mål og arbejder inden for
alle verdensmål. Det er imponerende! Vi håber, at I har lyst til sammen med CISUs bestyrelse og sekretariat at være mere udadvendte, kommunikerende og diskuterende med
vores omverden – om verden. Vi skal fortælle,
hvad vi laver, diskutere verdensmålene globalt og nationalt samt være klar til at gå i ny
dialog med potentielle samarbejdspartnere.
Danmark er ved at åbne stille og roligt op,
og det samme er CISU, selvom det er under
anderledes forhold end før. Vi glæder os
over, at det nu er muligt at mødes til CISUs
generalforsamling og lægge de overordnede
rammer for CISUs fremadrette arbejde. Generalforsamlingen er vigtig for os, da det er her vi
samles som medlemmer og her vi kan påvirke
grundlaget for CISUs fremtid og retning.
Jeg glæder mig til fest, begejstring og endnu
et års meningsfuldt arbejde.
På vegne af bestyrelsen,
Katrine Skamris,
Forperson i CISU

Farvel til sekretariatsleder Erik Vithner
I foråret modtog bestyrelsen besked om, at sekretariatsleder gennem 18 år, Erik Vithner,
går på efterløn med udgangen af september. Erik har gennem sit virke som sekretariatsleder formået at gøre CISU til en succes. Ikke blot fordi organisationen er vokset og
har formået at forvalte flere midler til at skabe bæredygtige, meningsfulde resultater,
men også fordi han har skabt en CISU-kultur. Det er ikke let at sige farvel til Erik, men
han efterlader en organisation i topform, som vi ser frem til at føre videre med de kvaliteter og det potentiale, der er opbygget. Jeef Bech, tidligere sidestillet leder og faglig
leder, indtræder nu som leder og fra 3. august tiltrådte Andreas Møller Andersen som
administrativ leder. Både bestyrelsen og sekretariatet glæder sig til at fortsætte arbejdet
og byder Andreas hjertelig velkommen.
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Økonomi

Foto: En plade fra Folkekirkens Nødhjælps Nødbingo.

CISUS NØGLETAL
Langt størstedelen af CISUs aktiviteter er finansieret af midler fra Udenrigsministeriet,
UM. Den største del af aktiviteterne er forvaltning af puljer og udlodning af puljemidler til bevillinger samt rådgivning, kurser og
faglig formidling og oplysning. De fleste af
midlerne til puljerne fra UM fastlægges ved
tilsagn i den årlige danske finanslov, mens en
mindre del af midlerne er bevilget direkte til
CISU af Udenrigsministeriet.
Hovedparten af CISUs puljeaktiviteter med
videre forvaltes via et samlet aftalegrundlag,
mellem CISU og Udenrigsministeriet, med
tillæg. Der er dog særlige aftaler for forvaltningen (Management) af Danish Emergency
Relief Fund (DERF) samt de to mindre puljer
Naboskabspuljen og Puljen for Klima- og Miljø, hvoraf sidstnævnte blev afsluttet i 2019.
Alle CISUs foreningsaktiviteter, såsom
bestyrelsen, den årlige generalforsamling
og politisk arbejde, dækkes af CISUs egne
midler, typisk af medlemsorganisationernes
kontingenter.

CISUs omsætning,
puljer og projekter
CISU havde i 2019 en samlet omsætning på
cirka 226,1 mio. kr. Omsætningen kommer
primært fra aftalerne med Udenrigsministeriet samt fra CISUs medlemskontingenter.
Derudover modtog CISU igen et driftstilskud
fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer, Udlodningsmidlerne, på 53.718 kr.
CISU forvaltede i 2019 fire puljer for
Udenrigsministeriet: Civilsamfundspuljen
med årligt budget på 162,5 mio. kr., Nødhjælpspuljen Danish Emergency Relief Fund

(DERF) med et årligt budget på 25 mio. kr. og
forvaltning og monitorering af bevillinger fra
de afsluttende puljer: Puljen for Klima samt
Miljø og Naboskabspuljen.
Endvidere har CISU en forvaltnings-/managementaftale for 2017-2020 af Nødhjælpspuljen (DERF), til en samlet kontraktværdi af
7.546.143 kr. Management-aftalens udgifter
for 2017-2019 var i alt 5.422.397 kr., og 2020
budgettet for aftalen var 2.123.746 kr.
I december 2018, blev der på grundlag af
Finanslov 2019 stillet en tilsagnsramme til
rådighed på 40 mio. kr. som en del af den såkaldte Climate Envelope 2018: Support to civil
society action through CISU; disse midler er
integreret i den eksisterende Civilsamfundspulje i 2018-2021, og dermed til bevillinger
med fokus på verdensmål 13, samt understøttende aktiviteter, herunder kapacitetsopbygning, formidling med videre.
I december 2019, blev der stillet et ekstraordinært tilsagn på 20 mio. kr. til rådighed
i 2020 til en ny støttemodalitet for folkeligt
engagement forvaltet af CISU. Denne nye
støttemulighed vil ligeledes blive integreret i den eksisterende Civilsamfundspulje i
2020, og dermed til bevillinger med fokus på
folkeligt engagement, samt understøttende
aktiviteter, herunder kapacitetsopbygning,
formidling med videre.
Som en del af Danmarks respons på
COVID-19 blev der i begyndelsen af april
2020 indgået en aftale i Folketinget om
COVID-19-repons – udviklingspolitisk og
humanitær hjælpepakke. Hjælpepakken
inkluderer et ekstraordinært tilsagn på 25
mio. kr. til ekstra støtte til kriserespons via
Nødhjælpspuljen, DERF. Senere på somme-

Udviklingen i CISUs omsætning
År
Omsætning foreningen CISU
Omsætning puljerne
Omsætning i alt

2016

2017

2018

2019

11.881.708

13.453.587

15.948.341

17.228.910

129.469.575

159.842.680

210.560.279

208.829.438

141.351.283

173.296.267

226.508.620

226.058.348
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ren blev der desuden indgået en aftale om
ekstraordinære midler til en pulje, der skal
styrke civilsamfundets råderum.
Som vist i skemaet nedenfor, er der sket
en betydelig udvikling i CISUs omsætning fra
2016-2019, hvor den samlede årlige omsætning har været stigende i de senere år, efter
finanslovsnedskæringerne i 2016.
I perioden har foreningens andel været
relativ konstant, mellem 7-8 pct. af den samlede omsætning. Udviklingen i omsætningen har overvejende været i midlerne som
CISU har til rådighed i de forskellige puljer
til bevillingsudlodning.
Udover puljeforvaltningen og tilhørende
aktiviteter for Udenrigsministeriet, medlemskontingenter m.v., har CISU, sammen
med fem andre europæiske organisationer,
en EU-bevilling til projektet Frame, Voice,
Report! (FVR), et treårigt projekt fra december 2017 – november 2020, med et samlet
budget, for alle partnerne, på i alt 7 mio. EUR.
Dette projekt skaber en mere diversificeret
omsætning for CISU, og flere finansieringsmuligheder for de danske NGO’er, som har
søgt midler via projektet.

CISUs egenkapital
CISUs forvaltning af puljerne i hht. aftalerne
med Udenrigsministeriet påvirker ikke direkte foreningens resultat, da uforbrugte midler i de enkelte puljer overføres til næste års
budget og/eller anvendes inden for andre
rammer efter aftale med UM. Derfor er det
kun foreningens regnskab, som skaber et resultat for regnskabsåret, og dermed påvirker
foreningens egenkapital. Årets resultat overføres til egenkapitalen hvert år, og regulerer
dermed foreningens egenkapitals størrelse.
Til generalforsamlingen i april 2019 godkendte CISUs medlemsorganisationer et
foreningsbudget for 2019 med et forventet
resultat på 76.326 kr. for 2019. Det faktiske
resultat for 2019 er på 77.982 kr., og dermed
følges det godkendte budget for 2019.
I 2018 besluttede bestyrelsen at øge egenkapitalen, således at den ved udgangen af
2018 og 2019 forventedes at være 2,1 mio.
kr. I 2019 har bestyrelsen valgt at øge egenkapitalen. På generalforsamlingen i 2019,
blev det godkendt at egenkapitalen indtil
andet besluttes, skal udgøre mindst 2.3 mio.
kr. Opjusteringen af den forventede egenkapital skyldes, at foreningen og dermed forpligtelserne er blevet større i de sidste år, og
derfor finder bestyrelsen det nødvendigt at
øge egenkapitalen tilsvarende.
CISUs organisatoriske årsregnskab kan
altid findes på cisu.dk.

Indflydelse

CISU SKABER PLATFORME
FOR INDFLYDELSE

Fotos: Annette sønderby

CISUs arbejde i Danmark drejer sig hovedsageligt om puljeforvaltning og
kapacitetsopbygning, men en tredje væsentlig del er CISUs arbejde som
forening, hvor medlemsorganisationernes sag bliver repræsenteret i netværk,
og hvor platforme bliver stillet til rådighed.
I det daglige arbejde handler det om ansattes deltagelse i netværk som Globalt Fokus,
men der er også mere tydelige platforme
som for eksempel Folkemødet på Bornholm
eller ved møder med politikere.

Politikere lytter til CISUs
medlemsorganisationer
Resultaterne fra den store medlemsundersøgelse blev en uge efter sin færdiggørelse i december 2019 præsenteret for udviklingsminister Rasmus Prehn, da han besøgte CISUs
sekretariat. Mangfoldigheden i medlemsorganisationer og det faktum at de har over
500.000 bidragsydere og mere end 300.000
frivillige bestyrkede ministeren i vigtigheden
af at støtte det danske engagement.
Sidste efterår var de nyvalgte udviklingsordførere inviteret til debat med CISUs
medlemsorganisationer, og her mødte 90
deltagere op. Her gav politikere som Halime
Oguz fra SF og Karen Ellemann udtryk for at
de var glade for at kunne lytte og sætte sig
mere ind i et ind i medlemsorganisationernes mangfoldige arbejde.
I foråret 2020 var der forhandlinger mellem udviklingsordførere om øget dansk
støtte til at håndtere humanitære kriser foranlediget af COVID-19-pandemien. Udover
selv at påvirke disse forhandlinger skrev CISU
også ud til en række medlemsorganisationer,
der efterfølgende i stor stil skrev til ordførere
for at påvirke dem, hvilket bidrog til at der
blev tilført ekstra midler til CISU.

- Det er rigtig gode eksempler på, at vi kan
skabe en mulighed for kontakt mellem beslutningstagere og medlemsorganisationer,
og at medlemsorganisationerne i den grad
formår at tage ordet og påvirke politikere,
siger CISUs leder Jeef Bech.

Skibet er ladet med engagement
Et andet sted, hvor CISU skaber kontakt, er
på Folkemødet. Her har CISU i flere omgange
samarbejdet med organisationen Levende
Hav, der med kutteren Anton har tilbudt en
platform for CISUs medlemsorganisationer.
Her har medlemsorganisationer kunnet skabe events og haft et fælles mødested.
- Folkemødet kan for nogle virke stort, dyrt
og uoverskueligt. Ved at tilbyde en plads på
Anton har vi kunnet nedbryde nogle af de
barrierer, siger Jeef Bech.
- Og så har det vist sig at være en rigtig fin
måde at skabe en ramme om nogle levende
debatter om den folkelige del af udviklingssamarbejdet, siger han.

benhavn. Her inviterede CISU til et velbesøgt
debatarrangement på Vartov.

Inspiration udefra

- Det er en god måde at hjælpe hende til at
få et indtryk af civilsamfundet i Danmark og
det er et rigtig godt pust udefra, som mange
af vores medlemsorganisationer sætter pris
på, siger Jeef Bech. CISU arbejder for, at medlemsorganisationer spiller en hovedrolle.

Udover at skabe platforme for at CISUs medlemsorganisationer kan komme til orde,
griber CISU indimellem muligheden for at
skabe arrangementer, hvor man kan få inspiration udefra. Det skete blandt andet, da
Lysa John, generalsekretær i CIVICUS – World
Alliance for Citizen Participation kom til Kø-

- Vi bestræber os altid på netop at lade CISU
være en platform, hvor medlemsorganisationer bliver set og hørt. Det skaber en nærhed
mellem dem, os og de øvrige deltagere, når
de selv fortæller deres historier og kommer
med deres budskaber, siger Jeef Bech.
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Indsatser

TRE NYE STØTTEMULIGHEDER TIL
CIVILSAMFUNDSORGANISATIONERS
INDSATSER
Civilsamfundsorganisationer og andre aktører kunne i 2020 søge tre nye
støttemuligheder igennem CISU: Engagementspuljen, DERF-COVID-19-midler
og Indsatser til styrkelse af civilsamfundets råderum.
I 2020 lykkedes det CISU at få midler til en
række nye støttemuligheder. Sidst i december 2019 bad udviklingsminister Rasmus
Prehn CISU om at forvalte Engagementspuljen, mens DERF-COVID-19-midlerne og den
nye støttemodalitet ”Indsatser til styrelse af
civilsamfundets råderum” kom til senere på
grund af brede politiske forlig mellem udviklingsordførere om at afbøde konsekvenserne
af coronapandemien.
- Vi er glade for, at vi har fået flere midler til
tre forskellige slags indsatser, der kan støtte
meget aktuelle behov i verden – både for at
engagere flere danskere i udviklingssamarbejdet, at stoppe spredningen og mindske
dødeligheden af COVID-19-pandemien globalt og styrke civilsamfundets råderum, hvor
det er indskrænket efter COVID-19, siger leder
i CISU Jeef Bech og fortsætter:
- Samtidig er det en stor anerkendelse af medlemsorganisationerne og deres lokale partneres arbejde. Deres tilstedeværelse over hele
verden, indgående viden om lokale kontekster
og ikke mindst brændende engagement for at
forandre verden er fortsat ekstremt relevant,
og det ser folk omkring os også.
CISU forvalter også Civilsamfundspuljen,
som er en åben pulje, der kan støtte danske
organisationers projekter i samarbejde med
lokale partnere i udviklingslande. Men de tre
nye støttemuligheder forbedrer medlemsorganisationernes muligheder for at lave flere
vigtige indsatser udover det, der er muligt i
Civilsamfundspuljen, mener Jeef Bech:
- De nye støttemuligheder giver mulighed
for større mangfoldighed i indsatser, der kan
støttes igennem CISU og mulighed for at få
tilført flere midler til medlemsorganisationernes arbejde, siger han.
Han tilføjer, at han på sigt gerne så, at støttemulighederne blev en del af Civilsamfundspuljen.
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Støtte til engagement
Engagementspuljen blev lanceret i april
2020 efter ønske fra udviklingsministeren.
Den finansieres af en særbevilling fra Udenrigsministeriet på 20 millioner kroner for
2020, og CISU arbejder på muligheder for
også fremadrettet at få midler til at støtte
indsatser, der engagerer danskere i arbejdet
for en bedre verden.
- Når jeg er rundt i det danske civilsamfund,
oplever jeg et hav af dybt engagerede
mennesker, som gør en kæmpe forskel for
verdens fattigste, for flygtninge og internt
fordrevne og for en bæredygtig og retfærdig verden. Den indsats fortjener mange
flere at kende til, at føle gejsten og opleve,
at det nytter at engagere sig i verden – som
studerende, pensionist, medarbejder eller
forældre – vi kan alle spille en rolle, udtalte
udviklingsminister Rasmus Prehn (S) ved
lanceringen af puljen og fortsatte:
- Med Engagementspuljen glæder jeg mig
derfor til at se en masse kreative ideer til aktiviteter, der kan involvere endnu flere danskere i arbejdet for en bedre verden.
Første ansøgningsrunde var i maj 2020. Her
modtog Engagementspuljen i alt 41 ansøgninger for i alt 39 millioner. Blandt dem
måtte bevillingssystemet give afslag på 11
støtteværdige ansøgninger for samlet 11,5
millioner. 13 organisationer fik bevillinger
for 13 millioner.
Den næste og sidste faste ansøgningsfrist for
puljen er den 23. september kl. 12.00.

DERF COVID-19-midler
CISU fik også en ekstraordinær bevilling på
25 millioner til humanitære COVID-19-indsatser i Den danske Nødhjælpspulje – DERF.
Bevillingen blev givet som en del af den danske COVID-19-hjælpepakke I i begyndelsen
af april.

- Indsatserne har blandt andet været med
til at stoppe spredningen af COVID-19-pandemien og dermed mindske dødeligheden,
været med til at sikre menneskers levebrød
og beskytte, hjælpe og advokere for flygtninge og internt fordrevne og migranter, forklarer DERF Manager Christoph Lodemann.
Puljen blev åbnet den 18. maj med løbende
ansøgningsfrist indtil den 7. juni.
CISU modtog 78 ansøgninger om COVID-19-indsatser for næsten det tredobbelte af det beløb, der var til rådighed. Alle
COVID-19-midler blev brugt i den første ansøgningsrunde ved at give bevilling til 28
ansøgninger.

Indsatser til styrkelse af
civilsamfundets råderum
Udenrigsministeriet bevilgede også 15
millioner kroner til at støtte indsatser, som
bidrager til at styrke demokratiet og udvider basale frihedsrettigheder, hvor de er
indskrænket på grund af COVID-19. Støtteformen blev iværksat som led i regeringens
COVID-19-hjælpepakke II.
Leder Jeef Bech ser frem til at få de 15 millioner kroner ud at arbejde, for det er der i
den grad brug for.
- I store dele af verden ser vi lige nu, at civilsamfundets råderum svinder, og situationen forværres på grund af magthaveres
respons på COVID-19. Der er eksempler på
vold mod fredelige demonstrationer sammen med flere drab og overfald på menneskerettighedsforkæmpere, siger han.
Ansøgningsfristerne for puljen er den 9.
september og 11. november kl. 12.00. CISU
forventer også til denne pulje at modtage
mange ansøgninger.

- L æs mere om Engagementspuljen på:
cisu.dk/engagementspuljen
- Læs mere om DERF COVID-19 på: cisu.dk/derf
- L æs mere om Indsatser til styrkelse af
civilsamfundets råderum på: cisu.dk/råderum
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CISUS YDELSER
CISUs tre væsentligste ydelser i Danmark er kurser, rådgivning og puljeforvaltning. Kurser og rådgivning har været en del af
organisationen fra begyndelsen i 1995, hvor Projektrådgivningen blev stiftet for at styrke de mindre organisationers arbejde og
muligheder for støtte. I 1998 kom den første pulje til, da puljen for forundersøgelser kom til verden. Siden 2002 har CISU, eller
Projektrådgivningen, som det hed dengang, forvaltet Civilsamfundspuljen.

RÅDGIVNIG

KURSER

88%
af dem der har modtaget
rådgivning oplevede at rådgiveren
i høj grad var forberedt

12%

1583

567

87

registrerede
rådgivninger i 2019

stigning i antal
af rådgivninger

forskellige kurser og
fyraftensmøder i 2019

90%

84%

deltagere på kurser
og fyraftensmøder

22%

af dem der har modtaget
rådgivning fandt det nyttigt

flere deltagere på kurser
end året før

af de godkendte ansøgniger
til Civilsamfundspuljen
havde fået rådgivning

FORVALTNING

1463
godkendte ansøgninger til
Civilsamfundspuljen siden 2002

2654
indsendte ansøgninger til
Civilsamfundspuljen siden 2002

250

Ca. 250 igangværende indsatser
under Civilsamfundspuljen

18%
af ansøgere i 2019
havde ikke søgt før

63%
Gennemsnitlig
godkendelsesprocent
i 2019

CISU kort fortalt

PULJERNES ARBEJDE I VERDEN
CISU, eller Projektrådgivningen, som det hed frem til 2013, fik ansvaret for en pulje til forundersøgelser
i 1998. I 2002 kom Civilsamfundspuljen til. Den er siden vokset støt og har fået følgeskab af
specialiserede puljer for eksempelvis Klima- og Miljø, Naboskabspuljen, Nødhjælpspuljen DERF og de
EU-finansierede Reframing the Message og Frame, Voice, Report!

86,9%
målopfyldelse i
indsatserne

2019

811.528
personer nået
direkte gennem
indsatserne

103

indsatser blev afsluttet i
Civilsamfundspuljen

FVR

DERF

355 frivillige
bidrog

27 mill.

bevilligede kroner i nødhjælps
puljen DERF i 2019

58% af
modtagerne var
piger og kvinder

168.679 udsatte
personer fik
livreddende hjælp

2002
15.284.414
Bevilligede kroner i
Civilsamfundspuljen

I 2002 var
ansøgningerne
fordelt på
17 lande

3.217.381
personer nået
i alt gennem
indsatserne

16 danske
organisationer
og deres partnere
stod for 26
aktiviteter

2010
76.741.292
Bevilligede kroner i
Civilsamfundspuljen

I 2010 var
ansøgningerne
fordelt på
31 lande

9 bevillinger
var aktive i 2019 i
Frame Voice Report!

1 mill.
personer blev
nået

2019
160.268.705
Bevilligede kroner i
Civilsamfundspuljen

I 2019 var
ansøgningerne
fordelt på
51 lande

Medlemsundersøgelse

CISUS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2019
I 2019 gennemførte CISU en medlemsorganisation,
hvor 175 ud af 267 medlemsorganisationer svarede.
Deres svar dannede baggrund for nedenstående.

Organisationerne har
tilsammen over 1.800.000
medlemmer
I samtlige regioner
er mindst 54 pct. af
organisationerne til stede.

Der er over
300.000 frivillige
i CISUs 276
medlemsorganisationer
Foreningerne har
over 500.000 bidragsydere.

To tredjedele af
foreningerne er primært
eller udelukkende
drevet af frivillige
En fast frivillig i en medlemsorganistion bruger i gennemsnit
14 timer om måneden
på organisationen.

Godt 60 pct. af
organisationerne
har under 300
medlemmer

To tredjedel af
organisationerne har lært
meget om andre kulturer

73 pct. af organisationerne
har under 50 frivillige.

Tre fjerdedele har opbygget
tætte relationer med mennesker
i parnerorganisationer.

90 pct. af CISUs
organisationer er en
demokratisk forening

Næsten syv ud af ti
organisationer er del af
et netværk eller en alliance

De øvrige er fonde,
paraplyorganisationer
eller noget tredje

Partner-organisationer
i syd indgår i tilsvarende grad
i netværk og alliancer.

En tredjedel af
organisationerne er
hovedsaglig finansieret
af puljer som CISUs

95 pct. af
organisationerne oplyser
om globale forhold

26 pct. får slet ikke finansiering fra
offentlige puljer som CISUs.

62 pct. har konkrete mål
for deres kommunikation.

CISU ER EN PLATFORM FOR VIDEN
CISU etablerer og deltager på platforme, hvor medlemsorganisationernes
interesser kan varetages, og deres erfaringer kan deles.
Møder
med politikere
CISUs medlemsorganisationer
mødes med
udviklingsordførerne

Ministerbesøg
på sekretariatet

Folkemøder

Koordinering af
politisk arbejde

Instagram

Ved aktuelle temaer
koordinerer CISU
medlemsorganisationers
ønsker

Medlemsorganisationer
deler resultater
på en fælles konto

VIDEN OG VÆRKTØJ
TILGÆNGELIG FOR ALLE
En vigtig del af CISUs virke er at indsamle, bearbejde og videreformidle
relevant viden om udviklingssamarbejde til medlemsorganisationer og
andre aktører. Den viden bliver gjort tilgængelig i tryksager, værktøjer og
på CISUs hjemmeside. Lige nu kan man for eksempel blive klogere på:

PARTNERSKAB

NEXUS

- om udvikling af gensidige partnerskaber til styrkelse af civilsamfund.
CISU vil gerne fremme partnerskaber, som er langsigtede, som anerkender og forholder sig til ulige
magtforhold og tager udgangspunkt i fælles definerede roller,
pligter og forventninger.

- om det såkaldte nexus mellem
udviklingssamarbejde, humanitær
bistand og fredsarbejde. Her kan
man læse en beskrivelse af, hvordan
man kan arbejde med nexustilgange gennem opbygning af resiliens,
beskyttelse og konflikthåndtering.

CISU koordinerer
medlemsorganisationers
tilstedeværelse

KLIMA - OG HVORDAN
MAN INTEGRERER DET I
UDVIKLINGSARBEJDE
- om hvordan man integrerer klima-
aspektet i udviklingsarbejdet. Det
såkaldte Climate Integration Tool
kan bruges til at komme i gang med
klimaindsatser i udviklingsarbejde,
der måske har et andet hovedfokus.

FORTALERVIRKSOMHED

UDVIKLINGSTREKANTEN
RETTIGHEDSBASERET CIVILSAMFUNDSARBEJDE (MARTS 2019)
- om hvordan partnere kan arbejde ansvarligt, inkluderende og transparent.

- om hvordan partnere kan kombinere fortalervirksomhed, organisatorisk kapacitet og strategiske
ydelser i deres arbejde.

- om hvordan målgruppers rettigheder kan fremmes.

BÆREDYGTIGHED
- om hvordan man skaber varige, bæredygtige forandringer. Temapapiret
om bæredygtighed kan bruges som
inspiration til arbejdet med bære
dygtighed, og hvordan social retfærdighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed kan indtænkes i indsatser
til styrkelsen af civilsamfund.
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Viden

BEVILLINGSOVERSIGT 2019
Civilsamfundspuljen
Org. navn

Titel

Bevilget beløb

EU SAMFINANSIERING
Verdens Skove
Viva Danmark
I ALT

Mainstreaming local non-carbon benefits into national climate change adaptation and mitigation strategies
END OSEC: A model response to online sexual exploitation of children

kr 1.860.700
kr 895.200
kr 2.755.900

KAPACITETSANALYSE
Seniorer uden Grænser
I ALT

Kapacitetsanalyse af Seniorer uden Grænser

kr 1.860.700
kr 1.860.700

MEDBORGERINDSATS
Seniorer uden Grænser
Youth for Development Denmark (YFDD)
SPOR MEDIA
Karagwes Venner (Uld-80)
Wycliffe Danmark
Crossing Borders
Seniorer uden Grænser
Nordic Designers Aid
Dansk Vietnamesisk Forening
Foreningen Livsberigende Kommunikation (LIVKOM)
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Kræftens Bekæmpelse
Tanzanians in Denmark (TANDEN)
Kræftens Bekæmpelse
Hope Danmark
Dreamtown
Zaher - Grow to Learn
NEPCon (Nature, Economy and People Connected
Landsforeningen for Økosamfund
Youth for Development Denmark (YFDD)
Seniorer uden Grænser
Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
SPOR MEDIA
Lake Natron Maasai Support
Seniorer uden Grænser
Dreamtown
Ubumi Prisons Initiative
Cross Cultures Project Association(CCPA)
Dreamtown
Nunca Mas
Arbejdsgruppen for Leg og Læring
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Dreamtown
Football for a new tomorrow (FANT)
Mejerifolk uden Grænser
Brighter Horizons
Plant et træ i Himalaya
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Seniorer uden Grænser
Alternatives to Separation (ATOS)
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Impact Designs
Alternatives to Separation (ATOS)
I ALT

Environmental Restoration and Food security in the Bidi Bidi Refugee Settlement, Uganda
Prevention of STIs HIV-AIDS among Students in Danyi District, Togo
Manzi Rada (Girls be ready) - Global Goals on stage
Better radio information of people in parts of Kagera Region
From Grassroots to Government. Equality and Quality Education for Gawri Children in Pakistan.
The SDGs in reality – Uganda, domesticating these so “no youth” is left behind
Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti District, Uganda
Empower, inspire and mobilise marginalised girls in rural South Africa, the Western Province.
Saving Babies Lives in Cambodia
Peace Engineer Direct Intervention Program Ukraine
Beyond fight-or-flight: Amplifying the role of IDPs in the reconstruction of Marawi
Strengthening communication, research and advocacy in East Africa
Smart Village
Improved capacity for data collection and evidence based advocacy in Uganda
Strengthening engagement between communities and duty bearers to improve NCD service delivery in Kamuli district, Uganda
The Urban Space Race
Learning garden as tool for development - Education, livelihood and capacity builiding together with stigmatized children in Lebanon
Strengthening forest dependent communities in Nepal through capacity building around sustainable forest management
Launch and Thrive - Awakening Ukraine
Application Promotion of Women Rights and Social Justice- Hohoe District of Ghana
Empoverment of Children and Youth in the Yaaku Community, Kenya. Destiny Child Development Center
Strengthening the relationship between the labour sector and the democratic movement in Swaziland
GETTING READY FOR A COMPHREHENSIVE ADOLESCENT AND YOUNG PEOPLE (AYP) PROGRAMME IN NAMIBIA
Project on awareness creation to the community on effects of FGM in order to stop FGM to girls and women from Engaresero
Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan, fase II
Reshaping communities through art
Strengthening civil society capacity for health and advocacy
Engaging Youth in Child Safeguarding in Sports
Changing the Game: Strengthening CSOs in Sierra Leone
Advocacy for recognition of ancestral Lenca healing practices in municipalities of the department of La Paz, Honduras
Pædagogisk Udviklingscenter
Strengthening the Eco-Village Development concept: Affordable local climate actions for sustainable development in South Asia
Ghetto Go Green
Empowering of the disabled football players
Khovsgol Dairy Project
Campaigning for sex workers' rights, acceptance and protection in Sierra Leone
Capacity building of Indian women and men to create sustainable agriculture in Northern India.
Climate resiliency in suburban Sierra Leone
Hope in Life for Young Single Mothers and their Children
Deinstitutionalization of Children with Disabilities
Civic engagement in public sector delivery
Supporting refugee and host community farmers and schools in Uganda to increase production of new sources of nutritious food
Preventing Child Separation

STØTTE TIL ANSØGNINGSPROCES
Viva Danmark
ADDA
I ALT

END OSEC: A model response to online sexual exploitation of children
Support for application process

kr 483.539
kr 196.770
kr 472.740
kr 122.550
kr 437.750
kr 487.342
kr 499.977
kr 191.585
kr 478.070
kr 499.033
kr 499.402
kr 499.670
kr 493.664
kr 499.960
kr 499.999
kr 499.999
kr 489.959
kr 497.697
kr 499.979
kr 199.780
kr 468.925
kr 84.370
kr 464.489
kr 436.414
kr 499.612
kr 499.764
kr 500.000
kr 497.619
kr 462.662
kr 499.297
kr 499.992
kr 499.925
kr 497.964
kr 499.769
kr 498.966
kr 498.043
kr 432.200
kr 499.950
kr 374.702
kr 498.520
kr 499.365
kr 180.103
kr 499.979
kr 18.942.095

kr 49.651
kr 49.958
kr 99.609

PROGRAM (Endelig ansøgning)
Friluftsrådet
VedvarendeEnergi
Ghana Venskab
Verdens Skove
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
International Børnesolidaritet
Axis
Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)
International Aid Services (IAS)
Mission Øst
AIDS-Fondet
AIDS-Fondet
Dansk Folkehjælp - DFH
I ALT
PROGRAM (REVAPP)
VedvarendeEnergi
Friluftsrådet
Ghana Venskab
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)
SOS Børnebyerne
Kræftens Bekæmpelse
Verdens Skove
FIC
I ALT

Eco-Schools in Africa - Promoting the Right to Quality Education (Phase II)
Decentralisation and Climate Change
Empowerment for Life Phase III
Klimavenlig, Rettighedsbaseret & Fattigdomsorienteret SKOVBEVARELSE
Integrating Livelihoods and Conservation - People Partner with Nature for Sustainable Living
Børn som aktører for et demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt samfund
Empowerment of Civil Society through Quality Education
Empowerment of Communities through Democratic Natural Resource Management - Phase II
Equal Educational Opportunities
Developing Civil Society for Inclusive and resilient communities
HIV Prevention among Key Populations in Malawi and Uganda
HIV Prevention among Key Populations in Malawi and Uganda
Civil Society Action for Improved WASH Services in Uganda, Tanzania, Kenya and Somalia

kr 2.436.432
kr 995.594
kr 1.500.953
kr 2.990.870
kr 4.248.000
kr 2.816.134
kr 1.708.497
kr 3.000.530
kr 3.494.597
kr 1.810.639
kr 3.061.283
kr 2.796.675
kr 920.786
kr 3.032.660
kr 34.813.650

Decentralisation and Climate Change
Eco-Schools Programme in Africa - Promoting the Right to Quality Education & Sustainable Livelihood (phase III)
Empowerment for Life - Equity and Sustainable Development for All
Empowerment of organic small-scale farmers families through resilient democratic rural organisations, market access and advocacy.
Community Action for Quality Alternative Care II
Making Non Communicable Diseases prevention and control a development priority in East Africa
Klimavenlig, Rettighedsbaseret & Fattigdomsorienteret Skovbevarelse.
DECENT WORK AND LABOUR RIGHTS PHASE 3

kr 150.000
kr 150.000
kr 150.000
kr 150.000
kr 150.000
kr 150.000
kr 150.000
kr 150.000
kr 776.929
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Civilsamfundspuljen
Org. navn

Titel

Bevilget beløb

SMÅ INDSATSER
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Mellemamerika Komiteen (MAK)
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Art2Change
100% for Børnene
Danmarks Basketball Forbund (DBBF)
Danner
Seniorer uden Grænser
I ALT

North/South Engineering for the SDGs
Besøg i Danmark af kvindenetværk fra Nicaragua med fokus på kvinders rettigheder og partnerskab
Knowledge sharing, concept development and partnership strengthening in Zimbabwe
Dialogue V, Dansk-Ghanesisk Kunstfestival
Ability beyond disability: Female youth ambassadors advocate for equal rights and opportunities without marginalization
Civil Society movement through basketball
Fighting Gender Based Violence by addressing Gender norms
Strengthening of Child Friendly Organisations capacity for resource mobilisation

UDVIKLINGSINDSATS
Gymnasieskolernes Lærerforening
CICED
LGBT+Danmark
U-landsforeningen Svalerne
GAME
Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Viva Danmark
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Football for a new tomorrow (FANT)
Tandsundhed Uden Grænser
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Kræftens Bekæmpelse
Games (Gambia Media Support)
Orangutang Fonden/Save the Orangutan
Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Dansk Vietnamesisk Forening
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Global Aktion - Mennesker & miljø før profit
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
CICED
Orangutang Fonden/Save the Orangutan
Spedalskhedsmissionen (TLM DK)
TRIANGLEN
Aktion Børnehjælp
Aktion Børnehjælp
100% for Børnene
Skoleliv i Nepal
Dreamtown
Viva Danmark
ADDA
DGI Midtjylland
I ALT

Promoting educational policy capacity, advocacy and school development in Georgia and in ESFTUG
Better School Start - Better School Life for nomadic children
Realising Rights: Accelerating change towards LGBTI+ equality across East Africa
Indsats til udvikling af unges forståelse for kvinders rettigheder og bekæmpelse gennem fortalervirksomhed af vold mod kvinder
YESSSSS {Youth Empowerment through Street Sports and Civil Society Strengthening across Somaliland}
Dziwani III
Access to justice for children in Zimbabwe
The IDP Initiative: Towards inclusive, democratic and productive settlements in Marawi and Iligan
Using football associations as a platform for building the capacity of marginalized young adults to implement advocacy projects
ASMA Project: Healthy Teeth, Better Future – through sustainable oral health activities in Palestine
East African Civil Society for Sustainable Energy & Climate Action (EASE & CA)
NCD Alliance of Kenya, Increase the priority, attention and budget allocation to NCDs at the national and county levels
GPU as a trade union and advocate – for members, media and democracy
Culture-based advocacy for achieving rights and recognition
The rising ocean
Prevention and protection of child abuse in Ho Chi Minh City Vietnam
Right to inclusion and livelihood: improved access to education and social resources for youth with disability in Kenema, Sierra Leone
Say No to Gas!
NEXTCAP Network extension, capacity building and advocacy for improved health in Bolivian Amazon communities
Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge i landsbyer i højlandet i Bolivia
Strengthening forest-dependent communities through climate resilience and customary forest rights
Mobilization and Empowerment of People living with Disabilities (MEPD) 2020-22
Kavre Integrated Village Program (KIVIP)
Better Sanitation - Better health
Promoting Equal Rights to Childhood Care & Education amongst Roma- and tribal communities
BREAKING THE SILENCE: YOUTH ADVOCATES FOR THE RIGHT TO SEXUALITY AND CIVIC ENGAGEMENT
Equal access to quality education for marginalised children in Devdaha municipality
SAFE IN THE CITY: A youth led response to the SGBV emergency in Sierra Leone
Transparency Schools as Agents of Change
Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society in Siem Reap and Odder Meanchey (EAC)
Gender and Sports for Transformation and Empowerment Project (G-STEP)

kr 99.780
kr 97.112
kr 99.631
kr 99.000
kr 95.906
kr 89.000
kr 99.500
kr 97.000
kr 776.929

kr 999.895
kr 2.750.698
kr 4.417.553
kr 999.915
kr 1.540.406
kr 2.986.730
kr 1.492.065
kr 2.999.494
kr 1.888.475
kr 2.907.699
kr 4.442.935
kr 1.717.728
kr 2.910.821
kr 1.228.124
kr 1.888.527
kr 1.923.864
kr 2.016.696
kr 1.038.962
kr 1.999.999
kr 2.749.886
kr 2.612.804
kr 2.749.720
kr 3.155.100
kr 1.868.651
kr 1.997.983
kr 1.999.999
kr 940.255
kr 3.073.705
kr 1.999.532
kr 4.500.000
kr 1.688.378
kr 71.486.599

Oplysningspuljen
OPLYSNINGSAKTIVITET
Football for a new tomorrow (FANT)
Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom
Mellemamerika Komiteen (MAK)
ADDA
Foreningen af Afghanske Jurister i Danmark
SPOR MEDIA
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
MUNDU - Center for global dannelse
Denmark Lesotho Network (DLN)
Mission Øst
BISU - Håndværkere uden Grænser
100% for Børnene
Alternatives to Separation (ATOS)
Skoleliv i Nepal
Ghana Venskab
Miljøbevægelsen NOAH
DareGender
SPOR MEDIA
Hope Danmark
FIC
Gambias Venner
Brighter Horizons
Colombia Solidaritet
Operation Dagsværk
100% for Børnene
Miljøbevægelsen NOAH
Impact Designs
I ALT

Foredragsrækken "Måske nok verdens uheldigste fodboldspiller"
Tøj der skaber udvikling i Guinea-Bissau
Kampagnearbejde
Nicaragua: et år senere
Landvindinger og resultater af udviklingsprojekter – set fra en landbrugs NGO (ADDA)
Fredsprocessen med Taliban og borgeres grundlæggende rettigheder i Afghanistan
"Verdensmål på landsbyscenen" - en videodokumentar
#ståropforverden
12 mænd fra Malawi
DLN på Folkemødet 2019
En dag med et handicap
Mozambikanske håndværkere producerer film om deres arbejde og deler det via Internettet med en dansk, faglig målgruppe (arbejdstitel)
Skattejagten - et børneblik på verdensmålene i Ghana
Smart Voluntør
Ung til ung - stemmer for sundhed, trivsel og fællesskab
Youth Speak Up dokumentarfilm
Mad - en vare eller en rettighed?
Kan køn lede til terror? En samtale om køn, ekstremisme og vold
DANS FOR KLIMAET
Erfaringer med fortalervirksomhed til lokalrådi danske kommuner, arbejde med NCD for sundhedsstuderende og efterskoleelever
Havnearbejderen i Mombasa – Eksemplet på kampen for bedre arbejdsforhold
Hvordan hjælper vi bedst.( Oplysendende video om de hjælpemidler vi sender derned, hvordan de bruger og vedlige holder dem.
Pink Power - og udsatte unge pigers livsvilkår i Sierra Leone
Ret til fred
Stemmer fra Guatemala - migration og præsidentvalg i USA
SÆRLIGE FORTÆLLINGER
Vi deler én klode!
Film og foredrag om spiselige insekter og flygtningesituationen i Uganda

kr 10000
kr 10000
kr 10000
kr 7500
kr 10000
kr 10000
kr 24750
kr 25000
kr 25000
kr 25000
kr 25000
kr 25000
kr 25000
kr 23900
kr 24000
kr 24485
kr 10000
kr 9500
kr 10000
kr 24400
kr 25000
kr 19450
kr 23000
kr 25000
kr 25000
kr 23358
kr 20000
kr 10000
kr 529.343
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Nødhjælpspuljen (DERF)
Org. navn

Titel

Call Title

GURYASAMO
Rajo Organisation
Danish Muslim Aid
SOS Børnebyerne
PlanBørnefonden
International Aid Services (IAS)
CARE Danmark
Dansk Folkehjælp - DFH
GURYASAMO
Rajo Organisation
CARE Danmark
Danish Muslim Aid
Youth for Development Denmark (YFDD)
Plan Danmark
SORADA
Somalisk Forening for Genopbygning
OFUSS
International Aid Service
Dansk Folkehjælp – DKFH
GAME
CARE Danmark
Dansk Folkehjælp – DKFH
International Aid Service
Danish Muslim Aid
Viva Danmark
I ALT

Emergency Medical Response and Relief for the conflict affected areas in Sool region
Humanitarian intervention: Food security & livelihood and shelter in Sool Region
DERF - Violent conflict in Sool region - TASCO_DMAID
SOSCV Insecurity and Internal Displacement project
Emergency Protection and WASH Reponse for IDPs in Gedeo-West Guji, Ethiopia
Mitigating the effects of displacement for IDPs in Dahas District, Borena Zone, Ethiopia
Monsoon Response: Myanmar Refugee Crisis, Cox's-Bazar
Response to drought in Afghanistan - DPA & ORD
Somaliland Cyclone Emergency Response
LIFESAVING AND STABILISATION INTERVENTION IN AWDAL REGION, SOMALILAND
Flood response in Garissa, Kenya
DERF - Cyclone Sagar Response - Awdal Region DMAID
Emergency life-saving integrated humanitarian response in Somalia
Response to Flooding Crisis in Nyakach, Kisumu, Kenya
Emergemcy Flood Lifesaving and Stabilization Intervention in Jowhar
Emergemcy Flood Lifesaving and Stabilization Intervention in Afgoi
Hiiraan Humanitarian Response
Floods Emergency Relief for Tana North Sub County Residents, Kenya
Response to spike in Syrian Refugee Crisis - DPA & Solidar
Lebanon Street Sports Relief II
Humanitarian GBV & Protection Intervention for Congolese Refugees in Kyangwali Settlement
WASH improvement Project in Kyangwali Refugee Settlement
Improved access to safe water and awareness of good hygiene and sanitation
Congolese Refugee Crisis - Kyegegwa Kayaka II - DM AID
Typhoon Tembin (Vinta) Response: OpSAFE & Relief

Violent conflict in SOOL region Somaliland
Violent conflict in SOOL region Somaliland
Violent conflict in SOOL region Somaliland
Insecurity and internal displacement, Ethiopia
Insecurity and internal displacement, Ethiopia
Insecurity and internal displacement, Ethiopia
Myanmar Refugee Monsoon Crisis
Drought in Afghanistan
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Floods and tropical cyclone Sagar in East Africa
Spike in Syrian Refugee Crisis
Spike in Syrian Refugee Crisis
Congolese Refugee Crisis in Uganda
Congolese Refugee Crisis in Uganda
Congolese Refugee Crisis in Uganda
Congolese Refugee Crisis in Uganda
Typhoon Tembin, Mindanao, Philippines

Bevilget beløb
691.486
498.024
928.860
1.999.985
1.994.990
1.995.783
1.399.741
1.999.627
719.671
736.405
1.495.938
898.917
198.955
1.499.630
595.298
467.238
320.303
1.500.000
2.228.989
995.000
1.500.000
1.493.394
1.500.000
938.867
1.762.546
30.359.647

Frame, Voice, Report!
KFUM & KFUK
100% for Børnene
Sex & Samfund
Eir org
NOAH
DIB
Nyt Europa
Radio Mælkebøtten
Ubumi prisons Initiative
DFUNK
DIGNITY
Rådet for International Konfliktløsning
UFF Humana
Arkitekter Uden Grænser
Kooperationen
Kirkens Korshær
Ingeniører Uden Grænser
Dansk Folkehjælp
I ALT

Glocal Heroes - Together youth can solve global challenges with local actions.
Youth portraits from the dumping grounds: Reframing action for Sustainable Development
Young People Elevate the World
Herstory Arena
Women fighting climate change - a sustainable contribution to agriculture
#RISEFORTHEWORLD. Philippine refugees inspire and challenge Danish pupils to democratic participation.
Stories of the Global Goals
Voices from the SDG's
Teenagers Behind Bars
In search of security: Stories from refugee youth
Rap and rights in restricted regimes
Climate Consequences - The Relation between Climate, Migration & Conflict
Meet young activists from Zimbabwe that works with the Global Goals
Informal Horizons
Climaagents in the construction sector
Homeless Migration Stories
Uncovering Knowledge Platforms between Danish Companies and NGO’s on the SDG’s
Victoria and SDG 6: Information about water and sanitation from Tanzania to Lolland-Falster

220.000,00
219.233,00
220.000,00
210.000,00
375.270,00
219.870,00
350.000,00
186.501,00
99.916,00
201.250,00
220.000,00
219.800,00
60.000,00
200.300,00
219.700,00
220.000,00
99.170,00
219.705,00

En million danskere er eksponeret for verdensmål gennem Frame! Voice! Report!
Den EU-finansierede oplysningspulje Frame!, Voice!, Report! er i gang med anden og sidste runde. Her er nogle resultater fra første
runde.
Når man lægger tallene fra bevillingshaverne sammen, kan man se, at over en million er nået:
Antal eksponerede (for kommunikationsmateriale i en eller anden forstand): 1.019.406
Antal, der har fået øget viden om indsatsen/budskabet: 280.528
Antal, der har vist øget interesse for indsatsen/budskabet: 41.674
Antal, der har støttet direkte op om indsatsen og udbredt budskabet: 6.591
Antal, der har engageret sig som frivillige eller på anden vis udbredt budskabet yderligere: 355
Første runde bød på ni bevillinger til ti organisationer, og der blev brugt 1.887.287 kroner. I anden runde er der 18 bevillinger til 20
organisationer og bevilget 3.760.715 kroner.
Foto: Tandsundhed Uden Grænser laver kombinerede tandbørstnings- og håndvaskningssessions Groupe Scolaire Gikongoro i Nyamagabe distriktet i Rwanda. På billedet står eleverne i kø til at vaske
hænder. Læreren Birgitte Mukarubib står parat på sidelinjen, for at sikre at alt går rigtigt til, og for at hjælpe eleverne, hvis de skulle få brug for det. Foto: Jjumba Martin
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Bag om resultaterne

Børn i Amazonas fik
adgang til relevant
uddannelse
Landsbydialog
forebygger vold

I 2019 blev i alt 103 indsatser gennem Civilsamfundspuljen afsluttet og afrapporteret. Her på
siden kan du læse om nogle af resultaterne.

Gennem græsrodsnetværk i Bangladesh har U-landsforeningen Svalerne
startet en dialog på landsbyniveau
om voldt i hjemmet – som oftest
rammer kvinder. Efter dialogen søger
flere kvinder hjælp, når de er udsat
for vold. Organisationen forebygger
de langvarige konsekvenser ved
voldelig adfærd gennem debatkonkurrencer for skoleelever.

Flere børn af oprindelige folk i
Amazonasområdet i Peru bliver nu
undervist af lærere, der er uddannet
i at anvende forskellige modersmål i undervisningen og inddrage
landsbysamfundets kontekst. Det
har medført, at flere klarer sig bedre
i skolen. Efter projektet af Axis, er
lokalsamfundet begyndt at kræve, at
deres lokale og regionale uddannelsesmyndigheder efterlever oprindelige folks rettigheder.

Civilsamfund
forbedrer Tanzanias
sundhedspolitik

Flere kvinder deltog i
Zimbabwes valg

Uddannelse til unge
efter ebola

Indtil for nylig havde Tanzania ikke
nogen national politik om, hvordan de skal sikre vand, sanitet og
hygiejne til landets befolkning. Det
fik civilsamfundet ændret, så de
afgørende elementer nu er på plads
i landets sundhedspolitik. Det er
sket igennem et samarbejde mellem
Dansk Folkehjælp og TAWASANET,
som også sikrede et stærkt civilsamfundsaftryk på politikken.

Unge kvinder fra Zimbabwes
landdistrikter stemte i stort tal og
involverede sig direkte i valgprocessen under landets første valg efter
Mugabe i 2018. Dermed tog de et afgørende skridt i retning af lige muligheder for alle kønnene og deltagelse
i beslutningsprocesser. Udviklingen
blev hjulpet på vej med et projekt af
Global Aktion og Institute for Young
Women Development.

Færre huller i tænderne
betyder flere børn i
skole

Landsbybeboere
begynder at bruge
toiletter

Kendt metode tilpasses
klimaforandringer

Op mod 18.000 børn i 13 skoler i
Rwanda har fået sundere tænder og
bedre hygiejne gennem et projekt
af Tandsundhed Uden Grænser.
Forbedringerne medvirker, at flere
børn består grundskoleprøven, og
at fraværet fra undervisningen er
faldet. På sigt skal Sundhedsministeriet, Rwandas skole for tandlæger
og sundheds- og uddannelsesmyndigheder i distrikterne overtage
ansvaret for projektaktiviteterne.

Beboerne i 30 landsbyer i Orissa
i Indien har gennem et projekt af
Aktion Børnehjælp sat fokus på de
sundhedsmæssige konsekvenser
ved at besørge i det fri og skabt
kendskab til god hygiejne. To af
landsbyerne er nu helt fri for åben
besørgelse, mens alle har sanitetsudvalg, der opretholder den positive
forandringer og hævder deres ret til
rent vand og affaldshåndtering fra
lokale myndigheder.

Økologisk Landsforening har
tilpasset Farmer Family Learning
Group-tilgangen (FFLG), en metode
til bæredygtig udvikling af landbrug,
lokalsamfund og markeder, til flere
forskellige organisationsstrukturer
og de aktuelle klimaudfordringer.
Med den opdaterede metode har
de støttet FFLG-grupper i at styrke
lokale markeder med grønsager, kød
og korn til at så, så flere bønder kan
brødføde deres familier.

Efter ebola-udbruddet i Sierra Leone
i 2014 forsvandt det politiske fokus
på marginaliserede unge, som er
faldet udenfor det traditionelle
skolesystem. For at sikre de unges
fremtidsmuligheder har Dreamtown
og Youth Dream Centre mindet
beslutningstagere om de unges ret
til uddannelse og støttet mere end
1000 unge i at få adgang til uformel
uddannelse indenfor traditionelle
skolefag samt handelsfag, IT og
medier.

FVR!

OPLYSNINGSPULJEN

DERF

I første runde af Frame, Voice, Report! Var der
også gode resultater:

Nepalesiske unge tog
ordet og engagerede
Skoleliv i Nepal producerede en
dokumentarfilm, hvor en ung dreng
og pige fra Nepal viser deres landsby
og fortæller om deres liv og hverdag.
Dokumentaren blev vist for danske
studerende på samme alder som
hovedpersonerne og fik dem til
reflektere over, hvad kønsroller og
uddannelse betyder for dem. Efterfølgende tog nogle af de danske
studerende initiativ til at indsamle
midler til organisationens arbejde.

Lærlinge fortalte om
arbejdsrettigheder på
erhvervsskoler
Ulandssekretariatet sendte danske
lærlinge til Nepal for at arbejde
og bo sammen med nepalesiske
bygningsarbejdere. Lærlingene
blev rystede over de nepalesiske
arbejderes dårlige arbejdsvilkår, og
at mange arbejdere som konsekvens
af de dårlige vilkår må immigrere og
dermed forlade deres familier for at
få et bedre liv. Efter rejsen fortalte
lærlingene med udgangspunkt i
deres faglige interesse og personlige
engagement om deres oplevelser til
medstuderende på tekniske skoler i
Danmark.

Organisation viser, at
sport er for alle køn
EIR org fremmede kønsbalancen i
sport gennem projektet Herstory
Arena - en sportsarena, der er
indrettet af og reflekterer kvinders stemmer og fortolkninger af
sport. Her afholdt de det populære
Global Goals World Cup, som er
en fodboldturnering, der skaber
fællesskab, inspirerer og engagerer
kvinder fra hele verden. Visionen er,
at sport i fremtiden skal tilhøre alle.

Et børneblik på
verdensmålene i Ghana
Emma og Loui på 11 år tog til
Ghana med 100 pct. for Børnene på
skattejagt efter praktiske eksempler
på FN’s 17 verdensmål. Fra Ghana
rapporterede de hjem til andre
børn og unge på deres foretrukne
sociale medier, Instagram og TikTok.
Efter rejsen fortalte de om jagten på
verdensmålene på deres respektive
skoler og på udvalgte ældrecentre.

Skolebørn lærte, at vi
deler én klode
Gennem spil, leg og eksperimenter
lærte cirka 500 skolebørn på mellem
trinnet i folkeskolen om, hvilken
betydning det kan have for børn og
unge i Mexico eller Bangladesh, når
vi i Danmark køber en chokoladebar
eller et par jeans, som er produceret
der. I projektet af Miljøbevægelsen
NOAH lærte de også, hvordan vi i
fællesskab kan gøre noget for at
ændre uretfærdigheden.

Havnearbejder i
Mombasas kamp for
bedre arbejdsforhold
En kenyansk havnearbejder, som var
inviteret til Danmark af Forum for
International Cooperation (FIC), gav
gennem foredrag indblik i sit liv og
arbejde på Mombasa havn i Kenya.
Foredraget startede en debat om
udfordringer med arbejdstagerrettigheder og arbejdsforhold.

Ødelæggelser i Marawi
I forbindelse med opstanden i
Marawi (se foto) på Filippinerne
fik VIVA og DIBS partnere støtte til
fordrevne personer.

Hjælp til rohingyaer
under monsunregnen
Jord, oversvømmelser og forurenet
vand skabte flere udfordringer for
de statsløse muslimske rohingya-
flygtninge under monsunregnen,
som hærgede Bangladesh fra maj
til september i 2019. I samarbejde
med lokale distriktsmyndigheder
og de berørte samfund sikrede
Danish Muslim Aid, at 2500 familier
i flygtningelejrene Cox’s bazar og
Chattogram fik akut nødhjælp.

Nødhjælp til Somalia
efter oversvømmelser
I efteråret 2019 blev Somalia ramt
af den værste oversvømmelse, det
udsatte land har været vidne til i
nyere tid. Oversvømmelserne fik
sygdomme som malaria og diarré til
at sprede sig hurtigt. Derfor havde
de berørte samfund i Beledweyne-
distriktet i Hiiraan og Gedo-
regionen akut behov for hjælp til
at sikre rent vand, sanitet og mad.
Det fik 34.500 mennesker, særligt
kvinder, ældre og børn, igennem en
indsats af Dansk Folkehjælp.
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Kurser

Emil på 13 år er på besøg på Shree Laxmi Primary School i Nepal for at se, hvordan eleverne arbejder med skolehaver. Emil går selv på Den Grønne Friskole på Amager. Foto: Maj Carboni - Forældre og Skole

FLERE DELTAGERE PÅ
FÆRRE KURSER I 2019
I 2019 steg antallet af deltagere på CISUs kurser med næsten 22 pct.
Stigningen i antallet af kursusdeltagere skete samtidig med, at CISUs
udbød og afholdt færre kurser.
- Det tyder på, at vi er lykkedes med at lytte til
medlemsorganisationerne, og at vores kurser derfor er mere relevante. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med,” siger Christoph
Lodemann, ansvarlig for kurser i CISU.
Antallet af CISU-kurser har varieret igennem
årene. I 2015 og 2016 måtte CISU på grund
af nedskæringer reducere antallet af kurser
og rådgivninger. Der blev skruet op igen i
2017, da der kunne ansættes flere rådgivere.
Men fra 2018 justerede CISU sin strategi for
kurser og prioriterede at holde færre, men
mere aktuelle og relevante kurser.
- Det gør vi blandt andet ved at se på
feedback fra brugerne af vores kurser og
rådgivninger og i høj grad ved at lytte til
medlemsorganisationernes input fra vores
medlemsdialog,” fortæller Christoph.
Et konkret initiativ, der startede efter ønske fra medlemsorganisationerne i 2019,
var længerevarende kurser og forløb om
projektplanlægning og privatsektorsam
arbejde. Begge dele fortsætter i 2020.
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Klima er populært
De to mest velbesøgte CISU-arrangementer i
2019 var CISUs generalforsamling og et debatarrangement med udviklingsordførerne, hvor
CISU inviterede til dialog mellem udviklingsordførere og CISUs medlemsorganisationer.
Derefter kom tre kurser om klima og bæredygtighed. Nemlig kurserne Civilsamfund og
Grøn Omstilling, Bæredygtighed 2.0 og Bæredygtighed i udviklingssamarbejde. Klima var
generelt højt på dagsordenen for mange i hele
2019, og CISU fik også flere puljemidler til klima.
- Det er sammen med de midler, vi har lavet
flere kurser om klima. Vi fulgte også op med
et temapapir på bæredygtighed,” siger Christoph Lodemann.
Også netværksmøder var populære. Kurset
Civilsamfundsopbygning i Mellemøsten og
Nordafrika og Debatmøde om Nicaragua
samlede mange. Her er det ofte medlems
organisationerne selv, der tager initiativ til
afholdelsen, mens CISU dækker udgifterne,
understøtter planlægningen og hjælper
med kommunikation.

LFA siden 1990’erne
Faglige kurser om planlægning og styring af
civilsamfundsindsatser var også – som altid
– populære i 2019. Det gælder blandt andet kurset om Logical Framework Approach,
som CISU har tilbudt regelmæssigt siden begyndelsen af 1990’erne.
- Der kommer hele tiden nye folk til i organisationerne, så der er stadig behov for
metodekurserne. Dem holder vi også fast i
fremadrettet,” fortæller Christoph Lodemann
og fortsætter:
- Vi har noteret os, at vi både skal have introkurser for nybegyndere og kurser for viderekomne. Når vi har haft introkurser, følger vi
op med mere avancerede kurser om samme
emne næste semester.”

Kursuskalenderen for 2020
findes på cisu.dk/kurser
og i CISUs nyhedsbrev.
En stor del af kurserne i foråret 2020 blev
afholdt online på grund af COVID-19 og en
mindre del blev udskudt til efteråret. CISU
følger udviklingen med COVID-19 og tager
løbende stilling til, om vores kurser skal afholdes fysisk eller online i efteråret 2020.

Rådgivninger

RÅDGIVNING I DANMARK
GAVNER OGSÅ PARTNERE
UDE I VERDEN
Rådgivning har været en kerneydelse for CISU siden begyndelsen,
og i 2019 og 2020 blev det nødvendigt at rådgive om flere puljer og på
nye – digitale – måder
- Vi har en helhedstilgang til rådgivning i
CISU. Man skal have stærke organisationer
både i Danmark og ude i verden for at skabe forandring, siger Nina Lauritzen, rådgivningsansvarlig i CISU.

nisationer og deres partnere. Det var blandt
andet en af konklusionerne af et tracer study
af CISU-støttede projekter i Gambia og Senegal i efteråret 2018.

Derfor glæder det Nina og CISUs øvrige rådgivere, at hele 89 pct. af de medlemsorganisationer, der modtog rådgivning i 2019, delte
erfaringerne med deres partnerorganisation.

Puljer og kapacitetsudvikling følges ad i
CISU. I takt med at CISU de seneste år har
forvaltet flere puljer, har der også været en
større efterspørgsel på rådgivning. Samtidig
har CISU arbejdet med forenkling af ansøgning til CISUs puljer.

- Det er meget vigtigt for os, at den kapacitetsudvikling, vi laver i Danmark, også gør
en forskel i ude i verden, siger hun.
- Det nytter ikke noget kun at se på aktiviteter og målgrupper. Vi skal i særdeleshed
også se på selve partnerskabet.
Der er mange eksempler på, at vedholdende
CISU-rådgivning har bidraget til at styrke og
fastholde partnerskaber og løse konflikter og
forbedre samarbejdet mellem danske orga-

Flere rådgivninger – igen

- Vi lagde en linje sidste år, hvor vi prioriterede at få flere nyindmeldte og mindre erfarne organisationer til rådgivning. Det har
resulteret i, at der har været væsentligt flere
rådgivninger i 2019 end i 2018, siger Nina
Lauritzen.

Samtidig søger CISUs medlemsorganisationer generelt rådgivning tidligere i processen,
når de er ved at udvikle et projekt med deres
partnerorganisation. 42 pct. søger rådgivning allerede i idéfasen. Også det er utroligt
positivt, understreger Nina Lauritzen.
- Vi kan hjælpe langt bedre, når vi som rådgivere ikke kommer ind fem minutter inden,
ansøgningen skal afleveres. Vi vil gerne med
så tidligt som muligt i processen.

Nye behov i 2020
Da coronapandemien startede i foråret
2020 ændrede medlemsorganisationernes
behov for rådgivning sig til i høj grad at
handle om, hvordan de kunne bruge deres
partnerskaber til at afbøde konsekvenserne
af coronakrisen ved at tilpasse bevillingerne
for deres udviklingsindsatser.
Samtidig var og er der en stigende efterspørgsel på rådgivning og vejledning
på DERF, herunder den særlige DERF-COVID-19-tilføjelse, Engagementspuljen og
nu også den nye støtteform til styrkelse af
civilsamfundets råderum.
Rådgivninger bliver i 2020 afholdt enten
fysisk eller online alt efter coronapandemiens udvikling.
Man søger rådgivning på cisu.dk/rådgivning, hvor man også kan se en liste over, de
emner man kan få rådgivning om.

I 2019 blev der registeret 551 rådgivninger i
CISU. Det er en markant stigning i antallet af
rådgivninger, som i 2018 lå på 483.

Marie Ballerine fra Rwanda er 12 år gammel, går i 6. klasse, og er en pige med ben i næsen! Marie har netop lært hvorfor og hvordan, man skal børste tænder, så hun kan være frivillig tandbørstehjælper
for Tandsundhed Uden Grænser. På billedet giver hun sin viden videre til eleverne fra 1. klasse. Foto: Jjumba Martin
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Portræt
Af Camilla Bøgelund

FORANDRINGSKRAFTEN
LIGGER I PARTNERSKABERNE
Portræt af Erik Vithner, tidligere sekretariatsleder i CISU

Erik Vithner, CISUs sekretariatsleder igennem 18 år, har valgt at gå på efterløn. CISU har talt med ham om, hvordan det hele startede, partnerskaber,
engagement og fremtiden for CISU.
I en fjern afkrog af Guatemala i 1989 blev
den dengang 32-årige Erik Vithner første
gang konfronteret med ekstrem fattigdom.
Guatemalanske børn, der levede under svære vilkår på landet, tilbød at sælge ham de
beskedne ting, de ejede, eller at pudse hans
sko for at få penge til et måltid.
- Selvom de havde meget lidt, ville de altid
give noget igen. Det var første gang, jeg
konstaterede, at mennesker kan leve under
ubeskriveligt svære vilkår, men stadig insistere på at være værdige mennesker, siger
han og fastslår:
- Selvom man ikke har særligt mange ressourcer, er man ikke nødvendigvis ressourcesvag.
Efter rejsen var Erik rystet og deprimeret over
det, han havde oplevet, men samtidig gik
det op for ham, at det her kunne han gøre
noget ved. Hans daværende store sociale engagement i blandt andet fagbevægelsen i
Danmark var ikke længere nok.
Fire år efter rejsen blev han først leder for
Mellemfolkeligt Samvirkes sekretariat i Aarhus i 1996 og i 2002 i Projektrådgivningen,
som i 2012 blev til CISU – Civilsamfund i Udvikling under Erik Vithners ledelse.

Civilsamfundsstrategien
som rettesnor
Søren Asboe Jørgensen, rådgiver i CISU, var
sammen med Erik Vithner en af de første
medarbejdere i Projektrådgivningen (senere CISU). En del af de medarbejdere, der var
med fra starten, arbejder stadig i CISU.

- Med udgangspunkt i strategien skulle CISU
være platform og advokat for mangfoldigheden i medlemsorganisationerne – og vi
skulle ikke bare forvalte puljer men også
sikre medlemsorganisationernes kapacitets
opbygning, fortæller han.
Det er stadig CISUs fornemmeste opgave,
og det har Erik virkelig været garant for og
er lykkedes med at bevare i CISU helt indtil
i dag.

Folkeligt engagement og
medlemsdemokrati
Partnerskaber med organisationer i Syd,
kampen for at forbedre civilsamfundets vilkår globalt og et stærkt personligt engagement blev overskrifterne for Eriks Vithners
virke som sekretariatsleder i CISU.
- Jeg er meget stolt over, at der er blevet meget mere rum, plads og støtte til det folkelige
engagement i det danske udviklingssamarbejde, og at vi har bevaret CISU som en
selvstændig, medlemsbaseret, demokratisk
og forankret organisation – samtidig med at
vi i høj grad er finansieret af Udenrigsministeriet, siger han og fortsætter:
- Og at hundredvis af medlemsorganisa
tioner igennem årene har bevæget sig fra
at være traditionelle velgørenhedsorganisationer, der har opdaget, at verden er uretfærdighed, og starter med at gøre noget ved
det ved at lave indsatser, der hjælpe nu og
her, til at være udviklingsorganisationer, der
med udgangspunkt i menneskerettigheder-

ERIK VITHNER
- Født i 1957 i Randers
- Uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Aarhus i 1983
- Socialrådgiver og senere Sekretariatsleder i BUPL fra 1983 til 1996
- Afdelingsleder i Mellemfolkeligt Samvirke fra 1996 til 2002
- Sekretariatsleder i CISU fra 2002 til juli 2020
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ne skaber bæredygtig global udvikling i samarbejde med deres lokale partnere – og har
civilsamfundsperspektivet med.
Morten Nielsen, tidligere bestyrelsesmedlem i
CISU igennem mange år og i dag sekretariats
leder i Global Aktion, mener, at mange af CISUs succeser skyldes Eriks lederskab.
- Erik er formet af, at han er gammel fagforeningsmand. Han tager medlemsorganisationerne virkelig alvorligt. Deres ord er ikke
guld, men man skal virkelig lytte til dem,
siger han.
- Han har også været god til at finde balancen mellem rammerne fra Udenrigsministeriet og samtidig fastholde, at CISU er
en medlemsdrevet forening. Og han har til
enhver tid stået fast på, at civilsamfundet er
civilsamfund i sin egen ret.
Hvordan har man mærket det i medlemsorganisationerne?
- CISU har virkelig forsøgt at vise en ret stor
risikovillighed overfor os. Der er en enorm
stor tillid til, at dem der har fået en bevilling, gør deres allerbedste. Det er også Eriks
fortjeneste, siger Morten Nielsen og tilføjer:
- En tredje ting, jeg vil fremhæve, er, at
Erik har formået at ansætte nogle dygtige
medarbejdere. Mange har en fortid i en af
medlemsorganisationerne, som giver dem
en bred forståelse for de organisationer,
de skal rådgive. CISUs medarbejdere er superprofessionelle, men man har ikke ansat
embedsmænd. Man har ansat ildsjæle. Det
er chefen, der lægger den linje.

Partnerskaber for forandringer
Det er ikke kun Erik Vithner, der har ændret
CISU. CISU har også ændret Erik Vithner. Særligt rejserne ud i verden og mødet med lokale partnerorganisationer har gjort indtryk.

Erik Vithner. Foto: Jacob Crawfurd

- De inspirerende, engagerede og dejlige
mennesker jeg har mødt i Danmark og
overalt i verden – og deres hårde arbejde
for forandringer – har i den grad også været
med til at holde min egen gejst og glæde
oppe i de mange år, siger han.
Også samspillet med medlemsorganisationerne i CISUs bestyrelser har styrket hans
engagement.
- Som leder skal man lytte til og mærke sin
bestyrelse, så man bruger deres viden og
holdninger bedst muligt. Det har været udfordrende, men har også virkelig bidraget til,
hvordan CISU og jeg har udviklet mig.

CISU i fremtiden
I foråret 2020 meddelte Erik Vithner til CISUs
bestyrelse og sekretariat, at han ønskede at
gå på efterløn og pension, fordi han kunne
mærke, at det var nødvendigt, godt og fint
at slutte sit arbejdsliv nu.
- Jeg var rystende nervøs ved at forlade det
politiske, strategiske og faglige arbejde, som
har fyldt langt det meste af mit liv – og ikke
mindst ved at forlade det daglige møde med
de mange, mange dejlige, dygtige, seje og
engagerede mennesker, som er så stor en del
af livet i CISU og omegn, siger han.

- Samtidig stod CISU stærkere end nogensinde før, så det var et godt tidspunkt at give
ansvaret videre til leder Jeef Bech, siger han.
Erik Vithner havde sin sidste faste arbejdsdag
som sekretariatsleder på CISUs sekretariat
den 3. juli. Men ikke overraskende for folk,
der kender ham, har han selvfølgelig gjort
sig tanker om fremtiden for CISU.
- Det er ikke noget entydigt svar på, hvordan CISU holder sig relevant, for om to år
er konteksten anderledes. Men en ting er
sikkert: CISU skal blive ved med at bevare
fundamentet i medlemsorganisationerne
og de stærke partnerskaber i Syd, siger han.
Socialrådgiver-baggrunden kigger også
frem:
-Og selvfølgelig stå fast på ordentlighed og
transparens, som er essensen i CISUs forvaltning af puljer.

Et politisk menneske
Blandt CISUs medarbejdere og i bestyrelse er
der stor respekt og forståelse for Erik Vithners
beslutning om at gå på efterløn, men rådgiver i CISU, Søren Asboe Jørgensen, ligger heller ikke skjul på, at han og flere medarbejdere
er ærgerlige over at skulle undvære ham.

- Vi vil savne hans måde at være menneske
og leder. Han har haft en meget empatisk
ledelsesstil, hvor han har skabt et fedt og frit
rum. Også i forhold til mere personlige ting.
Han har været en, man kunne tale med på
linje med nære venner, siger han.
- Og spørgsmålet er, om han kan holde sig
væk. Han er jo et politisk menneske. Det skulle ikke undre mig, om han kastede sig over
at lave noget frivilligt arbejde, siger Morten
Nielsen, sekretariatsleder i Global Aktion.
Det er der da også noget, der tyder på, han
gør.
-Først skal jeg have ro, men vi har en bæredygtighedskrise i verden, som er dybt påtrængende. Derfor er jeg allerede begyndt
at arbejde med bæredygtighed på et personligt niveau, siger Erik Vithner.
- Men det kan jeg jo nok ikke blive ved at
nøjes med. Det bliver svært for mig ikke på
et tidspunkt at finde en organisering at gøre
det sammen med. Det er kun sådan, man for
alvor kan forandre verden.
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Corona

BEVILLINGSHAVERE OMSTILLER
SIG UNDER CORONA
Elever og lærer Dhanmaya Thapa fra Nepal er engageret i at lære om deres skolehave. Haven skal give børnene en mere engagerende skolegang. Foto: Maj Carboni - Forældre og Skole

Coronakrisen rammer naturligvis også bevillingshavere i CISUs puljer, og
siden marts 2020 har der været en masse formelle og uformelle henvendelser
om bevillinger.
- Vi har fået omkring 85 henvendelser fra bevillingshavere i alle vores puljer angående
ændringer i de lande, de arbejder i, og helt
konkrete ønsker om at ændre i bevillinger.
Vi registrerer dem alle for at kunne holde øje
med, hvordan krisen udvikler sig, fortæller
rådgiver Mette Kjærtinge.

OBS: Husk at spørge om lov
til ændringer:
I forhold til Civilsamfundspuljen bør
bevillingshavere være opmærksomme
på, at den danske forenings bestyrelse
har pligt til straks at give CISU besked,
hvis der opstår væsentlige ændringer
og vanskeligheder med at gennemføre
indsatsen, herunder med at overholde
det godkendte budget. Desuden henviser vi til Retningslinjer for Civilsamfundspuljen (opdateret version 3.0
april 2020) s. 15, 16 og 17 om skrøbelig
kontekst.
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De fleste henvendelser handler om at udskyde eller indstille aktiviteter på grund af
ændringer i forsamlings- og bevægelsesfrihed, men der er også nogle, hvor der er
behov for at ændre indsatsen markant for at
afbøde nogle af konsekvenserne. For eksempel har man i en indsats i Sierra Leone valgt
at uddele basale fødevarer samt materialer
for at højne hygiejnen for personer med
handicap, som er yderligere udsatte under
coronakrisen. I Indien bliver der lavet dør-tildør oplysningsarbejde og radioprogrammer
sammen med myndighederne for at oplyse
befolkningen i landlige områder, hvor der
florerer mange rygter og misinformation om
COVID-19. Der er også blevet lavet opsøgende arbejde til særligt udsatte familier i Kenya,
som tager varer på ekstra børn for at kunne
yde psykosocial støtte hvor nødvendigt.
- Jeg vil tro, at 10-20 pct. af henvendelserne
har fået uddybende spørgsmål og er blevet
justeret, men ellers er alt godkendt. Mange
af bevillingshaverne har været rigtig hurtige
til at omstille sig til en ny situation og at diskutere med deres partnere, hvad der er bedst

for dem og deres målgrupper. Krisen er ikke
overstået ude i verden, så vi forventer en del
ændringer i bevillinger den kommende tid,
fortæller Mette Kjærtinge og uddyber:
- Det er ikke et krav at ændre i indsatserne
på grund af COVID-19, men det kan være
sundt og fornuftigt at overveje, om det er
nødvendigt at ændre noget i indsatserne nu
med den situation, vi ser ude i verden. Det er
vigtigt at kontakte CISU, når der opstår væsentlige ændringer og vanskeligheder med
at gennemføre indsatsen, siger hun.

På cisu.dk kan man se
eksempler på ændringer.
- Ændringerne og behovet for at lave akutte
indsatser for at afbøde konsekvenserne af
COVID-19 – som for eksempel set gennem
det det specifikke COVID-19-DERF-call – er
for os i CISU et tydeligt tegn på, at der ikke
kun er behov for at styrke forebyggelsen af
COVID-19, men at konsekvenserne af krisen
rækker langt ud over at være en sundhedsmæssig krise. Derfor kommer vi også fortsat
til at være fleksible i forhold til ændringer i
bevillinger, og vi begynder allerede nu at se
ansøgninger til Civilsamfundspuljen, som arbejder med konsekvenserne for civilsamfundet ude i verden, forklarer Mette Kjærtinge.

Portræt

SEKRETARIAT
I UDVIKLING
Andreas Møller Andersen og Jeef Bech. Foto: Kirsten Adler

CISU har fået ny ledelsesstruktur, nyt online-system og personalet har skullet
vænne sig til nye arbejdsformer.
På CISUs sekretariat i Aarhus er der siden sidste generalforsamling også sket ændringer.
Det har både været midlertidige, som da alle
ansatte i marts 2020 blev sendt hjem i forbindelse med nedlukningen af samfundet,
og permanente som en udskiftning i ledelsen og en opgradering af online-systemet
Vores CISU.

Andreas tiltrådte i august, hvor han vendte
hjem til Danmark efter en periode som director of operations på TCDC i Arusha, Tanzania.
Han har mere end 10 års udlandserfaring og
har de sidste seks et halvt år arbejdet i Afghanistan, Sudan, Grækenland og altså Tanzania.
Han ser frem til at komme endnu mere ind
i arbejdet.

- Ja, der har været kraftige ændringer omkring os, men jeg synes, vi har bevaret vores
kerne og hele tiden undgået at den usikkerhed, der altid opstår ved kraftige ændringer,
ledte til utryghed, siger leder Jeef Bech.

- Jeg glæder mig især til mødet med CISUs
medlemsorganisationer og alle de dedikerede ildsjæle, der gennem personligt engagement kæmper for at fremme en retfærdig
og bæredygtig verden, siger han.

- For eksempel var det en stor omvæltning
med dags varsel i marts 2020, at alle skulle
arbejde hjemme. Jeg er glad for at sige, at
kontoret godt nok lukkede ned nogle uger,
men arbejdet ikke blot fortsatte men blev
intensiveret i forbindelse med de mange nye
støttemuligheder, det lykkedes at søsætte i
foråret 2020, siger han.

- Andreas kommer med stærke kompetencer
inden for forvaltning og finans og mange års
erfaring fra felten, hvor vores medlemsorganisationer arbejder med deres partnere. Så
han kan være med til både at videreudvikle
grundlaget for vores medlemsorganisationers arbejde samt bidrage til gennemførelse
af mål i vores strategi, siger Jeef Bech.

Ny leder

Nyt system

Allerede ved årsskiftet meldte daværende
sekretariatsleder Erik Vithner internt, at han
ville stoppe som leder til sommer. Det har
ført til en ændring i ledelsen, der tidligere
var en ligestillet ledelse mellem Erik Vithner
og leder Jeef Bech. Fremover er Jeef Bech
leder i CISU, mens Andreas Møller Andersen
er ansat som administrativ leder og vil indgå
i ledelsesteam med reference til Jeef Bech.

I august gik CISUs nye online system også i
luften. Det hedder Vores CISU og erstatter
databasen, der er specialbygget og udvidet
siden 2002. CISUs brugere skal fremover
gennem Vores CISU sende ansøgninger til
CISUs puljer, og tilmeldinger til kurser og
rådgivninger.
Helene Holbeck Kannegaard har ledet
processen om at få et nyt system.

- Brugere udefra vil opleve, at det bliver lidt
mere enkelt at sende ansøgninger til puljerne og opdatere sine organisationsoplysninger, siger hun.
Som noget helt nyt vil man også skulle indsende for eksempel statusrapporter og ændringsanmodninger via systemet. Samtidig
vil Vores CISU hjælpe ansatte i CISU til mere
enkelt at udføre deres arbejde.
En sidste vigtig ting fra det sidste år er CISUs nye adfærdskodeks, der danner grundlag for hvordan CISU som transparent og
ansvarlig organisation forholder sig til en
række emner som forebyggelse af korruption seksuelle overgreb samt håndtering af
eventuelle klager.
- Vores adfærdskodeks vil blive delt med
vores medlemsorganisationer og kan forhåbentligt inspirere andre, siger Jeef Bech.

CISUs sekretariat ligger i U-huset i Klosterport i Aarhus midtby. U-huset er
et kontorfællesskab af organisationer,
hvor nogle af dem bruger lokalerne
som arbejdsplads i dagtimerne, og
andre bruger dem til frivilligt arbejde
om aftenen. CISUs godt 25 ansatte har
alle arbejdsplads på kontoret, hvorfra
der også bliver afholdt kurser og rådgivninger. CISU har desuden et mindre
satellitkontor på Vartov i hjertet af København. Det er typisk her, rådgivninger og kurser i København afholdes.
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Bahá’í - samfundet i Danmark
Bandhab
Baptistkirken i Danmark
Bendula
Bevar Ukraine
Bicycle Innovation Lab
Bidrag til Ghana
BISU - Håndværkere uden Grænser
Brighter Horizons
Brødremenighedens Danske Mission
Børn i Afrika
Børn uden Grænser
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Landsforbund (BUPL)
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Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)
Danish Minorities’ Center for Human Rights
and Development (DMC-HRD)
Danish Muslim Aid
Danish Nightingale Foundation
Danmarks Basketball Forbund (DBBF)
Danmarks Biavlerforening
Danmarks Lærerforening
Danmission
Danner
Dansk Afghanistan Komite
Dansk Blindesamfund
Dansk Congolesisk Forening (DCF)
Dansk Folkehjælp - DFH
Dansk Handicap Forbund
Dansk International Bosætningsservice
(DIB)
Dansk Kulturinstitut
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Vietnamesisk Forening
Dansk-Indisk Børnehjælp
Dansk-International Nødhjælp
Dansk-Ugandisk Venskabsforening
Dansom Aid
Dansomala forening
DareGender
DBD - Diaspora Burundi i Danmark

C
C24 Foundation
CARE Danmark
Care4people
Carrot Aid
Center for Konfliktløsning
Changing Stories
Children of Somalia
CICED
Colombia Solidaritet
Conducive Space for Peace
Cross Cultures Project Association(CCPA)
Crossing Borders
Cykler til Senegal

Miljømærket tryksag
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Action for Relief and Development (ARD)
ADDA
Adinkra Diaspora Women
ADRA Danmark
AfriCAN
Afro-Asia Educare
AIDS-Fondet
AIP Foundation Denmark
Aktion Børnehjælp
Aktive Kristnes Omsorgsarbejde
Alternatives to Separation (ATOS)
Amnesty International
Apostolsk Kirkes Mission (AKM)
Arbejdsgruppen for Leg og Læring
ARD - Art Research Dialoque
Arkitekter uden Grænser
Assist
AWE Center Kenya
Axis

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

CISUs medlemsorganisationer
pr. september 2020

T

F
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
FairFishing
Familielandbruget Sydvest
Farmaceuter uden Grænser
FIC
FN-forbundet
FOA - Fag og Arbejde
Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom
Football for a new tomorrow (FANT)
Foreningen af Afghanske Jurister i Danmark
Foreningen Enable
Foreningen Livsberigende Kommunikation
(LIVKOM)

E
Earth Advocates Association (EAA)
ECO-Village Plus Foundation
eKids-Kilifi
Emergency Architecture & Human Rights
(EAHR)
Engineering World Health ved Danmarks
Tekniske Universitet (EWH DTU)

Demokrati i Europa, Oplysningsforbund
(DEO)
Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
Denmark Lesotho Network (DLN)
Designere uden Grænser
Det Danske Spejderkorps
Det Europæiske Hus
Det Konservative Folkeparti
Det Somaliske Fællesråd
DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)
DGI Midtjylland
Dialogos
DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
DinNødhjælp
Disuzo Kwekwe
Dooni-Dooni Danmark
Dreamtown
DUI - Leg og Virke

L
Lake Natron Maasai Support
Landsforeningen for Økosamfund
Landsforeningen LEV
Landsforeningen Levende Hav
LGBT+Danmark
LittleBigHelp
Livets Lys
M
Make Them Smile Kenya
Masaibarn
Masanga DK
Mejerifolk uden Grænser
Mellemamerika Komiteen (MAK)
Mellemfolkeligt Samvirke Actionaid
Mi Cuerpo/Min Krop
Miljøbevægelsen NOAH
MiMundo
Mission Afrika

I
I Aid
ICOEPH (Internationalt Center for
Arbejdsmiljø, Miljø og Folkesundhed)
- DASAM (Dansk Selskab for Miljø- og
Arbejdsmedicin)
Iftin Kvindeforening
IGF Danmark
iiINTERest
IMCC (International Medical Cooperation
Committee)

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

J
Jengo
Jysk landsbyudvikling i Nepal

Impact Designs
Ingeniører uden Grænser (IUG)
Initiativgruppen Esbjerg
International Aid Services (IAS)
International Børnesolidaritet
International Kontakt
IWGIA

H
Heritage International
Himalayan Project
Historielærerforeningen for gymnasiet
og HF
Hjerte for Afrika
Hope Danmark
Hopes Foundation
Hornbæk IF-Barass Sports Centre venskabsklub

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

Foreningen Radio Mælkebøtten
Foreningen til støtte for Tamales Youth
Home Cultural Group, Ghana
Freemuse
Fremtid og Håb
Friends of the Anne Grethe Schools
Friluftsrådet
From Street to School

R
Rajo Organisation
Rapolitics
RAW - Rights for All Women
Redder Af Verden
Rising Hope
Røde Kors i Danmark

P
PAINFUL SOULS FOUNDATION DENMARK
Pamodzi Denmark
Periamma
PlanBørnefonden
Plant et træ i Himalaya
Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
Promissio
PUGAD
Puntland forening

O
Ogaden Concern Association (OCA)
Operation Dagsværk
Orangutang Fonden/Save the Orangutan
Organisationen for Fred og Udvikling i det
Sydlige Somalia (OFUSS)
Oxfam IBIS

N
Naboskab International Forening
NEPCon (Nature, Economy and People
Connected
Netværket for økologisk folkeoplysning
og praksis
New Chess House
NGO Fontana
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Nso Family Union (NFU)-DK/Europe
Nunca Mas

Mission Øst
Momentum Trust
Morsø U-landsforening
Moyo Kwa Moyo
MUNDU - Center for global dannelse
My African Child
S
Sammen til Udvikling
Sankt Vincent Grupperne
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til AfrikA (ShAA)
Sex & Samfund
SIND Landsforeningen for psykisk sundhed
Skoleliv i Nepal
Socialdemokratiet
Somali Rehabilitation and Development
Association ”SORADA”
Somalisk Forening for Genopbygning
(OFROSOM)
Soroptimist Internat. Danmark
SOS Børnebyerne
Spedalskhedsmissionen (TLM DK)
SPOR MEDIA
SRNF
Stairway Danmark
Støtteforening for Nana Ekua Bri II
Foundation
Støtteforeningen Det Danske Hus i
Palæstina
Støtteforeningen for SMS
Støtteforeningen i DK for Association Kologh
Naba, Saaba, Burkina Faso
Støtteforeningen til Projekt Nenkashe
Educational Center
Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda
Sudanmark
Sustainable Education For Uganda (SEFU)

Røgen Borgerforening
Rådet for International Konfliktløsning
(RIKO)

Ø
Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og
netværk)
Østafrikas Venner

Z
Zaher - Grow to Learn

Y
Youth for Development Denmark (YFDD)

W
WAWCAS International
World Service of Mercy
Wycliffe Danmark

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

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

T
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzanians in Denmark (TANDEN)
Tanzibarn
TeddybjørneFonden / Hogar de Esperanza
Colombia
Terre des hommes, Danmark
TES Skolen i Afrika
TRIANGLEN
TurningPoints

