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Bilag 4, GF2015 

Koordinationsudvalgets skriftlige beretning 

 
Globalt Fokus er nu godt et år gammel. Vi har i over et år arbejdet med og i de nye rammer for 

vores netværk og samarbejde og er begyndt at opleve processer gennemført for anden gang.  

Vi er nu 80 folkelige organisationer, der sammen arbejder for en mere retfærdig og 

bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres 

menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Denne vision nås 

naturligvis ikke på et enkelt år – men vi har rykket forskellige dagsordener, os selv og 

hinanden i den rigtige retning. 

 

I medlemmer har besluttet, hvad vi skal fokusere vores samarbejde omkring. Vi er langt inde i 

vores arbejdsplan for år 2015, der af mange – og med god grund – er blevet kaldt Verdens 

Vigtigste År. Blandt andet er 13 tematiske arbejdsgrupper i fuld sving med et utal af 

gennemførte og planlagte aktiviteter af meget forskellig art – både høringssvar, analyser, 

positionspapirer, fælles kapacitetsudvikling, artikler og meget mere. Ved generalforsamlingen 

vil I høre lidt mere om alt det, der sker i vores forening fra foraforpersonerne og forpersonen.  

 

Vi har også talt med fælles røst og gennemført to store fælles kampagner, været med til at 

afholde en større international civilsamfundskonference, samt leveret stærke indspil til – og 

deltagelse i – det fælles europæiske arbejde via Concord Europe. Lige nu, kæmper vi sammen 

i forsøget på at trække den endelige finanslov for 2016 i en lidt mere positiv retning, hvilket er 

op ad bakke. 

 

Vores fælles kapacitetsudvikling er konkret, f.eks. omkring styrket fundraising via EU, og 

samtidig bredt fokuseret på styrkelse af organisatorisk læring, samspil mellem fundraising og 

kommunikation, samt danske CSO-ers fremtidige rolle og merværdi. Også puljen til støtte af 

kapacitetsudviklingsinitiativer er kommet godt fra start. 

 

Det skal også nævnes, at Globalt Fokus har et stærkt hold i sekretariatet, og gode lokaler, der 

giver rigtigt fine muligheder for at mødes, hvad enten man er mange eller få – helt centralt. 

 

Alt i alt var og er Globalt Fokus en relevant, fokuseret, effektivt og samlende platform, for 

vores fælles arbejde for at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker 

kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder. 

http://globaltfokus.dk/images/Om_os/Arbejdsplan/Globalt_Fokus_arbejdsplan_2015_opdateret.pdf
http://globaltfokus.dk/arbejdsomrader/oplysning-og-kampagne
http://www.concordeurope.org/
http://globaltfokus.dk/arbejdsomrader/kapacitetsudvikling
http://globaltfokus.dk/pulje
http://globaltfokus.dk/pulje
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Den største del af vores finansiering, kommer fra en finanslovsbevilling, der er delt i tre spor: 

Kapacitetsudvikling overordnet, en pulje til kapacitetsudvikling og politisk arbejde 

internationalt. Derudover har vi foreningens egne midler, der primært stammer fra 

medlemskontingenter, som vi bl.a. kan bruge, når vi laver politisk arbejde i Danmark. 
 

Nedenfor lidt flere detaljer på hvordan vi arbejder – og hvad der er sket siden sidste 

generalforsamling. 

 

Kapacitetsudvikling gennemsyrer stort set alt vores arbejde. Kort fortalt, er arbejdet 

omkring kapacitetsudvikling inddelt i tre forskellige spor eller veje til kapacitetsudvikling: 

1. Puljen med dens kapacitetsudviklingsinitiativer.  

2. Kapacitetsudviklingsindsatserne, der implementeres via arbejdsgrupper med 

forankring i Globalt Fokus’ sekretariat. Vi kører p.t. to indsatser.  

3. Tematisk, tværgående kapacitetsudvikling i Globalt Fokus arbejdsgrupper og i det 

løbende arbejde.  

1. Pulje til Støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer 

Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer har nu eksisteret i et år, og en bred vifte af 

danske CSO’er har allerede draget nytte af puljens årlige budget på 2,5 mio DKK. Puljen giver 

mulighed for at møde konkrete sektorfaglige kapacitetsudviklingsbehov, som minimum tre 

CSO’er går sammen om at søge. Eks. på temaer: ’Værdikæder i Syd’, ’Religion og udvikling’, og 

’Madsuverænitet’. 
 

Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer, som er udarbejdet og gennemføres af et mindre 

antal organisationer, med fælles interesse eller kapacitetsbehov.  Puljen sigter mod at udvikle 

eller videreudvikle organisationernes kapacitet inden for et nyt eller uudforsket fagligt 

område, for at styrke effekten af deres projekt-/programarbejde i det globale Syd og/eller 

udviklingsrelaterede fortalervirksomhed.  
 

Hidtil har 7 initiativer opnået støtte med meget forskellige typer og størrelse af 

ansøgergrupper. Nogle er udsprunget af de tidligere NGO-Forum netværk, andre er opstået 

via arbejdet i Globalt Fokus’ arbejdsgrupper og størrelsen svinger mellem tre til 11 

medansøgere. Alle initiativerne har gjort god brug af den rådgivning omkring initiativernes 

opbygning, gennemførsel og rapportering, som sekretariatet leverer.  

I alt deltager 39 organisationer i initiativerne og nogle organisationer er med i flere initiativer. 

I flere initiativer har man inddraget partnere fra både den private sektor og forsknings- og 

uddannelsesverdenen, og vi ser frem til, hvad disse nye partnerskaber kan bidrage med til det 

danske CSO-miljø. De to kategorier på under 75.000 og op til 400.000 er blevet brugt og har 

givet plads til kortvarige, eksperimenterende initiativer, såvel som større læringsprocesser på 

op til 18 mdr’s varighed.  
 

Der er deadline for anden ansøgningsrunde i år den 10. oktober og i skrivende stund, ser det 

ud til at der er en del nye initiativer i støbeskeen.   
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2. Fælles kapacitetsudviklingsindsatser 

De fælles kapacitetsudviklingsindsatser er forankret i Globalt Fokus’ sekretariat, og 

implementeres via arbejdet i to arbejdsgrupper. Kapacitetsudviklingsindsatserne udspringer 

af et udbredt og anerkendt kapacitetsudviklingsbehov og engagement hos medlemmerne, som 

bliver identificeret gennem arbejdsplansprocessen. De to kapacitetsudviklingsindsatser er: 1) 

en indsats omkring kapacitetsudvikling, organisatorisk læring og forandringskapacitet i 

CSOer, og 2) en indsats om fremtidig rolle for danske CSOer, merværdi, innovation og 

partnerskaber. 
 

Det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling er, at berige og styrke de danske 

civilsamfundsorganisationer ved at: 

 Sikre at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale 

tendenser inden for centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder samt, 

hvor relevant, at klæde organisationerne på til at indgå i internationale 

diskussioner. 

 Understøtte fælles faglig og metodisk udvikling og nytænkning inden for 

prioriterede områder med mulighed for fælles læring, som rækker udover, hvad 

der kan foregå i den enkelte organisation.  

 Støtte op om at ny læring omsættes til organisatorisk praksis, som øger kvaliteten 

og effektiviteten af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til 

fortalervirksomhed. 

 

I årets løb (2015) har ca. 14-18 organisationer har været aktive i hver arbejdsgruppe. På 

begge indsatser har der været en etablerende og indledende fase med tematisk afklaring og 

kvalificering af indsatsens indhold og den proces, man ønsker. De aktiviteter der vægtes 

under indsatserne har – i tråd med rammen for fælles kapacitetsudvikling - været 

sammenhængende forløb, der giver større mulighed for større organisatorisk effekt end 

enkeltstående arrangementer, som f.eks. fyraftensmøder.  
 

På tværs af de to kapacitetsudviklingsindsatser har der, i Forum for Kapacitetsudvikling, 

været fokus på nytænkning, og på hvordan vi som organisationer opbygger kapacitet til at 

tackle og udnytte mulighederne i en stadig mere kompleks og foranderlig omverden med nye 

globale dagsordener på den ene side, og øgede krav om dokumentation af resultater på (på 

nye områder) den anden siden. Dette var også emnet for forummødet i februar, hvor over 45 

af Globalt Fokus’ medlemsorganisationer deltog med ca. 70 deltagere.  I det forløbne år har 

der under indsatserne været arbejdet med Forandringsteori og Monitorering af advocacy i 

regi af Fagligt Fokus samt været afholdt et inspirations- og behovsafklarende arrangement på 

privatsektorpartnerskaber. Der er endvidere planlagt et forløb om Danske organisationers 

fremtidige rolle – med fokus på innovation, partnerskaber og Rolle i Nord – på denne indsats. 

På den anden indsats bliver der i efteråret 2015 implementeret et forløb omkring 

organisatorisk læring, hvor 20 organisationer og 33 deltagere arbejder med at styrke deres 

evner til at lære i relation til konkrete organisatoriske cases fra deres organisationer.  
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3. Tematisk tværgående kapacitetsudvikling 

I de tematiske arbejdsgrupper og det løbende arbejde er der ligeledes fokus på mulighederne 

og behovet for kapacitetsudvikling af forskellig natur – lige fra deling af viden/metoder, til 

opbygning af kompetencer omkring f.eks. lobbyarbejde. Det tredje spor i 

kapacitetsudviklingsarbejdet knytter i en række arbejdsgrupper an til specifikke politiske 

indsatser og dagsordener, f.eks. udviklingsfinansiering, Post2015, uddannelse, og 

privatsektor. I andre arbejdsgrupper spiller kapacitetsudvikling en løbende og væsentlig rolle 

gennem kurser og/eller aktiviteter, f.eks. inden for EU-funding og HRBA. 

I det løbende arbejde har kapacitetsudvikling været adresseret i forhold til koordinering og 

erfaringsudveksling inden for RAM og evaluering af civilsamfundspolitikken. 

Politisk arbejde  

- En stærk politisk stemme ude og hjemme drevet af medlemmer 
 

Vores politiske samarbejde i Globalt Fokus, giver os en stærk politisk stemme internationalt 

og i den danske debat om udviklingspolitik.  I overordnede tal, har vi sammen leveret ca. 50 

høringssvar, positionspapirer til Concord Europe m.v i løbet af det sidste år.  
 

Som i alt vores arbejde, er det et bærende princip, at medlemmernes fælles prioriteter og 

arbejde er drivkraften.  
 

Vores politikarbejde bidrager også til vores fælles kapacitetsudvikling – her med en 

praksisorienteret tilgang, hvor læring og udvikling sker igennem samarbejde om konkret 

politikarbejde, der er relevant for medlemmerne. Det tematiske, såvel som det løbende 

arbejde, bidrager således til at udvikle vores – og vores partneres - redskaber, institutionelle 

forståelse og tematiske viden - og dermed vores kapacitet til at indgå i politisk dialog og 

udføre fortalervirksomhed, samt relatere store internationale politiske temaer til det arbejde I 

medlemsorganisationer laver i syd.  

 

Globalt Fokus politiske arbejde er fordelt på: 

1. Specifikt emnebestemt politisk arbejde lavet i arbejdsgrupper 

2. Et understøttende politisk arbejde på internationalt og dansk plan, foretaget af 

sekretariatet i samarbejde med medlemmer  

1. Tematisk arbejde i arbejdsgrupper 

I de tematiske arbejdsgrupper arbejder medlemmerne bl.a. med at påvirke beslutningstagere 

i Danmark og internationalt. Dette sker inden for de emner grupperne arbejder med og, hvor 

relevant, i samarbejde med andre aktører/arbejdsstrukturer/92-gruppen etc.  
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2. Understøttende politisk arbejde 

Som et gennemgående tema i det politiske arbejde, sørger sekretariatet for, at understøtte de 

grundlæggende forudsætninger for arbejdet. For at være på forkant med de politiske og 

faglige processer, udfordringer og muligheder, som er grundlæggende ift. vores mål, 

gennemfører sekretariatet – til tider også sammen med medlemmer – et underliggende 

arbejde.  

Det handler bl.a. om at tage og holde kontakt med beslutningstagere og embedsværk i 

Danmark og i EU omkring vores fælles overordnede dagsordener. Det handler også om 

kohærens – eller PCD, om at følge op på den danske PCD-handlingsplan, om at deltage aktivt i 

vores europæiske netværksorganisation Concord Europe og om at mødes på tværs omkring 

muligheder ift. de store og vigtige FN-processer, der særligt i år har stor vægt.  Og så drejer 

det sig om at forsøge at på virke finanslov og folketingsvalg.  

Det understøttende politiske arbejde er delt op i international politik og dansk udviklings- og 

udenrigspolitik.  

International politik 

Løbende kontakt til alle tre EU-institutioner: 
 

I Europa-Parlamentet har Globalt Fokus løbende kontakt til de danske Europa-
Parlamentarikere, assistenter og rådgivere og her følger vi relevante diskussioner på 
plenarforsamlinger og i udviklingsrelevante udvalg.   

Kommission har vi i høj grad kontakt til gennem vores arbejde i CONCORD Europe. Det drejer 
sig primært om embedsværket, men også relevante Kommissærer.  

Rådet følger vi igennem de politiske diskussioner i Europaudvalget, hvor vi sørger for at give 
input, når der diskuteres emner, som har udviklingspolitisk relevans. Herudover søger vi at 
påvirke det halvårlige møde i Foreign Affairs Council (FAC), hvor udvikling er på 
dagsordenen.  Vi følger disse møder og giver relevant input til udenrigsministeriet og 
Europaudvalget. Når det er relevant, koordinerer vi dette med 92-gruppen.  

Internationale netværk: Globalt Fokus er den danske platform for CONCORD Europe. Det er 

centralt Globalt Fokus’ politikarbejde at bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske 

og globale civilsamfundsnetværk og –bevægelser. Globalt Fokus, såvel som de enkelte 

arbejdsgrupper, er således involveret i relevante europæiske og internationale 

civilsamfundsstrukturer.  

Dansk udviklings- og udenrigspolitik: 

Udviklingspolitisk Råd: Globalt Fokus har tre CSO repræsentanter i UPR, og det er vigtigt, at 
Globalt Fokus’ medlemmer har mulighed for at føde ind til UPR repræsentanterne forud for 
møder og at kommunikere debatter, tendenser og konklusioner fra UPR til miljøet. Globalt 
Fokus’ sekretariat spiller derfor en faciliterende rolle i forhold til dette.  
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Udenrigsudvalg: Globalt Fokus’ sekretariat følger Udenrigsudvalgets arbejde, faciliterer 
medlemmernes dialog med udvalgets medlemmer og giver løbende input til 
Udenrigsudvalget, når mødedagsordenen er relevant for vores arbejdsområde.  

RAM: Globalt Fokus har og vil også fremover påtage sig en koordinerende rolle for de 17 

rammeorganisationer i forhold til Udenrigsministeriet og i forhold til at spille ind i en ny runde 

forud for næste RAM vurdering i 2018.  

Finanslov: vurdering af udspil til- og endelig finanslov samt analysearbejde ift. generelle 
diskussioner af bistand etc., information til medlemmer, påvirkning af relevante politikere, 
samt koordinering mellem medlemmer vil være en opgave som sekretariatet varetager i 
samarbejde med medlemmer.  


