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Kortlægning af medlemmer og ressourcer i netværket for programmatisk 

klimaarbejde i udviklingslande 

 

Denne kortlægning er resultatet af en undersøgelse blandt medlemmerne af netværket for programmatisk 

klimaarbejde i udviklingslande. Formålet med undersøgelsen er, at få kortlagt ressourcer og kompetencer 

hos de organisationer, institutioner og virksomheder, der deltager i det kapacitetsopbyggende forløb 

omkring programmatisk klimaarbejde i udviklingslande. Kortlægningen skal gøre det lettere for deltagerne 

at identificere ressourcer og viden og dermed også at erfaringsudveksle. Samtidig kan undersøgelsen også 

gøre det lettere for medlemmerne at identificere mulige samarbejdsområder på tværs af organisationer og 

faglige kompetencer og dermed også give øget adgang til tværgående samarbejder. 

Kortlægningen er baseret på en skemaundersøgelse, der har været sendt ud til netværkets ca. 35 

medlemmer, repræsenterende 20 forskellige institutioner. Skemaet blev besvaret på vegne af 15 

institutioner. 

En god del af informationen fra spørgeskemaerne er samlet i de vedlagte bilag, der er ment som et 

instrument, der kan hjælpe netværkets medlemmer til at identificere kompetencer og erfaringer indenfor 

netværket og dermed gøre det lettere at vidensdele, trække på hinandens erfaringer og samarbejde på 

tværs.  

Bilag 1 er således en oversigt over de organisationer, der har deltaget i undersøgelsen, deres 

kontaktinformationer og kort om deres klimastrategi og eventuelt tilknyttede netværk. 

Bilag 2 er en projektoversigt over deltagernes klimaprojekter. Projekterne er sorteret efter forskellige 

kriterier: 2A er en projektoversigt sorteret på organisation, 2B er sorteret efter land/region, 2C er sorteret 

efter tema, mens 2D tager udgangspunkt i projekternes fokus. 

Bilag 3 samler medlemmernes svar angående kapacitetsopbygning og tværgående samarbejder. 

Samtidig er forskellige tools og evalueringer fra netværkets medlemmer blevet samlet og gjort tilgængelige 

på netværkets Groupsite: http://klima.groupsite.com  

Dette skriv giver en kort opsummering af informationen i bilagene, og samler op på besvarelserne omkring 

muligheder og ønsker i forhold til kapacitetsopbygning og tværgående samarbejder. 
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Organisationer og projekter 

Netværket for programmatisk klimaarbejde i udviklingslande består af en forskelligartet skare af 

organisationer, forskningsenheder og private konsulenter (bilag 1). Medlemmerne befinder sig på 

forskellige niveauer i forhold til arbejdet med klimaforandringer, har forskellige erfaringer og fokuserer på 

forskellige emner og temaer (bilag 2). Eksempelvis er de to skov organisationer, Verdens Skove og 

Skovdyrkerne, de organisationer, der umiddelbart har flest klimarelaterede projekter i deres portfølje. 

Naturligt nok er disse fokuseret omkring arbejde med skove, mens en organisation som CARE har en del 

erfaring med tilpasningsaktiviteter. Et andet eksempel er forskningsinstituttet DIIS, der i mange år har 

beskæftiget sig med klimaproblematikken og har flere forskningsprojekter på området, mens andre 

organisationer som eksempelvis Sex og Samfund, først lige er begyndt at snuse til klimaproblematikken. 

Samtidig er der også ret stor spredning i, hvor medlemmerne implementerer deres klimaprojekter. 

Regionalt set er der dog dobbelt så mange projekter i Afrika som i Sydamerika. Ligesom der også er nogle 

lande, som Mozambique og Vietnam, der bliver prioriteret højere end andre (bilag 2B), også på tværs af 

organisationerne.   

I forhold til temaerne for organisationernes projekter (bilag 2C), så er der en tendens til, at 

organisationerne fokuserer på et enkelt tema i deres projekter. Mest tydeligt er det for temaerne ’skov’ og 

’naturkatastrofer’, mens temaer som ’vand’ og ’landbrug/fødevaresikkerhed’ også indeholder projekter der 

går på tværs af temaer.  

Ser man i stedet på fokus for projekterne (bilag 2D), så er der større variation af organisationer indenfor de 

forskellige kategorier som eksempelvis mitigation, tilpasning og advocacy. Dog er der enkelte overskrifter ’ 

service delivery’ og ’konflikt’, hvor der kun er en enkelt organisation der arbejder med konkrete projekter. 

Indenfor disse to kategorier, vil det derfor være svært, at udveksle konkrete erfaringer mellem netværkets 

medlemmer. 

Skemaerne i bilag 2 kunne tyde på, at der i højere grad er grobund for at udveksle erfaringer og viden i 

forhold til fokusområder som tilpasning og advocacy frem for indenfor specifikke temaer som skov, og 

vand. Erfaringerne fra de hidtil afholdte temamøder viser dog, at det ikke nødvendigvis er et problem at en 

sådan diskussion tager udgangspunkt i et konkret projekt med et specifikt tema, tværtimod.  

Samtidig bør der være mulighed for, at netværkets medlemmer kan udveksle erfaringer i forhold til 

klimaarbejde i et specifikt områder, eller deler viden, der kan overføres eller tages i betragtning i arbejdet i 

andre lande og regioner.  

 

Kapacitetsopbygning 

I spørgeskemaet blev medlemmerne bedt om at svare på, indenfor hvilke områder af programmatisk 

klimaarbejde i udviklingslande de så et behov for viden og kapacitetsopbygning. I den forbindelse efterlyser 

flere medlemmer kapacitetsopbygning i forhold til mainstreaming af klima i eksisterende projekter. Både i 

forhold til at opbygge kapacitet hos medarbejderne i Danmark, men især hos partnere i 

samarbejdslandene. Både generelt og i form af konkrete tools. 

Derudover efterlyses der mere viden om, hvordan der arbejdes med klima indenfor specifikke temaer. 

Herunder skovbevarelse, rettighedsbaseret tilgang, fødevaresikkerhed, sundhed og konflikt. 
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Tværgående samarbejder 

I forhold til hvor og hvordan der er mulighed for tværgående samarbejder mellem forskningsinstitutioner 

og NGO’er, efterlyses der på et overordnet niveau mere vidensdeling omkring ny forskning og forsker/NGO 

samarbejde omkring konkrete cases, hvor forskere kan komme med viden, mens NGO’er bidrager med 

erfaring. Eksempler på konkrete områder, hvor der efterlyses mere viden eller konkrete projekter og inputs 

er Verdens Skove, der gerne vil have mere viden og samarbejde omkring afskovningsrater og lækage, mens 

Ulandssekretariatet kunne forestille sig et forskersamarbejde, hvor forskerne bidrager med at få afdækket 

specifikke problematikker omkring grønne jobs.  

Andre emner der nævnes som muligt grundlag for tværgående samarbejde er input i forbindelse med 

innovative landbrugsmetoder, teknikker til at sikre en tilstrækkelig fødevare produktion og data i 

forbindelse med sundhed.  

Derudover er der også forskellige forslag til mekanismer, der kan fremme det tværgående samarbejde som 

eksempelvis udsendelse af praktikanter, en ressourcebase over lokale klimakonsulenter, og en 

’opslagstavle’, der samler information om partnerrelevante kurser i Syd. Desuden har der tidligere været 

forslag om en opgavebørs, hvor studerende kan finde emner der ønskes belyst. 

Det kan overvejes, hvorvidt det ligger indenfor rammerne af dette netværk, i højere grad at facilitere 

tværgående samarbejder, eksempelvis gennem nogle af de ovenfor foreslåede mekanismer. Det 

nuværende netværks tidsramme taget i betragtning, ville dette dog enten kræve en høj grad af ejerskab til 

en eventuel mekanisme fra medlemmernes side. Alternativt kan det være en del af en eventuelt ny 

netværksansøgning. Tilbagemeldingerne kan dog bruges i det videre arbejde med netværket i forhold til 

planlægning af fremtidige aktiviteter. Besvarelserne omkring kapacitetsopbygning og tværgående 

samarbejde er desuden samlet i bilag 3 og medlemmerne opfordres til at bruge disse i forhold til eventuelle 

tværgående samarbejder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlægningen blev foretaget af netværkets koordinator Tasia Spangsberg Christensen 



Bilag 1

Kontaktpersoner E mails netværk Klimastrategi

CARE International

Poverty Environment and Climate Change 

Network (PECCN)

Tasia Spangsberg tchristensen@care.dk

Diverse netværker gennem CARE 

International, f.eks. Climate Action 

Network (CAN), Global Gender and 

Climate Alliance (GGCA), Climate, 

Community and Biodiversity Alliance 

(CCBA) m.fl.
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Mikkel Funder mfu@diis.dk

Udover forskellige internationale  

forskningsnetværk på udvikling  samt 

Climate Change Task Forcen, har vi særligt 

gode kontakter til nuværende og tidligere 

universiteter og forskningsuniversiteter i 

syd som interesserer sig for vand, klima og 

lokale institutioner.  Særligt Bolivia, 

Nicaragua, Mali, Zambia, Uganda, Vietnam 

og Nepal.

Forskellige afdelinger på DIIS arbejder med klima ift handel, 

governance osv. I vores egen afdeling er fokus på hvordan 

ulighed og lokale institutioner påvirker adgang til 

naturressourcer. Ift klima har vi dels arbejdet med emnet i 

policy-orienterede udredninger for Danida, og dels i 

forskningsprogrammer.
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Rolf Hernø rhernoe@care.dk

CARE har igennem mange år arbejdet med 

klimaproblematikken, både udviklingen af og 

implementeringen af programmer og projekter i 

udviklingslande og som en aktiv spiller i de internationale 

klimaforhandlinger og i dansk klimapolitik. CARE Danmark har 

specialiseret sig i at hjælpe verdens mest udsatte mennesker 

med at bekæmpe fattigdommen og tilpasse sig 

klimaforandringerne, ligesom også skov og carbon finance er 

prioriterede klimaemner i organisationen.



Birgitte Stieper bst@dmr.org

Ulrik Jacobsen uja@dmr.org

Steffen Erik Mey 

Rasmussen ser@dca.dk ACT Alliance: http://www.actalliance.org/

Mette Lund Sørensen mls@dca.dk

Humanitarian Accountability Partnership: 

http://www.hapinternational.org/

DMR-U er selv en paraply organisation for 

31 danske kirkelige organisationer, der 

arbejder med udvikling i tredje 

verdenslande. DMR-U fungerer både som 

et rådgivnings- og resursecenter for 

medlemmer og partnere, men samtidig 

også som en donor i kraft af en DANIDA 

finansieret miniprogram. 
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DMR-U målretter ikke støtte til klimafokuserede projekter, 

men har fokus på 3 hovedsektorer, nemlig 1) sundhed, 2) 

uddannelse og 3) styrkelse af lokal samfundsstrukturer/ social 

sektor.  DMR-U har ikke indflydelse på valg af projekter samt 

partnere, da dette er op til medlemsorganisationerne. 

Grundet disse vilkår, er DMR-U’s strategi at inspirere og 

influere medlemmer og deres partnere til at indarbejde bl.a. 

klimahensyn i deres projektarbejde samt i egne respektive 

organisationer. DMR-U har siden 2009 arbejdet med at 

fremme klimahensyn gennem: 1) Udarbejdelse af en policy 

’DMCDD Responding to Climate Change’, som kort skitserer 

problematikken omkring klimaforandringer samt introducerer 

climate mitigation (i et begrænset omfang) samt climate 

change adaptation. www.dmru.org. 2) Reviderede 

ansøgningsformater, så relevante ’klima-spørgsmål’ er 

integreret under strategi samt risikoanalysen. 3) Samarbejder 

med Danske Kirkers Råd, som har udarbejdet guidelines til at 

fremme ’grønne kirkelige organisationer’. Diverse tiltag er 

videreformidlet til DMR-U’s medlemmer. DMR-U er desuden 

selv gået foran på området og er i gang med at screene og 

integrere grønne og klimavenlige tiltag på sekretariatet. 4) 

Udfordringer – at sætte climate change mitigation på 

dagsordenen i syd!

Overordnet følger FKN "Guiding Principles on Climate Change" 

i vores globale ACT Alliance: 

http://www.actalliance.org/resources/policies-and-

guidelines/policies-group-a/GuidingPrinciples_English-

low.pdf/view FKN har herudover en klimaguideline som 

anvendes når nye projekter og programmer skal designes og 

godkendes.
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Charlotte Mathiassen nyimaling@mail.dk International Tibet Network

mest aktiv ved forberedelser til COP 15 mht at bringe Tibet på 

dagsordenen. Fokus på sammenhæng mellem 

klimaforandringer, miljø og menneskerettigheder + 

tvangsflytning af nomader som del af kinesisk 'mitigation' 

politik. Derudover fokus på tilpasningsstrategier + betydning 

af klimaforandringer i Tibet for resten af Asien. Strategi 

fremover er at samle så megen viden på dette område som 

muligt i internationalt samarbejde i og udenfor netværket

ANDROID (Academic Network for Disaster 

Resilience to Optimise Educational 

Developement)
CATALYST (Capacity development for 

hazard risk reduction & Adaptation)

Bjarne H. Pedersen

gv@ghanavenskabsgrupper

ne.dk
Jesper Saxgren saxgren@gmail.com

Rune Asholt asholt@gmail.com

Hans Jørgen 

Henriksen hjh@geus.dk
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Der er etableret en tænketank i Nordregionen i Ghana 

bestående af landbrugskonsulenter og forskere. Disse 

arbejder sammen med lokale bønder i området omkring 

udviklingen af landbrugsmetoder og teknikker til imødegåelse 

af effekterne af klimaforandringerne. Burkina Faso har også 

været besøgt for inspiration til ”best practise”

Most of GEUS’s current and previous work has been within 

climate impact studies including evaluation of present and 

future vulnerability to flooding, droughts, pollution and 

extreme events. However, GEUS also has moved into the 

climate adaptation and adaptive water management fields 

where different governance issues become important to 

consider.D
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På det institut på Arkitektskolen jeg er, er vi i de senere år 

begyndt at arbejde med problematikker omkring 

naturkatastrofer. Det drejer sig alt sammen om det 

bebyggede miljø, men spænder ellers fra de første shelters 

bliver sat op, organisering af flygtningelejrer til man begynder 

at bygge til eller nyt for at sikre sig til hvis der skulle ske en 

naturkatastrofe. Klimastrategien ligger både i at der som følge 

af den globale opvarmning sker flere naturkatastrofer, og i 

områder som ikke er blevet ramt før. Dermed er der et behov 

for bringe viden fra et område til at andet som er påvirket af 

andre forudsætninger. Det drejer sig også om at der bliver 

bygget klimarigtigt dvs. med brug af lokale og bæredygtige 

materialer, samt at bygge med den rigtige strategi for 

holdbarhed. Vi har frem til i dag gennemført flere workshops 

om emnet i bl. a. København, Mozambique, Brasilien, Italien 

og Tyrkiet.



Jørgen Eskemose 

Andersen jorgen.eskemose@kadk.dk

Michael Køie Poulsen mkp@nordeco.dk

Monitoring Matters 

www.monitoringmatters.org
Finn Danielsen fd@nordeco.dk I-REDD+ www.i-redd.eu
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Louis William 

Møllerfors

louis.mollerfors@piapium.n

et Global Compact www.gcnordic.net

Vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen klimastrategi, men 

hører under miljøstrategien. Det er en af årsagne til, at jeg 

deltager i dette netværk for at opnå mere erfaring inden for 

dette område. Jeg tror derfor det er begrænset, hvad jeg kan 

bidrage med til dette netværk.
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Nordeco works on the issues of global climate change from its 

general perspective on sustainable management of natural 

resources based on peoples’ own capacities.

På det institut på Arkitektskolen jeg er, er vi i de senere år 

begyndt at arbejde med problematikker omkring 

naturkatastrofer. Det drejer sig alt sammen om det 

bebyggede miljø, men spænder ellers fra de første shelters 

bliver sat op, organisering af flygtningelejrer til man begynder 

at bygge til eller nyt for at sikre sig til hvis der skulle ske en 

naturkatastrofe. Klimastrategien ligger både i at der som følge 

af den globale opvarmning sker flere naturkatastrofer, og i 

områder som ikke er blevet ramt før. Dermed er der et behov 

for bringe viden fra et område til at andet som er påvirket af 

andre forudsætninger. Det drejer sig også om at der bliver 

bygget klimarigtigt dvs. med brug af lokale og bæredygtige 

materialer, samt at bygge med den rigtige strategi for 

holdbarhed. Vi har frem til i dag gennemført flere workshops 

om emnet i bl. a. København, Mozambique, Brasilien, Italien 

og Tyrkiet.



Mia Lund Sørensen mls@sexogsamfund.dk

International Planned Parenthood 

Federation (IPPF)

Mette K. Schmidt mks@sexogsamfund.dk Population and Climate Change Alliance

Flemming Sehested fls@df-extension.dk
Karsten Raae kra@skovdyrkerne.dk
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Sex & Samfund arbejder med klima og miljø ud fra en 

rettighedsbaseret tilgang med fokus på adaptation. Fokusset 

er ret nyt for organisationen, og arbejdet er derfor stadig på 

begynderstadiet. Sex & Samfund udforsker mulighederne for 

at arbejde på følgende to niveauer.: 1) Implementere 

projekter i samarbejdslande i Syd, der kombinerer SRHR og 

konsekvenserne af klimaforandringer og det øgede pres på 

naturressourcerne – med fokus på at mindske fattiges 

sårbarhed overfor klimaforandringerne og øge deres mulighed 

for at tilpasse sig. Sex & Samfund påtænker at indgå i alliance 

med andre danske organisationer, der arbejder inden for 

klima og miljø. (Projektarbejdet er stadig i research-fasen). 2) 

Skabe opmærksomhed om sammenhængen mellem 

reproduktiv sundhed og bæredygtig udvikling blandt 

interessenter og beslutningstagere på flere niveauer, i 

forbindelse med Rio+20 og post –MDG processen.(Dette 

arbejde er igang).

Internationalt har Skovdyrkerne generelt set altid arbejdet 

med ansvarlig naturressourceforvaltning med primær sigte på 

skov / træer. Såvel forvaltning af naturskov som anlæg og 

forvaltning af kulturskov. Ud over at være ressourceskabende 

og biodiversitetsforbedrende så vil et øget skovdække 

assimilere atmosfærisk CO2 samt øge lokale økosystemers 

robusthed (tilpasning). Så på den måde er klimaforholdet en 

naturlig del af vores indsatser. Skovdyrkerne har tillige 

beskæftiget sig med nationale CO2 opgørelser (baseline i 

forbindelse med REDD+ strategier). Og endelig har vi arbejdet 

med JI og CDM ansøgninger i forbindelse med brændselsskifte 

projekter.  
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Lone Ilum 

Christiansen lic@loftf.dk International Trade Union Confederation

Ulandssekretariatets klimastrategi ligger indenfor rammerne 

af LOs klima- og energistrategi. Strategien kan findes her: 

http://www.klimabevaegelsen.dk/doc/tema/viden/rapporter/

LOklima2008.pdf Ulandssekretariatet har ikke tidligere 

arbejdet systematisk med klimaproblemstillinger, men er 

begyndt at inkludere overvejelser om just transition og 

herunder anstændige grønne jobs i samarbejde med vores 

partnerorganisationer. 

Finn Tobiesen tobiesen@ve.dk

International Network for Sustainable 

Energy (INFORSE)

Vi har i DK siden midt 70’erne arbejdet for et fossilt fri 

samfund hvor energien kommer 100% fra vedvarende 

energikilder. Gennem oplysning og udarbejdelse af alternative 

energiplaner har vi påvist at det kan lade sig gøre.

Erik Junge Madsen junge@ve.dk

Internationalt arbejder vi for samme dagsorden. I 

udviklingslandene koblet med en udviklingsdagsorden. 

Konkret forholder vi os til forsyning til de fattige (biomasse), 

som drejer sig om en bæredygtig udvikling af energi til 

madlavning og belysning.

Jørgen Riis Pedersen joriped@gmail.com
Peter Sølling 

Jørgensen psoelling@gmail.comV
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Skovbevarelse er en central del af Verdens Skoves 

projektarbejde, og afbødning af global opvarmning er følgelig 

et udbytterigt resultat af vores projekter. I vores klimastrategi 

er mindskning af opvarmningen derfor central.

mailto:lic@loftf.dk
mailto:joriped@gmail.com
mailto:psoelling@gmail.com


Bilag 2A

Navn på projekt Land(-e) Tema Fokusområde Donorer Partnerorganisationer

Adaptation Learning 

Programme

Kenya, Niger, 

Mozambique, Ghana

Regional lærings- og 

erfaringsopsamling Tilpasning

DFID, FINIDA, 

Danida

Southern Voices

Vietnam, Tanzania, 

Niger Netværksstyrkelse

Advocacy, 

partnerstyrkelse Danida

Folkekirkens Nødhjælp, 

Vedvarende Energi, 

Ulandsorganisationen Ibis, 

KULU, IIED, CAN

Jiwan Nepal Danida Skovdyrkerne

Frit Tibet Miljø og klima Tibet

Nomader, klima, tilpasning, 

miljø, menneskerettigheder

Lobbyarbejde, oplysning 

+ netværksarbejde Tibetanske regering i eksil

Free Lance + PEM Udviklingslande

Tilpasning, mitigation, 

klima som tværgåede 

hensyn Danida, EU mm

Lokale NGOer og 

civilsamfundsorganisationer

Climate Change and Rural 

Institutions

Zambia, Uganda, 

Vietnam, Nepal

How do local institutions 

respond to climate change? 4-year research program Danida

Universities in the focal 

countries

Addressing CC and conflict in 

development cooperation Africa Climate change and conflict Policy studie Danida

Conflict and cooperation in 

local water governance

Bolivia, Nicaragua, 

Mali, Zambia, Vietnam

What is the nature and extent of 

local water conflict and 

cooperation? 4-year research program Danida

Universities in the focal 

countries

Low carbon development and 

poverty alleviation: Global

Low carbon approaches in 

agriculture, forestry and energy Policy studie Danida

Charlotte Matthiasen (konsulent)

DIIS

GEUS

CARE



CLIVET Tanzania Vand, landbrug

Klimafremskrivninger, 

Klimaeffekter, 

Tilpasningsstrategier Danida UDSM, DMI, IGG/KU

Food for life Ghana Fødevaresikkerhed Tilpasning Danida

Ghana Developing 

Communities Association 

GDCA

Workshop 5x5 København Naturkatastrofer Sammenholde viden

Workshop Mozambique Oversvømmelser Lokal tilgang

Universidade Eduardo 

Mondlane

Workshop Italien Jordskælv Regerings struktur

Universitá Degli Studi di 

Sassari

Workshop Brasilien Social konflikt Planlægning Escola da cidade, saõ paulo

Netværk etablering

Danmark, UK, Sverige, 

Italien, Mozambique Naturkatastrofer Uddannelse Research Kulturministeriet

I-REDD+

Indonesia, Laos, 

Vietnam, China

Forest : REDD, Quantifying GHG 

emissions

Mitigation: Community 

based monitoring of 

change in land use and 

biomass EC

UCPH, IAMO, UBER, UEA, 

UEDIN, IRD, UBERN, KIB, 

CARES, NUOL, WWF-IND, 

CIFOR, ICRAF

Skabe indflydelse på Rio +20 Globalt SRSR og bæredygtig udvikling Advocacy IPPF, PAI, (EPF)

Jiwan Nepal Danida CARE Nepal

Ghana Venskabsgrupperne

Kunstakademiets Arkitektskole

Nordeco

Sex & Samfund

Skovdyrkerne



Mobile Nature School Nepal Danida Wildlife Conservation Nepal

Project More Trees - 

Livelihood improvement and 

climate adaption based on 

farm forestry in Northern 

Vietnam Vietnam Skov - landbrug Tilpasning Danida

Farmers Uniion + North 

Vietnam College of 

Agriculture and Rural 

Development

Extension Service in Ancuabe 

District Mozambique Skov og landbrug Tilpasning Danida AMA

Input to development of the 

National REDD programme in 

Vietnam Vietnam 

Kortlægning af landets 

skovressourcer med henblik på 

udarbejdelse af REDD+ strategi – 

national baseline REDD+ Finida

Skov- og 

landbrugsministeriet og 

FORMIS

Technical Assistance to the 

Burkina Faso DNA – Burkina Faso

Kapacitetsopbygning af 

relevante interessenter I forhold 

Kyoto Protokollens mekanismer

Tilpasning, mitigation, 

advocacy Danida DNA, Mali Folkecenter 

Energy, Environment & 

Democratic Development 

(Program)

Mali, Mozambique, 

Kenya, Vietnam

Vand, sanitet, affald, energi, 

dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygning, 

service delivery

Danida, EU, 

NORAD

Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande 

Trust kenya, MFC, Mali, S-

Code, Vietnam, C&D, 

Vietnam

Bæredygtig skovforvaltning i 

Rosita Nicaragua Skov og menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida RAAN

Partnerskabsprojekt Bolivia Skov og menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CEJIS

Bæredygtig turisme Honduras Skov og bæredygtig turisme Partnerstyrkelse Danida CTC+RECOTURH

Kollektiv ejendomsret Panama Skov og menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CGTCEW

Verdens Skove

Vedvarende Energi



Bilag 2B

Land(-e) Organisation Navn på projekt Tema Fokusområde Donorer Partnerorganisationer

Africa DIIS

Addressing CC and 

conflict in 

development 

cooperation Climate change and conflict Policy studie Danida

Burkina Faso Skovdyrkerne

Technical Assistance to 

the Burkina Faso DNA –

Kapacitetsopbygning af 

relevante interessenter I 

forhold Kyoto Protokollens 

mekanismer

Tilpasning, mitigation, 

advocacy Danida DNA, Mali Folkecenter 

Ghana

Ghana 

Venskabsgrupperne Food for life Fødevaresikkerhed Tilpasning Danida

Ghana Developing 

Communities Association 

GDCA

Kenya, Mozambique, 

Ghana, Niger CARE

Adaptation Learning 

Programme (ALP)

Regional lærings- og 

erfaringsopsamling Tilpasning

DFID, 

FINIDA, 

Danida

Mali, Mozambique, 

Kenya, (Vietnam) Vedvarende Energi

Energy, Environment & 

Democratic 

Development 

(Program)

Vand, sanitet, affald, energi, 

dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygning, 

service delivery

Danida, 

EU, 

NORAD

Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande Trust 

kenya, MFC, Mali, S-Code, 

Vietnam, C&D, Vietnam

Mali, Zambia, 

(Bolivia, Nicaragua, 

Vietnam) DIIS

Conflict and 

cooperation in local 

water governance

What is the nature and 

extent of local water conflict 

and cooperation? 4-year research program Danida

Universities in the focal 

countries

Mozambique Skovdyrkerne

Extension Service in 

Ancuabe District Skov og landbrug Tilpasning Danida AMA

Mozambique

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop Oversvømmelser Lokal tilgang

Universidade Eduardo 

Mondlane

Afrika



Mozambique 

(Danmark, UK, 

Sverige, Italien)

Kunstakademiets 

Arkitektskole Netværk etablering Naturkatastrofer Uddannelse Research

Kulturmini

steriet

Tanzania GEUS CLIVET Vand, landbrug

Klimafremskrivninger, 

Klimaeffekter, 

Tilpasningsstrategier Danida UDSM, DMI, IGG/KU

Tanzania, Niger, 

Vietnam CARE Southern Voices Netværksstyrkelse

Advocacy, 

partnerstyrkelse Danida

Folkekirkens Nødhjælp, 

Vedvarende Energi, 

Ulandsorganisationen Ibis, 

KULU, IIED, CAN

Zambia, Uganda, 

(Vietnam, Nepal) DIIS

Climate Change and 

Rural Institutions

How do local institutions 

respond to climate change? 4-year research program Danida

Universities in the focal 

countries

Indonesia, Laos, 

Vietnam, China Nordeco I-REDD+

Forest : REDD, Quantifying 

GHG emissions

Mitigation: Community 

based monitoring of 

change in land use and 

biomass EC

UCPH, IAMO, UBER, UEA, 

UEDIN, IRD, UBERN, KIB, 

CARES, NUOL, WWF-IND, 

CIFOR, ICRAF

Nepal Skovdyrkerne/CARE Jiwan Danida CARE Nepal

Nepal Skovdyrkerne Mobile Nature School Danida Wildlife Conservation Nepal

Tibet

Charlotte Matthiasen 

(konsulent)

Frit Tibet Miljø og 

klima

Nomader, klima, tilpasning, 

miljø, menneskerettigheder

Lobbyarbejde, oplysning 

+ netværksarbejde Tibetanske regering i eksil

Vietnam Skovdyrkerne

Project More Trees - 

Livelihood 

improvement and 

climate adaption based 

on farm forestry in 

Northern Vietnam Skov - landbrug Tilpasning Danida

Farmers Uniion + North 

Vietnam College of 

Agriculture and Rural 

Development

Asien



Vietnam Skovdyrkerne

Input to development 

of the National REDD 

programme in Vietnam

Kortlægning af landets 

skovressourcer med henblik 

på udarbejdelse af REDD+ 

strategi – national baseline REDD+ Finida

Skov- og 

landbrugsministeriet og 

FORMIS

Vietnam, (Mali, 

Mozambique, Kenya) Vedvarende Energi

Energy, Environment & 

Democratic 

Development 

(Program)

Vand, sanitet, affald, energi, 

dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygning, 

service delivery

Danida, 

EU, 

NORAD

Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande Trust 

kenya, MFC, Mali, S-Code, 

Vietnam, C&D, Vietnam

Vietnam, (Bolivia, 

Nicaragua, Mali, 

Zambia) DIIS

Conflict and 

cooperation in local 

water governance

What is the nature and 

extent of local water conflict 

and cooperation? 4-year research program Danida

Universities in the focal 

countries

Vietnam, Nepal 

(Zambia, Uganda) DIIS

Climate Change and 

Rural Institutions

How do local institutions 

respond to climate change? 4-year research program Danida

Universities in the focal 

countries

Vietnam, Tanzania, 

Niger CARE Southern Voices Netværksstyrkelse

Advocacy, 

partnerstyrkelse Danida

Folkekirkens Nødhjælp, 

Vedvarende Energi, 

Ulandsorganisationen Ibis, 

KULU, IIED, CAN

Bolivia Verdens Skove Partnerskabsprojekt

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CEJIS

Bolivia, Nicaragua, 

(Mali, Zambia, 

Vietnam) DIIS

Conflict and 

cooperation in local 

water governance

What is the nature and 

extent of local water conflict 

and cooperation? 4-year research program Danida

Universities in the focal 

countries

Brasilien

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop Social konflikt Planlægning Escola da cidade, saõ paulo

Honduras Verdens Skove Bæredygtig turisme Skov og bæredygtig turisme Partnerstyrkelse Danida CTC+RECOTURH

Nicaragua Verdens Skove

Bæredygtig 

skovforvaltning i Rosita

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida RAAN

Sydamerika



Panama Verdens Skove Kollektiv ejendomsret

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CGTCEW

København

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop 5x5 Naturkatastrofer Sammenholde viden

Danmark, UK, 

Sverige, Italien 

(Mozambique)

Kunstakademiets 

Arkitektskole Netværk etablering Naturkatastrofer Uddannelse Research

Kulturmini

steriet

Italien

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop Jordskælv Regerings struktur

Universitá Degli Studi di 

Sassari

Global DIIS

Low carbon 

development and 

poverty alleviation:

Low carbon approaches in 

agriculture, forestry and 

energy Policy studie Danida

Globalt Sex & Samfund

Skabe indflydelse på 

Rio +20

SRSR og bæredygtig 

udvikling Rio+20 processen IPPF, PAI, (EPF)

Udviklingslande

Charlotte Matthiasen 

(konsulent) Free Lance + PEM

Tilpasning, mitigation, klima 

som tværgåede hensyn

Løbende nye projekter 

og programmer

Danida, 

EU mm

Lokale NGOer og 

civilsamfundsorganisationer

Globalt

Europa



Bilag 2C

Organisation Navn på projekt Land(-e) Tema Fokusområde Donorer Partnerorganisationer

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop 5x5 København Naturkatastrofer

Sammenholde 

viden

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop Mozambique Oversvømmelser Lokal tilgang

Universidade Eduardo 

Mondlane

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop Italien Jordskælv Regerings struktur

Universitá Degli Studi di 

Sassari

Kunstakademiets 

Arkitektskole Netværk etablering

Danmark, UK, 

Sverige, Italien, 

Mozambique Naturkatastrofer

Uddannelse 

Research Kulturministeriet

Kunstakademiets 

Arkitektskole Workshop Brasilien Social konflikt Planlægning Escola da cidade, saõ paulo

DIIS

Addressing CC and conflict in 

development cooperation Africa

Climate change and 

conflict Policy studie Danida

DIIS

Conflict and cooperation in 

local water governance

Bolivia, 

Nicaragua, Mali, 

Zambia, 

Vietnam

What is the nature and 

extent of local water 

conflict and cooperation?

4-year research 

program Danida

Universities in the focal 

countries

Nordeco I-REDD+

Indonesia, Laos, 

Vietnam, China

Forest : REDD, Quantifying 

GHG emissions

Mitigation: 

Community based 

monitoring of 

change in land use 

and biomass EC

UCPH, IAMO, UBER, UEA, 

UEDIN, IRD, UBERN, KIB, 

CARES, NUOL, WWF-IND, 

CIFOR, ICRAF

Skovdyrkerne/CARE Jiwan Nepal Danida CARE Nepal

Naturkatastrofer

Konflikt

Skov



Skovdyrkerne Mobile Nature School Nepal Danida Wildlife Conservation Nepal

Skovdyrkerne

Project More Trees - Livelihood 

improvement and climate 

adaption based on farm 

forestry in Northern Vietnam Vietnam Skov - landbrug Tilpasning Danida

Farmers Uniion + North 

Vietnam College of 

Agriculture and Rural 

Development

Skovdyrkerne

Extension Service in Ancuabe 

District Mozambique Skov og landbrug Tilpasning Danida AMA

Skovdyrkerne

Input to development of the 

National REDD programme in 

Vietnam Vietnam 

Kortlægning af landets 

skovressourcer med 

henblik på udarbejdelse af 

REDD+ strategi – national 

baseline REDD+ Finida

Skov- og landbrugsministeriet 

og FORMIS

Skovdyrkerne

Technical Assistance to the 

Burkina Faso DNA – Burkina Faso

Kapacitetsopbygning af 

relevante interessenter I 

forhold Kyoto Protokollens 

mekanismer

Tilpasning, 

mitigation, 

advocacy Danida DNA, Mali Folkecenter 

Verdens Skove

Bæredygtig skovforvaltning i 

Rosita Nicaragua

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida RAAN

Verdens Skove Partnerskabsprojekt Bolivia

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CEJIS

Verdens Skove Bæredygtig turisme Honduras

Skov og bæredygtig 

turisme Partnerstyrkelse Danida CTC+RECOTURH

Verdens Skove Kollektiv ejendomsret Panama

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CGTCEW

DIIS

Low carbon development and 

poverty alleviation: Global

Low carbon approaches in 

agriculture, forestry and 

energy Policy studie Danida

Energi



Vedvarende Energi

Energy, Environment & 

Democratic Development 

(Program)

Mali, 

Mozambique, 

Kenya, Vietnam

Vand, sanitet, affald, 

energi, dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygni

ng, service delivery

Danida, EU, NORAD Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande Trust 

kenya, MFC, Mali, S-Code, 

Vietnam, C&D, Vietnam

DIIS

Low carbon development and 

poverty alleviation: Global

Low carbon approaches in 

agriculture, forestry and 

energy Policy studie Danida

GEUS CLIVET Tanzania Vand, landbrug

Klimafremskrivning

er, Klimaeffekter, 

Tilpasningsstrategi

er Danida UDSM, DMI, IGG/KU

Ghana 

Venskabsgrupperne Food for life Ghana Fødevaresikkerhed Climate adaptation Danida

Ghana Developing 

Communities Association 

GDCA

Skovdyrkerne

Extension Service in Ancuabe 

District Mozambique Skov og landbrug Tilpasning Danida AMA

DIIS

Low carbon development and 

poverty alleviation: Global

Low carbon approaches in 

agriculture, forestry and 

energy Policy studie Danida

GEUS CLIVET Tanzania Vand, landbrug

Klimafremskrivning

er, Klimaeffekter, 

Tilpasningsstrategi

er Danida UDSM, DMI, IGG/KU

DIIS

Conflict and cooperation in 

local water governance

Bolivia, 

Nicaragua, Mali, 

Zambia, 

Vietnam

What is the nature and 

extent of local water 

conflict and cooperation?

4-year research 

program Danida

Universities in the focal 

countries

Vand

Landbrug og fødevaresikkerhed



Vedvarende Energi

Energy, Environment & 

Democratic Development 

(Program)

Mali, 

Mozambique, 

Kenya, Vietnam

Vand, sanitet, affald, 

energi, dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygni

ng, service delivery

Danida, EU, NORAD Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande Trust 

kenya, MFC, Mali, S-Code, 

Vietnam, C&D, Vietnam

Sex & Samfund Skabe indflydelse på Rio +20 Globalt

SRSR og bæredygtig 

udvikling Rio+20 processen IPPF, PAI, (EPF)

DIIS

Climate Change and Rural 

Institutions

Zambia, Uganda, 

Vietnam, Nepal

How do local institutions 

respond to climate 

change?

4-year research 

program Danida

Universities in the focal 

countries

CARE

Adaptation Learning 

Programme (ALP)

Kenya, 

Mozambique, 

Ghana, Niger

Regional lærings- og 

erfaringsopsamling Tilpasning

DFID, FINIDA, 

Danida

CARE Southern Voices

Tanzania, Niger, 

Vietnam Netværksstyrkelse

Advocacy, 

partnerstyrkelse Danida

Folkekirkens Nødhjælp, 

Vedvarende Energi, 

Ulandsorganisationen Ibis, 

KULU, IIED, CAN

Andet



Bilag 2D

Navn på projekt Organsiation Land(-e) Tema Fokusområde Donorer Partnerorganisationer

Adaptation Learning 

Programme CARE

Kenya, Niger, 

Mozambique, 

Ghana

Regional lærings- og 

erfaringsopsamling Tilpasning

DFID, FINIDA, 

Danida

Climate Change and 

Rural Institutions DIIS

Zambia, Uganda, 

Vietnam, Nepal

How do local institutions 

respond to climate 

change?

4-year research 

program Danida

Universities in the focal 

countries

CLIVET GEUS Tanzania Vand, landbrug

Klimafremskrivnin

ger, Klimaeffekter, 

Tilpasningsstrategi

er Danida UDSM, DMI, IGG/KU  

Food for life

Ghana 

Venskabsgrupperne Ghana Fødevaresikkerhed Tilpasning Danida

Ghana Developing 

Communities Association 

GDCA

Project More Trees - 

Livelihood improvement 

and climate adaption 

based on farm forestry in 

Northern Vietnam Skovdyrkerne Vietnam Skov - landbrug Tilpasning Danida

Farmers Uniion + North 

Vietnam College of 

Agriculture and Rural 

Development

Extension Service in 

Ancuabe District Skovdyrkerne Mozambique Skov og landbrug Tilpasning Danida AMA

Technical Assistance to 

the Burkina Faso DNA – Skovdyrkerne Burkina Faso

Kapacitetsopbygning af 

relevante interessenter I 

forhold Kyoto 

Protokollens 

mekanismer

Tilpasning, 

mitigation, 

advocacy Danida DNA, Mali Folkecenter 

Tilpasning

Advocacy



Southern Voices CARE

Vietnam, Tanzania, 

Niger Netværksstyrkelse

Advocacy, 

partnerstyrkelse Danida

Folkekirkens Nødhjælp, 

Vedvarende Energi, 

Ulandsorganisationen Ibis, 

KULU, IIED, CAN

Skabe indflydelse på Rio 

+20 Sex & Samfund Globalt

SRSR og bæredygtig 

udvikling Advocacy IPPF, PAI, (EPF)

Technical Assistance to 

the Burkina Faso DNA – Skovdyrkerne Burkina Faso

Kapacitetsopbygning af 

relevante interessenter I 

forhold Kyoto 

Protokollens 

mekanismer

Tilpasning, 

mitigation, 

advocacy Danida DNA, Mali Folkecenter 

Energy, Environment & 

Democratic 

Development (Program)

Vedvarende Energi Mali, Mozambique, 

Kenya, Vietnam

Vand, sanitet, affald, 

energi, dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygni

ng, service 

delivery

Danida, EU, 

NORAD

Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande Trust 

kenya, MFC, Mali, S-Code, 

Vietnam, C&D, Vietnam

Jiwan Verdens Skove/CARE Nepal Danida Skovdyrkerne

Workshop 5x5

Kunstakademiets 

Arkitektskole København Naturkatastrofer

Sammenholde 

viden

Workshop

Kunstakademiets 

Arkitektskole Mozambique Oversvømmelser Lokal tilgang

Universidade Eduardo 

Mondlane

Workshop

Kunstakademiets 

Arkitektskole Italien Jordskælv Regerings struktur

Universitá Degli Studi di 

Sassari

Workshop

Kunstakademiets 

Arkitektskole Brasilien Social konflikt Planlægning Escola da cidade, saõ paulo

Netværk etablering

Kunstakademiets 

Arkitektskole

Danmark, UK, 

Sverige, Italien, 

Mozambique Naturkatastrofer

Uddannelse 

Research

Kulturministeri

et

Mobile Nature School Skovdyrkerne Nepal Danida Wildlife Conservation Nepal

Energy, Environment & 

Democratic 

Development (Program)

Vedvarende Energi Mali, Mozambique, 

Kenya, Vietnam

Vand, sanitet, affald, 

energi, dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygni

ng, service 

delivery

Danida, EU, 

NORAD

Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande Trust 

kenya, MFC, Mali, S-Code, 

Vietnam, C&D, Vietnam

Uddannelse/kapacitetsopbygning



Bæredygtig 

skovforvaltning i Rosita Verdens Skove Nicaragua

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida RAAN

Partnerskabsprojekt Verdens Skove Bolivia

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CEJIS

Bæredygtig turisme Verdens Skove Honduras

Skov og bæredygtig 

turisme Partnerstyrkelse Danida CTC+RECOTURH

Kollektiv ejendomsret Verdens Skove Panama

Skov og 

menneskerettigheder Partnerstyrkelse Danida CGTCEW

Addressing CC and 

conflict in development 

cooperation DIIS Africa

Climate change and 

conflict Policy studie Danida

Conflict and cooperation 

in local water 

governance DIIS

Bolivia, Nicaragua, 

Mali, Zambia, 

Vietnam

What is the nature and 

extent of local water 

conflict and 

cooperation?

4-year research 

program Danida

Universities in the focal 

countries

Low carbon development 

and poverty alleviation: DIIS Global

Low carbon approaches 

in agriculture, forestry 

and energy Policy studie Danida

I-REDD+ Nordeco

Indonesia, Laos, 

Vietnam, China

Forest : REDD, 

Quantifying GHG 

emissions

Mitigation: 

Community based 

monitoring of 

change in land use 

and biomass EC

UCPH, IAMO, UBER, UEA, 

UEDIN, IRD, UBERN, KIB, 

CARES, NUOL, WWF-IND, 

CIFOR, ICRAF

Input to development of 

the National REDD 

programme in Vietnam Skovdyrkerne Vietnam 

Kortlægning af landets 

skovressourcer med 

henblik på udarbejdelse 

af REDD+ strategi – 

national baseline REDD+ Finida

Skov- og 

landbrugsministeriet og 

FORMIS

Konflikt

Mitigation



Technical Assistance to 

the Burkina Faso DNA – Skovdyrkerne Burkina Faso

Kapacitetsopbygning af 

relevante interessenter I 

forhold Kyoto 

Protokollens 

mekanismer

Tilpasning, 

mitigation, 

advocacy Danida DNA, Mali Folkecenter 

Energy, Environment & 

Democratic 

Development (Program)

Vedvarende Energi Mali, Mozambique, 

Kenya, Vietnam

Vand, sanitet, affald, 

energi, dræn

Advocacy, 

Kapacitetsopbygni

ng, service 

delivery

Danida, EU, 

NORAD

Livaningo og ADEL 

Mozambique, Umande Trust 

kenya, MFC, Mali, S-Code, 

Vietnam, C&D, Vietnam

Service delivery
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Bilag 3 

 

KAPACITETSOPBYGNING 

Indenfor hvilke områder af programmatisk klimaarbejde i udviklingslande har du/I behov for viden 

og kapacitetsopbygning. Svar gerne så specifikt som muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Arkitektskolen 

På uddannelsesinstitutioner i den vestlige verden og i udviklingslandene. Universiteter, arkitektskoler 

og tekniske skoler. 

Ulandssekretariatet 

Det er helt overordnet interessant for Ulandssekretariatet at følge hvordan andre organisationer har 

grebet klimaarbejdet an og høre om andres erfaringer indenfor området.  Mere konkret er vi 

interesseret i den rettighedsbasserede tilgang – hvordan har andre arbejdet med rettigheder i forhold 

til klima problematikken.  

Folkekirkens Nødhjælp 

Vores programme officers på udekontorerne har brug for træning i hvordan man integrerer 

klimatilpasning i projekter (i netop deres specielle kontekst). P.t. har FKN hovedkontor ikke ressourcer 

til dette men vi undersøger hvorvidt ACT Alliancen kan gøre det.  

Piapium 

Indien, har været involveret i en del projekter omkring tekstil produktion, der er en af de mest 

forurenede industrier for miljøet, og ønsker derfor opnå mere viden omkring kapacitetsopbygning, 

der kan implementeres.   

Vedvarende Energi 

 Bæredygtigt skovbrug og gartneri 

Verdens Skove 

Vi ser os selv som udviklere af ’best practice’ indenfor skovbevarelse, og søger derfor altid viden 

indenfor dette felt.  

 

CARE 

I CARE Danmark har vi brug for at mainstreame klimahensyn på tværs af alle vores programmer over 

de kommende år. Der vil være brug for generel kapacitetsopbygning i programafdelingen for at lede 

denne proces og mere specifikt på landekontorsniveau. 
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TVÆRGÅENDE SAMARBEJDER 

Hvordan vil et tværgående samarbejde med forskere/NGO’er/virksomheder kunne bidrage til jeres 

arbejde med programmatisk klimaarbejde i udviklingslande? Kom gerne med konkrete forslag som 

eksempelvis en opgavebørs for studerende. 

 

 

Verdens Skove 

Der er behov for at måle de reelle additionaliteter ved vores projekter i forhold til klima mitigation. Til 

det er der behov for viden om afskovningsrater og lækage (forskydningseffekter af afskovningen). 

Konkrete projekter om disse to evalueringsparametre ville derfor komme Verdens Skove til gode – 

værende indenfor forsknings-, NGO- eller virksomhedsverdenen. 

CARE  

Et netværk vil først og fremmest være et sted at udveksle erfaringer og præsentere CAREs arbejde for 

andre danske organisationer.  

På længere sigt kan netværket måske udvikle sig til at arbejde for mere fokus på klima i NGO –

bistanden. Første skridt er workshoppen i januar om klimaarbejde i civilsamfundsstrategien. 

DMR-U 

 -Konkrete tools/ metoder som let kan videreformidles og anvendes af især sydpartnerne til at 

indtænke klimahensyn både på organisationsniveau samt på projektniveau – redskaber både indenfor 

klimatilpasning samt klima mitigation. DMR-U og nogle af medlemsorganisationerne har ofte 

mulighed under tilsynsrejser for at afholde workshops. Her ville det være godt at være klædt på til at 

kunne ’kickstarte’ en proces, hvor sydpartnerne indtænker klima. 

Sex & Samfund 

- Integrering af klima i nuværende arbejde 

- Særligt klimaforandringer i Østafrika 

- Link mellem klimaforandringer og livelihoods og mere specifikt sundhed 

- Lokale befolkningers strategier for tilpasning 

- Klimaforandringers indvirkning på socioøkonomiske forhold 

- Status på implementering af NAPAer især i Østafrika 

Ghana Venskabsgrupper 

Fødevaresikkerhed i halvtørre områder med skiftende vejrmønstre som følge af klimaændringer. 

Udfordring at sikre tilstrækkelig føde året rundt. 
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Arkitektskolen 

Vi kan give arkitekter og planlæggere viden til at arbejde med problematikker omkring 

Naturkatastrofer i udviklingslande. 

NGO’er og UN-organisationerne kan være med til at give erfaring så der på sigt er flere der opnår 

tilstrækkelig erfaring til igen at blive en vigtig arbejdskræft for NGO’er og UN-organisationerne. 

Ulandssekretariatet 

Et af Ulandssekretariatets fokusområder bliver anstændige grønne jobs. I den forbindelse kan forestille 

sig at forskere kunne være interesserede i at afdække: 

 Hvor mange mennesker er involveret i klimabelastende produktion eks. Transport, byggeri og 

minedrift? 

 Hvordan er disse menneskers arbejdsvilkår og hvordan værnes der om deres  

arbejdstagerrettigheder? 

 Hvordan kan man ændre klimabelastende produktion eller identificere ny teknologi som kan 

fremme en grønnere udvikling? 

Folkekirkens Nødhjælp 

FKN er på advocacy siden med i ACT Alliance:  

http://www.actalliance.org/stories/ClimateAction-WhatACTisDoing 

Og APRODEV-gruppens klimaadvocacy: http://www.aprodev.eu/  

I forhold til det konkrete klimatilpasningsarbejde er FKN nu kommet med i det NG-Forum støttede 

netværk: Programmatisk Klimaarbejde i Udviklingslande: 

http://klima.groupsite.com/main/summary 

Piapium 

Det er et nyt område, og derfor begrænset, hvad der kan bidrages med på nuværende tidspunkt. Men 

et tværgående samarbejde med forskellige parter er altid at fortrække for at optimere 

implementeringsprocessen. 

Vedvarende Energi 

Netværk, udsendelse af praktikanter, (master) studerende 
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GEUS 

Samarbejde om konkrete cases, hvor en forskningsvinkel kunne støtte op om NGO’ernes arbejde. 

Samarbejde omkring opbygning af internationale netværk på klima og disaster management området, 

f.eks. i regi af CATALYST og ANDROID. 

DIIS  

Temamøder om: 

 Klima og konflikt – hvor meget er der om snakken og hvordan griber man det an som 

projekt/CSO? 

 Hvordan communities, CBOs mm forsøger at påvirke  lokale myndigheder (distriktsniveau  

mm) på klimaområdet 

DMR-U 

-En resursebase, hvor lokale klimakonsulenter og deres cv’er er tilgængelige – det gør det lettere at 

rekruttere konsulenter til at foretage f.eks. climate screening og kapacitetsopbygning af sydpartnere. 

-En opslagstavle omkring kurser om klimaforandringer og tilpasning i Syd, hvor vi kan linke vores 

medlemmers partnere op til…. 

-Vidensdeling omkring ny forskning. Er der f.eks. forskning fra Bangladesh på lokalsprog eller engelsk, 

så kan dette videreformidles til partnere etc.  

Sex & Samfund 

- Evidensindsamling på sammenhængen mellem klimaforandringernes konsekvenser og lokale 

problemstillinger ift. sundhed 

- Vidensdeling/samarbejde med NGOer med stor erfaring inden for udvikling og 

implementering af klimaarbejde 

Ghana Venskabsgrupperne 

Vi er interesseret i alle oplysninger om, hvorledes man gennem innovative landsbrugsmetoder og 

teknikker kan sikre en tilstrækkelig fødevareproduktion i de tørre områder i Nordghana. Man kunne 

f.eks. forestille sig ideudveksling mellem danske forskere og medlemmer af vores Food for Life 

tænketank i Nordregionen i Ghana 


