Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer
Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år

Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes
elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på pts@ngoforum.dk. Alle godkendte ansøgninger lægges
op på NGO FORUMs hjemmeside som pdf fil.
Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.
Initiativet/aktivitetens navn:

Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead
agency):

Navn: LGBT i Syd.
Kontaktperson: Richardt Heers, LGBT Danmark.
E-mail: rh@lgbt.dk
Telefon: 30 31 90 63
Navn: LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske,
biseksuelle og transpersoner
Adresse: Nygade 7, 2., 1164 København K
Telefon: 33 13 19 48
Kontaktperson: Richardt Heers
E-mail: rh@lgbt.dk
1. Dansk Flygtningehjælp.

Øvrige (danske) organisationer (oversigt
vedlægges som bilag):

2. Sabaah.

Ansøgt støtteperiode:

3. Sex & Samfund.
2012

Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM:

196515.13

Ansøgt beløb fra NGO FORUM første støtteår:

196515.13

Andre
finansieringskilder
(medfinansiering):

til

initiativet Frivillig-timer, 496 timer fra LGBT Danmark,
28 timer fra Dansk Flygtningehjælp, 28 timer fra Sabaah og
139 timer fra Sex & Samfund.

Resumé (max. 10 linjer):
- Formålet med dette kapacitetsudviklingsprojekt er at sætte fokus på LGBT-rettigheder og at styrke danske
NGO'ers viden om LGBT-relaterede problemstillinger, således at disse håndteres hensigtsmæssigt internt i
organisationerne, i forbindelse med deres samarbejdspartnere og i projekter i Syd.
- Diskrimination og forfølgelse på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet er udbredt i store dele af verden.
Det gælder ikke mindst i udviklingslande, som modtager støtte fra Danmark. Her er homoseksualitet kriminaliseret
og lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er derfor blandt de mest udsatte befolkningsgrupper.
- Problemstillingen er endnu ikke blevet inddraget i bistandsarbejdet i en dansk sammenhæng. Projektet sigter
mod at bringe dansk bistandspraksis på højde med vore nabolande ved at udvikle (1) en LGBT-webportal og (2)
en dansk LGBT guide/-minihåndbog målrettet praktikerne i de danske NGO’er. Projektet forventes fulgt op af en
fase to bestående af en konference på Christiansborg samt direkte Syd-rettede aktiviteter i organisationerne.

Relevans (max. 1 side)
1.1 Beskriv det faglige tema og problemstillinger, som initiativet/aktiviteten vil beskæftige sig med og hvordan
relaterer det sig til den danske Civilsamfundsstrategi.
Projektet er et kapacitetsudviklingsprojekt med det formål at øge viden om og opmærksomhed på LGBTrelaterede problemstillinger i danske NGO’er og hos deres partnere i Syd.
I de senere år er lovgivningen imod homoseksualitet blevet strammet i en række lande i Afrika og
Mellemøsten, hvor vold og forfølgelser af LGBT-personer er stigende, medens der i Sydamerika og dele af
Asien sker fremskridt. Fælles for landene er, at der er voksende opmærksomhed omkring homoseksualitet, og
at homoseksuelle selv begynder at organisere sig.
Projektet sigter mod at udbrede kendskabet til LGBT i bistandsarbejdet og at indsamle viden om, hvordan
danske organisationer sammen med deres partnere i Syd kan håndtere dette følsomme emne. Det falder ind
under det strategiske mål i Civilsamfundsstragien, der omhandler fremme af fokus på menneskerettigheder.
Blandt NGO-forums strategiske prioriteter falder projektet indenfor nummer tre, tværgående og specifikke
temaer, med særlig fokus på fortalervirksomhed samt organisations- og kapacitetsudvikling.
Udenrigsministeriet arbejder i nogen grad og med lav profil for fremme af LBGT rettigheder på internationalt og
regionalt niveau gennem sit arbejde for seksuelle og reproduktive rettigheder (SRSR). Derimod arbejder
Danida ikke direkte for fremme af LGBT rettigheder i udviklingslandene. Det gør Sida derimod, primært
gennem civilsamfundet.1 Endvidere er det anerkendt blandt de nordiske lande, at civilsamfundsorganisationer
spiller en central rolle i at fremme LGBT rettigheder og i at holde beslutningstagere ansvarlige for
diskriminering og kriminalisering af denne gruppe, samt at empowerment af LGBT-personer og deres
repræsentanter er et nødvendigt skridt på vejen for at fremme LGBT rettigheder.2
1.2 Hvad er målet for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået?
Der er tale om et kapacitetsopbygningsprojekt, idet der sigtes mod at opruste danske NGO’er på, hvordan de
kan håndtere LGBT-personer og problemstillinger i egne organisationer og hos deres partnere i Syd.
Projektet sigter mod at rette op på manglen på tilgængelig viden og anvendelige redskaber på området ved at
opsamle eksisterende viden og identificere best practices. Perspektivet er at få LGBT på såvel danske
NGO’ers som den statslige udviklingspolitiske dagsorden.
1.3 Hvem forventes at få udbytte af initiativet/aktiviteten?
De deltagende organisationer oplever alle et behov for mere viden på området, men med udgangspunkt i de
særlige problemstillinger, de hver især arbejder med. Det er således især praktikerne i de danske NGO’ers
bistandsarbejde, der vil få glæde af projektet.
Perspektivet er at gøre LGBT til en integreret del af såvel den statslige som den ikke-statslige
udviklingsbistand og derved yde et bidrag til at forbedre vilkårene for lesbiske, bøsser, biseksuelle og
transpersoner i Syd.

1 Sida’s work on LGBT issues in international development cooperation: Action Plan for Sida’s work on Sexual orientation and gender identity in
international development cooperation 2007-2009, Sida, 2006; RFSU’s international work – vision, strategy and programmes, Stockholm,
undated; RFLS’ International Strategy, Stockholm, May 2008.
2 Se bl.a. Towards a Joint SRHR/GE agenda – beyond ICPD@15 & Beijing@115, Nordic Expert Meeting on a Joint Sexual and Reproductive
Health and Rights (SRHR) and Gender Equality Agenda, hosted by the Ministries of Foreign Affairs in the Nordic Countries, Oslo, 12-13 November
2009.

1.4 Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer til
civilsamfundsorganisationer i syd.
LGBT Danmark er ny i udviklingsbistandssammenhæng. Interessen for LGBT-rettigheder i Syd er vokset ud af
det internationale arbejde, der hidtil har fokuseret mest på homoseksuelles rettigheder i vestlige lande.
Projektet vil styrke organisationens kapacitet på området og muliggøre et mere aktivt engagement i de
henvendelser, som organisationen løbende får fra LGBT-organisationer i Syd om samarbejde og bistand.
Dansk Flygtningehjælp leverer juridisk rådgivning og landeinformationer til asylansøgere, deres advokater og
andre i Danmark. Det vil i den sammenhæng være gavnligt at have en webportal med relevante informationer,
som kan anvendes i forbindelse med asylproceduren i Danmark. Det er vigtigt for Dansk Flygtningehjælp at
informationerne har en høj kildeværdi og dermed troværdighed.
For Sabaah vil projektet skabe nye muligheder for at viderføre det vigtige arbejde, der blev startet før og under
menneskerettighedskonferencen ved World Outgames 2009, som Sabaah gennemførte3. Konferencen
mobiliserede og organiserede et samlende netværk af NGO’er og aktivister4 fra forskellige lande i MENA
regionen5. Konferencen havde bl.a. fokus på at udveklse erfaringer og identificere ‘Good Practice', og samtidig
blev der arbejdet på at identificere strategiske muligheder for at etablere et organiseret arbejde for LGBTpersoner i Mellemøsten.
Fremme af LGBT-personers rettigheder er en integreret del af Sex & Samfunds mandat og indgår i
rådgivningsarbejdet i Danmark, bl.a. gennem Sexlinjen, seksualundervisning i 1/3 af landets skoler og Uge
Sex kampagnen. Sex & Samfund arbejder for fremme af LGBT rettigheder gennem internationale fora og
paraplyorganisationen IPPF6 og planlægger at udarbejde en strategi for fremme af LGBT rettigheder i de
udviklingslande, hvor organisationen arbejder. Her er interessen stor, men da temaet er følsomt, særligt i
Afrika og Mellemøsten, ønsker organisationen at indhente erfaringer på området samt indgå i et samarbejde
med andre danske organisationer med henblik på fælles erfaringsopsamling og udviklingsarbejde.

3

World Outgames er er en international sports- og kulturbegivenhed, under GLISA (The Gay and Lesbian International Sport Association). Den 25.
juli til 2. august 2009 blev World Outgames afholdt i København, med forskellige sportsstævner og en storstillet menneskerettighedskonference
afholdt i DR Byen.
4 Helem, Beirut (www.helem.net), Al-Qaws, Jerusalem (www.alqaws.org/q/), Aswat – Palæstina (www.aswatgroup.org/), Meem – Libanon
(http://meemgroup.org/news/) samt enkeltpersoner fra Syrien, Jordan, Egypten, Tunesien, Marokko og Algeriet.
5 Mellemøsten og Nordafrika.
6 International Planned Parenthood Federation, som er aktiv i mere end 180 lande og har seks regionale kontorer.

2. Initiativets forankring, eget bidrag og organisering (max. 1 ½ sider)
2.1 Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder eventuelle møder og
forundersøgelser.
Der har vist sig en ganske stor interesse blandt danske NGO’er for at inddrage LGBT-problemstillinger i deres
arbejde. LGBT Danmark har stået som medarrangør på flere arrangementer, hvor forskellige konstellationer af
organisationer har deltaget. Det drejer sig blandt andet om:
- Et åbent debatarrangent i 2010: LGBT-rettigheder og udviklingsbistand: Hvordan hænger rettigheder og
udviklingsbistand sammen?
- En fælles kronik i Information: Der findes bøsser i Afrika.
- Et møde hos Institut for Menneskerettigheder med deltagelse af en række NGO'er, Danida, UM og med
oplæg fra bl.a. den norske LGBT-organisation, LHH, om deres erfaringer med LGBT og norsk
udviklingsbistand. Deltagerne på mødet udtrykte stor interesse for at inddrage LGBT-rettigheder i deres
arbejde, men efterlyste også let tilgængelig viden om LGBT generelt og i forbindelse med bistandsarbejde.
- LGBT Danmark har gennem en længere periode været i dialog med udviklingsministre og Danida for at få
udarbejdet en dansk LGBT-politik på udviklingsområdet, som det kendes fra en lang række af de lande, vi
normalt sammenligner os med, samt om implementering af EU’s ”Toolkit to Promote and Protect the
Enjoyment og all Human Rights by Lesbian, Gay. Bisexual and Transgender (LGBT) People” i dansk
udviklings- og udenrigspolitik.
Konstellationen af organisationer bag denne ansøgning har alle kunnet se en direkte anvendlighed af projektets
resultater.
2.2 Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer til initiativet f.ex. medarbejder tid, økonomisk
bidrag og ledelsens opbakning?
Organisationerne bag denne ansøgning har alle haft spørgsmålet om dette netværksinitiativ oppe at vende på
ledelsesniveau. Alle har meldt tilbage, at der er behov for initiativet, og at de vil prioritere og støtte projektet. Se
tidligere mht. tidsforbrug. Der er nedsat en arbejdsgruppe, med deltagelse af alle organisationer, der skal sikre
den fornødne forankring og kvalitet, der vil fungere som styregruppe ved projektets start.
Som lead-organisation vil LGBT Danmark komme til at stå for størstedelen af de praktiske aktiviteter i denne
første fase. Organisatorisk placeres ansvaret for projektet hos organisationens Internationale Politiske Udvalg i
en arbejdsgruppe bestående af relevante ressourcepersoner, repræsentanter fra ledelsen og fra LGBT
Danmarks bibliotekstjeneste. Denne gruppe vil også have ansvaret for opdatering af webportalen efter projektets
afslutning. Ydermere vil LGBT Danmarks internationale netværk og søsterorganisationer med erfaring omkring
LGBT og udviklingsarbejde blive inddraget. Der vil blive ansat en projektkoordinator på deltid på LGBT
Danmarks sekretariat.
Dansk Flygtningehjælp vil først og fremmest deltage i kvalitetssikringen af projektet ved at deltage i styregruppen.
Sabaahs bestyrelse har tilkendegivet, at Sabaah vil bidrage med kontakter i Mellemøsten i forbindelse med
skabelsen af webportalen, samt byde ind med viden og erfaring i forbindelse med en konference i næste fase.
Sex & Samfund vil give input i form af deltagelse i styregruppe, backup vedrørende formidling og opbygning af
webportal (gennem vores informationsmedarbejder), kvalitetskontrol af dokumenter, før de lægges på
hjemmeside, og indgå i løbende kommunikation om de spørgsmål, der måtte opstå. Organisationen vil ligeledes
stå for organisation af den konference, der planlægges som en del af projektets anden fase i efteråret 2012.

2.3 Hvordan vil initiativet sikre at kapacitetsudviklingen forankres bredt i de deltagende organisationer?
Samarbejdet mellem de deltagende organisationer sikres ved nedsættelsen af en styregruppe med deltagelse af
repræsentanter fra alle de deltagende organisationer. Styregruppen skal følge projektets gennemførelse og
kvalitet. Blandt andet skal den etablere procedurer omkring publicering af materiale – dels for at sikre kvaliteten
og dels for at tjekke for eventuelt følsomme oplysninger.
Organisationerne vil også alle blive bedt om at levere input til web-portalen på deres særlige arbejdsområder,
således at projektet inddrager deres viden og imødekommer deres behov.
Via Asylafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, vil de indhentede oplysninger endvidere kunne videreformidles i
det internationale arbejde i mange af de lande, hvor Flygtningehjælpen opererer.
2.4 Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. medlemmer af denne),
ansvarsfordeling, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt
økonomistyring.
Styregruppen med deltagelse af repræsentanter fra alle de deltagende organisationer udstikker de overordnede
retningslinier for projektets afvikling og sikrer dets gennemførelse og kvalitet.
LGBT Danmark er lead-organisation og ansætter en projektkoordinator. Projektkoordinatoren vil i det daglige
referere til arbejdsgruppen under det Internationale Politiske Udvalg.
Projektkoordinatoren vil få det som sit ansvarsområde at drive projektet frem samt at styre projektets økonomi.
2.5 Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg arbejdsbeskrivelse for evt.
koordinator og/eller konsulenter.
En del af projektet vil blive udført af frivillige i LGBT Danmark, ligesom der vil komme input fra de øvrige
deltagende organisationer. For at sikre den nødvendige kvalitet og fremdrift ansættes en projektkoordinator med
erfaring omkring udvikling af web-portaler og styring af lignende projekter, organisatorisk og økonomisk.

3. Aktiviteter og resultater (max. 1 side)
3.1 Beskriv kort initiativets (hoved)aktiviteter for hele perioden og de resultater, som de forventes at føre til
(aktiviteter og indikatorer listes i bilag 3).
Projektets første fase, hvortil der med denne ansøgning søges finansiering, består af to elementer:
- En LGBT-webportal for udviklings- og menneskerettighedsorganisationer, herunder en vidensdatabase med
oversigt over udviklingslandes lovgivninger, dokumenter, toolkits, eksempler på best practice, links og andre
relevante oplysninger om emnet.
- Udarbejdelse, trykning og distribution af en dansk LGBT guide/-minihåndbog for udviklings- og
menneskerettighedsorganisationer.
Som led i projektets anden fase, der planlægges afviklet i efteråret 2012, vil der blive afholdt en konference med
fokus på LGBT-menneskerettigheder i det globale Syd med deltagelse af såvel danske organisationer som
ressourcepersoner fra Syd. Konferencen forventes afholdt på Christiansborg. Denne fase vil også indeholde
ideudvikling til aktiviteter, der er rettet mere direkte mod partnere i Syd.
3.2 Beskriv hvordan aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og eventuelt evalueret herunder hvordan
medlemsorganisationerne inddrages.
Projektets styregruppe vil løbende følge projektets udførelse og evaluere dets fremskridt. Det er dette udvalgs
opgave at sikre kvalitet, anvendelighed og tilgængelighed af webportal og minihåndbog, særligt med henblik
på deres egne organisationers behov. Materialernes publikation vil være dokumentation i sig selv.
Denne første fase af projektet sluttes af med en samlet evaluering og diskussion, hvor der tages stilling til, om
der er behov for yderligere tiltag, samt lægger op til konferencen, der planlægges afholdt som led i projektets
anden fase.
3.3 Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. forskningsnetværk.
Der vil i november i år blive afholdt et fyraftensmøde om LGBT i Syd i Projektrådgivningens regi, arrangeret af
LGBT Danmark. Lignende arrangementer vil forventes afholdt i 2012 hos Projektrådgivning eller andre.

4. Metode og vidensdeling (max. 1 sider)
4.1 Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder der vil anvendes til kapacitetsopbygning, formidling, vidensdeling
og erfaringsudveksling samt eventuel fortalervirksomhed.
- Beskriv hvordan disse bygger på tidligere erfaringer, best practices og lessons learnt.
- Beskriv eventuelle nye metoder og tilgange til temaet.
- Redegør for hvordan erfaringer fra syd tænkes inddraget.
En overskuelig, velorganiseret LGBT-webportal, som foreslået, vil lette målgruppens – praktikerne i
bistandsorganisationerne og andre interesserede – adgang til information. En sådan webportal eksisterer ikke
på nuværende tidspunkt. Denne type informationer ligger i dag spredt efter f.eks. emner og målgrupper hos en
lang række forskellige organisationer, institutioner og institutter. Medmindre man besidder en stor LGBT-viden
og kendskab til de enkelte websteder og databaser er det ganske svært og tidskrævende at finde den
relevante information.
LGBT-webportalen vil rumme en oversigt over udviklingslandes lovgivninger, eventuelle LGBT-organisationer,
relevante dokumenter for LGBT-rettigheder, toolkits, eksempler på best practices, links samt andre relevante
oplysninger om emnet.
Det vil være en vigtig del af projektet, at de deltagende organisationer og andre NGO’er bliver bedt om at
levere information og dermed bidrage til skabelsen af portalen. Det vil medvirke til at sætte LGBT-spørgsmål
på dagsordenen.
Det er tanken, at webportalen kommer til at ligge som en selvstændig hjemmeside - LGBTnet.dk - under NGOForums multi-site. Det er en både økonomisk og driftsmæssigt hensigtsmæssig løsning. Den forventes at
være tilgængelig ved udgangen af juni 2012, således at den kan bruges i forbindelse med henvendelser til
NGOer og andre som introduktion til projektets emneområde og i forbindelse med oplæg og invitation til
LGBT-konferencen.
LGBT guide/-minihåndbog for udviklings- og menneskerettighedsorganisationer produceres efterfølgende i
såvel en webudgave som i danske og engelske trykte versioner. De trykte udgaver bliver eksempelvis omdelt i
forbindelse med konferencen og givet til danske NGO’er til distribution i deres netværk. Håndbogen vil vise
videre til den mere omfattende webportal.
De deltagende organisationers navn, logo og link vil figurere på LGBTnet.dk samt på de materialer, der bliver
udarbejdet under dette initiativ, ligesom beskrivelsen af projektet og dets styregruppe være at finde på
hjemmesiden, hvis de selv ønsker det.
4.2 Beskriv hvorledes den opnåede faglige viden og resultater formidles til medlemsorganisationer og andre.
Webportal og minihåndbog er vidensformidling i sig selv. Men materialet vil også søges omtalt på U-landsnyt og i
organisationernes blade og nyhedsbreve. Endelig skal de ses i sammenhæng med den konference med fokus
på LGBT-menneskerettigheder i det globale Syd, der planlægges afholdt for danske NGO’er, politikere og
embedsmænd som projektets anden fase i efteråret 2012. Konferencen sigter mod at give konferencedeltagerne
indsigt i LGBT-problemstillinger i Syd og, i forlængelse heraf, hvordan denne viden kan omsættes til konkret
handling hos danske NGO'er. Blandt talerne vil også være repræsentanter fra Syd.

5. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet
6. Bilag
Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren):
Bilagsnr.
1
2
3
4.

Bilagstitel:
Liste over medlemmer, deres egen-bidrag/involvering og eventuelt institutionel forpligtelse.
Budget (Brug venligst format).
Aktivitetsplan (Brug venligst format).
Arbejdsbeskrivelse for projektkoordinator.

NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere
information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen.

