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Ansøgningsskema  

– Større kapacitetsudviklingsinitiativer (rev. 06.2015) 
 
Dette skema anvendes til ansøgninger om længerevarende initiativer med et budget på mellem 
75.000 kr. og 400.000 kr. og som strækker sig over 12 til 36 måneder. 
 
Der henvises til Retningslinjer og bevillingskriterier for ”Pulje til støtte af 
kapacitetsudviklingsinitiativer” for en nærmere beskrivelse af intentionen bag puljen, 
ansøgningsmuligheder, vurderingskriterier og bevillingsprocessen. Alle relevante dokumenter kan 
hentes på www.globaltfokus.dk/pulje.  
 
Vær også opmærksom på, at initiativer, der er under udvikling, skal lægges på Globalt Fokus’ 
Puljebørs for at sikre at evt. interesserede organisationer får mulighed for at tilslutte sig initiativet, 
hvis behov og mål passer inden for initiativets ramme –find information om Puljebørs på 
http://globaltfokus.dk/pulje/puljebors  
 
Alle afsnit i nedenstående ansøgningsskema skal udfyldes. Dog er de angivne underpunkter (bullet 
points) i de enkelte afsnit kun vejledende med mindre andet er angivet. Ikke alle underpunkter vil 
være lige relevante for alle typer ansøgninger, og I kan frit bytte om på rækkefølgen. Det 
afgørende er, at initiativet er beskrevet klart. Det er ansøgerenes ansvar, at der er tilstrækkelige 
informationer tilstede til, at bevillingsudvalget kan vurdere ansøgningen i henhold til 
retningslinerne og de opstillede vurderingskriterier. 
 
Ansøgning skal være på MAX 6½ SIDE (eksl. forside og bilag). Det angivne max side antal for de 
enkelte afsnit er vejledende. Ansøgningen sendes elektronisk som word dokument til Globalt 
Fokus’ puljerådgiver på rlt@globaltfokus.dk. Alle godkendte ansøgninger lægges op på Globalt 
Fokus’ hjemmeside som pdf fil.   
 

Initiativets titel: Religion og Udvikling 

Juridisk og økonomisk ansvarlig 
organisation (’lead organisation’): 

 

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 
Peter Bangs Vej 1, bygning 5 
2000 Frederiksberg 
Kontaktperson: Birgitte Stieper 
Tlf.: 39612777 
E-mail: dmru@dmr.org / bst@dmr.org  

Øvrige ansøgende organisationer (Bilag 1: 
’Ansøgerforpligtelse’ for samtlige 
ansøgende organisationer skal vedlægges): 

ADRA Danmark, Concordiavej 16, 2850 Nærum 
Kontaktperson: Signe Lund Christensen 
Tlf.: 45587700, sigchr@adra.dk 
 
Danmission, Strandagervej 24, 2900 Hellerup 
Kontaktperson: Christina Dahl Jensen 
Tlf.: 39629911, cdj@danmission.dk 

http://www.globaltfokus.dk/pulje
http://globaltfokus.dk/pulje/puljebors
mailto:rlt@globaltfokus.dk
mailto:dmru@dmr.org
mailto:bst@dmr.org
mailto:sigchr@adra.dk
mailto:cdj@danmission.dk
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Dansk Missionsråd, Peter Bangs Vej 1, Frederiksberg 
Kontaktperson: Jonas Adelin Jørgensen 
Tlf.: 39612777, jaj@dmr.org 
 
Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København 
Kontaktperson: Jørgen Thomsen 
Tlf.: 33152800, jth@dca.dk 
 
Herudover er initiativet støttet af Netværket for 
Religion og Udvikling/ referencegruppen (se bilag 4). 

Ansøgt støtteperiode: min. 12 måneder – 
max 36. måneder: 

1. juli 2016 - 31. december 2017 
(18 mdr. i alt) 

Ansøgt beløb fra Globalt Fokus (min. 75.000 
kr. – max. 400.000 kr):  

DKK 400.000 

Hvis relevant: medfinansiering af betydning 
for gennemførsel af initiativet i form af 
anden donor finansiering, deltagerbetaling 
etc. 

Ansøgerorganisationerne samt referencegruppen 
bidrager med timer, hvilket i fase II tilsammen udgjorde 
godt 500 timer – det samme niveau er forventet i denne 
fase. 

Eventuelt tidligere bevillinger til beslægtede 
initiativer gennemført af ansøgergruppen 
eller lead organisation (navn, j.nr., 
implementeringsperiode, afslutningsdato 
og beløb): 

Religion og Udvikling,  
GF.2015.0.Religion&Udvikling 
01.02.2015 – 29.02.2016. 
399.110 DKK. 

Resumé (max. 15 linjer): 
 
Det overordnede mål er at sikre bedre udenrigs- og udviklingspolitiske resultater, særligt i forhold til de nye 
Verdensmål, ved at styrke danske civilsamfundsorganisationers kapacitet til at analysere, dokumentere og 
integrere religion og religiøse aktører i udviklingsarbejdet og sætte temaet på dagsordenen både hjemme 
og ude. Dette gøres ud fra tre mål, som netværket bag initiativet har opstillet: 
 

1) Netværket vil bidrage til øget forståelse af, hvilken betydning religion og religiøse aktører har for 
opnåelsen af de 17 Verdensmål.  

2) Netværket vil styrke sin kapacitet til at identificere og anvende metodiske tilgange og værktøjer til 
arbejdet med religion og religiøse aktører.  

3) Netværket vil indgå i strategiske danske og internationale partnerskaber, der sikrer, at religion er på 
dagsordenen, når danske udviklingsaktører implementerer de 17 Verdensmål. 
 

mailto:jaj@dmr.org
mailto:jth@dca.dk
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1. Forberedelse (max. 1 side) 
 
Ansøgningen bygger på initiativet Religion og Udvikling, som blev søsat i en pilotfase i 2014, hvor en række 
seminarer om religionens betydning for udviklingsarbejdet blev gennemført. Disse seminarer bidrog dels til 
at styrke og forankre viden hos de ansøgende organisationer samt i referencegruppen, dels til at sætte 
emnet på dagsordenen i det bredere danske udviklingsmiljø. Seminarerne var offentlige tilgængelige og 
tiltrak et betydeligt antal deltagere fra danske NGO’er, forskningsinstitutioner, universiteter og ministerier. 
Initiativtagerne var DMRU, Danmission, ADRA, Folkekirkens Nødhjælp og Institut for Menneskerettigheder.  
 
Med støtte fra Globalt Fokus blev der i 2015 bygget videre på disse erfaringer. I initiativets 2. fase var det 
overordnede mål således at bidrage til at sikre bedre udviklingsresultater ved at styrke danske 
civilsamfundsorganisationers og andre udviklingsaktørers bevidsthed om religions rolle og kapacitet til at 
analysere og navigere i forskellige kontekster, hvor religion spiller en rolle. Mere specifikt ønskede 
initiativtagerne at: 

1. Fremme en generel religionsalfabetisering af udviklingspolitiske aktører primært 
civilsamfundsorganisationer, sekundært offentlige myndigheder 

2. Identificere konkrete metodiske tilgange og værktøjer til arbejdet med religion og religiøse aktører i 
udviklingssamarbejdet. 

3. Arbejde for en opprioritering af området både politisk, i danske udviklingsorganisationers praksis samt 
viden- og forskningsmæssigt 

 
Denne fase blev gennemført i henhold til planen og blev afsluttet 28.02.2016. Referencegruppen for initiativet 
har gennem jævnlige møder samt deltagelse i aktiviteterne fulgt initiativet på tæt hold. I februar afholdt 
referencegruppen (netværket) et evalueringsmøde, hvor et par nye organisationer også var inviteret med. 
Hovedresultater og anbefalinger var: 
 
1.Religionens rolle i forhold til, og religiøse aktørers potentielle bidrag til de nye 17 Verdensmål må afsøges 
nærmere i et samarbejde mellem danske foreninger og NGO’er, forskningsinstitutioner, universiteter, 
embedsfolk og politikere. I fase II producerede FKN en annoterede bibliografi om religion og udvikling, der blev 
redigeret efter Verdensmålene. Den præsenterer ny litteratur, der viser, hvordan religiøse aktører med succes 
er inddraget i, og har bidraget til opfyldelse af en række udvalgte Verdensmål (f.eks. mål 1, 3, 5, 13 og 16)1 og 
dette skal vi arbejde videre med. 
 
De nye Verdensmål er universelle og gælder for alle lande, både rige og fattige. Opgaverne for danske NGO’er 
vil derfor i fremtiden vil række ud over det ’klassiske ulandsbistandfelt’ og kræve brobygning til danske aktører 
samt en styrket evne til kommunikation og fortalervirksomhed i Danmark og internationalt for globale 
anliggender (f.eks. klima, fødevaresikkerhed osv.).  
 
Her har netværket for religion og udvikling en betydelig rolle at spille både som brobygger til religiøse aktører i 
syd, til danske og internationale udviklingsaktører (statslige- som ikke-statslige), og ikke mindst - som 
brobyggere til danske foreninger og kirker/moskeer, der arbejder med diakonalt og socialt arbejde i Danmark.  

 
2.Ovenstående kalder på nye og udvidede partnerskaber på den danske og internationale scene – også når 
det gælder spørgsmålet om religionens rolle. Der er allerede mange aktiviteter i gang rundt omkring i verden, 
både internationale og nationale, hvilket netværket i fase II har fået indsigt i. Gennem fase II er netværkets 

                                                 
1 http://www.dmru.org/videncenter/ressourcer-og-links/religion-og-udvikling/ 

http://www.dmru.org/videncenter/ressourcer-og-links/religion-og-udvikling/
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kontakter blevet yderligere udbygget, og der er perspektiver for et styrket partnerskabsarbejde herom også i 
Danmark. 
 
DMRU og Danmission deltog f.eks. i en konference i Tyskland, hvor det tyske ministerium for handel og 
udvikling lancerede sin strategi for at inddrage religiøse aktører i udviklingsarbejdet og i arbejdet med de 17 
Verdensmål. Derudover blev et regerings donor samarbejde lanceret med fokus på religion og udvikling (PaRD). 
 
Desuden deltog FKN i et initiativ i Zimbabwe, hvor det kirkelige netværk ASPIRE havde samlet 
civilsamfundsaktører og repræsentanter fra centraladministrationen til en konference om religionens rolle i 
forhold til og bidrag til de 17 Verdensmål. En af konklusionerne var at ’al ægte og varig forandring motiveres af, 
hvad folk tror på, holder for sandt og håber for sig selv og deres børn’, og at ’religiøse aktører allerede er dybt 
involverede i mange af de nødvendige reform tiltag, bl.a. fred og forsoningsarbejde.  
 
Endeligt har netværket udarbejdet en oversigt over, hvordan en række af verdens største donorer arbejder 
med religion og udvikling; en publikation der kan give inspiration til formulering af konkrete anbefalinger til, 
hvordan Danmark kan arbejde med religion og udvikling.  
  
3.Inddragelse af ikke-kristne, herunder særligt muslimske organisationer i den fremtidige dialog er vigtig. 
Muslimske organisationer udgør f.eks. en stor andel af de trosbaserede aktører og institutioner, særligt i det 
globale syd men også i Danmark. To danske muslimske organisationer har nu vist interesse for at indgå i 
Netværket for Religion og Udvikling.  
 
4.Seminarerne har bidraget til at skabe en bred interesse og nysgerrighed for at lære om og diskutere 
religionens rolle i, og betydning for udvikling. Gennem fase II er afholdt syv seminarer, som har tiltrukket ikke 
mindre end 200 deltagere fra 60 forskellige organisationer og institutioner, herunder trosbaserede 
udviklingsaktører (kristne og muslimske), sekulære NGO’er, studerende, forskere, embedsmænd osv.  
 
Netværket finder det derfor vigtigt, at der i fase III fortsat arrangeres åbne seminarer, der imødekommer den 
stigende og positive interesse indenfor det danske bistandsmiljø. Netværket vil have særligt fokus på dialog-
skabende seminarer, hvor religion diskuteres og nuanceres fra flere vinkler. Vi vil i højere grad end tidligere 
søge at inddrage ikke-kristne perspektiver og ressourcepersoner, herunder især muslimske og ikke-religiøse. 
Endvidere vil vi inddrage danske forskningsmiljøer, bl.a. Center for Afrikastudier, som har givet tilsagn om at 
bidrage til planlægningen af kommende seminarer. 

 
5.Danmission stod i spidsen for et metodestudie over indikatorer i freds- og dialogarbejde, som inkluderede 
sydpartnere fra Østafrika. Studiet har givet en række anbefalinger med sig, som vi vil arbejde videre med i fase 
III. Dialog og fredsskabelse er et felt, som netværksorganisationerne allerede i større eller mindre grad er 
involveret i, og som vi – som trosbaserede organisationer – gerne vil blive bedre til at navigere i. Der er især 
behov for empirisk funderede analyser af den udbredte antagelse om, trosbaserede organisationer har 
komparative fordele og kan bidrage konstruktivt til freds- og dialogarbejdet – og tilsvarende analyser, der kan 
belyse, hvornår trosbaserede aktører bidrager til ufred og konflikt. Der er også behov for i højere grad at knytte 
erfaringer og viden om dialog- og fredsskabelse til et rettighedsbaseret udviklingsarbejde. Her er 
religionsfrihed et vigtigt tema.  
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Med afsæt i ovenstående refleksioner vil netværket i en fase III: 
1) sætte fokus på religion og religiøse aktørers rolle i de 17 Verdensmål gennem afholdelse af seminarer og 
kurser for civilsamfundsorganisationer og andre udviklingsaktører i Danmark. Herigennem vil vi ikke bare styrke 
den gryende interesse for emnet blandt danske udviklingsaktører, men også få styrket vores eget mandat og 
rolle som netværk (to be). 
2) udforske og udfolde best practices og metoder bl.a. i forhold til freds- og dialogarbejde med fokus på 
Verdensmål 16, men også i forhold til andre Verdensmål som ligestilling mellem kønnene (mål 5) og Stop Sult 
(mål 2), således at vi styrker vores projekt- og programarbejde (to do). 
3) opbygge og styrke formaliserede partnerskaber med relevante danske og internationale udviklingsaktører, 
som afsæt for at kunne udøve fortalervirksomhed og bidrage til de 17 Verdensmål - hjemme og ude (to relate).  
 
Ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem de ansøgende organisationer og med input fra netværket. 
Forpligtelsesbilagene er udarbejdet fra hver ansøgende organisation og har fuld organisatorisk opbakning og 
deltagelse. 
 
 

2. Faglig/metodisk fokus og kapacitetsmæssige behov (max. 2 sider) 

 
Fra den moderne udviklingsbistands begyndelse i efterkrigstiden og til slutningen af 1990erne har religion 
ikke spillet nogen stor rolle i udviklingstænkningen og – praksis. Ifølge den dengang dominerende 
modernitetsteori ville religionens betydning aftage i takt med samfundets modernisering, og den globale 
samfundsudvikling ville følge den sekulariseringsproces, som vesteuropæiske samfund havde gennemgået. 
Så sent som i år 2000 bemærkede sociologen Kurt Allen ver Beek efter et studie af udviklingslitteratur og -
politikker, at ’religion er et tabu i udviklingsdiskussionen’2. Sådan er det ikke længere. Tværtimod er der i 
dag en generel forståelse af, at religion spiller en overordentlig stor rolle for social og økonomisk udvikling i 
det globale syd. 
 
Undersøgelser viser, at 80 procent af verdens befolkning anser religion for at være en vigtig faktor i deres 
liv3. I udviklingslandene ligger dette tal endnu højere: 98 procent i Senegal, 93 procent i Tanzania, 93 
procent for Mali og 87 procent i Nigeria, for nu blot at nævne nogle få eksempler. Religiøse organisationer 
og institutioner har historisk bidraget med sundhedsydelser, uddannelse og nødhjælp. I nogle lande, f.eks. 
Uganda, står religiøse organisationer for mere end 50 procent af al social velfærd4. Samtidig er tilliden til 
religiøse organisationer og lokale religiøse ledere mange steder højere end tilliden til f.eks. politikere og 
statsinstitutioner.  
 
Men det er ikke bare religiøse institutioners og organisationers konkrete bidrag til sundhed, uddannelse og 
nødhjælp, der gør det relevant at tale om religion i forhold til udvikling. Religiøse traditioner, praksisser og 
værdier er også vigtige faktorer i forhold til spørgsmål om moral, etik, opdragelse, uddannelse, ligestilling 
og seksuelle spørgsmål, herunder reproduktiv sundhed, men også i forhold til spørgsmål om friheds-
rettigheder, politik og samfundsorganisering. Hvad folk tror på og holder for sandt, hvad folk forstår ved 
’det gode liv’ og håber på for sig selv og deres børn, er af afgørende betydning for deres holdning til 
sådanne spørgsmål. Og i samfund, hvor religion ikke primært er individorienteret, men 
fællesskabsorienteret, påvirkes disse holdninger meget af, hvad religiøse ledere mener.  

                                                 
2 Beek, Kurt Allen ver, “Spirituality: A development taboo”, Development in Practice, Volume 10, Number 1, February 

2000, s. 31-43, Routledge, London. 
3 Pew-Templeton Global Religious Futures Project, http://www.globalreligiousfutures.org/, 4. marts 2016 
4 https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier363_02_2016.pdf , 4. marts 2016 

http://www.globalreligiousfutures.org/
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier363_02_2016.pdf
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Også i forhold til konflikt og ekstremisme har religiøse aktører en potentielt vigtig rolle at spille. I arbejdet 
med inter-religiøs dialog, anti-radikalisering og konfliktløsning kan religiøse ledere være nøglepersoner. 
Endelig spiller religiøse aktører en afgørende rolle for opnåelsen af de 17 Verdensmål, som FN vedtog i 
september 2015. Ikke kun fordi religiøse organisationer og institutioner har vidtrækkende og finmaskede 
netværk, som når ud, hvor der ikke er andre former for civilsamfund eller offentlige institutioner, men også 
fordi religiøse aktører, værdier og traditioner kan spille en afgørende rolle for at inspirere og motivere til 
handling, og fordi de kan bidrage til at ’oversætte’ sekulære begreber og ideer og give dem lokal relevans. 
 
Trods den voksende erkendelse af religionens betydning for udviklingsarbejdet er der imidlertid fortsat 
betydelig usikkerhed i forhold til, hvordan man konkret kan integrere religion og religiøse aktører i det 
daglige udviklingsarbejdet, og der er en mangel på praktiske redskaber og retningslinjer. Tilsvarende males 
ofte et meget stereotypt og ensidigt billede af religion og religiøse aktører uden nuancer og blik for 
kompleksiteten i forholdet mellem religion og udvikling. Dette kan resultere i instrumentelle tilgange, hvor 
f.eks. religiøse ledere ses som nemme genveje til at nå målgrupper som sekulære aktører prioriterer men 
ser sig afskåret fra.   
 
Hvis vi skal bidrage til varige og lokalt forankrede forandringer, må religion og religiøse aktører inddrages – 
og ikke blot som instrumenter til en effektiv gennemførelse af sekulær udviklingsbistand, men gennem 
oprigtig dialog og samarbejde.  
 
 

3. Mål og forventede forandringer (max. 1 side) 
 
Det overordnede mål er at sikre bedre udenrigs- og udviklingspolitiske resultater, særligt i forhold til de nye 
Verdensmål, ved at styrke danske civilsamfundsorganisationers kapacitet til at analysere, dokumentere og 
integrere religion og religiøse aktører i udviklingsarbejdet og sætte temaet på dagsordenen både hjemme 
og ude.  
 
Delmål og ønskede forandringer: 
 
1) Netværket vil bidrage til øget forståelse af, hvilken betydning religion og religiøse aktører har for 

opnåelsen af de 17 Verdensmål. 
 

1.a) Religion anerkendes som et vigtigt tema og bliver genstand for en aktiv og konstruktiv dialog på 
seminarer. Danske NGO’er og udenrigs- og udviklingspolitiske aktører efterspørger rådgivning om religiøse 
temaer fra netværksorganisationerne mhp. at integrere religion i arbejdet med Verdensmålene.   

 
1.b) Netværksorganisationerne og andre trosbaserede aktører har opnået øget forståelse for deres egenart 
og forstår at navigere med et tydeligt trosbaseret islæt i en dansk sekulær kontekst og i partnerskaber med 
trosbaserede aktører i syd. Netværksorganisationerne arbejder målrettet og strategisk i deres arbejde også 
ift. Verdensmålene (årsplaner, strategier, historier fra syd mv.). 

 
2) Netværket vil styrke sin kapacitet til at identificere og anvende metodiske tilgange og værktøjer til 

arbejdet med religion og religiøse aktører. 
 

2.a) Netværksorganisationerne omsætter metoder og værktøjer vedr. dialog, sameksistens og inddragelse 
af religiøse aktører i deres arbejde og har løbende udveksling herom.  
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2.b) Religion og religiøse aktører er i højere grad afspejlet strategisk i organisationernes dokumenter, f.eks. 
i strategier for rettighedsbaseret arbejde, køn og fortalervirksomhed samt i deres forandringsteori. 

 
3) Netværket indgår i strategiske danske og internationale partnerskaber, der sikrer, at religion er på 

dagsordenen, når danske udviklingsaktører implementerer de 17 verdensmål. 
 
3.a) Politisk opprioritering af religion som centralt emne i udviklingsarbejdet både i praksis og viden- og 
forskningsmæssigt.  
 
3.b) Netværket har formaliseret sit mandat og virke og styrket samarbejde med danske og internationale 
aktører af relevans.  
 
Resultater og aktiviteter – se bilag 3 implementeringsplan. For yderligere konkretisering af forandringer af 
initiativet, se de respektive ansøgerforpligtigelsesskemaer i bilag 1. 
 
 

4. Strategi og metoder til kapacitetsudvikling  (max. 3 ½ side) 

 
Den overordnede strategiske ramme for initiativet i tredje fase tager afsæt i INTRAC’s model for 
organisatorisk kapacitetsudvikling. Her identificeres tre områder, som er vigtige for en organisations virke; 
dens evne til at være og kende sit mandat ’to be’, at udføre sine opgaver ’to do’ samt at relatere til 
omverdenen ’to relate’: 
 
 

 
 
Modellen fungerer som struktur for initiativet og er i mindre grad udfoldet metodisk i strategiafsnittet. Vi 
vil dog forsøge at udfolde modellen mere metodisk under selve implementeringen. 
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Med afsæt i denne simple model kan strategien for initiativet og sammenhængen mellem de tre opstillede 
mål beskrives. 
 
Mål 1: Netværket vil bidrage til øget forståelse af, hvilken betydning religion og religiøse aktører har for 
opnåelsen af de 17 Verdensmål.  

 
Mål 1 knytter sig primært til ’to be’ og delvist ’to do’ for netværksorganisationerne på følgende måde: 
Gennem mål 1 sættes der fokus på religionens væsen og de religiøse aktørers bidrag i de 17 Verdensmål. 
Foruden en bred ’religionsalfabetisering’ gennem seminarer og kurser i det danske udviklingsmiljø, handler 
målet også om for netværksorganisationerne selv at blive tydelige på deres egenart som trosbaserede 
aktører og agere herudfra – både i dansk kontekst og i samarbejde med sydpartnere. Målet er også at blive 
skarpere på, hvordan netværksorganisationernes egen mission og strategi kan føde ind i Verdensmålene.  
 
Seminarer vil i højere grad end tidligere involvere dialogskabende metoder, ligesom vi i højere grad vil 
inkludere muslimske og ikke-religiøse organisationer samt organisationer fra syd og internationalt, for 
dermed at åbne op for flere vinkler og perspektiver på religionens betydning for de 17 Verdensmål. Vi vil 
afholde færre seminarer ift. fase II og yderligere styrke kvaliteten og sætte fokus bl.a. på køn (Verdensmål 
5) og fødevaresikkerhed (Verdensmål 2). Kurset om religion, udvikling og menneskerettigheder, der blev 
afholdt på IMR i fase II, var en stor succes med stor efterspørgsel og vil derfor blive gentaget i fase III også.  
 
Vi vil også arbejde mere indgående med vores egenart og rolle som trosbaserede aktører gennem 
netværksmøder og intern erfaringsudvekling – og med ekspert bidrag.  

 
Mål 2: Netværket vil styrke sin kapacitet til at identificere og anvende metodiske tilgange og værktøjer til 
arbejdet med religion og religiøse aktører.  

 
Mål 2 knytter sig til ’to do’. Gennem mål 2 vil organisationerne formulere, præsentere og dele erfaringer 
med inddragelse af religiøse aktører i arbejdet for opfyldelsen af Verdensmålene, herunder ikke mindst i 
forhold til Verdensmål 16: At fremme fredelige og inkluderende samfund. Der ligger et hav af erfaringer, 
som organisationerne ikke har formået at udnytte og dokumentere tilstrækkeligt. Antagelsen er, at hvis 
disse erfaringer opsamles og deles på tværs (også eksternt), vil organisationerne kunne arbejde endnu 
mere målrettet og integrere temaet på tværs af deres programindsatser, samt inspirere og bistå andre 
organisationer til at gøre det samme.  
 
Specifikke metoder i brug vil her være kortlægning af eksempler fra organisationernes egne projekter og 
programmer, hvor sameksistens og dialog mellem forskellige grupper i lokalsamfund har været fremmet – 
direkte eller indirekte – gennem projekter. Eksemplerne indhentes i dialog med sydpartnere, dokumenteres 
og udveksles på en erfaringsudvekslingsworkshop for netværkets aktører og andre religiøse aktører. 
Eksemplerne og læring sammenskrives i en rapport, som DMRU vil være lead på, og som kan føde ind i 
konkrete anbefalinger på Verdensmål 16 og evt. deles på et åbent seminar. 
 
I tillæg vil vi også arbejde videre med det metodestudie om indikatorer, som Danmission var lead på i fase 
II. Her blev bl.a. givet en anbefaling om at udarbejde redskaber til at måle de sociale relationer som inter-
religiøs dialog bygger på. Endeligt har DMR været involveret i en evaluering og erfaringsopsamling om 
religionsfrihed gennem det Svenske missionsråd og arbejder med IMR om religionsfrihed. Erfaringer herfra 
vil blive delt og føde ind i netværkets arbejde med religionsfrihed, som også føder ind i verdensmål 16.  
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Mål 3: Netværket vil indgå i strategiske danske og internationale partnerskaber, der sikrer, at religion er på 
dagsordenen, når danske udviklingsaktører implementerer de 17 Verdensmål. 

 
Mål 3 knytter sig til ’to relate’. Antagelsen er, at netværket i takt med at medlemmerne gennem mål 1 har 
fået øget indsigt i egen rolle, vil være klar til at konsolidere sig yderligere med en klarere 
samarbejdsstruktur og mandat, for således at kunne indgå bedre i strategiske danske og internationale 
partnerskaber, der sikrer, at religion kommer på Verdensmålenes dagsorden. Med afsæt i en mapping, der 
blev udarbejdet i fase II med IMR som lead, vil netværket arbejde videre med en strategi for, hvordan et 
dansk partnerskab med religiøse aktører kan se ud og etableres. Specifikke metoder vil være afholdelse af 
paneldebatter og høringer.   
  
I tillæg vil vi med FKN som lead afholde et kommunikationskursus for netværkets og andre NGO’ers 
kommunikationsfolk. Ideer til kurset blev udviklet i fase II. Herved vil vi styrke formidlingen og 
vidensdelingen omkring religionens betydning og rolle ift. baglandene og til en bred dansk offentlighed. 
Bl.a. vil kurset adressere spørgsmålet om, hvordan vi bedst kan formidle religiøse menneskers forståelse af 
og kamp for forandring til sekulære mennesker, der ønsker at være i solidaritet med disse, uden 
nødvendigvis at dele deres udgangspunkt. Der vil være et øget fokus på at styrke organisationernes evne til 
at debattere religion og placere sig selv i debatten, som trosbaserede aktører i en sekulær dansk kontekst.    
  
Til hver af disse indsatsområder er der planlagt specifikke aktiviteter. (Se bilag 3 Implementeringsplan) 

 

5. Læring, dokumentation og vidensdeling (max. 1  side) 
 
Initiativet vil blive koordineret af DMRU, der har ansvar for at tilrettelægge løbende netværksmøder, hvor 
initiativet planlægges og resultater og læring opsamles. Netværket fungerer som en referencegruppe for 
initiativet her, men det er i sidste ende de ansøgende organisationer (styregruppen), der vil have ansvaret 
for, at indsatsen forløber som beskrevet. Det forudsætter frikøb af medarbejdertimer både til 
koordinatoren, som også har ansvar for den overordnede rapportering, men også til de ansøgende 
organisationer, der varetager gennemførelse af de forskellige aktiviteter.  
Dokumentation af indsatsen vil til dels foregå gennem en offentliggørelsen af de planlagte outputs, samt 
gennem deling af de vigtigste forandringshistorier mellem ansøgerorganisationerne, som indgår i 
rapporteringen.  
 
Opsamlet viden, dokumentation og andre ressourcer vil blive præsenteret på hjemmesiden 
www.religionogudvikling.dk. De offentlige seminarer vil endvidere blive gjort tilgængelige på hjemmesiden 
via slides og/ eller lydfiler.  

 

6. Organisatorisk set-up, forpligtelse og ejerskab (max. 1 side) 

 
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har påtaget sig rollen som lead-organisation på 
kapacitetsudviklingsinitiativet. I denne rolle ligger en forpligtelse til at sikre løbende fremdrift og 
erfaringsopsamling i arbejdet, at de forskellige aktiviteter under indsatsen bliver planlagt og koordineret, så 
det skaber synergi blandt ellers spredte tiltag i Danmark. Hertil kommer at opgaven med almindelig 
projektledelse, økonomistyring, regnskab og rapportering vil blive udført af DMRU. 
 

http://www.religionogudvikling.dk/
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Alle ansøgende organisationer (styregruppen) er forpligtet på at varetage implementeringen af indsatsen i 
henhold til aftaler og rollefordeling herom. Se bilag 3 Implementeringsplan. Forud for indsatsen vil 
netværket mødes (referencegruppen) og drøfte de indledende planer.   
 
Styregruppen er forpligtet på en aktiv deltagelse i og afvikling af aktiviteterne under initiativet. Den er 
ligeledes organ for kontrol, rådgivning og sparring. Der forventes afholdt styregruppemøder (som led i 
netværksgruppemøderne) med ca. to-tre måneders interval i løbet af 2016 og 2017. 
 
Hver enkelt af de ansøgende organisationer har forpligtet sig til at anvende læring fra dette initiativ i 
forbindelse med organisationens eget strategiske arbejde samt det konkrete projekt- og 
partnerskabsarbejde med organisationer i syd. Konkret sikres dette ved, at hver organisation sætter 
initiativet på interne møder, hvor læring forankres internt i organisationen. Se endvidere bilagene under 1. 
 
Styregruppen har ansvar for anvendelse og tilpasning af metoder anvendt til facilitering og læring i forbindelse 
med de enkelte aktiviteter.  

 
7. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet 
N/A 
 

Bilag 
 

Bilagsnr. Bilagstitel: 

Bilag 1 (obligatorisk) Ansøgerforpligtelser (FKN, ADRA, Danmission og DMRU/DMR) 

Bilag 2 (obligatorisk) Budget og finansierings plan (brug venligst det vedhæftede skema) 

Bilag 3(obligatorisk) Implementeringsplan  

Bilag 4 Netværket for Religion og Udvikling 

Bilag 5 Afsluttende rapport for fase II 
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BUDGETNOTER -kort beskrivelse af de enkelte udgiftsposter

Bemærkninger om omkostningseffektivitet

Nr. Beskrivelse (Nr. henviser til nummer i budgetlinjen)

1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 

2.1

2.2, 2.3

2.4

3.1, 3.2

4.1, 4.2, 

4.3

5.1, 5.2, 

5.3

5.4

Tilskud til relevante konference, som giver input til netværkets aktivieteter. I sidste fase blev afsat 20.000 kr., 

som dækkede tilskud til 4 rejser/ events. De nu 14.000 kr. forventes at være en smule underbudgetteret. 

7

NB1! Budgettet inkluderer ikke eksplicit eget bidrag. Det viste sig ganske vanskeligt og tidskrævende i sidste fase at 

registrere alt den tid, som ansøgerorganisationernes medarbejdere havde brugt på de forskellige aktiviteter. Vi har 

derfor valgt i denne runde ikke at skulle registrere tid anvendt på styregruppemøder osv. men anslår, at vi som 

minimum igen vil bruge 500 timer, da aktiviteterne langt fra er dækket ind på tidsforbrug. Vi vil selvfølgelig registrere 

timer, når de er betalte af GF. NB 2! Budgettets hovedposter matcher ikke naturligt vores aktivitetsopdeling, som 

knytter sig til mål mere end til 'typer af kapacitetsinterventioner'. Vi har forsøgt alligevel at placere dem i formatet. Det 

er uheldigt ift. at der kun må flyttes 10% mellem hovedposterne - derfor vil vi nok få brug for en del fleksibilitet fra GF's 

side. 

Budgetmargien er på ca. 7%. I retningslinjerne fremgår, at den må være på maks 10% - altså ikke, at den skal 

være på 10%. 

Seminar/kursus udgifter dækker lokaleleje, forplejning til ca. 30 samt evt. gæstetalere. Et begrænset beløb 

forventes anvendt til forberedelsestimer. Paneldebatten forventes afholdt indenfor samme format. 

Netværket vil gøre brug af eksterne ressourcer til at inspirere samarbejdet efter behov og relevans. F.eks. 

forventes Katrhine Marshall at gæste netværket i maj måned ifm. et besøg hos IMR. Udgifter kan 

fremadrettet dække tilskud til afholdelse af møder, tilskud til transport etc. 

FKN afvikler et kommunikationskursus over 2-3 formiddage. Udgifter i den forbindelse vil være til 

forberedelse, dækning af kursusundervisere, forplejning osv. Forventet deltagerantal 25-30. 

Studier er tidskrævende og kræver køb af medarbejdertimer, hvilket vi erfaret fra fase II. Der skal bruges tid 

på at indsamle og analysere materiale, skrive rapport osv. Udgifterne vil dække tilskud til anvendte timer, 

tilskud til evt. feltbesøg osv. 

Dækker primært tilskud til timer (bl.a. købes en studentermedhjælp ind til at opdatere den annoteret 

bibliografi), lidt grafik og design tilkøb.

Er  ikke budgetteret, da dette angår timer, som netværket frivilligt bidrager med. 



 

Bilag 3: Implementeringsplan  

Det overordnede mål er at sikre bedre udenrigs- og udviklingspolitiske resultater, særligt i forhold til de nye Verdensmål, ved at styrke danske civilsamfundsorganisationers kapacitet 
til at analysere, dokumentere og integrere religion og religiøse aktører i udviklingsarbejdet og sætte temaet på dagsordenen både hjemme og ude.  
 

  

Målsætning 1: Netværket vil bidrage til øget forståelse af, hvilken betydning religion og religiøse aktører har for opnåelsen af de 17 Vrdensmål. 

Forandring/ indikatorer:  

1.a) Religion anerkendes som et vigtigt tema og bliver genstand for en aktiv og konstruktiv dialog på seminarer. Danske NGO’er og udenrigs- og udviklingspolitiske aktører 
efterspørger rådgivning om religiøse temaer fra netværksorganisationerne mhp.at integrere religion i arbejdet med Verdensmålene.   

 
1.b) Netværksorganisationerne og andre trosbaserede aktører har opnået øget forståelse for deres egenart og forstår at navigere med et tydeligt trosbaseret islæt i en dansk 
sekulær kontekst og i partnerskaber med trosbaserede aktører i syd. Netværksorganisationerne arbejder målrettet og strategisk i deres arbejde også ift. Verdensmålene (årsplaner, 
strategier, historier fra syd mv.). 
 

Resultater/Aktiviteter i forhold til målsætning 1 Forventede målgruppe Hvornår (ca.) Ansvarlig 

  Resultat 1.1: Mindst 50 civilsamfundsorganisationer og udenrigs- og udviklingspolitiske aktører i 
Danmark har deltaget i workshops og kurser og opnået øget forståelse af religionens rolle i 
Verdensmålene (deltagerlister, feedbackskemaer). 

 

Aktivitet 1.1.1:Åbne workshops (2-3). Temaer: Religion og Verdensmålene, herunder bl.a. om 
religion og køn - gender justice (mål 5), religion og fødevaresikkerhed (mål 2) og evt. om religiøse 
aktørers rolle i at forebygge ekstremisme (mål 16). 

Aktivitet 1.1.2 Et 2-dages kursus på IMR om religion og menneskerettigheder.   

Aktivitet 1.1.3 Hjemmesiden Religion og Udvikling skal tilføres nye resurser og opdateringer, som 
tydeliggør de 17 Verdensmål som ramme, og gør siden tilgængelig for flere brugere.  

Aktivitet 1.1.4 Opdatering af ’Annoteret bibliografi’ om religion og verdensmålene. 

Danske NGO’er,  
uddannelsesinstitutioner, 
udenrigs- og udviklings-
politiske aktører.  

 

Ca. 100 deltagere  

 

Ca. 30 deltagere  

Offentlig tilgængelig 

Offentlig tilgængelig 

 

 

 

 

2016/2017 

 

Efterår 2017 

Løbende 

2016/ 2017 

 

 

 

 

FKN (+alle) 

 

IMR 

DMRU 

FKN 



 

 

 Resultat 1.2: Netværksorganisationerne og andre trosbaserede aktører har opnået øget forståelse 
for deres egenart og position gennem erfaringsudvekslingsforløb, hvor bl.a. religionens størrelse 
og praksis drøftes.  
 

Aktivitet 1.2.1 Erfaringsudveksling på netværksmøder med eksternt input. F.eks. om spørgsmål 
som: Er trosbaserede organisationer blot et instrument i realiseringen af verdensmålene? Hvad 
betyder den danske sekulære kontekst for arbejdet med religion og religiøse aktører? Osv. 

Aktivitet 1.2.2 Heldagsseminar om værdibaseret organisationsudvikling.  

Målrettet netværkets egne 
aktører og andre især 
religiøse aktører. 

 

 

 

2016/2017 

 

Forår 2017 

 

 

 

Alle 

 

ADRA 

Målsætning 2:  Netværket vil styrke sin kapacitet til at identificere og anvende metodiske tilgange og værktøjer til arbejdet med religion og religiøse aktører. 

Forandring/ indikatorer: 

2.a) Netværksorganisationerne omsætter metoder og værkstøjer vedr. dialog, sameksistens og inddragelse af religiøse aktører i deres arbejde og har løbende udveksling herom.  

2.b) Religion og religiøse aktører er i højere grad afspejlet strategisk i organisationernes dokumenter, f.eks. i strategier for rettighedsbaseret arbejde, køn og fortalervirksomhed samt 
i deres forandringsteori. 

Resultater/Aktiviteter i forhold til målsætning 2 Forventede målgruppe Hvornår (ca.) Ansvarlig 

 
Resultat 2.1: Best practices og metoder på inter-religiøs dialog og forståelse er dokumenteret, 
udarbejdet og delt. 

Aktivitet 2.1.1: En mapping af best-practices fra organisationernes arbejde i syd om, hvordan 
inter-religiøs forståelse er fremmet gennem almindelige udviklingsprojekter gennemføres. 

Aktivitet 2.1.2: Et metode toolkit, der måler sociale relationer i inter-religiøs dialog udarbejdes. 

Aktivitet 2.1.3: Mapping og metoder deles på et seminar.  

 

 

Inddrager sydpartnere og 
viden gøres tilgængelig 
offentligt på hjemmeside og 
dels på et åbent seminar.  

 

 

 

Efterår 2016  

/ forår 2017 

 

 

DMRU 

Danmission 

DMRU/ DMR (CAS)/ 
Danmission 



 

 

Resultat 2.2: Lessons learnt omkring religionsfrihed i projekter implementeret af trosbaserede 
organisationer er delt og drøftet.                                                                                               
Aktivitet 2.2.1 Heldagsseminar om religionsfrihed og menneskerettigheder 

Netværket samt øvrige som 
under resultat 1.1. 

 

 2016 
 

DMR 

Målsætning 3:  Netværket vil indgå i strategiske danske og internationale partnerskaber, der sikrer, at religion er på dagsordenen, når danske udviklingsaktører implementerer de 
17 Verdensmål. 

Forandring/ indikatorer: 

3.a) Politisk opprioritering af religion som centralt emne i udviklingsarbejdet både i praksis og viden- og forskningsmæssigt.  

3.b) Netværket har formaliseret sit mandat og virke og styrket samarbejde med danske og internationale aktører af relevans. 

Resultater/Aktiviteter i forhold til målsætning 2 Forventede målgruppe Hvornår (ca.) Ansvarlig 

 

 

Resultat 3.1: Netværket har fået styrket sin organisering, afklaret sit mandat og 
samarbejdsområder.   
  
Aktivitet 3.1.1 Netværksmøder, udarbejde aftaledokument om samarbejdet.  

Netværket 

Hver 2-3 mdr. 

DMRU indkalder til møder. 
Ansøgerorg. deltager i alle 
møder – netværksorg. så 
ofte som muligt.  

 Resultat 3.2: En styrket dialog og et partnerskab mellem danske udenrigs- og udviklingspolitiske 
aktører, forskere og religiøse aktører er etableret.  
 
Aktivitet 3.2.1 Kommunikationskursus om ’religion, kommunikation og informationsarbejde’. 
Kursets ide blev udformet under fase II og sigter på dels at øge viden religions og værdiernes 
betydning (forstå den nye diskurs), dels at styrke kapacitet til at formidle denne virkelighed ud til 
baglandene og det bredere miljø.  
 
Aktivitet 3.2.2 Drøftelse af rapport fra fase II om religionens rolle i Danida politikker mv. Internt i 
netværket men måske også som optakt til et offentligt arrangement (3.2.4.) 
Aktivitet 3.2.3 Udarbejdelse af strategi for netværkets partnerskaber og fortalervirksomhed ift. 
centrale aktører, herunder også en kommunikationsstrategi.  
 

 

 

Kommunikationsfolk i danske 
NGO’er (netværk + GF regi) 

 

Netværket (3.2.2 og 3.2.3). 

 

 

 

 

FKN (3.2.1) 

 

 

Netværket (afklares senere 
hvem der tager lead) 



 

 
 

Aktivitet 3.2.4 Afvikling af paneldebatter/ høring i samspil med forskere, politikere og praktikere.  Relevante danske udenrigs- 
og udviklingspolitiske aktører, 
forskningsinstitutioner, osv. 
(3.2.4) 

Netværket (afklares senere 
hvem der tager lead) 

Resultat 3.3: Netværket har udarbejdet anbefalinger på, hvordan religion og religiøse aktører kan 
spille en positiv rolle i de 17 Verdensmål – hjemme og ude – med inspiration internationalt.  
 
Aktiviteter:  
3.3.1 Deltage i internationale fora og netværk der arbejder med religion og udvikling til inspiration 
for arbejdet hjemme og til styrkelse af etablerede samt nye kontakter – gælder bredt hele målet. 
3.3.2 Udarbejde anbefalinger  – føder også ind i aktivitet under resultat 3.2. 

Netværket 

 

2016/2017 

 

 

DMRU i samarbejde med 
netværket 



Bilag 4 Netværket for Religion og Udvikling 

 

Religion og Udviklingsinitiativerne har været med til at styrke samarbejdet mellem en række organisationer 

og institutioner i Danmark. Fra 2016 går det under navnet ’Netværket for Religion og Udvikling’. Netværket 

vil fungere som en referencegruppe for dette initiativ.  

 

Medlemmer af netværket pr. 1. april 2016: 

 

Ansøgerorganisationerne (direkte styregruppe): 

ADRA Danmark (kontakt: Signe Lund Christensen) 

Danmission (kontakt: Christian Dahl Jensen) 

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (kontakt: Birgitte Stieper) 

Dansk Missionsråd (kontakt: Jonas Adelin Jørgensen) 

Folkekirkens Nødhjælp (kontakt: Jørgen Thomsen) 

 

Supplerende organisationer og resursepersoner: 

Caritas (David Vincent Nielsen) 

Center for Afrikastudier (giver sparring på seminarer) 

Danish Muslim Aid (Abdul Wahid) 

Institut for Menneskerettigheder (Marie Juul Petersen og Steve Jensen) 

Uffe Torm, konsulent 

Viomis (Khaled al-Subeihi) 
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Afsluttende narrativ rapport –  

Større kapacitetsudviklingsinitiativer 
 
 

Dette skema anvendes ved afslutning af større kapacitetsudviklingsinitiativer finansieret af Puljen til støtte af 
kapacitetsudviklingsinitiativer finansieret af Udenrigsministeriet og forvaltet af Globalt Fokus. Skemaet bedes 
udfyldt i Word og fremsendt elektronisk til Globalt Fokus’ Puljerådgiver (find kontaktinformation her) samt vores 
infomail info@globaltfokus.dk.  

Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 8 sider (eksklusiv 
forsiden og bilag).  

 
 

Generelle oplysninger og finansiel rapportering 
 

1.  J.nr.  GF.2015.0.Religion&Udvikling 

2.  Initiativets titel  Religion og Udvikling 

3. Ansøgende organisationer DMRU, ADRA, Danmission, FKN og IMR 

4.  Lead organisation DMRU 

     Kontaktperson (navn og email) Birgitte Stieper, bst@dmr.org 

5.  Den realiserede projektperiode for 
bevillingsaftalen 

Start (dag/måned/år) 

01.02.2015 

Afslutning (dag/måned /år) 

31.12.2015  

(forlænget til 29.02.2016) 
6.  Globalt Fokus’ bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kon-

trakt) 
Faktisk forbrug af bevilling per 

29.02.2016 

(i DKK – ikke inkl. Administrationsveder-
lag) 

373.000 342.532 

7.  Hvis relevant - Andre finansierings-
kilder (medfinansiering) 

Ifølge bevillingsgrundlag (God-
kendt budget) 

Faktisk forbrug af anden finansie-
ring 

(i DKK – ikke inkl. Administrationsveder-
lag) 

184.000 (i form af timer) Anslået 500 timer (FKN 60 timer, 
ADRA 40 timer, Danmission 200 
timer, IMR 100 og DMRU 100 
timer) + 110.000 kr. til dækning af 
øvrige udgifter. 

 
 
 
 
 

http://globaltfokus.dk/kontakt
mailto:info@globaltfokus.dk
mailto:bst@dmr.org
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DEL 1: Opsummering af hovedkonklusioner fra afsluttende refleksionsmøde  

 (maks. 3. sider)1 

 
Initiativet har været drevet af en styregruppe (ansøgerorganisationer + et par eksterne resurser), som har mødtes 
hver 2-3 måned for at planlægge og løbende evaluere. Et egentlig evalueringsmøde blev afviklet den 3. februar 
2016 og var tilrettelagt af tre repræsentanter fra styregruppen. Første del var sat af til refleksion af læring, resul-
tater og forandringer opnået, og anden del var sat af til at tænke fremadrettet ift. fortsatte samt nye samar-
bejdsmuligheder. En overvejelse havde først været, at invitere flere andre organisationer, som har været aktive 
deltagere i de afholdte seminarer, for at få deres input. Men givet at vi løbende allerede via evalueringsskemaer 
havde fået indhøstet god feedback fra seminarerne, valgte vi at holde mødet mindre og i stedet være to fra hver 
organisation samt indbyde Dansk Missionsråd (DMR) og Caritas, som fremadrettet vil indgå i styregruppen. 
 
Hver organisation blev forinden mødet bedt om at forberede sig i samspil med kolleger for at sikre bredde i op-
samlingen. Med afsæt i bilaget om ansøgerforpligtelser, var spørgsmålet: Hvilken forandring har initiativet skabt 
internt i jeres organisation? Deling af læringspunkter og ’forandringshistorier’, som initiativet har medført for den 
enkelte organisation. Har vi indhøstet, hvad vi forventede? Hver organisation delte deres input, som blev taget til 
referat og noteret på et fælles white board.  
 

 Overordnet resultater og relevans (tematisk og metodisk) ift. at understøtte forandringer/ forandrings-
processer i organisationerne?  
 

Målsætning 1: Fremme en general religionsalfabetisering af udenrigs- og udviklingspolitiske aktører primært civil-
samfundsorganisationer, sekundært offentlige myndigheder.  
 
7 seminarer er blevet gennemført.  
Temaerne har i 2015 dækket; Religion og LGBTI i udviklingsarbejdet (juni 2015 - 20 deltagere), Religion og Nød-
hjælp (August 2015 - 35 deltagere) og Religiøs politik og politisk religion (september 2015 - 24 deltagere). Et fjer-
de var planlagt om Religion og Klimaforandringer men måtte aflyses p.gr.a afbud fra gæstetaler. Det blev muligt 
også at afvikle et frokostmøde om Religion og Multilaterale organisationer i april, hvor generalsekretæren fra 
OAIC (Organisationen for Afrikanske initierede kirker), Tanzania, gæstede DMRU.  I januar 2016 blev afviklet yder-
ligere 3 seminarer; Religionens særlige bidrag til udvikling (39 deltagere), Religion, Udvikling og Rettigheder (20 
deltagere) og Religion og fredsskabelse (25 deltagere). Alle seminarer er blevet evalueret efterfølgende gennem 
feedback skemaer fra deltagerne.  
 
Realiseret forandring: En stigende og bred interesse for religion og udvikling afspejlet i 25-50% nye deltagere til 
hvert seminar fra både uddannelsesinstitutioner, ministerier og NGO’er. Feedbackskemaer afspejler nye indsigter 
om religion og udvikling for de respektive deltagere. Om initiativet har bidraget til en øget anerkendelse af religi-
onens rolle er svært at sige, men det er tydeligt, at initiativet har ramt en efterspørgsel efter viden og indsigt ikke 
kun blandt trosbaserede organisationer, men bredt i NGO-miljøet. Vi har mødt flere fagfolk fra sekulare organisa-
tioner som er blevet opmærksomme på vores arrangementer og synes det er et interessant emne. Viden og øget 
indsigt er et godt skridt på vejen til større anerkendelse af religionens rolle. Dette kan meget vel være en tendens 
som afspejler en klar international tendens til øget interesse og anerkendelse for religionens rolle. Kurset hos IMR 
viste også, at der er stærke sekulære organisationer som arbejder seriøst med tro i deres arbejde.  
 
For os som trosbaserede aktører oplever vi os styrket i at indgå i dialog om religion og udvikling og bliver skarpere 
på at formulere vores egenart i samtalen og italesætte religionens betydning i vores udviklingsarbejde. F.eks. 
nævner Danmission at netværkets initiativer har skubbet på en allerede eksisterende proces internt i organisatio-
nen om at skabe mere synergi mellem det trosbaserede arbejde og udviklingsarbejdet. Dels har enkelte medar-
bejdere fået styrket kapacitet indenfor området, og det har bidraget ind i strategiske diskussioner om vejen frem 
for Danmission. 
 
 

                                              
1 I kan evt. vedlægge en længere rapport fra arrangementet som anneks til denne rapport. 
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2-dages kursus i religion og rettigheder 
Afviklet i november på IMR med 30 deltagere. Der var flere på venteliste, som ikke fik plads. Stor succes som for-
ventes gentaget i 2016/17. Af særlig observans var en stor diversitet blandt kursusdeltagerne; UM, sekulære, 
religiøse, osv. Dette er med til at nedbryde fordomme. 
 
Målsætning 2: Identificere konkrete metodiske tilgange og værktøjer til arbejdet med religion og religiøse aktører i 
udviklingssamarbejdet.   

 
3 studier er gennemført. 
Det første var en kortlægning af relevant litteratur om religion og udvikling/ annoteret bibliografi. Denne blev 
færdiggjort i 2016 og er lagt på hjemmesiden for Religion og Udvikling. Den inddeler litteratur hensigtsmæssigt 
efter 4 Verdensmål, og vi planlægger at inddrage og udbygge den i fase III, hvor vi har fokus på Verdensmålene.  
 
Et indikatorstudie for fred- og dialogarbejde blev færdiggjort i 2016 og har involveret en proces med en ekstern 
konsulent, der har indhentet data og erfaringer fra en bred vifte at Danmission partnere og samarbejdsrelationer i 
Østafrika. Den blev præsenteret på et seminar sidst i januar 2016. Den har bidraget til en opmærksomhed på, 
hvor fredsarbejde i Østafrika er svagt, når det kommer til at dokumentere resultaterne af arbejdet. Studiet er et af 
de første af sin art. Det forventes at arbejde videre med flere af findings i studiet i den næste fase af netværkets 
arbejde. Studiet vil være offentlig tilgængeligt på hjemmesiden i starten af april. 
 
Kortlægning af donorinitiativer indenfor religion, udvikling og menneskerettigheder. En ekstern resurse blev hen-
tet ind for at gennemføre denne mapping under supervision af IMR. Den er færdiggjort i februar 2016, hvorefter 
den skal drøftes på et styregruppemøde og forventes at indgå i fase III mhp. at etablere strategiske partnerskaber.  

 
Herudover er udarbejdet et værktøj af FKN til at screene religion i forskellige kontekster - afprøvet på case.  
 
Målsætning 3: Arbejde for en politisk opprioritering af området både i praksis og viden- og forskningsmæssigt.  
Aktiviteter under målsætning 1 understøtter dette mål. I tillæg var planlagt; 
 
Læringsforløb om religion, kommunikation og informationsarbejde.  
Der er i slutningen af 2015 og begyndelsen af 2016 arbejdet med forberedelsen af et læringsforløb omkring religi-
on, kommunikation og informationsarbejde i en dansk kontekst - til senere afholdelse. Afholdelse var ikke inklu-
deret i nærværende ansøgningsperiode. Forarbejdet har været forankret i Folkekirkens Nødhjælp nye Engage-
mentsafdeling på baggrund dels af FKN’s egne kommunikationserfaringer og dels samtaler med andre af de invol-
verede organisationer. Et læringsforløb/seminar (ikke detailplanlagt) vil efter planerne inkludere et bud fra eks-
terne professionelle kommunikationsfolk på, hvordan religion og religiøse aktører opfattes i en dansk offentlig-
hed, analyse af recipienters respons på konkrete henvendelser (f.eks. direct mails) og en etableret sparring på 
tværs af organisationer om, hvordan religionens rolle for udvikling konkret kan kommunikeres ind i en dansk se-
kulær kontekst. 

 
Udarbejde fælles platform for fortalervirksomhed.  
Første skridt er taget mod at lave en stakeholderanalyse, og emnet har løbende været behandlet i styregruppen. 
Platformen for fortalervirksomhed må bygge på øget viden og forståelse om både emnet, internationale tenden-
ser og trends såvel som konteksten, hvilken denne fase har bidraget til.  
 
Netværkets initiativer har også skabt ressourcer i ansøgerorganisationerne, som hver i sær har talt for et øget 
fokus på problemstillingen. Derudover har netværket i 2016 nogle planlagte fælles initiativer (som ligger uden for 
rammen af Global Fokus bevillingen) omkring fortalerarbejde. 
 
Deltagelse i internationale fora og netværk.  
Der blev givet tilskud til deltagelse i tre konferencer, hvor styregruppen indhentede rigtig god inspiration fra.  
DMRU deltog i et seminar i New York i juli 2015 tilrettelagt af FN’s arbejdsgruppe for samarbejdet med trosbase-
rede organisationer. Temaet for mødet var hvordan trosbaserede organisationer arbejder med de nye verdens-
mål.  
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I februar 2016 deltog og bidrog FKN’s i en konference i Zimbabwe, der var initierede af det kirkelige nationale 
netværk ASPIRE. Konferencen omhandlede verdensmålene og kirkernes rolle heri og samlede mange civilsam-
fundsaktører samt repræsentanter fra centraladministrationen. Hovedkonklusioner var 1) al ægte og va-
rig/bæredygtig forandring motiveres af, hvad folk tror på, holder for sandt og håber for sig selv og deres børn 
(religion må altså helt nødvendigt tænkes med). 2) Verdensmålene repræsenterer en unik mulighed for en fælles 
alliance for social reform på tværs af religiøse aktører, civilsamfund og regering (´rally-point’).  3) De religiøse ak-
tører er allerede dybt involverede i mange af de nødvendige reform tiltag (freds- og forsoningsarbejde i et politisk 
søndersplittet samfund, borger-myndiggørelse for involvering i beslutningsprocesser og basal service, hvor rege-
ringen kommer til kort). 
 
I februar 2016 deltog Danmission/ DMRU i en konference i Berlin ’Partners for Change’, der var arrangeret af det 
tyske ministerium for handel og udvikling (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ). 
Formålet var at drøfte, hvordan religionen inddrages i arbejdet med de nye verdensmål, og hvordan trosbaserede 
aktører kan bidrage positivt til målene. Godt 250 deltagere var til stede på konferencen med god repræsentation 
af forskellige trossamfund. Herudover deltog embedsfolk, FN, Verdensbanken, forskere m.fl. samt mange trosba-
serede udviklingsorganisationer primært fra Europa. Konferencen gav rigtig god inspiration ift. det arbejde og de 
partnerskaber, som vi som netværk drømmer om at udfolde i Danmark.  
 

 I hvilken udstrækning blev de opsatte udviklingsmål nået for hhv. initiativet og de enkelte ansøgende 
organisationer jf. behov og udviklingsmål defineret i såvel ansøgning som Bilag 1: Ansøgerforpligtelse? 

 
Med afsæt i seminarrækken samt kurset på IMR, vurderer vi, at initiativet har bidraget godt især til målsætning 1:  
Fremme en general religionsalfabetisering af udenrigs- og udviklingspolitiske aktører primært civilsamfundsorga-
nisationer, sekundært offentlige myndigheder, og målsætning 3: Arbejde for en politisk opprioritering af området 
både i praksis og viden- og forskningsmæssigt.  
 
Med afsæt både i seminarrækken men også i arbejdet med bl.a. indikatorstudiet for fred- og dialogarbejdet samt 
med kortlægningen af relevant litteratur og metoder vurderes det, at målopfyldelsen af målsætning 2: Identificere 
konkrete metodiske tilgange og værktøjer til arbejdet med religion og religiøse aktører i udviklingssamarbejdet er 
tilfredsstillende.  
 
Det er dog også styregruppens klare overbevisning, at der fortsat er brug for at arbejde på målsætningerne i 
fremtiden. Dette fordi vi adresserer en problemstilling, som ikke blot vedrører organisationernes egen kapacitet, 
men også konteksten, som vi som organisationer opererer i.  
 

 Hvad har resultatet og læring fra de bredere vidensdelingsaktiviteter i CSO-miljøet været?  
 
Her vil vi især fremhæve seminarerne. Der har deltaget op mod 125 forskellige repræsentanter i seminarerne i 
denne fase fra det danske NGO miljø, uddannelses- og forskningsmiljø, konsulentbranchen og ministerier. Den 
samlede adresseliste (både fra fase 1 og 2) inkluderer nu 200 repræsentanter fra godt 60 organisationer/ institu-
tioner, der arbejder med udviklingsbistand.  
 
Vi vurderer, at interessen for feltet Religion og Udvikling er stigende, idet der ved hvert seminar er 25-50% nye 
deltagere. Det har været meget givende at facilitere vidensdeling og skabe dialog mellem NGO’er, uddannelses-
miljøet og bl.a. embedsfolk, og vi oplever som ansøgerorganisationer, at vi selv herigennem er blevet skarpere på 
vores egenart, som trosbaserede aktører, og opøvet kompetencer ift. bedre at kunne have dialog og samtaler om 
tro og religionens rolle med vores sydpartnere. Det kan f.eks. ses i FKN deraf, at organisationens overordnede ToC 
udfolder spørgsmålet (’Global Strategy’), samt at analysen af religions rolle for udviklingen i ethvert givet land nu 
inddrages i alle landeprogrammeringsprocesser – med nogen steder ret markante ændringer i tilgange (f.eks. 
aktiv addressering af ’religious messaging’ ift gender equality, youth and participation i Uganda), andre steder 
mere moderat som øget bevidsthed. Det analyse tool, FKN udviklede i projektet, har været afgørende for at om-
sætte den øgede bevidsthed i de konkrete landeprogrammerings-forløb. 
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Vi oplever dog et fortsat behov for bedre at kunne udtrykke og forstå religionens forandringslogik på forskellige 
niveauer – ikke kun i projekter, men i organisationer, på individ- samt på samfundsniveau. Vi oplever også et sti-
gende behov for at forstå det sekulære afsæt i Danmark, og hvordan det sætter rammen for drøftelsen og forstå-
elsen af religionens betydning. I det danske samfund spiller religion ofte en meget lille rolle, hvorfor vi som orga-
nisationer, der arbejder med religion og udvikling, fortsat må forholde os til den manglende anerkendelse af reli-
gion i den sekulære kontekst.  
 
Når en konsulent fra UM i sin seminarfeedback giver udtryk for, at hun har fået en større forståelse for, hvordan 
kirkerne arbejder med deres tro på en konstruktiv måde – en mindre frygt og større forståelse for forholdet mel-
lem tro og udvikling, så har det stor betydning for os som trosbaserede aktører. Vi er af den opfattelse, at initiati-
vet har været med til at ligge grund for og give legitimitet til en øget samtale og forståelse for samspillet mellem 
religion og udvikling i den danske udviklingsbranche. Det er en dagsorden, som har været svag i Danmark i forhold 
til andre europæiske lande som fx England og Holland, men hvor vi nu er på vej mod en mere nuanceret forståel-
se og tilgang i dansk udviklingsbistand.  
 
Ved seminaret den 120116, som FKN var primus motor for, deltog Morten Jespersen, som er chef for Centre for 
Global Development and Cooperation i UM. I hans oplæg og diskussionssvar udbad han sig direkte gode råd og 
opfølgende opdatering til UM fra NGO’erne på emnet og signalerede konkret interesse for fortsat dialog og læ-
ring. Disse signaler er positive. 
 

 Har initiativet været i stand til løbende at lære og justere strategier, metoder og tilgange så initiativet 
var relevant for de deltagende organisationer? Hvad har været de vigtigste ændringer? Har de virket? 
Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad ville i gøre anderledes hvis I havde vidst, hvad I ved nu, da I planlagde initi-
ativet? 

 
Seminarerne skal næste gang spredes geografisk til Jylland, hvor der er udtrykt interesse. Vi fik afviklet ét ud af 7 
seminarer i Jylland i Fase II. Herudover vil vi arbejde på en større dialog del, så seminarerne skaber mere samtale. 
Oplægsholdere, der repræsenterer flere modsatrettede vinkler er også godt at få ind, så de er kant i diskussioner-
ne. Og endeligt vil vi gøre en indsats for at tiltrække flere deltagere og resurser, der repræsenterer andre religio-
ner, bl.a. Islam – se herunder del 3.  
 
 
DEL 2: Forandringshistorier fra de deltagende organisationer  

 (maks. 1 side per deltagende organisation) 

 
Denne sektion er baseret på de deltagende organisationers korte input om konkrete forandringer i de enkelte 
organisationer.  

 
DMRU 
Flere af DMRU’s projektkonsulenter samt mange af vores medlemsorganisationer har deltaget i seminarerne, 
mens DMRU tovholderen og sekretariatslederen har været tættere inde over initiativet og siddet med i styre-
gruppen. Det har været en overordnet gevinst at uddybe samarbejdet med Danmission, Adra, FKN og IMR, og 
vores dagsordener opleves at rykke tættere sammen. I DMRU har diskussioner fra seminarer eller styregruppe-
møder af og til været delt på faglige dage og afdelingsmøder, hvilket har skabt synergi til de mange andre dagsor-
dener, som vi beskæftiger os med. F.eks. har der været samtalefora i DMRU omkring ’international diakoni’ og 
’integral mission’, hvor troen og religionens sprog italesættes ind i en udviklingsagenda. DMRU afholdte også et 
seminar for medlemsorganisationerne om ’kirkernes rolle i arbejdet med sårbare børn’, hvor religiøse aktørers 
rolle blev drøftet.  
 
Vi finder, at jo mere afklaret vi som paraply og som medlemsorganisationer er i at italesætte vores egenart, des 
lettere er det at gå i dialog omkring de større temaer om religion og forstå både de negative og positive træk. At 
vi i DMRU allerede har samtale rum (en arbejdsgruppe om ’integral mission’) er med til, at viden også fra Religion 
& Udviklingsinitiativet bliver forankret ind i paraplyen. Vi vil dog gerne arbejde for at styrke vores rolle som møde-
sted for udveksling og samtaler.  
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I løbet af 2015 har vi bl.a. fået indarbejdet et afsnit i vores afsluttende rapport format i DMRU Puljen, hvor vi op-
fordrer vores medlemsorganisationer og deres sydpartnere til at reflektere over kirkens rolle i udviklingsprojektet 
samt over, hvordan projektet har haft indflydelse på kirken. Hvilken rolle spiller kirken som aktør og hvad gør 
kirkens trosfundament for udviklingen? Dette er med til at fortsætte samtalen og italesættelsen af sin egenart, 
som er vigtig ift. at afklare sit mandat og komparative fordele i det arbejde, der udføres. Et af seminarerne gav 
også anledning til, at vi fik inkluderede ’religiøse kontekst’, som et spørgsmål i vores ansøgningsformater.  
 
ADRA 
ADRA har oplevet en væsentlig udvikling gennem deltagelse i initiativet. Vi har gennem mange år ikke forholdt 
eller brugt vores værdigrundlag som et aktiv – tværtimod. Der har muligvis været en opfattelse af et modsæt-
ningsforhold mellem professionalisme og tro. Vi har i høj grad genfundet vores værdier og ståsted og styrken heri. 
Vi er blevet klarere på at italesætte vores værdigrundlag både overfor sydpartnerne og for os selv som organisati-
on. Vi har bl.a. udarbejdet et papir om rettighedsbaseret udvikling, som bygger på et bibelsk grundlag og som har 
bidraget til en øget forståelse af, hvorfor vi arbejder rettighedsbaseret. Det har også bidraget til en bedre forstå-
else mellem os og sydpartnerne, hvor de ofte er mindre blufærdige over for tro og dermed også er mere klar over 
deres egen identitet i denne sammenhæng. 
 
DANMISSION 
Forskellige seminartemaer har gjort, at flere fra Danmission har kunne byde ind og få et godt udbytte. Initiativet 
har medvirket til en øget platform og samarbejde mellem vores udviklingsafdeling og kirke og dialog-afdeling. Vi 
har også fundet inspiration og øget kapacitet til at udarbejde policy papers, der beskriver, hvordan religion hæn-
ger sammen med Danmissions forskellige indsatsområder. Vores antagelser om religiøse lederes indflydelse er 
blevet udfordret af studiet om dialog og fredsskabelse.  
 
Det har været en styrke at der har været nogle personer som var gennemgående fra vores organisationer i semi-
narrækken. Det at to personer forpligtede sig til at deltage i alle arrangementer har givet en fælles reference-
ramme og et forum at reflektere i. Det har gjort det lettere at bringe diskussionen hjem i organisationen.  
 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
Religion og Udvikling har fået en platform i Danmark, hvorved dagsordenen i stigende grad finder grund. Et natio-
nalt netværk er etableret, som vi er en del af. Flere kontakter også i internationalt regi er etableret – bedre kob-
ling fra lokal til globalt niveau. Vi har udarbejdet et tool til analyse af religionen i konteksten, som anvendes i alle 
vores landeprogrammer, samt en annoteret bibliografi om religion og udviklingsbevidstheden omsat i praktisk 
udviklingsprogrammering. Litteraturlisten er redigeret efter Verdensmålene – hvilken litteratur findes om involve-
ring af religiøse aktører i arbejdet for f.eks. ’gender justice’ (mål 5). Begge disse redskaber (analyse-guide og litte-
raturliste) har vakt stor efterspørgsel både hjemme og internationalt.  
 
 

DEL 3: Refleksioner fra ansøgergruppen, herunder overvejelser om evt. opfølgende initiativer 

 (maks. 2 sider). 

 
Styregruppen for initiativet har mødtes hver 2-3. måned og gennem deltagelse i aktiviteterne fulgt initiativet på tæt 
hold. Det har været et godt at konstruktivt samarbejde, hvor organisationerne samtidig har brugt platformen for bed-
re koordinering og vidensdeling af organisationernes arbejde. Styregruppen har udviklet sig til et ’netværk’, som har 
potentiale for et større og bredere politisk arbejde også.  
 
Et evalueringsmøde blev gennemført i februar. Hovedrefleksioner og anbefalinger var: 
 

 Der er behov for en ny fase, da religion og udvikling fortsat må flages – ikke mindst nu, hvor vi har fået 17 nye 
Verdensmål. Religionens rolle og religiøse aktørers potentielle bidrag ind i de nye Verdensmål må afsøges nær-
mere i et formaliseret partnerskab mellem NGO’er, forskningsinstitutter og politiske udenrigs- og udviklingsaktø-
rer. Et sådan partnerskab er allerede udfoldet i flere andre lande, som vi har fået indsigt i gennem fase II.  
 

 Gennem fase II er internationale kontakter blevet yderligere udbygget, hvilket er med til at styrke os som danske 
trosbaserede aktører. Danmark halter bagefter ift. at integrere religion i udenrigs- og udviklingspolitikker. 
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 En planlagt mapping over religionens placering i Danida politikker sammenlignet med bl.a. nordiske lande blev 
udarbejdet sent i fase II. Denne er vigtig at tage afsæt i, når netværket skal arbejde videre med at udvikle en stra-
tegi for, at religion og udvikling bliver et opprioriteret tema. I disse partnerskabstanker bliver netværkets egen 
struktur og mandat også vigtigt at arbejde videre med. 
  

 Inddragelse af muslimske organisationer er vigtig, da de udgør en stor andel af de trosbaserede aktører og institu-
tioner særligt i det globale syd men også i Danmark. To muslimske organisationer har nu vist interesse for at følge 
arbejdet tættere og måske indgå i styregruppen.  

 

 Styregruppen vurderer, at åbne seminarer har været med til at skabe en bred interesse og nysgerrighed for religi-
on og udvikling, hvilket har skabt rum for at religion begynder at blive et vigtigt genstandsfelt for dialog. Der er 
vigtigt, at der i fase III fortsat arrangeres et par åbne seminarer, der imødekommer den stigende og positive inte-
resse på tværs af de danske brancher. Der vil være særligt fokus på at seminarer får højere karakter af dialog/ 
samtale og at religion diskuteres fra flere vinkler. Derfor vil der bl.a. være en større inddragelse af muslimske re-
sursepersoner. Endvidere vil seminarerne søges forankret i danske uddannelsesinstitutioner, bl.a. i Center fra Af-
rikastudier. 
 

 Der er behov for at indsamle og i højere grad dokumentere antagelsen om, at de trosbaserede organisationer har 
komparative fordele og kan arbejde konstruktivt i freds- og dialogarbejdet – og tilsvarende sætte lys på, hvornår 
trosbaserede aktører netop bliver kilden til ufred. Der er også behov for i højere grad at kunne knytte erfaringer 
og viden om dialog- og fredsskabelse til et rettighedsbaseret udviklingsarbejde. Her er religionsfrihed et vigtigt 
tema, som der skal arbejdes videre med i fase III.  

 

 
DEL 4: Refleksion omkring brug af Puljens set-up og Globalt Fokus  

 
Nedenstående spørgsmål har til formål at give feedback på Puljens set-up og Globalt Fokus’ facilitering mm. -hvad 
var godt og hvad kan blive bedre?: 
 

 Hvordan vurderer I Puljens set-up og formater –fra retningslinjer til bevillingsudvalgsnotat? 
 
Fin og gennemsigtig struktur. Formaterne til rapportering virker dog omfattende, hvilket stiller store krav til re-
fleksion og fælles læring i en travl virkelighed, hvor det for fem ansøgende organisationer er udfordrende blot at 
finde datoer at mødes på.  
 

 Hvordan vurderer I Globalt Fokus’ rådgivning, facilitering mm? 
 
Fleksibel ift. løbende sparring, når der opstår behov for f.eks. budgetrevision. Meget stor villighed og medleven i 
initiativet, hvilket opleves meget positivt.  
 

 Hvordan vurderer I Globalt Fokus’ kommunikationsredskaber for initiativerne som fx puljebørs, Podio, 
hjemmesidekalender mm.?  

 
Bruger det kun i begrænset omfang. Flere af de ansøgende organisationer deltog i Globalt Fokus SOL workshops, 
hvilket har givet rigtig god inspiration til facilitering og læring. Det er ganske nyttigt at disse læringsredskaber er 
lagt ud på hjemmesiden, så tak for det 
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DEL 5: Fakta  

 
Brug skemaet nedenfor til kort beskrivelse af: 

 aktiviteter, som har været en del af initiativet  

 evt. vidensdeling, der har fundet sted gennem åbne arrangementer eller kommunikationsplatforme. 
 

Det er kun de relevante bokse, der skal udfyldes - det er vigtigt at et arrangement/en aktivitet ikke tæller med 
flere steder f.eks. kan en workshop, der indgår i et procesforløb ikke tælle med både som ’Procesforløb’ og som 
’Træning’. Den samme skelnen gælder ”antal deltagere”vs. ”unikke deltagere”, hvor unikke deltagere kun tælles 
en gang, selvom de har deltaget i fx tre workshops.  

 
Ansøgende/Fast 
tilknyttede organi-
sationer 

Antal organisationer der har været fast tilknyttet initiativet og aktivt in-
volveret i planlægning og gennemførsel af initiativet 

5 

 Antal personer fast tilknyttet initiativet   10 

Procesforløb Antal gennemførte procesforløb  1 

 Antal deltagere 30 

 Antal unikke deltagere 30 

 Antal deltagende organisationer/institutioner 21 

Træning /åbne Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 6 

 Antal kursus/workshop/trænings-dage 6 

 Antal deltagere i kursus/workshops/træning  165 

 Antal unikke deltagere 125 

 Antal deltagende organisationer/institutioner 60 

Konferencer  Antal større konferencer   

 Antal deltagere i større konferencer   

Vidensdelings-
arrangementer  

Antal vidensdelingsarrangementer (fyraftensmøder, informati-
ons/oplysningsarrangementer, enkeltstående oplæg, …) 

1 

 Antal deltagere i åbne arrangementer  10 

Øvrige aktiviteter Aktivitetens karakter (navn/kort beskrivelse):  

 Antal deltager (organisationer/individer)  

 Aktivitetens omfang  

 
 
 


