Ansøgningsskema
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer (rev. 06.2015)
Initiativets titel:

Danish Interagency Safety Network

Juridisk og økonomisk ansvarlig
organisation (’lead organisation’):

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10,3, 1300 København K
Kontaktperson: Liban Holm
Tlf: 26134441
E-mail: liban.holm@drc.dk
For samtlige ansøgende organisationer:

Øvrige ansøgende organisationer
(Bilag 1: ’Ansøgerforpligtelse’ for
samtlige ansøgende organisationer
skal vedlægges):

Ingeniøre Uden Grænser
Sankt Annæ Pl. 16, 1250 København K
Kontaktperson: Dorte Lindegaard Madsen
Tlf: 50 59 94 06
E-mail: dorte@iug.dk
Danner
Nansensgade 1, 1366 København K
Kontaktperson: Mette Marie Yde Poulsen
Tlf: 30 78 58 46
E-mail: mmy@danner.dk
Mission Øst
Sankt Lukas Vej 13, 2900 Hellerup
Kontaktperson: Vibeke Førrisdah
Tlf: 39482045
E-mail: vibeke.forrisdahl@missioneast.org
International Media Support
Nørregade 18, 1165 København K
Kontaktperson: Susanna Inkinen
Tlf: 53 50 27 90
E-mail: si@mediasupport.org
SOS Børnebyerne
Amerikavej 15 B, 1756 København V
Kontaktperson: Mikkel Hauschildt
Tlf: 88 33 02 50
E-mail: mha@sosbornebyerne.dk
Røde Kors
Blegdamsvej 27, 2100 København Ø
Kontaktperson: Niels Damgaard Møller
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Tlf: 4085 4187
E-mail: nimol@rodekors.dk
DIGNITY
Bryggervangen 55, 2100 København Ø
Kontaktperson: Henrik Rønsbo
Tlf:+45 60 10 88 01
E-mail: hr@dignityinstitute.dk
International Rehabilitation Council for Torture Victims
Vesterbrogade 149, 4, 1620 København V
Kontaktperson: Marianne Hansen
Tlf: 44401853
E-mail: mar@irct.org
KFUM-Spejderne
Wagnersvej 33, 2450 København SV
Kontaktperson: Peter Lentz
Tlf: 22229476
E-mail: pl@kfumspejderne.dk
Danmission
Strandagervej 24, 2900 Hellerup
Kontaktperson: Caroline Winther
Tlf: 41999307
E-mail: cw@danmission.dk
International Aid Services
Blåhøj Stationsvej 27, 7330 Brande
Kontaktperson: Torben Madsen
Tlf: 2855 2855
E-mail: torben.madsen@ias-intl.org
KVINFO
Christians Brygge 3, 1219 København K
Kontaktperson: Helle Marianne Vadmand
Tlf: 50763361
E-mail: helle.marianne.vadmand@kvinfo.dk
Institut for Menneskerettigheder
Wilders Plads 8K, 1403 København K
Kontaktperson: Jacob Linderoth
Tlf: 32 69 88 40
E-mail: jln@humanrights.dk
GAME
GAME, Enghavevej 82 D, 2450 Copenhagen SV
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Kontaktperson: Ida Brix
Tlf: 2628 6553
E-mail: ida@gamedenmark.org
LGBT Danmark
Nygade 7, 2, 1164 København K
Kontaktperson: Nicole Scharf
Tlf: 33 13 19 48
E-mail: nicole@lgbt.dk
Ansøgt støtteperiode: min. 12
måneder – max 36. måneder:

Fra: 1.6.2017 - Til:1.6.2019
24 måneder

Ansøgt beløb fra Globalt Fokus (min. 400.000 kr.
75.000 kr. – max. 400.000 kr):
Hvis relevant: medfinansiering af
betydning for gennemførsel af
initiativet i form af anden donor
finansiering, deltagerbetaling etc.
Eventuelt tidligere bevillinger til
beslægtede initiativer gennemført
af ansøgergruppen eller lead
organisation (navn, j.nr.,
implementeringsperiode,
afslutningsdato og beløb):

Ansatte
hos
implementering

Dansk

Flygtningehjælps

timer

til

GF.2015.0.Sikkerhedspolitikker
Aktiviteter
for
udvikling
og
implementering
af
sikkerhedspolitikker i danske civilsamfundsorganisationer, som
arbejder i eller rejser til udviklingslande (sikkerhedspolitikker)
1.2.2015-31.12.2016
264.400 kr.

Det overordnede mål med initiativet er at forbedre sikkerheden for danske civilsamfunds
organisationer (CSO), deres programmer, ansatte og frivillige, samt styrke den humanitære
sikkerhedskultur. CSOnerne vil blive bedre til at analysere og vurdere deres muligheder indenfor
det humanitære rum og derved sikres fortsat adgang og støtte til berørte befolkningsgrupper i Syd.
Initiativet vil bidrage til at højne standarden for praktiske sikkerhedsprocedurer og skabe en mere
innovativ kultur på området. Ved at kapacitetsopbygge de danske CSOs og forbedre den
organisatoriske praksis har Danish Interagency Safety Network en ambition om at forankre en
proaktiv og innovativ sikkerhedskultur i organisationerne. Initiativet bygger på 2 års erfaring samt

en efterspørgsel fra de danske CSOs og afdækker derfor et behov i det danske civilsamfund, som
ikke ellers varetages.

1. Forberedelse
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På Initiativ fra 11 danske CSO’er i 2014, og med en bevilling fra Globalt Fokus blev det uformelle
sikkerhedsnetværk Danish Interagency Safety Network (DISN) formaliseret. I samme omgang blev
netværkets hjemmeside oprettet som en digital erfarings- og vidensdelingsplatform (disn.dk).
Netværket er siden da vokset eksponentielt og tæller nu 32 medlemsorganisationer (se bilag 6).
Dette vidner om netværkets behovsdrevne eksistens og den efterspørgsel der har været blandt de
danske CSOer. Kontinuerlig mødedeltagelse og aktive medlemmer, forstærker kun dette billede.
Dette og erfaringsopsamling fra seneste refleksionsmøde (se bilag 4), er baggrunden for det
identificerede behov for at fortsætte initiativet. Netværket har pt. besluttet at egenfinansiere
netværket mod en afklaring af netværkets nye behov og mål for den kommende periode.
Størstedelen af netværkets medlemmer er dog mindre CSOer, der ikke har mulighed for over
længere tid at finansiere netværket gennem egne midler.
Det nye initiativ bygger således på de erfaringer netværket har opnået i det foregående initiativ,
samt et ønske om at videreudvikle de unikke synergier, der er mellem de 32 netværksmedlemmer.
Netværket tæller nu 3 gange så mange medlemmer som det foregående initiativ oprindeligt gjorde
og netværket ser ingen grund til at lukke for tilgangen, hvorfor netværket også har gjort brug af
Globalt Fokus Puljebørs. Det store antal medlemmer skaber en unik platform til at arbejde
tværorganisatorisk med sikkerhed. Medlemmerne befinder sig på forskellige steder i udviklingen af
en sikkerhedskultur i organisationerne, dette er selvfølgelig en udfordring, men ses også som en
styrke ift. erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af organisationerne. Desuden ønsker
netværket at udvikle nye innovative metoder til hvordan vi arbejder med sikkerhed i
organisationerne og samtidig gør netværket mere brugerstyret ved at fordele ansvaret mellem de
forskellige medlemmer.
Ved at sætte nogle standarder for sikkerhedsprocedurer og implementering af disse, vil vi som
netværk være frontløber på området. Vi mener, det er essentielt at CSO’erne står sammen på
dette område og sikrer tværorganisatorisk samarbejde, således at store som små organisationer
sikres bedst muligt.

2. Faglig/metodisk fokus og kapacitetsmæssige behov
Det globale trusselsbillede er komplekst og i konstant forandring, derfor er sikkerhed for vores
medarbejdere/frivillige, organisationer og programmer et kontinuerligt fokuspunkt. Det kræver
betydelige ressourcer at definere, hvor det humanitærer rums* grænser går. Ved at være bevidste
om det rum samt vores Duty of Care passer vi ikke kun på os selv, vores medarbejdere, frivillige
og organisation, men vi sikrer også, at vi ikke udsætter vores lokale partnerorganisationer for
unødige risici, og vi sikrer kontinuiteten i vores indsatser i syd.
Et eksempel på udmøntning af ovenstående prioritering kunne være Danida’s nye Emergency
Relief Fund som lanceres per 1. Maj 2017 og har som målsætning at støtte danske CSO’ers
humanitære indsatser i Syd udført af danske CSOer og deres lokale partnere. Dette vil betyde at
endnu flere medarbejdere og frivillige nu kommer til at rejse til konflikt- og kriseområder i Syd. Med
et stigende antal konflikter og katastrofer på verdensplan, er det positivt at se puljer som Danish
Emergency Relief Fund. Det kræver dog samtidig, at der tages ansvar for at forebygge evt. kritiske
hændelser, og skabes mere robuste organisationer, medarbejdere og frivillige. Det betyder at
endnu flere medarbejdere og frivillige får brug for at blive kapacitetsopbygget i forhold til personlig
sikkerhed. Kapacitetsopbyggende træninger efterlyses især blandt de mindre organisationer, der
har svært ved at finde ressourcer til selv at dække dette behov. Desuden er det svært at overskue
de mange udbydere af sikkerhedstræninger og sikkerhedsrådgivere samt vurdere kvaliteten af
disse. Ved at tilbyde dette netværksbaseret gør vi indsatsen langt mere cost-efficient og sikrer
samtidig, at vi alle lever op til de samme standarder.
Der er ydermere brug for at de danske CSO’er såvel som donorer oplyses om risikoerne og
dermed også hvad vores Duty of Care består af. Større organer som Danida, ECHO og UN stiller
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krav til egne medarbejderes sikkerhedsniveau, hvor sikkerhedskurser er gjort obligatoriske før
udrejse til høj-risiko lande. Vi mener disse krav også bør gælde CSOerne. Vi ønsker i netværket at
sikre at standarden for sikkerhed hos de danske CSO’er er tilstrækkelig og på lige fod med den der
forventes hos eksempelvis Danidas egne medarbejdere og projekter.

3. Mål og forventede forandringer
Formål: At forbedre sikkerheden for danske civilsamfunds organisationer, deres programmer og
ansatte/frivillige, samt styrke den humanitære sikkerhedskultur, for dermed at sikre adgang og
stabil støtte til berørte befolkningsgrupper i Syd.
Delmål: #1. Initiativet vil bidrage til at højne standarden for praktiske sikkerhedsprocedurer og
skabe en mere innovativ kultur blandt netværkets medlemmer. #2. Forbedret organisatoriske
praksis gennem forankringen af en proaktiv og innovativ sikkerhedskultur. #3. Medlemmerne er
stærkere rustede til at lave fortalervirksomhed, både i internt og eksternt i
medlemsorganisationerne. Dette vil kunne ses gennem følgende, men ikke afgrænset til,
indikatorer:
●
●
●
●
●
●
●
●

Forståelse af vigtigheden af sikkerhedsprocedurer forankres i organisationerne
Sikkerhedsprocedurer er standardiserede
Læringsmaterialer og viden er tilgængelig gennem bl.a. videoklip
Sikkerhedsdokumentation er anvendt af hver organisations ledelse
Sikkerhed indgår som en naturlig del af hver organisations årlige planlægning
Sikkerhed indgår som en del af dialogen med donorer og partnere
Nye procedurer og standarder anvendes på tværs af organisationerne
Netværksrelationer udbygges medlemmer imellem

Forankringen af sikkerhed som en del af en organisations kultur er afgørende i forhold til
robustheden. Et er at have dokumentationen i orden gennem diverse policies, men noget andet
hvorvidt de aktivt anvendes og fordrer hver medarbejder til at blive en del af en positiv
forandringsproces. Gennem vidensopsamling og deling vil det enkelte netværksmedlem blive
bedre i stand til at vurdere det humanitære rum de arbejder i. Dermed vil de kunne blive bedre til at
afgøre om de har et større eller mindre mulighedsrum i Syd. Den forventede forankring er således
at medlemmerne med den viden og de værktøjer de opnår gennem kapacitetsopbygningen er
bedre rustede til at vurdere dette.

4. Strategi og metoder til kapacitetsudvikling
Forventningen er, at netværket kan videreudvikle den unikke synergi, der er mellem de mange
forskelligartede medlemmer. Initiativet benytter sig af en række forskellige metoder, som er udvalgt
på baggrund af de erfaringer, der er gjort i det tidligere initiativ. Initiativet bygger således på en
participatorisk tilgang, hvor medlemmerne indgår i udviklingen og vidensdelingen i netværket, for at
sikre ejerskab og forankring i egne organisationer.
Det nye initiativ starter ud med et kick-off event, hvor alle medlemmer inviteres til et debatmøde,
hvor netværket sammen starter den nye periode samt netværkets kalender og strategi
præsenteres. Desuden præsenteres den valgte styregruppe for alle netværkets medlemmer. En
del af kick-off vil fokusere særligt på ledelsesinvolvering, fra start af initiativet.
Initiativets projektdesign er inspireret af Dansk Flygtningehjælps Safety Risk Management System.
Her arbejdes gennem 4 faser; access, design, plan, act (se bilag 5 for yderligere om metoden). I
dette initiativ arbejdes således også gennem 4 faser, der understøtter hinanden og den
læringsproces netværket gennemgår. Selve designet er afbilledet i bilag 7. De 3 første faser
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beskrives herunder. Den 4. fase beskrives under punkt 5 - læring, dokumentation og vidensdeling.
Erfaringsfase
1. Tematiserede arbejdsgrupper
Arbejdsgrupperne vil med udgangspunkt i organisatorisk strategiske interesseområder udveksle
erfaringer og viden gennem peer-to-peer metoden. Forventningen er, at der gennem disse
arbejdsgrupper vil udvikles nye metoder og praksisser, som vil danne grundlag for netværkets
ressourcebase. Dette vil skabe resultater i netværket, men kan også omsættes til og inspirere
andre aktører, som ønsker at arbejde med lignende problematikker. Dette initiativ skal sikre at der
er en løbende kapacitetsopbygning og erfaringsudveksling da disse arbejdsgrupper har mulighed
for at mødes mellem de overordnede netværksmøder. Grundet netværkets størrelse, vil de mindre
grupper også sikre at flere interesserede kan deltage i netop det emne de finder relevant.
Processen vil blive støttet op af Globalt Fokus’ puljerådgiver, der kan hjælpe med faciliteringen af
møderne og udviklingen af processer og metoder.
For hver arbejdsgruppe er en organisation tovholder og består derudover af så mange
medlemsorganisationer, som har interesse i at deltage. Hver arbejdsgruppe skal udvikle best
practice metoder og innovative processer til gavn for hele netværket. En mulighed for frikøb af
arbejdstimer, skal sikre, at de forskellige arbejdsgrupper ikke bliver nedprioriteret af
medlemmernes andre organisatoriske opgaver, og at det arbejde, der bliver lagt i udviklingen af
nye metoder, er af høj kvalitet. Der opsættes derfor en arbejdsgruppe børs, timerne fordeles blandt
arbejdsgrupperne.
Arbejdsgrupper:
Køn og minoritets sikkerhed
Datasikkerhed
Frivillige
Resiliens og innovation
Partnere/sharing of risk

-

tovholder: KVINFO
tovholder: DIGNITY og IRCT
tovholder: KFUM-Spejderne i Danmark
tovholder: IMS
tovholder: ADRA

2. Netværks partnerskaber
Verdensmål nr. 17 omhandlende partnerskaber er et vigtigt afsæt for samarbejdet mellem
civilsamfundet og den private sektor i relation til sikkerhedsarbejdet. Ved at bygge videre på
DISN’s erfaringer med partnerskaber og disses ressourcestrategier er ambitionen, at forskellige
netværk kan styrke hinanden og bidrage til yderligere erfaringsudveksling og vidensdeling.
NetværksMedlemmerne er på kryds og tværs med i andre netværk, hvor bl.a. Dansk
Flygtningehjælp (DFH) er medlem af et tværfagligt sikkerhedsnetværk i Danmark som
administreres af Dansk Industri og tæller medlemmer som de største danske firmaer (Mærsk, Arla,
LEGO, Carlsberg mm) og mediehuse (DR, TV2 mm). Derudover er DFH medlem af European
Inter-agency Safety Forum, hvor medlemmerne udgør de 50-60 største NGOer i Europa.
Ambitionen er at skabe synergi mellem de forskellige netværk og udveksle erfaringer.
Samtidig er CISU som medlem af DISN også et netværk med nuværende 273 medlemmer blandt
danske CSOer med partnerskaber og/eller indsatser i Syd. CISU medlem organisationer spænder
bredt fra f.x. Dansk Industri, danske børneorganisationer, Diaspora organisationer til
venskabsgrupper. Også her er der potentialer for at udvikle tværsektorielle partnerskaber omkring
sikkerhed.
Desuden kan disse netværk støtte op om netop det 17. Verdensmål om partnerskaber, da DISN
tror på at civilsamfundet og den private sektor kan danne relationer og indgå partnerskaber for at
styrke indsatsen og i sidste ende medvirke til, at Danmark bidrager til opfyldelsen af
Verdensmålene. Dette kan ses som en innovativ tilgang til partnerskaber, fordi de forskellige
netværk arbejder indenfor samme kontekst og med de samme temaer, men med en meget
flydende udveksling af erfaringer og viden pt.
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Standarder
Standardisering og mainstreaming af sikkerhedsindsatser
På baggrund af den erfaring og viden der tilegnes i først fase, udvikles en række best practice
standarder. Dette vil sikre, at netværkets medlemmer opfylder samme standarder og dermed gør
netværket til frontløber for et standardiseret og effektivt sikkerhedsapparat.
For at sikre at medlemsorganisationerne har den nødvendige viden og er kvalificerede til at
videregive denne i egen organisation og til eventuelle partnere, vil en kapacitetsudvikling af et
safety focal point i hver organisation finde sted. At safety focal point er klædt på til
kapacitetsopbygning i egen organisation styrker endvidere forankring af viden ude i de enkelte
organisationer.
Forankringsfase
1. Organisatoriske forankring
Initiativet ønsker at understøtte forandringsprocesserne i organisationerne og sikre, at den viden
og erfaring der deles i netværket, forankres i organisationerne. Dette sikres gennem opfølgende
rådgivningsbesøg af såkaldte forankringsagenter ude i medlemsorganisationerne. Ambitionen er,
at disse besøg kan foretages af andre medlemmer alt efter hvilket behov, den enkelte
medlemsorganisation har. På den måde kan netværket bruge hinanden også uden for
netværksmøderne. Der afsættes således midler til frikøb af forankringsagenter.
Netværket har stort fokus på at inddrage ledelserne, hvorfor der vil være en specifik ledelses
komponent i initiativet. Endvidere er det netværkets ambition at kunne udvikle et webinar, for at
sikre at den viden der er i netværket deles og forankres bredes muligt hos ledelserne i
medlemsorganisationerne. Netværket er opmærksomt på at ledelsen ikke altid har tid til at deltage
på netværksmøder, hvorfor et webinar vil kunne afhjælpe dette. Endvidere vil dette åbne op for, at
andre interesserede også kan deltage, da det hele vil foregå online.
2. Advocacy
Netværket ønsker i forlængelse af den organisatoriske forankring at styrke sine kompetencer inden
for fortalervirksomhed, for dermed at kunne formidle vigtigheden af et kontinuerligt sikkerheds
fokus. Dette understøttes af 4 advocacy workshops fordelt over 2 år. Disse workshops skal udvikle
medlemmernes kompetencer ift. fortalervirksomhed, hvorefter det er netværkets eget ansvar at
sikre at denne advocacy finder sted. Workshop temaer: Advocacy ift donor, advocacy ift
medarbejdere/organisation, advocacy ift. partnere og advocacy og acces.

5. Læring, dokumentation og vidensdeling
Vidensopsamling og deling
I denne fase deles viden i det brede CSO miljø, samt internt i netværket. Efter hver læringsproces i
de enkelte arbejdsgrupper (erfaringsudvekslingsfasen), skal arbejdsgrupperne udarbejde
værktøjer/guidelines/best practice, som kan deles med resten af netværket. Hver gruppe skal i den
forbindelse lave en læringsvideo på 1-2 minutter, på engelsk (jf. partnere), hvor de vigtigste pointer
fremlægges. Disse læringsvideoer vil være tilgængelige på disn.dk, (netværkets hjemmeside),
samt på Globalt Fokus’ hjemmeside, hvor de vil være offentlige for alle der skulle have interesse.
Da arbejdsgruppen beskæftiger sig med følsomme emner i forhold til sikkerhed, vil selve
produktet/dokumentet ikke være fuldt offentligt tilgængeligt som udgangspunkt, dog vil videoerne
være offentlige. Er der andre CSO’er, der ikke er medlem af netværket, der er interesserede i at
vide mere ud fra videoen, kan disse indgå i netværket på lige fod med andre og derigennem få
adgang til det resterende materiale uden problemer.
Videoklippene vil skabe en digital læringsbase, som også sikrer, at evt. partnere får gavn af de
erfaringer og den viden netværket frembringer. Erfaringsudveksling og delinger er dermed med til
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at sikre robusthed og kontinuitet i vores arbejde i Syd.
Der vil i samarbejde med softwareeksperter arbejdes med nye tiltag til hjemmesiden (disn.dk), for
at gøre brugen af de standardiserede templates og andre nye tiltag brugervenlige og dermed sikre,
at de udarbejdede standarder er let tilgængelige og anvendelige. Netværket’s hjemmeside skal
være den primære platform for nye digitale løsninger ift. videoklip, standard templates og
procedurer for sikkerhedstiltag. I den forbindelse påtænker netværket at inddrage bl.a. DTU
studerende eller andre med en teknisk ekspertise til at hjælpe med at udtænke nye og innovative
tiltag, som kan bruges ift. vidensdeling af dokumentation.
Der afholdes desuden løbende vidensopsamlingsmøder, både blandt styregruppen men også
møder for hele netværket. Disse møder skal sikre refleksion over erfaringer og netværkets effekt.
Her forventes det at medlemmerne reflekterer og diskuterer læringsmål og samspillet mellem
faserne og det overordnede mål for initiativet. Ligeledes er det her netværket har mulighed for at
evaluere initiativet og samtidig få mulighed for at gentænke nogle af faserne og bruge noget af den
nye viden, til at udvikle nye ideer og innovative metoder.
Som afrunding af initiativet afholdes et afsluttende event. Dette event vil være åbent for alle, der
har interesse for emnet, og der vil også blive inviteret bredt ud bl.a. gennem Globalt Fokus’
nyhedsbrev og kalender. Formålet med dette event er at sikre dialog mellem CSOerne, Danida og
andre nye samarbejdsflader. Eventet er et forum, hvor forskellige problematikker og viden kan
blive delt og diskuteret. Ligeledes vil relevante personer fra andre lande inviteres til at deltage i en
paneldebat. Dette kunne fx være repræsentanter fra SIDA (Swedish International Development
Agency) eller formanden for European Interagency Safety Forum (EISF). Forventningen er, at
dette afsluttende event vil sætte gang i videreudvikling af sikkerhedskulturen i det danske
civilsamfund samt donorers ansvar, hvilket også tænkes som en del af netværkets
bæredygtighedsstrategi.

6. Organisatorisk set-up, forpligtelse og ejerskab
Netværket har nedsat en styregruppe, som skal sørge for den strategiske ledelse og koordinering
af netværket. DFH vil stadig være lead organisation og stå med det endelige ansvar, men vil i
samarbejde med styregruppen koordinere den strategiske indsats og udvikling af initiativet. Der vil
afsættes midler til frikøb til implementering, da netværket gennem det tidligere initiativ erfarede, at
der er behov for dette. Samtidig vil lead organisationen påtage sig ansvaret for yderligere
implementering gennem egenfinansiering.
Medlemsorganisationerne er ansvarlige for arbejdsgrupperne, hvilket er med til at sikre bredt
ejerskab. Tovholder organisationerne har en koordinerende rolle for arbejdsgrupperne og skal
være med til at sikre implementeringen. Desuden er det også medlemsorganisationernes ansvar at
udpege forankringsagenter.
Gennem initiativet arbejdes der aktivt for at forankre en sikkerhedskultur i organisationerne. Ved at
styrke denne kultur gennem netværket, bliver sikkerhed en naturlig del af organisationskulturen og
målet er at det derfor ikke vil være et spørgsmål internt i organisationerne, hvorvidt der skal
afsættes ressourcer til sikkerhed, men i stedet en selvfølge. Dette understøtter initiativets
exitstrategi, hvorfor forankringen af initiativet er højt prioriteret.

7. Bilag
Bilagsnr.

Bilagstitel:

Oprettet 09.2014, rev. 06.2015

Side 8 af 9

Bilag 1
(obligatorisk)
Bilag 2
(obligatorisk)
Bilag 3
(obligatorisk)
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7

Ansøgerforpligtelse
Skal udfyldes af samtlige ansøgende organisationer.
Budget og finansierings plan (brug venligst det vedhæftede skema)
Implementeringsplan med tidsramme for initiativets aktiviteter og
refleksionsmøder, ansvarsfordeling og evt. med tilknyttede delmål.
Erfaringshistorier
SRMS metode
Medlemsliste
Initiativ design
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BUDGETNOTER -kort beskrivelse af de enkelte udgiftsposter

Bemærkninger om omkostningseffektivitet

Nr.

Beskrivelse (Nr. henviser til nummer i budgetlinjen)

1.1

4 advocacy workshops afholdes i løbet af de to år. Der er afsat 3750 kr til hver workshop til at dække
facilitering af workshops. Mødefaciliteter forventes stillet til rådighed af medlemsorganisationerner og
betragtes som en egenfinansiering på 1500 kr per workshop.
Herunder afholdes udgifter i forbindelse med kapacitetsopbygning af safety focal point samt webinar

2.1

2.2

Frikøb af medlemmer som deltager i arbejdsgrupper. Udregningen er sket på baggrund af UM satser for
konsulent bistand. Det forventes endvidere at medlemmerne selv bidrager med 1/3 af timerne, hvorfor der
er en egenfinansiering på 49.000 kr.
Udvikling af templates og standarder for alle i netværket.

2.3

4.1

120 timers frikøb til UM sats (392 kr/t) der skal dække froandringsagenternes besøg/rådgivning/konsulent
bistand hos de enkelte organisationer. Disse timer administreres således at alle i netværket får mulighed for
at benytte sig af dette. Forberedelse til disse møder dækker medlemmerne selv.
8 vidensdelingsmøder over 2 år. Det forventes at medlemmerne stiller mødefaciliteter til rådighed, hvorfor
der er en egenfinansiering på 8000 kr.

4.2
Herunder afholdes afgifter til opdatering af digital platform, deling af læringsvideoer, samt andre former for
digitale vidensdelingformer.
4.3

GLOBALT FOKUS
Ansøgningsskema - Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Bilag 2: Budget

Oprettet 09.2014, rev.06.2015

OBS: Udfyldes i næste faneblad: Overordnede bemærkninger om omkostningseffektivitet samt budgetnoter for hver
budgetpost
DISN - sikkerhed og det humanitære rum

BUDGET - beløb mellem 75.000 kr. og 400.000 kr.
Globalt Fokus

Eventuel supplerende finansiering*
6000
6000

1. Workshops, seminarer, konferencer o.lign.
1.1 Advocacy workshops (4 stk)

15.000
15.000

2. Procesforløb/længerevarende læringsforløb.
2.1 Kapacitetsopbyggende læringsforløb
2.2 Frikøb til arbejdsgrupper af 392 kr/t
2.3 Udvikling af standarder og templates
3. Tværgående undersøgelser, studier o.lign.

162.000
50.000
98.000
14.000
0

4. Faglig formidling, vidensdeling o.lign
4.1 Forankringsagenter frikøb
4.2 Vidensdelingsmøder
4.3 Kommunikation, video og vidensdeling
4.4 Kick off og afsluttende vidensdelingsevent
5. Andre aktiviterer/udgifter
5.1 Ledelsesmøde
6. Støtte til implementering - frikøb eller tilkøb
6.1 Frikøb til imlementering
6.2 Tilkøb til digitale løsninger

72.040
47.040
5000
10.000
10.000
0

7. Budgetmargin (10% af pkt 1-6)

33504

13900

368544

152900

8. Udgifter i alt

86000
70.000
16.000

49000
49.000
0
12000
8000

2000
2.000
70000
70.000

9. Revision

5100

10.Subtotal

373644

152900

26155,08

10703

399799,08

163603

400.000

0

11. Administration (max 7 % af pkt 10)
12. Total (pkt. 10+11)
13. Total pkt. 12 rundet op til næste hele 500

* Der er ingen krav om supplerende finansiering og der er ingen krav om at en eventuel supplerende finansiering
indgår som en del af regnskabsrevisionen.

Implementeringsplan
Aktiviteter
Kick off event

Ledelseskomponent
Advocacy workshops

Arbejdsgrupper

Kapacitetsopbygning af safety focal point

Refleksionsmøde
Læringsvideoer
Standarder udarbejdes
Webinar
Forankringsagenter
Vidensdelingsmøder

Afsluttende event

2017
jun-sept
okt-dec

jan-mar

apr-jun

2018
jul-sept

okt-dec

jan-mar

2019
apr-jun

Noter
Kick off event for netværksmedlemmer og dansk CSO der ønsker at
blive
del af netværket.
Der indkaldes
til første ledelsesmøde i oktober 2017. Et år senere
afholdes et online møde mellem ledelserne, som opfølgning på
første møde. Dette kobles sammen med webinaret som afholdes
kort efter.
Der afholdes over de 2 år, i alt 4 advocacy workshops.
De 5 arbejdsgrupper forventes at afholde første møde i sommeren
2017 og derefter løbende arbejde med deres tema og udarbejdelse
af best practice guidelines.
Der afholdes 2 kapacitetsopbyggende forløb for safety focal points
fra hver medlemsorganisation. Første finder sted i start 2018 og det
efterfølgende i slutningen af året for at følge op på første forløb.
Der afholdes reflektionsmøde halvvejs i perioden for at sikre
løbenhende monitorering og evaluering af initiativet. Der vil på
vidensdelingsmøderne i løbet af året også være fokus på dette, men
det årlige møde vil sikre en mere dybdegående refleksion samt
evaluering af det kommende års aktiviteter.
Disse videoer udarbejdes løbende af arbejdsgrupperne.
I takt med at best practice guidelines færdiggøres af
arbejdsgrupperne udvikles standarder og templates løbende.
Webinaret afholdes i forlængelse af 2. ledelsesmøde.
Forankringsagenterne forventes løbende at besøge
medlemsorganisationerne efter behov.
I løbet af perioden afholdes i alt 8 vidensdelingsmøder, fordelt over
de to år. Disse planlægges efter behov.
Det afsluttende event forventes afholdt i foråret 2019. Eventet er
offentlig og der vil blive inviteret bredt både i det danske civil
samfund, blandt donorer og interessanter, men også internationalt
gennem søsternetværk og lignende.

Bilag 4 - Erfaringshistorier
International Aid Services - DK
Netværket har udover at bringe sikkerhed på dagsordenen i organisationen også bidraget til flere konkrete
forandringer i organisationen. Bl.a. er der blevet udarbejdet en sikkerhedspolitik, en Standard Operation
Procedure (SOP), etableret et crisis management team, samt udviklet travel templates. Derudover har både
medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og den daglige leder deltaget i træninger og møder. Det er derfor
lykkedes at forankre kapacitetsopbygningen på forskellige niveauer i organisationen, det ses bl.a. ved at
sikkerhed er blevet et fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøder. Træninger har været gode, men
grundet begrænset antal pladser per organisation per træning, har det været nødvendigt selv at sørge for
træning for de resterende medarbejdere. Der er derfor allerede planlagt egenfinansierede træninger for
medarbejdere i 2017.
Derudover har organisationen selv skulle sætte tid af til at videregive den viden deltagere i træninger og
netværksmøder, har fået med tilbage til organisationen. Derudover har der skulle afsættes tid til at få
dokumenteret denne viden for at sikre forankringen.

“IAS DK havde ikke et sikkerheds management system, men gennem netværket har vi været igennem
en proces i medarbejder/bestyrelse som har forandret vores forståelse af sikkerhed og hjulpet os videre
ifm at få indført sikkerhedsmanagement og hvad deraf følger. Udover en større bevidsthed, føler vi os
bedre klædt på som medarbejdere og bestyrelse, hvis vi skulle komme ud for en incident i fremtiden.”

“Brugen af sikkerhedssystemet har forandret vores bevidsthed og beredskab i organisationen. Det har
gjort os bedre i stand til at forberede, planlægge, undgå og handle ift. sikkerhed på rejser og for
udsendte og partnere. Bestyrelsen er også mere bevidst idet sikkerhed er et fast punkt på
bestyrelsesmøderne og dele af bestyrelsen er blevet trænet i CMT og FLO. Vi er ved at udrulle sikkerhed
hos partnere og håber også at være med til at indføre sikkerheds management i IAS Alliance med
udgangspunkt i IAS DK’s proces.”

Danmission
Netværket har betydet at man er blevet opmærksom på de sikkerhedsmæssige svagheder organisationen
havde. Derfor har man også efterfølgende arbejdet med opbygning af sikkerhedsstruktur,
sikkerhedsmanual, rejsevejledninger, træning af medarbejdere mm. Derudover er en studentermedhjælper

blevet hyret til specifikt at dedikere sin tid til at få udarbejdet de rigtige dokumenter og forankre det i
organisationen. Et sikkerhedsfirma blev også hyret til at udvikle nogle af de lidt tungere dokumenter.
Det har været vigtigt at få opmærksomhed rettet mod det her emne, især hos ledelsen. Det har dog
samtidig været en udfordring netop at få ledelsen til at føle ejerskab. Det at være en mindre organisation
har sat nogle tanker og refleksioner i gang som også er blevet vendt på netværksmøder. Samtidig betyder
netværket at der er en følelse af at man ikke står alene, heller ikke som mindre organisation, men at man
kan trække på hinanden, hvis der skulle opstå¨et behov.

“Det er afgørende, at vores udsendte og rejsende medarbejdere, og vi som organisation, kan
forebygge og håndtere kriser bedst muligt. Vi har taget det for let tidligere. De nye tiltag er forsøgt
synliggjort både blandt medarbejdere og ledelsen.”

International Media Support
Der er et øget pres fra felten ift. at tage sikkerhed mere alvorligt som organisation. Netværket har betydet
at organisationen nu har valgt at fokusere på at kapacitetsopbygge organisationen til at møde dette behov.
Helt konkret har netværket understøttet en forandring i organisationen, der har betydet ansættelse af to
personer med specifikt fokus på sikkerhed, en organisatorisk safety manager og en safety advisor for MENA
regionen. Derudover er HR personale blevet uddannet til at håndtere pårørende situationer bedre og mere
professionelt. De to nye ansatte har medvirket til at øge fokus på vigtigheden af institutionel sikkerhed
samt kapacitetsopbygning af organisationen. Der er dog stadig et behov for at sende ledelsen på kurser,
men dette er ikke blevet prioriteret fra ledelsens side, endnu.

“Vi har opnået en bedre forståelse for sikkerhed både som organisation og på individniveau.
Vores interne sikkerhedsprocedurer er blevet internaliseret og standardiseret og obligatoriske.”

Netværket har betydet at der er opstået en relation til andre der sidder med samme problematikker, og
man har kunnet sparre og videndele organisationerne imellem. At man derudover har kunnet deltage på
sikkerhedskurser uden at skulle have godkendt et større økonomisk udlæg, har haft stor betydning. Det er
vigtigt at vi har kunnet sende vores medarbejdere på den slags kurser, som de ellers ikke ville have haft
mulighed for hvis ikke det havde været for netværket. Derudover har kurserne også dannet ramme for at
kunne diskutere nogle af problematikkerne med ligesindede kollegaer fra andre organisationer. Derudover
har DRC været en stor støtte og rådgiver i forskellige situationer.

Som resultat af netværket har man hos organisationen brugt de kompetencer og den viden man har opnået
gennem netværket til at kapacitetsopbygge partnere. Som resultat heraf er der blevet oprettet et
sikkerhedsnetværk for journalister i Afghanistan.

Ingeniører uden grænser
Netværket har især bidraget i form af vidensdeling organisationerne imellem. Man er i organisationen
bevidst om sikkerhedsmæssige begrænsninger og informere også frivillige om disse inden de rejser.
Desværre er man ikke nået så langt med sikkerhedspolitikken som man havde ønsket. Det har været svært
at forankre den viden man fik med fra netværket samt at dedikere tid til endnu en opgave, i en så lille
organisation, som hovedsageligt består af frivillige. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder og
træninger, men det er desværre ikke blevet forankret i resten af bestyrelsen og organisationen. Det gør at
organisationen bliver meget sårbar ift. tab af viden når frivillige rykker videre.

KVINFO
Med netværket har man fået en større viden om sikkerhed og større forståelse af behovet og vigtigheden
at arbejde med sikkerhed. Netværket har givet et indblik i egen kapacitet og dermed de mangler der har
været ift. sikkerhed. Man er blevet mere opmærksom på hvilke og hvor mange typer trusler man skal være
forberedt på, ved at have deltaget i netværksmøder og træninger. Der er kommet mere fokus på duty of
care i organisationen - hvilket bl.a. har medført at bevillingsmodtager bliver gjort opmærksom på deres
ansvar i forhold til sikkerhed i projekter. Der er et stort ønske om at fortsætte med at arbejde målrettet
med sikkerhed for medarbejdere.

“Der er brug for yderligere træning og kapacitetsopbygning da viden skal holdes ved lige og der
altid løbende er udskiftninger i ledelse og personale og derfor brug for ny træning og
kapacitetsopbygning. Desuden bliver der udviklet nye metoder at arbejde med sikkerhed som et netværk
som DISN kan sikre at medlemmerne er orienterede om.”

Til trods for at man ikke har fået sikkerhedspolitikken færdigudarbejdet, er rejsepolitikken blevet skærpet i
organisationen og medarbejderne har fået en øget opmærksomhed på sikkerhed ved udrejse. Alle disse
tiltag for udrejse er blevet til på baggrund af den viden man har fået gennem netværket.

“For KVINFO har problemet været internt – for stor arbejdsbyrde for medarbejdere til at
prioritere opkvalificering på sikkerhed højt nok, for lidt ledelsesmæssigt fokus på sikkerhed, ændringer i

ledelsen og arbejdets organisering har gjort at viden fra DISN (endnu) ikke er blevet tilstrækkeligt
implementeret i KVINFOs organisation. Denne mangel skyldes på ingen måde relevansen eller kvaliteten
af DISNs aktiviteter.”

Organisationen er opmærksomme på at få færdiggjort sikkerhedspolitikken, men er også yderst
opmærksomme på hvordan det videre arbejde med at implementere og operationalisere politikken i
organisationen skal udfoldes. Det er vigtigt at der er en organisatorisk ansvarlighed overfor medarbejderne
og deres sikkerhed. Derudover er det også vigtigt at medarbejderne er bevidste om hvordan deres ageren
kan kompromittere partneres sikkerhed.

IRCT
Det er organisationens ansvar og opgave at sikre sine medarbejdere, især når de arbejder i usikre områder.
Derfor er netværket helt essentielt da det er med til at sætte sikkerhed på dagsordenen. At være med i
netværket har resulteret i at der er udarbejdet en sikkerhedspolitik og at organisationen har styrket sin
kapacitet ift. at håndtere sikkerhedsmæssige kritiske situationer. Desuden har det øgede fokus betydet at
man har dedikeret en person i organisationen til at tage sig af sikkerhedsmæssige problematikker. Derfor er
alle medarbejdere også trænet i organisationens sikkerhedspolitik og sikkerhedsvurderinger.

“Vi har formuleret en sikkerhedspolitik og procedurer, der kan hjælpe til at afgøre om en rejse
skal finde sted og i så fald, hvordan farefulde situationer bedst undgås. Der er etableret procedurer for
kontakt mellem organisation og medarbejder gennem hele rejsen. Alle kender til politikken og den
repeteres hver gang en medarbejder rejser.”

Selvom der ikke er fast personale i felten, er der mange rejser til konflikzoner. Alle træningerne har været
meget givende, både Personal Awareness Safety Training (PAST) og Family Liaison Officer (FLO) har været
virkelig spændende og værdifulde for organisationen, der nu er bedre forberedt til en evt krise.

“PAST/SAT træningen leveret af DRC giver et uvurderligt indblik i hvilken type af situationer, man
kan komme ud for og hvordan man mest hensigtsmæssigt reagerer herpå for at øge chancen for at klare
sig igennem en truseel/konfliktsituation...Uden den finansielle støtte gennem netværket vil det ikke være
muligt for en lille organisation som IRCT at tilbyde træningen til medarbejderne.”

Institut for Menneskerettigheder

“Der er blevet skabt en forbedret synlighed og opmærksomhed omkring rejsesikkerhed på
instituttet og i vores arbejdsmiljøorganisation. De forskellige kurser der har været udbudt har givet et
godt grundlag for videre intern refleksion og udvikling, hvilket har understøttet tidligere igangsatte
initiativer og givet momentum.”

Det er en udfordring at mobilisere de tilstrækkelige interne ressourcer til fortsat at vedligeholde og
opdatere formater og procedurer. Netværkets eksistens har gjort at man har kunnet opretholde
momentum i en ellers travl hverdag hvor andre opgaver fylder meget. Derudover har de personlige
relationer medlemmerne imellem været meget nyttige og bidraget til sparring og erfaringsudveksling.
Derudover har det været meget givende at blive sat overfor scenarier af en anden kaliber eller eksempler
på situationer der er gået galt, så man er mere bevidst om hvordan man selv ville gribe sådanne situationer
an. Desuden har sparring med andre organisationer hjulpet til at finde et passende niveau for
sikkerhedsprocedure i en organisation af den størrelse som instituttet har. Helt konkret har instituttet som
resultat af den øgede opmærksomhed nu indført overfaldsalarm og krisetelefon.Desuden er rejsesikkerhed
blevet et fokusområde for kompetenceudvikling og indgår i nu MUS samtaler. Internt har man nu fået fokus
på at allokere ressourcer til dette område. På baggrund af ovenstående mener man at man vil kunne undgå
at komme i ubehagelige situationer, som man tidligere har stået i.

“Muligheden for praksisrelaterede træningssessioner for medarbejdere har haft en gavnlig
effekt. Derfor håber vi denne mulighed kan videreføres i en eller anden form i netværket.”

KFUM-Spejderne
Netværket har skabt en stor bevågenhed og opmærksomhed på sikkerhed for medarbejdere og frivillige,
som man tidligere ikke har haft nok fokus på.

“At være med i netværket har bidraget med en legitimitet ift. at bruge tid på sikkerhedsmæssige
spørgsmål i organisationen, som ellers ville have været svær at opnå alene.”

Der er blevet oprettet en styregruppe for internationalt arbejde i organisationen, som har fået sikkerhed
som ansvarsområde. Bevidsthed er skabt i hele organisationen hvor et nyt sikkerheds set-up og procedure
bruges i hele organisationen, dette er alt sammen udarbejdet på baggrund af netværket. Både de specifikke
træninger men i høj grad også erfaringsudveksling og vidensdeling med de andre medlemmer har især

været givende. På baggrund af dette sender men nu frivillige af sted til partnere, hvilket ellers var sat i bero
grundet sikkerhedsmæssige overvejelser. Det har derfor haft den betydning at være med i netværket, at
man har kunnet fortsætte sin indsats i syd.

“Vi har sikret vores frivillige og ansatte bedre når vi rejser ud – de føler sig mere trygge. Det er vigtigt
at vi har kunnet fortsætte vores partnerskab og projektaktiviteter fordi vi har kunnet tage de
forholdsregler vi bør når vi sender folk ud.”

Der er udarbejdet rejsepolitik, diverse sikkerhedsprocedure samt sikkerhedsbriefings inden og efter afrejse.
Tidligere har det allerede etablerede kriseberedskab ikke haft så stort internationalt fokus, men det er der
kommet mere af nu. Hovedbestyrelse, frivillige og forældre til frivillige, melder alle tilbage at de er tilfredse
med den måde sikkerheden prioriteres og at procedure fungerer.

“Det er vigtigt at vi som organisation er bevidste om vores ansvar når vi sender folk ud, og at
dem vi sender ud er klar over hvor vores ansvar starter og slutter, samt at de føler sig trygge ved
organisationen.”

“Implementeringen af de nye procedure har været særligt vigtige. Det startede som et initiativ i
et specifikt projekt og har nu spredt sig til alle niveauer i organisationen, hvor man nu snakker om at lave
en overordnet politik.”

Det har været vigtigt at kunne spejle sig i andre organisationer og så har man helt konkret fået en forsikring
på baggrund af diskussioner og vidensdeling i netværket. Den form for erfaringsudveksling og vidensdeling
der er at finde i netværket har været en stor støtte i arbejdet, især da det er et område som organisationen
ikke tidligere har arbejdet meget med.

Danner
Man har fået en generel øget viden i organisationen omkring de sikkerhedsmæssige aspekter og
udfordringer, særligt i forhold til engagement i Afghanistan. Dette både på ledelses- og medarbejderniveau.
Dette har blandt andet resulteret i en gennemgang af i forvejen beskrevne procedure og en gennemgang af
forsikringsmæssige dækning under feltbesøg. Netværket har dermed bidraget til nogle forandringer som
har været med til at øge trygheden i organisationen.

Desuden har de træninger og møder man har deltaget i levet op til de behov man har haft og været af høj
kvalitet. Udfordringen har været at finde tid til at deltage i alle møder og træninger, dette har dog ud over
travlhed også skyldtes et ledelsesskift i organisationen.

“Blandt andet deling af de forskellige organisationers sikkerhedspolitikker og procedure har
været meget
brugbare for en lille organisation som Danner.”

EMHRN
Deltagelse i netværket har gjort management mere bevidst om sikkerhed og gjort at man på management
niveau har taget en drøftelse af den eksisterende sikkerhedspolitik og revidering af denne. Dernæst er det
blevet startet en proces i forhold til at udvide og videreudvikle sikkerhedspolitikken til at være mere
omfattende. Procedurer omkring rejsesikkerhed er endvidere blevet forbedret. Disse forandring er alle
blevet til på baggrund af den viden man har opnået gennem deltagelse i netværksmøderne og træninger.

“Denne forandring er vigtig for at opnået større sikkerhed og bevidstgørelse hos personale og
ledelse.”

Det har især været metoderne der er blevet brugt som har gjort at man har holdt motivationen for at
deltage. Træninger og workshops har sørget for at bidrage med den nødvendige viden på en interessant
måde, som har gjort at man har fundet det relevant at deltage.
Det har været en udfordring som mindre organisation at finde relevante informationer ift. at sammensætte
et passende sikkerheds set-up. Samtidig har det at netværket består af mange forskellige typer og
størrelser organisationer været værdifuldt i relation til processen om at igangsætte og etablere en
sikkerhedspolitik samt at skabe opmærksomhed i organisationen.

Mission Øst
Organisationen har været specielt glade for træningerne og den erfaring og viden det har givet
medarbejderne. Træninger bidrog til at udvikle medarbejdernes bevidsthed ift. sikkerhed og samtidig gøre
organisationen mere resilient over for kriser og sikkerhedstrusler. Træningerne var dynamiske og
professionelt levere. Derudover var det godt at have mulighed for at dele erfaringer og bruge tid med både
trænere og deltagere som alle kender felten og som også selv befinder sig i felten. Efter at have deltaget på
træningerne har man fået en større opmærksomhed på de svagheder organisationen havde og man har nu

et langt større fokus på at træne sine medarbejdere, ligesom man er ved at opbygge et team af
medarbejdere til at være Family Liaison Officers. Der er et stort ønske om at fortsætte træningerne i
netværket da det har stor værdi for organisationen at deltage.

“Det er vigtigt at vi anderkender at vores medarbejders sikkerhed har højeste prioritet når vi
arbejder i højrisikoområder, og at vi bliver nødt til at være forberedt på at håndtere svære situationer
med familiemedlemmer, der har ret til og brug for at blive informeret.”

GAME
Der er kommet en øget bevidsthed om sikkerhed efter at være blevet en del af netværket, men i praksis er
der desværre ikke opnået så mange ændringer (endnu). Der arbejdes dog pt. på at udvikle en
sikkerhedspolitik. deltagelse i Crisis Management training, var rigtig godt og værdifuldt, men ellers har man
desværre ikke udnyttet netværket som man ønskede. Netværket har desuden bidraget til
erfaringsudveksling med de andre medlemmer, hvilket har været godt, ift. at finde et passende niveau for
en mindre organisation som GAME.

De ovenstående forandringshistorier stammer dels fra 7 af de ansøgende organisationer samt fra 5 andre
medlemmer som har været meget aktive i netværket. De sidste 3 ansøgende organisationer (Center for
Kultur og Udvikling, Red Barnet og Den Danske Afghanistan Komité) er ikke længere aktive i netværket af
forskellige årsager. Center for Kultur og Udvikling er blevet lukket ned siden netværket startede. Den
Danske Afghanistan Komité har ikke længere funding til at drive organisationen og derfor heller ikke
ressourcer til at deltage i et netværk. Red Barnet har pt. ingen der sidder med sikkerhed som
ansvarsområde, som har mulighed for at deltage i netværket.

De indsamlede forandringshistorier er indsamlet til refleksion mødet, nogle enkelte af de ansøgende
organisationer, som ikke havde mulighed for at deltage i refleksions mødet, har efterfølgende indsendt
deres historier.

DRC
At være lead på netværket har betydet at DRC har siddet med meget af planlægningen og implementering
af workshops og træninger. Det har betydet at organisationen har fået en masse feedback på egne metoder
og politikker.

“Når andre stiller spørgsmålstegn ved hvorfor vi har valgt at gøre sådan, sætter det nogle
reflektioner i gang hos os selv, og gør at vi bliver udfordret i at argumentere for vores
sikkerhedspolitikker. Det er sundt og gør at vi får mulighed for at opdatere vores sikkerhedspolitik”

På baggrund af det er man også blevet bedre til at formidle principper og sikkerhedspolitikker til andre. Det
har også haft betydning for den måde man i organisationen formidler det videre til nyansatte i felten. Det
er vigtigt at nyansatte involveres og forstår principper og politikker fra start, hvilket man nu er blevet bedre
til at sikre.

Det er især den vidensdeling og erfaringsudveksling der har været i netværket som har haft en effekt hos i
organisationen, da man tidligere har været vant til at afholde træninger, men ikke tidligere har skulle stå til
mål for sine sikkerhedspolitikker overfor andre, både folk med sikkerhedsmæssig erfaring men også folk
med en mere HR og program vinkel på problematikkerne.
I forhold til træningsområdet, har organisationen dog også udviklet et kursus specifikt til DISN
medlemmerne, på forespørgsel fra medlemmerne. Den træning har været baggrund for at organisationen
har holdt lignende træninger for egne folk i felten efterfølgende.

Bilag 5 – SRMS metoden

Initiativets design bygger på DRC’s Safety Risk Management System (SRMS), som er sammenligneligt med
FN’s system. SRMS er en metode til systematisk at vurdere kontekstuelle trusler, efterfulgt af nødvendige
foranstaltninger til at reducere truslen til et acceptabelt niveau. SRMS er med til at sikre at
sikkerhedsforanstaltningerne er relevante, bæredygtige og omkostningseffektive, samtidig med samtidig at
sikre opfyldelse af Duty of Care overfor både medarbejdere/frivillige, donorer og partnere. Netop derfor er
designet for dette initiativ udsprunget af denne metode, for at sikre relevante, bæredygtige og
omkostningseffektive løsninger samt at indsatsen lever op til Duty of Care.

Navn
Helene Ellemann-Jensen
Jens Vesterager
Bolette Kornum
Signe Allimadi
Maria Stage
Eva Madsen
Caroline Winther (Danmission)
Marie Diernisse Langsted
Mette Marie Yde Poulsen
Astrid Coyne-Jensen
Lars B Jørgensen
Søs Nissen
Henrik Rønsbo
Flemming Astrup
Liban Holm
Cecilie Michel
Ida Koch Giese
Fredrk Pålsson
Gunvor Bjerglund Thomsen
Søren Toft
Jens Claus Hansen
Simon Prahm
Ida Brix
Mads Flarup Christensen
Torben Madsen
Rut Juhl
Ole Møs
Jacob Linderoth
Susanna Inkinen
Søren M Pagh
Marianne Hansen
Miriam
Dorte Lindegaard Madsen
Eva Jakobsen
Peter Lentz
Kiki Hansen
Katarina Blomqvist
Helle Marianne Vadmand
Hedy Grønager
Ann Mikkelsen Bojsen
Vibeke Førrisdah
Peter Bøje
Pierre Vernet
Merete Engell
Niels Damgaard Møller
Mikkel Hauschildt
Nicole Scharf
Susanne B Jespersen
Jeppe Lindhartsen

Email
heljen@adra.dk
jenves@adra.dk
bko@cisu.dk
SA@cisu.dk
mst@cric.ku.dk
em@danmission.dk
cw@danmission.dk
mdl@danner.dk
mmy@danner.dk
acj@folkehjaelp.dk
lbj@folkehjaelp.dk
SN@dignityinstitute.dk
HR@dignityinstitute.dk
flas@dipd.dk
liban.holm@drc.dk
cecilie.michel@drc.dk
ida.koch.giese@drc.dk
fredrik.palsson@drc.dk
gbt@duf.dk
sto@euromedrights.net
jensclaushansen@gmail.com
sp@gamedenmark.org
ida@gamedenmark.org
Mads.christensen@greenpeace.org
torben.madsen@ias-intl.org
rut.juhl@ias-intl.org
om@ibis.dk
jln@humanrights.dk
si@mediasupport.org
smp@mediasupport.org
mar@irct.org
mr@irct.org
dorte@iug.dk
eaj@journalistforbundet.dk
pl@kfumspejderne.dk
kiki@kfumspejderne.dk
katarina.blomqvist@kvinfo.dk
helle.marianne.vadmand@kvinfo.dk
info@mellemamerika.dk
aboj@phmetropol.dk
vibeke.forrisdahl@missioneast.org
peter.boje@missioneast.org
pve@ms.dk
me@msf.dk
nimol@rodekors.dk
mha@sosbornebyerne.dk
nicole@lgbt.dk
susanne@lgbt.dk
jeppelindhardtsen@gmail.com

Organisationer
ADRA
CISU
CRIC
Danmission
Danner
Dansk Folkehjælp
DIGNITY
DIPD
Dansk Flygtningehjælp

Dans Ungdoms Fællesråd
Euromed Rights
Fair Fishing
Game Denmark
Greenpeace
International Aid Services
Oxfam Ibis
Institut for menneskerettigheder
International Media Support
IRCT
Ingeniører uden grænser
Dansk journalist forbund
KFUM-Spejderne
KVINFO
Mellemamerika Kommiteen
PH Metropol
Missionsøst
Mellemfolkelig Sammenvirke
Læger uden Grænser
Røde Kors
SOS børnebyerne
LGBT
UCC

Bilag 7 – Design

