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Hvordan ser Danida 
civilsamfundsorganisationernes fremtidige 
rolle og hvad de skal kunne?  
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Civilsamfundsaktørernes råderum 

•  Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet – både ”invited space” og ”claimed space”. 
 
•  Når rummet indsnævres er der ofte forskel på hvad lokale og internationale 

civilsamfundsaktører kan og ikke kan. Og det kan være forskelligt fra land til land 
hvem der kan gå længst.  

•  Generelt mere kompleks verden og derfor skal kontekst analysen og analysen af 
behov og udviklinger være mere skarp end før.  

•  Der er derfor behov for kapacitet til at lave landespecifikke analyser for at fastslå, 
hvor civilsamfundets råderum bliver mindre og hvilken form den danske støtte kan og 
bør tage.  
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Skiftende magtbalancer  

•  Ændringer i den globale og politiske magtbalance ændrer magtforholdet mellem 
udviklingspartnere i nord og syd. 

•  Syd-organisationer får meget større selvhjælpspotentiale. 
  
•  Syd/syd-relationer får større og større betydning. 
 
•  Regeringer i det globale syd har større udvalg og forskellige kilder til 

udviklingsfinansiering til rådighed, hvilket kan gøre det vanskeligt for traditionelle 
udviklingspartnere at få indflydelse på den førte politik. Det kan potentielt være en 
mulighed for civilsamfundsorganisationer. 

 
•  Kraftig stigning i antallet af civilsamfundsaktører i det globale syd og 

civilsamfundsaktører i nord bør derfor spille en større rolle som formidlere, deltagere i 
netværk, arrangører og innovatorer. 

•  Jo mere kapacitet Syd-organisationer får, jo sværere bliver det måske for Nord-
organisationer at argumentere for sin rolle i Syd. Rollen skal være 
efterspørgselsdrevet fra civilsamfundet i Syd.  
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Sociale bevægelser og sociale medier 

•  Protestbevægelser udspringer typisk af den mangelfulde sammenhæng mellem folks 
forventninger og den offentlige sektors resultater.  

•  Sociale medier og sociale bevægelser spiller en vigtig rolle som repræsentanter for 
lokalsamfund.  

•  De giver alle typer af aktører, men måske især de yngre generationer,  en øget 
mulighed for at sætte deres eget præg på det samfund, de lever i.  

•  Informations- og kommunikationsteknologierne givet øget åbenhed, og skaber bedre 
adgang til offentlig information. En mere oplyst befolkning giver et bedre grundlag for 
at stille regeringen til ansvar. 

•  Det er nødvendigt, at internationale NGO’er og lokale civilsamfundsaktører lærer af, 
lytter til og deltager i denne form for sociale netværk.  

•  En vigtig rolle for de internationale NGO’er kan være at formidle erfaringsudveksling 
blandt nye sociale bevægelser og mellem dem og andre aktører uden at overtage 
styringen.  
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Skrøbelige situationer  

•  Stater i skrøbelige situationer er både en udfordring og en mulighed for 
civilsamfundsorganisationer i Nord. Mulighed fordi lokalt civilsamfund ofte er meget 
svagt organiseret. 

 
•  Skrøbelige situationer er karakteriseret ved forskellige interessenter med 

modstridende ønsker om national eller lokal regeringsførelse, hvilket skaber særlige 
udfordringer i deres forhold til civilsamfundet. 

•  Der skal være særlig opmærksomhed på individets grundlæggende rettigheder – 
særligt i stater i skrøbelige situationer. 

•  Gennemsnitstiden for en fordrivelsessituation er 17 år! Det er ikke holdbart at se det 
alene som en humanitær situation – udviklingsbistand og udviklingsorienterede 
civilsamfundsorganisationer skal ind meget tidligere end vi har set før.  
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Økonomisk vækst, ulighed og 
udviklingsfinansiering 

•  Antallet af fattige lande falder – uligheden øges.  

•  Mellemindkomstlande modtager en del af civilsamfundsstøtten gennem udvalgte 
programmer. 

•  Økonomisk vækst har været den væsentligste drivkraft for fattigdomsbekæmpelse i 
det seneste årti – ikke officiel udviklingsbistand. Lavindkomstlande er dog stadig 
afhængige af denne. 

•  Traditionel officiel udviklingsbistand suppleres i stigende grad af ”ikke-traditionel 
bistand”, som fremtiden vil bringe mere af. 

•  Det er også en udfordring for civilsamfundsorganisationer at sikre øget støtte.  
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Inddragelse af den private sektor  

•  Der stilles krav om nye samarbejdsformer og partnerskaber, hvor officiel 
udviklingsbistand kan finde nye løsninger og flere midler. 

•  Den private sektor kommer til at spille en større rolle for økonomisk vækst, men 
ligeledes for grøn vækst og bæredygtighed. 

•  Civilsamfundet kan samarbejde med erhvervslivet og udtænke løsninger. 

•  Civilsamfundet kan stille virksomhederne til ansvar for krænkelser og bane vejen for 
bedre forhold. 
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Debat og politikforandringer på nationalt og 
internationalt niveau  

•  Danmark vil fortsat fremme Syd-baserede civilsamfundsaktørers engagement i, og 
indflydelse på, internationale processer. 

•  Med stærke netværk og koalitioner mellem civilsamfundsaktører er verden meget 
bedre rustet til at sikre forbindelsen mellem retorikken og virkeligheden i 
internationale aftaler. 

•  Civilsamfundsorganisationer kan med fordel se ud over gamle partnere der ligner en 
selv og se på hvordan man kan skabe mere utraditionelle alliancer.  

•  Vi har også i Danmark brug for en fornyet mobilisering af civilsamfundet. 
Civilsamfundsorganisationer, der arbejder med udvikling, har også en stor rolle at 
spille i Danmark – med at bygge bro mellem ude og hjemme.  

•  Dialog og samarbejde om kultur, ideologi, værdier og ikke mindst religion er meget 
vigtig både ude og hjemme. 
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Fokus på resultater  

•  Vigtigt at kunne påvise resultater af støtten til civilsamfundet.  

•  Det er en stor udfordring fordi resultater af f.eks. advocacy kan være svære at måle 
på kort sigt. 

•  At måle impact af civilsamfundets aktiviteter kræver måske en udvidet definition af 
hvad langsigtet succes er. 

•  Danida vil have større fokus på effekterne af ligeværdige partnerskaber og støtten til 
civilsamfundsorganisationer i både nord og syd.  

•  Et engagement i store internationale organisationer (going global) kræver anderledes 
arbejde med/dokumentation af den danske organisations resultater  - den danske 
organisations added value. 
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