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Globalt Fokus’ arbejdsplan 2017  

 

Denne arbejdsplan, der her indstilles til godkendelse, beskriver en overordnet plan med baggrund i 

det eksisterende arbejde og arbejdsplanen for 2016, og er udarbejdet af den tidligere 

sekretariatsleder. Arbejdsplanen er ikke detaljeret yderligere i løbet af efteråret, da en ny 

sekretariatsleder forventes at starte januar 2017. Det forventes derfor, at den nye sekretariatsleder 

skal have mulighed for at sætte sit præg på proces og indhold i samarbejde med medlemmer, 

styregruppe og sekretariat. Medlemmerne kan forvente denne detaljeringsproces vil køre i de første 

måneder af 2017.  

 

Indhold 
Indledning ............................................................................................................................................ 1 

Strategiske fokusområder ..................................................................................................................... 2 

Implementering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne) ................................... 2 

Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle .............................................................................. 4 

Metodiske spor ..................................................................................................................................... 6 

Connect ............................................................................................................................................. 6 

Indflydelse ........................................................................................................................................ 7 

Styrkelse ........................................................................................................................................... 8 

Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer ................................................................................ 9 

Læring, metodeudvikling og dokumentation ....................................................................................... 9 

 

Indledning  
 

Globalt Fokus er en forening af danske folkelige organisationer, som engagerer 

sig i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Foreningen er en relevant, 

fokuseret, effektiv 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.  

 

I 2017 skal den ny udviklingspolitisk strategi implementeres i praksis. Et stærkt fokus på 

civilsamfundets rolle og implementering af verdensmålene nationalt og internationalt er højaktuelt. 

Det er centralt, at vi fortsat arbejder for, at skabe større samlet gennemslagskraft og endnu bedre 

forudsætninger for alliancebygning med andre aktører ift. fremtidens udfordringer.  

 

Netværkets ressourcer fokuseres således fortsat på nogle få overordnede temaer, der betragtes som 

vitale for miljøet. Derudover organiseres arbejdet i tre hovedspor, der har forskellig vægt ift. 

ressourcer omkring netværk (Connect), international og dansk politik (Indflydelse) og 

kapacitetsudvikling (Styrkelse). Se figur på næste side.  
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Aktiviteter og indsatser omkring fokusområder og hovedspor udvikles løbende, bl.a. på baggrund af 

refleksionsaktiviteter (M&E), af og med involverede/relevante medlemsbaserede arbejdsgrupper, 

taskforces samt fagfolk i og udenfor sekretariatet under ledelse af den nye sekretariatsleder.  

 

 

I de følgende afsnit beskrives planerne for arbejdet i 2017 i hhv. de strategiske fokusområder og de 

tre hovedspor. 

 

Strategiske fokusområder  

 

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

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale 

til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Skal dette opnås, kræver det dog, at 

verdens lande er tilsvarende ambitiøse i deres implementering af målene.  

 

Danmark har, ligesom alle FN’s øvrige medlemslande, skrevet under på verdensmålene, og dermed 

forpligtet sig på at opfylde dem. Verdensmålene er ikke juridisk bindende, men de henviser til 

internationalt bindende aftaler og lovgivning på blandt andet menneskerettigheds- og miljøområdet. 

Alle medlemsstater har i deklarationen forpligtet sig til at lave en handlingsplan for 

implementeringen af målene nationalt. Da Lars Løkke Rasmussen d. 25. september 2015 erklærede 

FN’s verdensmål for vedtaget, understregede han behovet for, at alle lande engagerer sig i 

implementeringen: ”Vi må leve op til vores fælles forpligtelse. Danmark er klar til at gøre sin del 

for at opnå verdensmålene. Historien vil dømme os hårdt, hvis ikke vi gør”.  
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Kristian Jensen præsenterede i juni 2016 et udkast til udviklingspolitisk strategi, der i indledningen 

rammesættes ved en overordnet intention om, at det danske udviklingssamarbejde skal bidrage til 

opfyldelsen af verdensmålene.  Globalt Fokus ser i dette udkast, Verden2030. #VoresDKaid, mange 

gode elementer, som vi som civilsamfundsorganisationer har særlige kompetencer til både at støtte 

og styrke. En dansk handlingsplan for verdensmålene forventes præsenteret december 2016. 

 

Der er dog stadig en del spørgsmål omkring verdensmålene, der er uafklarede. I en dansk kontekst 

gælder dette f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt der skal være nationale indikatorer, spørgsmålet om 

organiseringen af implementeringen og monitoreringen af de mange mål samt, ikke mindst, 

spørgsmålet om finansiering. De mange uafklarede spørgsmål betyder, at 

civilsamfundsorganisationerne fortsat har en unik mulighed for at tage føringen og blive 

retningsangivende for implementeringen af målene. Det er vigtigt, at vi griber denne mulighed, så 

vi kan forpligte Danmark på at gå forrest med en ambitiøs implementering af verdensmålene og se 

statsministerens ord blive til virkelighed i Danmark og resten af verden. 

 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling repræsenterer et paradigmeskifte fra et snævert 

fattigdomsorienteret fokus på udvikling, til et bredere fokus på både økonomisk, social og 

bæredygtig udvikling. Målene spænder således bredt fra fattigdomsreduktion til vedvarende energi 

og menneskerettigheder og det betyder, at målene har potentiale til at blive dén fælles hat, der 

samler forskellige medlemmer omkring fælles handlinger.  

 

Verdensmålene udmærker sig samtidig ved at være universelle og, i modsætning til de forrige mål, 

forpligter de både udviklingslandene og industrilandene på nationale initiativer. Det er vigtigt, at vi 

som civilsamfundsaktører taler ind i dette paradigmeskifte, og bidrager til en fortælling om, at vi er 

én verden med et fælles globalt ansvar. 

 

Formål 

Formålet med arbejdet under dette strategiske fokusområde er at sikre, at Danmark tager nationalt 

og globalt ansvar og går forrest i en ambitiøs implementering af målene.   

Formålet er samtidig at sikre, at verdensmålene føder ind i medlemsorganisationernes generelle 

tematikker, så de udgør et fælles pejlemærke for deres arbejde fremover.  

 

 

Strategisk intention/forandringsmål 

Danmark er foregangsland i implementering af verdensmålene, både på lokalt, nationalt og 

internationalt niveau.  

Danske civilsamfundsaktører har kapacitet til og udgør stærke aktører i arbejdet med 

implementering og monitorering af verdensmålene. 
  

 

Delmål 

 

 Globalt Fokus’ anbefalinger til implementeringen af verdensmålene afspejles i national 

handlingsplan, lovgivning, finanslov, politiker osv.  

 

 Vores medlemsorganisationer bruger verdensmålene som retningsgivende i deres arbejde 

ude og hjemme.  

 

 Medlemsorganisationerne samarbejder med private aktører, offentlige myndigheder, 

institutioner og øvrige civilsamfundsaktører om en fælles dagsorden, der styrker 
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implementeringen af målene.  

  

 Målene udbredes og forankres i Danmark og bidrager til bredt engagement.  

Aktører og partnere 

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

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

målene), ligesom opnåelsen af alle fire overordnede milepæle kræver både politisk arbejde i 

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

generelle udbredelse af viden om målene blandt medlemmer, med fokus på principperne (såsom 

verdensmålenes kobling med den menneskerettighedsbaserede tilgang); og med fokus på mål, der 

dækker temaer, der er relevante for den brede medlemsskare (såsom ulighed og governance).  

Arbejdsgrupper, der fortsat vil være tilknyttet dette fokusområde: 

1) Post2015 - SDG’er og udviklingsfinansiering (fælles arbejdsgruppe med 92-gruppen) 

2) Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, HRBA.  

3) Privatsektor og udvikling 

Relevant løbende arbejde, der er tilknyttet dette fokusområde: 

 PCD 

Dertil kan eventuelle associerede, tematiske netværksgrupper (uddybes senere) fortsat styrke 

arbejdet med dette fokusområde: 
 

 Uddannelse 

 Fødevaresikkerhed 

 Sundhed 

 

Civilsamfundets nuværende og fremtidige rolle 

Internationale indsatser og udviklingsbistand står midt i en brydningstid, både i Danmark, i EU og 

globalt. Store forandringer omkring finansiering og prioriteringer – også ift. folkelig opbakning – 

kræver nytænkning af Danmarks, og resten af Europas og verdens, globale engagement. Globale 

kriser, udfordringer og muligheder, som f.eks. klimaforandringer, migration, ulighed, handel, 

energi(teknologi) og forskydning af magtforhold, er i tiltagende grad også enten direkte eller 

indirekte nationale. Samtidig er udenrigstjenesterne over hele Europa blevet beskåret kraftigt de 

senere år, hvilket svækker den såkaldte »infrastruktur for fred«. Både i EU og Danmark vedtages en 

ny udviklingspolitisk strategi i efteråret 2016 og globalt ses tydeligere og tydeligere et 

paradigmeskift i forhold til hvordan udviklingsbistand forstås, med implikationer for dens 

udmøntning i fremtiden. Dette har konsekvenser for, hvordan der arbejdes med 

civilsamfundsorganisationers rolle. Samtidig stiller udviklingen krav til organisationernes evne til at 

spotte forandringer og tendenser - og agere efter dem. Det handler om organisationers overlevelse, 

men også om at sikre, at civilsamfundsorganisationer er med som forandringsagenter i udviklingen 

af ’verden af i morgen’. Dette indbefatter afklaring af hvem vi selv er, og hvem der vil/kan være 

nye innovative partnere (privatsektor, sociale entreprenører, sociale bevægelser, o.a.). 

 

Donorkrav er i stigende grad karakteriseret ved ’New Public Management’ (NPM)-instrumenter, 

krav om professionalisering, samtidig med at der ses beskæring af offentlig finansiering og øget 

resultatorientering. Parallelt lanceres innovation, læring samt formulering af ’value added’ som nye 
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krav. Der ses endvidere en forskydning til Syd med fokus på, f.eks. med fremkomsten af Sydfonde. 

Disse krav om tilpasning kan potentielt lede til en splittelse i civilsamfundsmiljøet, hvor værdier 

udfordres og organisationer vælger forskellige tilgange/rektioner. Nogle organisationer vil vælge en 

kritisk ’watch-dog’ tilgang, evt. støttet af en stærk frivillighedskultur. Andre organisationer tager 

NPM-kulturen til sig og udvikler sig til professionelle ’corporate’ organisationer, med træk der 

ligner de private virksomheder, som nu også i større grad spiller en rolle inden for udviklingsfeltet. 

For alle organisationer fordrer denne udvikling en balancering mellem tilpasning og kritisk 

stillingtagen til de nye krav. 

 

Civilsamfundets råderum indskrænkes i programlande og herhjemme og det dokumenteres 

tiltagende, at civilsamfund verden over får trangere vilkår i disse år. Det kommer til udtryk 

finansielt, juridisk, omkring inddragelse og i forhold til legitimitet og anerkendelse af 

civilsamfundets rolle hos befolkningen. Set i lyset af dette, bliver det vigtigt at stå sammen om 

at ’reclaime’ anerkendelsen af civilsamfundet - og af hvad civilsamfundsaktører kan. 

 

Formål 

 

Formålet med Globalt Fokus arbejde under dette strategiske fokusområde er, at samle medlemmer 

om aktiviteter og indsatser, der kan bidrage til klarhed, nytænkning og gennemslagskraft, i forhold 

til hvad der skal være civilsamfundets rolle nu og i fremtiden.  Globalt Fokus vil engagere 

medlemmer til at udgøre en stærk stemme, og til at være en vigtig aktør ift. at fremme den 

bæredygtige udvikling, som vi ønsker at se globalt. Det handler både om generobring af 

civilsamfundets trængte ’space’; om indflydelse i forhold til fremtidig udviklingspolitisk strategi; 

om sikring af rette rammebetingelser; og om at facilitere den nytænkning og omstilling, som ’ 

verden af i morgen’ kalder på.  

 

Formålet er ligeledes at støtte civilsamfundsorganisationerne i at blive stærke, forandringsdygtige, 

kompetente aktører, som er afklarede om egen rolle, og kan se og agere på de ’windows of 

opportunity’, der skabes midt i den brydningstid som både udviklingsbistanden og civilsamfundet 

står i. 

 
 

Strategisk intention/forandringsmål 

Civilsamfundet spiller en væsentlig rolle i samfundsudviklingen globalt, og er anerkendt som en 

vigtig og relevant aktør, der inddrages, har befolkningens legitimitet og opbakning, og har de rette 

rammebetingelser, som støtter deres virke til at udfylde sin rolle til gavn for samfundet. 

Danske civilsamfundsaktører udgør stærke aktører i arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling 

globalt, og har kapacitet til at løfte og udfylde deres rolle som forandringsagenter. 
 

 

Delmål 

 

 Civilsamfundsorganisationer bidrager til at drive samfundsudviklingen ift. bæredygtig 

udvikling.  

 

 Danske civilsamfundsorganisationer inddrages og gives indflydelse på relevante niveauer 

med andre aktører, nationalt og internationalt.  

 

 Beslutningstagere i Danmark forstår og anerkender civilsamfundets rolle ude og hjemme.  

 

 Danske civilsamfundsorganisationer arbejder sammen om at beskytte civilsamfundets 

råderum og vilkår. 
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 Danske civilsamfundsorganisationer har adgang til tilstrækkelig relevant finansiering til at 

løfte deres rolle ude og hjemme. 

 

Metodiske spor  
 

 

Globalt Fokus’ formål og vision søges realiseret ved at 

 

 bidrage til faglig udvikling, bl.a. via stærk koordinering med henblik på at optimere 

kapacitetsudvikling af det danske bistandsfaglige CSO-miljø. 

 

 bidrage til fælles internationalt engagement i europæiske og globale civilsamfundsnetværk 

og –bevægelser. 

 

 danne en paraply for information og fælles kampagner. 

 

 bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danmark, EU og FN, 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. 

 

For at levere på ovenstående områder, følger alt Globalt Fokus’ arbejde tre metodiske hovedspor: 1) 

Connect, med fokus på netværk; 2) Indflydelse, med fokus på interessevaretagelse og politisk 

arbejde internationalt og i Danmark og 3) Styrkelse, med fokus på kapacitetsudvikling. Disse tre 

spor er beskrevet nedenfor.   

Connect 

Globalt Fokus samler medlemmer i et handlekraftigt netværk, skaber bånd på tværs af de danske 

civilsamfundsorganisationer og indgår i internationale netværk, inden for strategiske rammer fastsat 

af medlemmerne selv, for at styrke et mangfoldigt civilsamfunds indflydelse og kapacitet til at gøre 

en forskel i verden. 

 

Det gør vi ved at 

 Danne ramme for fælles internationalt engagement i europæiske og globale 

civilsamfundsnetværk og –bevægelser. 
 

 være en attraktiv samarbejdsplatform, for medlemmernes fagfolk og ledere – ansatte og 

frivillige, så alle styrkes ift at handle både kollektivt og på egen organisations vegne 
 

 være til for medlemmerne, defineres af medlemmerne og, i videst muligt omfang, drevet af 

medlemmerne. 
 

 arbejde u-bureaukratisk og udgøre et stærkt handlerum til de enkelte arbejdsgrupper, task-

forces m.v., inden for strategiske rammer, fastsat af medlemmerne selv 
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Mål 

 Globalt Fokus er en stærk og opdateret netværksorganisation. 

Primære indsatser  

 At identificere fortsættelse af, og udviklingsområder i forhold til, netværk på et strategisk 

niveau; hvilke relationer skal GF som organisation have, hvilke skal opdyrkes og hvordan. 

 

 At udvikle det at være en netværksorganisation; udvikle faglighed og metoder til at styrke 

det at samle og løfte sammen som netværk. 

 

 Netværksarbejde i forhold til puljen og puljeinitiativer. 

Associerede netværksgrupper 

Medlemmer af Globalt Fokus arbejder også sammen i faglige netværk, der rækker ud over det 

fælles fokus i regi af Globalt Fokus. Generelt kan medlemsorganisationers faglige netværk få få 

bistand fra sekretariatet til f.eks. processer omkring høring (sign-on/-off), der kan knyttes an til et 

strategisk fokusområde, hvilket er særligt relevant i forhold til arbejdet omkring verdensmålene. 

Nogle af disse kan tilknyttes Globalt Fokus som associerede netværksgrupper, det kan f.eks. handle 

om tidligere/foreslåede arbejdsgrupper omkring: 

  

 Uddannelse 

 Fødevaresikkerhed 

 Sundhed 

 Kommunikation og Kampagne – styrkede kompetencer og 

 Den Globale dimension i uddannelse 

 

Indflydelse 

Globalt Fokus maksimerer det danske udviklingsmiljøs indflydelse på danske, europæiske og 

internationale politiske beslutningstagere og –processer, når vi samarbejder for at nå vores fælles 

vision.  

Det gør vi ved at  

 bidrage til fælles interessevaretagelse ift. Danida og EU, ift. vilkår, rammebetingelser m.v. af 

betydning for foreningens vision. 
 

 give lige adgang for medlemmernes deltagelse og forankre al repræsentation i robuste 

ansvarlighedsmekanismer, med klare mandater og gennemsigtige informationsstrømme, hvor 

repræsentanter refererer til medlemmerne 

 

 være en paraply for information og fælles kampagner. 

Primære indsatser  

 Internationalt samarbejde holder Globalt Fokus opdateret og styrker vores faglighed, 

troværdighed og indflydelse. Her er det centralt, at Globalt Fokus er den danske platform for 

CONCORD Europe, hvorigennem vi samarbejder med andre europæiske foreninger og 

netværk, der tilsammen repræsenterer mere end 2.600 NGO’er, støttet af millioner af 

europæiske borgere. CONCORD er en central partner for udviklingspolitisk dialog med EU 
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institutionerne.  

 

 I dansk sammenhæng støtter vores især op omkring de danske CSO’ers interesser i forhold 

til: 

o Nye samarbejdsmodaliteter med Danida 

o Finanslov og løbende ændringer af denne 

o Udviklingspolitisk Råd 

o Udenrigsudvalget 

o EU politik (Parlament, Kommission, Foreign Affairs Council og Europa-udvalg) 

o Evt. Folketingsvalg 

 
 

Styrkelse 

Globalt Fokus styrker udviklings- og civilsamfundsorganisationers faglige og organisatoriske 

kapacitet, gennem fælles faglig læring, innovation og facilitering af læring og videndeling.  

Det gør vi ved at: 

 sikre stærk koordinering med fokus på kvalitet og effektivitet, med henblik på at optimere 

kapacitetsudvikling af det danske udviklingsfaglige CSO-miljø. 
 

 facilitere synergi og sammenhæng mellem de tematiske arbejdsområder, som løftes indenfor 

samarbejdets rammer og i koordination med andre netværk, f.eks. 92-gruppen og CISU. 
 

Målet med Globalt Fokus kapacitetsudviklende arbejde er at bidrage til læring som, udmøntet i 

praksis, vil styrke og udvikle organisationernes kapacitet til at levere hensigtsmæssige, tidssvarende 

og effektive projekter og programmer i det Globale Syd samt virkningsfuld fortalervirksomhed i 

relation til det internationale udviklingssamarbejde. Dette sikres bl.a. ved koordination, opsamling, 

dokumentation og formidling af gode eksempler fra kapacitetsudviklingen i både puljeinitiativer og 

indsatserne omkring fælles kapacitetsudvikling. 

 

Mål 

 

I udgangspunktet er det overordnede formål med den fælles kapacitetsudvikling, at berige og styrke 

de danske civilsamfundsorganisationer ved at: 
 

 

 Sikre at organisationerne er bekendt med og på højde med internationale tendenser inden for 

centrale tematiske, sektorfaglige og metodiske områder samt, hvor relevant, at klæde 

organisationerne på til at indgå i internationale diskussioner. 
 

 Understøtte faglig og metodisk udvikling og nytænkning inden for prioriterede områder, med 

mulighed for fælles læring, som rækker udover hvad der kan foregå i den enkelte organisation. 
 

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

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

fortalervirksomhed. 
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Verdens Bedste Nyheder 
Verdens Bedste Nyheder (VBN) er en vigtig kampagne, samspiller og medspiller ift. Globalt Fokus’ 

ønske om at styrke og udbrede fortællingen om, at udviklingsbistand virker – at civilsamfunds-

organisationer lokalt og globalt gør verden til et bedre sted - og at partnerskaber om udvikling betaler 

sig for alle. Globalt Fokus har været stærkt involveret i det ”gamle” Verdens Bedste Nyheder, som 

NGO-FORUM var initiativtager til og Globalt Fokus delvist ansvarlig for.  

 

Globalt Fokus er stiftende medlem af det ”nye” Verdens Bedste Nyheder og Globalt Fokus’ Styregruppe 

har på Generalforsamlingen 2016 lagt op til ændring af strukturen for Globalt Fokus’ medlemskab af 

Verdens Bedste Nyheder. 

 

 

Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer 
Globalt Fokus forvalter Puljen til Støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer, der er målrettet til at 

understøtte kapacitetsudviklingsinitiativer, der er udviklet af - og har et stærkt ejerskab hos – 

grupper/netværk af danske civilsamfundsorganisationer med virke i det Globale Syd.  

 

Puljen støtter kapacitetsudviklingsinitiativer indenfor strategisk vigtige områder, hvor det valgte 

tema rækker ud over den enkelte organisations virkefelt.  Det er afgørende, at initiativer omsættes 

til organisatorisk praksis som øger kvaliteten, effektiviteten og gerne understøtter nytænkning af 

organisationernes arbejde i det Globale Syd og i relation til fortalervirksomhed. 

 

Puljen er et tilbud om støtte til initiativer, der er groet frem blandt danske 

civilsamfundsorganisationer på grundlag af identificerede fælles kapacitetsudviklingsbehov blandt 

disse. Ejerskab ligger hos de ansøgende organisationer, men Globalt Fokus kan spille en 

understøttende og faciliterende rolle i forhold til såvel udvikling af initiativet som 

erfaringsopsamling, dokumentation og erfaringsdeling. 

 

 

Læring, metodeudvikling og dokumentation 
Globalt Fokus er en vidensbaseret og lærende organisation. Vi monitorerer vores arbejde efter en 

projektcyklus, der er en kontinuerlig proces, hvor vi løbene planlægger, dokumenterer og lærer af 

vores daglige arbejde. Cyklussen omkring monitorering inkluderer systematiske refleksioner, der er 

basis for medlemmers involvering i årsplanlægningen såvel som i den løbene udvikling af indsatser 

og aktiviteter.   

 

Overordnet har vi tre målsætninger med at monitorere vores arbejde: 

 

 Planlægning 
At skabe overblik over vores arbejde og sikre, at vores aktiviteter understøtter de strategiske 

målsætninger, der er indeholdt i de årlige arbejdsplaner. 

 

 Dokumentation 
At vise værdien af vores fælles arbejde over for medlemmerne og at kunne rapportere 

meningsfuldt, samt i rette omfang, til Udenrigsministeriet og andre bevillingsgivere. 
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 Læring 
At kunne opsamle erfaringer og styre informationsstrømme, så de understøtter læring blandt 

medarbejderne på sekretariatet og innovation/udvikling hos medlemmerne. 

 

En fælles fortælling 

 

Globalt Fokus’ arbejde med monitorering er mere end dokumentation af aktiviteter og resultater. 

Det danner også basis for fortællingen om Globalt Fokus, med fokus på et sæt overordnede mål, der 

understøttes ved vores rapportering og kommunikation med interessenterne:  

 

 Medlemmer – vi vil vise den merværdi det giver, at være med i Globalt Fokus. At folkelige 

organisationer er stærkere sammen end hver for sig og at sekretariatet samtidig leverer 

added-value for medlemmerne. 

 

 Donorer – vi vil vise, at Globalt Fokus er en troværdig samarbejdspartner, der opnår 

resultater sammen med medlemsorganisationerne og deres partnere i det Globale Syd. 

 

 Beslutningstagere – vi vil vise, at Globalt Fokus er en naturlig og troværdig medspiller i 

politiske processer omkring den udviklingspolitiske dagsorden – og at vi tilfører området 

værdi.  

 


