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Da 2015 ikke er et år med strategiske konsultationer, udelades I.A med undtagelse af 

rulleplansbudget 2016-2019 samt en foreløbig arbejdsplan for 2016 justeret på baggrund af 

de i FFL 2016 annoncerede nedskæringer.  

 

 

 

I.A Oplæg til puljekonsultation  

Ved foreningens generalforsamling i oktober 2015 blev det vedtaget, at såvel det samlede 

budget (puljebevilling samt øvrig finansiering) som arbejdsplanen for 2016 bliver vedtaget 

ved en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af januar 2016. Valg til Fora og 

Koordinationsudvalg blev ligeledes skudt til den ekstraordinære generalforsamling. Med 

deadline to uger før den ekstraordinære generalforsamling, vil Koordinationsudvalget 

gennemføre en strategisk proces, involverende medlemsorganisationernes ledelser – omkring 

Globalt Fokus’ fremtidige prioriteringer, metoder og organisering. Dette sker som 

forberedelse af Koordinationsudvalgets indstilling til budget for 2016, revideret forslag til 

arbejdsplan for 2016 samt forslag til ændret organisering af foreningen. Uddybes nedenfor. 

 

 

A.1. Foreløbig arbejdsplan for 2016 

Udkast til arbejdsplan for Globalt Fokus 2016 er vedhæftet i bilag 2. Dette udkast er 

udarbejdet af Globalt Fokus’ sekretariat på baggrund af bidrag fra medlemsorganisationerne i 

august/september i år. Grundet de varslede besparelser i Globalt Fokus’ finanslovstilskud for 

2016 har bestyrelse og generalforsamlingen besluttet ikke at behandle og vedtage det 

fremlagte forslag. 

I stedet er iværksat en konsultation med ledelserne i foreningens medlemsorganisationer for 

at drøfte en mulig omlægning af såvel foreningens arbejdsform som indsatsområder. 

Resultatet af denne konsultation forventes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling 

inden udgangen af januar, hvorefter foreningens ledelse vil udarbejde et revideret 

arbejdsgrundlag for det kommende år, ligesom foreningens budget naturligvis også skal 

revideres på denne baggrund. 

Globalt Fokus vil fortsat gennemføre de opgaver, der er forudsat i tidligere aftaler med 

udenrigsministeriet, som grundlag for foreningens finanslovstilskud, om end omfanget, 

karakteren og organiseringen heraf naturligt vil blive præget af den betydelige beskæring af 

tilskuddet, som Globalt Fokus oplever i lighed med andre danske CSO’er.  

 
Vi ser frem til at drøfte dette nærmere med Udenrigsministeriet (UM) ved en forestående 
konsultation og vil selvfølgelig i mellemtiden holde ministeriet underrettet om foreningens 
beslutninger vedr. det fremtidige arbejde. 
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A.2. Rulleplansbudget 2016 – 2019 

Rulleplansbudget for 2016-2019 er vedhæftet i bilag 3. Det skal bemærkes, at dette budget er 

udarbejdet før indgåelsen af finanslov 2016 – og dermed før der er endelig afklaring omkring 

bevillingens størrelse. Budgettet retter sig mod bevilling på 6,6 millioner kr. – svarende til det 

beløb, der er foreslået i regeringens udspil til finanslov 2016. Det afspejler en procentvis 

skallering af udgifter til program- og projekt, samt realitetsjusteringer på budget til øvrige 

udgifter. 

De forventede store nedskæringer på både medlemsorganisationernes og foreningens 

bevillinger betyder, at foreningen Globalt Fokus skal træffe beslutninger om fremtidige 

arbejdsområder, arbejdsform samt foreningens struktur.  

 

Rulleplansbudget 2016 – 2019 er vedlagt som bilag 3. 
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I.B Resultatberetning for 2014 
 

B.1. Resultater 
Globalt Fokus er nu godt et år gammel. Siden sammenlægningen af NGO FORUM og Concord 

Danmark i maj 2014 har vi arbejdet med og i de nye rammer for netværk og samarbejde, og vi 

er nu begyndt at opleve processer gennemført for anden gang. 

Globalt Fokus’ program og projektaktiviteter var i 2014 delt i tre hovedspor: 

1. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. 

2. Tværgående kapacitetsudvikling og civilsamfundsengagement. 

3. Europæisk og internationalt politikarbejde. 

I 2014 var budgettet fra Udenrigsministeriet (UM) for Globalt Fokus fordelt på to bevillinger – 

den ene til det daværende Concord Danmark, den anden til det daværende NGO FORUM.   

 

Kapacitetsudvikling i regi af Globalt Fokus:  

I maj 2014 godkendte det Stående Udvalg i NGO FORUM regi en helt ny strategiske ramme for 

den fælles kapacitetsudvikling. Fremadrettet forvaltes bevillingen til fælles 

kapacitetsudvikling inden for to forskellige modaliteter:  

1. En Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer baseret på ansøgninger om støtte til 

specifikke kapacitetsudviklingsbehov blandt et mindre udsnit af civilsamfundets 

organisationer. Initiativerne forankres hos en lead organisation. Puljen, på årligt 2,5 

mio DKK, giver mulighed for at møde konkrete sektorfaglige 

kapacitetsudviklingsbehov, som minimum tre CSO’er går sammen om at søge.  

Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer, som er udarbejdet og gennemføres af et 

mindre antal organisationer, med fælles interesse eller kapacitetsbehov.  Den sigter 

mod at udvikle eller videreudvikle organisationernes kapacitet inden for et nyt eller 

uudforsket fagligt område, for at styrke effekten af deres projekt-/programarbejde i 

det globale Syd og/eller udviklingsrelaterede fortalervirksomhed. 

2. Tværgående kapacitetsudviklingsindsatser baseret på fælles prioriterede 

kapacitetsudviklingsbehov blandt et bredt udsnit af organisationer. Indsatserne er 

forankret i Globalt Fokus’ sekretariat, og implementeres via medlemsinvolverende 

arbejdsgrupper med opstart jf. arbejdsplan for 2015. 

Det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling er at berige og styrke de 

danske civilsamfundsorganisationer ved at: 

 Sikre at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale tendenser inden for 

centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder samt, hvor relevant, at klæde 

organisationerne på til at indgå i internationale diskussioner. 
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 Understøtte fælles faglig og metodisk udvikling og nytænkning inden for prioriterede 

områder med mulighed for fælles læring, som rækker udover, hvad der kan foregå i den 

enkelte organisation.  

 Støtte op om at ny læring omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten og 

effektiviteten af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til 

fortalervirksomhed. 

 

Fsva. Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer blev der i 2014 udarbejdet nye 

retningslinjer, nye ansøgningsskemaer og nye formater til dokumentation samt etableret et 

nyt bevillingssystem. Alle dokumenter inkl. funktionsbeskrivelse for bevillingssystemet findes 

på Globalt Fokus’ hjemmeside og indgik i materialet fremsendt til den seneste 

puljekonsultation med Udenrigsministeriet afholdt i januar 2015 vedrørende 2013 

rapportering og 2015 arbejdet.  

I efteråret 2014 var det nye bevillingssystem fuldt etableret og efterårets ansøgningsrunde 

om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer blev guidet af de nye retningslinjer og udarbejdet i 

de nye ansøgningsskemaer. Rapportering på denne ansøgningsrunde vil blive inkluderet i 

2015 rapporteringen, da initiativerne støttes af midler fra 2015-bevillingen. 

Som forberedelse af de tværgående indsatser blev to arbejdsgrupper nedsat til - på baggrund 

af en første prioritering af emnerne, ved en forudgående medlemsworkshop - at formulere 

konkrete ønsker til to kapacitetsudviklingsindsatser: 1.) Kapacitetsudvikling og 

organisatorisk læring samt 2.) Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører. I 

etableringen af arbejdsgrupperne blev det tilstræbt at inkludere et bredt udsnit af 

medlemsorganisationerne, med henblik på at skabe indsatser med relevans for både større og 

mindre organisationer.   

 

Kapacitetsudvikling som tværgående princip: 

Globalt Fokus har et grundlæggende princip om, at alt arbejde skal støtte op om 

medlemsorganisationernes eget virke og bidrage til deres kapacitetsudvikling. 

Det betyder, at der både i de tematiske arbejdsgrupper og det løbende arbejde er fokus på 

mulighederne og behovet for kapacitetsudvikling af forskellig natur – lige fra deling af 

viden/metoder, til opbygning af kompetencer omkring f.eks. lobbyarbejde og formulering af 

ansøgninger til EU. 

 

Europæisk og internationalt politikarbejde: 
Som i alt vores arbejde, er det et bærende princip for det politiske arbejde, at medlemmernes 

fælles prioriteter og arbejde er drivkraften.  

Vores politikarbejde bidrager også til vores fælles kapacitetsudvikling – her med en 

praksisorienteret tilgang, hvor læring og udvikling sker igennem samarbejde om konkret 

politikarbejde, der er relevant for medlemmerne. Det tematiske, såvel som det løbende 

arbejde, bidrager således til at udvikle vores – og vores partneres - redskaber, institutionelle 

forståelse og tematiske viden - og dermed vores kapacitet til at indgå i politisk dialog og 
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udføre fortalervirksomhed, samt relatere store internationale politiske temaer til 

medlemsorganisationernes arbejde i det globale Syd. 
 

Globalt Fokus politiske arbejde er fordelt på: 

1. Specifikt emnebestemt politisk arbejde udført i regi af medlemsinvolverende 

arbejdsgrupper. I de tematiske arbejdsgrupper arbejder medlemmerne bl.a. med at 

dele viden, øge kompetencer og påvirke strategiske, administrative og politiske 

beslutninger. Dette sker inden for de emner grupperne arbejder med og, hvor relevant, 

i samarbejde med andre aktører, arbejdsstrukturer og 92-gruppen. 

2. Et understøttende politisk arbejde på internationalt og dansk plan, foretaget af 

sekretariatet i samarbejde med medlemmer. Som et gennemgående tema i det 

politiske arbejde, sørger sekretariatet for, i samarbejde med medlemmer, 

samarbejdspartnere og øvrige interessenter, at være på forkant med de politiske og 

faglige processer, udfordringer og muligheder, som er grundlæggende ift. vores mål.  

 

 

B.2. Fordeling af finanslovsbevillingen 
Den samlede finanslovsbevilling til Globalt Fokus var i 2014 på 9 mio. kroner. Da 

sammenlægningen af NGO FORUM og Concord Danmark først blev effektueret i maj 2014 

fortsatte bevillingen med at være administreret som to forskellige bevillinger opdelt i hhv. 6,5 

mio. kroner til de aktiviteter, som NGO FORUM varetog indtil sammenlægningen, og 2,5 mio. 

kroner til Concord Danmarks aktiviteter jf. det reviderede budget godkendt til seneste 

puljekonsultation med UM.  

Udenrigsministeriet godkendte i januar 2014 en anmodning om at fortsætte det 

administrative system for henholdsvis NGO FORUM og Concord Danmark også efter 

sammenlægningen af de to platforme. NGO FORUM delen af bevillingen har derfor været 

administreret af medlemsorganisationen IBIS, der indtil sammenlægningen var 

værtsorganisation for NGO FORUM. Concord Danmark delen af bevillingen blev i 2014 

administreret af MS/Action Aid Denmark, der indtil sammenlægningen var ansvarlig for 

administration af Concord Danmarks bevilling. Fra og med den 1. januar 2015 vil der være en 

samlet administration af finanslovsbevillingen til Globalt Fokus. 

 

Fordeling af finanslovsbevillingen i 2014 

Nedenfor fremgår en oversigt over fordelingen af de to finanslovsbevillinger for NGO FORUM 

og Concord Danmark, som de blev godkendt efter sammenlægningen til Globalt Fokus. 

Budgetter og forbrug er udpindet for hhv. NGO FORUM og Concord Danmark med henblik på 

at give en samlet opgørelse for budget og forbrug for Globalt Fokus i 2014. Den seneste 

ændring af budget for NGO FORUM blev af UM godkendt i forbindelse med 
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puljekonsulatationen i januar 2015, hvortil bilag 10 fremsendt af Globalt Fokus præsenterede 

et revideret budget ”2. revision 2014” efter sammenlægningen.  

 

 NGO FORUM  Concord Danmark  Globalt 
Fokus 

  

 Budget Forbrug  Budget Forbrug  Budget  Forbrug Forskel 

Offentlige midler          

Puljetilsagn 6.500.000 7.265.495  3.735.000 2.258.479  10.235.000 9.523.974 711.026 

Puljebudget 2. version 
2014 

6.782.000 7.265.495        

1. I alt PPA       9.327.095 10.513.705 -1.186.610 

1A. PPA NGO FORUM 6.030.000 7.265.495     6.030.000 7.265.495 -1.235.495 

1.1. Bevillinger til netværk 
(inkl. adm) 

3.250.000 4.396.018     3.250.000 4.396.018 -1.146.018 

1.2. Kap.udv. Aktiviteter 
(NGO-FORUM) 

1.020.000 992.177     1.020.000 992.177 27.823 

1.3. Andet 1.760.000 1.877.299     1.760.000 1.877.299 -117.299 

1B. PPA Concord Danmark    3.297.095 3.248.210  3.297.095 3.248.210 48.885 

1.1. Politikarbejde    1.101.280 1.123.785  1.101.280 1.123.785 -22.505 

1.2. Civilsamfundsarbejde    970.170 888.534  970.170 888.534 81.636 

1.3. Beyond 2015 bevilling    1.143.000 1.185.891  1.143.000 1.185.891 -42.891 

1.4 Udgifter relateret til 
PPA 

   83.000 50.000  83.000 50.000 33.000 

          

2. Øvrige aktiviteter 435.000 421.359  170.000 176.161  605.000 597.520 7.480 

3. Revision 25.000 25.000  20.000 20.000  45.000 45.000 0 

4. Administration 7 pct.  227.000 240.291  244.097 241.106  471.097 481.397 -10.300 

5. Husleje inkl. 7 pct. adm.  65.000 116.889     65.000 116.889 -51.889 

I alt 6.782.000 8.069.035   3.731.192 3.685.476   10.513.192 11.754.511 -1.241.319 

          

Midler til disposition 
primo 2014 

 8.536.178   3.739.831     

Ultimo balance 2014  467.144   54.355   521.499  

 

Som det også fremgår af regnskaberne for de to pulje-bevillinger (Bilag 1.3 og 1.4), skyldes 
forskellen i budget og forbrug, at en stor del af midlerne fra 2013 var disponeret men ikke 
udbetalt. Dette har ligeledes øget det totale forbrug ift. budget i 2014 jf. de to nederste rækker, 
der viser saldo primo og ultimo for regnskabsperioden.  
 
Som det også fremgår af regnskabet, er regnskabsperioden for NGO FORUM blevet forlænget 
med seks måneder frem til 30.06.2015. Dette skyldes, at et af puljen støttede initiativer 
”Fagligt Fokus” fik forlænget implementeringsperioden frem til denne dato, og for at kunne 
afslutte regnskabet samlet for NGO FORUM blev revisionsperioden ligeledes forlænget.   
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B.3. Arbejdsområder og udvalgte resultater 
2014 var et meget turbulent år og for at sikre ikke kun en ny struktur, men også faglige 

resultater, blev der gennem hele 2014 arbejdet med de to arbejdsplaner, som henholdsvis 

NGO FORUM og Concord Danmark havde udarbejdet før sammenlægningen. Disse to 

arbejdsplaner udgjorde dermed bevillingsgrundlaget både før og efter sammenlægningen. I 

det følgende redegøres der for de arbejdsområder, der er beskrevet i de to arbejdsplaner – 

arbejdsområder, der i første halvdel af 2014 blev varetaget af NGO FORUM og Concord 

Danmark, og som Globalt Fokus’ sekretariat og medlemsbase varetog efter sammenlægningen 

af de to platforme den 27. maj 2014.  

 

Den nye danske Civilsamfundspolitik: 

Evalueringen af den danske civilsamfundsstrategi blev afsluttet i 2013. Blandt 

hovedkonklusionerne var, at man fremover skulle have en politik, ikke en strategi, og at denne 

politik skulle være mere integreret i den overordnede strategi ”Retten til et bedre Liv”. Andre 

centrale anbefalinger inkluderede bl.a., at danske CSO’er skulle blive bedre til at demonstrere 

deres specifikke ’value added’, samt at de skulle forbedre deres evner til at dokumentere 

denne. 

NGO FORUM/Globalt Fokus har været involveret i hele forløbet omkring evalueringen. For at 

sikre koordinering blandt CSO’erne samt en samlet kommunikationskanal for UM, etablerede 

NGO FORUM tilbage i 2013 en dialoggruppe med ansvar for at kommunikere med ministeriet 

om evalueringen af civilsamfundsstrategien, samt input til den nye civilsamfundspolitik. 

Gennem dialoggruppen er der løbende kommet input til den nye civilsamfundspolitik – det 

mest substantielle input blev leveret i forbindelse med det ambitiøse civilsamfundstræf, der 

blev afholdt i oktober 2013. I 2014 blev der kommenteret på udkast fra Udenrigsministeriet 

til den nye civilsamfundspolitik og i juni 2014 blev den nye Civilsamfundspolitik lanceret. 

Globalt Fokus er generelt glad for den nye Civilsamfundspolitik, og føler en stor grad af 

ejerskab til denne ny politik, bl.a. pga. den åbne proces og villighed til dialog, der er blevet vist 

fra ministeriets side.  

Dialoggruppen er fortsat efter sammenlægningen og refererer nu til det nyetablerede CSO 

Forum. Processen omkring ’Real Time Evaluation’ af civilsamfundspolitikkens 

implementering er blevet fulgt og Globalt Fokus var til stede ved ministeriets CSO workshop 

om ”A Real Time Approach” afholdt den 27.08.2014. Men der har været en del uklarhed 

omkring ’guidance notes’, ’roll-outs’ og ’real time evaluation’, og det var derfor ikke så let 

systematisk at involvere dialoggruppen i efteråret 2014.   

Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at dialoggruppen hovedsageligt er drevet 

af medlemmerne og den støtte de får fra sekretariatet til det mere politiske arbejde er støttet 

af medlemmernes eget medlemsbidrag og ikke gennem den finansielle støtte fra 

Udenrigsministeriet.   
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Resultatmatrix: 

Forventede resultater Aktiviteter og resultater Afvigelse 

En ny civilsamfundspolitik 

der, i kraft af vores indspark, 

tager højde for og giver rum 

for CSO’ernes rolle og 

indsatser.  

Skriftligt input udarbejdet. 

Løbende dialog med 

ministeriet. 

Tilfredshed med den nye 

politik blandt Globalt Fokus’ 

medlemmer og en stor grad 

af ejerskab til denne bl.a. 

p.g.a input givet.  

 

Input til arbejdet med at 

integrere civilsamfundet i 

alle politikkens fire 

prioritetsområder herunder 

input til ”roll-outs” for især 

politikkens prioritetsområde 

indenfor Grøn Vækst-

området. 

 Ministeriet meddelte, at der 

ikke vil blive udfærdiget 

guidance notes og ”roll-outs” 

for politikkens fire 

prioritetsområder. Dette 

betød, at NGO 

FORUM/Globalt Fokus ikke 

har haft mulighed for at 

arbejde systematisk med 

dette. I stedet er ’real time 

evaluation’ blevet fulgt.  

 

 

Nye rapporteringsregler (RAM): 

I 2014 færdiggjorde Udenrigsministeriet nye retningslinjer for, hvorledes det avancerede 

RAM-rapporteringssystem skal implementeres. Det nye system hviler på en tanke om, at 

danske CSOer skal tildeles ressourcer efter deres evne til at vise resultater. Nyere 

rammeorganisationer – specielt de mindre rammeorganisationer – har længe frygtet, at de vil 

have vanskeligt ved på tilfredsstillende vis at leve op til disse rapporteringskrav, og derfor 

blev der i 2014 sat fokus på rapporteringsregler, krav og mulige konsekvenser.  

Målet med arbejdsindsatsen om de nye rapporteringsregler var dels at klæde nye 

rammeorganisationer på til at honorere de nye rapporteringsregler og dels at indhøste 

eksterne erfaringer med, hvad det indebærer at lave et resultatbaseret 

ressourceallokeringssystem. Dette skete dels gennem en række medlemsdrevne workshops 

op til den første RAM rapportering og dels gennem en seminarrække med Globalt Fokus’ 

akademiske medarbejder som arrangør, debattør og tovholder.  
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Aktiviteter og udvalgte resultater: 

NGO FORUM/Globalt Fokus har i 2014 støttet et medlemsdrevet kapacitetsopbygningsforløb 

for de organisationer (specielt de nye rammeorganisationer), der for første gang skulle 

afrapportere ifølge de nye regler i 2014. Forløbet blev støttet som et mindre initiativ under 

NGO FORUMs pulje med Danske Handicaporganisationer som lead organisation.  

Der blev i foråret 2014 afholdt tre workshops målrettet den kommende RAM rapportering 

med god deltagelse fra både ’gamle’ og ’nye’ rammeorganisationer. Workshops’ene har dels 

bidraget til at ryste rammeorganisationernes ’teknikere’ sammen og skabt grobund for 

fremtidigt samarbejde, og dels givet deltagerne en bedre forståelse af:  

 Hvad der karakteriserer ”den gode rapport” herunder hvilke kriterier, der tidligere er 

lagt til grund for vurderinger. 

 Hvordan RAM standarderne skal læses og fortolkes. 

Første runde RAM rapportering blev sendt ind i september 2014, og i november arrangerede 

Globalt Fokus et møde, hvor deltagerne diskuterede erfaringerne med den første omgang 

RAM-Rapportering. Her deltog repræsentanter fra både nye og gamle rammeorganisationer. 

Der var generelt enighed om at rapporteringen havde været meget omfattende, og at den 

havde kostet mange interne ressourcer. Deltagerne meldte ind, at de havde brugt alt fra 1,3 

årsværk til ca. 2 måneder. Der var dog i dette regnestykke ikke regnet med, at 

organisationerne også tidligere har brugt mange ressourcer på rapportering, men der var 

enighed om, at RAM rapporteringen var væsentlig mere ressourcekrævende end tidligere 

rapportering. Der var delte holdninger om det nye rapporteringssystem med en tendens til at 

de organisationer, der havde fået gode evalueringer syntes det havde været en god øvelse, 

mens dem, der havde fået dårlige karakterer mente, at det havde været frustrerende. Globalt 

Fokus vurderer, at det er en god idé, at afholde et samlet refleksionsmøde hver gang, der har 

været en evalueringsrunde. 

I efteråret 2014 arrangerede Globalt Fokus – delvist i samarbejde med Fagligt Fokus – en 

møderække, der satte fokus på konsekvenser for danske civilsamfundsorganisationers 

aktiviteter som følge af øgede rapporteringskrav. Tre seminarer blev afholdt med eksterne 

oplægsholdere, der på forskellig vis har beskæftiget sig med konsekvenserne af øgede 

rapporteringskrav, øget fokus på synlige målbare resultater og certificeringssystemer. 

Ved det første seminar, afholdt i august, præsenterede James Taylor (CDRA) et oplæg om 

”Results based-monitoring and management: tools for creativity or control?”.  Det andet 

seminar blev afholdt i oktober, hvor Peter Dahler-Larsen (KU) holdt oplæg om "Konstitutive 

effekter af evalueringer". Det tredje, og sidste seminar i møderækken, havde fokus på "NGOs 

and the need for visibility", med Ben Jones (PDL) som oplægsholder. Oplæggene skabte 

diskussion om, hvordan de danske CSO’er skal takle den fremtidige RAM-rapportering, samt 

om hvilke udfordringer, der kan forventes at blive aktuelle. 
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Efter seminarrækken skrev akademisk medarbejder Henrik Nielsen (på eget initiativ) en 

artikel, der blev offentliggjort i tidsskriftet ’Økonomi & Politik’ i juni 2015. Artiklen diskuterer 

Udenrigsministeriets initiativ til at indføre resultatbaserede ressourceallokeringsmodeller i 

tildelingen af midler til udviklingsbistand gennem danske civilsamfundsorganisationer. Den 

diskuterer selve modellen og kommer med nogle bud på, i hvilken kontekst disse initiativer 

skal forstås, samt byder ind med nogle overvejelser om, hvilken effekt det kan have, at indføre 

sådanne tiltag. Læs mere i Økonomi & Politik nr. 2-2015 – s. 47. 

 

Resultatmatrix: 

Forventede resultater Aktiviteter og resultater Afvigelse 

Nye rammeorganisationer vil 

have etableret 

vidensdelingssystemer med 

støtte fra ’de gamle 

rammeorganisationer’. 

3 medlemsdrevne 

workshops afholdt med 

gode deltager-evalueringer i 

forhold til relevans, kvalitet 

og udbytte.  

1 refleksionsmøde i 

november. 

Der er ikke decideret 

etableret 

vidensdelingssystemer men 

– gennem de tre workshops 

og refleksionsmøde i 

november –  er der skabt en 

solid grobund for bedre 

erfaringsudveksling og brug 

af hinandens styrker og 

kompetencer. 

Refleksionsrum etableret for 

forståelse af konsekvenser 

for danske 

civilsamfundsorganisationers 

aktiviteter som følge af øgede 

rapporteringskrav. 

3 seminarer afholdt med 

eksterne forskere. 

Seminarerne skabte 

diskussion om, hvordan de 

danske CSO’er skal takle 

den fremtidige RAM-

rapportering, samt om 

hvilke udfordringer, der kan 

forventes at blive aktuelle. 

 

 

Post 2015 – Nye Verdensmål for bæredygtig udvikling: 

Globalt Fokus har bidraget til det europæiske og internationale civilsamfundsarbejde omkring 

de nye verdensmål. Dette har medvirket til, at den internationale proces og EU’s position står 

relativt positivt, i forhold til at vedtage nye verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Globalt Fokus har særligt bidraget til at påvirke EU’s position. Dette arbejde er dels blevet 

udført igennem Beyond2015s europæiske arbejdsgruppes (også Concords arbejdsgruppe) 

arbejde med EU’s post-2015 meddelelse og to sæt rådskonklusioner (maj og december) - og 

dels igennem, sammen med 92-gruppen, ved skriftligt input til - og foretræde for - 

Folketingets Europaudvalg, i forbindelse af deres behandling af EU’s Udviklingsrådsmøder, 
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samt formøde med Udenrigsministeriet i forbindelse med EU’s Udviklingsrådsmøder. Samlet 

har dette arbejde bidraget til, at EU’s meddelelse og særligt rådskonklusioner i højere grad 

har afspejlet danske og europæiske civilsamfundspositioner. I den fælles danske CSO-

arbejdsgruppe om post-2015, på tværs af Globalt Fokus og 92-gruppen, har Globalt Fokus 

bidraget til løbende fælles dialog med Udenrigsministeriet om post-2015, samt videndeling og 

sparring, som understøtter de enkelte organisationers post-2015 arbejde. Globalt Fokus har 

bidraget til Beyond 2015s internationale arbejde, herunder dels i form af økonomisk støtte og 

dels ved aktiv deltagelse i bl.a. udarbejdelse af Beyond 2015’s respons til FN’s 

generalsekretærs synteserapport.  

Desuden har Globalt Fokus, sammen med 92-gruppen og Beyond 2015, og med FN-Byen og 

Udenrigsministeriet som medværter, arrangeret en international civilsamfundskonference ” 

Beyond 2015 Copenhagen Conference”. Konferencen blev fulgt op af et møde i FN med 

præsentation og diskussion af konferencens outcome-statement, afholdt i samarbejde med 

Beyond 2015 og den danske FN mission. Konferencen havde deltagelse af 180 CSO-

repræsentanter samt Folketingets formand Mogens Lykketoft, som på det tidspunkt 

forventedes at blive formand for FN’s generalforsamling, , Danidas direktør for 

udviklingspolitik, Martin Bille Hermann og Paul Ladd fra UNDP. Herudover blev der vist 

videobidrag fra FN’s generalsekretær særlige rådgiver for post-2015, Amina Mohammed, FN’s 

vicegeneralsekretær Jan Eliassen, og formand for FN’s generalforsamling Sam Kutesa. 

Konference og outcome statement er blevet vel modtaget blandt CSOer, multilaterale 

organisationer og medlemsstater. Herunder har flere ytret vilje til at arbejde for budskabet i 

konferencens outcome statement. 

”Beyond 2015 Copenhagen Conference” har desuden styrket danske CSO’ers, partneres og 

globale netværks kapacitet til at arbejde med post-2015 dagsordenen, særligt med fokus på 

ulighedsaspektet, på et kritisk tidspunkt - frem mod FN’s generalsekretærs synteserapport og 

begyndelsen på de mellemstatslige forhandlinger. Konferencen faciliterede, at danske 

civilsamfundsaktører blev engageret sammen med internationale civilsamfundsaktører, der 

er drivende i det internationale civilsamfundsarbejde med post-2015 dagsordenen. 

Informations-, stocktaking- og analyse-elementer af konferencen gav indblik i post-2015 

processen fra civilsamfunds-, FN- og medlemsstatsperspektiv, ligesom otte tematiske 

workshops rummede både information og engagerende debatter, der styrkede CSO’ernes 

kapacitets til arbejde med centrale tematiske perspektiver i forhold til at adressere ulighed 

som selvstændigt mål samt på tværs af de nye verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 

Udviklingsfinansiering: 

Globalt Fokus har bidraget til, at det europæiske civilsamfund spiller en aktiv og anerkendt 

rolle i arbejdet med finansiering af udvikling. I dette arbejde er der taget højde for, at 

processerne for udviklingsfinansiering og post-2015 kører parallelt; 

bistandsdefinitionsdiskussioner har (endnu) ikke ført til ændring af bistandsbegreb- og løfter; 

og hvor EU indikerer vilje til at påtage sig ansvar for udviklingsfinansiering i forhold til 
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bistand, skat og private kilder. Globalt Fokus arbejde og resultater indenfor 

udviklingsfinansiering er udført og opnået med udgangspunkt i primært CONCORD’s 

Financing for Development og AidWatch arbejdsgrupper.  

Globalt Fokus har bidraget til, at CONCORD med AidWatch 2014 rapporten har sat fokus på 

bistand efter 2015 og Europas rolle i finansiering og implementering af de nye Verdensmål, 

særligt som ansvarlig for den danske landeside i rapporten og som panelist ved rapportens 

lancering hos OECD i Paris. Globalt Fokus har ligeledes bidraget til en løbende aktiv 

CONCORD-indsats i den igangværende proces omkring fremtidens bistand. Dette er desuden 

suppleret af, at Globalt Fokus har bidraget til Reality of Aid rapporten. Globalt Fokus har 

aktivt bidraget til CONCORD’s planlægning og forberedelse af arbejdet med 

udviklingsfinansiering. Globalt Fokus har arbejdet frem mod topmøderne om Financing for 

Development og de nye Verdensmåls i 2015 ved aktiv deltagelse i CONCORD strategimøder og 

i udformning af CONCORDs position for udviklingsfinansiering med fokus på seks centrale 

temaer. I denne proces har Globalt Fokus været lead og faciliator på udformning af position 

omkring ”private flows” via udarbejdelse af to issue papers og facilitering af en international 

workshop.  

Globalt Fokus har sammen med 92-gruppen også stået for koordinering af CSO-arbejde med 

udviklings- og klimafinansiering, der danner afsæt for udarbejdelse af fælles udarbejdelse af 

CSO principper for udviklingsfinansiering frem mod topmøde om udviklingsfinansiering i 

2015. Globalt Fokus’, 92-gruppens og Beyond2015’s konference om ulighed i post-2015 regi 

havde desuden et spor om udviklingsfinansiering, der udmøntedes i et ”brief” om finansiering 

og ulighed i de nye Verdensmål. 

 

CSO’ers deltagelse i politisk dialog i regi af EU’s udviklingssamarbejde: 

Globalt Fokus har, som co-chair for CONCORD’s EU Delegations (EUD) underarbejdsgruppe, 

været ledende i et stærkt europæisk civilsamfundsengagement vedrørende implementeringen 

af EU’s civilsamfundspolitik. Dette med særligt fokus på EU CSO-køreplaner, som bl.a. er 

blevet anerkendt af daværende udviklingskommissær Andris Piebalgs. Der var, ved udgangen 

af 2014, i mere end 60 lande, udarbejdet EU CSO køreplaner, hvilket opleves af CSOer som et 

skridt i retning af bedre engagement og dialog mellem EU delegationerne (EUDs) og CSOer. 

Globalt Fokus har bidraget til dette, som repræsentant for CONCORD, i løbende dialog med 

EU’s institutioner, særligt Kommissionen, om implementering af EU CSO køreplanerne. 

Herunder deltog Globalt Fokusi debat om EU CSO køreplanerne med EUDsCSO focal points, 

hvor CONCORD’s budskaber og erfaringer blev godt modtaget. Globalt Fokus har desuden 

bidraget til CSOers engagement med EUD’er som drivkraft i CONCORD’s skriftlige briefinger 

og webinars for CSO’er over hele verden. Disse omhandlede deres muligheder for engagement 

med EUD’er om EUs CSO køreplaner og blev godt modtaget af CSO- miljøet. 

Globalt Fokus har ydereligere understøttet et stærkt engagement fra danske CSO’er ved 

afholdelse af et kursus om EUs CSO køreplanerne i samarbejde med CISU, der blev fulgt op af 
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løbende sparring og vidensdeling med begges medlemsorganisationer. Globalt Fokus har 

endvidere, via bl.a. to høringsvar, bidraget til, at Danmarks civilsamfundspolitik understreger, 

at Danmark vil arbejde for, at EU systematisk inddrager civilsamfundene i 

udviklingssamarbejdet og sikre, at EU er en fast støtte for civilsamfundet i situationer, hvor 

deres politiske råderum presses. Ligeledes vil Danmark, herunder særligt danske 

repræsentationer, støtte, at de lokale køreplaner for EU’s samarbejde med civilsamfundet 

udformes via en åben og inkluderende proces, som involverer civilsamfundet, hvilket der 

allerede har været gode eksempler på. 

I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp er der desuden gennemført en ’needs assessment’-

spørgeskemaundersøgelse, der havde til formål at identificere primære 

kapacitetsopbygningsbehov hos CSO’er ift. deres engagement med EU’s delegationer på 

landeniveau. Resultaterne fra denne undersøgelse har siden været pejlemærke for det videre 

arbejde i både Danmark og Europa. 

Endelig afsluttedes året med udgivelsen af Concords EUD-rapport, hvor Globalt Fokus havde 

en ledende rolle gennem hele udarbejdelsen, bl.a. med dataindsamling, 

 

EU-funding: 

Globalt Fokus’ medlemsorganisationer viste i 2014 fortsat stor interesse for vores arbejde 

med EU-funding. I foråret 2014 gennemførtes en dataindsamling om medlemmernes EU-

funding i 2013, hvilken viste at medlemmerne af Globalt Fokus fortsat er endog meget 

relevante samarbejdspartnere for EU. Opgørelsen af antallet og størrelsen af kontrakter 

indgået mellem medlemsorganisationer og EU viste, at danske CSO’er samlet set opnår både 

store og mange projekter gennem EU’s bistandsinstrumenter, og noten blev taget vel imod af 

både medlemmer, medier og andre eksterne samarbejdspartnere. I denne sammenhæng 

inviterede Concord Globalt Fokus til at præsentere både resultaterne af analysen samt 

metoden bag dataindsamlingen for en større forsamling. 

Med sammenlægningen af de to netværk blev antallet af medlemsorganisationer hos Globalt 

Fokus næsten fordoblet, og de mange nye medlemsorganisationer blev i efteråret 

introduceret til og inkorporeret i arbejdet med EU-funding. Dette, samt implementeringen af 

EU’s nye bistandsinstrumenter gav anledning til en revidering af Globalt Fokus’ 

fundingservice i slutningen af året. Det nye system gør udsendelsen af relevante ”Calls for 

Proposals” til medlemsorganisationerne yderligere målrettet, så medarbejdere udelukkende 

modtager ”Calls for Proposals”, der er relevante for de programmer, instrumenter og 

geografiske områder, som de arbejder med. Tilsvarende er både kurser og rådgivning 

opdateret i forhold til de seneste ændringer i EU’s udviklingsinstrumenter til fordel for hele 

det danske CSO-miljø. 

Globalt Fokus har arbejdet med EU's nye bistandsinstrumenter og -programmer for 2014-

2020 gennem Concord Europe, hvor særligt de nye programmer CSO-LA og GPGC har dannet 

rammen for dialog med Kommissionen og internt i Globalt Fokus’ medlemskreds. 
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Europaparlamentsvalg: 

Under Europaparlamentsvalget (EP) i maj 2014 fik Globalt Fokus sat EU’s globale rolle til 

debat gennem en fremadsynet og kvalificeret indsats, både før og under valget. Globalt Fokus’ 

initiativ var rettet både mod de danske kandidater og mod den danske debat, som et led i en 

fælles europæisk indsats og bliver koordineret gennem Concord Europe. Globalt Fokus deltog 

aktivt i den tværeuropæiske arbejdsgruppe omkring valget under Concord Europe og har 

derigennem bidraget til fælles europæiske markeringer og medvirket gennem nationalt 

engagement. 

Op mod valget afholdt Globalt Fokus sammen med en gruppe medlemmer møder med 

samtlige spidskandidater til EP-valget, hvor vigtigheden af udviklings- og udenrigspolitiske 

udvalg blev fremhævet. Derudover afholdt Globalt Fokus et udviklingspolitisk debat 

arrangement med deltagelse fra alle partier.  

Et samarbejde med flere af medlemmernes ungdomsafdelinger blev iværksat for at 

koordinere og kvalificere indsatser, der havde til hensigt at gøre udviklings- og 

bæredygtighedsspørgsmål til en synlig del af valgdebatten. Dette blev fremhævet gennem en 

bred kommunikationsindsats i dagblade, til valgdebatter og på de sociale medier. Globalt 

Fokus udgav i samarbejde med Europanævnet også en valgpublikation til generel oplysning 

om Europaparlamentets indflydelse og vigtighed ift. udviklings- og bæredygtighedsspørgsmål. 

Indsatsen op mod Europaparlamentsvalget fremhævede både vigtigheden af og 

udfordringerne ved tværeuropæiske koordinering og fælles arbejde, som Globalt Fokus’ 

arbejde fortsat vil skærpe og kvalificere. 

 

Skat: 

Globalt Fokus har arbejdet aktivt for at sikre landespecifik rapportering af skatteoplysninger i 

det såkaldte CSR-direktiv (Non-Financial Reporting Directive).  Direktivet stiller krav til ca. 

6.000 større europæiske firmaer om klart at kommunikere, hvordan deres aktiviteter 

påvirker miljøet og menneskerettighederne igennem hele forsyningskæden og om, hvad de 

gør for at adressere eventuelle risici. Globalt Fokus har blandt andet indsendt høringssvar 

samt brev til Europa-Udvalget i forbindelse med behandlingen af direktivet. Direktivet blev 

vedtaget i april 2014, og Danmark blev ca. et år efter det første land, der gennemførte 

transparens vedrørende skattebetalinger. 

Concord Danmark og senere Globalt Fokus har været i kontakt med skatteministeriet flere 

gange og har holdt møde med skatteministeriets internationale kontor for at diskutere bl.a. 

dette emne samt implementeringen af handlingsplanen for politikkohærens. 

I forbindelse med lanceringen af handlingsplanen for politikkohærens ”A Shared Agenda” 

sendte Globalt Fokus breve til de relevante danske ministrer, herunder til Skatteministeren 

for at gøre opmærksom på handlingsplanen og indbyde til samarbejde, hvor nødvendigt. 
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Politikkohærens for udvikling: 

I december 2013 vedtog Rådet konklusioner om politikkohærens for udvikling. Globalt Fokus 

indsendte høringssvar i denne forbindelse.  

For Globalt Fokus var vedtagelsen af den nye danske handlingsplan for politikkohærens for 

udvikling ”A Shared Agenda” en stor sejr, efter at have arbejdet for netop en sådan plan i flere 

år. Globalt Fokus fulgte derfor også arbejdet tæt op mod lanceringen, blandt andet med 

kontakt til samtlige involverede ministerier.  

Globalt Fokus skabte rum for oplysning om det afgørende og unikke skridt, det var at lave en 

sådan handlingsplan, gennem medieomtale handlingsplanen i forbindelse med lanceringen. 

Efter lanceringen af handlingsplanen, holdt Globalt Fokus et opfølgende møde med 

Skatteministeriet, som er et af de involverede ministerier i implementeringen af 

handlingsplanen for at diskutere bl.a. dobbeltbeskatningsaftaler samt den fremtidige 

implementering af handlingsplanen. 

Handlingsplanen blev samtidig præsenteret for samarbejdspartnere i CONCORD Europe. 

I efteråret 2015 gennemførte Globalt Fokus en screening og analyse af Kommissionens 

konsekvensanalyser vedr. politikkoheræns og af, hvorvidt de relevante analyser vurderede 

konsekvenserne for udviklingslandene af en given lovgivning. En vurdering af disse 

konsekvenser er et internt krav og en målsætning for Kommissionen. Analysen viste 

desværre, at det ikke er tilfældet. Analysen blev delt igennem CONCORD Europe, samt med 

Kommissionens kontor for Politikkohærens, som ønskede at bruge analysen direkte i deres 

arbejde med at udvikle nye retningslinjer for konsekvensanalyser. 

Concord Danmark og senere Globalt Fokus har igennem året deltaget i det koordinerende 

arbejde i CONCORD Europe på Politikkohærens, heriblandt møder med Kommissionens 

kontor for Politikkohærens. 

 

Humanitært arbejde: 

Der har også i 2014 været et tæt samarbejde blandt medlemsorganisationerne omkring det 

humanitære område i form af NGO FORUMs ’Humanitære Underudvalg’. Udvalget har været 

medlemsdrevet uden støtte fra NGO FORUM’s sekretariat. Underudvalget har dannet rammen 

om koordinering for medlemsorganisationernes ledere og medarbejdere på det humanitære 

område og har spillet en aktiv rolle som dialogpartner til UM. 

Tilbage i 2013 viste der sig et fælles behov for kapacitetsopbygning. Dette førte til en 

koordineret ansøgning blandt udvalgets medlemmer om støtte til et mindre 

kapacitetsopbygningsinitiativ ”Ansvarlighed i Humanitær Praksis”. Initiativet blev 

implementeret i 2014 og er beskrevet i afsnit ”B.5.6 Mindre initiativer” i denne rapport. 

Der har, blandt medlemsorganisationerne, været et stærkt ønske om, at det humanitære 

område skulle have en stærkere forankring i Globalt Fokus, hvilket førte til, at der i den nye 

struktur indgår et Humanitært Udvalg under CSO FORUM. Yderligere, indgår der i 
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arbejdsplanen for 2015 en arbejdsgruppe om ”Skrøbelige Situationer og Humanitære 

Indsatser”, der faciliteres af Globalt Fokus’ sekretariat. Det forventes, at der i 2015 vil være 

fokus på evaluering og revision af UMs humanitære strategi, implementering af UM papir om 

samtænkning, FN-processen, Hyogo-frameworket samt de pågående 

certificeringsdiskussioner. 

 

 

B.4. Fagligt Fokus – en fælles faglig indsats 
Metodeudvikling og læring indgår som en af tre prioritetsområder for den Danida-

finansierede pulje til støtte af kapacitetsudvikling forvaltet af NGO FORUM/Globalt Fokus. 

NGO FORUM valgte tilbage i 2012, at organisering og facilitering af tværgående 

metodeudvikling og læring skulle forankres i Projektrådgivningen/CISU og konkretiseres i 

initiativet ’Fagligt Fokus’. I modsætning til kapacitetsudviklingsinitiativer støttet af NGO 

FORUM puljen, er Fagligt Fokus ikke organiseret som et netværk men derimod en fælles faglig 

indsats defineret af det danske udviklingsmiljø samt guidet af en referencegruppe og 

forankret i og drevet af CISU. Initiativet er gennemført i tæt samarbejde med NGO 

FORUM/Globalt Fokus sekretariat og koordineret med øvrige netværk og 

kapacitetsudviklingsaktiviteter. 

Det overordnede formål for Fagligt Fokus er at styrke den fælles forståelse blandt danske 

CSOer af centrale begreber i civilsamfundsstrategien og dermed understøtte, at danske CSOer 

arbejder ud fra sammenhængende praktisk-teoretiske metoder og begreber samt løbende 

udvikler faglige tilgange i sammenhæng med udviklingen i globale tendenser. 

 

Aktiviteter og udvalgte resultater: 

I 2014 blev der sat fokus på organisatorisk erfaringsudveksling, hvilket mundede ud i 

udvikling af dokumenterende diskussionspapirer samt udvikling af guides og andet 

understøttende materiale.  

Aktiviteterne i 2014-15 fødte alle ind i to forskellige tematiske hovedspor – henholdsvis 

”Måling af advocacy i komplekse situationer” og ”Theory of Change (ToC)”. Tidligere års fokus 

på sydfunding blev også afsluttet i løbet af implementeringsperioden. Langt de fleste 

arrangementer har indeholdt fremlæggelse af cases vedr. monitorering og måling af advocacy 

i komplekse situationer og ToC fra deltagende organisationer. Dette har særligt bidraget til 

erfaringsudveksling mellem deltagerne hvilket har fordret en lærende tilgang til samarbejde, 

hvor også særligt sensitive udfordringer er blevet delt mellem organisationerne. Dette har 

givet ny indsigt mellem organisationer. Deltagere og fagpanel-repræsentanter har fremhævet, 

at de på det personlige plan har fået et kompetenceløft, men at det samtidig har været en 

udfordring at forankre læringen i forandret organisatorisk praksis. 
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I implementeringsperioden fra 01.04.14 – 30.06.15 blev en online advocacy manual og en ToC 

Inspirational Guide færdiggjort sammen med metodiske tilgange til at arbejde med 

kompleksitet udviklet samt analyser af sammenhænge mellem RAM og hhv. ToC og 

kompleksitet. Endvidere blev der udarbejdet et discussion paper (Discussion Paper #8), der 

specifikt fokuserer på at dokumentere en af processerne i Fagligt Fokus,   

 

Faglige paneler som styreform og faglig sparring: 

Efter aftale med referencegruppen blev dens rolle medio 2014 erstattet af faglige paneler 

relateret til de to hovedspor i 2014/15; nemlig temaerne monitorering af advocacy i 

komplekse situationer og Theory of Change (ToC). Disse faglige paneler bestod af ramme-, 

pulje- og programorganisationer, som vejledte forløbene ift. de to ovennævnte temaer. De 

faglige paneler blev etableret for at give nye former for involvering og dynamik. 

Følgende refleksioner er gjort vedr. arbejdsstrukturen med faglige paneler: 

“Reflecting back on the process of taking part in the Professional Panel the 

participants have in particular valued the ability to identify and probe into 

questions and issues to be addressed in the process…. This way of working was by 

many found inspiring, also because the process provided opportunity for making 

own experiences available for further exploration. More members regret that they 

have only been able to take part in one or two meetings and find that this has 

impacted negatively on the extent to which their organisation has benefitted from 

the process.”  (Fra Fagligt Fokus’ afsluttende rapport.) 

 

2014 var det sidste år for den fælles faglige indsats ’Fagligt Fokus’. Bevillingsperioden blev i 

efteråret 2014 forlænget som en no-cost forlængelse til den 30.06.15 for i) at færdiggøre 

processer startet i 2014 samt ii) at føde ind med aktiviteter i regi af en af Globalt Fokus’ 

arbejdsområder.  

 

Fakta om den faglige indsats ’Fagligt Fokus’ aktiviteter i 2014-15 

Støtte 900.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.04.14 – 30.06.15 

Antal åbne arrangementer 4 

Antal deltagere i åbne arrangementer  71 

Antal kurser/workshops/træningsforløb  8 

Antal deltagere i kursus/workshops/træningsforløb  201 

Antal møder i referencegruppe og faglige paneler  10 

Antal faste medlemmer referencegruppe og faglige 

paneler 

  

   22 

Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? 8 

Hvor mange modtager nyhedsbrevene?  Mere end 200 
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B.5. Netværksbevillinger 
2014 var det sidste år med forvaltning og implementering af kapacitetsudviklingsinitiativer 

støttet under ”NGO FORUMs strategiske ramme for de danske CSO’ers fælles 

kapacitetsudvikling 2012-14”. I 2014 blev en ny strategisk ”Ramme for fælles 

kapacitetsudvikling i det danske CSO-miljø” godkendt, nye retningslinjer og 

ansøgningsformater udarbejdet, og et nyt bevillingssystem blev etableret. Der har været stor 

medlemsinvolvering i hele processen og den generelle tilbagemelding er, at det er mundet ud i 

et godt implementerbart system.   

 

I 2014 gennemførtes to ansøgningsrunder til NGO FORUMs pulje - en i efteråret 2013 (med 

implementeringsstart ultimo 2014) og en i foråret 2014 (med implementeringsstart medio 

2014). Større og længerevarende netværksinitiativer har kunne søge en gang årligt (om 

efteråret) mens ansøgninger om korterevarende kapacitetsudviklingsinitiativer har været 

modtaget både efterår og forår.  

NGO FORUM modtog i september 2013 fire ansøgninger om støtte til større og 

længerevarende kapacitetsudviklingsinitiativer. To af disse blev godkendt ”MENA netværket” 

og ”Uddannelsesnetværket”. ”Dansk Forum for Mikrofinans” og ”Sundhed og Udvikling” fik 

afvist deres større initiativer, men de blev forhåndsgodkendt til en mindre bevilling under 

forudsætning af en revision af ansøgning inkl. budget. NGO FORUM modtog derudover to 

ansøgninger om støtte til mindre initiativer ”Ansvarlighed i humanitær praksis” og 

”Handelsnetværket”, hvoraf førstnævnte blev godkendt. 

NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre 

kapacitetsudviklingsinitiativer, hvoraf tre ansøgninger blev godkendt. 

 

Samlet finansiel oversigt over ansøgninger og godkendelser1: 

Ansøgning Værts-

organisation 

Ansøgt beløb Godkendt beløb 

    

Større ansøgninger – nye    

Dansk Forum for Mikrofinans Trianglen 588.500 200.0002 

MENA netværket MS 286.760 286.760 

                                                 
1 Det skal her noteres, at der kun udarbejdes 1-årige bevillingskontrakter. 
2 Beløb afsættes til en mulig ny ansøgning til støtte af et mindre initiativ. Dansk Forum for Mikrofinans 
fik i februar 2014 godkendt deres genansøgning.   
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Netværk for Sundhed og 

Udvikling 

Sex & Samfund 471.870 200.0003 

Uddannelsesnetværket IBIS 643.070 643.070 

Total – nye  1.990.200 1.329.830 

    

Større – forhåndsgodkendt    

FORDI FKN 641.293 641.293 

BogUnetværket Red Barnet 363.800 363.800 

Total – forhåndsgodkendt  1.074.643 1.005.093 

    

Total  3.064.843 2.334.923 

    

Ansøgning – mindre initiativer Værtsorganisation Ansøgt beløb Godkendt beløb  

Ansvarlighed i humanitær 

praksis 

Red Barnet 200.000 200.000 

Handelsnettet Initiativ for 

Handel og 

Udvikling (IHU) 

200.000 0 

Dansk Forum for Mikrofinans Trianglen 99.724 kr. 99.724 kr. 

Fiskerifagligt Netværk PUGAD 199.558 kr. 199.558 kr. 

RAM rapportering og studie af 

Best Practice 

IBIS 188.680 kr.  0 kr.  

Workshops om RAM DH 38.855 kr. 38.855 kr. 

Religion og Udvikling DMR-U 200.000 kr. 200.000 kr. 

    

Total  1.126.817 kr. 738.137 kr. 

    

Samlet beløb godkendt   3.073.060 

 

 

Nyt bevillingssystem og fokus på fælles kapacitetsudvikling: 

Efter de to ansøgningsrunder var der et forventet udisponeret beløb for 2014 bevillingen på 

ca. 800.000 kr. På møde i NGO FORUMs Stående Udvalg den 5. maj 2014 blev det bl.a. 

godkendt, at en del af dette beløb skulle bruges til ansættelse af en ny 

Kapacitetsudviklingskonsulent, etablering af et nyt bevillingssystem (inkl. databaseudvikling 

o.a.) samt udvikling af et kommunikationsredskab til medlemsinvolvering (ex. Podie). UM 

blev informeret og havde ingen indsigelser til dette.  

                                                 
3 Beløb afsættes til en mulig ny ansøgning til støtte af et mindre initiativ. Netværk for Sundhed og 
Udvikling fik i februar 2014 godkendt deres genansøgning.   
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Globalt Fokus kom i efteråret 2014 godt i gang med etablering af det nye bevillingssystem 

samt det nye kapacitetsudviklingsteam. Det nye bevillingsudvalg afholdt deres første møde i 

oktober 2014, den 1. november 2014 startede den nye Kapacitetsudviklingskonsulent og den 

1. december havde den nye Puljerådgiver første arbejdsdag. Arbejdet med etablering af det 

nye Globalt Fokus sekretariat, herunder annoncering og ansættelse af det nye 

kapacitetsudviklingsteam, viste sig dog at kræve flere ressourcer end forventet, og det blev i 

løbet af efteråret besluttet at udskyde udvikling af databasen samt kommunikationsredskabet 

for medlemsinvolvering til 2015.  

 

B.5.1 Netværkssamarbejde og involvering 
Fire større netværk med en medlemsbase fra 30 – 50 organisationer fik i 2014 støtte fra NGO 

FORUM puljen. Der har i 2014 været gennemført rigtig mange interessante aktiviteter og 

faciliteret længerevarende processer med deltagelse af mange forskellige organisationer. De 

fire større netværk er alle etableret med vedtægter samt en fast medlemsbase, og støtten fra 

puljen har muliggjort, at netværkene har haft en koordinator tilknyttet, som dels har spillet en 

rolle som facilitator af samarbejde og fortalervirksomhed samt været tovholder for konkrete 

aktiviteter ud over at være ansvarlig for administration af den enkelte netværksbevilling. De 

ugentlige koordinatortimer har varieret blandt netværkene fra ca. fem til 32 timer, og det har 

haft stor betydning for aktivitetsniveauet.  

Helt afgørende for netværkenes positive effekt ud i organisationerne samt har været 

medlemsorganisationernes involvering. Nedenfor ses statistik over 

medlemsorganisationernes involveringsgrad – en oversigt der har indgået i årsrapporterne 

siden 2011. 

 

Statistik over medlemsorganisationers involveringsgrad i fem etablerede netværk i 2014 

Involverings-

grad 

Beskrivelse  BogU 

Netværket 

FORDI MENA Uddannelses-

netværket 

Tæt tilknyttet 

(kernemedlem) 

Aktiv i styre-

gruppe, 

arbejdsgruppe, 

tovholder på 

aktiviteter … 

 10 21 9 10 

Løst tilknyttet Ad-hoc 

deltagelse 

 19 8 15 10 

Hvilende På mailliste  25 3 7 7 

Antal medlems-

organisationer 

  54 32 31 27 
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Netværkene har også i 2014 været udfordret af medlemsorganisationernes pressede hverdag 

og medarbejdernes manglende tid til aktivt at involvere sig i aktiviteter og samarbejder 

udenfor egen organisation. Netværkene bæres i det daglige i mere eller mindre grad af 

koordinatorerne og en mindre aktiv styregruppe, og selvom der ofte er stor interesse for 

temaerne, så er der ikke så meget tid.  Det har været en udfordring 

”At få flere medlemmer til at afsætte tid til at deltage i arrangementer og 

kapacitetsudviklingsinitiativerne (herunder advocacy-workshops og Master 

Classes)” og ”At finde på aktiviteter, som tilgodeser flest mulige medlemmer på 

trods af deres forskellighed samt sikre et højt fagligt niveau i alle aktiviteter.” (Fra 

MENA Netværkets årsrapport.) 

 

Også brobygningen mellem aktiviteterne (den individuelle kompetenceopbygning) og den 

organisatoriske læring nævnes som en fortsat udfordring.  

”At bygge bro mellem netværkets aktiviteter og medlemsorganisationernes 

organisatoriske strategier og prioriteter er en konstant, men også spændende, 

udfordring, som Børne-og Ungdomsnetværket har meget fokus på”. (Fra Børne- og 

Ungdomsnetværkets årsrapport.) 

 

De nye retningslinjer for puljen, der gælder fra 2015 og frem, har et fokus på specifikke behov 

for læring og der er krav om klare formuleringer af læringsmål og forpligtende samarbejde. 

Det betyder, at netværk ikke længere kan søge støtte til administration og koordinering af 

netværk. De ældre og veletablerede netværk har derfor været tvunget til at gentænke deres 

eksistens og flere netværk har været igennem en fælles refleksionsproces om det tidligere og 

fremtidige samarbejde – en situation som flere netværk i deres rapportering henviser til som 

en af de største udfordringer i 2014.  

”Sammenlægningen af NGO FORUM og CONCORD har fyldt rigtig meget og det har 

til tider givet en ”nedlukningsstemning”. Det er altid mere meningsfyldt at starte 

noget op end at lukke noget ned”. (Fra FORDI’s årsrapport.)  

 

Der er også kommet læring og gode historier frem i netværkenes refleksionsprocesser. Mest 

ambitiøst har været Uddannelsesnetværkets systematiske læringsopsamling fra netværkets 

10 års samarbejde gennem Most Significant Change stories. Der er gennem denne proces 

opsamlet vigtig viden om netværkets bidrag til strategiudvikling i medlemsorganisationerne 

samt hvordan viden og kompetencer er omsat til forandringer i organisationernes 

projektarbejde i Syd. Se  ”Uddannelsesnetværket; 10 års samarbejde 2004-2014” på 

hjemmesiden (link) 

”Hvor det så har smittet af i Red Barnet, handler om hvordan vi har designet vores 

uddannelsesprogrammer. Der har været mange ting der påvirkede det, men de 

diskussioner der var i Uddannelsesnetværket på det tidspunkt, havde helt klart et 
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stærkt input. De 10 værktøjspapirer der blev lavet, som også blev oversat, var 

nogle vi kunne sende til vores partnere og aktivt bruge. Mange af de diskussioner 

vi havde i Netværket, hvor vi prøvede at nærme os; hvad er det for nogle vilkår der 

skal til, hvad er lærerens betydning og hvordan kan man sætte et accelereret 

læringsprogram op, kvalificerede virkelig vores eget arbejde og vores egne 

diskussioner ind i det internationale Save the Children”. (Red Barnet – om 

deltagelse i Uddannelsesnetværket.) 

 

Som en konsekvens af disse refleksionsprocesser har FORDI besluttet at lukke; MENA 

netværket nedlægges, men en del arbejdsgrupper fortsætter deres samarbejde enten i regi af 

Globalt Fokus arbejdsgrupper eller som selvkørende netværk som Dansk Forum for 

Mikrofinans.  Uddannelsesnetværket lukker som netværk, men et fremtidigt 

samarbejdsforum er sikret via en uddannelsesarbejdsgruppe i Globalt Fokus, og Børne- og 

Ungdomsnetværket fortsætter med fokus på fælles fortalervirksomhed.  

Med henblik på at sikre overførsel af erfaringer fra de afsluttede netværk, har Globalt Fokus’ 

kapacitetsudviklingskonsulent og puljerådgiver udført kvalitative interviews med 

størstedelen af de tidligere netværkskoordinatorer. Dette har til formål at munde ud i et 

metode-katalog over erfaringer med forskellige læringsmetoder, samt centrale rapporter og 

guides udviklet i de forskellige netværk under NGO FORUM puljen. Herudover vil Globalt 

Fokus søge at skabe en base af ressourcepersoner i CSO-miljøet, med fokus på særlige 

spidskompetencer inden for både kapacitetsudviklende metoder samt tematiske områder. 

Både katalog og oversigt over ressourcepersoner vil blive delt med hele CSO-miljøet på en 

særlig del af Globalt Fokus’ hjemmeside, sammen med alt centralt materiale udviklet af 

netværkene siden 2012.     

 

B.5.2 Børne- og Ungdomsnetværket 
Børn og unge indgår ofte ikke i de etablerede og formelle strukturer i samfundet, og de har 

derfor begrænsede muligheder for at indgå i samfundet som aktive medborgere. Børne- og 

Ungdomsnetværket har derfor i 2013-14 sat fokus på børn, unge og medborgerskab, og 

hvordan CSO’ere bedst kan skabe muligheder og rammer for aktivt medborgerskab. 

Aktiviteterne har været guidet af spørgsmål om ’Hvordan oplever unge i udviklingslande sig 

selv som medborgere – som med- og modspillere til de formelle og uformelle strukturer? Og 

hvordan samarbejder vi som danske CSO’er med unge?’  

I 2013 gennemførte Børne- og Ungdomsnetværket mini-studiet ”Young Citizens: Voices from 

Latin America and Afrika” i tæt samarbejde med seks medlemsorganisationer og deres syd-

partnere. Mini-studiet lod børn og unge i tre latinamerikanske og tre afrikanske lande selv 

reflektere over, hvordan de opfattede medborgerskab. Mini-studie metoden er en metode, 

som Børne- og Ungdomsnetværket har arbejdet med siden 2011. Studiet giver 
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medlemsorganisationerne mulighed for at reflektere over egen og hinandens praksis, og 

metoden formår at opbygge kapaciteten til at indsamle evidensbaseret viden.  

”International Børnesolidaritet og vore 12 partnere i Bolivia og Nicaragua er ved at 

omlægge samarbejdet til at omfatte et fælles program. Delvist inspireret af 

undersøgelsen iværksatte alle 12 partnere fokusgruppesamtaler med børn om, 

hvordan de ønskede at deltage i programmet. Ved et fælles forberedende seminar 

til programformuleringen mellem landene i august 2014 blev børns (og unges) 

stemme tydeliggjort ved præsentation af resultaterne fra studiet, præsentation af 

fokusgruppesamtalerne og indlæg ved en gruppe organiserede børn og unge.” 

(International Børnesolidaritet.) 

 

Børne- og Ungdomsnetværket har i 2014 haft særligt fokus på, hvordan netværket og 

medlemsorganisationerne sikrer, at mini-studiet bliver set som en læringsproces, og at der 

sikres en god opfølgning på studiets udkomme, således læringen forankres og omsættes i 

organisationers fremtidige arbejde. Netværket har derfor integreret og bygget videre på 

studiets temaer, metoder og findings gennem et modulopbygget seminarforløb ”Young 

Voices” om børn, unge og medborgerskab for danske CSO’er. Gennem ni måneder har 

medarbejdere fra danske CSO’er, deltaget aktivt i workshops, med forandringsinitiativer, i 

peer groups og med input fra facilitatorer og fagpersoner fra Danmark og det globale Syd. For 

at sikre link mellem ministudiet og kursusforløbet, afholdt antropolog (ph.d.) Maya Mynster 

Christensen, der udførte mini-studiet, dele af det modulopbyggede kapacitetsudviklingsforløb 

for at uddybe findings og metoder til Børne- og Ungdomsnetværkets medlemsorganisationer. 

Det ni-måneder lange opfølgende kapacitetsopbygningsforløb ”Young Citizens at Crossroads: 

Voices from Latin America and Africa” havde mere 30 tilmeldte fra mere end 20 

organisationer. Evalueringer i det modulopbyggede kursusforløb angav at deltagerne fra mere 

end 15 organisationer har opnået ny viden. Flere organisationer har sammen med deres 

partnere i syd arbejdet med forandringsinitiativer og nye metoder for at styrke børn og unges 

medborgerskab. 

 

Dokumentation af metode: 

Netværket fik i 2014 konsulent Marianne Bo Paludan til at udarbejde dokumentation af den 

modulopbyggede kursusmodel, som netværket har arbejdet med i mange år. Dette 

resulterede i ”Module-based Approach to Capacity Building: Mini-guide on linking Personal 

Competency Development and Organisational Change”. Forventningen er, at denne 

dokumentation vil kunne bruges til at guide andre grupper, der ønsker at arbejde med 

metoden. 
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Fakta om Børne- og Ungdomsnetværkets aktiviteter 2014 

Støtte 400.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.01.14 – 31.01.15 

Koordinatortimer 15 timer/uge 

Antal åbne/offentlige arrangementer 5 

Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer  ~ 140 

Antal kurser/workshops 8 

Antal deltagere i kursus/workshops  40 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

deltaget i kurser/workshops? 

 

~  35% 

Antal møder i styregruppen 12 

Antal faste medlemmer i styregruppen 7 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

deltaget som faste medlemmer i styregruppen? 

 

13 % 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

været involveret i netværkets 

fortalervirksomhed? 

 

20 % 

Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? 15 

Hvor mange modtager nyhedsbrevene? ~  200 

 

 

B.5.3 Uddannelsesnetværket 
Uddannelsesnetværket har haft fokus på at styrke medlemmerne til at deltage i 

fortalervirksomhed og være med til at fastholde et mål om kvalitetsuddannelse på post-2015 

dagsordenen samt arbejde for finansiering til uddannelse. Som fælles talerør for 

medlemsorganisationerne har netværket bidraget til at udbrede kendskabet til og forståelsen 

for, at kvalitetsuddannelse skal være en del af post-2015 – nationalt og internationalt – og 

netværket har opnået indflydelse både gennem den fælles danske Post 2015 policy 

arbejdsgruppe, Udenrigsministeriet og gennem Global Campaign for Education, hvor 

netværket har arbejdet for at få opstillet et mål om kvalitetsuddannelse for alle. 

Medlemsorganisationerne fremhæver dette som en væsentlig del af Uddannelsesnetværkets 

arbejde.  

”Uddannelsesnetværket udgør en vigtig fælles stemme for dets medlemmer, som 

derved har muligheden for at påvirke med en uddannelsesagenda i større 

sammenhænge. Det er en udfordring for en mindre organisation, at gå ind i større 

nationale/internationale fora for at opnå en større påvirkning af aktører, f.eks. i 
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forhold til at få uddannelse mere på udviklingsdagsordenen og få formuleret de 

nye Millennium Development Goals.” (Udpluk fra læringsopsamling.) 

 

Uddannelsesnetværket har arrangeret fyraftensmøder med emner foreslået af 

medlemsorganisationer, som en mulighed for medlemmerne til at mødes, udveksle erfaringer 

og opbygge deres kapacitet. Efter fyraftensmøder, konferencer og kursus sørger 

Uddannelsesnetværket altid for at lægge referater og oplæg op på hjemmesiden, så deltagerne 

har et skriftligt materiale at støtte sig til, når de skal orientere om og videreformidle 

inspiration fra deltagelse i netværkets aktiviteter. På baggrund af medlemmernes interesse og 

behov er der udarbejdet en advocacy guide ’Advocacy for Education – A step by step guide’, og 

to rapporter ift. kvalitetsuddannelse ”Review af studier og forskning i læreruddannelse” samt 

”Quality in Education, Teacher Education and Professional Development - 4 case studies”.   

Med udgangspunkt i advocacy guiden blev der arrangeret et praktisk orienteret 

træningsforløb over tre gange, der var målrettet at skulle bruges i deltagernes organisationer. 

Træningsforløbet bidrog til styrkelse af de deltagendes kapacitet og dermed arbejde med 

konkrete advocacy projekter.  

”Gennem en opkvalificering af AXIS koordinatorerne (Uddannelsesnetværkets 

kursus), er de bedre i stand til at støtte deres partner i at udforme denne plan, og 

udføre selve fortalervirksomheds-aktiviteterne”. Udpluk fra læringsopsamling.  

”For mig har kvaliteten meget ligget i kombinationen af de forskellige elementer – 

at have læst guiden, som så bliver brugt i praksis på kurset, hvor der er mulighed 

for at udveksle ideer og laver planer sammen med både ens egen gruppe og dem 

fra andre organisationer. Hvert element har i sig selv selvfølgelig en rigtig god 

kvalitet, men for mig er det især integrationen af disse elementer som har betydet 

noget både for læringen og for følelsen af at være en del af en proces som er vigtig 

og som kan føre til noget.” (Deltager-evaluering af træningsforløb om 

fortalervirksomhed.) 

 

Fakta om Uddannelsesnetværkets aktiviteter i 2014 

Støtte 640.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.01.14 – 31.01.15 

Koordinatortimer 20 timer/uge 

Antal åbne arrangementer 5 

Antal deltagere i åbne arrangementer  86 

Antal større konferencer  2 

Antal deltagere i større konferencer  120 

Antal kurser/workshops/træningsforløb  1 

Antal deltagere i kursus/workshops/træningsforløb  12 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

deltaget i kurser/workshops/træningsforløb? 

 

15% 



 

Rapportering 2014    Side 28 af 41 

 

Hvor mange % af deltagerne i træningsforløb var 

nye i netværkssammenhæng?  

 

17% 

Antal møder i styregruppen  9 

Antal faste medlemmer i styregruppen 5 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

deltaget som faste medlemmer i styregruppen?  

 

19% 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

været involveret i netværkets fortalervirksomhed?  

 

44% 

Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud? 24 

Hvor mange modtager nyhedsbrevene?  324 

 

 

B.5.4 Forum for Rettigheder og Diversitet (FORDI) 
Gennem en blanding af debatarrangementer, dialogmøder, arbejdsgrupper, policyprocesser, 

erfarings-delingsworkshops, seminarer med internationale eksperter, grundkurser, 

fyraftensarrangementer og lancering af en rettighedsblog på U-landsnyt, har FORDI søgt at 

sikre involvering og relevans for alle netværkets medlemsorganisationer. Tematisk og 

kapacitetsmæssigt spænder medlemsskaren bredt, hvilket giver mulighed for en god 

dynamik, og samtidig gør det til en udfordring at gøre aktiviteter interessante for forskellige 

typer medlemmer.  

2014 var FORDI’s tredje og sidste år i en tre-årig netværksbevilling. Det har været et år, hvor 

mange medlemsorganisationer har følt sig ”hjemme” i FORDI – de har kendt netværket og 

rammerne for arbejdet, og det har bl.a. betydet, at der har været rigtig mange medlemsdrevne 

initiativer. Flere medlemsorganisationer meldte sig på banen og ønskede at bidrage til 

erfaringsudvekslings og der er flere eksempler på, hvordan medlemmer med støtte fra 

sekretariatet i fællesskab endvidere har udviklet metoder:  

 En medlemsdrevet arbejdsgruppe har udviklet og skrevet en tekstbog om 

menneskerettighedsbaseret tilgang (HRBA) til udvikling.  

 Policy-gruppen har udviklet en metode til at screene programmer og projekter for, 

hvor meget de indeholder HRBA på et praktisk og implementerbart niveau.  

 Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet samarbejdede om arbejdet med 

sikring af rettigheder i skrøbelige stater.  

 Red Barnet, Institut for Menneskerettigheder og Folkekirkens Nødhjælp samarbejdede 

om et initiativ om arbejdet med HRBA i kapacitetsudvikling. 

Endvidere har FORDI i 2014 fokuseret på at give medlemmerne konkrete værktøjer til at 

forbedre deres arbejde med fortalervirksomhed gennem Danida’s Public Consultations. Med 

udgangspunkt i medlemmernes specifikke behov og erfaringer er der blevet udarbejdet en 

kort introduktion til høringsprocessen samt en inspirationsguide, hvor medlemmerne kan 

hente hjælpe til at udforme gode høringssvar med et HRBA- og diversitetsfokus. Guiden er 
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lavet på baggrund af et behov hos medlemmerne og på opfordring fra Danida. Den har taget 

udgangspunkt i best practices blandt en række organisationer, ligesom Danida, eksperter og 

en tidligere embedsmand fra Danida er blevet taget med på råd.  

Endelig har FORDI arbejdet med konkrete input til og i tæt dialog med UM og anbefalinger til 

EU kommissionens arbejde med ”A rights-based approach, encompassing all human rights for 

EU development Cooperation”. 

 

Samarbejde og læring: 

Der er ved forskellige arrangementer blevet spurgt til hvordan deltagelsen 

påvirker/påvirkede arbejdet i egen organisation, ligesom der tilbagevendende bliver 

opfordret til refleksion omkring det. Tilbagemelding er at deltagerne tager inspiration, 

værktøjer, huskelister, og engagement med hjem. Endvidere fortæller de, at det ind imellem 

giver dem konkrete ideer til aktiviteter med partnere og ind imellem husker dem på 

vigtigheden af visse temaer. 

Generelt viser samarbejdet i FORDI, at der hvor engagementet bliver størst er når de 

kapacitetsopbyggende aktiviteter binder an til den ene eller anden form for policy arbejde. 

Samspillet kan enten tage form af en synergi, hvor nogle kapacitetsopbygningsaktiviteter 

giver anledning til policy-initiativer, og andre gange er det aktiviteter i policy-gruppen, der 

giver anledning til at søge kapacitetsopbygningstiltag. I andre tilfælde udviskes grænsen 

mellem det ene og det andet helt, og selve policy arbejdet bliver kapacitetsopbyggende og 

erfaringsdelende i sig selv. 

   

Fakta for Forum for Rettigheder og Diversitet i 2014 

Støtte (2013 budgettet samt ekstrabevilling fra 2014) 640.000 kr. + 50.000 

kr. 

Implementeringsperiode 01.01.14 – 28.02.15 

Koordinatortimer 32 timer/uge 

Antal åbne arrangementer  4  

Antal deltagere i åbne arrangementer   119  

Antal kurser/workshops 8  

Antal deltagere i kursus/workshops 201  

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

deltaget i kurser/workshops 

65%  

Hvor mange % af deltagerne i kurser/workshops var 

nye i netværkssammenhæng?  

~ 30%  
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Antal faste arbejdsgrupper/netværksgrupper  5  

Antal møder i arbejdsgrupper/netværksgrupper 12  

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har 

deltaget som faste medlemmer i 

arbejdsgrupper/netværksgrupper?  

46%  

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været 

involveret i netværkets fortalervirksomhed?  

34%  

Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud?  7  

Hvor mange modtager nyhedsbrevene?  341  

 

 

B.5.5 MENA netværket 
Netværket har i 2014 arbejdet på at styrke medlemmernes kompetencer til at takle de 

forandringer, som det arabiske forår medførte for deres engagement og partnerskaber i 

MENA regionen, samt at sikre synergi i viden og læring mellem medlemmerne. De politiske 

omvæltninger har i høj grad stadig en påvirkning på medlemmernes og deres partneres 

arbejds- og samarbejdsvilkår og bestræbelser på at fremme god regeringsførelse og 

frihedsrettigheder, unges indflydelse, ligestilling og kvinders deltagelse samt udviklingen af 

videnssamfund og uddannelse.  

Netværket har haft et højnet fokus på advocacy, herunder styrkelse af medlemmernes 

advocacy-kapacitet samt udvikling af fælles advocacy-initiativer til støtte for medlemmernes – 

og deres partneres – arbejdsvilkår i regionen. Netværket har gennemført et advocacy-kursus 

med INTRAC (som 40 % af medlemsorganisationerne deltog i). Under det overordnede tema 

”Shrinking Civil Society Space” er der blevet arbejdet på at styrke medlemmernes advocacy 

kapacitet gennem et coachingforløb, som endte med udformning af en konkret handlingsplan 

for fælles advocacy-initiativer. Forløbet var en succes, og det lykkedes medlemmerne at 

gennemføre en række initiativer i løbet af året samt at arbejde videre med de redskaber, som 

deltagerne fik under coachingforløbet.  

Netværket har også arrangeret en række ”Master classes”, hvor medlemmerne fik mulighed 

for at gå i dybden med en bestemt problemstilling sammen med en ekspert/forsker. 

Sessionerne var tilrettelagt som en tovejssparring mellem Netværkets medlemmer og den 

akademiske verden, hvor det var hensigten, at forskningen skulle give input til det konkrete 

arbejde i felten, mens medlemmerne omvendt er med til at informere forskningen med deres 

praksis fra partnerskaber i regionen. Der blev afholdt Master Classes om særlige temaer og 

lande, og det lykkedes at nå til dybdegående udvekslinger mellem forskeren og 

medlemmerne. Dog lykkedes det ikke at lave opfølgninger på sessionerne, som det oprindeligt 

var tænkt, hovedsageligt på grund af manglende ressourcer i medlemsorganisationerne. 
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I netværkets arbejdsplan for 2014 var der lagt op til at netværket fortsat skulle spille en rolle i 

at styrke medlemmernes viden om aktuelle processer, bevægelser og udviklinger i regionen 

gennem en række aktualitetsmøder. Netværket afholdt fire aktualitetsmøder om borgerkrigen 

i Syrien, omvæltningerne i Yemen samt Shrinking Civil Society Space og ny NGO lov i Egypten 

– møder der dog ikke tiltrak den store deltagerskare. Netværkets medlemmer bekræfter, at 

møderne har givet dem ny viden om relevante, aktuelle problemstillinger i MENA, men ikke 

noget skelsættende og afgørende nyt, som kan bistå arbejdet med undtagelse af 

aktualitetsmødet om Egypten, som har understøttet netværkets fælles advocacy- initiativer. 

 

Fakta for MENA netværket 2014  

Støtte (fra 2013 budgettet) 250.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.01.14 – 31.01.15  

Koordinatortimer 15 timer/uge  

Antal åbne arrangementer 5 

Antal deltagere i åbne arrangementer 45 

Antal kurser/workshops 6 

Antal deltagere i kursus/workshops 24 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget 

i 

kurser/workshops? 

~ 30% 

Antal møder i netværksgrupper 10 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget 

som faste medlemmer i netværksgrupper? 

~ 30% 

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været 

involveret i netværkets fortalervirksomhed? 

~ 35% 

 

 

B.5.6 Mindre initiativer 
De mindre initiativer er ikke – som de større netværksbevillinger – nødvendigvis forankret i 

et etableret netværk men oftest i en løsere organisering. To mindre initiativer har i 2014 

været forankret i formelle netværkstrukturer (Dansk Forum for Mikrofinans og Fiskerifagligt 

Netværk) hvor de tre andre har været tilknyttet en løsere struktur uden formelle vedtægter 

og faste medlemmer. Alle mindre initiativer er aktivitetsbaseret og forankret i en lead 

organisation i tæt samarbejde med en aktiv styregruppe. Der har for alle initiativer været en 

tovholder (oftest en ansat i lead organisationen) tilknyttet men ingen fast koordinator, og 

krav til dokumentation er mindre omfattende end for de større bevillinger.  

Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) med Trianglen som værtsorganisation modtog i 2014 to 

mindre bevillinger med et samlet budget på ca. 300.000 kr.  
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Dansk Forum for Mikrofinans valgte i 2014 fortsat at fokusere på udvikling af 

mikrovirksomhed. De to bevillinger gav mulighed for at arbejde med læring omkring spare-

låne-grupper (VSLA) samt værdikæder i syd. Læringsforløbet omkring spare-låne-grupper 

byggede videre på en række virtuelle workshops (webinarer) gennemført i 2013 og var for at 

skabe organisatorisk læring tilrettelagt med virtuelle ekspert-konsultationer og konkret 

organisationsnær rådgivning. Ekspert-konsultationerne gik godt, og fire 

medlemsorganisationer blev gennemgået til gavn for i alt 56 virtuelle deltagere, hvoraf 19 var 

fra syd. Der blev desuden afholdt otte fysiske rådgivningssessioner som opfølgning på 

tidligere træningsaktiviteter.  

”Vigtigst har været deltagelse i virtuelle konsultationer og de råd og inspirationer, 

der kom herigennem. Både ifm konsultation af eget projekt og i ifm inspiration fra 

andre projekter. Dette var betydningsfuldt, fordi vi dels får opbygget viden i nord 

og i syd og ikke mindst fordi vores partnere bliver involveret og ansvarliggjort 

samt føler sig taget alvorligt”. (Baptisterne.) 

 

Det andet undertema handlede om værdikæder i syd med fokus på civilsamfund og marked. I 

samarbejde med den internationalt anerkendt forfatter og ressourceperson, Margie Brand, 

udviklede, publicerede og trykte DFM en guide med konkrete anvisninger på god praksis. Der 

var tale om en vidensudviklingsproces, hvor 14 organisationer bidrog med danske cases og 

gav input og feedback. I forbindelse med færdiggørelsen af guiden blev der afholdt et kursus 

med Margie Brand, der stod for hovedparten af kursusundervisningen – et kursus der var 

planlagt i samarbejde mellem underviseren og en referencegruppe nedsat af DFM. Deltagerne 

blev, med udgangspunkt i guiden, præsenteret for en helt ny ramme af principper og en lang 

serie praktiske retningslinjer. Kurset dannede grundlag for, at guiden ikke bare blev givet til 

folk som en ressource, men også blev formidlet og dermed muliggør konkret anvendelse i 

projekter og organisationer. Feedback fra kurset viste, at hovedparten af deltagerne så kurset 

som særdeles brugbart, og at læring vil blive anvendt i deres projekter. 

”Deltagelse har ført til kapacitetsopbygning internt i organisationen (i DK + 

Afrika) samt blandt partnere, der har gjort, at der er kommet øget bevidsthed om 

egne strategier på disse felter, og det har født ind til formulering af interne 

guidelines og politikker samt konsolidering af best practices og metodiske tilgange 

i organisationen”. (BØRNEfonden.) 

 

I tilknytning til kurset blev der afholdt tre fyraftens-seminarer / netværksgruppemøder, hvor 

danske cases også blev diskuteret. Det bekræftes, at oplægsholderne fik input og gode råd, og 

deltagerne fik ny viden og praktisk inspiration. 

DFM påbegyndte også et samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel med fokus på, 

hvordan danskCCCSOer kan samarbejde med virksomheder i relation til værdikæder i syd. 

Temaet blev også sat på dagsordene, da 47 deltagere mødte op til et debatmøde, som DFM 

afholdt i samarbejde med Ulandsfagligt Selskab. 



 

Rapportering 2014    Side 33 af 41 

 

 

Fakta for Dansk Forum for Mikrofinans 2014: 

Støtte (to mindre bevillinger) 200.000 kr. + 100.000 kr. 

Implementeringsperiode 20.02.2014 – 31.01.2015 

Antal åbne/offentlige arrangementer 1 (med Ulandsfagligt Selskab) 

Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer  47 deltagere 

Antal workshops/eftersyn 4 VSLA eftersyn 

Antal deltagere i workshops 56 deltagere 

Antal kursusforløb om ’civilsamfund og marked’ 1 kursusforløb 

Antal deltagere i kursusforløb 24 deltagere 

Antal fyraftensmøder  3 møder 

Antal deltagere i fyraftensmøder 26 deltagere 

 

 

Netværk for Sundhed og Udvikling med Sex og Samfund som værtsorganisation modtog i 2014 

en bevilling på ca. 190.000 kr. Netværket har med denne bevilling haft mulighed for at 

fortsætte sit virke som platform for alle danske organisationer, der arbejder med sundhed i 

syd. Med denne platform har organisationer med interesse for sundhed og udvikling kunnet 

mødes og dele erfaring og viden, skabe kontakt og diskutere aktuelle emner af fælles interesse 

ifm. en række åbne fællesmøder, og de har derudover markeret sig i medier, på hjemmeside 

og på facebook. Samtidig er der blevet givet input og skabt grobund for en fortsat kontakt til 

Mogens Lykketoft ifm. hans kommende virke som Præsident for FNs Generalforsamling i 

overgangen fra MDGerne udløber til post-2015-dagsordenen træder i kraft. Netværket har 

derved været i stand til at sætte sundhedsfaglige debatter på dagsordenen i forskellige 

sammenhænge, som der ellers ikke havde været foranledning eller ressourcer til, hvis 

organisationer skulle løfte dette enkeltvis.  

Netværket har sat aktuelle emner på dagsordenen på fem afholdte åbne fællesmøder, som har 

tiltrukket deltagere fra såvel netværket som Udenrigsministeriet, det private erhvervsliv, FN-

organisationer, forskningsverdenen og andre CSO’er. Der blev også tænkt nyt i forhold til 

involvering af eksterne partnere og aktører. Ved et fællesmøde om ebola blev Forsvaret og det 

danske sundhedsvæsen inviteret og sat aktivt i spil. De er uvante samarbejdspartnere for de 

danske sundhedsorganisationer, men samtidig helt afgørende i den fortsatte danske ebola-

indsats og for lignende katastrofer i fremtiden. 

De afholdte aktiviteter er alle efterfølgende blevet positivt evalueret. Efter hvert fællesmøde 

har positive tilbagemeldinger vist, at deltagerne har lært noget nyt og dermed har fået styrket 

deres viden indenfor de forskellige emner. Flere organisationer har taget den nye viden 

tilbage til egen organisation. BØRNEfonden har på et afdelingsmøde diskuteret resiliens efter 

det afholdte fællesmøde om Resilience in Practice, hvilket affødte, at organisationen 

udarbejdede et politikpapir, der bl.a. bruges i ansøgninger målrettet EU. Samtidig har 

erfaringsudveksling bidraget til organisatorisk kapacitetsopbygning for særligt de mindre 
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organisationer. Globale Læger har brugt sparringen med repræsentanter fra større 

organisationer til at reflektere over deres mindre og frivilligt baserede organisations 

udfordringer. 

 

Fakta for Netværk for Sundhed og Udvikling 2014: 

Støtte 190.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.03.2014 – 31.03.2015 

Antal medlemmer i styregruppen 7 faste medlemmer 

Antal åbne arrangementer                          5 

Antal deltagere i åbne arrangementer  201 deltagere 

Antal persondage 201 deltagere * 0,5 dage = 101 

persondage 

 

Religion og Udvikling blev behandlet som emne i et initiativ med Dansk Missionsråds 

Udviklingsafdeling (DMRU) som lead-organisation og ADRA Danmark, Danmission, DMRU og 

Folkekirkens Nødhjælp som medansøgere. Ansøgergruppen udgjorde initiativets styregruppe 

under hele forløbet, og i tillæg til denne gruppe blev der nedsat en referencegruppe bestående 

af Marie Juul Petersen fra Institut for menneskerettigheder samt konsulenterne Catrine 

Shroffog Uffe Torm. Referencegruppen bidrog til det indholdsmæssige i forhold til de enkelte 

seminarer og deltog aktivt i afviklingen med oplæg. 

Seminarrækken om religion og udvikling introducerede tematikken gennem fire velbesøgte 

seminarer. Seminarene behandlede ”Religion som udviklingsfremmende og hæmmende”, 

”Religion og rettigheder”, ”Religion og konflikt og naturressourceforvaltning” og ”Religion i 

projekt og programplanlægning”. Seminarrækken var i sit design indrettet til dels at 

introducere tematikken og internationale erfaringer og dels kontekstualisere dem til de 

konkrete udfordringer danske udviklingsaktører står i, i udviklingssamarbejdet. Den nyeste 

viden på området blev præsenteret ved oplæg fra eksterne oplægsholdere og 

kontekstualiseret ved oplæg om hvorledes nogle af de deltagende organisationerne arbejder 

med mulighederne og udfordringerne i praksis. Den efterfølgende facilitering lagde op til, at 

den enkelte deltager skulle identificere sine tre vigtigste læringspunkter, dele disse med 

gruppen/teamet og på denne baggrund dele tre ting personen vil gøre anderledes i sit 

arbejde. På det efterfølgende seminar blev der så fulgt op på disse formulerede 

handlingspunkter for at sikre, at seminarene bidrog til en forandring i de deltagende 

organisationer.  

Det sidste af de fire seminarer søgte yderligere at bygge bro mellem de mere overordnede 

akademiske præsentationer af temaet til det daglige arbejde med projekt og 

programplanlægning. På denne baggrund er der flere organisationer, der har ændret deres 

arbejde med kontekst analyser, interessent analyse og risiko analyse. 

Deltagerskaren bestod af en bredt sammensat gruppe med repræsentanter fra 19 sekulære 

ikke religiøse organisationer og 11 trosbasserede. Denne sammensætning har bidraget til 
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nogle udbytterige seminarer, hvor trosbasserede organisationer blev udfordret til at blive 

mere tydelige på ubevidste kompetencer og blinde vinkler, mens deltagere fra sekulære 

organisationer kunne bidrage med både kritiske vinkler og ikke realiserede muligheder for en 

bedre forståelse af forholdet mellem religion og udvikling. 

Sideløbende med arbejdet med seminarrækken om religion og udvikling har organisationer 

fra styregruppen bidraget til den offentlige debat og fået synspunkter og argumenter i 

landsdækkende avis samt udarbejdet et hørringssvar til Udenrigsministeriets 

Civilsamfundspolitik, der resulterede i ændringer fra høringsudkastet til den endelige version. 

 

Fakta om initiativet ’Religion og Udvikling’ 

Støtte 230.000 kr. 

Implementeringsperiode 06.05.2014 – 31.01.2015 

Antal seminarer 4 

Antal deltagere i seminarer  Gennemsnitlig 50+ (46 / 61 / 97 / 

41) 

Antal faste medlemmer i arbejdsgrupper 5 i styregruppen 

3 i referencegruppen 

 

Fiskerifagligt Netværk (FFN) er et samarbejde mellem PUGAD, Afrika Kontakt, 

Landsforeningen Levende Hav (LLH) og Mellemamerika Komiteen (MAK). I 2014 fik FFN en 

bevilling til gennemførelse af et mindre initiativ med fokus på udvikling af konceptet ”Ocean 

Grabbing” og sociale bevægelsers inddragelse i nationale og internationale 

beslutningsprocesser. FFN har deltaget i tre læringsrejser, gennemført en intern workshop for 

netværkets medlemmer, afholdt en åben workshop for en bredere kreds af danske 

organisationer og individer, en workshop på Lund Universitet samt udarbejdet en rapport om 

”Ocean Grabbing”.  

Indsatsen med fokus på ”Ocean Grabbing” har styrket netværkets videnskapacitet og sat 

emnet på den globale dagsorden. Læringsrejserne har været afgørende for at opnå ny styrket 

viden samt styrket samarbejde med sociale bevægelser i det globale syd. Læringsrejserne har 

også givet adgang til deltagelse i en række skype/tele- læringscirkler - online workshop med 

30 min. oplæg af eksterne personer efterfulgt at én times diskussioner. I disse læringscirkler 

har netværket deltaget sammen med ledere fra global bevægelser verden over som 

repræsenterer fiskere, bønder, oprindelige folk mf. Kontakt og samarbejde med 

repræsentanter fra forskellige sociale bevægelser er forudsætning for at kunne adressere 

fortalervirksomhed i samarbejde med sociale bevægelser i syd. 

Rapporten om Ocean Grabbing har nået verden rundt. FFN alene har uddelt omkring 3.500 

kopier på  tre sprog og formidlet rapporten elektronisk til over 1.000 modtagere. FFNs 

partnere internationalt har formidlet samme antal kopier samt elektronisk til yderligere 

2.000 modtagere og der bliver bl.a. på ”World Forum of Fisher Peoples” linket til rapporten. Et 

eksempel på hvordan emnet ”Ocean Grabbing” er kommet på den globale dagsorden er 
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”Pakistan Fisherfolk Forum kampagne”, der havde ”Ocean Grabbing” på programmet på 

World Fisheries Day den 21. November 2014 (http://worldfishers.org/2014/12/11/pffs-

week-of-action/).  

Den viden, der bl.a. er opnået gennem initiativet, betyder, at FFN i stigende grad inviteres til at 

deltage og holde oplæg ved internationale møder og konferencer. 2015 tegner til at blive et 

travlt år med forventet deltagelse i ”ASEAN European Peoples Forum”, ”Slow Fish 2015” og 

”World Social Forum 2015”. 

 

Fakta for Fiskerifagligt Netværk i 2014 

Støtte 200.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.06.2014 – 31.12.2014 

Antal åbne/offentlige arrangementer 2 

Antal deltagere i åbne/offentlige 

arrangementer  

40+100 = 140 

Antal interne læringsworkshops 1 

Antal deltagere i interne læringsworkshops 30 

Antal faste medlemmer i netværksgrupper PUGAD: 10 personer 

Afrika Kontakt: 15 personer 

LLH: 8 personer 

MAK: 5 personer 

 

 

Ansvarlighed i Humanitær Praksis med Red Barnet som værtsorganisation blev i 2014 støttet 

med ca. 235.000 kr. (fra 2013 finanslovsbevillingen). Initiativet var igangsat af Red Barnet og 

Folkekirkens Nødhjælp rettet mod at skabe større ansvarlighed i humanitær bistand og 

udviklingsarbejde og derved at støtte op om certificeringsprocessen (Core Humanitarian 

Standards - CHS), som danske CSOer fremover skal gennemgå for at kunne modtage støtte fra 

Danida til humanitær bistand. 

Ni organisationer (IAS, Røde Kors, CARITAS, ADRA, Ibis, DACAAR, DRMU, FKN og Red Barnet) 

deltog i initiativet, som via et kursusforløb introducerede deltagerne til en lang række af 

principper, metoder og redskaber for accountability i praksis. Nogle af de væsentligste temaer 

omhandlede:   

- Hvordan man kan sikre større ansvarlighed overfor de mennesker og partnere, som vi 

arbejder sammen med? 

- Hvordan vi kan måle effekten af at arbejde med accountability i praksis? 

- Hvordan accountability procedurer kan være med til at højne programkvaliteten 

- Hvordan man kan arbejde med accountability i konfliktsituationer og uden at kunne 

være direkte tilstede (remote management)?   

http://worldfishers.org/2014/12/11/pffs-week-of-action/
http://worldfishers.org/2014/12/11/pffs-week-of-action/
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Oplægsholdere kom primært fra de deltagende organisationer. Af konkrete resultater bidrog 

kurserne til at få organisationerne til at udvikle eller justere accountability handleplaner, som 

skal tilpasses CHS certificeringen, når den foreligger og udbredes i organisationerne og hos 

samarbejdspartnere. 

Med baggrund i en afsluttende evaluering af kursusforløbet, så vurder de deltagende 

organisationer at Ansvarlighed i Humanitær Praksis i høj grad er nået i mål med de resultater, 

man ønskede at opnå. De skriftlige evalueringer viser på en skala fra 1 (poor) - 5 (excellent) 

ligger gennemsnittet på lidt over 4.  

“We have greatly enjoyed being part of Accountability in Action! We have learned a 

lot technically as the facilitators have been highly qualified but we have also 

learned a lot and gotten inspiration from the other participants. There has been 

great openness to share challenges as well as lessons learned which we greatly 

appreciate”. (Deltagerevaluering.) 

 

Som en del af initiativet blev der udviklet en webinarpakke over kursusforløbet i København, 

som blev udbredt via HAP sekretariatet og via de deltagende organisationers netværker. Der 

var 50-60 deltagere på hvert webinar, hvor interaktion blev sikret via brug af polls og et aktivt 

chatforum. Webinarerne nåede ud til 57 lande og er efterfølgende blevet set mere end 230 

gange. Materialet fra kurserne er blevet downloaded af 3.800 brugere efter endt 

webinarforløb. Adgang til webinarne kan findes på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside 

under learning lab:   

https://www.danchurchaid.org/learning-lab/resource-site/accountability-in-action 

 

Fakta for initiativet ’Ansvarlighed i Humanitær Praksis’: 

Støtte (fra 2013 finanslovsbevillingen) 235.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.12.2013 – 31.03.2015 

Antal medlemmer i styregruppen 5 faste medlemmer 

Antal kurser 4 kurser afholdt over 5 dage 

Antal deltagere i kursus 22 deltagere  

Antal persondage 5 dage * 22 deltagere = 110 persondage 

Antal webinarer 5 

Antal deltagere i webinarer 50 – 60 deltagere på hvert webinar 

 

 

Agro-Økologisk Netværk (AØN) og LGBT i Syd afsluttede i 2014 deres bevillinger fra tidligere 

års finanslovsbevillinger. AØN afsluttede en bevilling fra 2012 der skulle støtte den fortsatte 

indsamling, udveksling og udvikling af erfaring indenfor agro-økologiske landbrugsmetoder i 

Syd. AØN har arbejdet med 2 forskellige udvekslingsforum: 

1. Kapacitetsopbyggende temaworkshops: Der blev gennemført et kursus i ’participatory 

videoing’, som er en deltagerorienteret måde at rapportere resultater af et projekt. 

https://www.danchurchaid.org/learning-lab/resource-site/accountability-in-action
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2. Offentlige møder med deltagelse af sydpartnere: Der blev afholdt tre mindre offentlige 

arrangementer samt en stor konference. Arrangementerne skabte god og bred debat 

og havde en bred interesse i og udenfor netværket. Især konferencen var et 

tilløbsstykke, hvor der var bred pressedækning, og indlæggene efterfølgende blev 

offentligt tilgængelige. 

Netværket havde også planer om at arbejde med fokussparringsgrupper baseret på 

staldskoleprincipperne. Dette var en metode, som der havde været store forventninger til, 

men disse blev ikke indfriet bl.a. fordi det var svært at finde fælles niveau på tværs af de store 

og små organisationer, medlemmernes geografiske spredning og manglende tid. 

 

Fakta for aktiviteter implementeret af AØN 

Støtte (fra 2012 finanslovsbevillingen) 195.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.01.2013 – 31.10.2014 

Antal åbne arrangementer 3 

Antal deltagere i åbne arrangementer 80 deltagere (20 – 35 pr. 

arrangement) 

Antal kurser 1 kursus 

Antal deltagere i kursus 12 deltagere 

Antal større konferencer 1  

Antal deltagere i større konferencer 160 deltagere 

 

 

Fire organisationer (LGBT Danmark, Sex og Samfund, Sabaah og Dansk Flygtningehjælp) gik i 

2013 sammen om tredje fase af et projekt om ”LGBT i Syd”. Projektet sigtede mod at udbrede 

kendskab til LGBT i bistandsarbejdet og at indsamle viden om, hvordan danske organisationer 

sammen med deres partnere i Syd, kan håndtere dette følsomme emne. Der blev i tredje fase 

arbejdet med at udbygge webportalen til at omfatte specialområderne sundhed, flygtninge & 

asyl, uddannelse, religion og transpersoner samt værktøjer og redskaber til at arbejde med 

LGBT området i forhold til fortalervirksomhed – se mere på http://www.lgbtnet.dk . En 

gennemgang af trafikken på webportalen viser, at webportalen siden åbningen i januar 2013 

har haft 4.236 brugere og 13.277 sidevisninger, og at den benyttes og tilgås fra hele verden.   

Der var også planlagt et længerevarende kapacitetsudviklingsforløb, men det viste sig 

allerede i forbindelse med planlægningen, at der ikke var særlig stor interesse for et 

længerevarende og forpligtende forløb. Det viste sig derimod, at der var interesse for lukkede 

og fortrolige dialogmøder med en række trosbaserede organisationer, som dermed blev 

implementeret i stedet. 

 

 

 

 

http://www.lgbtnet.dk/
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Fakta for ’LGBT i Syd’ 

Støtte (fra 2013 finanslovsbevillingen) 170.000 kr. 

Implementeringsperiode 01.01.2013 – 31.05.2014 

Antal workshops/træning 2 

Antal deltagere i workshops/træning 15 

Antal deltagende organisationer  8 

Antal lukkede dialogmøder 3 

Antal deltagere lukkede dialogmøder 6 
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II. Finansiel rapportering 

 

 

 

Fsva. regnskabet for Globalt Fokus har 2014 har været et overgangsår pga. sammenlægningen 

af NGO FORUM og Concord Danmark midt i året. En konsekvens heraf er, at administrationen 

af de to bevillinger er fortsat i de to medlemsorganisationer, som var værter for de to tidligere 

platforme hhv. IBIS og Mellemfolkeligt Samvirke.  

 

Revideret regnskab for 2014 med regnskabsberetning er vedlagt denne rapport fordelt på 

følgende bilag: 

 

1.1: Årsregnskab for Globalt Fokus, inkl. revisions- og ledelsespåtegning 

1.2: Regnskabserklæring vedr. årsrapport 2014 

1.3: Puljeregnskab NGO FORUMs andel af bevillingen 

1.4: Puljeregnskab Concord Danmarks andel af bevillingen 
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III. Bilag 
 

Bilag 1:  Revideret regnskab for 2014 

  
1.1: Årsregnskab for Globalt Fokus, inkl. revisionspåtegning og ledelseserklæring 

 

1.2: Regnskabserklæring vedr. årsrapport Globalt Fokus 2014 

 

1.3:  Puljeregnskab – NGO FORUMs andel af bevillingen i 2014, inkl. 

revisionspåtegning og ledelseserklæring. 

 

1.4:  Puljeregnskab – Concord Danmarks andel af bevillingen i 2014, inkl. 

revisionspåtegning og ledelseserklæring. 

 

1.4.1: Regnskabsberetning – Concord Danmark 2014. 

 

Bilag 2: Globalt Fokus’ arbejdsplan 2015-2016 
 

Bilag 3:  Rulleplansbudget 2016 – 2019 
 

 

 

 


