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Bilag 5 

Koordinationsudvalgets forslag til  

Globalt Fokus’ arbejdsplan 2016  
 

Baggrund  

 
Forslag til arbejdsplan for 2016 er resultatet af to processer:  

1) En strategisk proces omkring fremtidige prioriteringer, metoder og organisering, der 
blev besluttet ved den ordinære generalforsamling i oktober 2015. Med baggrund i 
denne beslutning, igangsatte Koordinationsudvalget umiddelbart efter den ordinære 
generalforsamling en inkluderende og involverende proces sammen med medlems-
organisationernes ledelser, der blev afsluttet med et forslag til ny struktur fremsat til 
beslutning ved nærværende ekstraordinære generalforsamling. Processen omfattede 
dels en workshop, dels en analysefase og dels en afsluttende høring af alle medlemmer.  
Den leder frem til følgende overordnede indstilling vedr. arbejdsplan: 

a. Den årlige arbejdsplan vedtages på generalforsamlingen og udgør den 
overordnede ramme for hele det samlede netværks arbejde et år, frem til næste 
generalforsamling. Arbejdsplanens format ændres til et ’lettere’ og mere 
fleksibelt dokument, og vil indeholde to til tre strategiske fokusområder som 
størstedelen (ca. 75%) af netværkets aktivitet skal bidrage til (dette gælder dog 
ikke puljen). Oprettelse af faste arbejdsgrupper, som agerer overfor eksterne 
aktører og/eller skal have sekretariatssupport, skal ske med baggrund i 
arbejdsplanen. Sekretariatets supportering af arbejdsgrupper, og eventuelle 
associerede netværksgrupper, fokuseres på aktiviteter/elementer der bidrager 
til arbejdet med de strategiske fokusområder. Ud over de faste arbejdsgrupper 
etableres mulighed for, at Styregruppen kan nedsætte ad hoc Task Forces, der 
varetager særlige tidsbegrænsede opgaver og udfordringer, der falder inden for 
de strategiske fokusområder, som er vedtaget på generalforsamlingen. Alle 
løbende justeringer af arbejdet foretages med vurdering af fordelingen af de 
samlede ressourcer fra sekretariat og medlemmer.  

2) Input fra medlemmerne ved en længere proces forud for den ordinære 
generalforsamling i oktober 2015, med årets medlemsworkshop som centralt element 
efterfulgt af analyse af input, interessetilkendegivelser, allerede etableret engagement, 
ressourcebehov, sammenhæng med øvrige potentielle aktiviteter/indsatser m.v. 

På følgende sider følger Koordinationsudvalgets forslag til arbejdsplan, inkl. to strategiske 
fokusområder, for 2016. 
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Indledning  
 

Globalt Fokus er en forening af danske folkelige organisationer, som engagerer 
sig i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Foreningen er en relevant, 
fokuseret, effektivt og samlende platform, som via netværk og samarbejde styrker et 
mangfoldigt civilsamfunds indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og 
bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres 
menneskerettigheder.  
 
2016 bliver et skælsættende år på mange måder. Dels skal vi og resten af verden følge op 
på ”verdens vigtigste år”, og dels medfører finansloven for 2016 drastisk ændrede betingelser 
for såvel Globalt Fokus’ egne ressourcer som medlemsorganisationernes. 2016 bliver således 
et år, hvor vi skal skærpe Globalt Fokus’ profil og styrke den strategiske styring af netværket, 
med henblik på at skabe større samlet gennemslagskraft, samt bedre forudsætninger for 
alliancebygning med andre aktører ift. fremtidens udfordringer. Således fokuseres netværkets 
ressourcer i 2016 omkring nogle få overordnede temaer, der betragtes som vitale for miljøet. 
Samtidig gennemfører Globalt Fokus en organisatorisk omstrukturering, der sikrer løbende 
dialog, kontekstanalyse og beslutninger omkring aktuelle temaer, der kalder på fælles 
handling fra et samlet NGO-miljø.  
 
Helt grundlæggende, knytter arbejdsplanen for 2016 sig til den overordnede strategi for 
Globalt Fokus, som er beskrevet i vores såkaldte ”strukturdokument”.  
 

Proces i 2016 
De store ændringer i økonomi og organisering fordrer strategiske overvejelser og 
beslutninger omkring det fælles arbejde, under de overordnede temaer for 2016.  
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Ved den nye ledelses første møde i 2016 drøftes og vedtages således handlingsplaner for de 
overordnede temaer, inkl. faste arbejdsgrupper, ad hoc Task Forces og kapacitetsudviklings-
indsatser. Disse baseres på en forandringsteori (ToC) (eller anden målrettet handlingsplan), 
der reflekterer over - og inkluderer - logikken bag mål og delmål for de strategiske 
fokusområder samt årsagssammenhænge og antagelser omkring konkrete aktiviteter og de 
resultatkæder, som de indgår i.  
 
Frem til da, fortsættes primært de dele af sekretariatets og netværkets løbende, kapacitets-
udviklende og tematiske arbejde, der vurderes relevant for de strategiske fokusområder, med 
særligt fokus på relevans for - og input til ToC–for de overordnede temaer.   
 

Strategiske fokusområder for arbejdet i 2016 

 
Implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne) 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden, med 
potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Skal dette opnås 
kræver det dog, at verdens lande er tilsvarende ambitiøse i deres implementering af målene.  
Danmark har, ligesom alle FN’s øvrige medlemslande skrevet under på verdensmålene, og 
dermed forpligtet sig på at opfylde dem. Verdensmålene er ikke juridisk bindende, men de 
henviser til internationalt bindende aftaler og lovgivning på blandt andet 
menneskerettigheds- og miljøområdet. Alle medlemsstater har i deklarationen forpligtet sig 
til at lave en handlingsplan for implementeringen af målene nationalt. 
 
Da Lars Løkke Rasmussen d. 25. september 2015 erklærede FN’s verdensmål for vedtaget, 
understregede han behovet for at alle lande engagerer sig i implementeringen; ”Vi må leve op 
til vores fælles forpligtelse. Danmark er klar til at gøre sin del for at opnå verdensmålene. 
Historien vil dømme os hårdt, hvis ikke vi gør”.  
 
Forandringsmål:  
 

Civilsamfundet har adgang til og er engageret i processen omkring de nye 
verdensmål og deres gennemførelse både nationalt og internationalt. 

 
Vi ønsker se de flotte ord blive til virkelighed i EU, resten af verden og Danmark. EU's 
implementering styrker vi primært via vores arbejde i CONCORD Europe, hvorigennem vi 
netværker omkring de nationale implementeringer og omkring påvirkning af EU's samlede 
implementering af verdensmålene. Vi vil arbejde for, at Danmark og EU går forrest med en 
ambitiøs implementering af verdensmålene, der inkluderer stærke nationale, regionale og 
globale opfølgningsmekanismer. Den globale implementering og opfølgning, eksempelvis 
gennem FN’s High Level Political Forum, følger og påvirker vi gennem relevante 
internationale civilsamfundsnetværk og - koalitioner. 
Hovedaktiviteter fokuseres omkring civilsamfundets adgang til og engagement i processen 
omkring de nye verdensmål og deres gennemførelse både nationalt og internationalt, 
herunder særligt på følgende fire områder: 
  

1) De helt fundamentale principper, som verdensmålene bygger på - og som vi anbefaler 

Danmark at have særligt fokus på ved implementeringen af målene, eksempelvis 
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verdensmålenes universalitet, de tre dimensioner af bæredygtighed, den 

menneskerettighedsbaserede tilgang, politikkohærens for udvikling, leave no one 

behind-princippet, finansiering af målene og civilsamfundets særlige rolle.  

Mål: Principperne for verdensmålene føres igennem i implementeringen. 
 

2) De politiske værktøjer, som vi anbefaler den danske regering og Folketinget at 

anvende, for at sikre politisk ejerskab og opfølgning på implementeringen, 

eksempelvis en handlingsplan for national og global implementering, samt 

implementeringsstrukturer i Folketinget og ministerierne.  

Mål: Den danske regering og Folketinget gør brug af vores anbefalinger til politiske 
værktøjer, der kan sikre politisk ejerskab og opfølgning på implementeringen.  
 

 

3) Anbefalinger til, hvordan Danmark skal implementere hvert af de 17 mål både 

nationalt og globalt, herunder at der udvikles stærke globale og nationale indikatorer 

af målene, samt monitorering af Danmarks fremskridt ift. de enkelte mål og evt. en 

årlig statusrapport.  

Mål: Den danske nationale og internationale implementering af verdensmålene i 
Danmark er styrket af Globalt Fokus’ anbefalinger til hvert af de 17 mål. 
 

 

4) Udbredelse af målene, herunder at øge kendskabet til målene i det danske 

civilsamfund, både inden- og uden for medlemskredsen, samt at styrke samarbejde og 

alliancer med andre og nye aktører og interessenter. Begge dele med henblik på at 

sikre Danmarks implementering af målene. 

Mål: Der er skabt brede og nye alliancer, der styrker Danmarks implementering af 
verdensmålene.  
 

Hovedaktiviteter bliver udført i tæt samarbejde og koordinering med 92-gruppen (særligt ift. 

det politiske arbejde) og Verdens Bedste Nyheder (særligt ift. kommunikation og udbredelse 

af målene), ligesom alle fire hovedaktiviteter indeholder elementer af hhv. politisk arbejde i 

både Danmark og EU samt kapacitetsopbygning. Sidstnævnte for eksempel i forbindelse med 

den generelle udbredelse af viden om målene blandt medlemmer med fokus på principperne 

(såsom verdensmålenes kobling med den menneskerettighedsbaserede tilgang); og med 

fokus på mål, der dækker temaer, der er relevante for den brede medlemsskare (såsom 

ulighed og governance).  

Arbejdsgrupper, der kan tilknyttes dette fokusområde : 

1) SDG’er og udviklingsfinansiering (fælles arbejdsgruppe med 92-gruppen) 

2) Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, HRBA.  

3) Privatsektor og udvikling 

Relevant løbende arbejde, der kan tilknyttes dette fokusområde: 

 PCD 
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Dertil kan eventuelle associerede, tematiske netværksgrupper (uddybes senere) styrke 
arbejdet med dette fokusområde: 
 

 Uddannelse 

 Fødevaresikkerhed 

 Sundhed 

 
Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle 

Internationale indsatser og udviklingsbistand er midt i en brydningstid, både i Danmark i EU 
og globalt. Store forandringer omkring finansiering og prioriteringer – også ift. folkelig 
opbakning – kræver nytænkning af Danmarks, og resten af Europas og verdens, globale 
engagement. Globale kriser, udfordringer og muligheder, som f.eks. klimaforandringer, 
migration, ulighed, handel, energi(teknologi) og forskydning af magtforhold, er i tiltagende 
grad også enten direkte eller indirekte nationale, hvilket bl.a. afspejler sig i det universelle 
princip for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 
Således står også civilsamfundsorganisationer generelt – inklusive Globalt Fokus’ 
medlemsorganisationer – i endnu højere grad end tidligere - overfor spørgsmålet om, hvilken 
rolle vi skal have nu og i fremtiden.     
 
Forandringsmål: 

 
CSO’ernes rolle er udviklet og styrket og har påvirket de strukturelle betingelser 
for at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling globalt 

 
Globalt Fokus vil udvikle og styrke civilsamfundsorganisationernes rolle, nationalt og 
internationalt, i forhold til at påvirke de strukturelle betingelser for at bekæmpe fattigdom og 
skabe bæredygtig udvikling globalt. Det vil vi gøre via kapacitetsudvikling, ved at arbejde for 
et ”enabling environment” for civilsamfund samt ved at koordinere og fremme CSO-
synspunkter og fortalervirksomhed omkring politiske dagsordener og processer i relation til 
foreningens vision, nationalt i EU sammenhæng, i FN sammenhæng og bredt internationalt. 
Hovedaktiviteter fokuseres omkring:  
  
Kapacitetsudvikling 
Vi skal arbejde med at afdække, hvad forandringerne omkring eksisterende forståelser af 
udviklingsbistanden betyder for CSOernes fremtidige rolle, for vores organisationer og 
organisering, kerneopgaver og relationer til den omgivende verden. Nye trends, megatrends, 
og ’drivers of change’ må udforskes; innovative modeller og tilgange afprøves, og der må 
læres fra og deles med internationale netværk – Europæiske (primært via CONCORD Europe) 
såvel som fra kraftcentre i Syd. Det bliver centralt dels at facilitere en dialog om disse 
essentielle forhold og dels at skabe fælles kapacitetsudviklingsprocesser der kan bidrage 
til ’windows of opportunity’ for den strategi og organisationsudvikling, der kan være med til 
at øge udsyn og forandringsevne i organisationerne.  
 
Mål: CSO’ernes nuværende og fremtidige rolle er klar og anerkendt. 

Politik og interessevaretagelse 

1. Danmarks nye udviklingspolitiske strategi: Fokus på inddragelse af 

civilsamfundsorganisationer i processen og afklaring af og omkring centrale pejlemærker 
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for strategien (menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, udviklingen af stærke 

civilsamfund, stærk implementering af SDG’erne, PCD, genkaldelse af principper om 

bistandskvalitet og –effektivitet (inkl. nærområdediskussionen og loft for bistand brugt 

på flygtningemodtagelse), udviklingsbistanden som Danmarks komparative fordel i 

global sammenhæng. M.v. Hertil kan indtænkes mere interessedrevne elementer, såsom 

civilsamfundsorganisationers rolle i bistanden, den humanitære bistand, støtte til det 

multilaterale arbejde etc.  

Der udarbejdes et positions-/princippapir, der kan bruges i arbejdet for at opnå målene. 

Mål: Pejlemærker, som vi mener er centrale, indskrives i strategien.  
 
Mål: Danske og internationale civilsamfundsorganisationers særlige rolle og værdi 
defineres klart i strategien. 
 

 

2. Udredning af den danske udenrigspolitik: Fokus på Danmarks globale engagement og 

ansvar. Pejlemærker, identificeret via arbejdet under punkt 1 ovenfor, indgår i vores 

arbejde for et stærkt fokus på udviklingsbistanden – inkl. sammenhænge – mellem mål, 

indsatser, processer, resultater, værdier og aktører (fremmende for vores øvrige mål for 

dette fokusområde).  

Mål: Danmarks globale ansvar og engagement, inkl. sammenhængene mellem mål, 
indsatser, processer, værdier og aktører, fremgår af udredningen, der har et stærkt fokus 
på udviklingsbistandens bidrag til den samlede danske udenrigspolitik. 
 

 

3. Finanslov og dansk bistand: Fokus på fastholdelse og styrkelse af civilsamfundets særlige 

rolle for og i dansk bistand. 
4.  

Mål: Udviklingsbistanden fokuseres også økonomisk stærkere omkring fælles afklarede 

pejlemærker – identificeret via arbejdet under punkt 1 ovenfor.  

 

5. Sammenhænge og partnerskaber: Fokus på tydeliggørelse og styrkelse af sammenhænge 

og samarbejde mellem interessenterne omkring Danmarks ansvar i verden: CSO’er – også 

andre end udviklings- og nødhjælpsorganisationerne, den private sektor, 

udenrigstjenesten/-ministeriet m.fl.  

Ligeledes fortsat fokus på PCD (Danmark og EU) i politikker, politiske indsatser m.v.   

Mål: Styrket sammenhæng i mellem politikker og politiske indsatser i EU og i Danmark. 
 
Mål: Styrket og bredere CSO samling omkring fælles mål med afsæt i kampagne omkring 
Danmarks Ansvar i verden.  

Eksisterende arbejdsgrupper: 

1) Humanitære indsatser 

2) EU-Funding 

3) Civilsamfundets vilkår og råderum 

4) Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, HRBA. 
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Kapacitetsudviklingsindsatser (fortsat fra 2015): 

a) Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører – fremtidens civilsamfund og 

CSO’er. Indsatsen vil facilitere organisationers udforskning af egen (fremtidige/ 

forandrede) rolle, bidrag, værdier og operationelle modeller. Særligt omkring innovation, 

fremtidens partnerskaber samt spørgsmål om fremtidig rolle i Nord. 

 

b) Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring – og evnen til at agere i en kompleks verden. 

Kampagner 
Globalt Fokus koordinerer og/eller udvikler oplysnings- og kampagnearbejde med fælles 
interesse for medlemsorganisationerne med henblik på at påvirke den offentlige opinion og 
det politiske miljø. Primært udgangspunkt vores kampagner vil i 2016 være (d) allerede 
igangsatte taskforce-arbejde omkring ”Danmarks ansvar i verden”.  
 
Omfanget af kampagne- og oplysningsaktiviteterne afhænger af finansiering og øvrige 
ressourcer – fra medlemmer, øvrige interessenter og sekretariat.  
 

Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer 
Globalt Fokus forvalter Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer, der er målrettet til 
at understøtte kapacitetsudviklingsinitiativer, der er udviklet af - og har et stærkt ejerskab 
hos – grupper/netværk af danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd.  
 
Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer indenfor strategisk vigtige områder, hvor det 
valgte tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.  Det er afgørende, at 
initiativer omsættes til organisatorisk praksis som øger kvaliteten, effektiviteten og gerne 
understøtter nytænkning af organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til 
fortalervirksomhed. 
 
Puljen er et tilbud om støtte til initiativer, der er groet frem blandt danske 
civilsamfundsorganisationer på grundlag af identificerede fælles kapacitetsudviklingsbehov 
blandt disse. Ejerskab ligger hos de ansøgende organisationer, men Globalt Fokus kan spille 
en understøttende og faciliterende rolle i forhold til såvel udvikling af initiativet som 
erfaringsopsamling, dokumentation og erfaringsdeling. 

Læring, metodeudvikling og dokumentation 
Målet med Globalt Fokus kapacitetsudviklende arbejde er at bidrage til læring som, udmøntet 
i praksis, vil styrke og udvikle organisationernes kapacitet til at levere hensigtsmæssige, 
tidssvarende og effektive projekter og programmer i det Globale Syd samt virkningsfuld 
fortalervirksomhed i relation til det internationale udviklingssamarbejde. Dette sikres bl.a. 
ved koordination, opsamling, dokumentation og formidling af gode eksempler fra kapacitets-
udviklingen i både puljeinitiativer og indsatserne omkring fælles kapacitetsudvikling. 
 
Primo 2016 nedsættes en taskforce der, i samarbejde med sekretariatet – og på baggrund af 
eksisterende praksis og erfaringer – fremlægger anbefalinger vedr. kapacitetsudviklings-
indsatsernes og Puljens mål og prioriteringer.  
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I udgangspunktet er det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling, 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 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. 

Netværk og samarbejdspartnere  
I regi af Globalt Fokus indgår medlemsorganisationer i netværk og samarbejde med hinanden 
og andre relevante aktører og interessenter i og udenfor Danmark. Særligt tæt er samarbejdet 
med 92-gruppen, med fælles arbejdsgrupper og løbende koordinering.  
 
Internationalt netværk og samarbejde  holder Globalt Fokus opdateret og styrker vores 
faglighed, troværdighed og indflydelse. Her er det centralt, at Globalt Fokus er den danske 
platform for CONCORD Europe, hvorigennem vi samarbejder med andre europæiske 
foreninger og netværk, der tilsammen repræsenterer mere end 2.600 NGO’er, støttet af 
millioner af europæiske borgere. CONCORD er en central partner for udviklingspolitisk dialog 
med EU institutionerne. Derudover søger vi inspiration og samarbejde i f.eks. CIVICUS 
og ”søsterorganisationer” som BOND, PARTHOS og Dóchas. 
 
I dansk sammenhæng  støtter vores netværksarbejde især op omkring de danske CSO’ers 
interesser i forhold til: 
 

 Udviklingspolitisk Råd, Det Åbne Danida 

 Udenrigsudvalget (følges) 

 RAM-systemet (revision), fokus på behov for kapacitetsudvikling og 

 EU politik (parlament, kommission, Foreign Affairs Council og europa-udvalg) 

Associerede netværksgrupper 
Medlemmer af Globalt Fokus arbejder også sammen i faglige netværk, der rækker ud over det 
fælles fokus i regi af Globalt Fokus. Generelt kan medlemsorganisationers faglige netværk få få 
bistand fra sekretariatet til f.eks. processer omkring høring (sign-on/-off), der kan knyttes an 
til et strategisk fokusområde, hvilket er særligt relevant i forhold til arbejdet omkring 
verdensmålene. Nogle af disse kan tilknyttes Globalt Fokus som associerede 
netværksgrupper, det kan f.eks. handle om tidligere/foreslåede arbejdsgrupper omkring: 
  

 Uddannelse 

 Fødevaresikkerhed 

 Sundhed 

 Kommunikation og Kampagne – styrkede kompetencer og 

 Den Globale dimension i uddannelse 
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Verdens Bedste Nyheder 

Verdens Bedste Nyheder (VBN) er en vigtig kampagne, samspiller og medspiller ift. Globalt Fokus’ 
ønske om at styrke og udbrede fortællingen om, at udviklingsbistand virker – at civilsamfunds-
organisationer lokalt og globalt gør verden til et bedre sted - og at partnerskaber om udvikling 
betaler sig for alle. Globalt Fokus har været stærkt involveret i det ”gamle” Verdens Bedste 
Nyheder, som NGO-FORUM var initiativtager til og Globalt Fokus delvist ansvarlig for. 
 
Globalt Fokus’ præcise involvering i organiseringen af det nye VBN defineres dels ved den 
ekstraordinære generalforsamling og dels via og processen omkring det videre forløb omkring 
etablering af det nye Verdens Bedste Nyheder. 
 
Centralt for Globalt Fokus’ engagement i Verdens Bedste Nyheder er, at det skal forankres solidt 
og transparent i det nye organisatoriske set-up, inkl. i styregruppen, samt at den nye organisering 
omkring VBN ligeledes er solid og transparent.  
 


