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Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

Godkendelse af referat 
Referat af ordinært møde d. 14. september 

Der blev spurgt til hvornår UM beslutter hvem der skal sidde i UPR ud fra Globalt 
Fokus’ indstillede kandidater. Det vides ikke hvornår dette sker.  

Det blev bemærket, at proceduren med udvælgelse til UPR indeholdt en lodtrækning 
og at denne del af processen ikke var meldt ud på forhånd. Lars Udsholt beklagede at 
tidsfristen havde været meget kort i forhold til tilbagemelding til Udenrigsministeriet. 
Han havde forsøgt at kontakte begge de pågældende kandidater og deres 
organisation, men havde kun haft held med den ene. Efter samråd med sekretariatet 
var lodtrækning valgt som den bedste option, da der ikke var mulighed for endnu en 
valgrunde. 

Referatet blev godkendt. 
 

Opfølgning efter Globalt Fokus generalforsamling, information fra KU og fra CSO 
Forums styregruppe 

Globalt Fokus holdt Generalforsamling 22. oktober, hvor man besluttede at forlænge 
KUs mandat til en ekstraordinær generalforsamling i januar.  

En konsekvens af dette vil i udgangspunktet være at CSO Forums forperson og 
styregruppe fortsætter til den ekstraordinære generalforsamling med mindre CSO 
Forum havde andre ønsker om kommenterer. Der var ingen kommentarer til denne 
beslutning. 

http://www.globaltfokus.dk/
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I udgangspunktet har CSO Forums styregruppe ikke planlagt flere møder i CSO Forum i 
indeværende år. 

Til generalforsamlingen blev det besluttet at tilslutte sig KU’s forslag om at arbejde 
med en ændret struktur for Globalt Fokus frem mod den ekstraordinære 
generalforsamling i januar. Til generalforsamlingen opstod en debat om Globalt Fokus 
governance-struktur.  

KU arbejder videre med et oplæg til udformning af en ny struktur. Det er pt. hensigten 
at foreningens organisering ikke længere skal bygge på de fire fora, men at den får et 
mere samlende beslutningsorgan. 

Ændringen af organiseringen følger erfaringerne fra det første år som Globalt Fokus, 
samt nedskæringerne der fremskynder ændringerne, da de både får konsekvenser for 
Globalt Fokus og medlemsorganisationerne. 

Onsdag d. 18. november kl. 17 på Mellemfolkeligt Samvirke gennemføres en 
konsultation blandt medlemsorganisationer. Inden konsultationen kommer et oplæg 
ud fra KU. Man regner også med at der efter konsultationen kommer en proces med 
mulighed for at give input. Invitation sendes ud snarest.  

LU opfordrer til at der afholdes et møde i CSO Forum efter nytår, for at diskutere om 
det arbejder som nu ligger i CSO Forum, i tilstrækkelig grad tages med videre i den nye 
struktur. 

 

Taksøe-udvalget 
Udredning vedr. dansk udenrigspolitik ved Peter Taksøe-Jensen. Hvordan kan 
medlemsorganisationerne i Globalt Fokus bidrage til debatten? 

 

Der er i finanslovsforslaget sat ca. 2 mia. til side fra 2017, som skal bruges til 
aktiviteter som realiserer konklusionerne af Taksøe-udvalgets udredning af dansk 
udenrigspolitik. 

Jonas Vejsager Nøddekjær (FKN) fortæller om det første møde i følgegruppen til 
Taksøe-udvalget, som han deltog i på vegne af Birgitte Qvist-Sørensen. 

 Kommissoriet er meget bredt, og denne følgegruppen består af både forskere, 

forsvars-folk, erhvervslivet. Mange ministerier var herudover tilstede.

 Taksøe berettede at hans mandat er bredt, men at præmissen er færre 

ressourcer til udenrigsministeriet. Han så gerne at der opstod en offentlig 

debat om udredningen, og opfordrede til at andre aktører lavede input og 

debatter, som kan tages med ind i udvalget.

 I gruppen var der et bredt ønske om visioner i dansk udenrigspolitik. Og en 

anerkendelse af at det skal defineres og prioriteres hvilke principper Danmark 

skal arbejde for i verden.

 Næste møde er 10. december, og her vil følgegruppen blive opdelt i mindre 

grupper, hvor mere afgrænsede emner debatteres. Det kan være en åbning 

for at sætte nogle af civilsamfundets emner på dagsordenen. 

http://www.globaltfokus.dk/
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Birgitte Qvist-Sørensen har aftalt møde med Lykke Friis i næste uge, hvor de vil tale 
om hvordan Københavns Universitet og civilsamfundsorganisationerne kan 
samarbejde om at sætte udenrigspolitikken til offentlig debat. 

Retten til et bedre liv skal revideres. Der skal laves en ny udviklingspolitik. 

Diskussion og input på baggrund af dette oplæg: 

 Der er en portal på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor dokumenter fra 

Taksøe-udvalget lægges op. 

 Der var til første møde i Taksøe-udvalget en bred bekymring om at den 

folkelige opbakning og forståelse af udenrigspolitik er dalende. 

 Det er oplagt at civilsamfundet laver et stærkt koordineret input til udvalget. 

Her skal et eller to budskaber prioriteres, og der skal skabes enighed om dem i 

miljøet.  

 Civilsamfundsorganisationerne kan byde ind med kontakt til en stor 

befolkningsgruppe – og eksempelvis sørge for at et arrangement på 

Københavns Universitet kan komme bredt ud. 

 Det er overraskende at Verdensmålene kun blev nævnt én gang til det første 

møde i Taksøe-udvalget. Målene bør kunne bruges til at samle visionerne og 

diskussionerne i udvalget. 

 Det er vigtigt at følgegruppen også får betydning for møder og diskussioner i 

selve Taksøe-udvalget. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere 

hvor stor betydningen bliver. 

 Vi skal kortlægge allierede aktører i arbejdet for at sikre stærke norm-

baserede internationale institutioner, eksempelvis EU. Her er DI og 

Forsvarsministeriet potentielle allierede, som regeringen vil lytte til. 

 Vi skal sørge for at ressourcerne som er afsat til eksempelvis forsvar også 

kommer i spil. Derfor skal vi også tale mere bredt om udenrigspolitik, og ikke 

så meget om udviklingspolitik. 

 Hvordan er Taksøe-udvalget forankret i de forskellige ministerier?  

 Det ville være interessant hvis emner som handel, klima, politikkohærens 

også diskuteres i udredningen af udenrigspolitikken. 

 Det vil være relevant at Globalt Fokus og medlemsorganisationerne arbejder 

på narrativet om civilsamfund og menneskerettigheder. Verdensmålene 

kunne være en del af dette narrativ. 

 Nanna og Poul som allierede i gruppen, idet de også vil fremsætte budskaber 

om multilateralisme, FN og menneskerettigheder. 

 

Tilbagemeldingen fra Birgitte og Jonas blev værdsat af CSO Forum. Jonas sagde den 
anden vej tak for rigtig gode inputs fra Globalt Fokus medlemsorganisationer forud for 
første Taksøe-udvalgsmøde.  

CSO Forum vil fremover danne rammen for samtaler om Taksøe-udvalgets arbejde, og 
der vil komme muligheder for at give input gennem Globalt Fokus. 

 

LU opsummerer handlingspunkter: 

http://www.globaltfokus.dk/
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 Han bad sekretariatet om at undersøge hvordan Globalt Fokus kan bidrage til 

fortællingen om civilsamfundet og globale normer 

 Det kunne give mening at afholde et møde for interesserede medlemmer i 

december eller at tage dette som en punkt på CSO Forum mødet i januar.  

 Undersøge muligheden for konkrete udspil, initiativer, møder med aktører i 

følgegruppen. 

Status vedr. Finanslovsforslag 2016  
Herunder fælles forberedelse forud for møde med Kristian Jensen den 6. november. 
 
Hensigten med punktet er at gøre status på finanslovsforhandlingerne ift. 
udviklingsbistand herunder hvilke muligheder der har været og er for at påvirke. Alle 
ramme- og puljeorganisationer er blevet inviteret til et møde med Udenrigsministeriet 
på fredag 6. november. Dette punkt kan derfor også bruges til at forberede dette 
møde. 
 
 Opdatering om finanslovsforhandlinger v. Kira 

 Meldingen er at der ikke diskuteres udviklingspolitik i forhandlingerne på 

nuværende tidspunkt. 

 Det lader til at vi er i de sidste dage med åbning for at lægge pres på 

politikerne.  

 Konservative er åbne for at tale mere generelt om langsigtet bistand og 

sammentænkningen mellem humanitær og udvikling.  

 Globalt Fokus arbejder for at få internationale aktører til at rømme sig i 

debatten. De er klar til at trække aktiviteter, hvis nogen har gode idéer. 

Diskussion 

 Det er vigtigt at vi fortæller historien om at nedskæringerne har andre 

konsekvenser end fyringer i egne organisationer. 

 Konservative melder ud at de vil udviklingspolitikken som et emne og en 

højere bistand end 0,7%. Vi skal passe på med udmeldinger ikke at skubbe 

dem fra os.  

 Det er vigtigt at huske at organisationer som ikke er rammeorganisationer, 

også rammes hårdt. 

 Norge, Finland, Sverige er også i gang med/varsler større beskæringer.  

 DF har ved flere lejligheder sagt at de hellere vil give støtte igennem danske 

civilsamfundsorganisationer, end eksempelvis gennem FN, Verdensbanken, 

bilateralt. Her er de uenige med LA. 

Møde med Udenrigsministeren fredag: 

 Invitationer er sendt til organisationer som har bedt om møder i forbindelse 

med nedskæringerne. Der vil være 35-45 mennesker til mødet

 Forventningen er at Ministeren vil bruge det som en anledning til at fortælle 

om den nye udviklingspolitik.

 Vi bør sikre koordinerede budskaber. Forslag hertil:

o Den hurtige opbremsning er spild af penge, idet projekter med 

samarbejdspartnere skal lukkes hurtigt. Desuden bliver det svært for 

organisationerne at debattere principperne bag udviklingspolitik.

http://www.globaltfokus.dk/
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o Civilsamfundspolitikken er stadig relevant.

o Civilsamfundsorganisationerne skal tilbyde sig som konstruktive 

samarbejdspartnere.

o Spørge ind til sammentænkning og koordinering af udvikling og 

humanitært arbejde.

o Civilsamfund og menneskerettigheder er vigtige emner, vi skal tale 

vores egen rolle op.

o Det er vigtigt at organisationerne ikke til mødet kommer til at 

italesætte afvejningen mellem humanitære indsatser og langsigtet 

udvikling.

 Efter mødet samles der op og sendes noter ud. 

 

Eventuelt 

Til Generalforsamlingen blev der informeret om at Verdens Bedste Nyheder forventer 
at søge Danidas Oplysningsbevilling til en bro-bevilling inden et nyt VBN kan stå klar. 
17. december 10-15 afholdes et arrangement om organisationens fremtid. Til 
arrangementet deltager mange forskellige spillere og samarbejdspartnere til VBN.  

Tilføjelse: Efter CSO Forum mødet blev det afklaret, at der afholdes et CSO Forum 
møde den 11. december kl 10.00-11.30, der kun omhandler fremtidens Verdens 
Bedste Nyheder. 

Næste CSO Forum møde afholdes den 18. januar kl 13-15 dvs. mellem udsendelse af 
forslag til ny struktur og ekstraordinær generalforsamling hvor den ny struktur 
vedtages. 
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