Referat af Styregruppemøde
09.05.2016 kl. 15.00-17.00
Globalt Fokus, Undergrunden
Deltagere

Til stede:
Lehnart Falk, Laust Leth Gregersen, Jann Sjursen, Erik Vithner, Vagn Berthelsen,
Alexander Ege, Kristan Høyen, Jakob Fjalland, Jørgen Estrup, Kirsten Auken, Troels Yde
Toftdal (for Birgitte Qvist-Sørensen), Lars Udsholt og Berit Asmussen.
Afbud:
Birgitte Qvist-Sørensen, Laura Kirkegaard, Tania Dethlefsen, Gunvor B. Thomsen
Referent: Kira Boe

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med ændring af timetal.
Godkendelse af referat
Referat godkendt

Punkt 2

Udviklingspolitisk Strategi
Vigtigste pointer fra diskussionen:
Vi er nu i den afgørende fase. Der er møde i UPR i maj samt møde i URU d. 31. maj. Vi
regner med at strategien er næsten færdig nu. Det udkast vi så for nogle uger siden
minder meget om en fortsættelse af tidligere strategier.
Mange nye tanker om civilsamfundsstøtten. Ønske om mere styring af pengene (både
indholdsmæssigt og geografisk.
Den hollandske model er i spil – også politisk. Detaljerne bliver vigtige. I Holland blev
Kernebidraget voldsomt reduceret, sideløbende med at tenders blev øget. Dette med
en indfasning på 5 år. Har DANIDA kapacitet til tenders? Den fulde hollandske model
er nok tvivlsom. Men vi regner med at se en bevægelse i den retning.
Partnerskaber med den private sektor kommer til at fylde meget. Der bliver talt om
partnerskaber, som om DANIDA ikke er en del af det.
Vi skal nok have det ret afslappet med ’interesse-diskussionen’. Taksøe-rapporten er
interessant. Migration fylder meget. Vi skal sikre, at interessevaretagelse bliver så
bredt som muligt.
Multilateralismen kommer klart frem i Taksøe-rapporten. Det samme gør den
rettighedsbaserede tilgang.
Man arbejder på et bredt politisk forlig. Blå blok har interesse i at gå efter
civilsamfundet, så vi har en opgave i, at få rød blok op i det røde felt på vores vegne.
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Diskussionen kommer for alvor ved finansloven. Hvis strategien er for bred
indholdsmæssigt, vil positionerne ikke blive skærpet og vi vil ikke kunne bruge den.
Det vil være godt, hvis vi kunne få partierne til at melde ud inden lanceringen i juni.
Ønsker Taksøe at meget mere af DANIDAs budget lægges over i IFU? Vi har en rolle i
at få politikerne til at forstå at risikovillig kapital stiller nogle krav vedrørende CSR,
civilsamfundsinddragelse, scale-ability etc.
Det blev diskuteret præcis hvad næste skridt er.
Forslag om mere information om den hollandske model. Det tages med videre.
Punkt 3

UPR – næste møde
Opfordring til at UPR medlemmerne deltager i Styregruppemøderne.
Løbende dialog mellem Lars (bevillingskommitteen) og Tania (UPR) om en mulig
sammenlægning mellem disse.
Hvis man har pointer, eller ønsker information, ift. møderne i bevillingskommitteen,
kan man kontakte medlemmerne direkte.
Aftaler omkring næste skridt ift. Udviklingspolitisk strategi inkluderes i mandatet til
UPR repræsentanterne. Sekretariatet tager dette videre.

Punkt 4a

Arbejdsplan 2017
Ønske om fortsat strategisk fokus på de eksisterende fokusområder. Udkast til
justering af den overordnede ramme til SG mødet i august. Input fra medlemmerne
under de strategiske fokusområder i september og indstilling af arbejdsplan ved
styregruppens møde i september.
Ønske om en bredere diskussion af mulige fremtidige emner etc. i styregruppen.
Indstilling inkl. proces blev godkendt.

Punkt 4b

Generalforsamling 2016
FU tager stilling til det praktiske. Diskussion af dette på SG møde i september. Forslag
til at generalforsamling afholdes d. 25. oktober.
Dette blev godkendt.

Punkt 5

Kort fra foreningen og sekretariatet
Der har været puljekonsultation og tilsyn: ingen negative kommentarer.
Folkemøde: Globalt Fokus vil lave kick-off på høring ift. den udviklingspolitiske
strategi. Dels via et arrangement lørdag d. 18. kl. 11.30-12.30 i det Globale Telt: En
alternativ fortolkning og fremføring af strategien. Dels via en ”samtalebænk” udenfor
det Globalt Telt og en voxpop.
Concord Europe:
Der har været et ønske om information vedrørende GF’s deltagelse i Concord Europe
(CE). CE har været igennem en større ændring og er nu bygget op om 4 hubs.
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Hub1 vedrørende SDG og PCD: Sarah fra sekretariatet er medforperson.
Hub2 vedrørende udviklingsfinanciering: Vi deltager i forskellige arbejdsgrupper.
Hub3 vedrørende civilsamfund: Vi deltager i forskellige arbejdsgrupper.
Hub4 vedrørende Global Citizenship: Berit er ind/overgang, men deltager ikke i
arbejdet.
Policy Direction Committee: En tværgående gruppe, der skal give retning og
koordinere. Kira fra sekretariatet er kandidat til denne gruppe.
Der var bred enighed vedrørende prioriteringen af arbejdet i CE. Det blev nævnt, at vi
skal være klar over fravalget af samarbejde om oplysning. Dette tages med til en
fremtidig diskussion af VBN på et tidspunkt.
Flere af netværkene deltager i CE med deres Bruxelles kontor – det ville være godt at
koordinere dette mere med Globalt Fokus.
God idé at styrke den medlemsmæssige forankring – måske efter hvert års
generalforsamling.
Forslag om kort notits til medlemmer om hvordan CE fungerer, og om hvordan
medlemmerne kan deltage. Dette følger sekretariatet op på.
Punkt 6

Eventuelt
Europæisk udviklingsstrategi: EU udviklingsstrategi kommer til at løbe over
sommeren. DK har fokus på sammenhæng mellem bistand og humanitær, som de har
i andre sammenhænge. Forslag om proces med besked til medlemskredsen, og
samling af et mindre taskforce.
Overvejelse af om der er noget vi kan gøre ift. danskere (UM, EUU, MEP’ere). Måske
kan emnet bruges ift. at tale udvikling med andre end udviklingsordførerne.
Dialogforum for Samfundsansvar: Første møde er blevet holdt. Der er lagt op til 2
rundbordssamtaler med særligt inviterede inden for 2 emner: SDG’erne og
socialøkonomiske virksomheder. Der var en del diskussion af rammerne for
Forummet. Der var fokus på socialøkonomiske virksomheder. Når der blev talt
samfundsansvar for virksomheder, blev der talt mere om do-good end om do-noharm. Inden næste møde bør GF mandat til Jonas lægge vægt på ikke bare de positive
synergier, men også på do-no-harm.
Næste møde i forummet er d. 22. september. Forslag om at Sanne også deltager i SGs
møde med Jonas.
VBN: Opfordring om en status på VBN fra FKN på næste møde – både for i år og 2017.
EU har ændret DEAR reglerne, så man kan deltage i flere calls. Opfordring til at
kontakte hinanden, hvis der kan være synergi imellem calls.
Andet: 20. juni kl. 15-17 er der afskedsreception for Lars Udsholt hos DMRU.

Næste møde

Næste møde bliver i august. Sekretariatet inviterer snarligst.
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