Referat af styregruppemøde
23.04.20 2020, kl. 13.00-15.30
Zoom
Deltagere

Til stede: Rasmus Stuhr Jakobsen (Care – Formand), Mette Müller Kristensen (DH –
næstforkvinde), Marie Helmstedt (DUF), Jesper Højbjerg (IMS), Signe Lund Christensen
(Adra), Tim Whyte (Mellemfolkeligt Samvirke), Rikke Friis (Dansk Flygtningehjælp),
Andreas Gylling Æbleø (AIDS Fondet), Jakob Kronik (Verdens Skove), Jacob Fjalland
(WWF), Kirsten Auken (Danmission), Jaqueline Bryld (Sex og Samfund), Birgitte QvistSørensen (Folkekirkens Nødhjælp), Kristian Weise (Oxfam Ibis), Jørgen Estrup (FNForbundet), Jeef Bech (CISU)
Afbud: Trine Christensen (Amnesty)
Fra sekretariatet: Peter Christiansen (Sekretariatsleder), Emma Byrne (ref.), Bjarke
Vestergaard (fra punkt 3 og frem)

Punkt 1

Dagsorden v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Bilag 1: Nærværende dagsorden
Bilag 2: Referat af sidste møde
Bilag 3: Referat fra FU

Rasmus byder velkommen til et lidt anderledes styregruppemøde på Zoom grundet
corona-situationen. Mødet startes med at gennemgå dagsordenen, hvor der vil blive
rykket rundt på punktet ’Global dagsordener efter Covid-19’ og ’Civic space – rapid
response system’.
Kommentar til at valgt til Verdens Bedste Nyheder skal på punk 8 AOB.
Opdatering fra UPR kan tages under punkt 3.
Kommentarer til referatet fra sidste styregruppemøde:
• Line Brøgger fra Aids Fondet skulle have givet status på DIPD, men dette
udskydes.
• Punktet med diskussionen af Grøn Grundlov; Birgitte kommenterer at der ikke
er sket noget siden det sidste møde Peter og Birgitte havde med Boston
Consulting Group, da det ligger stille pga. corona.
• Aflyst styregruppeseminar: Mette Müller forslår et endagsseminar, evt. med
middag bagefter, til efteråret. Fokus skal være at ’gå op på den store klinge’ og
snakke internationalt udviklingssamarbejde.

Punkt 2

Update fra sekretariatet v. Peter Christiansen
Peter giver en opdatering på hvordan det går på sekretariatet og på nogle af de store
projekter som GF er involveret i:
•

GF update
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o

Punkt 3

Medarbejdere arbejder hjemme et stykke tid endnu og GF afholder
ikke fysiske møder frem til sommerferien.
Der er mange dagsordener der kører og vi kører i højt tempo. Arbejder i
tre spor: 1) Arbejdsgrupper; 2) Branchespor – se næste punkt på
dagsordenen; 3) Fremtidige prioriteter, udarbejder papirer indenfor
forskellige emner

•

Folkemøde/Verdensmålenes Plads 2020 aflyst
o Vi bør gentænke fremfor at rykke tingene til efteråret.
o I løbet af efteråret bør vi nøje drøfte om vi skal lave VMP næste år. Vi
kører ikke automatisk videre.
o Der kører en diskussion om at bruge september måned på SDGerne.
Det bliver global et startskud på ”Decade of Action” som lanceret af FN.

•

Immersion tur
o God tilmelding fra partierne og UM synes også det er en god idé og
ønsker involvering. Peter mener ikke det er realistisk at tage af sted i år,
så det bliver nok uge 10 i 2021. Arbejdsgruppen har snart møde og vil
vende tilbage med en indstilling.

•

CS -hus
o Der har været møde i styregruppen for huset og der er nye møder
planlagt. Det er ikke blevet nemmere at søge funding til huset pga.
fondenes økonomiske problemer, men omvendt kan det være at der
opstår nye muligheder omkring leje. Der er ikke nogen ’breaking news’
på det projekt. Det er blevet vigtigere end nogensinde at øge
fællesskabet og civilsamfundet, så derfor er der stadig et behov og
ønske for at arbejde videre med projektet i en eller anden form.

•

Tech hub
o En del møder på arbejdsgruppeniveau og styregruppemøde. Der er god
konsensus og der er blevet lavet flot præsentation, hvor civilsamfundet
har fået de vigtigste pointer med, så som jobskabelse i Syd. Vi er i
dialog med UM og med Industriens Fond, hvor der er lavet en tentativ
ansøgning til opsætning af at tech-hub. Dette er også et af de projekter
der vil have det svært i denne tid, men på den anden side noget som
der netop kan være brug for nu. Tiden vil vise hvilken vej det vil tippe.

•

Verdensmålene – update fra 2030-panelet
o Rasmus: Der er kommet god energi i Panelet og Kristian Jensen er trådt
ind med meget engagement. Sidste møde havde blandt andet fokus på
’building back better’. Derudover er der sendt en stribe breve til
ministrene for at presse på for en dansk verdensmåls-handlingsplan. I
Panelet planlægges der også en september måned i verdensmålenes
tegn.

Civic space – Rapid response system. v. Rasmus Stuhr Jakobsen
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Rasmus orienterer at ’Bilag 5 Ansøgning’ er den ansøgning der er blevet sendt afsted.
Det er et udtryk for en rigtig velfungerende arbejdsgruppe der har fået luft under
denne dagsorden. Det er blevet bemærket i UM. Stor ros til arbejdsgruppen og Sara.
På baggrund af ansøgningen er der lavet en kronik der kommer i Berlingske. Nu venter
vi svar på ansøgningen fra UM.
Der er nogle governance-ting der skal diskuteres i SG når ansøgningen er godkendt.
Begge ministre (udvikling og udenrigs) skal godkende, men de er positiv stemt. Vi
regner med at vi kan starte op i 3. kvartal.
Kommentarer/spørgsmål.
• Kommentar om at være opmærksom på Responsibility to protect (R2P), som
der ikke forholdes så meget til i dokumentet.
• Spørgsmål angående hvem der sidder med det juridiske ansvar.
o Peters svar: SG er juridisk ansvarlig i dette som ved alt andet. Når
bevillingen kommer på plads, skal der laves en struktur på
bevillingsmyndigheden som SG skal godkende.

Punkt 4

Globalt Fokus’ brancheopgaver under Covid 19 v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Rasmus starter punktet ved først at sige tak til Globalt Fokus, for det store arbejde ifm.
øget fleksibilitet under SPA-rammen og indflydelsen på den første allokering
af ”standby pujlen” hvor GF bidrag substantielt til at øge rammen for både bidraget til
DERF og til de humanitære NGOer.
Som det fremgår af bilag 4a ’Oversigt over indsatser’ arbejdes der i 3 spor:
1. Lægge pres på DANIDA mht. større fleksibilitet
• Der indledt ny dialog med UM om nødvendigheden af fleksibilitet i rammerne.
UM svarer positivt. GF arbejder direkte med UM og Rasmus og Birgitte
igennem UPR.
2. Arbejde politisk overfor udviklingsordførere og Minister for Udviklingssamarbejde,
Rasmus Prehn
• Vi skal have en diskussion om de 0,7% på den næste finanslov og hvad det er
for en position GF skal tage. Punkter til refleksion: 1) Vi fastholder 0,7%, men
advokerer for penge i puljen til særlige dagsordener; 2) Hæver til 1%; 3) Vi
arbejder aktivt for at skære i det bi- og multilaterale for at hæve
bistandsmidlerne til civilsamfundet. Opfølgningspunkt.
• Derudover forlængelse i udmøntningen af standby-puljen med forventning om
en ny NGO-runde, særligt også med baggrund i de demokratiske
begrænsninger der bliver introduceret i ly af Corona verden over.
3. Funding til civilsamfund med stærk, national funding
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•

Arbejdet indeholder at kigge på lønkompensation og driftsomkostninger

Supplering fra Peter, da han har haft snak med UM, lige inden styregruppemødet:
• Hun skal hilse fra Ministeren og sige at de tager situationen meget alvorligt.
• UM er åbne for at lave en modalitet så vi kan søge de sociale programmer via
UM
• Undersøge nærmere om bi kan hæve PRI, Innovation og Administration
• UM opfordrer til at henvendelser bliver koordineret igennem GF fremfor
mange individuelle henvendelser.
-

En overordnet kommentar, som mange tilslutter sig, er at UM ikke forstår de
forskellige organisationernes forretningsmodeller og derfor er det svært at få
en snak i gang om den nødvendige hjælp. Derfor er der et behov for at
sekretariatet får den information fra medlemmerne, gerne med gode
eksempler, til at kunne arbejde videre med arbejdet skitseret ovenfor. Der er
derfor blevet besluttet at:

Beslutning:
• Alle kan sende to key asks til Peter og dele analyser af deres økonomiske
situation med GF. GF sender også spørgeskema ud.
• Sekretariatet vil samle informationerne i et skriv der skal give overblik over de
forskellige typer forretningsmodeller i forhandlingerne med UM.
Punkt 5

Globale dagsordener efter Covid 19 v. Peter Christiansen
Hvilke dagsordener bør GF fokusere på i kølvandet på Covid 19

Rasmus indleder punktet ved at fortælle, at dette punkt er et ’tjek in’ på hvilke
dagsordener folk sidder med nu og hvilke politiske dagsordener vi kan gå sammen om,
og som sekretariatet kan tage fat i, når vi fokuserer på en tid efter Covid-19.
Kommentarer:
•
•

•

•
•

Shrinking civic space (også ifm. corona). Koblet sammen med CSO’ers
fremtidige rolle og behovet for accountability revolution og korruption
Verdensmål og Coronakrise – kan vi overhovedet nå målene i kølvandet på
corona? Verdensmålene skal ind i debatten igen og kan bruges til bl.a. at vise
kollapsede sundhedssystemer i ’fragile states’ osv. Skarpere vinkling af arbejdet
med verdensmålene ift. post-corona tiden.
Vi skal også huske at løfte diskussion – snakke ny verdensorden, ikke kun
snakke 0,7%, men diskuterer dagsordener der er bredere end vores, f.eks.
ulighed. Noget vi netop kan gøre som GF – op på den store klinge.
Nytænkning og fastholdelse af danskernes forståelse af vigtigheden af
internationalt engagement og solidaritet.
Fokus på transformation eller ting som accelererer, samt andre modalities i den
måde vi arbejder på – hvad positivt er der kommet ud af corona? Hvordan
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•
•

arbejder vi anderledes? Fokus på innovation og hvad vi har lært. Er det f.eks. nu
vi går all in på localisation og cash transfers?
Opbakning til Rasmus Prehn der peger på samarbejde internationalt, herunder
bilateralt og multilateralt udviklingssamarbejde
Solidaritet på tværs af kontinenter og anden form for anknytning til
befolkninger fra (medie) CSO’er. De beretter om ny sense of purpose (relaterer
sig til det positive og transformative der er kommet ifm. krisen). Det giver
større mod og selvtillid ift. formålet med at arbejde.

Beslutning:
Der vil blive lavet et oplæg til SG på baggrund af punkterne, som sendes til SG inden
næste møde hvor analyse-arbejdet skal i gang.
Punkt 6
Beslutningspun
kt

Opdatering på foreløbigt årsregnskab v. Peter Christiansen
Peter orienterer om at revisoren ikke er færdig endnu, men at vi selv har lavet et
indledende overblik selv, dog med et stort forbehold.
Der forventes et underskud i foreningen i 2019. Derudover er der et underforbrug på
rammen i 2019. Begge beløb forventes ikke at havedramatisk betydning for foreningens
økonomi. Egenkapitalen er på 1.3 mio. kr.
Noget af forklaringen er at sekretariatet har været hårdt presset på ressourcer på
personale og ledelsesniveau og der derfor ikke har været tilstrækkeligt fokus på
økonomien i 2019.
Peter vender tilbage når der er tal fra revisoren. Der er Ingen grund til alarm, men det
er ikke optimalt.

Punkt 7
Beslutningspun
kt

Godkendelse af Spotlight rapport v. Rasmus Stuhr Jakobsen
Rasmus indleder punktet med en personlig kommentar til arbejdsprocessen omkring
Spotlight rapporten: Det er jo et tilbagevendende punkt og vi har før oplevet et
disconnect mellem ledere, som også sidder i SG, og de medarbejdere der sidder og
arbejder med rapporten. Og så er der et element af manglende ejerskab – rapporten er
ikke blevet brugt særligt meget efterfølgende.
Rapporten samt brevet (bilag 7 og 8) er til godkendelse her på mødet, men der er
deadline for yderligere skriftlige input den 1. maj.
Kommentarer:
• Men bør nok gentænke af udarbejdelsen af rapporten.
• Vigtigt at der snakkes med medarbejdere og ledere om hvordan den skal
bruges.
• Leave-no-one-behind mangler i fokus.
• Det er problematisk at den virkelighed vi står i nu med corona-krisen ikke er
tænkt ind. Frygt for at rapporten kommer til at virke afkoblet virkeligheden.
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•

Brevet mangler fokus på menneskerettigheder

Beslutning
Godkendt med kommentaren om at coronakrisen bør reflekteres mere ind i rapporten.
Derudover bør der på næste møde diskuteres næste spotlight rapport ift.
kommentarerne med ressourcer vs. brugen af rapporten efterfølgende. Sekretariatet
sørger for at der laves et oplæg om hvordan man kunne lave det anderledes.

Punkt 8

AOB - Tak for i dag
•
-

-

-

Verdens Bedste Nyheder v. Birgitte
Der er valg til bestyrelsen i VBN på tirsdag. Birgitte vil gerne stille op igen –
spørgsmålet er om andre vil? Birgitte var ikke klar over valget før mødet,
derfor har der ikke været mulighed for at give den information inden. Birgitte
går efter formandsposten.
Der er ikke andre vil stille op.
Derudover skal der findes en suppleant. Det aftales at interesserede melder
ind til Rasmus, Peter og Birgitte. De ser på hvor mange der melder ind og
hvordan man kan lave en evt afstemning. Jesper Højberg stiller op.
Inden mandag kl. 12 skal man have sendt ind.

Punkter til opfølgning:
- Rettelse i referatet fra den 28/1 2020, da Jørgen Estrup ikke står på som deltager
- Line Brøgger AIDS Fondet skal give opdatering på DIPD
- Alle sender key ask og information om deres forretningmodel og økonomiske problemer, til Peter,
så der kan arbejdes videre på forhandlinger med UM. GF sender spørgeskema ud.
- Diskussion om de 0,7% på den næste finanslov og hvad det er for en position GF skal tage.
- Sekretariatet udarbejder at skriv på baggrund af punkter der blev nævnt om dagsordener postcorona. Dette skal være grundlag for videre diskussion og starte et analyse-arbejde.
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