2. Stamdata (max 5 linjer pr. punkt)
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de
ansøgende organisationer.
1

Organisationstype
Selvejende fond

2

Organisationens historie og formål
CARE Danmark, fonden for frivillig ulandsbistand, blev etableret i 1987. CARE Danmark er en humanitær organisation, som arbejder med langsigtet udviklingsarbejde i
Afrika og Asien ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. CARE Danmark koncentrerer udviklingsarbejdet i 11 forskellige lande i Afrika og Asien. CARE Danmark er
medlem af konføderationen CARE International. I 1998 fik CARE Danmark en rammeaftale med Danida. Fra 2018 er CARE Danmark en strategisk partnerorganisation.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
CARE Danmark arbejder i Cambodia, Ghana, Kenya, Laos, Mali, Mozambique, Nepal,
Niger, Tanzania, Uganda og Vietnam.

4

Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
CARE Danmark bekæmper fattigdom ved at hjælpe sårbare og fattige mennesker, der
er afhængige af naturressourcer. Vi styrker civilsamfundsorganisationer, så de kan
mobilisere og være talerør for udsatte grupper, og så de kan lægge pres på de ansvarlige for at overholde deres forpligtelser. Vi arbejder med tre områder: retten til jord,
adgang til bæredygtige markeder samt klimaretfærdighed og klimatilpasning. En organisatorisk strategiproces er sat i gang og vil være afsluttet i efteråret 2018. Den
forventes at styrke CARE Damarks engagement i nexus og humanitære situationer,
herunder konfliktramte lande.
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5

Organisation

5.1

Bestyrelse og ledelse
Bestyrelse: Christian S. Nissen (formand), Charlotte Münter (næstformand), Annette
Følsgaard, Søren Engberg Jensen, Bjarne H. Sørensen, Peter Kragelund, Orla Grøn Pedersen, Ulla Röttger, Ingelise Bogason, Andreas Hastrup (suppleant), Thomas Augustinus (suppleant)
Daglig ledelse: Rasmus Stuhr Jakobsen (CEO), Lisbeth Møller (COO), Frank Lausten
(CFO), Hans Beck Gregersen (CCO), Sisan Bové (fundraisingchef)

5.2

Antal ansatte og frivillige
CARE Danmark har 40 ansatte og omkring 80 frivillige.

5.3

Antal medlemmer
12.698

5.4

Finansiel administration (personale og systemer)
CARE Danmark har egen finans- og bogholderienhed, som er en del af administrationsafdelingen på 10 medarbejdere i CARE Danmark.
CARE Danmark anvender iScala 3.0. som finanssystem til bogføring, konsolidering
og afrapportering samt Achievo som tidsregistreringssystem.

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.)
Danida
EU
Private fondsmidler
Private samarbejdspartnere
Medlemmer/private bidragydere
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Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata
1. Initiatives navn

Netværksinitiativet - Konfliktforebyggelse og Fred

2. Deltagende organisations navn Dansk Flygtningehjælp
3. Navn på personaleansvarlig

Peter Klansøe

1. Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring
1.1

1.2

Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagelse i kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe.
Både hos DFH, i ansøgerkredsen og i den bredere NGO kreds, er der en manglende
forståelse af konflikt-drivers i de lokale kontekster vi arbejder i, og dermed et manglende fokus på konfliktforebyggelse i programmerne. Endvidere er der i DFH, i ansøgerkredsen og i den bredere NGO kreds, en manglende kompetence i at adressere
voldelig konflikt – den mere transformative ambition.
Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde?
Der tales om ”do-no-harm”, men analysen og det konfliktsensitive arbejde gøres ikke
- hermed risikerer man at gøre skade. Programmerne opnår ikke at bidrage til positiv
fred, qua lokal stabilitet og fredsopbygning, selvom der er potentiale herfor, og resultatet er ofte symptom behandling, og manglende viden, som hæmmer ambitiøs program udvikling.

2. Forventet kapacitetsudvikling
2.1

Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres
organisation?
DFH har teknisk kompetence indenfor både konflikt analyse og –transformation,
men denne skal dels videreudvikles (med input fra en bredere kreds), og dels formidles til de medarbejdere som i HQ og i felten har brug for denne viden.
Nærværende initiativ vil målrettes til 25-30 medarbejdere i DFH, og sikre en bæredygtig intern organisatorisk kompetence. Denne kompetence målt på øget forståelse af vigtigheden af konfliktsensitiv tilgang, samt og træning i hvordan man medtænker det i programmering i det globale syd. Deltagerne fra den operationelle division vil opnå en større viden om de tilgængelige konfliktanalyse redskaber og ressourcer, der er til rådighed internt i organisationen såvel som i de andre organisationer i netværket, bl.a. på Dansk Flygtningehjælps konflikt sensitivitets guide, konfliktanalyse guide og konfliktanalyse softwaren OPSECA, der på ansøgningstidspunktet testes af organisationen.
Det forventes desuden at deltagerende i netværksaktiviteterne bliver del af et kapacitetsopbyggende netværk på samarbejdsplatformen Slack, der løbende vil styrke
deltagerendes faglighed og viden indenfor de specifikke områder.
Med øget forståelse og evne, vil medarbejderne bedre kunne indgå i et øget samarbejde mellem danske NGO’er om konfliktanalyse, samt evt. i fælles indsatser i det
globale syd. Potentielt endvidere bidrage til at sætte forebyggelse på dagsordenen.
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2.2

Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?
Det tematiske fokus på konfliktanalyse og konflikttransformation har i nogen grad
frem til ansøgningstidspunktet været et strategisk initiativ indenfor organisationen.
Det forventet at netværksinitiativet med udrulningen af konkrete træningsmuligheder, vil sikre stor deltagelse fra 25-30 medarbejdere (60% fra HQ, 40% fra felten).
Med ny General Sekretær (CFB) er der nu et øget ledelsesmæssigt engagement indenfor konfliktforebyggelses dagsordenen, og dette bidrager til at det strategiske initiativ
institutionaliserer konfliktsensitive tilgange, og leder til øget fokus og samarbejde
mellem den operationelle og den program divisionen. Dette vil bidrage til den videre
udvikling af DFH, fra en nødhjælps tung organisation, til en som arbejder på både den
korte og den lange bane ift bæredygtige løsning på fordrivelsesproblematikker.
Kvaliteten af interne redskaber for konfliktsensitivitet, konfliktanalyse og konflikttransformation forventes at højnes som følge af fælles læring og kapacitetsopbygning
igennem netværket. Det forventes desuden at der bliver bredere kendskab til disse
redskaber og at de i højere grad vil blive taget i brug af den operationelle division i
udviklingen af indsatser.

2.3

Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres
organisation?
- Udvikling og udrulning af revideret konfliktanalyse redskab (how-to guide)
- Udvikling og udrulning af revideret konflikt transformations proces/manual
- Bredere og systematisk brug af konfliktanalyse softwaren OPSECA i centrale
kontekster (Somalia, Syrien, Iraq). DFH vil erhverve 25 medarbejder licenser.
- Kolleger støttes i deres faglighed af netværkets deltagere fra andre organisationer, hvilke øget egen og faglig læring og motivation
- Øget samarbejde mellem danske NGO’er qua dette netværk (flere fælles krise
specifikke analyser) som styrker vores engagement med Danida partnere, og
på sigt DFH’s engagement igennem Globalt Fokus, fra specialist til GS niveau.
Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med partnere i
det Globale Syd?
- En stigning af antallet af konflikt analyser (fra 6 i 2017 til 9 i 2018 og 12 i
2019)
- Flere programmering som er konfliktsensitive
- Mere programmering som bidrager til at fremme stabilitet, fred og adresser årsagerne til konflikt, og dermed en reduktion af voldelig konflikt.

2.4

3. Organisatorisk opfølgning
3.1

Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle)
Klaus Ljørring Pedersen, Policy Advisor, Program Platforms Teamleader, Faglig ansvarlig indenfor “Addressing Root Causes” platformen.
Sanne Bergh, Conflict Analysis Assistant – faglig koordinator
Mads Frilander, Global Conflict Analysts – faglig specialist og underviser
Line Brylle, Global Armed Violence Reduction – faglig specialist og underviser
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3.2

3.3

Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterfølgende opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidrager til den ønskede forandring?
Konfliktforebyggelse er et strategisk indsatsområde under ”Addressing Root Causes”, som drives af Klaus Ljørring Pedersen
Mads Frilander er program leder på et strategisk inden konflikt analyse, og læringen medtages i opbygning af interne processer og guidelines herfor.
Konflikt forebyggelse er et tema i den strategiske dialog med Udenrigsministeriet,
som led i vores partnerskab, hvorfor DFH har taget lead på at etablere Netværket,
til at fremme læring og dialog mellem bl.a. Danida partnerne.
Christian Friis Bach, General Sekretær, vil blive mobiliseret som ”ambassadør” ift at
styrke interessen og fokus på disse kompetencer i organisationen.
Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning?
Klaus Ljørring Pedersen
Policy Advisor & Program Platforms coordinator “Addressing Root Causes”
klpc@drc.dk
33735133

Den personaleansvarliges underskrift……………………………………..
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1. Stamdata (max 5 linjer pr. punkt)
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de
ansøgende organisationer.
1

Organisationstype
Dansk Flygtningehjælp (DFH) er en privat humanitær organisation grundlagt i 1956.
Dansk Flygtningehjælp er en paraplyorganisation med 30 medlemsorganisationer og
frivilliggrupper. Organisationen er åben for ikke parti-politiske, landsdækkende og
internationale humanitære organisationer, som arbejder på et demokratisk grundlag
i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps målsætning.

2

Organisationens historie og formål
Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle
aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige
løsninger for flygtninge og internt fordrevne.
Vi forstår varige løsninger som ethvert tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så de mennesker, vi arbejder med, kan komme til at leve et
normalt liv.

3

Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande)
Vi arbejder i mere end tredive lande rundt omkring i verden, og vores midler kommer
fra private og institutionelle donorer, og fra salg af konsulentydelser i forhold til humanitært arbejde.
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4

Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd
Vi arbejder på at skabe bæredygtige løsninger for flygtninge, fordrevne og værtssamfund – altså tiltag, der kan være med til at skabe en permanent og tålelig løsning, så
de mennesker, vi arbejder med, kan komme til at leve et værdigt liv.
Vores mission
Vi hjælper flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker deres
fremtidsmuligheder.
Vores vision
Et værdigt liv for alle på flugt.

5

Organisation

5.1

Bestyrelse og ledelse
Dansk Flygtningehjælps højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af op
til tre repræsentanter fra hver medlemsorganisation, seks repræsentanter fra frivilliggrupper og frivilligrådgivninger, der har samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, samt af DFH's forretningsudvalg
Forretningsudvalg:
Formand Stig Glent-Madsen
Næstformand Peter Kellermann Brandorff (indstillet af Oxfam IBIS)
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Formand for Frivilligudvalget Ilse Fjalland (indstillet af Dansk Flygtningehjælps frivillige)
Formand for Asyludvalget Birgit Buddegård (indstillet af Amnesty International)
Bent Lexner (indstillet af Det Jødiske Samfund i Danmark)
Rasmus Larsen Lindblom (indstillet af Dansk Erhverv)
Henriette Laursen (indstillet af DUF)
Generalsekretær:
Christian Friis Bach (fra 1/11-2017)

5.2

Antal ansatte og frivillige
DFH har ca. 130 ansatte i HQ, samt 422 internationalt ansatte og 5,355 lokalt ansatte i de internationale programmer.
DFH har ca. 8,600 frivillige og DFH’s ungdomsorganisation, DFUNK, har 1,200 medlemmer.

5.3

Antal medlemmer
De følgende 30 organisationer er i dag medlemmer af Dansk Flygtningehjælp:
ADRA
Amnesty International
CARE Danmark
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv
Dansk Folkehjælp
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Dansk Forfatterforening
Dansk Kunstnerråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danmarks Lærerforening
Dansk Musikerforbund
Det Jødiske Samfund i Danmark
FOA, Fag og Arbejde
FN-Forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
FTF
HK, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
Kirkernes Integrationstjeneste
Kvinderådet
LGBT, Danmark
LO, Landsorganisationen i Danmark
Mellemfolkeligt Samvirke
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Red Barnet
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller
Tværkulturelt Center
U-landsorganisationen Oxfam IBIS
Ungdomsringen
UNICEF Danmark
5.4

Finansiel administration (personale og systemer)
DFH har en økonomi afdeling som varetager en årlig omsætning på ca. 3 MIA DKK.
DFH er i færd med at implementere et ”entreprise ressource planning” system på
finans, HR og supply chain området.

6

Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.)
DANIDA , ECHO, EU Aid, UNHCR, DFID, Sida, Norad, IrishAid, NEDA, US State Department, Cida, SDC. DFH modtager også funding fra flere andre FN organisationer,
samt private donationer.
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