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Indledende kommentarer 
Hvilke forandringer, udfordringer og muligheder møder os i fremtiden? 
og 
Hvad skal vi som organisationer være gode til for at positionere os i denne virkelighed? 

Det er selvfølgelig svært at svare på så store spørgsmål på et 10 minutters oplæg, men 
jeg vil prøve at opridse nogle udvalgte tendenser, eller realiteter, som vi allerede er midt i, 
som er relevante for vores sektor. Det er realiteter, som stiller spørgsmålstegn ved rollen 
for nordbaserede civilsamfundsorganisationer, der er engagerede i udviklingsbistand. Det 
er samtidig realiteter, som har været udslagsgivende for nogle af de valg, som ActionAid 
og MS har truffet.  

Jeg var for nogen tid siden opponent på Stephen Hopgood, som præsenterede en 
sønderlemmende kritik af ”traditionelle” nordlige menneskerettighedsorganisationer og var 
meget dyster omkring deres fortsatte relevans i forhold til nogle af de tendenser, jeg vil tale 
om. Jeg sætter ”traditionelle” i citationstegn, fordi jeg mener, at der er meget få 
organisationer i dag, der ikke allerede har reageret, på den ene eller den anden måde, på 
disse tendenser/realiteter.  

Politisk magt: 

- USA's og Vestens evne til at sætte den geopolitiske dagsorden mindskes, og de 
globale og internationale fora, hvor man diskuterer de politiske dagsordner, der er 
vigtige for os som udviklingsorganisationer, domineres i øget grad af nye aktører og 
konstellationer.   

- Værdierne, og hele det globale ”solidaritets”- eller ”samarbejds”-projekt, som vi som 
udviklingsorganisationer på den ene eller den anden måde repræsenterer, er under 
pres. Der er øget fokus på nationale og lokale værdidagsordner. Derfor er der også 
øget national resistens over for global indblanding, der er politisk pres på den 
klassiske udviklingsmodel, pres på civilsamfundets rolle som forandringsaktør i en 
række lande og støtte fra vestlige organisationer er i stigende grad delegitimerende 
frem for fremmende. 

- Det foregående punkt får især betydning, fordi den politiske kapital og de politiske 
alliancer, som vi som nordbaserede organisationer typisk har haft, mister 
indflydelse og relevans. Det stiller spørgsmålstegn ved, hvor godt vi er rustede til at 
arbejde med de andre aktører, der i stigende grad sætter de internationale 
dagsordner (eller gør at de ikke bliver sat), og hvilke greb vi har til at håndtere det. 

- Vores evne til at støtte fra nord til syd stækkes, og der stilles i stigende grad 
spørgsmålstegn ved legitimiteten af nordbaserede NGO’ers indblanding i syd, ikke 
kun af korrupte og autoritære regeringer, men også i den bredere befolkning. 



- Relationerne mellem det lokale, nationale og globale forandres – og sætter 
spørgsmålstegn ved, hvordan vi som nordbaserede NGO’er placerer os, så vi sikrer 
os fortsat relevans og indflydelse.   

 

Økonomisk magt 

- En ikke uanselig rolle og indflydelseskanal for nordbaserede NGO’er har været og 
er at formidle penge fra Nord til Syd. Pengestrømmene indenfor udviklingsbistand 
er under forandring, og det er ikke realistisk at dette på længere sigt kan være den 
bærende rolle for nordlige civilsamfundsorganisationer engageret i 
udviklingsarbejde i syd. 

- Hvad sker der, når flere og flere funding-muligheder flytter til Syd? Når 
bistandsmidlerne generelt skrumper? Når samarbejdslande ikke længere kan 
DAC’es, og når der opstår nye pengestrømme, der ikke bliver den traditionelle 
udviklingssektor til dels? 

- Verdensbanken havde for nylig et seminar, hvor der var en vis krisestemning, fordi 
der i stigende grad er færre midler hos dem og flere midler i deres traditionelle 
fokuslande. Når den brasilianske udviklingsbank har flere penge end 
Verdensbankens samlede budget, hvad er så dens relevans? Vil den være relevant 
og kunne øge samme indflydelse i takt med, at verden generelt bliver mere 
uafhængig af dens penge? 

- Det samme spørgsmål mener jeg, at vi nordlige NGO’er kommer til at stå overfor. 
Hvor mange af vores samarbejdspartnere vil vælge os og vores 
kapacitetsopbygning, endsige betale for den, hvis der ikke følger en check med? 
Hvad er vores rolle, hvis den ikke længere kan defineres gennem de penge, vi fører 
fra nord til syd, hvor vi kan formulere vores relevans gennem en værditilførsel til 
dem? 

- Ikke kun vil der være en forandring på langt sigt. Vi står også overfor udfordringer 
lige her og nu. Der er mere og mere politisk fokus på udviklingsmidler, og der stilles 
større og større krav om resultatmåling og administration. Samtidig er der en 
tendens til at vende tilbage til mere micromanagement fra donorer. Hvordan 
balancerer vi vores politiske projekt med det at være ”professionelle 
projektadministratorer” for donorer? Kan vi fortsat være så afhængige af den 
traditionelle bistandsfunding, som mange af os er? 

 

Forandringsaktører 

- Endelig er der nye aktører på banen. Virksomheder er i stigende grad involveret i 
”for benefit” med økonomiske muskler, politiske relationer og nye ideer.  



- Med ny teknologi og nye kommunikationsmuligheder er der nye muligheder for 
individer og bevægelser og nye forventninger i forhold til mobilisering af individer 
som sociale aktører og forandringsagenter. Kan vi følge med? Hvordan placerer vi 
os, så vi fortsat er relevante aktører? 

 

Hvad gør vi? 

- Der er mange tendenser, der definerer sektorens fremtid og vores rolle som 
civilsamfundsorganisationer i Nord, men disse er nogle af dem, der har været med 
til at forme nogle af både ActionAid’s og MS’ strategiske beslutninger. Dette skal 
ikke ende med at være et langt oplæg om MS, men jeg vil nævne tre reaktioner, 
som er særligt relevante og interessante.  

 

Føderation 

- Noget af det første og mest spændende jeg vil pege på, er ActionAids 
føderationsprojekt. Det er ikke et projekt, der først og fremmest startede som et 
forsøg på international effektivitet, brand management eller vækst. Det var 
tværtimod først og fremmest et værdipolitisk projekt og et forsøg på at 
demokratisere en typisk nordbaseret international organisation. Et forsøg på at 
arbejde med rettighedsprincipper på tværs af vores organisationer, sikre deltagelse 
og accountability og samtidig frakoble penge og magt indenfor organisationen. 
Arbejdet mod at være en føderation baseret på selvstændige og uafhængige 
medlemmer af organisationer med egne bestyrelser mener jeg også er et relevant 
modsvar på en ny geopolitisk virkelighed. Det har givet nogle nye muligheder i 
forhold til, hvordan der kan ageres og samtænkes mellem det lokale, nationale og 
globale.  

- For de, der er interesserede, er der en interessant artikel fra Harvards Hauser 
Center for Non Profit Organizations om processen, mulighederne og 
kompleksiteterne i den føderale organisationsform.  

- Det er nogle af de faktorer, der tiltrak MS og var med til at vi valgte at gå ind i 
ActionAid (ikke kun internationalisering, som i sig selv har en relevans for øget 
politisk indflydelse som dansk NGO). Det er også et projekt, som meget tidligt har 
presset os til at reflektere over, hvad vores relevans er, og hvordan vi kan øve 
indflydelse både internt og eksternt i en organisation, hvor det at frakoble magt og 
penge er en aktiv dagsorden. 

 

Penge og rollen som forvalter af midler fra Nord til Syd 



- Vi har også i MS forsøgt at arbejde med vores rolle som bistandsforvalter. Vi har 
aktivt fravalgt et vækstscenarie baseret på øget overførsel af midler fra nord til syd 
og i stedet valgt at fokusere på en rolle og en værditilførsel der kan stå på egne 
ben, fokuseret på innovation og kapacitetsudvikling. 

- Vi har forsøgt at gøre os mere uafhængige af traditionel bistand. Ikke kun 
økonomisk, men også i forhold til vores rolle, på den måde at vi prøver at arbejde 
med nye modaliteter omkring salg af kapacitetsydelser internt og eksternt. Dermed 
har vi indledt en flirt med nogle af modaliteterne omkring 4. sektor og ”for benefit” 
og et ønske om at gentænke vores traditionelle bistandsrolle. Det giver sig blandt 
andet udtryk i, hvem vi ansætter, og betyder for eksempel, at vi ofte ansætter folk 
”ude fra sektoren”. 

- Gennem dette har vi skullet balancere vores rolle i forhold til ActionAid og i forhold 
til vores engagement i et ”eksternt marked”. Det giver også nye udfordringer at 
modtage traditionel bistandsstøtte samtidig med, at der arbejdes med nye 
indtægtsmodaliteter. 

- Det er en rigtig sund udfordring, fordi det presser os som organisation til at tænke 
nærmere over, om det, vi laver, er så godt, at nogen rent faktisk ønsker at købe det.  

- Også dette har været orienteret af vores tanker om langtidsperspektiverne ved 
bistandsfunding – samt de konkrete konsekvenser, vi mener, det har for vores 
identitet at administrere donorpenge.  

 

Nye aktører 

- Endelig prøver vi at række ud til nye aktører og nye organisationsformer. Her er vi 
overhovedet ikke alene, og der er rigtig mange spændende initiativer i de danske 
NGO’er. Vi forsøger at indgå nye typer partnerskaber med innovative 4. sektor-
organisationer og bevægelser og forsøger aktivt at skabe platforme (både fysisk og 
virtuelt) for mobilisering, også som frirum udenfor vores egen organisation (fx 
Activista, Global Change Lab) 

- Her har vi særligt fokus på ikke bare at samarbejde med organisationer, men også 
give plads og platforme til individer, deres ønske om at engagere sig og deres evne 
til at handle (både globalt og nationalt) 

 


