
 

 
Referat fra møde i Forum for Oplysning og Kampagne. 3. Oktober 9 – 12 
 
Tilstede: Nikolaj Lang, Stine Bang, Sofie Schousbo, Berit Asmussen, Martijn Johansen og 
Vibeke Vinther 
Afbud: Jacob Nue Sønderstrup 
 
PUNKT 1: Forslag til ændringer på forretningsorden 

 Maillister – præcisér det er sekretariatet der står at etablere dem og maillister til 
arbejdsgrupper 

 Pind 3 under ”det primære fokusområde” skal være mere offensiv: sikre en offensiv 
diskussion bland NGOer i stedet for at sikre en åben diskussion. 

 Arbejdsgrupper skal være offensive på at sikre deres repræsentation i styregruppen, 
via deltagelse i møder minimum én gang årligt 

 
PUNKT 2 + 3: Kommentarer til og konsekvenser af arbejdsplan 
 

 Formål med fokus for oplysning og kampagne: 1) koordinere og initiere 
kampagner, 2) fælles kapacitetsopbygning 3) offensive diskussioner af værdier og 
vores fælles sæt af budskaber 

 
 Globale dimension i uddannelsen – ingen forslag til ændringer. Begejstring over 

gruppen er nedsat og at der er afsat ressourcer i budget og på sekretariat. Vi opfordrer 
gruppen til at der også kommer til at sidde folk fra OD og Globale Gymnasier, når den 
er formelt nedsat efter GF i Globalt Fokus. 
 

 Kapacitetsudvikling på kommunikation: Længere diskussion vedrørende 
formulering omkring fundraising og kommunikation. Nikolaj kom med et forslag, som 
alle var glade for. Nikolaj vil du dele? En gruppe af mennesker har allerede meldt sig 
til at udgøre en arbejdsgruppe. Derudover er både Sofie og Vibeke interesserede i på 
den ene eller anden måde at følge/være en del af arbejdet i gruppen. Gruppen vil blive 
nedsat efter GF i Globalt Fokus. 

 
 VBN og European Year of Development. Konkrete forslag til ændring i arbejdsplan: 

Evaluering og fælles diskussion om eventuel ny kampagne post 2015 skal stå i 
arbejdsplanen. Derudover: VIGTIGT at styregruppen for oplysning og kampagne er på 
omgangshøjde med nyudvikling i VBN og European Year of Development – både de nye 
initiativer og proces omkring evaluering. Det er sekretariatets ansvar at sikre det sker 
kontinuerligt, så styregruppen kan give kvalificeret input i god tid til de forskellige 
initiativer og processer. 

 Derudover kommentarer til VBN og European Year of Development: VBN flytter ind og 
får samme sekretariat som Globalt Fokus – super godt for sammenhængskraften. 
Enighed om at det er en opgave for styregruppen at være med til at sikre 
organisationernes ejerskab til VBN og at det både kræv er, at organisationer, der gerne 
vil mere med kridter skoene og at VBN sikrer inspiration og åbenhed overfor NGOerne.  
VIGTIGT med kommende fællesmøder med VBN og stor diskussion blandt NGOerne i 
forbindelse med evaluering og kommende strategiudvikling 



 

 
PUNKT 4: Masterclasses status: se nedenstående skema 
 
PUNKT 5: AOB: 
 
Både Ibis, MS, og Globalt Fokus deltog i møde i UM om de afsatte 20 mio. til voluntør og 
oplysningsarbejde i 2015.  
Globalt Fokus laver survey for at undersøge omfanget af nuværende udsendelse af frivillige og 
voluntører. Survey deles efterfølgende med UM, der udsender første udkast til retningslinjer 
for puljen på baggrund. 
FU i Globalt Fokus har foreslået at Globalt Fokus bliver formidlende instans af de 20 mio, som 
organisationerne efterfølgende kan søge i bundter – eksempelvis en ansøgning pr halve år, 
hvor man anslår, hvor mange man vil sende ud. 
Enighed (blandt NGOer og UM) om stort fokus på forberedelse og debriefing af de udsendte 
for at sikre forventningsafstemning og reproduktion af stereotyper i kommunikationen. 
Enighed (blandt NGOer og UM) om at de unge og midlerne skal følge en organisation, der 
sikrer modtagere for kommunikationen. 
 Vi følger op i gruppen – og andre interesserede – når vi har survey og første udkast til 
retningslinjer. 
 
I forbindelse med Folkemødet på Bornholm booker Globalt Fokus allerede nu plads i det 
Globale Telt, så medlemsorganisationer er sikrede plads. 
 
 
 To do efter vores møde: 
 

 Nikolaj laver artikel til u-landsnyt, der fortæller 1) hvem vi er i Forum for Oplysnings 
og Kampagne, 2) indhold i kommende masterclasses, 3) at nye arbejdsgrupper bliver 
nedsat efter GF, etc. Martijn er kontaktperson for folk, der vil på mailliste. 

 Deltagerne fra workshop i august får også invitation til ”storytelling” Berit/Martin. 
 Martijn laver udkast til evaluering (som deltagerne SKAL udfylde efter endte 

masterclasses) 
 Martijn vil du også sende Nikolaj beskrivelserne af masterclasses på transformativ 

kommunikation og storytelling, så det kan få en lettere omtale i artikel til ulandsnyt 
 Jakob vender tilbage angående indhold i Datagraf workshop 

 
  
 
Agenda for resten af 2015 
 
DATO HVAD KOMMENTAR 
 
22.10 

 
Generalforsamling Globalt Fokus 
- efterfølgende nedsættelse af arbejdsgrupper 
 

  
Vibeke og Berit tager i 
første omgang kontakt til 
de nye arbejdsgrupper. 

 
23.10 

 
Masterclass #1 – Storytelling 

Sofie deler endelig plan 
for dagen, når den er på 



 

 plads. Medlemmer er 
inviteret på mail. 

 4.11.  
Masterclas # 2 –  Hvordan snitter vi bedst vores 
budskaber så de brænder igennem på twitter, 
Facebook – og i medlemsbladet 
 
 

 
Jacob er vendt tilbage 
på mail efter vores 
møde. Han sender en 
update ASAP 

 
27.11 

 
Masterclass #3 Transformativ kommunikation 
 

 
Sofie koordinerer med 
Martijn og Vibeke inden 
afrejse til Sydafrika 

 Vibeke 
koordinerer 
ny dato 

 
Møde i Forum for Oplysning og Kampagne:  
Agenda: 

1. Opsamling på evaluering af de tre 
masterclasses, fælles møde punkt med VBN-
folkene, første gennemgang af planer fra 
arbejdsgrupperne. 

2. Update fra VBN 
3. Status på arbejdsgrupper 
4. xx 

 
 

 

 
13. januar 

 
Nytårskick-off med medlemmerne: Det sker i 
Verdens Vigtigste År på kampagne, globale 
undervisning og kapacitetsopbygning. 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


