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Nyt	  samlende	  forum	  for	  international	  udvikling,	  miljø	  og	  humanitært	  arbejde	  

-‐	  Mere	  end	  60	  danske	  organisationer	  vil	  samarbejde	  om	  fælles	  mål	  
	  

Danske	  foreninger	  og	  folkelige	  organisationer,	  engageret	  i	  internationale	  udviklings-‐,	  miljø-‐	  og	  humanitære	  
aktiviteter,	  stiftede	  i	  går	  en	  ny	  forening,	  ved	  sammenlægning	  af	  Concord	  Danmark	  og	  NGO	  FORUM.	  Målet	  
er	  en	  mere	  retfærdig	  og	  bæredygtig	  verden,	  hvor	  mennesker	  kan	  leve	  fri	  for	  fattigdom	  og	  udøve	  deres	  
menneskerettigheder,	  båret	  af	  et	  stærkt	  og	  mangfoldigt	  civilsamfund.	  Intet	  mindre.	  Og	  det	  vil	  mere	  end	  60	  
organisationer,	  der	  hver	  for	  er	  engageret	  i	  internationale	  udviklings-‐,	  miljø-‐	  og	  humanitære	  aktiviteter,	  
samarbejde	  om,	  bl.a.	  ved	  fælles	  faglig	  udvikling,	  fælles	  fokus	  på	  internationale	  dagsordener,	  fælles	  
interessevaretagelse	  og	  fælles	  aktiviteter.	  

”Jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  være	  med	  til	  at	  få	  det	  nye	  forum	  godt	  i	  gang	  med	  arbejdet”,	  siger	  Lars	  Udsholt,	  der	  i	  
går	  blev	  valgt	  som	  forperson	  for	  den	  nye	  forenings	  koordinationsudvalg.	  Han	  peger	  på,	  at	  medlemmerne	  
rummer	  en	  fascinerende	  mangfoldighed	  og	  et	  stærkt	  motiverende	  engagement,	  og	  fortsætter:	  ”Sammen	  
kan	  vi	  skabe	  en	  stærk	  faglig	  udvikling,	  levere	  effektiv	  interessevaretagelse	  i	  forhold	  til	  vore	  
rammebetingelser	  og	  fortsætte	  markeringen	  af	  en	  stærk	  politisk	  røst	  internationalt	  og	  i	  den	  danske	  debat”.	  

Det	  nye	  forum	  skal	  

• være	  til	  for	  medlemmerne,	  defineres	  af	  medlemmerne	  og,	  i	  videst	  muligt	  omfang,	  være	  drevet	  af	  
medlemmerne.	  
 

• give	  lige	  adgang	  for	  medlemmernes	  deltagelse	  og	  forankre	  al	  repræsentation	  i	  robuste	  
ansvarlighedsmekanismer,	  med	  klare	  mandater	  og	  gennemsigtige	  informationsstrømme,	  hvor	  
repræsentanter	  refererer	  til	  medlemmerne.	  
 

• være	  en	  attraktiv	  samarbejdsplatform	  for	  medlemmernes	  fagfolk	  og	  ledere	  –	  ansatte	  og	  frivillige.	  
 

• facilitere	  synergi	  og	  sammenhæng	  mellem	  de	  mange	  forskellige	  tematiske	  arbejdsområder,	  som	  løftes	  
inden	  for	  samarbejdets	  rammer	  og	  i	  koordination	  med	  andre	  netværk,	  f.eks.	  92-‐gruppen	  og	  CISU.	  
 

• arbejde	  u-‐bureaukratisk	  og	  udgøre	  et	  stærkt	  handlerum	  til	  de	  enkelte	  arbejdsgrupper,	  inden	  for	  
strategiske	  rammer,	  fastsat	  af	  medlemmerne	  selv. 

 
 

Lars	  Udsholt	  kan	  trække	  på	  erfaringer	  fra	  et	  arbejdsliv,	  som	  har	  udfoldet	  sig	  i	  danske	  civilsamfunds-‐
organisationer:	  FN-‐Forbundet,	  Dansk	  Ungdoms	  Fællesråd,	  Mellemfolkeligt	  Samvirke	  og	  senest	  Dansk	  
Missionsråds	  Udviklingsafdeling	  (siden	  2012).	  Undervejs	  har	  jeg	  også	  arbejdet	  med	  udviklingsforskning	  hos	  
Center	  for	  Udviklingsforskning	  samt	  drevet	  egen	  konsulentvirksomhed	  med	  opgaver	  for	  bilaterale	  donorer,	  
multilaterale	  organisationer	  og	  danske	  og	  internationale	  civilsamfundsorganisationer.	  	  

Et	  stærkt	  sekretariat	  er	  klar	  til	  at	  understøtte	  arbejdet	  i	  det	  nye	  forum.	  Sekretariatets	  medarbejdere	  
udgøres	  i	  udgangspunktet	  af	  medarbejderne	  fra	  hhv.	  Concord	  Danmark	  og	  NGO	  FORUM,	  ledet	  af	  Berit	  
Asmussen.	  
	  
Den	  stiftende	  generalforsamling	  satte	  retning	  på	  mulighederne	  for	  den	  nye	  forenings	  navn,	  og	  
koordinationsudvalget	  vil	  i	  den	  nærmeste	  tid	  melde	  ud,	  hvad	  det	  bliver.	  
	  

Yderligere	  information:	  	  

Forperson	  Lars	  Udsholt,	  mobil:	  81724001	  og	  sekretariatsleder	  Berit	  Asmussen,	  mobil:	  40416648	  


