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Afsluttende narrativ rapport 
KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER 
 

Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigs-
ministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO 
FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator 
på pts@ngoforum.dk.  
 
Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog – eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form 
ikke overskride 3 sider (eksl. forsiden og bilag).  

 
Generelle oplysninger og finansiel rapportering 

 

1.  J.nr.  NF 130 

2.  Initiativets navn og kontakt person LGBT i Syd. Konference på Christiansborg. Tania Dethlefsen (oprinde-
ligt Birgit Lindsnæs). 

3.  Værtsorganisation Sex & Samfund 

Adresse, postnummer og by Rosenørns Allé 14, 1634 København V. 

Kontaktperson (navn og email) Anders Sønderriis, as@sexogsamfund.dk 

4.  Projektperiode for bevillingsaftalen Start (dag/måned/år) Afslutning (dag/måned /år) 

 1. juli 2012 31. december 2012 

5.  Rapporteringsperioden  1. juli 2012 – 31. december 2012 

6.  Samlede omkostninger Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk 

(i DKK – inkl. administrationsvederlag) 156.053 kr. 104.695,93 

7.  NGO FORUMs bidrag til projektet Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt) Faktisk 

(i DKK – inkl. Administrationsvederlag) 100.000 kr. 94.204,94 kr. 

8.  Andre finansieringskilder (medfi-
nansiering) 

Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt 
budget) 

Faktisk 

(i DKK – inkl. Administrationsvederlag) 56.053 kr. 10.490,99 kr. 

9.  Koordinator timer/uge 220 timer/30 uger 220 timer/30 uger 
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Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed 
  

10.  Planlægning og samarbejde 

Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? 
Styregruppen med repræsentanter for hver af de ansøgende organisationer – Sex & Samfund, LGBT Danmark, 
Sabaah og Dansk Flygtningehjælp – har været inde over alle strategiske beslutninger omkring afholdelsen af konfe-
rencen, herunder det konkrete indhold af konferencen. Derudover har alle organisationerne bidraget til at dele infor-
mation om konferencen i deres netværk. 
 
Mere specifikt har Sex & Samfund været ansvarlig for implementering af konference og workshop samt samarbejde 
med politikere og medier. 
LGBT Danmark og Sabaah har bidraget konkret til indholdet på konferencen i form af oplæg og videoindlæg. 

Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne? 
Ressourcepersoner fra Amnesty International og Institut for Menneskerettigheder blev inviteret til styregruppen ifm. 
afholdelsen af konferencen og har også bidraget til at dele information om konferencen i deres netværk. 
Amnesty International har bidraget økonomisk til konferencen, samt arrangeret ophold for den ene keynote speaker. 
Institut for Menneskerettigheder har bidraget konkret til indholdet på konferencen i form af oplæg. 

Hvem deltog i aktiviteterne og hvorfor var det vigtigt at bringe dem sammen?  
Konferencen er Fase 2 af et projekt med det formål at sætte mere fokus på LGBT-personers rettigheder i Syd. Styre-
gruppen var derfor den samme som i Fase 1. Amnesty International og Institut for Menneskerettigheder blev inviteret 
til at deltage pga. deres kapacitet indenfor området. 

11.  Kapacitetsudvikling  

Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den vi-
den/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrere dette.  
Der blev i forlængelse af konferencen udarbejdet et dokument med anbefalinger til organisationer, der planlægger at 
inddrage et LGBT-fokus i deres aktiviteter. Det er en integreret del af projektets 3. fase, at blandt andet disse anbefa-
linger skal inddrages i de deltagende organisationers arbejde. 

Vidensdeling og kommunikation –  

 På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressour-
cer, kommunikation og disseminering (filtering)? 
Et af hovedformålene med konferencen var at udbrede kendskabet til webportalen og minihåndbogen, der 
blev udarbejdet i Fase 1. Der var derfor på konferencen sat særlig tid af til introduktion af disse ressourcer. 
Derudover blev konklusionerne af konferencen samlet i ovennævnte dokument med anbefalinger, som blev 
delt med alle personer og organisationer, der deltog i konferencen. 

 Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guide-
lines, best practices, reviews og evalueringsrapporter). 
Dette var et formål i sig selv i Fase 1 og derfor ikke tænkt ind i Fase 2, hvis formål var disseminering. 

 

12.  Innovation og nytænkning 

Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis): 
 

13.  Fortalervirksomhed 

Hvilke fortalermålsætninger har de samarbejdende organisationer haft eller forfulgt i perioden (politik og debat) og 
hvilke resultater er opnået? 
Projektet havde som eksplicit formål i højere grad at sætte LGBT-problemstillinger på den udviklingspolitiske dagsor-
den. Udviklingsministeren blev derfor inviteret til at åbne konferencen, som desuden blev arrangeret i samarbejde 
med Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder på Christiansborg. De 
to Udviklingsordfører fra henh. Venstre og SF deltog i den afsluttende paneldebat, mens repræsentanter fra flere 
forskellige partier deltog som tilhørere (da konferencen foregik på Christiansborg var folketingspolitikerne ikke til-
meldt, men der var som minimum deltagelse af Stine Brix (EL) og Flemming Møller Mortensen (S)). Udviklingsmini-
steren har derudover ved flere lejligheder efterfølgende sat fokus på LGBT-problemstillinger. 
Og selv om det sidste ikke nødvendigvis kan kobles direkte til konferencen, vurderes projektets målsætning om at 
skabe politisk opmærksomhed omkring på LGBT-problemstillinger sammen med ovenstående som opnået. 
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Aktiviteter og resultater 
 

14.  Fakta box  

Antal åbne/offentlige arrangementer  

Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer   

Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde 
med anden organisation) 

1 konference 

Antal deltagere i større konferencer  123 pers. 

Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning) 1 workshop 

Antal deltagere i kursus/workshops/træning  13 pers. 

Antal persondage (antal deltagere * antal dage) 13 

Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper 8 faste medlemmer af styre-
gruppen + 2 særligt inviterede 

 
 

15.  Resultater 

For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 2. 

Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug 
gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner.  
Ansøgningens målsætninger er alle blevet nået i tilfredsstillende grad.  

 Antallet af deltagere i konferencen, både det samlede antal og personer fra målgruppen, var væsentligt høje-
re end forventet 

 Der var interesse for konferencen fra både Udviklingsministerens og Folketingets Tværpolitiske Netværk for 
SRSRs side, hvilket vurderes som et tilfredsstillende resultat ift. at sætte emner på den udviklingspolitiske 
dagsorden 

 Det lykkedes at skabe en vis mediemæssig opmærksomhed omkring temaet gennem pressemeddelelser om 
konferencen og andre emner relateret til LGBT-problematikker (bl.a. om sammenhæng mellem FN resolution 
og diskrimination af LGBT-personer), som emnet taget i betragtning vurderes at opfylde projektets mål i til-
fredsstillende grad 

 Konferencen bidrog til en række brugbare anbefalinger til danske udviklingsorganisationer fra ressourceper-
soner på området 

 Repræsentanter fra 7 forskellige organisationer (4 organisationer som ikke er blandt organisationerne bag 
projektet) benyttede muligheden for at lære mere om at arbejde med LGBT-personers rettigheder ved work-
shoppen, hvilket var tilfredsstillende i forhold til målet for workshoppen, der pga. den meget begrænsede vi-
den om og erfaring med dette temaer blandt danske organisationer var sat lavt 

16.  Opfølgning 

Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)?  
Organisationerne bag projektet har fået godkendt en Fase 3, hvor fokus i højere grad er flyttet over på kapacitetsop-
bygning af danske udviklingsorganisationer, nu hvor der er skabt en vis opmærksomhed omkring problemstillingerne. 

17.  Problemer og justeringer 

Hvilke problemer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden?  
Ikke nogen af nævneværdig betydning. 



Rapporteringsformat – Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer 

Format udarbejdet den 01.03.2012     Side 4 af 4 

 

Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)? 

 Der er et mindre underforbrug på budgetlinjen ’Oplægsholdere’. Det skyldes at udgifterne til den ene af de to 
oplægsholdere er afholdt direkte af Amnesty. Derfor er bogføringen for denne ikke bogført i Sex & Samfund, li-
gesom Amnestys samfinansiering er tilsvarende mindre end forudsat i det godkendte budget.   
 

 Som det fremgår af forbruget på bevillingen ift. det godkendte budget, er der ikke blevet brugt nogle midler til 
budgetlinjerne ’Annoncering’ og ’Workshop med deltagelse af NGO-repræsentanter og oplægsholder fra Syd’. 
Årsagen til dette, skyldes en væsentligt større interesse for konferencen end antaget. Der var derfor mod for-
ventning ikke brug for at annoncere for konferencen. 
 

 Årsagen til at der ikke er forbrugt midler på budgetlinjen ’Workshop med deltagelse af NGO-repræsentanter og 
oplægsholder fra Syd’ skyldes, at indholdet af workshoppen blev ændret undervejs. Oprindeligt var det planlagt 
at afholde workshoppen eksternt og at invitere en udenlandsk oplægsholder, men da begge udenlandske op-
lægsholdere på konferencen også havde mulighed for at deltage i workshoppen, blev det vurderet unødvendigt 
også at invitere en tredje oplægsholder. 

 

 

SAMMENDRAG 
 

18.  Sammendrag (max 1/3 side) 

Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max. 
1/3 side). 
Resultater: 
Projektets vigtigste mål – at skabe opmærksomhed om LGBT-problemstillinger i Syd blandt danske udviklingsorga-
nisationer og andre væsentlige udviklingsaktører gennem afholdelsen af en konference – blev opnået i særdeles 
tilfredsstillende grad. 69 personer repræsenterende 20 forskellige danske ngo’er og Udenrigsministeriet deltog i kon-
ferencen. Det lykkedes derudover at skabe opmærksomhed omkring den webportal, der blev udarbejdet i første fase 
af projektet. Den har siden lanceringen umiddelbart før konferencen i slutningen af oktober 2012 per 16. januar i alt 
har været besøgt 900 gange, mens de 15 mest besøgte undersider har været besøgt 450-700 gange. 
 
Ift. projektets mål om at sætte LGBT-problemstillinger på den udviklingspolitiske dagsorden, antages det at Ud-
viklingsministerens og to folketingsmedlemmers deltagelse i konferencen har bidraget til dette. At emnet er kommet 
på den udviklingspolitiske dagsorden -  selv om det nok er vel optimistisk at tilskrive konferencen dette alene – illu-
streres af godkendelsen 1. november (to dage efter konferencen) af en Danida-bevilling til den internationale AIDS-
alliance IHAA på 25 mio. kr., som blandt andet LGBT-organisationen Sexual Minorities Uganda er en del af. 
 
Endelig er projektets mål om at afdække mulighederne for LGBT-orienterede aktiviteter i Syd blevet opfyldt med en 
række anbefalinger til at arbejde med disse og fulgt op med en ansøgning om en 3. fase af projektet, der er blevet 
godkendt. 
 
Læring: 
Evalueringsskemaer fra deltagerne i konferencen har givet input til en evaluering af konferencen ift. hvordan formatet 
for og indholdet i de forskellige oplæg fungerede. Generelt er der tilfredshed af kvaliteten af ekspertindlæggene, 
mens nogle deltagere udtrykker, at den afsluttende paneldebat med deltagelse fra salen godt kunne have fungeret 
bedre. 

 

BILAG 
 
Bilag 1: Finansiel rapport i forhold til oprindelig budget. 
Bilag 2: Resultat rapportering 
Bilag 3: Program for konferencen 
Bilag 4: Deltagerliste 
Bilag 5: Dokument med anbefalinger fra konference 



 

Afsluttende narrativ rapport - kapacitetsopbygningsaktiviteter 

Bilag 2: Resultater 

Målsætninger (fra ansøgningen) Resultat/Indikator (fra ansøgning) Faktiske resultater (i forhold til indikatorerne) Gennemførte aktiviteter 

At danske udviklingsorganisationer 
modtager konkret information om, hvordan 
de i samarbejde med partnere kan 
adressere LGBT problemstillinger i Syd 

Bred deltagelse i konference fra de danske 
udviklingsorganisationer 

Der var bred deltagelse fra de danske 
udviklingsorganisationer, idet 123 personer deltog i 
konferencen, hvoraf 69 personer repræsenterede 
organisationer fra den direkte målgruppe1 

Afholdelse af konference 
på Christiansborg 30. 
oktober 2012 

At LGBT-problemstillinger sættes på den 
udviklingspolitiske dagsorden 

At minimum én ordfører fra et folketingsparti 
indenfor et område relateret til LGBT rettigheder 
formelt er med til at afholde konferencen 
 
At der indgås partnerskab om dækning af 
konferencen med minimum ét landsdækkende 
medie, samt andre medier f.eks. Ulandsnyt 
 
 
Deltagelse af medlemmer fra Folketingets 
Tværpolitiske Netværk for SRSR 

Den udviklingspolitiske ordfører fra SF var medarrangør 
af konferencen 
 
 
Det lykkedes ikke indgå et decideret partnerskab med et 
landsdækkende medie, men konferencen var omtalt i 
Information, Magasinet Udvikling og 
Udenrigsministeriets nyheder 
 
Folketingets Tværpolitiske Netværk for SRSR var 
medarrangør af konferencen. 

 
 
 
 
Udarbejdelse af en kronik 
og flere 
pressemeddelelser 

At afdække mulighederne for LGBT 
orienterede aktiviteter i Syd 

Dokument med konklusioner fra konference 
udformet 

Se bilag 4. Anbefalinger fra oplægsholdere og 
paneldeltagere blev samlet i et dokument og delt med 
konferencedeltagerne og internationalt 

 

(Denne aktivitet blev tilføjet projektet som 
respons på bevillingsbrevet anbefaling om 
større ambition ift. konferencen som 
kapacitetsudviklende aktivitiet) 

At facilitere et møde hvor interesserede 
organisationer har mulighed for at diskutere 
arbejde med LGBT-personers rettigheder i 
et egnet forum 

 Der blev afholdt en workshop, hvor repræsentanter for 
de deltagende organisationer (Afrika Kontakt, AIDS-
Fondet, Fair Trade Danmark, Institut for 
Menneskerettigheder, LGBT Danmark, Sabaah og Sex 
& Samfund) diskuterede muligheder for at arbejde med 
LGBT-personers rettigheder med Frank Mugisha og 
Sunil Pant som ressourcepersoner 

Afholdelse af workshop 
29. oktober 2012 

 

                                                           

1 Afrika Kontakt, AIDS-Fondet, Amnesty International, Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, DanWatch, DMR-U, Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, Institut for Menneskerettigheder, LGBT Danmark, 

Mellemfolkeligt Samvirke, NGO Forum, Sabaah, Sex & Samfund, Sex og Sundhed, SILBA, Udenrigsministeriet, Unge med Handicap, Väestöliitto (Finland) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Time Speaker Contents 

12.00-12.10 

Tania Dethlefsen 

International Director, 
Sex & Samfund 

Welcome and short introduction to the purpose of conference 

12.10-12.30 

Christian Friis Bach 

The Danish Minister 
for Development 
Cooperation 

Opening remarks: The indivisibility of human rights and the 
principle of non-discrimination 

The Danish Minister for Development Cooperation places the issue 
of discrimination against LGBT persons in the context of the new 
official Danish development cooperation strategy. 

12.30-12.50 

Bjarke Oxlund  

Vice Chairman, Sex & 
Samfund 

The importance of broad support to LGBT organisations in the 
South in ensuring the non-discrimination of LGBT persons 

Bjarke Oxlund argues that LGBT organisations in the South in many 
places need assistance to ensure the non-discrimination of LGBT 
persons and exemplifies how discrimination against LGBT persons 
often leads to social deprivation. 

12.50-13.00 

Julie Breinegaard 

Project Coordinator, 
LGBT Denmark 

Resources and tools for addressing LGBT aspects 

Julie Breinegaard introduces the newly published website 
LGBTnet.dk, which is a resource site for NGOs where tools to 
addressing LGBT issues in development cooperation are available. 

13.00-13.30 
Lunch and individual 
reflection 

The lunch break presents the opportunity of getting your hands on 
the freshly published miniguide on LGBT rights in development 
cooperation. 

13.30-13.50 

Fergus Kerrigan 

Head of ‘Access to 
Justice Programme’, 
The Danish Institute 
for Human Rights 

LGBT rights in the South – the broader picture 

Fergus Kerrigan provides an overview of the status of LGBT rights 
legislation in the South and discusses how national and 
international human rights systems can be used to promote the 
rights of LGBT persons. 

13.50-14.15 

Frank Mugisha 

Executive Director, 
Sexual Minorities 
Uganda 

LGBT rights in Uganda and the role of international organisations 

Frank Mugisha introduces the activities of Sexual Minorities Uganda 
(SMUG) and discusses the role of international support and 
development cooperation. 

14.15-14.30 Coffee break  

Conference October 30, 2012 at Fællessalen, Christiansborg: 
 

SEXUAL MINORITY DISCRIMINATION AND DEVELOPMENT COOPERATION 

- THE IMPORTANCE OF INTEGRATING LGBT RIGHTS INTO DEVELOPMENT PROGRAMS 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14.30-14.40 

Video message from 
Qasim Iqbal 

Executive Director, 
Naz Pakistan 

Homosexuality in Pakistan = 100 whiplashes or stoning to death 

The video is introduced by Fahad Saeed from Sabaah and presents 
Qasim Iqbal who is the founder and executive director of the first 
LGBT organisation in Pakistan. 

14.40-15.05 

Sunil Pant 

Member of 
Parliament and head 
of Blue Diamond 
Society, Nepal 

Challenges and achievements in Nepal 

Sunil Pant presents the work and achievements of Blue Diamond 
Society, which include the legalization of same-sex marriage and 
the recognition of the third gender. 

15.05-15.50 Panel debate 

Turning good intentions into action 

The panel discusses how good intentions can be converted into 
actual change by addressing the role of different actors in Danish 
Development Cooperation. 
 
Panelists 

Lisbeth Bech Poulsen (MP), Jakob Ellemann-Jensen (MP),  
Ib Petersen (State Secretary for Development Policy), Lars Normann 
Jørgensen (Secretary General, Amnesty Int.), Vagn Berthelsen 
(Secretary General, Ibis), Frank Mugisha and Sunil Pant 

15.50-16.00 
Sex & Samfund and 
LGBT Denmark 

How do we proceed from here? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


