
Referat	  fra	  møde	  i	  Global	  Fokus	  Politikforum	  den	  25.06.2014	  	  

1. Status	  for	  samlet	  proces	  inkl.	  proces	  omkring	  arbejdsplan	  2015	  
Mads	  Hove	  orienterede	  for	  den	  samlede	  proces	  i	  den	  nye	  sammenlagte	  platform	  samt	  og	  
processen	  omkring	  udvikling	  af	  platformens	  arbejdsplan	  for	  2015	  (se	  vedhæftede	  power	  
point	  præsentation.	  

2. Organisering	  af	  Politikforum	  
Politikforum	  drøftede	  sin	  organisering	  herunder:	  

• Kirsten	  Auken	  lagde	  op	  til,	  at	  der	  udarbejdes	  en	  forretningsorden	  for	  Politikforum	  af	  
Politikforums	  styregruppe,	  som	  præsenteres	  for	  Politikforum	  på	  næste	  møde	  til	  
godkendelse.	  

• Kirsten	  Auken	  orienterede,	  at	  der	  skal	  vælges	  en	  næstforperson	  jf.	  Globalt	  Fokus’	  
vedtægter	  (se	  punkt	  4).	  

• Kirsten	  Auken	  lagde	  op	  til	  at	  selve	  Politikforum	  mødes	  to	  gange	  årligt	  (forår	  og	  
efterår),	  samt	  at	  Concord	  Danmarks	  Politikforum	  mailliste	  overføres	  til	  at	  være	  Global	  
Fokus	  Politikforum	  mailliste.,	  og	  tilmeldte	  til	  første	  Politikforum	  indføres	  herpå.	  Der	  
var	  opbakning	  til	  dette.	  Der	  var	  enighed	  om,	  at	  selve	  Politikforum	  primært	  skal	  danne	  
ramme	  om	  overordnet	  retning,	  dialog	  og	  videndeling,	  

• Kirsten	  Auken	  lagde	  op	  til,	  at	  Politikforum	  vælger	  en	  styregruppe	  bestående	  af	  syv	  
personer	  inklusiv	  forperson	  og	  næstforperson,	  hvilket	  der	  var	  opbakning	  til.	  Der	  var	  
enighed	  om,	  at	  styregruppemedlemmer	  skal	  sidde	  for	  to	  år,	  hvor	  halvdelen	  er	  på	  valg	  
hver	  andet	  år.	  Den	  nærmere	  fremgangsmåde	  vælges	  pragmatisk	  og	  beskrives	  i	  
forbindelse	  med	  udvikling	  af	  forretningsorden	  for	  Politikforum.	  Der	  enighed	  om,	  at	  
styregruppen	  skal	  fokusere	  på	  koordinering,	  fremdrift	  og	  opfølgning.	  

• Der	  var	  enighed	  om,	  at	  selve	  arbejde	  og	  handlekraft	  indenfor	  de	  enkelte	  prioriterede	  
arbejdsområder	  skal	  ligge	  i	  arbejdsgrupperne	  (se	  punkt	  3).	  

• Udarbejdelse	  af	  positioner	  drøftedes.	  Der	  var	  overordnet	  enighed	  om,	  at	  det	  bør	  
drøftes	  nærmere	  i	  Koordinationsudvalg,	  da	  spørgsmålet	  om	  positioner	  er	  bredere	  end	  
Politikforum.	  Der	  var	  også	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  nedfældet,	  hvordan	  
positioner	  laves	  og	  bruges.	  Politikforum	  giver	  hermed	  sine	  input	  til	  arbejde	  med	  at	  
afklare	  dette.	  Det	  var	  enighed	  om,	  at	  positioner	  primært	  bør	  rette	  sig	  mod	  arbejde	  med	  
og	  input	  til	  politiske	  processer	  såsom	  høringsvar	  og	  ikke	  pressearbejde.	  Der	  var	  
enighed	  om,	  arbejdsplanerne	  qua	  den	  grundige	  proces	  for	  udarbejdelse	  af	  disse	  bør	  
udgøre	  grundpositioner/positionskompas,	  som	  fora	  og	  arbejdsgrupper	  har	  stor	  frihed	  
til	  at	  arbejde	  indenfor.	  Dertil	  skal	  være	  mekanisme(r)(sign	  on/sign	  off)	  til	  at	  sikre	  at	  
høringssvar	  etc.	  er	  indenfor	  disse	  positioner	  såvel	  som	  til	  at	  udarbejde	  nye	  positioner.	  
Det	  blev	  drøftet,	  hvorvidt	  og	  hvordan	  de	  enkelte	  organisationer	  og/eller	  Global	  Fokus	  
skulle	  står	  på	  positioner.	  Hvorvidt	  fora	  og	  arbejdsgrupper	  kan/skal	  udarbejde	  egne	  
positioner.	  Vigtigheden	  af	  at	  kunne	  ’stå	  af’	  som	  organisation.	  ).	  Vigigtheden	  af	  at	  
koordinere	  med	  92-‐gruppen	  ifht.	  fælles	  positioner.	  Troels	  Dam	  (92-‐gruppen)	  
understregede	  at	  92-‐gruppen	  meget	  gerne	  sparrede	  i	  forbindelse	  med	  dette.	  

• Der	  var	  enighed	  om,	  at	  organisering	  i	  bredeste	  forstand	  i	  Politikforum	  såvel	  som	  i	  
Globalt	  Fokus	  måtte	  gå	  pragmatisk	  frem	  med	  ’trial-‐and-‐error’	  tilgang.	  



	  

3. Arbejdsområder	  og	  arbejdsgrupper	  under	  politikforum	  i	  2014	  
Mads	  Hove	  præsenterede	  de	  eksisterende	  arbejdsgrupper	  af	  umiddelbar	  relevans	  for	  
Politikforum.	  

• Politikkohærens	  for	  udvikling	  (PCD)	  arbejdsgruppe	  
• Skat	  og	  udvikling	  arbejdsgruppe	  
• Europaparlamentsvalgs	  arbejdsgruppe	  
• Post2015	  arbejdsgruppe	  (fælles	  med	  92-‐gruppen)	  
• Finansierings	  arbejdsgruppe	  (fælles	  med	  92-‐gruppen)	  
• Arbejdsområder	  hvor	  Concord/NGO	  FORUM	  har	  deltaget	  i	  andre	  arbejdsgrupper	  eller	  

samlet	  medlemmer	  på	  mere	  ad	  hoc	  basis	  om	  menneskerettigheder,	  ligestilling	  og	  køn	  
samt	  privat	  sektor,	  handel,	  fødevarer	  og	  landbrug.	  	  

• Der	  er	  desuden	  CSO	  arbejdsgruppe	  og	  EU	  funding	  arbejdsgruppe,	  som	  kan	  have	  
relevans	  men	  somformentligt	  vil	  have	  sin	  primære	  reference	  til	  CSO	  forum.	  

	  	  
Der	  var	  enighed	  om,	  at	  de	  eksisterende	  arbejdsgrupper	  fortsætter	  i	  resten	  af	  2014,	  og	  at	  nye	  
arbejdsgrupper	  vil	  blive	  oprettet	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelse	  af	  Globalt	  Fokus	  arbejdsplan	  
for	  2015.	  Der	  var	  dog	  enighed	  om,	  at	  snarest	  skal	  oprettes	  en	  arbejdsgruppe	  omkring	  privat	  
sektor/handel/udvikling,	  og	  at	  tale	  med	  92-‐gruppen	  om	  dette.	  Der	  var	  enighed	  om	  
vigtigheden	  af,	  at	  arbejdsgrupperne	  følger	  de	  prioriterede	  arbejdsområder	  i	  arbejdsplanen,	  
men	  at	  andre	  arbejdsgrupper	  kunne	  drives	  primært	  af	  medlemmer	  uden	  megen	  
sekretariatsstøtte.	  
	  
Desuden	  drøftedes	  relationen	  mellem	  mainstreaming	  og	  forankring	  af	  tværgående	  
prioriterede	  arbejdsområder	  såsom	  PCD,	  menneskerettigheder,	  køn	  og	  arbejde	  med	  Europa-‐
Parlamentet.	  Vedrørende	  PCD,	  menneskerettigheder	  og	  køn	  var	  der	  enighed	  om,	  at	  der	  er	  
behov	  for	  både	  at	  tænke	  på	  tværs	  og	  at	  have	  specifikke	  arbejdsgrupper,	  der	  sikrer	  dette	  og	  
konkret	  forankring	  på	  arbejdsområderne.	  Vedrørende	  Europa-‐Parlamentsarbejdet	  hældte	  
Politikforum	  til,	  at	  dette	  kun	  skulle	  være	  en	  selvstændig	  arbejdsgruppe	  EP-‐arbejdsgruppe	  i	  
forbindelse	  med	  opfølgning	  på	  EP	  valget,	  og	  der	  herefter	  er	  et	  vigtig	  element	  på	  tværs	  af	  
arbejdsgrupper.	  
	  
Desuden	  drøftedes,	  hvordan	  ”de	  gamle”	  kan	  linke	  op	  Politikforum.	  Eksempelvis	  FORDI	  –	  
Forum	  for	  Rettigheder	  og	  Diversitets	  arbejdsgrupper	  om	  menneskerettighedspolicy	  og	  
jordrettigheder	  fremstår	  relevante.	  Olga	  Ege	  (FORDI)	  orienterede	  at	  FORDI	  ikke	  planlagde	  at	  
fortsætte	  og	  at	  FORDI	  meget	  gerne	  indgik	  i	  dialog	  med	  Global	  Fokus	  om	  videreførelse	  og	  link	  
af	  relevante	  arbejdsgrupper	  i	  regi	  af	  Global	  Fokus.	  Ligeledes	  blev	  Mellemøsten	  og	  Nordafrika	  
netværket	  nævnt.	  	  
	  
Det	  blev	  også	  drøftet,	  hvordan	  miljø,	  klima	  og	  bæredygtighedsspørgsmål	  passer	  ind	  i	  
Politikforum	  og	  hvordan	  dette	  gøres	  i	  samarbejde	  med	  92-‐gruppen.	  Der	  var	  enighed	  om,	  at	  
Politikforum	  var	  det	  primære	  operationelle	  link	  til	  92-‐gruppen,	  og	  håndtering	  at	  grønne	  
spørgsmål	  skulle	  ske	  efter	  ønske	  fra	  medlemmer	  og	  i	  dialog	  med	  92-‐gruppen.	  	  
Meget	  vigtigt	  at	  arbejdsgrupperne	  følger	  arbejdsplanen.	  
	  



Relationen	  til	  CSO	  forum	  blev	  drøftet	  både	  i	  forhold	  til	  arbejdsgrupper	  og	  i	  forhold	  til	  
forankring	  af	  repræsentation	  i	  Udviklingspolitisk	  Råd	  (UPR).	  Mads	  Hove	  orienterede,	  at	  CSO	  
forum	  på	  sit	  møde,	  havde	  lagt	  vægt	  på	  at	  UPR	  repræsentationen	  blev	  forankret	  i	  CSO	  forum.	  
Der	  var	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  sikre	  relation	  mellem	  de	  faglige	  og	  politiske	  eksperter	  i	  
Politikforum	  og	  Globalt	  Fokus’	  repræsentanter	  i	  Udviklingspolitisk	  Råd.	  Det	  blev	  drøftet	  
hvorvidt	  det	  blev	  gjort	  bedst	  ved	  at	  have	  en	  Politikforum	  repræsentant	  (Julie	  Koch	  fra	  Red	  
Barnet)	  eller	  ved	  at	  lave	  en	  mekanisme	  der	  sikre,	  at	  inddragelse	  af	  relevante	  arbejdsgrupper	  i	  
forberedelsen	  af	  og	  opfølgning	  på	  UPR.	  Der	  var	  enighed	  om,	  at	  der	  mulighed	  for	  at	  styrke	  
forberedelse	  af	  Global	  Fokus’	  repræsentanters	  deltagelse	  i	  UPR.	  Troels	  Dam	  (92-‐gruppen)	  
sagde	  at	  92-‐gruppen	  meget	  gerne	  vil	  bakke	  op	  om	  og	  indgå	  i	  dette.	  Der	  var	  enighed	  om,	  at	  
forankring	  og	  forberedelse	  af	  UPR	  bør	  drøftes	  af	  Koordinationsudvalget.	  
	  
Det	  kommende	  valg	  til	  Folketinget	  drøftedes.	  Der	  var	  enighed	  om,	  at	  dette	  havde	  relevans	  for	  
flere	  fora,	  og	  det	  derfor	  var	  vigtig	  snarest,	  at	  drøfte,	  i	  hvilke	  omfang	  og	  hvordan	  de	  danske	  CSO	  
kan	  samarbejde	  i	  forbindelse	  med	  Folketingsvalget.	  

4.	  Valg	  af	  næstforperson	  og	  styregruppe	  
Laust	  Leth	  Gregersen	  (Red	  Barnet)	  blev	  valg	  som	  næstforperson	  ved	  applaus.	  Der	  var	  ingen	  
modkandidat.	  
	  
Lars	  Koch	  (Ibis),	  Nils	  Brøgger	  Jakobsen	  (Mellemfolkeligt	  Samvirke),	  Malene	  Pontoppidan	  
(Røde	  Kors),	  Laura	  Kirkegaard	  (Aids-‐Fondet)	  og	  Line	  Gamrath	  (Care)	  blev	  valg	  til	  
styregruppen.	  Dorrit	  Skaarup	  Jensen	  (BØRNEfonden)	  og	  Jakob	  Kronik	  (Verdens	  Skove)	  blev	  
valgt	  til	  suppleanter.	  

5.	  Evt.	  
Næste	  møde	  i	  Politikforum	  vil	  blive	  afholdt	  2.9.2014	  eller	  3.9.2014,	  og	  vil	  følge	  fokusere	  på	  
opfølgning	  på	  organisering	  (forretningsorden	  etc.)	  og	  arbejdsplan	  for	  2015.	  
	  


