Bilag 7, GF2015

Arbejdsplan for 2016
Arbejdsplan for 2016 foreligger – på de følgende sider - ved denne generalforsamling i et
udkast, der er resultatet af en længere proces, med årets medlemsworkshop som centralt
element og deraf analyse af input, interessetilkendegivelser, allerede etableret engagement,
ressourcebehov, sammenhæng med øvrige potentielle aktiviteter/indsatser m.v.
Koordinationsudvalget har ikke drøftet og behandlet dette udkast, da forudsætningerne for
denne arbejdsplan blev ændret markant med udspillet til Finanslov for 2016.
Koordinationsudvalget indstiller således følgende til beslutning v. generalforsamlingen:
1. Det indstilles dertil til beslutning, at arbejdsplan for 2016, der skal baseres på en
strategisk proces omkring fremtidige prioriteringer, metoder og organisering, skal
godkendes af medlemmerne ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2016.
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Indledning og mål
Globalt Fokus er en forening af danske folkelige organisationer, som engagerer
sig i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Foreningen skal være 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 ved vi i skrivende stund ikke, hvordan de bebudede
besparelser på udviklingsbistanden kommer til at ramme Globalt Fokus og
medlemsorganisationerne. Denne arbejdsplan forudsætter, at Globalt Fokus har samme
finansiering som i 2015 – og at medlemmerne fortsat har mulighed for at deltage i – og løfte –
arbejdet. Arbejdsgrupperne er i høj grad medlemsdrevne, hvorfor ændrede prioriteringer vil
betyde ændringer i arbejdsplanen både ift. arbejdsgruppers omfang og aktiviteter. Såfremt
Koordinationsudvalget vurderer, at der er behov for ændringer, vil en revideret arbejdsplan
for 2016 blive sendt til urafstemning.
Globalt Fokus vil i 2016 på alle planer arbejde for, at civilsamfundet sikres adgang til og
betydende involvering i processen omkring de nye verdensmål og deres gennemførelse både
nationalt og internationalt. Derudover, og helt grundlæggende, knytter arbejdsplanen for
2016 sig til den overordnede strategi for Globalt Fokus, som er beskrevet i vores
såkaldte ”stukturdokument”, hvilket er reflekteret i de følgende afsnit.

Globalt Fokus’ mål er at:






Bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere
kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige civilsamfund.
Bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale
civilsamfundsnetværk og –bevægelser.
Danne afsæt for fælles information og kampagner.
Bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danida, EU, FN og andre internationale fora
ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af betydning for foreningens vision.
Udgøre en stærk politisk stemme, internationalt og i den danske debat, om miljø- og
udviklingspolitikker, også på det humanitære område.

Side 3 af 35

Principper for Globalt Fokus
-

Er til for medlemmerne, defineres af medlemmerne og er, i videst muligt omfang,
drevet af medlemmerne gennem f.eks. arbejdsgrupper, netværk og lignede
samarbejdsrelationer.
Giver lige adgang for medlemmernes deltagelse og forankrer al repræsentation i
robuste ansvarlighedsmekanismer med klare mandater og gennemsigtige
informationsstrømme, hvor repræsentanter refererer til medlemmerne.
Er en attraktiv samarbejdsplatform for medlemmernes fagfolk og ledere, såvel som
ansatte og frivillige.
Faciliterer synergi og sammenhæng mellem de mange forskellige tematiske
arbejdsområder, som løftes inden for samarbejdets rammer og i koordination med
andre netværk, f.eks. 92-gruppen og CISU.
Arbejder ubureaukratisk og udgør et stærkt handlerum til de enkelte arbejdsgrupper
inden for strategiske rammer, fastsat af medlemmerne selv.

Proces, rammer, metoder og spor
Denne arbejdsplan fortæller, hvad Globalt Fokus vil fokusere arbejdet omkring i 2016. De
tematiske fokusområder er et resultat af en medlemshøring og en efterfølgende
prioriteringsproces. Ud over de prioriterede tematiske områder går sekretariatets ressourcer
til kommunikation, administration, rådgivning omkring puljen til kapacitetsudvikling og
grundlæggende fagligt arbejde, der danner basis for de medlemsdefinerede temaer – og giver
mulighed for at spotte trends og indsatser, der kan være fremmende for Globalt Fokus’ formål.
Arbejdsplanen danner afsæt for vores fælles arbejde. Den sætter mål og bruges til allokering
af ressourcer, men den er ikke statisk. Muligheder og udfordringer kan ændre sig i løbet af
2016, både ift. de temaer, som arbejdsgrupperne er organiseret omkring og ift. temaer og
processer, som vi ikke i vedtagende stund har været vidende om.

Hvordan arbejder vi?
Globalt Fokus er finansieret via 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.
Kapacitetsudvikling og politisk arbejde på tværs og i dybden
Der er tre hovedspor i Globalt Fokus’ arbejde:
1. Arbejdsgrupper med tematisk fokus
a. Fagligt samarbejde/netværk med både politiske mål/tilgange og
kapacitetsudvikling for øje.
b. Mulighed for at udvikle ideer og finde partnere til specifikke faglige
kapacitetsudviklende initiativer, der kan støttes via puljen.
2. Kapacitetsudvikling
a. Pulje – kapacitetsudviklingsinitiativer. De gamle faglige netværk i nytænkt
format.
b. Overordnede kapacitetsudviklingsindsatser omkring elementer af bred/fælles
interesse, som f.eks. læring, relationer, CSO’ernes rolle, identitet og lederskab
m.v.
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3. Løbende arbejde
En lang række opgaver, som løbende skal varetages, for at sikre, at Globalt Fokus er på
forkant med nye tendenser, har dybde i analyserne og fokus på tværgående fagområder.

Kapacitetsudvikling i tre spor
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.
Arbejdet omkring kapacitetsudvikling er inddelt i tre spor:
1. Pulje til Støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer
Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer, som er udarbejdet og prioriteret af de
initiativtagende organisationer og hvis gennemførelse løftes af de pågældende
organisationer i fællesskab med en lead-organisation som ansvarlig for initiativets
praktiske udmøntning, læringsopsamling, rapportering og dokumentation.
Puljeinitiativer vil typisk udspringe af et mindre antal (minimum 3) organisationers
særinteresse eller særlige kapacitetsbehov. Formålet er at udvikle eller videreudvikle
de initiativtagende organisationernes kapacitet inden for et nyt eller uudforsket fagligt
(tematisk/metodisk) område, som har en særlig bevågenhed i de pågældende
organisationer, og som vil styrke effekten af deres projekt-/programarbejde i det
globale Syd og/eller udviklingsrelaterede fortalervirksomhed.
Kriterier for støtte via puljen kan findes på hjemmesiden og ved kontakt til
sekretariatet.
2. Fælles kapacitetsudviklingsindsatser
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.
De tværgående indsatser udspringer af et udbredt og anerkendt
kapacitetsudviklingsbehov og engagement i medlemsbasen. Indsatserne er defineret
og prioriteret af medlemsorganisationerne. En tværgående indsats er et kortere eller
længerevarende (men tidsafgrænset) lærings- og udviklingsforløb, hvis formål er
at ”spotte”, formidle og omsætte væsentlige nye nationale/internationale tendenser,
metoder og praksisser, som har relevans i hele eller større dele af organisationsmiljøet.
En tværgående indsats skal være offentlig tilgængelig for medlemmerne af Globalt
Fokus og have et klart beskrevet og relevant udviklingsmål, som rækker udover selve
indsatsen og ind i organisationsmiljøet i form af ny og forbedret praksis, som vil
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fremme effekten af organisationernes projekt-/programarbejde i det Globale Syd
og/eller udviklingsrelaterede fortalervirksomhed.
Inspiration udefra
De tværgående kapacitetsudviklingsindsatser danner i særlig grad basis for
læringsopsamling og metodeudvikling. Det er derfor vigtigt at sikre inspiration fra, og
samarbejde med, andre europæiske og internationale læringsplatforme. Styregruppen
for Forum for Kapacitetsudvikling vil – i samarbejde med Globalt Fokus’
kapacitetsudviklingskonsulent – undersøge, hvad der allerede rør sig andre steder,
hente inspiration og kigge på mulige samarbejdspartnere.
3. Tematisk kapacitetsudvikling
I de tematiske arbejdsgrupper og i det løbende arbejde er der 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 således typisk an til specifikke politiske indsatser
og dagsordener.

Politisk arbejde
Stærk politisk stemme ude og hjemme drevet af medlemmer
Globalt Fokus samarbejder for at udgøre en stærk politisk stemme internationalt og i den
danske debat om udviklingspolitik. Som i alt Globalt Fokus’ arbejde er det et bærende princip,
at medlemmernes fælles prioriteter og arbejde er drivkraften. Globalt Fokus tematiske
politikarbejde er primært forankret i Politikforum, og arbejdet med civilsamfundets
rammevilkår er forankret i CSO-forum. Det løbende, målrettede, tematiske arbejde foregår i
arbejdsgrupper under begge fora, samt i de arbejdsgrupper under Forum for
Kapacitetsudvikling, der følger relevante politiske processer.
Globalt Fokus faciliterer og koordinerer, at de folkelige danske organisationer er informerede
om og bidrager til høringer, konsultationer og giver andre input til relevante danske,
europæiske og internationale processer. I politikarbejdet vil Globalt Fokus sikre løbende
koordination og samarbejde med andre relevante danske og internationale netværk.
Fælles politikarbejde udvikler kapacitet til fortalervirksomhed
Globalt Fokus’ politikarbejde har synergi og overlap med Globalt Fokus’ øvrige mål og arbejde.
Politikarbejdet i Globalt Fokus bidrager til kapacitetsudvikling af medlemsorganisationer ud
fra en praksisorienteret tilgang, hvor læring og udvikling sker igennem samarbejde om
konkret politikarbejde, der er relevant for medlemmerne. Det tematiske såvel som løbende
arbejde bidrager således til at udvikle medlemsorganisationernes – og deres partneres redskaber, institutionelle forståelse og tematiske viden og dermed deres kapacitet til at indgå
i politisk dialog og udføre fortalervirksomhed. Globalt Fokus’ sekretariat er også
sparringspartner for medlemmer i forhold til deres egen fortalervirksomhed, hvor der i
Globalt Fokus er opbygget erfaring og kompetencer i forhold til dansk-, europæisk og
international politik, som medlemmer kan trække på.
Engageret i europæisk og globalt civilsamfundsarbejde
Det er centralt i Globalt Fokus’ politikarbejde at bidrage til fælles internationalt engagement i
europæiske og globale civilsamfundsnetværk og –bevægelser. CSO- og Politikforum, såvel som
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de enkelte arbejdsgrupper, er således involveret i relevante europæiske og internationale
civilsamfundsstrukturer.
CONCORD Europe, som Globalt Fokus er dansk platform i, er et vigtigt omdrejningspunkt, men
Globalt Fokus ønsker også at arbejde igennem og sammen med andre civilsamfundsnetværk.
Globalt Fokus vil i 2016 fortsætte dialogen med nogle af disse, med henblik på medlemskab og
samarbejde.
Prioriterede tværgående temaer
Som prioriterede tværgående temaer i det politiske og kapacitetsudviklende arbejde i de
tematiske arbejdsgrupper arbejder Globalt Fokus med to ting: Politikkohærens for Udvikling
og Menneskerettighedsbaseret Tilgang til Udvikling.
Politikkohærens for Udvikling relaterer sig til mange relevante politikområder og arbejdet
med dette emne foregår både internationalt og i Danmark. Sekretariatet deltager i CONCORD
Europe’s arbejdsgruppe på emnet og følger dette både emnespecifikt og institutionelt i EU
institutionerne og andre internationale fora. Danmark har, som det eneste EU-medlemsland,
en handlingsplan på PCD. Implementeringen af denne følges tæt.
Arbejdet med PCD følges af forskellige arbejdsstrukturer i Globalt Fokus, såsom visse
arbejdsgrupper og Politikforum.
I Globalt Fokus arbejdes der med Menneskerettighedsbaseret tilgang til Udvikling på
forskellige niveauer. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der følger arbejdet med specifikke
rettighedsbaserede emner samt politiske processer vedrørende rettigheder. Samtidig
arbejder Globalt Fokus på at mainstreame den rettighedsbaserede tilgang ind i arbejdet på
alle niveauer.

Løbende arbejde
Globalt Fokus har – ud over engagementet i de prioriterede tematiske arbejdsgrupper – en
lang række opgaver som løbende skal varetages. Størstedelen af disse opgaver er
understøttende for arbejdet med de forskellige temaer.
Løbende arbejdsopgaver omfatter:
EU-politik (Politikforum er primær reference):
Europa-Parlament: Globalt Fokus har løbende kontakt til Europa-Parlamentarikerne,
assistenter og rådgivere og følger relevante diskussioner på plenarforsamlinger og i
udviklingsrelevante udvalg.
Kommission: Globalt Fokus arbejder på at få opdyrket en konstruktiv dialog med alle
relevante kommissærer. Dette vil i høj grad ske i samarbejde med CONCORD Europe og andre
europæiske samarbejdspartnere.
Europaudvalg: Globalt Fokus sekretariat følger de politiske diskussioner i Europaudvalget og
sørger for at give input til udvalget, når der diskuteres emner, som har udviklingspolitisk
relevans.
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FAC og Europaudvalg: Hvert halve år mødes de europæiske ministre for udenrigspolitik,
sikkerhed og udvikling i Foreign Affairs Council (FAC), hvor de bl.a. diskuterer de
udviklingspolitiske prioriteter for medlemslandene. Globalt Fokus vil i samarbejde med
medlemsorganisationer afholde indledende møder med Udenrigsministeriet og sende input til
Europaudvalget for at give et tydeligt billede af det samlede danske udviklingsmiljøs
prioriteter. Dette vil, hvor relevant, ske i koordinering med 92-gruppen.
PCD-handlingsplan: Der skal løbende følges op på den danske PCD-handlingsplan.
Ministeriets og Europaudvalgets arbejde med planen skal følges, og der skal planlægges en
monitorering af planens implementering. Planens tre strategiske prioritetsområder følges
særligt nøje: handel og finans, fødevaresikkerhed og klimaforandringer, samt fred og
stabilitet. Derudover skal arbejdet med PCD i EU-institutionerne og i de andre medlemslande
følges igennem deltagelse i CONCORD Europe’s arbejdsgruppe på PCD.
CONCORD Europe: Sekretariatet har løbende koordinerende og organisatorisk arbejde i
Concord Europe, bl.a. i CONCORD Europe’s Forum for Politik og på CONCORD Europe’s årlige
Generalforsamling.
Specifikke emner: Af specifikke relevante emner, som Globalt Fokus følger i 2016 kan nævnes
revisionen af Naboskabspolitikken, EU's handelspolitik og udviklingen af den fremtidige AVSEU politik.
Dansk udviklings- og udenrigspolitik (Primært forankret i CSO Forum):
Udviklingspolitisk Råd og Det Åbne Danida: Ideen med UPR er, at Ministeren har et
’sounding board’, som kan give råd på et politisk og strategisk niveau. 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 vil spille en faciliterende rolle i
forhold til dette. Udviklingspolitisk Råd er en del af Det Åbne Danida, hvor offentligheden,
herunder ikke mindst danske folkelige udviklingsorganisationer, kan følge udarbejdelsen af
Danidas politikker og programmer, herunder kommentere dem på konceptnote og
udkaststadium. Globalt Fokus vil facilitere styrket brug af Det Åbne Danida både i fælles regi
og af de individuelle medlemsorganisationer.
Udenrigsudvalg: Globalt Fokus’ sekretariat vil følge Udenrigsudvalgets arbejde, facilitere
medlemmernes dialog med udvalgets medlemmer og giver løbende input til
Udenrigsudvalget, hvis mødedagsordenen er relevant for vores arbejdsområde.
Finanslov og dansk bistand: vurdering af udspil til- og endelig finanslov samt analysearbejde
ift. generelle diskussioner af bistandsprocent vil være en opgave som sekretariatet varetager.
Udredning af den danske udenrigspolitik: I forbindelse med regeringsdannelsen har
regeringen udpeget en såkaldt udenrigspolitisk gransker. Som en del af hans rolle skal
udviklingspolitikken ses igennem i sømmene, og Danmark skal have en ny Udviklingspolitisk
strategi. Dette arbejde vil Globalt Fokus følge nøje og i samarbejde med medlemmerne forsøge
at påvirke.
RAM: Globalt Fokus vil 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, dvs. i forhold til en revision af selve RAM-systemet og dens
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standarder som UM forventer at starte i 2016. Der vil ligeledes som en del af det løbende
arbejde blive holdt øje med behov for kapacitetsudvikling i relation til RAM og følges op på
disse behov, enten gennem rådgivning og støtte til puljeinitiativer (f.eks. kapacitetsudvikling i
forhold til konkrete RAM-standarder) eller i forbindelse med kapacitetsudviklingsindsatserne
(f.eks. i forhold til temaer, der kan bredes ud til at imødekomme behov i forhold til et bredere
udsnit af GF medlemmer såsom temaer som resultatdagsorden, partnerskaber og innovation).
Administration og netværk
Sekretariatet har ansvar for forvaltning, planlægning og rapportering på finanslovsbevillingen.
Derudover har Globalt Fokus’ sekretariat også løbende opgaver omkring information og
kommunikation og i forbindelse med at deltage i, drive og facilitere internt og eksternt
netværksarbejde.
Driftsopgaver
Sekretariatet har løbende arbejdsopgaver i forbindelse med administration og organisation i
Globalt Fokus. Det handler f.eks. om planlægning iht. årshjul, medlemsadministration,
kommunikation, regnskab og ansvar for koordinering og servicering af koordinationsudvalg,
fora, styregrupper og arbejdsgrupper.
Læringsopsamling, metodeudvikling og dokumentation
Sekretariatet koordinerer, opsamler og formidler viden og gode eksempler fra arbejdet med
tværgående kapacitetsudvikling og puljeinitiativer, udvikler metoder og faciliterer
derigennem organisatorisk læring både i Globalt Fokus sekretariat og i forhold til
medlemsorganisationerne.
Puljerådgivning og -forvaltning
Sekretariatet har ansvar for forvaltning, økonomistyring og administration af puljen og
puljebevillinger. Sekretariatet yder derudover rådgivning og faglig støtte i forbindelse med
organisationernes planlægnings- og ansøgningsproces, implementeringen af støttede
initiativer, samt rådgivning og facilitering i forbindelse med dokumentationsfasen, herunder
særligt støtte til dokumentation af den opnåede læring og effekten af denne i de
initiativtagende organisationer.
Sekretariatet er ansvarligt for den samlede rapportering af Puljen til Støtte af
Kapacitetsudviklingsinitiativer.

Arbejdsgrupper
Globalt Fokus’ medlemsorganisationer og sekretariat spiller forskellige, og supplerende, roller
i arbejdet med de forskellige temaer, alt efter arbejdets formål og prioritering.
Generelt etableres der for hvert tema en arbejdsgruppe, der – i samarbejde med sekretariatet
– er ansvarlig for implementering af temaet. Arbejdsgrupper består af repræsentanter fra
medlemsorganisationer, der forpligter sig til involvering, planlægning, skrivearbejde,
opfølgning m.v. Sekretariatet kan fungere koordinerende, faciliterende og implementerende i
samarbejde med medlemmerne af arbejdsgruppen. Ansvaret for delelementer af det
tematiske arbejde kan gennemføres og drives af en eller flere medlemsorganisationer. Der
kan være flere fora involveret i arbejdet med et tema - og derfor også enten flere
arbejdsgrupper, én fælles arbejdsgruppe eller skift i forankring af arbejdsgruppe undervejs i
arbejdet. Men et tema skal altid være forankret i et eller flere af de fire fora, som p.t. udgør
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Globalt Fokus’ struktur (CSO Forum, Politikforum, Forum for Oplysning og Kampagne og
Forum for Kapacitetsudvikling).
Der vil dog være områder der, af den ene eller anden grund, ikke bliver båret af en
arbejdsgruppe, men hvor der i stedet etableres en ad hoc følgegruppe hvis nødvendigt, eller
hvor sekretariatet på vegne af miljøet løfter emnet.
Der vil også være få tematiske områder, som har strategisk relevans – men kun er prioriteret
af en mindre del af medlemsorganisationerne. Sekretariat videreformidler viden og
information, men deltager ikke i dette arbejde.

Ressourcer
Et vigtigt element af arbejdsplanen er at sikre, at vi har de ressourcer, der skal til, for at nå de
mål vi sætter os. Vores budget er ikke inddelt i lønkroner og aktiviteter, men eftersom en stor
del af vores ressourceforbrug netop er sekretariatsmedarbejdernes tid, har vi vurderet
behovet for tidsforbrug på såvel temaer som løbende og administrative opgaver. Ligeledes har
vi vurderet behovet for øvrige og økonomiske ressourcer. Disse vurderinger ligger både til
grund for budgettet – og for afgrænsningen af tematiske arbejdsgrupper.

Samarbejdspartnere og internationale netværk
Globalt Fokus samarbejder gerne og bredt - med alle relevante aktører. Foreningen er den
danske platform for CONCORD Europe. Koordinationsudvalget vil inden for det næste år tage
stilling til medlemskab af andre relevante internationale netværk (herunder CIVICUS).

Fora
CSO Forum
Globalt Fokus arbejder via CSO Forum med overordnede strategiske diskussioner samt dialog
med Udenrigsministeriet omkring dansk udviklingspolitik. Formålet med CSO Forum er, at
skabe et lederforum og en stærk dialogplatform for samarbejde om civilsamfundspolitik i
Danmark og i Syd, mhp. at påvirke de strukturelle betingelser for at bekæmpe fattigdom og
skabe bæredygtig udvikling globalt. CSO Forum er Globalt Fokus’ centrale organ for dialog
med Regeringen og relevante ministerier. Her diskuteres nye politiske tiltag, nye politiske
vinde debatteres og strategier fastlægges. CSO FORUM mødes mindst 4 gange om året.
De primære fokusområder for CSO Forum er:
 At fremme danske CSO-synspunkter vedr. politiske dagsordener og processer i relation
til foreningens vision, særligt ift. internationalt samarbejde, inkl. EU og FN.
 At koordinere medlemsorganisationernes fortalervirksomhed inden for relevante
danske-, EU- og internationale politiske dagsordener og processer.
 At koordinere varetagelsen af medlemsorganisationernes interesser ift. dansk bistand
og fundingmodaliteter, herunder ift. finansloven.

Politikforum
Globalt Fokus’ politiske arbejde koordineres med udgangspunkt i Politikforum. Politikforum
består af politikfaglige ressourcepersoner, der samles om indsatser med fælles politiske
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dagsordener til fremme af foreningens vision. Politikforum mødes to gange årligt, hvor der
dannes ramme om overordnet retning, dialog og vidensdeling.
Politikforum bruges også til vidensdeling og informationsspredning om fælles politiske
dagsordener.
Forummets styregruppe fokuserer på koordinering af arbejdet i arbejdsgrupperne under
forummet. Desuden diskuteres nye internationale tendenser, politiske emner etc.

Forum for kapacitetsudvikling
Forum for Kapacitetsudvikling henvender sig til personer med fælles interesse for, og
engagement i, at løfte de danske civilsamfundsorganisationers samlede kapacitet til at arbejde
med udvikling, miljø og humanitært arbejde, samt ansvar og kompetencer til at løfte
deltagelse og læring i egen organisation. Det kan konkret være ledere med direkte
personaleansvar (fra mellemstore og store udviklingsorganisationer) og beslutningstagere
(fra mindre organisationer).
Der afholdes to årlige forummøder. Forummets styregruppe fokuserer på Globalt Fokus'
kapacitetsudvikling bredt, de igangværende og planlagte kapacitetsudviklingsindsatser
samt Puljen. Desuden diskuteres nye internationale tendenser, temaer og tilgange til den
fælles kapacitetsudvikling.

Forum for oplysning og kampagner
Globalt Fokus arbejder via Forum for Oplysning og Kampagner med at styrke oplysnings- og
kampagnearbejdet i Danmark, EU, i FN regi og internationalt.
Dette sker særligt ved:
-

-

At koordinere og udvikle oplysnings- og kampagnearbejde med fælles interesse for en
gruppe af medlemsorganisationer;
At tage konkrete initiativer og forestå offentlige kampagne- og oplysningsaktiviteter,
med henblik på at påvirke den offentlige opinion og det politiske miljø, finansieret af
medlemmerne eller – i det omfang Globalt Fokus modtager ekstra bevillinger hertil, i
fællesskab;
At fremme mulighederne for at indgå i europæisk og internationalt oplysnings- og
kampagnearbejde, for mindre grupper af medlemmer eller det samlede Forum.

Indsatsområdet vil omfatte det nuværende initiativ ”Verdens Bedste Nyheder”, i det omfang
initiativet får forlænget bevillingen efter 2015.
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Tematiske arbejdsgrupper i 2016
Tværgående kapacitetsudviklingsindsatser
I 2016 vil vi fortsætte arbejdet med to større tværgående kapacitetsudviklingsindsatser
henholdsvis ”Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører – tilgange og
dokumentation” samt ”Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring – og evnen til at agere i
en kompleks verden”. Dette arbejde blev startet op i 2015 – se den skriftlige beretning.
Globalt Fokus er koordinerende og ansvarlig for udviklingsforløbene i samarbejde med
etablerede arbejdsgrupper. Delelementer af indsatserne kan outsources til en eller flere
medlemsorganisationer, der har noget specielt at bidrage med og gerne vil være lead.
Arbejdsområder med tilknyttet arbejdsgruppe:
- Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører – tilgange og dokumentation
- Kapacitetsudvikling og organisatorisk læring – og evnen til at agere i en kompleks
verden

Danske organisationers rolle som civilsamfundsaktører
Nye dagsordener, globale forandringer og ændrede politiske forhold kendetegner i disse tider
konteksten for danske civilsamfundsorganisationer. Det giver muligheder, men er samtidigt
med til at udøve et forandringspres på de danske organisationer i forhold til at definere,
redefinere og forklare deres rolle i miljø- og udviklingsarbejdet, samt levere og dokumentere
resultater. Hvordan kan de danske organisationer fremadrettet både leve op til kravene og
udnytte mulighederne i eksisterende og nye paradigmer?
I 2015 har man under denne kapacitetsudviklingsindsats i første halvår adresseret, hvordan
organisationerne kan arbejde systematisk og metodisk med de øgede resultatkrav med
udgangspunkt i ’Theory of Change’ og ’Monitorering af Advocacy’. Det har bl.a. ledt til
udvikling af en række papirer og en guide for arbejdet med ’Theory of Change’.
Organisationernes fremtidige rolle og ’value added’ er blevet identificeret som et væsentligt
tema, og der er planlagt et strategisk udviklings- og refleksionsforløb under titlen ’Danske
organisationers fremtidige rolle’, som startes op i slut 2015 og kører videre ind i 2016.
Forløbet tager afsæt i både danske og globale dagsordener, og hvordan disse påvirker
CSO’ernes fremtidige rolle. Samtidig dykkes der ned i væsentlige CSO-tematikker
som ’innovation’, ’partnerskaber’ og ’rollen i Nord’.
Det forventes at forløbet vil pege på yderligere kapacitetsudviklingsområder, som det vil være
meningsfuldt og relevant at følge op på i 2016. Nogle af de temaer, der kunne vise sig
relevante at arbejde videre med er:
1) CSO’ers rolle, lederskab og kultur: Hvordan kan vi som CSO’er arbejde strategisk
med fremtidige identiteter og roller? Hvilket lederskab kaldes der på i fremtiden?
Hvilke skift vil vi se i organisationskultur?
2) Modsatrettede paradigmer: Hvordan navigerer CSO’er i spændingsfeltet mellem en
række modsatrettede paradigmer, der præger deres arbejde. F.eks. et resultat vs. et
innovations-/læringsparadigme.
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3) Innovation - at gå i yderligere i dybden med innovationstematikken og hvad den
betyder for CSO’erne: Hvad skal CSO’erne være gode til i forhold til innovation –
områder og tilgange?
4) Partnerskaber: Hvordan ser fremtidens partnerskaber ud - både de nye og de mere
velkendte? – herunder også privatsektorpartnerskaber.
5) Rollen i Nord: Hvad skal vores fremtidige rolle i Nord være (f.eks. ift. de nye
Verdensmål)? - herunder relationen mellem det nationale og internationale område.
Arbejdsgruppen vil spille en væsentlig rolle i at prioritere mere specifikt mellem temaer og
aktiviteter under indsatsen.
Forandringsmål

Overordnede
målsætninger

Globalt Fokus medlemsorganisationer navigerer aktivt og bevidst i
forhold til nye trends og skiftende paradigmer i arbejdet med at
definere, redefinere og forklare deres rolle som
civilsamfundsaktører.
1) Kvalificere forståelsen af og arbejdet med formulering af
egen rolle og ”value added” i udviklingssamarbejdet – for
civilsamfundsmiljøet og for den enkelte organisation.
2) Medlemsorganisationerne har arbejdet med at øge
forståelsen for udvalgte og relevante nye trends og
skiftende/modsatrettede paradigmer, der præger
organisationernes arbejde.
3) Kvalificere evnen til at arbejde med stigende krav om
dokumentation af resultater på forskellige områder, styrke
den interne refleksion omkring effekterne af øgede
resultatkrav, samt indgå i dialog med Danida omkring dette.
4) Styrke medlemsorganisationernes kapacitet i forhold til at
arbejde aktivt og nytænkende i deres tilgang til
partnerskaber, herunder privatsektorpartnerskaber.

Aktiviteter

- Udviklingsforløb med etablering af fælles læringsrum med
intern refleksion, erfaringsudveksling og eksterne input.
- Arrangementer på tværs af sektorer (den private sektor mv.).
- Evt. analyser, herunder interviewundersøgelser blandt
medlemsorganisationer.

Politisk proces

- Holde sig orienteret om andre arbejdsgruppers arbejde med
anden fase af evalueringen af civilsamfundspolitikken samt
implementering af verdensmålene.

Forumreference

Forum for Kapacitetsudvikling.
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Kapacitetsudvikling, organisatorisk læring og forandringskapacitet
Danske folkelige organisationer skal geare sig selv til effektivt at håndtere en accelererende
samfundsmæssig kompleksitet. I Globalt Fokus’ medlemskreds blev der i 2014 peget på
forandringskapacitet, organisatorisk læring, monitorering og evaluering (M&E) samt temaer
relateret til kapacitetsudvikling af partnerorganisationer som områder, der skal løftes.
Denne arbejdsgruppe dækker over to interessespor: 1) et spor omkring organisatorisk læring
og kapacitetsudvikling i lærende partnerskaber, og 2) et spor omkring hvordan
bevidstgørelse af fremherskende styringsparadigmer i CSO’erne kan være med til at styrke
læring og forandringskapacitet.
I 2015 har der primært været igangsat aktiviteter på det første spor om organisatorisk læring
– dvs. de danske organisationers evne til at lære - som en kilde til at styrke organisationernes
forandringskapacitet. I efteråret gennemføres et udviklingsforløb med titlen ’Strengthening
Organisational Learning’ over tre dage med deltagelse af mere end 20 organisationer.
Opfølgende tiltag og tematikker for 2016 på dette spor kan være:
1) Arbejde videre med og omsætte læringen fra efterårets forløb – nu med fokus på
kapacitetsudvikling af/med partnere, for på den måde at bidrage til ramme og
begreber, der leder til styrkede partnerskaber.
2) Fortsætte arbejdet med at udforske og kvalificere begreber om læring og
kapacitetsudvikling på tværs i miljøet, f.eks. ved at følge op på de
aktionslæringsprojekter, der igangsættes som en del af forløbet i 2015.
3) Forløb specifikt på hvordan kapacitetsudvikling måles – og hvordan man gennem
målingsindsatsen optimerer læringen – skaber lærende M&E.
På det andet interessespor om styringsparadigmer planlægges et ’teaser’-arrangement i
efterår/vinter 2015. På baggrund af det vil interesseniveauet i miljøet blive afdækket og
mulige videre veje frem i 2016 identificeres. Et videre forløb i 2016 kunne eventuelt
gennemføres i samarbejde med arbejdsgruppen ’Danske organisationers rolle som
civilsamfundsaktører’.
Forandringsmål
Overordnede
målsætninger

Medlemsorganisationerne har opnået forandringskapacitet gennem
en styrket evne til at lære og anvender denne læringskapacitet i deres
tilgang til og i deres arbejde i partnerskaber.
1) Bidrage til at styrke organisationernes forandringskapacitet
gennem et fokus på organisationers evne til at lære.
2) Øge danske organisationers forudsætning for at arbejde med
læring internt og om muligt med kapacitetsudvikling med deres
partnere samt dokumentere dette.
3) Fortsat udforskning af relevante begreber og praksis for arbejdet
med organisatorisk læring og forandringskapacitet.

Aktiviteter

- Afklarings- og udviklingsforløb, der støtter interne
forandringsprocesser i organisationerne.
- Dokumentation af forløbet og de deltagende organisationers læring.
- Aktions-læringsforløb på CSO’ernes læring og kapacitetsudvikling.
- Udforskning af begrebet styringsparadigmer.
- Evt. forskercirkler omkring begrebsudvikling.

Politisk proces

At følge med i konklusionerne på den fælles Nordiske evaluering af ’
Support to Capacity Development’ samt anden fase af evalueringen af
civilsamfundspolitikken.
Forum for Kapacitetsudvikling.

Forumreference
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Tematiske arbejdsgrupper
Civilsamfundets vilkår og råderum
Civilsamfunds rolle i udvikling har af centrale aktører de senere år fået større anerkendelse
som en vigtig udviklingspolitisk komponent, nationalt og internationalt. Både EU og den
danske regering har inden for de senere år taget vigtige skridt i retning mod styrket
civilsamfundsinddragelse i deres udviklingsarbejde - særligt i partnerlande i det globale Syd.
Internationale civilsamfunds-alliancer analyserer og diskuterer nye tendenser, politiske og
andre centrale forandringer, der fremmer – eller hæmmer – et stærkt civilsamfund og
folkelige organisationers ageren og deltagelse. Det inkluderer temaer som ”enabling
environment” og ”shrinking space”.
Arbejdsgruppen Civilsamfundets vilkår og råderum driver centrale diskussioner om vilkår og
råderum, hvilket informerer områder for politisk påvirkning og interessevaretagelse samt
områder med kapacitetsudviklingsbehov. Arbejdsgruppen har et dobbelt mandat til hhv. et
dansk og et europæisk/internationalt niveau – samt hvor det er meningsfuldt at se på tværs af
dette.
På dansk niveau danner Civilsamfundspolitikken (2014) ramme sammen med de
prioriteringer, som politikken er bundet op på i relation til strategien for Danmarks
udviklingssamarbejde ”Retten til et Bedre Liv” (2012). Civilsamfund og inddragelse af
civilsamfund nyder anerkendelse som en vigtig udviklingspolitisk komponent særligt med
fokus på partnerlande i det globale Syd. Arbejdsgruppen vil følge Udenrigsministeriets
implementering samt skiftende politiske betoninger, prioriteringer og nye initiativer. Fra
efteråret 2015 og indtil ultimo 2016 løber anden fase af evalueringen af
Civilsamfundspolitikken (tidl. ”real-time evalueringen”), hvor arbejdsgruppen følger denne
proces og koordinerer repræsentation i dialogen med ministeriet.
På europæisk niveau er der også fokus på at inddrage civilsamfundet. Europa-Kommissionen
afholder to årlige ”Policy Forum for Development” møder på europæisk niveau. EUdelegationerne er forpligtede på en bedre og mere struktureret dialog med folkelige
organisationer, herunder nationale CSO-køreplaner på landeniveau – udarbejdet sammen
med EU-landenes ambassader og lokale CSO’er. Gennem CONCORD Europe, deltagelse i
europæiske arbejdsgrupper etc. fortsættes arbejdet med at indgå i politiske processer og
kapacitetsopbygge medlemmer (og partnerorganisationer) til at engagere sig i europæiske
processer og med EU's delegationer på landeniveau.
På internationalt niveau vil arbejdsgruppen overveje og prioritere sit engagement herunder
hvilke internationale aktører, der er relevante – som f.eks. CONCORD EUROPE, CIVICUS etc.
Forandringsmål

Overordnede
målsætninger
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Folkelige organisationer i Danmark samt deres partnere i Europa og
globalt bidrager til at sætte fokus på, diskutere samt bidrage til en
ambitiøs implementering af danske og europæiske
civilsamfundspolitikker for at fremme folkelige organisationers råderum
og rolle som udviklings- og civilsamfundsorganisationer.
1) Følge bredere tendenser omkring civilsamfundets vilkår og
råderum. Udvælge centrale områder og drive diskussioner – samt
komme med input til udvalgte politiske processer.
2) Følge implementeringen af Civilsamfundspolitikken med fokus på
vilkår og råderum, herunder fase II af evalueringen – samt
eventuelle nye relevante initiativer.

3) Følge udvalgte dele af EU-området med særligt fokus på at
fremme et stærkt civilsamfundsengagement med EU’s
delegationer samt i udviklingen af og opfølgningen på EU's CSOkøreplaner for lande i det globale Syd.
4) Prioritere internationalt engagement og styrke
medlemsorganisationernes viden og kapacitet til på udvalgte
områder at indgå i dialog om civilsamfundspolitik på nationalt,
europæisk og globalt niveau.
Aktiviteter
- Løbende identificere og udvælge centrale tendenser i relation til
civilsamfundets vilkår og råderum. F.eks.
civilsamfundsinddragelse, ”shrinking space” og direkte
civilsamfundsstøtte til Syd-organisationer.
- Nedsætte en mindre gruppe, der følger og faciliterer diskussion
omkring evalueringen af dansk støtte til civilsamfund (fase II) og
koordinerer CSO-engagement i processen.
- Deltage i CONCORD Europes arbejdsgruppe om EU delegationer og
civilsamfund, herunder bidrage til, at medlemsorganisationer
informeres og kommer med input –samt bidrage til
erfaringsopsamling og udvikling af folkelige organisationers
kapacitet til at engagere sig med EU’s delegationer, særligt i
forbindelse med EU’s CSO-køreplaner.
- Identificere og opdyrke relationer og samarbejde med udvalgte
internationale aktører (f.eks. CIVICUS, BOND, International Civil
Society Centre i Berlin, INTRAC, CONCORD EUROPE, FN, TANA etc.),
der arbejder med for arbejdsgruppen relevante områder. Dette med
output som f.eks. workshop(s), rapporter, studieture,
refleksionsforløb med input og diskussion af nye tendenser i
civilsamfundspolitik og civilsamfundets råderum.
Kapacitetsudviklende Aktiviteter som refleksionsforløb, studieture og workshops kan
elementer
identificeres som kapacitetsopbyggende elementer. Desuden initiativer
for at styrke medlemmer i at engagere sig med EU’s delegationer ift.
programmering og bredere politiske spørgsmål.
Kapacitetsudviklende aktiviteter sker i koordination og evt. samarbejde
med Forum for Kapacitetsudvikling samt arbejdsgrupper og
kapacitetsudviklingsindsatser hér.
Forumreference
CSO-forum.
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Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling
Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling (HRBA) vinder indpas i udviklingspolitikker
og programmer hos både donorer, stater og folkelige organisationer. Mange danske
udviklingsorganisationer har i en årrække arbejdet med at implementere en
menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling og ligestilling i deres programmer og
politikker. I den forbindelse er der et fortsat løbende behov for at udveksle erfaringer og
udvikle kapacitet. Det gælder f.eks. i forhold til at inddrage FN’s instrumenter og mekanismer
og i forhold til, at de danske folkelige organisationer bidrager til Danidas implementering af
en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling.
FN har været drivende i at fremme en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, og nu
arbejder EU også ud fra tilgangen, mens det i Danmark endnu er usikkert, hvordan den nye
regering forholder sig til sagen. Det er således vigtigt for danske folkelige organisationer at
engagere sig både på dansk og internationalt niveau, så alle relevante aktører og institutioner
anlægger en stærk menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling.
Mange danske folkelige organisationer har i en årrække arbejdet med en rettighedsbaseret
udviklingstilgang, og har siden 2011 samarbejdet i FORDI – Forum for Rettigheder og
Diversitet om at styrke kapaciteten til at arbejde menneskerettighedsbaseret. Denne gruppe
har, siden FORDI blev nedlagt, fortsat deres arbejde i Globalt Fokus regi, og vil fremadrettet
følge to spor: kapacitetsopbygning og policy.
Den danske lov og strategi for internationalt udviklingssamarbejde fra 2014 anlægger en
menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling. På trods af usikkerheden om den nye
regerings holdning ift. en rettighedsbaseret tilgang, har regeringen flaget en interesse for
området ved at annoncere, at Danmark stiller op til valget af medlemmer til FN’s
Menneskerettighedsråd, og ved at nævne rettigheder som en af de udviklingspolitiske
pejlemærker, herunder særligt kvinders rettigheder, reproduktive og seksuelle rettigheder
samt beskyttelse af minoriteter. Regeringen skal i 2016 fastlægge sin holdning til, hvordan en
menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling implementeres i Danidas strategiske rammer,
politikker og programmer, herunder den nye udviklingsstrategi.
EU har i 2012 vedtaget en strategisk ramme og handlingsplan for menneskerettigheder og
demokrati, der forpligter EU til en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, som EU vil
implementere med udgangspunkt i en EU HRBA toolbox fra 2014. EU implementerede sin
HRBA toolbox i 2015, og den skal evalueres i 2016. Derudover har EU i 2015 lanceret
reviewet af EU’s Democracy and Human Rights Action Plan, samt EU Gender Action Plan.
Forandringsmål
Mål
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Danske folkelige organisationer fremmer en
menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling i egne såvel som
Danidas og EU’s politikker og programmer.
1. Dialog og kapacitetsudvikling blandt danske folkelige
organisationer med henblik på at styrke
menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling i advocacy og
programarbejde med særligt fokus på at inddrage FN
mekanismer og instrumenter.
2. Dialog og kapacitetsudvikling med henblik på at bidrage til
implementering af en menneskerettighedsbaseret tilgang til
udvikling i Danidas politikker og programmer. Der vil være
særligt fokus på civilsamfundspolitikken og den strategiske
ramme for ligestilling, rettigheder og diversitet begge fra

2014, samt landepolitikker/programmer og den revidere
humanitære strategi.
3. Samarbejde med det europæiske civilsamfund om at støtte op
om en rettighedsbaseret tilgang i EU-regi.
Aktiviteter
- Løbende erfaringsudveksling og sparring herunder
særligt med henblik på at sikre et stærkt
civilsamfundsbidrag til Danidas implementering af en
menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, samt
en større forankring af tilgangen internt i
medlemsorganisationer.
- Kapacitetsudviklingsforløb om folkelige
organisationers brug af FN’s
menneskerettighedsinstrumenter og mekanismer i en
menneskerettigheds-baseret tilgang til udvikling
(særligt UPR), herunder fokus på FN’s High Level event
om at styrke FN’s arbejde med menneskerettigheder,
governance, retsstatsprincipper, og kønsperspektiver
(tentativt i juli).
- Møder med og henvendelser til beslutningstagere om
vigtigheden af en rettighedsbaseret tilgang i
forbindelse med regeringsskifte.
- Afklare hvordan – og igennem hvilket europæisk
netværk - danske folkelige organisationer bedst
bidrager til at sikre et stærkt civilsamfundsbidrag til
EU’s implementering af en menneskerettighedsbaseret
tilgang til udvikling.
- Evt. linke op til oplysningsarrangementer, der sætter
fokus på rettigheder og en rettighedsbaseret tilgang i
forbindelse med Women Deliver konference i
København, maj 2016.
Kapacitetsudviklende
- Erfaringsudvikling og sparring i Globalt Fokus HRBA
elementer
arbejdsgruppe.
- Kapacitetsudviklingsforløb om brug af FN mekanismer
og instrumenter.
- Udvikling af organisationers praksis i HRBA.
- Gøre HRBA håndgribeligt for mindre/frivillige
organisationer og partnerorganisationer.
Forumreference
Politikforum
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Post-2015 og udviklingsfinansiering
FN’s nye Verdensmål for bæredygtig udvikling vil sætte rammen for de globale
udviklingsambitioner fra 2015-2030. I en fælles arbejdsgruppe med 92-gruppen har Globalt
Fokus fulgt forhandlingerne af målene og givet input på nationalt, europæisk og globalt
niveau. Dette arbejde fortsætter i 2016, hvor fokus vil drejes til implementeringen af målene.
Hvis de nye verdensmål skal blive en succes, er det vigtigt, at de bliver implementeret og fulgt
op på alle niveauer. Dette gælder i udviklingslande, men - grundet målenes universelle
karakter – også i industrialiserede lande, herunder Danmark. Den nye danske regering har
endnu ikke officielt forholdt sig til implementeringen af verdensmålene og aftaleteksten om
udviklingsfinansiering, der blev vedtaget på FN-konferencen i Addis Ababa i juli 2015, men
Udenrigsministeren har til et møde understreget vigtigheden af, at målene bliver målbare, så
det er muligt at monitorere og følge dem løbende. Det er endnu uvist, om Regeringen vil
udarbejde en handlingsplan eller multistakeholder-platform for implementering. Indtil videre
sørger en interministeriel gruppe for koordinering på tværs af ministerier. Ligeledes er det
uvist, om den danske bæredygtighedsstrategi skal revideres, så den stemmer overens med
verdensmålene.
Arbejdet med at formulere de specifikke indikatorer forventes at løbe frem til april 2016, og i
denne proces får Danmarks Statistik en central rolle, idet Danmark er blevet en del af den
gruppe af lande, der udarbejder indikatorerne. Det står klart i aftaleteksten fra Addiskonferencen, at udviklingsfinansiering skal have sin egen opfølgningsproces, der fokuserer på
at vurdere fremgang, identificere forhindring for implementeringen, dele lessons learned og
komme med politikanbefalinger til det internationale samfund. Opfølgningsprocessen vil
inkludere et årligt "Economic and Social Council Forum” dedikeret til udviklingsfinansiering
samt en ’inter-agency task force’, der særligt fokuserer på det globale niveau, og
anbefalingerne og den årlige rapport fra disse to vil føde ind i ”High Level Political Forum” om
implementering af de nye verdensmål. Desuden overvejes det at afholde en
opfølgningskonference i 2019.
Mogens Lykketoft er blevet valgt til præsident for FN’s generalforsamling i 2015 og et år frem.
Han har meddelt, at han hovedsagligt vil fokusere på implementeringen af verdensmålene. I
den forbindelse planlægger han at organisere tre high level events: 1) Hvordan de nye
verdensmål, delmål og forpligtelser opnås (tentativt: april), 2) Styrke FN’s rolle i fred og
sikkerhed, herunder sikre sammenhæng mellem de to, og 3) Styrke FN’s arbejde med
menneskerettigheder, governance, retsstatsprincipper og kønsperspektiver (tentativt: juli).
På europæisk niveau er der endnu uklarhed omkring, hvordan verdensmålene tænkes
implementeret, men EU’s udviklingsstrategi European Consensus on Development skal
muligvis gentænkes gennem en offentlig høring. Det er endnu uvist, hvilke andre EUstrategier, der er op til revision som følge af vedtagelsen af målene. Endelig er OECD DAC i
gang med forhandlinger om nye regler for, hvad der kan tælles som bistand.
Forandringsmål

Implementering af ambitiøse, vidtrækkende mål for global bæredygtig
udvikling og aftaletekst om udviklingsfinansiering gennem en
inkluderende proces i FN, EU og Danmark.

Overordnede
målsætninger

1. At den danske regering udarbejder en handlingsplan for
implementering af verdensmålene og aftaleteksten om
udviklingsfinansiering i Danmark og Danida-samarbejdslande, der
indeholder anbefalinger fra de danske folkelige organisationer.

Side 19 af 35

Aktiviteter

Kapacitetsudvikl
ende elementer

Forumreference
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2. At den danske regering nedsætter en multistakeholder-platform,
inklusiv repræsentant(er) fra de danske folkelige organisationer, til
at give input til og monitorere implementeringsprocessen.
3. Samarbejde med verdenscivilsamfundet i
implementeringsprocesserne, bl.a. gennem Beyond2015, CONCORD
og Eurodad.
4. At medlemsorganisationer bruger verdensmålene og støtter op om
implementeringsprocessen gennem disses arbejde.
- Globalt Fokus og 92-gruppens fælles arbejdsgruppe om
Post2015 (nu med deltagelse fra den tidligere FfDarbejdsgruppe), der står for løbende koordination, sparring og
erfaringsudvekling i det danske civilsamfund, fortsætter dialog
med Udenrigsministeriet og input til FN- og EU processer.
- Analysearbejde, der kvalificerer medlemmers input til en
handlingsplan.
- Breve, henvendelser, møder o.l. med beslutningstagere omkring
behovet for en dansk implementeringshandlingsplan og
multistakeholder-platform.
- Konference i samarbejde med UNDP med anbefalinger til den
danske regering omkring implementering.
- Formidling til og mobilisering af medlemsorganisationer (bredt:
også ikke-udviklingsorganisationer) til at bruge verdensmålene
og støtte op om implementeringsprocessen gennem disses
arbejde. Sikre et særligt fokus på ungdomsorganisationerne.
- Samarbejde med det danske civilsamfund uden for
medlemskredsen.
- Arrangement med fokus på indikatorer.
- Evt. en række multistakeholder implementerings-roundtables (i
tilfælde af at regeringen ikke nedsætter en multistakeholderplatform).
- Evt. screening af lovforslag og lignende på baggrund af målene og
en årlig logbog, der giver status for implementeringen ift. denne
screening.
- Deltage i arbejdsgrupper om møder i relevante internationale og
europæiske netværk, så som Beyond 2015 European Task Force
(og evt. efterfølgeren til dette) samt relevante CONCORD og
Eurodad arbejdsgrupper.
Gennem involvering i arbejdsgruppen klædes medlemmerne på til, i
fællesskab såvel som i egen organisation, at indgå i og påvirke
implementeringen af verdensmålene.
Best practice indsamles ift. FN-processer, sådan at medlemmer klædes
på til at indgå i disse på bedste vis fremadrettet.
Politikforum

Privatsektor og udvikling
Den private sektors investeringer og engagement i verdens udviklingslande er vokset
markant i de senere år, og den private sektor udgør et vigtigt element i en fremtidig dansk og
europæisk udviklingspolitik, der har til hensigt at bekæmpe fattigdom og sikre, at udviklingen
foregår på bæredygtig og rettighedsbaseret vis.
Efter at det i en lang årrække er gået trægt med at tiltrække private, udenlandske og
indenlandske investeringer i udviklingslandene, tyder de seneste års udvikling på, at denne
tendens nu er ved at vende. Fra et udviklingspolitisk perspektiv er det derfor af allerstørste
vigtighed at skabe de nødvendige rammebetingelser, der kan sikre gennemsigtige
investeringer til gavn for det globale Syd. Samtidigt er det centralt, at disse investeringer
bidrager til bæredygtig udvikling igennem jobskabelse, forsvarlig udnyttelse af
naturressourcerne, samt overholdelse af gældende national lovgivning og internationale
konventioner og retningslinjer.
Den private sektor har betydning for udvikling og udviklingssamarbejdet i flere henseender.
Blandt andet er den private sektor modtager af bistand og implementeringspartner for
DANIDA, EU og andre aktører, men også finansiel bidragsyder og mere operationel partner for
danske folkelige organisationer. Herudover har den (danske og europæiske) private sektor
som forretningsdrivende i det globale Syd stor betydning for sociale, økonomiske og
miljømæssige forhold, hvilket kan reguleres og påvirkes fra EU. Den private sektors stigende
kommercielle interesse i det globale Syd har samtidig skabt en voksende interesse for
strategiske partnerskaber med folkelige organisationer.
På baggrund af ovenstående, samt et øget donorfokus og fælles interesse for diverse
samarbejder, er det danske civilsamfunds interesse for den private sektors rolle i udvikling
steget kraftigt over de senere år. Globalt Fokus og 92-gruppen arbejder løbende sammen om
diverse politiske processer, hvilket har udstukket nogle pejlemærker for medlemmernes
fælles synspunkter på området. Dette inkluderer blandt andet arbejdet om Danidas udvikling
af nye erhvervsinstrumenter, hvor medlemmer kom med fælles kommentarer på flere
høringer. Dette arbejde blev ikke fuldt afsluttet inden Folketingsvalget, og udrulningen af de
nye instrumenter, særligt under en ny regering og finanslov, vil fortsat være et interessant
emne at følge for Globalt Fokus.
Tilsvarende arbejder EU i øjeblikket meget med dette område inden for deres
udviklingspolitik, og det forventes også fremover at have stor bevågenhed fra både
Kommission, Parlament og eksterne interessenter. Dette gælder ikke mindst i det tilfælde, at
der skal udvikles en ny overordnet udviklingsstrategi for EU (en ny Agenda for Change).
Forandringsmål

Overordnede
målsætninger
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Danmark, EU og andre donorer sætter fattigdomsbekæmpelse og
hensynet til miljø og menneskerettigheder, herunder relevant
inddragelse af civilsamfund, centralt, når de udformer og
implementerer bistandsaktiviteter målrettet og/eller i samarbejde
med privatsektoraktører i Danmark og partnerlande, samt når der
vedtages lovgivning med grænseoverskridende konsekvenser med
betydning for verdens fattigste.
1) Medlemsorganisationerne kapacitetsopbygges i forhold til
hvilke nationale og internationale tendenser, der pågår med
henblik på at øge privatsektorens involvering i
udviklingsarbejdet og er fortsat aktive og konstruktive aktører i
denne udvikling.

Aktiviteter

Kapacitetsudvikle
nde elementer

Forumreference
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2) Dansk og europæisk civilsamfundsinput til Danidas og EU’s
arbejde med nye donorpolitikker og -instrumenter.
3) Styrkede fælles forståelser, positioner og indsatser i Globalt
Fokus’ medlemskreds ift. den private sektors rolle i udvikling.
4) Medlemmerne klædes bedre på til at se mulighederne og
udfordringerne i fokusset på den private sektor i udvikling,
særligt i forhold til deres egne organisationer.
- Deltage i CONCORD Europes arbejdsgruppe på området,
herunder følge og bidrage til CONCORD Europe-advocacy ift.
udviklingen i EU’s politik og brug af bistandsmidler ift. den
private sektor med input fra medlemskredsen. Herunder følge
udmøntningen og implementeringen af den nye EU-meddelelse.
- Fortsætte en bred dialog med Udenrigsministeriet om
udviklingen på området i samarbejde med medlemmer og 92gruppen.
- Følge debatten ang. partnerskaber med den private sektor og
disses betydning for medlemsorganisationerne. Relevant
kapacitetsudvikling og – opbygning i samarbejde med Forum for
Kapacitetsudvikling.
- Følge udviklingen og erfaringer på området i andre lande.
- Gennem opsamling og deling af viden om donortendenser på
dansk og europæiske niveau klædes medlemsorganisationerne
på til at håndtere muligheder og udfordringer i den private
sektor i udvikling.
- Positionsafklarende- og udviklende samarbejde i
medlemskredsen.
Politikforum

EU-funding
Danske folkelige organisationer, både de større og mindre, har over de senere år vist stor
interesse for og evne til at opnå finansiering af projekter fra EU’s udviklings- og
nødhjælpsinstrumenter. Mens der overordnet er rigtig mange penge at hente for de danske
folkelige organisationer, er EU’s regler for ansøgning og administration ofte relativt
komplekse og bureaukratisk administreret. Flere organisationer har derfor nydt at have et
struktureret og sekretariatsstøttet forum for at vidensdele og erfaringsudveksle på området.
En praktisk og vigtig del af Globalt Fokus’ støtte har desuden været en målrettet udsendelse af
EU’s calls for proposals til medlemmer samt kvalificeret rådgivning om konkrete ansøgninger
fra de medlemsorganisationer, som har størst erfaring med EU-finansierede projekter.
EU’s bistandsinstrumenter 2007-2013 udløb med udgangen af 2013, og EU’s nye
bistandsinstrumenter er siden løbende blevet formuleret og rullet ud. Udformningen af disse,
ikke mindst operationaliseringen af nye fundingmodaliteter, er af stor betydning for
civilsamfundsorganisationer, og der er brug for løbende erfaringsudveksling og
kapacitetsopbygning med relevans for både erfarne og mindre erfarne
medlemsorganisationer. Skiftende udgaver af de administrative retningslinjer for ansøgning
og administration af EU grants fordrer ligeledes en struktureret vidensdeling mellem
CONCORD og Globalt Fokus’ medlemmer.
Globalt Fokus udarbejder hvert efterår sin såkaldte fundingnote, der indsamler statistik på og
analyserer medlemmernes EU-funding i det foregående år. Fundingnoten for 2013 viste, at
danske folkelige organisationer det år fik finansieret nødhjælps- og udviklingsprojekter af EU
til en samlet værdi af 835 mio. kr. De danske folkelige organisationer er derfor vigtige
partnere i EU’s udviklings- og nødhjælpssamarbejde, hvilket også understreger relevansen af
at arbejde struktureret med EU-funding.
Strategien ’Stærk civilsamfundsdeltagelse i EU’s udviklingssamarbejde’ fra Concord Danmarks
EU CSO-arbejdsgruppe var oprindeligt tiltænkt perioden 2013-16 og vil derfor stadig være
overordnet styrende for arbejdet på dette område hvor relevant.
Forandringsmål

Overordnede
målsætninger
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Danske folkelige organisationer opnår en styrket adgang til og
administrering af EU-finansierede udviklingsprojekter og bidrager
koordineret til det europæiske civilsamfunds rolle som en aktiv og
konstruktiv aktør ift. udviklingen og udmøntningen af EU’s
bistandsinstrumenter og –programmer, herunder med henblik på at
sikre gode og relevante finansieringsmuligheder for
organisationernes arbejde.
1) Konsolidering og udvikling af EU-fundingservicen med målet om
at bidrage til positiv udvikling i medlemmers kapacitet til at
opnå og administrere EU-funding.
2) Kapacitetsopbygning af medlemmer om EU’s nye
bistandsprogrammer 2014-2020 samt ikke mindst de nye
fundingmodaliteter i disse.
3) Solidt datagrundlag om medlemmers EU-funding og udviklingen
heri, herunder anvendelsen af samfinansiering.
4) Arbejde for danske og europæiske bistandspolitiske
civilsamfundsinteresser vis-a-vis EU gennem aktiv dansk
deltagelse i styregruppen for FDR-arbejdsgruppen (betinget af
at der opnås valg til positionen) samt (medlems)deltagelse i
FDR’s underarbejdsgrupper.

Aktiviteter

Kapacitetsudvikle
nde elementer

Forumreference
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5) Påvirke dansk og europæisk bistandspolitik med relevans for
EU-finansiering af medlemsorganisationernes arbejde med
henblik på at sikre EU bistand af høj kvalitet, effektivitet,
relevans og størrelse.
- Fortsætte Globalt Fokus arbejde med EU-funding med relevans
for både større og mindre organisationer. Arbejdet omfatter:
 Målrettet udsendelse af EU’s calls for proposals
 Rådgivningsservice vedr. ansøgninger, administration,
strategi, mv. (udliciteret til medlemsorganisationer)
 To grundkurser og to specifikke kurser/workshops årligt
 Opretholdelsen af de to enheder; EU-funding
arbejdsgruppen og EU-Funding Kreds.
 CONCORD Europe's FDR arbejdsgruppe
- Aktiv deltagelse af både sekretariat og medlemmer i CONCORD
Europe’s FDR-arbejdsgruppe og relevante
underarbejdsgrupper samt formidling af information og
holdninger mv. mellem disse og Globalt Fokus’ medlemmer via
EU-funding Kreds og EU Funding arbejdsgruppen.
- Dele information til medlemmer om EU’s nye instrumenter og
programmer.
- Indsamle data og udarbejde notat med statistik og cases om
medlemmers EU-funding (både ECHO og DEVCO), herunder
betydningen af vilkår for Danida samfinansiering i den såkaldte
fundingnote samt andre startegiske fokusområder.
- Følge udviklingen i EU’s budgetter for ECHO og DEVCO,
formidle information til medlemmer om disse, bidrage til
CONCORD Europe’s arbejde på området samt påvirke den
danske regering til at presse på for løsninger, der ikke svækker
EU’s nødhjælps- og udviklingsmuligheder som fastlagt i det
årlige budget.
- Fortsætte dialog med Udenrigsministeriet ang. vilkårene for
danske folkelige organisationers adgang til EU-funding inkl.
samfinansiering af EU-grants og dansk deltagelse i Rådets
udviklingspolitiske organer (f.eks DCI-udvalget).
- Følge udviklingen og udmøntningen af diverse EU trust funds
- Rådgivningsservicen og fundingkurserne er
kapacitetsopbyggende for medlemmernes
fundingmedarbejdere.
- Videns- og erfaringsudveksling foregår løbende i
arbejdsgruppen.
Funding arbejdsgruppen vil i sit løbende arbejde, herunder særligt i
forhold til CONCORD Europe referere til Politikforum, mens
elementer, der har at gøre med folkelige organisationers
grundlæggende arbejdsvilkår, herunder særligt Danida
samfinansiering og rammeaftaler, vil referere til CSO Forum.

Humanitære indsatser
Verden står i dag over for en række større kriser. Antallet af flygtninge i verden har ikke været
større siden Anden Verdenskrig og midt i 2015 vurderede FN, at et rekordhøjt antal
mennesker (82 mio+) ville have brug for nødhjælp i løbet af året. På grund af dette
rekordstore behov opleves et stort pres på de humanitære ressourcer til nødhjælpsindsatser,
og det såkaldte ’funding gap’ nåede i 2014 mere end 50 mia. kroner.
En række af Globalt Fokus’ medlemsorganisationer arbejder humanitært og med udvikling i
de lande, der oplever store humanitære behov, og har løbende haft glæde af at
erfaringsudveksle, koordinere politisk dialog og samarbejde om kapacitetsopbygning på dette
område.
Herudover vil forskellige politiske processer i 2016 komme til at præge retningen for
fremtidens indsatser i humanitære situationer. Udenrigsministeriets ’Strategi for Danmarks
Humanitære Indsats 2010-2015’ har de seneste år dannet rammen for de danske
nødhjælpsorganisationers humanitære arbejde. I 2015 undergik strategien revision på
baggrund af gennemført evaluering. Den ny udenrigsminister har desuden i medio-2015
meddelt, at Danmarks udviklingsbistand fremover i højere grad skal bruges til at afbløde og
forebygge de større flygtningestrømme fra bl.a. Afrika. Der vil i 2016 blive afholdt en World
Humanitarian Summit, der sætter fokus på ”humanitarian effectiveness, reducing vulnerability
and managing risk, transformation through innovation” og “serving the needs of people in
conflict.” Det er nødvendigt, at de danske organisationer med interesse og virke inden for
dette område følger de politiske processer, for derigennem at kunne påvirke de politiske
beslutninger i retning af medlemsorganisationernes interesser, og samtidig styrker deres
kapacitet til at arbejde i skrøbelige situationer.
Forandringsmål
Overordnede
målsætninger

Aktiviteter
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Globalt Fokus’ medlemsorganisationer videndeler og indgår i fælles
dialog med eksterne aktører, inkl. UM, om relevante tilgange og
fremtidige indsatser ift. humanitære indsatser.
1) Effektiv formidling af viden og erfaring mellem organisationer,
der arbejder med humanitære indsatser.
2) Give fælles input til relevante politiske processer og politikker.
3) Bidrage til at medlemmerne øger deres viden og udvikler deres
kapacitet til at arbejde humanitært.
- Følge processer og påvirke udarbejdelsen af relevante strategier
og politikker i Danmark.
- Følge udviklingen og implementeringen af strategien ’Danmarks
Samtænkte Stabiliseringsindsatser i Verdens Brændpunkter’
- Løbende kontakt til den humanitære kontaktgruppe hos
Udenrigsministeriet.
- Vidensdeling og formidling af Voice’ arbejde.
- Medlemmerne vil formulere fælles indsatser og føre dem ud i
livet med assistance fra sekretariatet.
- Inspirationsoplæg, vidensdeling og/eller seminarer med
relevans for danske folkelige organisationers arbejde og virke i
skrøbelige situationer.
- Løbende gruppemøder planlagt af sekretariatet i samarbejde
med gruppen.
- Følge og evt. påvirke arbejdet i COHAFA

Fælles dialog med UM ifm. nye kriser
Evt. tematiske træninger og diskussioner
Endelig er der medlemsinteresse for at arbejde med postkonflikt/skrøbelighed, sammensmeltning af nødhjælp og
udviklingsbistand, etc.
- Oplæg og præsentation af ny viden og tilgange.
- Videns- og erfaringsdeling i forhold til de danske
organisationers arbejde og virke i humanitære indsatser.
- Det fælles policyarbejde vil styrke medlemmernes egen viden og
kapacitet til at indgå i politikdialog.
CSO Forum
-

Kapacitetsudvikle
nde elementer

Forumreference
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Associerede netværksgrupper
Uddannelse
At alle mennesker opnår retten til gratis kvalitetsuddannelse er afgørende for at bekæmpe
fattigdom og ulighed. Folk uden en ordentlig uddannelse har sværere ved at løfte sig selv og
familien ud af fattigdom. Samtidig er sandsynligheden for, at de vil opleve overgreb eller, at
deres rettigheder ikke bliver overholdt, større. En god uddannelse ‘åbner’ for andre
rettigheder f.eks. ligestilling og sociale og politiske rettigheder og er en væsentlig betingelse
for at deltage som aktiv borger i politiske processer.
I 2016 fortsætter Uddannelsesarbejdsgruppens sit arbejde i forhold til politiske processer
med fokus på uddannelse. Et vigtigt mål er nået, nemlig at kvalitetsuddannelse er blevet et
selvstændigt mål i Verdensmålene for bæredygtig udvikling. FN har lagt sig fast på ’The 2030
Agenda for Sustainable Development’, som er endeligt besluttet af FN’s generalforsamling 25.27. september 2015. Uddannelse er fastholdt som et særskilt mål – mål 4: ’Ensure inclusive
and equitable quality education and promote lifelong learning for all’. Mål 4 og de
tilknyttede ’targets’ reflekterer i langt højere grad end i MDG’erne den meget mere holistiske
Education for All dagsorden (EFA) med uddannelse fra før-skole til tertiær uddannelse og
med vægt på kvaliteten af den uddannelse, staterne skal levere til deres borgere. Også unge og
teknisk faglig uddannelse samt ligestilling spiller en stor rolle.
Uddannelsesarbejdsgruppens arbejde vil fortsætte med fokus på bl.a. disse temaer, udvikling
af indikatorer ift. målene og ikke mindst finansieringen af uddannelse (både i dansk og globalt
regi) for at disse vedbliver at være væsentlige politiske temaer. Det er afgørende for
opfyldelsen af Verdensmålene. Bistand til uddannelse er mindsket uforholdsmæssigt meget i
de sidste 3-4 år. Et særligt policy- og advocacyområde ift. retten til kvalitetsuddannelse er
spørgsmålet om privatisering af uddannelserne i det globale Syd. Dette berører hele
rettighedsaspektet og ses som et væsentligt aspekt i større ulighed. Unges og voksnes
uddannelsesrettigheder skal også langt højere op på den politiske dagsorden i fremtiden.
Endelig skal der fagligt arbejdes med nogle af de begreber, som Verdensmålene opstiller:
Globalt medborgerskab, uddannelse for bæredygtig udvikling, freds- og ikkevoldsuddannelse, menneskerettighedsundervisning mm. Arbejdsgruppen vil søge at
udfolde ”inclusive” og ”equitable” uddannelse med fokus på reel kontra formel lige mulighed
for forskellige grupper og på, hvordan struktur og indhold i uddannelser kan fremme dette.
Globalt Fokus’ Uddannelsesgruppe har et vigtigt politisk mandat med sin plads i Global
Campaign for Education’s bestyrelse, som netværksgruppen har de næste 4 år, da gruppens
repræsentant blev genvalgt for endnu en periode ved GCEs generalforsamling i Sydafrika i
februar 2015. GCE har spillet en stor og altafgørende rolle i at fastholde kvalitetsuddannelse
som et særskilt mål i hele post-2015 processen. Uddannelsesarbejdsgruppen vil i relation til
dette fortsat arbejde med de politiske temaer relateret til de forskellige internationale post2015 processer og på den måde levere et mandat til repræsentanten, samt bidrage til den
danske debat og som dansk platform i GCE (bl.a. ved at koble deltagelse i internationale
møder om uddannelse, møder i Danmark og samarbejde med repræsentanter for UNESCO og
DANIDA). Uddannelsesarbejdsgruppen vil fortsætte samarbejdet med UNESCO bl.a. omkring
dansk lancering af ’Global Monitoring Report’, der finder en ny form ift. tidligere år, hvor
rapporten har været knyttet til MDG’erne. Uddannelsesarbejdsgruppen har desuden fokus på
uddannelse i skrøbelige stater og arbejder videre bl.a. på baggrund af deltagelse i et
internationalt møde omkring dette.
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Forandringsmål

Kvalitetsuddannelse prioriteres politisk i implementeringen af post2015 dagsordenen i Danmark og internationalt støttet af danske
folkelige organisationer.
Overordnede
1) At deltage i den politiske debat globalt og i Danmark, som dansk
målsætninger
platform i GCE
2) At de danske folkelige organisationer bidrager til
implementeringen af og laver fortalervirksomhed for, at der er
global og dansk finansiering af uddannelsesmål 4 i
Verdensmålene.
3) Vidensdeling og erfaringsudveksling særligt ift.
kvalitetsuddannelse, globalt medborgerskab, uddannelse for
bæredygtig udvikling og menneskerettigheds-undervisning både i
Globalt Fokus og som dansk platform i GCE
Aktiviteter
- Videns- og erfaringsudveksling samt international deltagelse:
 Deltage i diskussionen om politiske prioriteter og temaer i
GCE
 Vidensdeling og erfaringsudveksling blandt
medlemsorganisationer om advocacy og programarbejde med
fokus på kvalitet og kapacitetsudviklende elementer i Syd.
 Deltage i GCE’s aktiviteter med særligt fokus på
kvalitetsuddannelse, financieringen af denne og konsekvenser
af privatisering af uddannelse både ift. rettighedsperspektivet
og ulighed.
- Fortalervirksomhed:
 Monitorere og advokere for at kvalitetsuddannelse forbliver
en prioritet og bliver finansieret i dansk og europæisk bistand
samt relevante globale aktører.
 Dialogmøder, høringssvar, policy briefs etc. om uddannelse og
udvikling
 Følge analysearbejde – f.eks. EU-politik, FN og andre
internationale organisationer.
 Koordinering af politisk indflydelse nationalt og internationalt
ift. Verdensmålene
 Udsende fire engelske nyhedsbreve om året til en større
gruppe (ca. 300) der desuden videresendes til partnere i syd.
Kapacitetsudviklende - Deltagelse i metode- og politikudvikling i GCE.
elementer
- Fælles fortalervirksomhed ift. uddannelse der giver medlemmerne
viden om de internationale politiske processer
- Vidensdeling og erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationer
på aspekter af kvalitetsuddannelse, dens finansiering,
programarbejde og fortalervirksomhed
Forumreference
Politikforum.

Side 28 af 35

Fødevaresikkerhed
Der er omkring 1,4 mia. mennesker, der lever for under 1,25 US$ per dag. 1 mia. af dem lever
af landbrug1. FN’s nye Verdensmål nummer 2 fokuserer specifikt på at opnå global
fødevaresikkerhed og fremme bæredygtigt landbrug.
EU er både verdens største aktør inden for landbrug, handel og udviklingssamarbejde. Derfor
er EU’s politik helt afgørende for fødevaresikkerheden blandt verdens fattigste. EU vedtog i
2010 en fødevaresikkerheds-ramme og i 2013 en implementeringsplan.
Fødevaresikkerhed opnås mest effektivt og langsigtet gennem en styrkelse af bæredygtig og
miljøvenlig fødevareproduktion lokalt i de fattigste lande og regioner. Samtidig fordrer en
rettighedsbaseret tilgang til fødevaresikkerhed, at lokale samfund inddrages i
beslutningsprocesser. Det er derfor vigtigt at sikre lokale bønder en demokratisk stemme, da
det giver dem væsentlig bedre forudsætninger for at have indflydelse på at forbedre deres
levevilkår og sikre retten til mad.
Til trods for at EU-støtten i dag indeholder begrænsede mængder eksportsubsidier, er det
tydeligt, at EU's landbrugsstøtte stadig påvirker landbrug i det globale Syd negativt på en
række områder. Samtidig er EU fortsat kilde til det største flow af Foreign Direct Investments
(FDI)2 og europæiske firmaer spiller derfor en væsentlig rolle i forhold til
privatsektorinvesteringer i landbrugsland og infrastruktur i udviklingslande. Generelt kan der
dog være en række risici ved landbrugsinvesteringer, såsom negativ indflydelse på
menneskerettigheder, klima, miljø, jordrettigheder etc. Særlig småbønder, kvinder og
oprindelige folks fødevaresikkerhed kan påvirkes negativt af investeringer i landbrug. Et
fokus på privatsektorens rolle i forhold til retten til mad og jordrettigheder er derfor
essentielt.
Da Udenrigsministeriet lancerede sin Policy Coherence for Development (PCD)-handlingsplan
i 2014 blev fødevaresikkerhed og klimaforandringer nævnt som et strategisk
prioritetsområde. I september 2013 kom Udenrigsministeriet med en policy note på
fødevaresikkerhed. Den skal implementeres i landestrategier og igennem ambassader.
I foråret 2015 blev udarbejdelsen af en ny Landbrugsinvesteringsfond (DAF) afsluttet, den
skal administreres af Investeringsfonden for Udvikling (IFU). I denne forbindelse har
Fødevaresikkerhedsarbejdsgruppen, gennem høringssvar og dialog med Udenrigsministeriet
og IFU, påpeget hvilke risici fonden kan have for et fattigdomsorienteret fokus på
landbrugsudvikling og jordrettigheder. Arbejdsgruppen har, som følge af dette arbejde, fået
tilsagn fra UM og IFU om, at de ønsker en kontinuerlig dialog om etiske investeringer på
fødevare- og landbrugsområdet. Gruppen har også foreslået at placere en udviklingsperson i
IFU’s råd. Dialogen med IFU er således en løbende proces, der ikke kun involverer DAF, men
også IFU’s standarder for investeringer i overensstemmelse med internationale retningslinjer.
Dette fordrer også koordinering på tværs af NGO arbejdsgrupper og netværk.
Forandringsmål

Overordnede
målsætninger
1
2

Retten til mad og jordrettigheder fremmes og respekteres i dansk
og europæisk udviklingspolitik (inkl. investeringsfonde) og
politikker, som er relevante for sammenhængende politikker for
udvikling.
1) De danske folkelige organisationer påvirker den danske
regering til at prioritere retten til mad og jordrettigheder i

UNEP. ’Smallholders, food security, and the environment’. 2013
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
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Aktiviteter

Kapacitetsudvikle
nde elementer

Forumreference
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udviklings- og handelspolitikker, samt implementering, på
baggrund af koordinerede inputs.
2) Fødevaresikkerhedsgruppen betragtes som videns- og
dialogpartner på området og bidrager blandt andet ift.
Danmarks PCD-handlingsplans prioritetsområde for
fødevaresikkerhed og klimaforandringer.
3) De danske folkelige organisationer bidrager til det europæiske
civilsamfunds samarbejde om at påvirke EU’s politikker i
relation til fødevaresikkerhed og fiskeriaftaler, hvor muligt.
4) IFU laver risikovurdering af landbrugsinvesteringer på bl.a.
’land grabbing’.
- Henvendelse og møder med beslutningstagere om politikker
vedr. fødevaresikkerhed og jordrettigheder
- Møder med IFU
- Høringssvar til nye projekter, fonde og landeprogrammer.
- Deltagelse i CONCORD Europe’s EFSG-gruppe, når relevant.
- Give input til bredere dansk PCD-monitorering med
fødevaresikkerhedsfokus.
- Følge og give input på fødevaresikkerhedsrelevante aspekter af
EU’s politikker for landbrug, handel og fiskeri med
grænseoverskridende konsekvenser.
- Videnopsamlende og –delende ift. donorpolitikker på dansk og
europæisk niveau med særligt fokus på betydningen af
landbrugsinvesteringsfonde for global fødevaresikkerhed
- Positionsafklarende- og udviklende samarbejde i medlemskredsen
- Øget viden om investeringsfonde (i samarbejde med 92-gruppen)
Politikforum.

Sundhed
De 17 nye Globale Udviklingsmål er i disse måneder ved at blive vedtaget. Med en verden i
hastig og uforudsigelig forandring kræver det stærkt politisk engagement og vilje at
implementere dem. Millioner af mennesker er på flugt fra bl.a. krig og klimaforandringer og
har udsigt til liv i permanente kæmpe-lejre, hvor der er ringe adgang til basale ydelser,
herunder sundhedsydelser. Nye generationer fødes i lejre og vil vokse op uden beskyttelse,
herunder en national identitet.
Andre millioner af mennesker migrerer kontinuerligt fra land til by eller fra syd mod nord i
søgen efter et bedre liv, mere beskyttelse og større adgang til sociale ydelser. Save the
Children udgav i 2014 rapporten ’A wake up call’ der fastslår, at 28 lande i verden har ringere
sundhedsvæsener end de tre Ebola-ramte lande i Vestafrika. Ebola, der i øvrigt efter
halvandet år stadig ikke er udryddet, tvang WHO og det internationale samfund i knæ, og
bragte for første gang sundhed på dagsordenen i FN’s Sikkerhedsråd, da udbruddet blev
erklæret for en international sikkerhedstrussel.
Der ligger en stor opgave forude i at opbygge stærke og kompetente sundhedssystemer, der
kan sikre adgang til kvalitetssundhedsydelser til befolkninger i fattige lande og til flygtninge
og migranter på rejse og/eller i lejre. Der kræves handlinger fra højeste politiske niveauer her
og nu for at imødekomme akutte behov og for at forebygge fremtidige problemer. Kun med et
langt sejt træk kan det forhindres, at mennesker begiver sig ud på de farefulde og risikofyldte
rejser, vi er vidner til i dag.
Globalt set bliver verden mere ulige, mennesker bliver flere og ældre og sygdomsmønstre
ændrer sig. Danmarks regering viser engagement i den internationale ligestillingsdagsorden
(SDG nr. 5), herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Det er endnu uklart,
hvordan regeringen stiller sig overfor prioriteringen af sundhed i bredere forstand, for
mennesker berørt at humanitære kriser og fattige mennesker i udviklingslande.
Civilsamfundet spiller en vigtig rolle i at holde regeringer ansvarlige for at implementere
Verdensmålene, herunder at prioritere sundhed. Arbejdsgruppen vil koordinere de nedenfor
foreslåede aktiviteter med Post-2015 arbejdsgruppen og den Humanitære arbejdsgruppe
under Globalt Fokus.
Forandringsmål
Overordnede
målsætninger

Aktiviteter
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Sundhed prioriteres politisk i implementeringen af post 2015
dagordenen i Danmark og internationalt i lyset af en verden i
forandring.
1) At deltage i den politiske debat i Danmark og
derigennem arbejde for, at sundhed bliver en stærk
prioritet i Danmarks udviklingsarbejde og humanitære
indsats.
2) At skabe et forum for vidensdeling, erfaringsudveksling,
dialog og udvikling af innovative tilgange blandt en bred
skare af civilsamfundsorganisationer og interessenter /
parter i forhold til udviklingsarbejde/humantære
indsatser med fokus på sundhed
- En række erfaringsudvekslings /arbejdsgruppemøder
med følgende temaer:
o Innovative tilgange og metoder i
sundhedsarbejdet (f.eks. e-health / m-health)

Kapacitetsudviklende
elementer
Forumreference
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o Kapacitetsopbygning af sundhedssystemer
(særligt i lyset af ebola erfaringerne)
o Health in emergencies / health among refugees
(herunder også mental sundhed)
o Ulighed i sundhed i lyset af nedprioritering af
mellemindkomstlande
o Fokus på NEXUS med uddannelse.
o Fokus på sundhedsundervisning bredere set
o Sundhedsoplysning af befolkninger, f.eks. ift. HIV
- Følge udviklingen i forhold til World Humanitarian
Summit (Istanbul, maj 2016)
- Udarbejde fælles høringssvar på Danmarks nye
humanitære strategi (hvis det tidsmæssigt stadigt er
relevant)
- Bidrage til udviklingen af Danmarks prioriteter i forhold
til post-2015 (advocacy)
- Arrangere en Sundhedskonference med fokus på health
in emergencies (baseret på arbejdsgruppemødernes
diskussioner og læringer)
- Mulige ekstra aktiviteter:
- Advocacy i forhold til betydningsfulde danskere (Helle
Thorning som potentiel ny flygtninge højkommissær,
Mogens Løkketoft, FN)
- Fælles Women Deliver event/indsats (maj 2016)
- Kommunikationsinitiativ til den bredere befolkning,
f.eks. debat i P1 orientering
- Erfarings- og vidensudveksling
- Deltagelse i udarbejdelse af fortalervirksomhed
- Deltagelse i sundhedskonference
Politikforum

Kommunikation og Kampagne – styrkede kompetencer
Kommunikations- og kampagneformer udvikler sig med en rivende hast. Det kan være
ressourcekrævende at følge med i de nyeste tendenser og konstant skærpe sin organisation,
så der opnås størst mulig gennemslagskraft og de forskellige medier udnyttes bedst muligt og
tilpasses budskaber, målgrupper og de strategiske mål.
Kommunikation og kampagne er stærke redskaber for NGO’erne, men det er til gengæld ikke
et felt, hvor vi har tradition for at samarbejde og udvikle os sammen. Det skal denne
arbejdsgruppe lave om på. Vores fælles visioner om en mere bæredygtig og retfærdig verden
kan kun fremmes, hvis flere danskere bakker op om dem – og om os. For at det sker, vil vi
blive dygtigere til også at nå ud til dem, der ikke umiddelbart er lette at engagere.
Forandringsmål

Overordnede
målsætninger

Aktiviteter

Flere danskere engagerer sig på både lang og kort sigt i at fremme
en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve
fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et
stærkt og mangfoldigt civilsamfund.
1) Intern kapacitetsudvikling: Vi har metoder til at levere bedre og
mere sammenhængende folkelig oplysning om udvikling i
Danmark, der også engagerer tvivlerne.
2) Sammenhængende kommunikation: Der er bedre sammenhæng
mellem den oplysning, vi giver, når vi fundraiser og den
oplysning, vi giver, når vi fortæller om resultaterne.
- Primære aktiviteter knyttes til en erfaringsstafet, hvor
medlemmer af Globalt Fokus på skift inviterer til et
arrangement med fokus på metoder, tendenser, erfaringer
m.v. evt. med ekstra fagligt indspark fra internationale
eksperter, organisationer, andre brancher (reklame- mv.),
oplægsholdere m.v.
- Evt. øvrige aktiviteter udvikles undervejs og i
overensstemmelse med de behov, erfaringsstafetten måtte
afdække.

Kapacitetsudviklende
elementer

Se overordnede målsætninger.

Forumreference

Forum for Oplysning og Kampagne – Forum for Kapacitetsudvikling.
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Den Globale dimension i uddannelse
De udfordringer, vi møder som mennesker og samfund, antager i stigende grad global
karakter. Den globale ulighed vokser dagligt, og problemstillinger som krige,
flygtningestrømme og klimaudfordringer påvirker hele verden. Globale problematikker har
brug for mangesidige og nuancerede tilgange og løsninger. Vi lever i en multikulturel og
globaliseret verden. Det stiller os over for både udfordringer og muligheder, og fordrer en
prioritering af den globale dimension i de danske uddannelser.
Vores handlinger som borgere og samfund påvirker mennesker og miljø verden over. En
bæredygtig udvikling med større lighed for alle kræver, at mennesker har indsigt i globale
problemstillinger. Et øget fokus på den global dimension i uddannelserne kan bidrage til en
sådan udvikling.
Globaliseringen åbner nye muligheder, som vi skal ruste danske børn og unge til at navigere i.
Både for deres egen skyld, for hele det danske samfunds skyld og for verdens skyld. Danmarks
rolle i verdenssamfundet kan kun blive styrket af, at børn og unge besidder interkulturelle
kompetencer og en global forståelse, og at dets borgere er i stand til at begå sig på et i
stigende grad multikulturelt og globalt arbejdsmarked. Der er præcedens for, at vi folkelige
organisationer arbejder sammen med de internationale vejledere, der skal give elever i
folkeskolen viden om internationalt udviklingsarbejde m.v. Dette vil vi følge op på sammen og
på en koordineret måde.
Ved at styrke den globale dimension i de danske uddannelser, kan vi klæde vores børn og
unge på til at kunne navigere i en global verden, til at forstå sig selv og deres rolle i verden og
give dem kompetencer til at agere. Vi har forpligtet os til at sikre en lige, retfærdig og
bæredygtig verden ad flere omgange, eksempelvis da vi skrev under på Maastricht
deklarationen i 2002 og Lissabon deklarationen i 2007. UNESCO’s strategi for arbejdet i
Danmark stiller også mål op for en global dimension i uddannelse, og snart vil vi via FN have
en fælles forpligtelse til at leve op til de nye Verdensmål.
Forandringsmål

Danskere er globale medborgere med kompetencer til at engagere
sig i og sikre en retfærdig og bæredygtig verden. Det kræver viden
om miljømæssige og menneskelige konsekvenser af vores valg,
viden om krige, konflikter, konflikthåndtering og kulturelle
forskelligheder. Samtidig kræver det indsigt i livsvilkår forskellige
steder i verden, i global økonomi og politik, og i
menneskerettighederne.

Overordnede
målsætninger

En systematisk national indsats, der tager globaliseringens
muligheder og udfordringer alvorligt og sikrer, at disse inddrages iog er udgangspunkt for - børns og unges dannelse. Med det mål, at
beslutningstagere på alle niveauer i og omkring
uddannelsessektoren – praktisk og politisk – prioriterer globale
perspektiver i undervisningen.

Aktiviteter

- At samle ressourcer/lave bibliotek m. dokumenter, rapporter,
best practises, evalueringer mm, om den globale dimension i
uddannelser som på sigt evt. kan gøres offentligt tilgængeligt.
- At samarbejde med de internationale vejledere, med det formål
at hjælpe dem til at bruge vores viden om og input til, hvordan
man kan give unge globale kompetencer.
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- At understøtte inddragelsen af folkelige organisationer i
undervisningen.
- En målrettet lobbyindsats for globale perspektiver i
uddannelsessystemet. Arbejdsgruppen skal arbejde på at påvirke
beslutningstagere og gøre opmærksom på vigtigheden af global
dannelse. Elementer heraf er bl.a.:
o At arbejde for at Global Citizenship Education og Education
for Sustainable Development medtages i de kommende mål
for global bæredygtig udvikling – og dermed forpligter til
politisk handling.
o At fremme og understøtte en dansk implementering af
Verdensmål nr. 4 (se ovenfor).
o Deltagelse i, og vidensdeling til/fra, CONCORD Europe’s
DARE- forum og DEEEP.
o At arbejde for at det globale perspektiv bliver fremhævet på
EMU.
o At arbejde for at den internationale dimension i
uddannelserne bliver styrket, med fokus på at det globale
perspektiv ikke forsvinder.
- Evt. levere konkrete input til global undervisning (kræver ekstra
funding). Ideer og muligheder deles og koordineres.
Kapacitetsudviklende
elementer

Overblik over og deling af metoder til styrkelse af Global
Undervisning i Danmark og internationalt.

Forumreference

Forum for Oplysning og Kampagne og Politikforum
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