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Resumé

– Antallet af protester steg globalt med et 
årligt gennemsnit på 11,5 % mellem 2009 
og 2019. Afrika syd for Sahara havde den 
hurtigste vækstrate (746 %), mens Mellem-
østen og Nordafrika oplevede den største 
koncentration af aktivitet. Globalt var årene 
2019-2020 den hidtil mest oprørske periode 
i menneskets historie.
– Den nye aktivisme handler dog ikke kun 
om disse højt profilerede og meget synlige 
protester, men afspejles også i et stadigt mere 
intenst og fortættet civilt engagement, som 
tager mange former. De nye organisations-
former kræver en gentænkning af hvad ci-
vilsamfundet er.
– Årsagerne til protesterne er meget forskel-
ligartede – ofte er der flere forskellige årsager 
til en enkelt protest. Et markant aspekt er, at 
protesterne ikke udløses af transnationale 
spørgsmål som for eksempel globalisering, 
der animerede nogle protester i 1990’erne, 
men derimod lokale økonomiske årsager 
eller politiske beslutninger.
– De danske udviklingsorganisationer og 
deres lokale partnere har både den nød-
vendige faglighed, strategiske partner-
skaber og vilje til at forsvare demokratiske 
rettigheder. Disse ressourcer sættes dog 
sjældent i spil, når det handler om at forbin-
de sig til protestbevægelser, som forfølger 
demokratiseringsprocesser på et nationalt 
niveau.

– Lederne af protestbevægelserne er meget 
bevidste om den støtte, de har mest brug for 
fra ngo’er og peger især på behovet for strate-
gisk planlægning og organisering. Samtidig 
efterlyser de større støttetilkendegivelser og 
kritik fra internationale aktører og uden-
landske regeringer, når deres egne regeringer 
begrænser forsamlingsfriheden og udøver 
overdreven magt.

Anbefalinger

De danske ngo’er bør udvide deres arbejde 
med sociale bevægelser og protestbevægelser, 
så de aktivt understøtter det store demokratiske 
forandringspotentiale, som disse aktører repræ-
senterer.

Den danske regering bør bakke op om protest-
bevægelser både gennem sin udviklings- og 
udenrigspolitik:

– Udenrigspolitisk bør regeringen gå forrest 
ved at kritisere regeringer, der forbryder sig 
imod protestbevægelser. 
– Udviklingspolitisk bør andelen af den 
danske udviklingsbistand, der går til ci-
vilsamfundet, øges fra 17 procent til 25 pro-
cent. Samtidig bør der sikres mere fleksibel 
funding til samarbejdet med protestbevæ-
gelser.
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De folkelige oprør – en eskalerende global 
megatrend 

1 The Economist, Political Protests Have Become More Widespread and More Frequent, 2020 
2 The Guardian, Bobi Wine protests: death toll rises in Uganda’s worst unrest in years, 2020 
3 The Guardian, Ethiopia protests: more than 80 killed as singer's murder lays bare grievances, 2020  
4 FreedomHouse, Freedom in the World 2020, A Leaderless Struggle for Democracy, 2020 
5 The Economist, Political Protests Have Become More Widespread and More Frequent, 2020 
6 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, The Global State of Democracy, 2019

Vi lever i en tidsalder med globale masseprote-
ster, der er uden fortilfælde historisk i forhold 
til hyppighed og størrelse. Analyser viser, at de 
massepolitiske protester, der har fanget verdens 
opmærksomhed de sidste par år, er en del af en 
udvikling, som strækker sig over det seneste årti 
og påvirker alle regioner i verden.1

I Uganda var det arrestationen af oppositionens 
præsidentkandidat og popstjerne, Bobi Wine, 
kombineret med dyb vrede efter 30 års diktatur, 
som fik bægeret til at flyde over.2 I Etiopien var 
det mordet på en anden 
kendt musiker, kombi-
neret med dyb skuffelse 
over regeringens brudte 
løfter.3 I Libanon var det 
en skat på den gratis be-
skedtjeneste WhatsApp, 
kombineret med systemisk 
korruption. I Polen fremprovokerede en lov, der 
ville forbyde retten til abort, de største protester 
siden Sovjetunionens fald. I USA fik mordet på 
George Floyd 15-20 millioner borgere på gaden 
mod politivold, racisme og ulighed. Globalt har 
#MeToo-bevægelsen ført til tusindvis af lokale 
kampagner og indvarslet en ny epoke for kønsli-
gestilling.

Størrelsen og hyppigheden af disse protester 
overgår historiske epoker med masseprotest 
såsom slutningen af 60’erne og slutningen af 

80’erne. De grundlæggende årsager til disse 
globale protester antyder, at de vil fortsætte og 
formentlig stige i 2021 og derefter. Mens hver 
protest skal forstås i sin unikke sammenhæng, er 
de mest almindelige årsager til protest ineffektiv 
regeringsførelse og korruption.4

En analyse af data relateret til masseprotester 
viser, at antallet af protester steg globalt med 
et årligt gennemsnit på 11,5 % mellem 2009 og 
2019, selvom der var betydelige forskelle inden 
for regioner og fra år til år. Set i denne bredere 

sammenhæng var begi-
venhederne under for ek-
sempel Det Arabiske Forår 
ikke et isoleret fænomen, 
men snarere en særlig akut 
manifestation af en stigen-
de global megatrend.5

Fra Beirut til Barcelona, Hong Kong til Harare 
oplevede mere end 37 lande massive protestbe-
vægelser mod siddende regeringer i 2019. Re-
geringschefer trak sig tilbage eller tilbød at gøre 
det i Libanon, Irak, Bolivia, Algeriet, Sudan og 
Malta, og mange flere regimer indsatte militær 
og specialpolitistyrker til at inddæmme protester 
og arrestere demonstranter, for eksempel i Hong 
Kong, Chile og Iran. Nationale internetblokerin-
ger blev også mere almindelige, hvor Indien, 
Myanmar, Pakistan, Syrien og Tyrkiet førte an.6

Protesternes relative størrelse har også været 

Antallet af protester steg globalt 
med et årligt gennemsnit på 11,5 % 

mellem 2009 og 2019
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bemærkelsesværdig. Den 16. juni 2019 marche-
rede næsten 2 millioner i Hong Kong – mere 
end hver fjerde af byens 7,4 millioner borgere. 
På højdepunktet af protesterne i Santiago, Chile, 
den 25. oktober 2019, nåede folkemængderne 1,2 
millioner svarende til knap en fjerdedel af byens 
5,1 millioner indbyggere.7

Formålet med denne analyse er at beskrive de 
folkelige oprør og regeringers reaktion på dem.
Demokratiets tilstand vurderes også, med et sær-
ligt blik for hvad der skal til for at fastholde pro-
testbevægelser, og hvordan regeringer og ngo’er 
kan understøtte disse behov og dermed bidrage 
til beskyttelsen af civilsamfundet.

7 The Guardian, Protests rage around the world – but what comes next?, 2019 
8 Center for Strategic and International Studies, The Age of Mass Protests, 2020

Grafen nedenfor viser stigningen i anti-rege-
ringsprotester i det seneste årti. Der er tre ned-
slagspunkter, som er særligt interessante fra et 
dansk perspektiv:

 – Den langsigtede stigning i Afrika syd for 
Sahara på overvældende 746 % mellem 2009 
og 2019. Protester i regionen steg således 
med 23,8 % hvert år – mere end det dobbelte 
af det globale gennemsnit på 11,5 %. Antal-
let af begivenheder toppede i 2019 med bety-
delige protestbevægelser i Sudan, Sydafrika, 
Zimbabwe, Sydsudan og Etiopien.8

Kilde: Rapporten "The Age of Mass Protest, Understanding an Escalating Global Trend”, 2020

Civile anti-regeringsprotester opgjort kvartalsvist pr. region
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– Det Arabiske Forår i 2010-2012 markerede 
et globalt højdepunkt, men regionen præges 
fortsat af meget høje niveauer af civil uro. 
Mellem 2009 og 2019 er antallet af protester 
steget med 290,5 %. I 2019 var Irak, Iran, Li-
banon, Algeriet, Egypten, Libyen, Tunesien 
og Aserbajdsjan præget af masseprotester.
– At stigningen i 2019 ikke er forbundet 
med ét land eller region, men bredt fordelt 
på hele 37 lande.9 Globalt var 2019 og 2020 
således den mest oprørske periode i menne-
skets historie.

9 Data kommer oprindeligt fra GDELT Project (Global Database of Events, Language, and Tone). Grafen viser således stigningen i antal pro-
tester, ikke størrelsen af protesterne. Data fra GDELT er baseret på nyhedsrapportering, så lande med begrænset pressefrihed eller svag lokal 
pressedækning, eller hvor protester er så almindelige, at det ikke er en nyhedshistorie, er formentlig underrepræsenterede. Data viser kun 
demonstrationer mod regeringer og ikke andre typer af demonstrationer, for eksempel mod virksomheder.
10 Wikipedia, List of protests in the United States by size, 2020

Som nævnt har de vestlige lande heller ikke 
været immune over for denne bølge af civile 
krav og mobiliseringer. Faktisk voksede civile 
protestbevægelser hurtigere i Europa og Nord-
amerika end det globale gennemsnit. Fra præ-
sident Donald Trumps indvielse i januar 2017 
til september 2020 deltog omkring 35 millioner 
amerikanere i 16.000 protester i alle amerikanske 
stater, og disse inkluderede de fem største de-
monstrationer nogensinde i USA’s historie.10 

Protester i Libanon. Foto: Saadeh Katouh
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Innovative organisationsformer og 
gentænkning af civilsamfundet

11 Global Human Rights, Six Activists Leading the Way in 2020, 2020 
12 Richard Youngs, Civic Activism Unleashed: New Hope or False Dawn for Democracy?, 2019
13 International Civil Society Centre, Riding the Wave - Rather Than Being Swept Away, 2013
14 Ibid.
15 Open Global Rights, The Old World of Civic Participation Is Being Replaced, 2016  

Den nye aktivisme handler dog ikke kun om 
disse højt profilerede og meget synlige protester, 
men afspejles også i et stadigt mere intenst og 
fortættet civilt engagement, som tager mange 
former. I Indien kæmper kvindegrupper på 
landsbyniveau mod seksuel chikane og kastedis-
krimination. I Myanmar organiserer kvinder sig 
for at beskytte deres landsbyer mod overgreb fra 
regeringen. I Uganda organiserer lokale miljøor-
ganisationer borgere til at kæmpe mod minesel-
skaber.11 Og fra et helt andet ideologisk udgangs-
punkt er nationalistiske og antidemokratiske 
bevægelser i vækst i alle regioner.12

Ifølge Det Internationale Center for Civilsam-
fund (ICSC) er der nu en langt bredere vifte af 
forskellige borgerorganisationer end tidlige-
re. Direktøren for ICSC skriver, at "den gamle 
verden med klassisk foreningsdeltagelse og for-
melle strukturer erstattes af nye typer folkeligt 
engagement.”13  Borgernes nye måder at engagere 
sig på er i dag så anderledes og udbredte, at det 
kræver en gentænkning af, hvad civilsamfundet 
er.14

Disse forandringer er ikke sket på én gang. 
Traditionel interessebaseret politik begyndte at 
bryde sammen så langt tilbage som i 1960'erne. 
I 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne var det 
den professionelle fortaler-ngo, som kæmpede 
for en velkendt menu med rettighedsspørgsmål, 
der var mest fremtrædende. I dag omtaler yngre 
aktivister den form for ngo-baseret aktivisme 

og formel fortalervirksomhed som det ”gamle” 
civilsamfund.15 Forandringen er ikke et absolut 
brud fra én form for aktivisme til en fuldstændig 
ny form. Forskellige former for civil aktivisme 
har sameksisteret og været under udvikling over 
lange perioder. 

Så hvad karakteriserer de nye organisationsfor-
mer? Richard Youngs fra Carnegie Endowment 
for Peace identificerer en række kernetendenser, 
som præger både masseprotester, sociale bevæ-
gelser og mindre grupper: Den første er struk-
turel uformelhed, den anden er lokalisme, den 
tredje tendens afspejler en særlig ånd af strid og 
konfrontation – og i modsætning hertil peger 
den fjerde tendens på et ideal om produktiv selv-
hjælp. Nogle bevægelser og protester beskrives 
som lederløse, mens andre har et mere klart de-
fineret lederskab. Noget af dette er bestemt ven-
streorienteret og progressivt, noget er radikalt 
højreorienteret, mens andet er ikke-ideologisk. 

Det er således en mere flydende, uformel og lo-
kalsamfundsorienteret aktivisme, der dukker op 
rundt om i verden. Den nye aktivisme handler 
lige så meget om kultur og samfundets værdier, 
som det handler om mere klassisk sagsorienteret 
fortalervirksomhed. De sociale bevægelser og 
lokale initiativer udfolder sig selvsagt ikke kun 
gennem tydelige offensive protestformer. Ofte er 
der et stærkt internt fokus på præfigurativ poli-
tik, hvor den ønskede forandring søges direkte 
realiseret gennem de involveredes egne beslut-
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nings- og livsformer. Kommunitarisme er en 
ledende idé på både venstre- og højrefløjen, hvor 
den lokale aktivisme ses som et modsvar til en 
oplevelse af den mislykkede stat og et fejlslagent 
internationalt samarbejde.16

Civilsamfundet er således i gang med at ændre 
sig foran vores øjne: Samspillet mellem gamle og 
nye former for civil handling, institutionelle for-
andringer, overskridelse af geografiske græn-

16 Richard Youngs, New Civic Activism, New Dawn or False Hope for Democracy?, 2019 
17 Carnegie Europe, The Complexities of Global Protests, 2015
18 Wikipedia, NGO, noteret 2020
19 Britannica, Social Movement, noteret 2020
20 CIVICUS, Keeping Up the Pressure: Enhancing the Sustainability of Protest Movements, 2019
21 Richard Youngs, New Civic Activism, New Dawn or False Hope for Democracy?, 2019  

ser, et stort behov for at beskytte civilsamfundet, 
samtidig med nye muligheder for at styrke bor-
gernes engagement og muligheden for at gen-
tænke selve demokratiet.

De nye tendenser har vigtige konsekvenser for 
både internationalt diplomati og global politik, 
samt for regeringer, fonde og multilaterale orga-
nisationer, som støtter civilsamfundet. 17 

Definition af civilsamfundet og typer af aktører i civilsamfundet 

Civilsamfundet defineres bredt til at omfatte civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpe-
re, sociale bevægelser, medier, den akademiske verden, fagforeninger, samt samfundsbaserede grupper 
og organisationer. I analysen går vi især i dybden med følgende tre aktører:

Ngo’er: Non-governmental organisation, en klart afgrænset organisation, der forsøger at nå sociale eller 
politiske mål, men ikke kontrolleres af en regering. Kan inddeles i fire hovedgrupper: Interesse-, kirkelige, 
mellemfolkelige, samt menneskerettigheds-, udviklings- og nødhjælpsorganisationer. Ngo’er, der arbejder 
med minoriteters beskyttelser, miljø, governance, rettigheder og korruption er ofte særligt udsatte.18

Sociale bevægelser: En vedvarende, men løst organiseret kampagne, ofte bestående af flere aktører, med 
et socialt eller politisk formål om at opnå eller modvirke en ændring i samfundets struktur eller værdier. 
Sociale bevægelser er forskellige i størrelse og organiseringsform, men de opstår alle ud fra en mere eller 
mindre spontan samling af mennesker, hvis relationer ikke er defineret af regler og procedurer, men som 
blot deler et fælles syn på samfundet.19

Protestbevægelser: Ordet “protest” kan defineres på mange måder og kan for eksempel referere til både 
online og offline protest. En bred definition kan dog etableres ved at trække på to forbundne områder: 
retten til at forsamle sig og anvendelsen af ikke-voldelig handling.

På den baggrund foreslår organisationen CIVICUS denne definition:

“Vedvarende forsamlinger, der kan fastholdes over tid, og som anvender ikke-voldelige handlinger i 
deres forsøg på at opnå sociale eller politiske forandringer, der adskiller sig fra konventionelle politiske 
holdninger eller praksis.”20

Forskelle og ligheder på sociale bevægelser og protestbevægelser: Forskellen på sociale bevægelser og 
protestbevægelser skal ikke overdrives, da det kan være de samme personer, der står bag. Samtidig vil 
protestbevægelser og sociale bevægelser også ofte have de samme udfordringer og behov for støtte. En 
forskel er dog, at protestbevægelser kan opstå meget pludseligt, og de kan have mindre tydeligt formule-
rede mål. Påstanden om at protestbevægelser ofte er lederløse, er dog ofte ukorrekt.21
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Hvorfor går folk på gaden?  
Årsager og faktorer

22 Carnegie Europe, The Complexities of Global Protests, 2015 
23 Ibid.
24 Center for Strategic and International Studies, The Age of Mass Protests, 2020

Nogle analytikere har været fristet til at fortolke 
protestbølgen som udtryk for én bestemt udvik-
ling i global politik, for eksempel et forandret 
forhold mellem individet og staten, eller at digi-
tale teknologier er den altdominerende faktor. 
Men hvis der skal anlægges ét generaliserende 
perspektiv på disse protester, så er det mest slå-
ende karakteristikum mangfoldighed, ikke ens-
artethed. 

Dybereliggende årsager
Protesterne er, som nævnt, drevet af meget for-
skellige årsager, og ingen enkelt årsagsforklaring 
dominerer. Den nuværende protestbølge afspej-
ler både borgernes frustration over systemisk 
korruption, økonomisk ulighed og nedskærin-
ger, samt diskrimination og marginalisering. 
Ofte ligger der flere årsager bag en enkelt protest. 
Det er således overraskende svært at fastslå nøj-
agtigt, hvad de kortsigtede og langsigtede årsager 
til protesterne er, men følgende bør fremhæves:

– Økonomisk ulighed og borgernes opfattel-
se af ulighed
– Korruption og utilfredshed med dårlig re-
geringsførelse
– Pres på miljøet og klimaforandringer
– Nedslag på demokrati og menneskerettig-
heder.

Et markant aspekt er, at protesterne ikke udløses 
af transnationale spørgsmål som for eksempel 
globalisering, der animerede nogle protester i 
1990’erne, men derimod lokale økonomiske år-
sager eller politiske beslutninger.22 Det er også 
værd at bemærke, at i en undersøgelse af protest-
bevægelser i Uganda, Chile og Bahrain beskrev 
lederne af protestbevægelser i alle tre lande deres 
formål som værende kampen for demokratise-
ring. Lederne forbandt deres protestbevægelser 
med grundlæggende menneskerettighedsspørgs-
mål, herunder spørgsmål om frihed, retfærdig-
hed og politisk reform.

Langsigtede muliggørende faktorer
Talrige politiske, økonomiske og teknologiske 
forandringer i de seneste årtier har bidraget til 
udbredelsen af protestbevægelser. Disse inklude-
rer:

– Spredning af demokratiske normer og 
øgede forventninger fra befolkninger til 
deres regeringer
– Udbredelsen af digitale teknologier 
– Nye former for civil aktivisme
– Middelklassens vækst i nogle lande og 
middelklassens stagnation i andre lande.23 

 

Udover disse peges der ofte på demografiske fak-
torer som et højere uddannelsesniveau globalt, 
samt urbanisering og storbyernes vækst.24 
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Demokratiets tilstand – både grund til 
bekymring og håb

25 CIVICUS, Keeping Up the Pressure: Enhancing the Sustainability of Protest Movements, 2019

Som nævnt er borgernes øgede forventninger 
og spredningen af demokratiske normer med 
til at drive protesterne. Data fra International 
IDEAs Global State of Democracy Report viser, 
at demokratiet som styreform fortsætter med at 
udvide sin globale rækkevidde. Men der er sam-
tidig grund til at være bekymret, da kvaliteten 
af demokratiet er forværret i stort set alle lande. 
Forværringen i demokratiets kvalitet gælder 
både gamle og nye demokratier på tværs af alle 
regioner. 

Erosionen af folkelig tillid til demokratiske 
institutioner og processer afspejler en generel 
stigning i autoritær retorik og handlemåder. De-
mokratiet som styreform udfordres og forværres 
også ofte af polarisering, misinformation og 
hadtale. Donald Trumps tid i Det Hvide Hus var 
et godt eksempel på dette. Demokratisk kontrol 
med regeringer (checks and balances) er også 
alvorligt svækket i mange lande. 

Indskrænkning af det civile råderum 
og “intelligent undertrykkelse”
Den bølge af øgede forventninger fra borgerne, 
der manifesterer sig i massepolitiske protester og 
andre mindre åbenlyse former, er de fleste rege-
ringer ikke forberedt på. Men de er til gengæld 
velforberedte på at slå ned på bevægelser med 
både klassiske og nye taktikker. 

Regeringer lærer lynhurtigt af andre regerin-
gers restriktioner og nedslag, især hvis der er et 
fravær af international kritik. Det er nemmere 
at lære en ny undertrykkelsesteknik, end at lære 

hvordan man initierer en demokratisk proces, 
som samler uenige parter og skaber holdbare 
løsninger.

I rapporten “Keeping Up the Pressure: Enhan-
cing the Sustainability of Protest Movements”25 

beskriver CIVICUS seks faktorer, som i særlig 
grad underminerer protestbevægelsers levedyg-
tighed:

De tre første faktorer omhandler anvendelsen 
af direkte fysisk eller lovmæssig magtanven-
delse, mens det er værd at bemærke, at de tre 
sidstnævnte faktorer omhandler manipulation, 
begrænsning af kommunikation og undermine-
ring af intern sammenhængskraft. 

Strukturelle faktorer, der underminerer 
protestbevægelser 

1. Overdreven brug af fysisk magt mod protest-
bevægelser

2. Vilkårlige anholdelser af aktivister

3. Juridiske begrænsninger af forsamlingsfrihe-
den

4. Regeringers negative kommunikation om 
protestbevægelser

5. Begrænsninger for uafhængige observatører 
og journalister

6. Regeringers infiltrering af protestbevægelser

11



I den forbindelse påpeger Harvard-forsker Erica 
Chenoweth: “Internettet giver masser af mu-
ligheder for mere målrettet undertrykkelse og 
manipulation, der kan være mere effektiv end 
den stumpe, brutale kraft, der finder sted på 
gadeplan."26  Protestbevægelser og menneskeret-
tighedsaktivister er således tvunget til at tænke 
mere kreativt end blot at bruge sociale medier til 
at mobilisere store menneskemængder. "Min for-
nemmelse er, at regimer dybest set har indhentet 
den fordel, som aktivister oprindeligt havde, når 
det gjaldt kreativ brug af internettet,” siger Chen-
oweth."27

Håb for demokratiets fremtid
Disse bekymrende tegn til trods er der grunde 
til at være optimistisk. Antallet af demokratier 
rundt om i verden fortsætter med at vokse, og 
en lang række lande er overgået til demokrati 
i de senere år. Lande som Armenien, Gambia, 
Malaysia, Myanmar og Tunesien, som blot for et 
par år siden ikke blev regnet som demokratier, 
vælger i dag deres ledere via stemmeboksen. Der 
er også mere ligestilling mellem kønnene i poli-
tik og mere repræsentative institutioner, end der 
nogensinde har været i historien.28

26 Harvard, Erica Chenoweth illuminates the value of nonviolent resistance in societal conflicts, 2019
27 Harvard, Mightier Than the Sword: The Unexpected Effectiveness of Nonviolent Resistance, 2019
28 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, The Global State of Democracy, 2019
29 Ibid.
30 The Guardian, Protests rage around the world – but what comes next?, 2019 og Carnegie Endowment for International Peace, After Pro-
test: Pathways Beyond Mass Mobilization, 2019

Data viser, at demokrati trods sine mangler 
stadig er den absolut foretrukne regeringsform 
på alle kontinenter. Demokrati er fortsat et ønske 
og et ideal for dem, der aldrig har oplevet det. 
Når demokratiet trues, forener borgere over hele 
verden sig for at beskytte det. I næsten ethvert 
demokrati ønsker de fleste mennesker, at demo-
kratiet skal fungere, selv når de føler, at det ikke 
fungerer perfekt for dem.29

Så mens truslerne mod demokrati bør anerken-
des, bør der rettes lige så stor opmærksomhed 
mod de demokratiske sejre, der skabes rundt om 
i verden. Den civile aktivisme, som vi er vidne 
til overalt i verden i demokratier og ikke-demo-
kratier, er en historie om håb for demokratiets 
fremtid; en historie, der skal fortælles. 
Men det er ikke en simpel historie, da stigningen 
i imponerende masseprotester ikke nødvendigvis 
fører til holdbare forandringer eller ligefrem re-
gimeskift. “At organisere store demonstrationer 
er ikke længere en udfordring,” siger Youssef 
Cherif, politisk analytiker og forsker med spe-
ciale i protestbevægelser. “Udfordringen er, hvad 
der skal gøres efter protesten, hvordan du får dit 
budskab igennem og opnår de mål, som du de-
monstrerer for. Dét er det sværeste.”30

Så hvordan kan udefrakommende aktører un-
derstøtte og forbedre den nye aktivisme og be-
folkningernes mobilisering og organisering? Det 
spørgsmål undersøges i det næste afsnit.

At organisere store demonstrationer 
er ikke længere en udfordring. Udfor-
dringen er, hvad der skal gøres efter 

protesten, hvordan du får dit budskab 
igennem og opnår de mål, som du de-

monstrerer for
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Hvad gør de danske ngo’er og regeringen? 

31 CISU, Oversigt over godkendte projekter under støttepuljen, 2020
32 I skrivende stund er de tre projekter endnu ikke igangsat, hvorfor de heller ikke er blevet evalueret. Det er derfor blot projektbeskrivelser-
ne, der præsenteres. 

De danske udviklingsorganisationer og deres 
lokale partnere har både den nødvendige fag-
lighed, strategiske partnerskaber og vilje til at 
forsvare demokratiske rettigheder. De danske 
ngo’er har netværk og viden til at iværksætte 
kvalificerede og hurtige modsvar på angreb på 
civilsamfundet.31

Men disse ressourcer sættes sjældent i spil, når 
det handler om at forbinde sig til protestbevæ-
gelser, som forfølger demokratiseringsprocesser 
på et nationalt niveau. De tre danske cases, som 
beskrives nedenfor, illustrerer denne dynamik.

Hvilke indsatstyper bruger de danske 
ngo’er?
Indsatstyperne i de tre cases afspejler de om-
råder, som oftest nævnes, når det handler om 
hvorledes ngo’er kan støtte sociale bevægelser, 
nemlig dokumentation, legitimitet og positiv 
eksponering, samt kapacitetsopbygning med 
fokus på lederskabsudvikling, organisering og 
fortalervirksomhed. Samtidig viser de tre cases 
også de begrænsninger, der naturligt er ved 
projektbaserede initiativer, blandt andet udfor-
dringen med at forbinde forskellige agendaer på 
tværs af befolkningsgrupper. 

I flere lande har regeringer brugt Covid-19 som undskyldning for at indføre særlig problematiske ind-
skrænkninger i de tre friheder, der udgør civic space. I et forsøg på at begrænse nedslaget på civilsam-
fundet oprettede et politisk forlig i 2020 puljen “Styrkelse af civilsamfundets råderum” administreret af 
CISU.32

Case 1: Filippinerne – Dansk International Bosætnings-
service

I Filippinerne har præsident Rod-
rigo Dutertes regime håndteret 
sundhedskrisen særdeles dårligt, 
samtidig med at regeringen har 
brugt krisen til at indføre undta-
gelsestilstands- og antiterrorlov-
givning, som muliggør vidtgåen-
de undertrykkelse.

Projektet “From the Frontlines 
to the Trenches: Defending Civil 
Society in the Time of Covid-19” 

bliver implementeret i Filippiner-
ne i samarbejde med netværket 
PHILSSA (Partnership of Philippi-
ne Support Service Agencies). 
Initiativet vil fokusere på doku-
mentation, rapid response og 
vejledningsmateriale:

– Overvågning og dokumen-
tation af forventede rettig-
hedskrænkelser, som kan 
bruges i dialog med lovgive-

re, lokale ledere og offentlig-
heden.
– Udvikling af et internt støt-
tesystem, som hurtigt kan re-
spondere, hvis PHILSSA-med-
lemmer og partnere rammes 
af repressive politikker og 
handlinger.
– Formulering af teknisk og 
juridisk vejledningsmateriale 
til ngo’er om forsvar af demo-
kratiske rettigheder i forbin-
delse med Covid-19.
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Mellemfolkeligt Samvirke er en af de danske 
ngo’er, som i særlig grad samarbejder med socia-
le bevægelser. I inspirationskataloget “How We 
Support Social Movements”35 beskrives fem kon-
krete støttemekanismer – med en række inspire-
rende eksempler – som ngo’er kan arbejde med 

33 Landenavn er blevet anonymiseret af sikkerhedshensyn.
34 IWGIA, Joint Statement of Network of Indigenous Women’s in Asia and Asia Indigenous Peoples Pact, 2020
35 Mellemfolkeligt Samvirke, How We Support Social Movements, 2020

for at understøtte sociale bevægelser. Særligt 
interessant er organisationens fokus på digitale 
redskaber, viljen til fleksibel finansiering og allo-
kering af medarbejderes arbejdstid til pludseligt 
opståede bevægelser. 

Case 3: Asien – International Work Group for Indigenous 
Affairs (IWGIA) 

I en række asiatiske lande bliver 
pandemien brugt af regeringer 
som påskud for at krænke oprin-
delige folks rettigheder til deres 
territorier. I Indien, Bangladesh, 
Cambodja, Indonesien, Filippi-
nerne og Myanmar er der rap-
porteret om øget militarisering 
og vold mod især oprindelige 
kvinder.34  

Projektet “Supporting Indigenous 
Peoples in Asia Facing Rights 
Violations Due to Covid-19 
Policy Responses” er et transna-
tionalt initiativ, som skal styrke 
menneskerettighedsforkæmpere 

og organisationer for oprindelige 
folk, som står over for forværrede 
menneskerettighedskrænkelser 
på grund af Covid-19. 

Projektet, som er et samarbejde 
mellem IWGIA og AIPP (Asia 
Indigenous Peoples Pact), foku-
serer på kapacitetsopbygning, 
dokumentation, mobilisering og 
kollektiv fortalervirksomhed.

Hovedelementerne er:
– Opbygge kapaciteten for 35 
udvalgte menneskerettigheds-
forkæmpere til at dokumen-
tere krænkelser af menne-

skerettighederne, mobilisere 
og motivere lokalsamfund 
og tale med myndigheder og 
engagere menneskerettig-
hedsmekanismer. 
– Uddanne fem lokale or-
ganisatorer til at reagere på 
presserende trusler mod deres 
lokalsamfund og opbygge 
alliancer for kollektiv fortaler-
virksomhed.
– Støtte fire lokalsamfund i 
Asien i dokumentation og 
behandling af menneske-
rettighedsovertrædelser, der 
opstår som et resultat af Co-
vid-19-lovgivning.

Case 2: Afrika33 – AIDS-Fondet 

Kampen mod coronavirus bruges 
i flere afrikanske lande som 
undskyldning for at angribe LG-
BT-personer og mennesker med 
HIV. I Østafrika har myndighe-
derne blandt andet arresteret en 
gruppe LGBT-personer, under 
påskud af at de skulle være smit-
tespredere.

Projektet “Rebuilding civic 
space for LGBT+ persons and 

sex workers” vil imødegå men-
neskerettighedskrænkelser mod 
LGBT+-personer og sexarbej-
dere, både under og efter Co-
vid-19-pandemien. Initiativet 
fokuserer på dokumentation, 
træning og fortalervirksomhed:

– Kapacitetsopbygning af 
sexarbejder- og LGBT+ or-
ganisationer, så de selv kan 
dokumentere menneskerettig-

hedskrænkelser begået mod 
dem.
– Styrkelse af organisationer-
nes fortaler-kompetencer, så 
de i højere grad kan advokere 
for respekt, beskyttelse og 
fremme af deres rettigheder 
under og efter pandemien.  

Hovedaktiviteterne inkluderer 
også udvikling af en skyggerap-
port til UNHRC og opbygning af 
en national post-Covid-19-strate-
gi for at genetablere og prioritere
sexarbejderes rettigheder.
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Overordnet er det tydeligt, at den danske støtte 
især fokuserer på meget udsatte grupper – og 
ikke den urbane middelklasse, som typisk ini-
tierer protestbevægelser. Ofte er fokus på at 
opretholde og udvide et minimum af politiske 
rettigheder for de mest udsatte grupper. Der er 
således tit tale om støtte til grundlæggende or-
ganiseringsarbejde, hvor de involverede er langt 
fra at gå på gaden og dermed udsætte sig selv for 
direkte konfrontation.

Hvordan støtter den danske regering?
Danida og den danske regering har, i modsæt-
ning til flere andre statslige donorer, anerkendt 
behovet for fleksibel græsrodsstøtte til nye typer 
af civil aktivisme.36 Ifølge Danida har man in-
kluderet et fokus på langsigtet strategisk finan-
siering af mere uformelle organisationer, hvilket 
har gjort det nemmere at kanalisere midler til 
disse.37

Direkte dansk støtte til utraditionelle bevægelser 
inkluderer for eksempel finansiering til Baytna 
Syria Civil Society Center, som hjælper syriske 
civilsamfundsorganisationer og lokalsamfunds

36 Richard Youngs, New Civic Activism, New Dawn or False Hope?, 2019
37 Danida, Udenrigsministeriet, Evaluation of Danish support to civil society, 2013
38 European Endowment for Democracy, Annual Report, Supporting People Striving for Democracy, 2017
39 Richard Youngs, New Civic Activism, New Dawn or False Hope?, 2019

grupper og et skræddersyet støtteprogram til 
civilsamfundet i Hviderusland og tunesiske ung-
domsorganisationer.38

I mange af de lande, hvor Danmark er engageret, 
er det tydeligt, at det civile råderum er stærkt 
begrænset, hvilket særligt udfordrer protestbe-
vægelser, blandt andet i Zimbabwe, Uganda og 
Egypten. I det lys er det vigtigt at understrege, at 
den danske regering netop har vist stort leder-
skab i FN’s Menneskerettighedsråd, hvor rege-
ringen har kritiseret angreb på civilsamfundet, 
særligt under Covid-19. Regeringen har også 
understøttet inklusionen af civilsamfundsorga-
nisationer og menneskerettighedsforkæmpere i 
strategiske FN-møder.

De initiativer, der er nævnt i boksen neden for, 
er dog undtagelsen, der bekræfter reglen, nemlig 
at langt størstedelen af Danidas midler fortsat 
kanaliseres til mere traditionelle modtagere. Ved 
fortsat at kræve, at dets partnere i civilsamfundet 
lever op til diverse rapporteringsstandarder, er 
det svært for Danida at finansiere mere uformel-
le grupper på en systematisk og fleksibel måde.39

Eksempler på initiativer, der direkte understøtter sociale- og protestbevægelser

“Styrkelse af civilsamfundets råderum” er en 
kortsigtet akutpulje, som skal tackle situationer, 
hvor Covid-19-pandemien direkte eller indirekte 
har øget presset mod menneskerettighederne og 
medført begrænsninger i det civile og demokrati-
ske rum i alle OECD/DAC-lande. Erfaringerne fra 
denne pulje kan bruges fremadrettet i arbejdet med 
mere langsigtede initiativer.

“Claim Your Space” er en rapid response-meka-
nisme, som adresserer nedslag på ytrings-, forsam-
lings- og foreningsfrihed. Pilotprojektet løber over 

to år fra 2021-2022 og støtter samarbejdspartnere 
til dansk udviklings- og humanitært arbejde i afri-
kanske lande syd for Sahara, Myanmar, Banglade-
sh, Afghanistan og Palæstina.

Puljen administreres af Globalt Fokus og har to 
formål:

1) At støtte menneskerettighedsforkæmpere og 
aktivister i fare
2) At støtte lokalt ledede aktiviteter og bred al-
liancedannelse, som modvirker begrænsningen 
af det civile og demokratiske råderum. 
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Konklusion: Hvilke behov har 
protestbevægelserne?

40 CIVICUS, Keeping Up the Pressure: Enhancing the Sustainability of Protest Movements, 2019 

De behov, som protestbevægelserne har, og de 
faktorer, der kunne bidrage til deres levedyg-
tighed, minder på mange måder om de sociale 
bevægelsers behov. Men protestbevægelserne 
kan være sværere at støtte, fordi de ofte er mere 
løst organiseret og kan opstå pludseligt. Det 
burde dog ikke afholde dem, der sympatiserer 
med bevægelserne og kunne være interesserede 
i at støtte dem, for eksempel donorer eller andre 
civilsamfundsaktører, fra at gøre det. 

CIVICUS har i en analyse af protestbevægelser 
i Chile, Uganda og Bahrain undersøgt, hvilke 
faktorer der kunne hjælpe til at gøre massepro-
testerne mere bæredygtige.40 Der er forskelle fra 
land til land, men rapporten konkluderer, at sær-
ligt begrænsning af forsamlingsfriheden gør det 
svært at opretholde bevægelsernes fremdrift. Det 
inkluderer overdreven magtanvendelse, vilkårlig 
arrestation af demonstranter og indførelse af ju-
ridiske begrænsninger for forsamlingsfriheden.

Lederne af protestbevægelserne er meget bevid-
ste om den støtte, de mest har brug for fra ngo’er, 
og peger især på behovet for strategisk planlæg-
ning og organisering. 

Undersøgelsen viste desuden, at protestbevægel-
serne efterlyser større opråb og kritik fra interna-
tionale aktører, når deres regeringer begrænser 
forsamlingsfriheden og udøver overdreven magt. 
De efterlyser især mere handling fra andre pro-
testbevægelser, regeringer, FN-organer og inter-
nationale ngo’er. 

Dette viser, at der er et klart behov for øget 
dialog og samarbejde mellem protestbevægelser 
og internationale aktører, som potentielt kunne 
yde forskellige former for støtte. 
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Anbefalinger

Anbefalinger til det danske civilsam-
fund

Dansk civilsamfund og lokale partnere bør støtte 
op om protestbevægelser ved at:

– indgå i erfaringsudveksling og kapaci-
tetsopbygning med fokus på strategisk plan-
lægning, organisering, lederskabsudvikling, 
dokumentation af krænkelser og interesseva-
retagelse

– give legitimitet og positiv eksponering 
til protestbevægelser, der ofte udsættes for 
negativ omtale, fysisk og lovmæssig magt-
anvendelse, begrænsning af kommunikation 
og infiltrering
– lave interessevaretagelse med henblik på 
at internationale aktører kritiserer de rege-
ringer, der begrænser forsamlingsfriheden 
gennem overdreven magtanvendelse, vilkår-
lige arrestation af demonstranter og juridiske 
begrænsninger for forsamlingsfriheden

Unge protesterer mod politivold foran Lagos State House, 
Nigeria, 11. oktober 2020. 
Foto: TobiJamesCandid via Wikimedia CC BY 4.0.
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– understøtte alliancedannelse og erfarings-
udveksling mellem forskellige grupper, samt 
facilitere adgang til internationale instituti-
oner
– bruge digitale redskaber til at forbedre 
samarbejdet ved at sikre digital sikkerhed og 
fleksible kommunikationsformer
– udvise fleksibilitet i finansieringen og res-
sourcer, så protestbevægelser kan indgå i 
partnerskaber og medarbejdertid afsættes 
til at støtte og samarbejde med pludseligt 
opståede bevægelser – respektere protestbe-
vægelsens præmisser uden en forventning 
om, at de skal blive til organisationer eller 
andre formelle institutioner. Deres agilitet og 
lokale ejerskab er garant for evnen til at blive 
ved med at skabe samfundsforandring
– understøtte med rapid response-ressourcer 
til at sikre aktivister gennem både digitale og 
fysiske sikkerhedsforanstaltninger, samt psy-
kologisk assistance 
– understøtte med rapid response-ressourcer 
til at respondere på nedslag på forsamlings-
friheden gennem kampagner, interessevare-
tagelse og alliancedannelse.

Anbefalinger til den danske regering
Den danske regering bør bakke op om protest-
bevægelser både gennem sin udviklings- og sin 
udenrigspolitik. Dansk udviklingspolitik bør 
støtte protestbevægelser ved at: 

– understøtte allianceopbygning på tværs af 
aktører og mellem forskellige tematisk foku-
serede grupper. Der skal gøres op med den 
projektbaserede model, som ikke tillader 
tilstrækkelig fleksibilitet til at samarbejde på 
tværs af forskellige agendaer
– sikre fleksibel funding til civilsamfundet 
for at imødekomme det uforudsigelige miljø, 
som samarbejdet med protestbevægelser 
opererer indenfor. Der skal skabes rum til 
fleksibilitet i implementering af initiativer, 

således at civilsamfundsaktører hurtigt kan 
respondere på krisesituationer og opståede 
muligheder
– øge den andel af dansk udviklingsbistand, 
der går til civilsamfundet, fra 17 procent 
i dag til i alt 25 procent, idet samarbejdet 
mellem protestbevægelser og civilsamfund 
er centralt for bæredygtige og strukturelle 
forandringer.

Dansk udenrigspolitik bør støtte protestbevægel-
ser ved at: 

– gå foran i den internationale indsats for 
demokrati og gennem lederskab på fælles 
landeerklæringer og initiativer i FN og EU 
kontinuerligt kritisere regeringer, der forbry-
der sig imod protestbevægelser
– understøtte protestbevægelser gennem 
konkrete indsatser på danske ambassader 
såsom at dedikere en stilling til menneske-
rettigheder og demokrati, kompetenceud-
vikle ansatte på området, deltage i retsmø-
der, hvor demonstranter er under anklage 
og kritisere nedslag på forsamlingsfrihed i 
samarbejde med andre ambassader
– arbejde hen imod et fuldstændigt forbud 
mod eksport af overvågningsteknologi til 
autoritære regimer samt gøre procedurerne 
for godkendelse af eksport af overvågnings-
teknologi mere gennemsigtige.
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En kvinde protesterer i forbindelse med den amerikanske 
præsident Donald Trumps indsættelse, 20. januar 2017. 
Foto: Johnny Silvercloud via Flickr, CC BY-SA 2.0
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