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Lars Udsholt (DMRU), Birgitte Qvist-Sørensen (FKN), Jacob Fjalland (WWF), Helene 
Ellemann-Jensen (ADRA), Laust Leth Gregersen (Red Barnet), Vibeke Førrisdahl 
(Mission Øst), Janice Førde (KULU), Gunvor Bjerglund Thomsen (DUF), Jann Sjursen 
(Caritas; punkt 1-5), Ane Kolby Kristiansen (Børnefonden; på vegne af Anne Smith 
Petersen), Niels Tofte (CARE), Tania Dethlefsen (Sex og Samfund), Kirsten Auken 
(Danmission), Thomas Ravn-Pedersen (VBN), Helle Schierbeck (Plan Dammark), Erik 
Vithner (CISU), Laura Kierkegaard (AIDS-fondet), Kira Boe (Globalt Fokus), Berit 
Asmussen (Globalt Fokus), Andreas Dybkjær-Andersson (Globalt Fokus), Jørgen Estrup 
(FN-forbundet), Louise Pihl McKay (Røde Kors; på vegne af Jakob Harbo). Til punkt 5: 
Mathias Ljørring (Globalt Fokus), Sarah Kristine Johansen (Globalt Fokus).  
 
Afbud: Vagn Berthelsen (IBIS), Frans Mikael Jansen (MS), Jan Ole Haagensen (Verdens 
Skove), Hedy Grønager (Mellemamerika Komitéen) m.fl. 

Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 
Lars Udsholt indledte med at sige, at hvis ny struktur bliver vedtaget på Globalt Fokus 
ekstraordinære generalforsamling, så er dette sidste CSO forum møde. Derfor siges 
der tak for godt samarbejde i CSO Forum. 

Godkendelse af referater 
Referat af CSO Forum møde den 3. november og referat af ekstraordinært CSO Forum 
møde om Verdens Bedste Nyheder den 11. december 2015 
 
Referater blev godkendt.  

Finanslov 2016, udviklingsbistand og støtte til civilsamfund - status, opsamling og 
læring. 
 
Lars Udsholt indledte med at sige, at finanslovsforhandlingere i efteråret 2015 havde 
været en både hurtig og lukket proces. Udkastet til finansloven kom sent. Vilkårene 
var derfor udfordrende – inkl. at få lydhørhed i et sådant forløb. Regeringens oplæg til 
besparelser i finansloven gik i store træk igennem – bortset fra ældreområdet. Det var 
ikke oplægget at udviklingsbistand skulle diskuteres – og aktører der ønskede dette 
formåede ikke at få det ordentligt op på dagsorden. Lars inviterede CSO Forum til at 
reflektere over efterårets forløb – f.eks. med fokus på læring og Globalt Fokus’ rolle. 
 
Hovedpunkter fra diskussionen: 
 

- Det blev pointeres at det bemærkes og kommenteres hvad der sker i 

Danmark. Nigeria blev nævnt, hvor UNFPA har måttet lukke programmer – 

pga. danske nedskæringer.  
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- På GFs generalforsamling i efteråret 2015 var en af pointerne at 

civilsamfundsorganisationer mangler evnen og netværket til at nå op og have 

lydhørhed højere oppe i parti-hierarkierne. Derfor bør vi spørge om vores 

hidtidige strategi har været effektiv, hvor vi i mange år kun har adresserest 

udviklingsordførere.  

- Vi bør fokusere på hvad vi kan som samlet netværk – og hvad vi kan hver især 

som meget forskellige organisationer. Vi bør fokusere på folkelig forankring – 

på: hvem har vi med os? Udviklingsordførere har også rejst dette spørgsmål.  

- Civilsamfundet kan finde fælles fodslag f.eks. ift. ny udviklingsstrategi. 

Anderledes kan det være med flygtningespørgsmålet ift. blå bloks vinkler på 

dette – hvor der kan være forskellige positioner i medlemsorganisationerne.  

- Det er vigtigt at det er andre end de organisationer, der arbejder med 

udviklingsbistand, der taler højt om dette. Mange politikere ikke har været 

glade for udviklingen – men politisk lederskab har manglet. Som 

civilsamfundsorganisationer må vi være offensive med at sætte dagsorden.   

- Der har været kritik af den måde, organisationerne lavede kampagne på i 

efteråret – men kritikken er mest gået på rammeorganisationer og på smalt 

fokus på egeninteresse. Kritikken har ofte ikke været berettiget.  

- Det bruges som en undskyldning fra partier, der finder det belejligt, at sige at 

der ikke er folkelig opbakning. Mange andre sager har ikke 60-65% opbakning. 

Vi bør ikke stirre os blinde på at fokusere på statistik om folkelig opbakning.  

Lars Udsholt sagde, at på nær et enkelt område fik regeringen den finanslov, de havde 
lagt frem. Vi klarede os ikke bedre eller værre end andre områder, der stod til 
besparelser: Kulturområdet, højskolerne etc. Her lykkedes regeringen med sin strategi 
– dog bortset fra ældreområdet. Ældresagen formåede at vinde en økonomisk 
overkommelig og kommunikérbar sag, hvilket vi kan lære af. Vi formåede ikke at tale 
om NGO-bistanden på dén måde. Vi burde have haft mere fokus på civilsamfund, dvs. 
egeninteresser. Desuden var det ærgerligt at nederlaget var forholdsvist stumt, dvs. at 
vi ikke formåede at skabe endnu mere debat end vi gjorde. Det er rigtigt, at der er 
områder hvor civilsamfundsorganisationer har enighed – og andre, hvor vi er uenige, 
men vi bør uanset som Globalt Fokus kunne være et rum for debat og dialog. Vi bør 
arbejde med hvilken ”fortælling”, der er i spil.  
 

Verdens Bedste Nyheder 
Drøftelse forud for Globalt Fokus’ ekstraordinære generalforsamling om fremtidens 
VBN v/ Birgitte Qvist-Sørensen (FKN) og Lars Udsholt (DMRU). 
 
Lars Udsholt indledte med at henvise til bilag og ridse baggrunden op. Globalt Fokus 
overtog ved sin etablering ansvaret for udenrigsministeriets bevilling til Verdens 
Bedste Nyheder fra NGO Forum. Det nuværende bevillingsgrundlag udløb med 
udgangen af 2015.  I forlængelse af udenrigsministeriets evaluering af VBN har 
Koordinationsudvalget i løbet af 2015 med VBNs styregruppe og sekretariat drøftet 
muligheden for et fremtidig VBN som multi-stakeholder platform. Denne model og 
fremgangsmåde har der været enighed om mellem KU og VBNs styregruppe. På CSO 
Forum møder er der løbende blevet orienteret om dette. CSO Forum har støttet 
denne model og fremgangsmåde.  
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Udenrigsministeriet har for 2016 givet Verdens Bedste Nyheder en et-årig brobevilling 
(ca. 3 millioner kr). VBNs bevilling for 2016 er bevilget til Folkekirkens Nødhjælp (ikke 
Globalt Fokus).  
 
Fra 2017 forventes UM også at støtte denne type kommunikationsaktiviteter mv. som 
Verdens Bedste Nyheder står for, men det forventes at blive lagt i et (flerårigt) udbud 
– og dermed at skulle vindes.  
 
Birgitte Qvist-Sørensen uddybede at der ligger en opgave i at blive klar til et udbud for 
2017. Det er tanken at lave en arbejdsgruppe/task-force, der bl.a. skal se på dette. 
Organisationer kan tilkendegive deres interesse. 
  
Thomas Ravn-Pedersen uddybede at på CSO Forum mødet den 11. december viste 
følgende organisationer interesse: MS, IBIS, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, 
Børnefonden og SOS Børnebyerne. Plan Danmark udtrykte desuden interesse. VBN 
afventer beslutning på Globalt Fokus’ generalforsamling.  
 
Lars Udsholt uddybede at bilaget til CSO Forum mødet forsøgte at skitsere 
beslutningskompetence. Ift. Globalt Fokus’ deltagelse i VBN sigter det mod at skabe 
en multi-stakeholder platform med Globalt Fokus som én stakeholder blandt flere. I 
den mellemliggende situation (for 2016-bevillingen) er bevillingsansvaret Folkekirkens 
Nødhjælps. Samtidigt inviterer FKN en bredere gruppe i regi af GF til at etablere den 
omtalte task-force/arbejdsgruppe. Hvis der er behov for at tage egentlig politisk 
diskussion så bør det komme på dagsorden på generalforsamlingen. Hvis det ønskes 
at det skal behandles på generalforsamlingen så bedes CSO Forum at italesætte dette.   
 
Jann Sjursen støttede at der bliver taget stilling på generalforsamlingen. Det vil være 
det mest rigtige, da processen omkring VBN har været uklar. Han gjorde desuden 
opmærksom på, at det vil være fornuftigt at der inden for den nye struktur var plads 
til et spor, der hedder VBN – ikke nødvendigvis i den fulde udgave (multistakeholder), 
men sådan at Globalt Fokus stadig har ejerskab til VBN.  
 
Laust Leth Gregersen rejste spørgsmål om governance og monitorering i 
mellemperioden dvs. ud over hvad en arbejdsgruppe har mandat til. Han nævnte også 
at struktur-dokumentet dvs. den foreslåede nye struktur for GF har taget højde for og 
har skrevet relationen mellem GF og VBN ind. Det blev præciseret at beslutningen om 
VBN i høj grad handler om det administrativt ansvar – dvs. at det bliver multi-
stakeholder platformen og ikke Globalt Fokus der har administrativt og juridisk ansvar 
for VBN f.eks. for at dække evt. underskud etc.  
 
Tania Dethlefsen støttede at det skal på generalforsamlingen. Der er uklarhed 
omkring governance i mellemperioden (før multi-stakeholder platformen etableres), 
da en arbejdsgruppen kan tage sig af det slidsomme arbejde med at implementere 
kampagne, men ikke i sig selv udgør en governance-struktur. Desuden skal det 
afklares om multi-stakeholder platformen er en ny forening, en platform etc.? Globalt 
Fokus har givet miljøet den tryghed at VBN har været for hele miljøet – store og små 
organisationer – det bør fortsatte. Der skal være fokus på det folkelige.  
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Erik Vithner støttede at VBN ikke skal løsrives fra GF. Samtidigt viste erfaringen at VBN 
bedst udvikles med flere ejere (multi-stakeholder set-up) ikke kun med GF som ejer.  
 
Jørgen Estrup fandt det uklart hvad der bliver lagt op på generalforsamlingen – og 
hvor definitivt det bliver? Han foreslog en overordnet beslutning men at meget af det 
centrale forbliver stående åbent, da der er mange ubekendte for 2016. 
 
Lars Udsholt advarede mod at lade for mange ting stå for åbent. Han præciserede at 
Globalt Fokus med udgangen ophørte GF med at være ansvarlig for VBN. FKN har i 
2016 ansvar for bevillingen. Samtidigt er der en proces med at invitere aktører for at 
skabe bredere grundlag for VBN fremover. Globalt Fokus vil være at finde som en 
blandt flere aktører – men ikke som ene-ejer. Det blev konkluderet at 
generalforsamlingen bør bekræfte denne beslutning – eller diskutere og modificere 
den, hvis der er uenighed.  
 
Birgitte Qvist-Sørensen påpegede at FKN fordi VBN er vigtig, har indvilget i opgaven 
med at stå med bevillingen for 2016. Det er en stor opgave som FKN administrativt 
kunne have været være foruden, da alle organisationer pt. er pressede – men det blev 
set som vigtigt at tage det ansvar for brobevillingen i 2016. Hun opfordrede til at alle 
interesserede organisationer melder sig til arbejdsgruppen.  
 
Jann Sjursen pointerede at Globalt Fokus’ styregruppe efter generalforsamlingen bør 
tage ansvar for dette. Han pointerede at VBN er en meget succesfuld ting, med gode 
resultater, vi som GF og miljø har haft sammen. Sagen med VBN har med den 
baggrund ikke været håndteret tilfredsstillende. Derfor blev der igen indstillet til at 
der blev taget en beslutning på et rent grundlag på generalforsamlingen.  
 
Opfølgning:  
 
Det blev konkluderet at VBN efter ønske fra CSO Forum behandles som punkt på 
Globalt Fokus’ ekstraordinære generalforsamling. Lars Udsholt udarbejder på 
baggrund af dagens CSO Forum mødet et beslutningsforslag. Dette sendes ud forud 
som bilag.  
 
Det blev konkluderet, at alle organisationer kan melde interesse til en VBN task-
force/arbejdsgruppe der forankres i FKN. Globalt Fokus’ (forventet) nyvalgte 
styregruppe til generalforsamlingen kan bidrage til denne arbejdsgruppe/taskforce  
som vil arbejde med blandt at sikre implementeringen af bevillingen for VBN for 2016 
(som FKN formelt forvalter), at være med til at udarbejde den nye struktur dvs. 
arbejde videre med udformningen af multi-stakeholder platforme og at forberede et 
bud til et forventet udbud fra UM fra 2017.  
 
Organisationer, der er interesserede i at indgå i denne (forventede) task-force / 
arbejdsgruppe kan allerede nu melde sin interesse samt angive hvad deres 
organisation forventes at kunne bidrage med her. Dette sendes til Birgitte Qvist-
Sørensen biqs@dca.dk med kopi til Thomas Ravn-Pedersen Thomas Ravn-Pedersen 
trp@dca.dk senest den 29. januar kl 10. 

http://www.globaltfokus.dk/
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Globalt Fokus i fremtiden: Governance-struktur, strategi, arbejdsområder etc. 
Drøftelse af dagsorden og bilag til Globalt Fokus ekstraordinære generalforsamling 
den 25. januar 2016 v/ Lars Udsholt 

a. Information fra KU om oplæg til Globalt Fokus i fremtiden  

b. Overgang til ny struktur: Til GFs generalforsamling indstiller KU til at CSO 

Forum og de øvrige tre foraer nedlægges. CSO Forum har her mulighed som 

forum at diskutere dette forslag. Herunder hvad der i CSO Forum har fungeret 

godt og bør føres med videre (såfremt forslag til ny struktur vedtages).  

Punkt 5a+b blev behandlet samlet. Lars Udsholt indledte med at sige, at KU allerede i 
oktober 2015 så, at der var behov for en ekstraordinær generalforsamling inkl. 
vedtægtsændringer. Nu er materiale sendt ud (dagsorden, bilag etc.). De sidste bilag 
følger i morgen.  
 
Det er vigtigt for CSO Forum at vide at Koordinationsudvalget (KU), foraer fra maj 
2014 efter 25. januar 2016 ikke længere vil eksistere (såfremt beslutningsforslag om 
ny struktur vedtages). I stedet oprettes en styregruppe på 15 medlemmer.  
 
Der er valg til styregruppen på generalforsamlingen den 25. januar – og der blev 
opfordret til at interesserede i CSO Forum kredsen stiller op. Der er ikke krav om at 
kandidater skal være fysisk til stede, men det er ønskeligt i videst muligt omfang.  
 
Ift. arbejdsplanen er der lagt op til at GF (sekretariat mm.) lægger væsentlige 
ressourcer på to spor: 1) SDGerne og 2) Civilsamfundets rolle.  
 
Hovedtræk i diskussionen:  

- Der blev kvitteret for en god proces. KU og sekretariatet har lagt meget 

arbejde i dette – også mere end man kunne forvente. Resultatet er samlet set 

godt og et godt fundament for GF i fremtiden.  

- Et problem der opstår er at de fire foraer lukkes er at åbne foraer lukkes. Det 

indstilles til at ny styregruppe sørger for at have åbne foraer for aktive 

personer og medlemsorganisationer. Der er et behov for task-forces (som 

noget andet end arbejdsgrupper). Der blev opfordret til at stille op til 

styregruppen – at forskellige typer af organisationer stiller op. 

- Nogle organisationer udtrykte at de har været skeptiske til forslag til ændret 

struktur i GF pga. uklare signaler om det er en ren omstrukturering – eller om 

der afgives organisatorisk mandat til styregruppen. Bl.a. formuleringer i 

strukturdokumentet s. 2 om ”associeret medlemskab” der indikerer afgivet 

mandat (i modsætning til resten af dokumentet, der ikke angiver andet end 

ren omstrukturering. Det er vigtigt at få præciseret.  

- Det var opbakning til at formuleringen på s. 2 ikke var god og det blev 

foreslået om den kunne slettes sådan at det står klarere at det handler om en 

omstrukturering. (CSO Forum kan dog ikke tage denne beslutning – den 

beslutning skal tages på generalforsamlingen). 

- Det blev præciseret at meget handler om hvordan eksisterende procedurer 

ift. sign-on og sign-off bliver videreført. Har pt. strukturer for hvad der er 

agreed-tekst og hvad der ikke er. Det blev ikke set som at der afgives 

yderligere mandat. En styregruppe vil være mere transparent end de 

http://www.globaltfokus.dk/
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nuværende foraer+KU hvor beslutninger ligger flere steder og det har været 

uklart hvor de lå. En styregruppe vil kunne arbejde med politikformulering.  

- Der blev opfordret til at vedtægterne angiver at styregruppen har minimum-

maksimum antal medlemmer (ikke et præcist antal, 15).  

- Der blev tilkendegivet at flere organisationer, der har været kritiske til 

ændringerne, er blevet beroliget.  

- Der blev gjort opmærksom på hvordan man får adgang til information hvis 

ikke man bliver valgt til styregruppen?  

- Der var uklarhed om det personaleadministrative ansvar, da det står nævnt 

under styregruppe? Hvor er sekretariatet henne? 

- Der er valgproces direkte på generalforsamlingen – hvordan opfordres der 

til/sikres der bred repræsentativitet som formuleret.  

- Der blev stillet spørgsmål ved om kvartalsvise møder er nok – at man let kan 

tænke sig situationer, hvor beslutninger skal træffes hurtigt? 

 
Opsamling:  
 
Lars konkluderede med at opfordre interesserede kandidater til at stille op + at 
koordinere med ligesindede/lignende organisationer (ramme- og puljeorganisationer, 
store, små, gamle, nye etc.) om hvem der opstiller kandidater. Der er på nuværende 
tidspunkt ikke kendskab til et stort antal opstillede kandidater – så der opfordres til at 
stille op. Der er af samme grund ikke lagt op til kvoter eller lignende for at sikre 
forskelligartet repræsentativitet. 
 
På styregruppens konstituerende møde vælges forperson og næstforperson. Lars 
fortalte at han ikke genopstiller som formand.  
 
Oplægget er at erstatte KU og fire foraer med én styregruppe. Globalt Fokus har 
fortsat samme mandat – det er ikke et GF med et udvidet mandat (og dermed 
afgivelse af mandat på vegne af egen organisation til styregruppen), men et forsøg på 
at samle kræfterne færre steder (i én styregruppe=. Der er lagt op til at et antal 
arbejdsgrupper fortsætter, men der vil grundet nedskæringer og fokusering på færre 
emner være mindre sekretariatsstøtte til arbejdsgrupperne end hidtil.  
 
Lars fremhævede at eksisterende koordination med 92-gruppen fortsætter. Han 
nævnte, at forslaget indebærer, at styregruppen mødes mindst en gang i kvartalet. 
 
Det personaleadministrative ansvar handler om at formalisere ledelseskompetencer 
på lavpraktisk plan: Dvs. formandskab, styregruppe, sekretariatsleder, medarbejdere.  
 
OBS: De kommentarer, CSO Forum er kommet med under dette punkt indarbejdes 
ikke automatisk. Formelt sker det ved diskussioner, vedtægtsændringer, 
ændringsforslag etc. på generalforsamlingen. Derfor opfordres alle til at rejse de 
samme pointer og forslag til generalforsamlingen.  
 
Tilmelding til generalforsamlingen kan se på www.globaltfokus.dk  
 
 

http://www.globaltfokus.dk/
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Taksøe-Jensen kommissionen og ny udviklingspolitisk strategi 
a. Taksøe-Jensen følgegruppe: Information fra sidste følgegruppemøde og 

diskussion om fremtidige input etc. v/ Birgitte Qvist-Sørensen (FKN). 

b. Drøftelse og vedtagelse af strategiske tiltag for Globalt Fokus i relation til 

Taksøe-Jensen kommissionen og ny udviklingspolitisk strategi v/ Lars Udsholt. 

[BILAG 5] 

Punkt 6.a.+b. blev behandlet samlet.  
 
Birgitte Qvist-Sørensen informerede om at sidste Taksøe-Jensen følgegruppe-møde 
bl.a. havde fokus på danske interesser i dansk udenrigspolitik – dvs. herunder 
udviklings- og sikkerhedspolitik. Der arbejdes med principper, som også indeholder 
værdier, sikkerhedspolitik og kommercielle interesser. Ift. migrationsdagsordenen var 
diskursen at sikre økonomisk bæredygtig vækst så der ikke vil være så så mange 
økonomiske migranter.  
 
Der er sandsynligt, at der i den nye udviklingspolitiske strategi vil være en anderledes 
fokus på fattigdomsorientering. Danmarks traditionelle fattigdomsorientering kan se 
ud til at blive bredt ud til også at involvere mellemindkomstlande. Skrøbelige stater 
ser ud til at stadig at indgå som en del af den traditionelle fattigdomsforståelse – dog 
vil der sandsynligvis være en diskussion om definition af ”skrøbelighed”. FNs 
verdensmål (SDGerne) er der fokus på, men det kunne pege i retning af en 
koncentration om nogle af dem, der passer ift. danske interesser. Det er ikke 
defineret – og måske kan vi forvente en diskussionen f.eks. om klima og køn? Hvor er 
ulighed i det billede? 
 
Taksøe-Jensen følgegruppen diskuterer på et overordnet niveau: Rigsfællesskab, 
Grønland, sikkerhedspolitik etc. Hvor der diskuteres udviklingspolitik er det ud fra 
hvor der er kendskab, der kan komme sikkerhedspolitikken og den private sektor til 
gode. Civilsamfundets rolle diskuteres ikke nævenværdigt. Udviklingsbistand også til 
civilsamfund bliver måske set som risikovillig kapital ift. privatsektor. Langsigtet 
udviklingsbistand diskuteres ikke – måske bortset fra ”scale” ift. investeringer på sigt.  
 
Vi bør arbejde for at fastholde den rettighedsbaserede tilgang – hvor vi kan have en 
kraftig stemme. Medlemmerne af Taksøe-Jensen følgegruppen er optaget af at DK 
som mindre land har brug for international lovgivning – fred, stabilitet, international 
lov. Her kommer menneskerettigheder ind. Den rettighedsbaserede tilgang og 
civilsamfundets rolle – her har vi en dagsorden, hvor der kan være lydhørhed.  
 
Hovedtræk fra diskussionen: 
 

- Tak til Birgitte Qvist-Sørensen for en god redegørelse ift. Taksøe-Jensen.  

- Hvor meget vil Taksøe have indflydelse på udviklingspolitkken? Eller flyver 

den under radaren? Dvs. kan der være en chance for at det vil være 

meningsfyldt at koncentrere mere energi om den udviklingspolitiske proces i 

UM ift. udviklingspolitikken.  

- Til orienteringsmøde for nye UPR-medlemmer var positionen, at Taksøe-

Jensen ville komme (kun) med et bidrag til den udviklingspolitiske strategi dvs. 

sammen med folkelige høringer etc. Fokus var også på at brede 
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udviklingspolitikken ud – dvs. bredere end det fattigdomsorienterede. Internt 

i Venstre kan det at arbejde menneskerettighedsbaseret pt. være udfordret. 

Pinds diskurs om ”frihed” kan være på vej tilbage. Det er vigtigt som Globalt 

Fokus og som medlemsorganisationer at arbejde for en bred 

menneskerettighedsdagsorden.  

- Der bør være fokus på undertrykkelse af demokratiske rettigheder. Her kan 

CSOer være med og have et svar. Det er ikke klart hvor meget det fylder hos 

Taksøe-Jensen? 

Birgitte svarede at niveauet Taksøe-Jensen kommissionen diskuterer på er 
overordnet. Peter Taksøe-Jensen fremhæver at udviklingsområdet er det, han kendte 
mindst til og har derfor sat sig mest ind i. Dvs. at han samtidigt siger at han har fået 
mandat til at arbejde med udviklingsområdet. Der er ønske om international lov og 
ret – ingen ønsker f.eks. en flygtningekonvention, der går i opløsning. 
 
Lars Udsholt præsenterede at Globalt Fokus’ sekretariat har lavet et udkast til 
strategiske tiltag for Globalt Fokus i forbindelse med ny udviklingspolitisk strategi, 
hvorefter CSO Forum debatterede dette.  
 
Hovedtræk fra diskussionen: 
 

- Udenrigsminister Kristian Jensen har annonceret dialogmøder/en ”road-trip” 

med ”folket” januar-april om ny udviklingsstrategi. Udviklingsfolk i UM har 

dog haft svært at få adgang til Kristian Jensens kalender – hvorfor det 

forventes at antallet af møder bliver få.  

- CISU ønsker at byde ind til Kristian Jensens ”road-trip” om ny 

udviklingspolitisk strategi. Der bliver et møde i Århus den 17. marts. 

- Det blev pointeret at der er et hensyn ift. at vi som GF skal agere hurtigt. 

Samtidigt er det også et område som en ny styregruppe i Globalt Fokus skal 

være inde over, når den er nedsat.  

- I lyset af at første møde i UPR er 2. marts og næste møde er 27. maj er der 

sandsynligvis kun de to muligheder i UPR for at diskutere det. Globalt Fokus 

forventes at få ny styregruppe på generalforsamlingen den 25. januar, men 

der kan gå tid før den er konstitueret etc. Derfor er det godt hvis der bliver 

rykket på dette nu.  

- Globalt Fokus’ sekretariat bør frem imod at en styregruppe i Globalt Fokus er 

nedsat (og mødes til sit konstituerende møde) arbejde videre som beskrevet i 

bilaget omkring udviklingspolitisk strategi – specifikt blev det foreslået at GFs 

sekretariatsleder henvender sig til Asiatisk Plads og tilbyder at Globalt Fokus 

spiller en rolle ift. UMs dialogmøder ift. ny udviklingspolitisk strategi.  

- Eventuelt kan Globalt Fokus byde ind med tematikker, der bør diskuteres.  

- Vi bør invitere andre aktører, der ikke er CSOer – vidensinstitutioner, 

erhvervsliv – og fokusere på at få bredt interessen ud.  

Opfølgning: 
 
Lars Udsholt konkluderede at Globalt Fokus skal prioritere at arbejde med den 
udviklingspolitiske strategi og at GFs sekretariat går videre med dette i 
mellemperioden indtil en ny GF styregruppe tager det op på sit første møde. GFs 
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sekreratiatsleder tager kontakt til UM om at Globalt Fokus deltagelse/bidrag ift. 
dialogmøder.  
 
Til information: Der ligger referater fra Taksøe-Jensen følgegruppens møder online.   
 

c. ”Et globalt ansvarligt Danmark” – udvikling af fælles kampagne/bredt 

samarbejde om folkelig forankring og internationale spørgsmål – kort status 

v/ Vagn Berthelsen (IBIS).  

Da Vagn Berthelsen har meldt afbud pga. sygdom bortfaldt punktet.  
 

d. Drøftelse af sammensætning af Danidas bevillingskomité v/ Globalt Fokus 

UPR medlemmer.  

Tania Dethlefsen indledte punktet med at informere om at der er kommet en 
indstilling: Christian Balslev-Olesen (FKN). Der har været dialog med 92-gruppen, der 
ikke har valgt deres kandidater endnu.  
 
Jørgen Estrup fortalte at FN-forbundet har besluttet at støtte Christian Balslev-Olesen 
som kandidat 
 
Lars uddybede at alle UPR medlemmer kan indstille kandidater ved at sende dem til 
formandsskabet for UPR. 
 
Det blev konkluderet at beslutte at forlænge fristen for bud på kvalificerede 
kandidater til Danidas bevillingskomité til indsendelse senest på onsdag den 20. 
januar. 
 
Udsendte skema bruges og indstillinger sendes til Tania Dethlefsen 
td@sexogsamfund.dk med kopi til Andreas Dybkjær-Andersson ada@globaltfokus.dk.  
 
Globalt Fokus’ UPR-medlemmer – Tania Dethlefsen, Gunvor Bjerglund Thomsen og 
Bolette Christensen – går herefter videre med at indstille kandidater.  
 
Andreas Dybkjær-Andersson (Globalt Fokus) sender en email ud om dette.  
 
Tilføjelse til referatet:  
 
Globalt Fokus’ UPR-medlemmer – Tania Dethlefsen (Sex og Samfund), Gunvor 
Bjerglund Thomsen (DUF) og Bolette Christensen (Børnefonden) besluttede at 
indstille følgende kandidater: 
  

         Christian Balslev-Olesen (Folkekirkens Nødhjælp) 

         Helle Munk Ravnborg (Mellemfolkeligt Samvirke) 

         Lars Udsholt (DMRU) 

         Gerd Elmark (DIGNITY) 
  
Kandidaterne er blevet indstillet til formandsskabet for UPR og vi vender tilbage med 
information, når vi ved hvilke af kandidaterne, der endeligt er blevet valgt til Danidas 
bevillingskomité.  
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e. I tilfælde af tid behandles desuden et punkt 6.e om ”The Future Role of 

Danish-based CSOs” – oplæg til en kapacitetsudviklingsindsats for Globalt 

Fokus’ medlemmer 2016 (til kommentering og kort drøftelse) [BILAG 6].  

Punktet bortfaldt, men skriftlig respons meget velkommen. Deadline for dette er den 
28. januar til ada@globaltfokus.dk  

Eventuelt 
 
Laust Leth Gregersen nævnte at der er et OECD-DAC high-level møde medio februar 
bl.a. om DAC-regler for udviklingsbistand (grænse for flygtningemodtagelse og 
forsvar). Det blev besluttet at Globalt Fokus reagerer på dette. Laust Leth Gregersen 
(Red Barnet) og Kira Boe (Globalt Fokus) fik overdraget opgaven. 
 
Lars Udsholt fortalte at der er fast DAC rutine med årlige peer-reviews. Danmark står 
for tur (sidste gang var i 2011). Tidligere plejede civilsamfundsrepræsentanter at 
bliver inviteret. Der har ikke været forlydender om dette, men hvis 
medlemsorganisationer hører om dette, så spil gerne ind om hvad der er spil ift. 
udviklingsområdet i Danmark.  

 

http://www.globaltfokus.dk/
mailto:ada@globaltfokus.dk

