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Resumé (maks. 15 linjer): 

Med denne ansøgning ønsker vi at styrke samarbejdet i ansøgergruppen, og højne vores og det bredere 
danske civilsamfunds vidensniveau i arbejdet med kønsnormer, samt hvordan normarbejdet kan bidrage 
til at nedbringe voldshændelser i Syd. Gennem fem participatoriske seminarer vil vi øge den faglige 
kapacitet og forståelse af de mange muligheder for at inddrage normarbejdet i vores eksisterende 
programmer, samt give mulighed for erfaringsudveksling og sparring på tværs af organisationer. 
Seminarerne er tematisk opdelt og er designet til at kunne dække de mange forskellige måder, hvorpå 
man kan arbejde med kønsnormer ift. at nedbringe vold. Seminarerne er drevet af faglige oplæg fra såvel 
danske som udenlandske eksperter, samt et fokus på deltagerinddragelse og udveksling i faciliterede 
diskussionsgrupper. Ansøgergruppens syd-partnere inddrages også som eksperter, både i forberedelsen 
og implementeringen af seminarerne, samt i opsamling af læring. Afsluttende udarbejdes en enkel og 
brugervenlig værktøjskasse med praktiske eksempler på, hvordan man metodisk kan arbejde med 
kønsnormer og vold. Indholdet bliver sammensat af metoder præsenteret af oplægsholdere samt 
deltagernes egne erfaringer. Tanken er, at dette projekt kan være katalysator for nye netværksdannelser 
og kompetencebaserede partnerskaber, ikke kun i ansøgergruppen, men mellem de deltagende 
organisationer, syd-partnere og på tværs. 
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1. Strategisk relevans og behov 
Begrund hvordan ansøgningen er strategisk relevant og beskriv hvilke reelle behov, den imødekommer 

1. Strategisk relevant i forhold til Udenrigsministeriets rammer og Globalt Fokus’ seks indsatsområder.  
Med denne ansøgning ønsker vi at styrke samarbejdet i ansøgergruppen, og højne vores og det bredere 
danske civilsamfunds vidensniveau i arbejdet med kønsnormer, samt hvordan normarbejdet kan bidrage 
til at nedbringe voldshændelser i Syd. Vi sætter fokus på nogle af de mest udsatte målgrupper, nemlig 
kvinder, børn og LGBT+ personer. Herved skriver ansøgningen sig direkte ind i UM’s udviklingspolitiske og 
humanitære strategi "Verden 2030" og især det fjerde strategiske pejlemærke med fokus på kvinder og 
pigers seksuelle og reproduktiv sundhed og rettigheder samt bekæmpelse af diskrimination på baggrund 
af kønsidentitet eller seksuel orientering. Gennem nye dynamiske partnerskaber i civilsamfundet vil vi 
nedbryde siloer og udvikle vores kapacitet til at handle og finde løsninger ’on the ground’ til gavn for fattige, 
marginaliserede og ekskluderede grupper. Denne tilgang er på linje med Civilsamfundspolitikken og skriver 
sig ligeledes ind i Globalt Fokus’ indsatsområde om et 'future fit' og innovativt civilsamfund.  
Projektet er samtidig guidet af verdensmålenes princip om ”Leave no one behind”, både ift. 
implementering af de kapacitetsopbyggende aktiviteter og udarbejdelse af det færdige læringsprodukt.  

Globalt Fokus seks indsatsområder Projektets relevans (hvis 
flere, i prioriteret orden, 
hvor 1 har størst 
relevans): 

1. FN’s verdensmål 1 
2. Det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende arbejde (herunder triple nexus)  
3. Et ’future fit’ og innovativt civilsamfund 2 
4. Klima og bæredygtig omstilling  
5. Civilsamfundets råderum  
6. Ledelse  
2. Projektets relevans i forhold til Syd.  
På trods af forskel i kontekst, indsatsområder og målgrupper, står vores syd-partnere alle over for 
udfordringer med kønsbestemt vold eller vold på baggrund af kønsidentitet eller seksuel orientering. Disse 
udfordringer er kun blevet intensiveret under den globale COVID-19 krise, hvor vi har set en yderligere 
indskrænkning af det civile råderum i Syd, en stigning i vold i hjemmet grundet isolation, og en situation 
hvor minoriteter og marginaliserede grupper er blevet gjort til syndebukke, som eksempelvis set ift. 
sexarbejdere og LGBT+ personer som er blevet uretmæssigt fængslet for at sprede COVID-19.  
Projektet vil give syd-partnere og danske organisationer, der arbejder i Syd, adgang til en enkel og 
brugervenlig værktøjskasse til brug i arbejdet med disse udfordringer og facilitere læring i og vidensdeling 
mellem organisationer. Dette vil ikke kun styrke syd-partnernes egen kapacitet, men vil forbedre deres 
aktiviteter og programmer for målgruppen i Syd. Projektet vil samtidig bidrage til empowerment af syd-
partnerne, der inddrages som eksperter i eget liv, og til hvordan de bedst løser de udfordringer de står 
overfor. 
3. Behov i ansøgergruppen, som ansøgningen har til hensigt at imødekomme. 
Partnerskabet mellem de ansøgende CSO’er er opstået ud fra et behov om praktisk sparring og øget 
samarbejde på projekt- og programniveau. Der er et behov i ansøgergruppen for at dele erfaringer og finde 
nye praktiske metoder og tilgange til at arbejde med kønsnormer i Syd i forbindelse med nedbringelse af 
vold. Helt konkrete problemstillinger kunne være, hvordan man rent praktisk engagerer mænd i 
ligestillingsarbejdet, eller hvordan man skaber alliancer med lokale autoriteter i Syd, såsom politi eller 
religiøse ledere, for at sætte fokus på kønsbestemt vold. Vi har ikke umiddelbart kendskab til allerede 
eksisterende og udbredte metodiske og praktiske værktøjer til arbejdet med vold og kønsnormer, særligt 
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ikke i dansk sammenhæng. Vi har derfor brug for at kortlægge eksisterende redskaber samt specialiseret 
viden i det danske civilsamfund og hos syd-partnere og samle genereret viden og læring i en praktisk 
værktøjskasse. Samtidig ønsker vi at inspirere til nye kompetencebaserede samarbejder på tværs af 
organisationer. 

 

2. Ansøgningens projektdesign 
Beskriv kort og systematisk ansøgningens formål, udviklingsmål og aktiviteter. 

1. Ansøgningens overordnede formål og udviklingsmål.  
Formålet med ansøgningen er at opkvalificere ansøgerne, samt det bredere danske civilsamfund, i arbejdet 
med kønsnormer, samt hvordan normarbejdet kan bidrage til at nedbringe voldshændelser. Vi vil øge 
vidensniveauet i og imellem organisationer, og sætte særligt fokus på integration af viden i de enkelte 
organisationer. Vi ønsker desuden med ansøgningen at sætte fokus på behovet for en helhedsorienteret 
indsats, når det handler om vold og kønsnormer, hvor forskellige organisationer med forskellige 
kompetencer kan byde ind og understøtte hinandens arbejde. Ansøgningen skal derfor inspirere og danne 
grobund for øget samarbejde på tværs af organisationer i indsatser mod vold.  
Vi arbejder ud fra følgende udviklingsmål og indikatorer:  

1. De deltagende organisationer har fået en bedre faglig forståelse af, hvordan man kan arbejde 
med kønsnormer ift. nedbringelse af vold. Dette vurderes ud fra grundig evaluering efter hver 
aktivitet og indikeres af en høj andel af de deltagende, som svarer, at de tager ny viden med 
hjem, og at de har fået øget forståelse for problematikkerne samt mulighederne for fremtidigt 
(sam)arbejde.  

2. Der sker en integration af viden i de enkelte organisationer. Dette indikeres gennem 
tilbagemeldinger om, hvorvidt deltagende organisationer har brugt deres nye viden om vold og 
kønsnormer i deres eget arbejde, eller om de har planer om at inddrage normarbejdet i deres 
fremtidige projekter.  

3. Der er åbnet op for øget samarbejde mellem organisationer på norm- og voldsområdet. 
Opfyldelsen af målet indikeres af dels interessetilkendegivelse fra deltagende organisationer 
efter de enkelte aktiviteter, samt hvorvidt reelle samarbejder er opstået på baggrund af forløbet.  

2. Den metodiske tilgang, hovedaktivitetsområder og involverede aktører. 
Der er behov for øget samarbejde og fokus omkring normarbejdet i forbindelse med nedbringelse af vold. 
Mange organisationer, også vores partnere i Syd, arbejder allerede på forskellige måder med kønsnormer 
og vold, og har værdifulde erfaringer, som ansøgergruppen, samt det bredere danske civilsamfund, kan 
drage nytte af. Desværre foregår meget arbejde i siloer, og uden den nødvendige opmærksomhed på eller 
mulighed for at skabe synergi mellem initiativer og projekter. Gennem en række participatoriske seminarer 
vil vi øge den faglige kapacitet og forståelse af de mange muligheder for at inddrage normarbejdet i vores 
eksisterende programmer, samt give mulighed for erfaringsudveksling og sparring på tværs af 
organisationer. Ansøgergruppen vil invitere en række CSO’er med relevant faglig ekspertise og praktiske 
erfaringer, men også åbne op for deltagelse af organisationer, som kun perifært arbejder med 
tematikkerne. Vi har særligt fokus på, at man som deltager kan se mulighederne for inkorporering af 
normarbejdet i egen praksis, samt på hvordan vi kan blive bedre til at spille sammen for at opnå de ønskede 
resultater. Seminarerne er drevet af oplæg fra såvel danske som udenlandske eksperter, særligt med fokus 
på erfaringer fra praksis. Syd-partnerne er inddraget både som eksperter samt i fx udformningen af 
arbejdsspørgsmål til deltagerne, og seminarerne bliver afholdt på engelsk. 
Seminarrækken vil bestå af fem halvdags seminarer, der hver introducerer et emne og lægger op til faglig 
diskussion. Det første seminar vil være en introduktion til emnet, mens det sidste har fokus på opsamling 
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og potentialer for videre samarbejde. Her opfordres alle organisationer med interesse for videre arbejde 
med emnet til at deltage og blive en del af det nystartede netværk for normarbejdet.  Mellem seminarerne 
afholdes der arbejdsmøder i ansøgningsgruppen med fokus på opsamling af læring samt facilitering af 
potentielle nye samarbejder mellem deltagende organisationer. Alle deltagere vil desuden efter hvert 
seminar få tilsendt et grafisk referat fra seminaret med overblik over de vigtigste pointer og læringer. For 
at dele viden fra forløbet på en effektiv og direkte brugbar måde udvikles en metodisk og praktisk 
værktøjskasse, som danske såvel som syd-partnere kan benytte sig af. Seminarerne er tematisk opdelt og 
er designet til at kunne dække de mange forskellige (og komplimenterende) måder at arbejde med 
kønsnormer ift. at nedbringe vold. Overskrifterne på seminarerne følger herunder – en nærmere 
beskrivelse findes i bilag 5:  

• Seminar 1: Hvorfor vold og kønsnormer?  
• Seminar 2: Det metodiske og praktiske: Kønsnormer, maskulinitet og vold.  
• Seminar 3: Det metodiske og praktiske: LGBT+ og kønsnormer.   
• Seminar 4: Det systemiske: Ligestilling tidligt nok?  
• Seminar 5: Opsamling og potentiale.  
• Læringsprodukt 

3. Implementeringsplan. 
Implementeringsplanen er vedlagt ansøgningen som bilag 3. 

 

3. Ejerskab og forankring i ansøgergruppen 
Beskriv konkret og koncist, hvordan de enkelte ansøgende organisationer har ejerskab til projektet, 
hvordan de tilsammen skaber synergi for projektet, og hvordan de hver især vil forankre projektet og 
læring i egen organisation. 

1. Ansøgningens tilblivelse og ansøgergruppens engagement. 
Ansøgningen er blevet til i et samarbejde mellem de tre ansøgende organisationer, som i starten af 2020 
besluttede at oprette et Gender-netværk med det formål at udbrede viden om normer, køn & vold og 
hvordan det påvirker vores arbejde i Danmark og ude i verden. Netværket er gavnet af erfaringer fra det 
tidligere Kønsnetværk finansieret af Danida, men er fokuseret særligt på volds- og normområdet. Vi ønsker 
at styrke vores arbejde og inddrage praksisser ift. diverse problematikker gennem øget vidensdeling og 
samarbejde. I foråret 2020 besluttede vi som netværk at søge Globalt Fokus’ pulje for kapacitetsudvikling. 
Ved at forankre ansøgningen og det påtænkte læringsforløb i det allerede etablerede netværk, sikrer vi 
ligeværdig deltagelse og engagement samt forankring af læring i de enkelte organisationer, da netværket 
fortsætter efter projektet afsluttes. Alle ansøgerorganisationer har bidraget aktivt til idéudvikling samt 
udformning af ansøgningen. Vores projekt lægger desuden op til aktiv inddragelse af vores syd-partnere 
fra start til slut. Relevante syd-partnere er derfor blevet konsulteret ifm. ansøgningsprocessen og deres 
input til de enkelte seminarer er et vigtigt første skridt i forberedelsen af disse.   
De ansøgende organisationer vil have et fælles ansvar for afholdelsen af seminarerne og for at bidrage med 
fagligt input. Vi vil alle have en koordinerende rolle ifm. seminarerne, deltage i læringsprocesserne mellem 
de fem seminarer og tage del i produktionen af læringsproduktet. Således ansøger alle tre organisationer 
på lige fod og med samme beslutningsmyndighed, uagtet at SOS formelt set er lead-ansøger. SOS er blevet 
valgt bl.a. grundet deres organisatorisk råderum i kraft af finansiel controller og Gender Advisor, som står 
som kontaktperson i ansøgningen. (Obs. SOS er lead på en anden ansøgning til puljen, hvor Lene Godiksen, 
som SOS’ Alternative Care ekspert er tilknyttet som kontaktperson. De to ansøgninger adskiller sig derfor 
både indholdsmæssigt og i kraft af de eksperter der er lead på ansøgningerne).  
2. Spidskompetencer, synergi og læring, samt bidrag til verdensmålene. 
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Vi ser en stor styrke i at vidensdele og opbygge vores respektive organisationers kapacitet i arbejdet med 
kønsnormer og vold, som er områder der påvirker meget af vores arbejde, både i Danmark og 
internationalt. Vores alsidige specialeområder, såsom partnervold i Danmark og MENA, vold og 
stigmatisering af LGBT+ personer og vold mod børn og i udsatte familier i Syd, kan bringe nye perspektiver 
på tværs af organisationer. Vold og skadelige kønsnormer er et bredt felt med forskellige udtryk. Ved at 
udvide vores egen og seminardeltagernes viden på området og få et bredere perspektiv på mulige metoder 
og samarbejder, styrker vi vores arbejde bredt i de enkelte organisationer, hvilket i sidste ende kommer 
vores målgrupper til gavn. Forankring af læring i de enkelte organisationer understøttes stærkt af, at 
ansøgergruppen indgår i et allerede etableret vidensdelingsnetværk. Projektet kan bidrage til at udvide og 
styrke netværket samt potentielt afføde nye samarbejder på programmer, evt. med støtte fra nye donorer. 
Vi arbejder alle fokuseret på at understøtte udviklingsmålene og det ansøgte projekt føder ind i 
verdensmålenes princip om ”Leave no one behind”. Projektets aktiviteter vil derfor ikke kun være rettet 
mod den umiddelbare målgruppes behov for kapacitetsudvikling, men vil være styret af rettighedshavernes 
egne behov. Projektet vil bidrage direkte til opfyldelsen af verdensmål 17 om partnerskaber for handling, 
samt mål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner, specifikt delmål 16.1, at alle former for vold, 
og voldsrelaterede dødsfald skal reduceres væsentligt overalt. Projektet bidrager samtidigt til opfyldelse af 
mål 5 om ligestilling mellem kønnene, samt mål 10 om mindre ulighed. Endeligt bidrager vores projekt til 
opfyldelsen af mål 3 om sundhed og trivsel, med særlig medvirkning til delmål 3.7.  
3. Skitseplan for organisatorisk forankring af projektet. 
Der er i projektet stort fokus på forankring af viden i ansøgerorganisationerne. Skitseplaner for forankring 
af projektet i ansøgerorganisationerne findes i Bilag 4.  

 

4. Læringsprodukt og vidensdeling 
Gør rede for, hvordan projektet vil bidrage til læring udover selve ansøgergruppen, og hvordan læring fra 
projektet forventes at kunne udbredes i en større skala.     

1. Metoder og aktiviteter til vidensdeling og læring mellem ansøgerne og mellem andre 
organisationer.  

Formålet med ansøgningen er vidensdeling og læring mellem både de ansøgende organisationer, syd-
partnere og relevante danske CSO’er. For at ramme bredest muligt, men stadig sikre høj kvalitet i indhold, 
har vi valgt seminarer med fokus på en participatorisk tilgang i form af både faglige oplæg samt fokus på 
deltagerinddragelse og udveksling i faciliterede diskussionsgrupper. Grupperne sammensættes på forhånd 
for at sikre bedst mulig vidensdeling samt potentiale for samarbejde. Mellem seminarerne følges op i 
ansøgergruppen i form af arbejdsmøder med fokus på evaluering, opsamling af læring og justering af 
indhold fremadrettet. Hvert seminar faciliteres af en ekstern facilitator med indsigt i de enkelte temaer 
med støtte fra ansøgergruppen for at sikre det mest effektive og målrettede resultat.  
2. Læringsproduktet. 
Læringsproduktet bliver en brugervenlig, relevant værktøjskasse med praktikeranvisninger på metoder til 
arbejdet med kønsnormer og vold. Indholdet i værktøjskassen bliver sammensat af metoder præsenteret 
af de forskellige oplægsholdere på seminarerne samt deltagerorganisationers egne metoder. Metoder, 
tilgange og cases indsamles undervejs på selve seminarerne i forbindelse med de faciliterede 
diskussionsgrupper samt optagelser af oplæg på seminarer. Det prioriteres at design og layout er både 
lettilgængeligt, appellerende, samt nemt at orientere sig i, blive inspireret af og overføre på egne projekter.  
Da læringsproduktet samskabes med deltagerne på seminarerne, sikres en bred målgruppe af andre 
civilsamfundsorganisationer, som arbejder med de relevante problematikker. Produktet udvikles i et 
printervenligt pdf-format og alle bidragsydere er afsendere af produktet. En konsulent hyres til at samle 
alle dele og strømline indhold og udtryk på værktøjskassen. Konsulenten inddrages fra projektets start, og 
har indledningsvist til opgave at mappe eksisterende værktøjer og guidelines. Denne afdækning indgår i 
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værktøjskassen sammen med værktøjer og praksisanbefalinger genereret i projektet, og yder input til 
seminarplanlægningen. Der er et stort ønske om videreudvikling af værktøjskassen over tid og dette er 
afhængigt af graden af deltagernes engagement og nye potentielle samarbejder. 
3. Vidensdelingskanaler og -aktiviteter til udbredelse af læringsproduktet. 
Læringsproduktet vil efter produktionen blive lanceret på et åbent webinar for det danske civilsamfund 
samt syd-partnere. Det vil blive delt bredt via SoMe kanaler i de ansøgende organisationer samt gennem 
netværk og partnere hos deltagende organisationer. Vi håber også at kunne gøre brug af Globalt Fokus’ 
medlemmer ift. at dele produktet med dem. Ifm. deling vil der være stort fokus på, at cases eller 
personfølsom information anonymiseres af hensyn til syd-partnerne og deres målgruppers sikkerhed. 

 

5. Faglig tilgang og metode 
Beskriv projektets metodefaglige tilgang inden for kapacitetsudvikling, innovation og læringsprocesser. 

1. Tilgang til kapacitetsudvikling. 
Formålet med projektet er dels at kapacitetsudvikle deltagerne fagligt, men også praktisk og organisatorisk. 
Derfor har vi valgt en tilgang, der lægger vægt på koncentrerede faglige inputs, efterfulgt af faglig dialog, 
sparring og erfaringsudveksling, med særlig opmærksomhed på praktisk implementering af det lærte.  
Diskussionerne vil foregå i mindre grupper, og vil være faciliterede og strukturerede, så vi kan sikre 
konstruktiv dialog og udvikling af tanker og ideer. Det er essentielt, at deltagerne opfordres aktivt til at 
reflektere over deres egne best practices, samt rum og mulighed for forbedring eller forandring. Grupperne 
sammensættes på forhånd, ud fra baggrundspapirer som indleveres ved tilmelding. Dette skal sikre, at de 
enkelte deltagere er kompatible ift. potentielt samarbejde, og at de repræsenterer forskellige vinkler og 
vidensniveauer. Der udfærdiges grafisk referat af seminarerne, hvilket kan øge indlæring undervejs og 
bruges til genkaldelse af pointer og læringer efter seminaret.  

Kapacitetsudvikling fungerer bedst når den er participatorisk, og læring tages bedst ind når der gives rum 
til refleksion i et kontrolleret miljø. Det er derfor også afgørende, at deltagerne på seminarerne giver 
indspark til det fælles læringsprodukt. Mange af de værdifulde erfaringer fra arbejdet med kønsnormer og 
vold ligger hos vores partnere i Syd. Derfor lægger vi vægt på at lære fra og samarbejde med Syd-partnere 
i hvert enkelt seminar. Som udgangspunkt deltager mindst én partner fra det globale Syd på hvert seminar 
(virtuelt, hvis omstændighederne ikke tillader fysisk rejse) med fokus på at dele ekspertviden og erfaringer. 
Partnere fra Syd vil, så vidt muligt, deltage i gruppediskussionerne, og vil bidrage aktivt til at sammensætte 
diskussionsgrupper og udarbejde diskussionsspørgsmål med fokus på, hvad de selv ønsker at få ud af 
diskussionerne. Dette skal sikre tydeliggørelse af de mange stærke Syd-aktører på området, samt inspirere 
til brede samarbejder og nye tilgange til praksis.  
2. Projektets innovation. 
Projektet er innovativt idet det forsøger at gøre op med den silotænkning, der pt. hersker, hvor den enkelte 
organisation typisk kun arbejder for og med sig selv og sin egen målgruppe. I stedet ønsker vi at lægge op 
til kompetencebaseret samarbejde på området, hvor man sammen med andre tænker helhedsorienteret 
og opsøger synergier i arbejdet. Vi ønsker desuden at inspirere andre organisationer til at gribe potentialet 
i arbejdet med kønsnormer som et middel i kampen mod vold. Tematisk er normer om køn et område som 
mange kender til, men få arbejder direkte med. Kønsnormer og vold er dog relevant i mange 
sammenhænge, og i relation til flere forskellige målgrupper – både kvinder, børn og LGBT+ personer, men 
også i det generelle arbejde med mænd og fædre, myndighedspersoner og voldsudøverne selv. Vi mener 
derfor, at læring i dette projekt er skalerbart, da det giver en indgang til at tænke ligestilling og køn ind som 
en tværgående dimensionen i forskellige former for programmer, særligt i Syd, men også i aktiviteter 
herhjemme. Vi har derfor netop fokus på at give god mulighed for let integration af læringen i 
deltagerorganisationernes egen praksis. 
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3.  Tilgang til facilitering og styring af lærings- og forandringsprocesser.  
Hvert seminar vil have tilknyttet en ekstern facilitator, som styrer seminaret og sikrer både fremdrift og 
deltagelse. Personerne vælges ud fra deres egen erfaringer på området samt deres evner indenfor 
facilitering. Ansøgergruppen bakker op om facilitatoren, og sikrer fx, at alle inputs noteres under 
gruppesessioner. Ansøgergruppen står desuden for den mere praktiske facilitering, samt håndtering af 
processen mellem seminarer. Gruppen vil særligt have fokus på opsamling af læringer og outcomes (i 
samarbejde med den hyrede konsulent), til brug i grafiske referater til deltagere og til værktøjskassen. Der 
vil desuden være fokus på at facilitere potentielt samarbejde mellem deltagere, samt at inddrage 
organisationer, der udviser interesse for øget involvering. 

 

6. Omkostningseffektivitet 
Redegør for, hvordan omkostningseffektivitet har indgået som et designparameter i ansøgningens 
tilblivelse? 

1. Omkostningseffektiv opnåelse af projektets resultater. 
Projektets design opnår omkostningseffektivitet ud fra tre kriterier: 

1. Minimal ressourcetilførsel for succesfuld gennemførsel af planlagte aktiviteter 
2. Maximal forøgelse af output for et givent input 
3. Succesfuld opnåelse af de tilsigtede resultater fra en aktivitet 

Projektet er omkostningseffektivt ved at reducere omkostninger ved de planlagte seminarer, som enten 
afholdes i egne lokaler eller hos Globalt Fokus. Seminarerne faciliteres af en ekstern facilitator for at sikre 
fremdrift og deltagelse, men al faglig, praktisk og teknisk forberedelse af seminarerne varetages af 
ansøgergruppen i fællesskab.  Projektet har fokus på deltagerinddragelse, og eksperterne som bidrager 
med specialistviden og praktiske erfaringer er i høj grad de deltagende organisationer og syd-partnerne 
selv. Herved reduceres udgift til input, mens output fra aktiviteterne og reel impact hos organisationerne 
øges, ved at gøre produktion af læring participatorisk. Seminarerne er tilgængelige for de CSO’er, som 
enten arbejder med eller er interesserede i emnet. For de deltagende organisationer, som ikke arbejder 
direkte med vold og kønsnormer i sine aktiviteter, vil projektet give en indgang til at tænke ligestilling og 
køn ind som en tværgående dimension i deres programmer. Dette vil på sigt øge organisationernes 
omkostningseffektivitet, ved at give dem en mere helhedsorienteret tilgang til deres arbejde. 

2. Hvordan frikøb og tilkøb af ressourcer understøtter ansøgningens omkostningseffektivitet. 
Som udgangspunkt involveres syd-partnerne i projektet via online deltagelse. Dette gælder både i 
projektets ansøgnings-, implementerings- og afsluttende fase, og omkring udvikling og brug af 
læringsproduktet. Hvor fysisk deltagelse af syd-partnerne ses som absolut værdiskabende, vil vi så vidt 
muligt, afholde seminarerne i forbindelse med andre relevante events for at minimere rejseudgifter. Fx 
afholdes det tredje seminar om LGBT+ og kønsnormer ifm. Copenhagen 2021, hvor ansøgergruppens 
relevante LGBT+ partner allerede deltager. Det er vurderet, at projektet er relativt arbejdstungt, og frikøb 
af egne ressourcer i ansøgerorganisationerne er derfor prioriteret med tanke på sikring af grundig 
forberedelse og afvikling af seminarer, samt effektiv opsamling og evaluering i ansøgergruppen. Dette er 
et mere omkostningseffektivt alternativ til ansættelse af kræfter udefra, og sikrer samtidig bedre 
forankring af læring fra projektet. Dog hyres en konsulent ind til samling og produktion af den metodiske 
værktøjskasse, dels for at kvalitetssikre produktet, og dels for at omkostningseffektivisere processen, der 
ellers skulle varetages af ansøgergruppen, som på det område har begrænset kapacitet.  
3. Budget. 
Budgettet er vedlagt som bilag 2. 

 
 



 

 

BILAG 1: STAMDATAFORMAT FOR PROCESBEVILLINGER / 

A og B (DKK 30.001-400.000) 

1. Stamdata for lead-organisationen 

1 Organisationens navn og hjemmeside: 

 SOS Børnebyerne, https://www.sosbornebyerne.dk/ 

2 Organisationens oprettelsesår: 

 1964 

3 Type af CSO (sæt kryds): 

a) Social 
organisation 

 b) NGO X c) Græsrods- 
bevægelse 

 d) Folkelig 
organisation 

 e) Anden  

4 Er organisationen medlem af… JA NEJ 

- Globalt Fokus?  X   

- CISU?  X   

5 Link til vedtægter: 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2017/05/vedtaegter.pdf 

6 Generalforsamling: a) Dato for seneste og b) link til referat: 

9. nov 2019  

7 Organisationens bestyrelse: Organisationen bekræfter hermed at…  JA NEJ 

Bestyrelsesforpersonen er dansk statsborger eller udlænding med fast bopæl i 

Danmark. 

X  

Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er danske statsborgere eller udlændinge 

med fast bopæl i Danmark. 

X  

8 Daglig ledelse: Navne på ledelsesgruppe og hverv/stilling (gerne link til hjemmeside): 

Puljen for kapacitetsudvikling 

(v. 02.07.20) 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2017/05/vedtaegter.pdf


 

 2 
 

Direktør Mads Klæstrup Kristensen (https://www.sosbornebyerne.dk/kontakt/organisationen/) 

9 Antal bidragsydende medlemmer eller støttepersoner seneste regnskabsår:  

 Ca. 50.000 

10 Antal ansatte i Danmark:  Antal frivillige i Danmark: 

66 (55 årsværk) 1000 

11 Regnskab: link til seneste reviderede regnskab 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2020/03/arsrapport-2019-

web.pdf 

12 Seneste regnskabsår – angives i størrelsesorden med beløb 

254.860.000 DKK 

13 Institutionelle finansieringskilder (DANIDA, EU, privat, etc.)  

CISU, privatpersoner, danske fonde og virksomheder 

14 Geografisk dækning i Syd (samarbejdslande) 

Primære partnerlande Østafrika: Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania/Zanzibar og Somaliland. 

Primære partnerlande Sydøstasien: Laos og Cambodia. 

15 Tidligere været lead-organisation for puljeprojekt under Globalt Fokus’ puljen?  

Angiv projekttitler og bevillingsbeløb 

 Nej 

 

2. Stamdata for øvrige ansøgende organisationer 

 Organisationens 
navn 

Opret- 
telsesår: 

Antal 
med 
lemmer: 

Type af organisation? 
(CSO, offentlig sektor, 
privat-sektor, eller 4. 
sektor organisation) 

Programmer i 
Syd? 

Medlem af 

Ja Nej GF CISU 

1 DANNER 1980 200 CSO X   X 

2 AIDS-Fondet 1985 2103 CSO X  X X 

 

https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2020/03/arsrapport-2019-web.pdf
https://www.sosbornebyerne.dk/pagefiles/wp-content/uploads/2020/03/arsrapport-2019-web.pdf


Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter).

Udgifter vedrørende personale, der udfører almindelig sagsbehandling, herunder:

Globalt Fokus

Egenfinansiering, AIDS fondet, Danner 

og SOS Børnebyerne SAMLET BUDGET a) mødevirksomhed vedrørende samarbejdet under puljeordningen,

1. Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer 209.540 0 209.540 b) udarbejdelse af strategiske oplæg,

1.1 - 5 seminarer, 35 deltagere  (forplejning) 17.500 17.500 c) udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering mv.,

1.2 - Arbejdsmøder (forplejning 9 deltagere x 6 møder) 5.400 5.400

1.3 - 5 seminarer (facilitering) 20.000 20.000 d) kontakt med Globalt Fokus,

1.4 - Deltagelse fra syd (2 rejser og ophold i København 3 dage) 40.000 40.000

1.5 - Ekspert oplæg (6-9 oplægsholdere) 50.000 50.000 f) rapporteringsopgaver som led i puljeprojektet,

1.6 - Grafisk referat af seminar 10.000 10.000

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 66.640 66.640 g) generelle budget- og regnskabsopgaver som led i puljeprojektet,

2. Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere 0 0 0 Ledelsens involvering i aktiviteter i puljeprojekter (ved ledelsen forstås bl.a. de ansøgende organisationers 

Sum evt. udgifter (overføres fra ark 3) 0 0 2) Faglig aktivitetsspecifik konsulentbistand

3. Tværgående undersøgelser og studier 0 0 0

Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning mellem ansøgende organisationer samt netværksdannelse mellem de ansøgende 

organisationer.

3.1 0 Deltagelse i evaluerende refleksionsmøder af puljeprojektet

3.2 0 Afsluttende evaluering og dokumentation af puljeprojektets resultater.

3.3 0 Udarbejdelse af læringsprodukt og vidensdelingsaktiviteter

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 0 0 Koordinering af aktiviteter med eksterne aktører. 

4. Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 151.600 16.360 167.960

4.1 - Konsulent til opsamling og bearbejdning af materialer og 

tilretning 60.000 60.000 Jf. UM retningslinjer for puljer og netværk bilag 2 "Administrationsvederlag og FAK"

4.2 - Grafisk bearbejdning og print 50.000 50.000 Link: https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/

4.3 - Video og redigering 20.000 20.000

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 21.600 16.360 37.960

5. Tilkøb af eksterne videnspersoner/ekspert input 0 0 0

5.1 0

5.2 0

5.3 0

6. Frikøb til ejerskab og forankring 0 36.810 36.810

6.1 0

6.2 0

6.3 0

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 36.810 36.810

7. Andre aktiviteter 0 0 0

7.1 0

7.2 0

7.3 0

Sum evt. udgifter til frikøb (overføres fra ark 3) 0 0

8. Budgetmargin (maks. 10% af pkt 1-7) 3.539 0 3.539

9. Udgifter i alt 364.679 53.170 417.849

10. Revision (maks. 2,5 pct. af pkt. 9) 9.117 0 9.117

11. Subtotal (pkt. 9+10) 373.796 53.170 426.966

12. Administration (maks. 7 % af pkt 11) 26.166 0 26.166

13. Total (pkt. 11+12) 399.962 53.170 453.132

* Der er intet krav om, at der indgår supplerende finansiering.  

1. Administration maks. 7 pct. (budgetlinje 12)

Opgaver der hører under hhv. administration og faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand (FAK)

BUDGET - beløb mellem 30.001 kr. og 400.000 kr. 

Vold og kønsnormer

ANSØGNINGSSKEMA – PROCESBEVILLINGER (DKK 30.001-400.000)

Bilag 2: Budget for procesbevillinger, A og B

OBS: Udfyldes i næste faneblad: Overordnede bemærkninger om omkostningseffektivitet samt budgetnoter for hver budgetpost

https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/


Nr. Beskrivelse (Nr. henviser til nummer i budgetlinjen)

1.1 5 halvdags-seminarer, 35 deltagere (forplejning) af 100 kr pr. person: 100x35x5 = 17.500 kr.

1.2 Arbejdsmøder for ansøgerorganisationernes repræsentanter mellem hvert seminar (forplejning af 100 kr x 9 deltagere x 6 møder): 100x9x6 = 5.400 kr.

1.3 5 seminarer (facilitering): 5x4000 kr = 20.000 kr.

1.4 Deltagelse af partnere fra syd på seminarerne (2 rejser tur/retur og ophold i København 3 dage inkl. forplejning): 2x20.000 kr = 40.000 kr.

1.5
Ekspert oplæg (6-9 oplægsholdere). 2-3 oplægsholdere på senimar #2-4. Første og sidste seminar er intro og opsamling uden ekspertoplæg. 6 oplægsholdere af 

8.333,33 kr til 9 oplægsholdere af 5.555,55 kr = 50.000 kr.

1.6 Grafisk referat af seminar #2-5. En grafisk facilitator hyres til at udforme et grafisk referat af læringen fra hvert seminar: 4x2.500 kr = 10.000 kr.

4.1 Konsulent til opsamling og bearbejdning af materialer og tilretning: 12 dage x 5000 kr = 60.000 kr.

4.2 Grafisk bearbejdning og print = 50.000

4.3 Videooptagelse og redigering af seminarerne: 5x4.000 kr = 20.000 kr.

Indsæt flere felter til flere noter. Reguler rækkens højde i menuen Formater, hvis teksten ikke kan være i feltet.

Beskriv hvad enheden skal bruges til eller dækker over og specificer i omkostning per enhed, antal enheder og det samlede beløb

Budgetnoter for "Indsæt initiativets titel"

Globalt Fokus procesbevillinger A OG B



Timeanvendelse 

Til frikøb af medarbejdere fra ansøgende organisationer bruges Udenrigsministeriets rater for aktivitetsspecifik konsulentbistand (FAK) gældende ved ansøgningstidspunktet.

FAK-rater kan findes her: https://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/adm-ret/puljeordn/

OBS: Der kan ikke tages overhead af de gældende FAK-rater.

Til frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere anvendes de lokale rater. 

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

1 Signe Hedeskov, Danner Studentermedhjælp workshops, seminarer, konferencer 311 70 21.770               

Cesilla Sofie Højrup Pedersen, Aidsfondet International konsulent workshops, seminarer, konferencer 311 70 21.770               

Liv, SOS Børnebyerne Programme Manager workshops, seminarer, konferencer 330 70 23.100               

-                       

SUBTOTAL 210 66.640               

Specifikt budgetlinje nr. fra budgetlinje 1-5 Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL 0 0 -                       

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL 0 0 -                       

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

Signe Borker Bjerre, Danner International Programme Manager Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 409 30 12.270               

Signe Borker Bjerre, Danner International Programme Manager Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 409 40 16.360               

Cesilla Sofie Højrup Pedersen, Aidsfondet International konsulent Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 311 30 9.330                 

-                       

-                       

SUBTOTAL 100 37.960               

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

Signe Borker Bjerre, Danner International Programme Manager Frikøb til ejerskab og forankring 409 10 4.090                 

Rikke Nagell, Aidsfondet International Programme Manager Frikøb til ejerskab og forankring 409 10 4.090                 

Lene Godiksen, SOS Børnebyerne Programme Manager Frikøb til ejerskab og forankring 409 70 28.630               

-                       

SUBTOTAL 90 36.810               

Specifikt budgetlinje nr. Navn på ansat, organisation Titel Beskrivelse af opgave Timesats/-rate (DKK) Timeantal Total

-                       

-                       

-                       

-                       

SUBTOTAL 0 0 -                       

Budgetlinje 4 - Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling

Budgetlinje 6 - Frikøb til ejerskab og forankring 

Budgetlinje 7 - Andre aktiviteter

Budgetlinje 1 - Læringsaktiviteter: workshops, seminarer, konferencer

Budgetlinje 2 - Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere

Budgetlinje 3 - Tværgående undersøgelser og studier



Budgetresumé

 Heraf puljen Pulje %
 Heraf andre 

finansielle bidrag 

Andre bidrag 

%

1. Læringsaktiviteter: workshops, seminarer,  konferencer 209.540          46,2% 209.540            46,2% -                   0,0%

2. Frikøb af medarbejdere fra Syd-partnere -                   0,0% -                     0,0% -                   0,0%

3. Tværgående undersøgelser og studier 167.960          37,1% -                     0,0% -                   0,0%

4. Udvikling af læringsprodukt og vidensdeling 167.960          37,1% 151.600            33,5% 16.360            3,6%

5. Tilkøb af eksterne videnspersoner/ekspert input -                   0,0% -                     0,0% -                   0,0%

6. Frikøb til ejerskab og forankring 36.810            8,1% -                     0,0% 36.810            8,1%

7. Andre aktiviteter -                   0,0% -                     0,0% -                   0,0%

8. Budgetmargin ( maks. 10% af pkt 1-7) 3.539              0,8% 3.539                0,8% -                   0,0%

9. Udgifter i alt 417.849         92,2% 364.679            80,5% 53.170           11,7%

10. Revision (maks. 2,5 pct. af pkt. 9) 9.117              2,0% 9.117                2,0% -                   0,0%

11. Subtotal 426.966         94,2% 373.796            82,5% 53.170           11,7%

12. Administration (maks. 7 % af pkt 11) 26.166            5,8% 26.166              5,8% -                   0,0%

13. Total (pkt. 11+12) 453.132         100,0% 399.962            88,3% 53.170           11,7%

Budgetmargin, maks. = 10 pct. 1,0%

Revision, maks. = 2,5 pct. 2,2%

Administration, maks. = 7 pct. 7,0%

Frikøb i DK, pct. af GF-budget 22,1%

Frikøb i Syd, pct. af GF-budget 0,0%

Frikøb i alt, pct. af GF-budget 22,1%

Kontrol og tjek af max pct. satser

TAST IKKE I DETTE ARK! Alle data bliver automatisk overført fra ark 1 og 3!

Hovedbudgetlinjer  Samlet budget  % af total budget

Finansiering



Bilag 3: Implementeringsplan 

Implementeringsplan: Vold og Kønsnormer 
Hvad  Hvornår Hvem 
Seminar 1: Hvorfor vold og kønsnormer? Marts 2020 SOS Børnefonden, 

Aids Fondet, 
DANNER 

Indhente input til seminarets tema fra Syd Dec 2020-Jan 2021  
Sikre oplægsholdere  Jan 2021  
Arrangere lokale, forplejning, praktik Jan 2021  
Arrangere optagelse af oplæg Jan 2021  
Forberede facilitator samt udarbejde drejebog for seminaret Feb 2021  
Skrive læringsrapport under seminaret Marts 2021  
Facilitere workshops i grupper efter og mellem oplæg Marts 2021  
Arbejdsmøde i ansøgergruppen – samle op på outcomes, læring, identificere potentielle 
muligheder for tværgående samarbejder mellem deltagende organisationer 

Marts/April 2021  

Analyse af evalueringer og opsamling af refleksioner, spørgsmål og svar Marts/April 2021  
Skrive outcome brief og dele med deltagere Marts/April 2021  
Seminar 2: Det metodiske og praktiske: Kønsnormer, maskulinitet og vold. Maj 2021  
Indhente input til seminarets tema fra Syd Marts 2021  
Sikre oplægsholdere  Marts 2021  
Arrangere lokale, forplejning, praktik Marts 2021  
Arrangere optagelse af oplæg Marts 2021  
Forberede facilitator samt udarbejde drejebog for seminaret April 2021  
Skrive læringsrapport under seminaret Maj 2021  
Facilitere workshops i grupper efter og mellem oplæg Maj 2021  
Arbejdsmøde i ansøgergruppen – samle op på outcomes, læring, identificere potentielle 
muligheder for tværgående samarbejder mellem deltagende organisationer 

Maj/Juni 2021  

Analyse af evalueringer og opsamling af refleksioner, spørgsmål og svar Maj/Juni 2021  
Skrive outcome brief og dele med deltagere Maj/Juni 2021  
Seminar 3: Det metodiske og praktiske: LGBTQ+ og kønsnormer.   August 2021  
Indhente input til seminarets tema fra Syd Juni 2021  
Sikre oplægsholdere  Juni 2021  
Arrangere lokale, forplejning, praktik Juni 2021  
Arrangere optagelse af oplæg Juni 2021  



Forberede facilitator samt udarbejde drejebog for seminaret Start August 2021  
Skrive læringsrapport under seminaret August 2021  
Facilitere workshops i grupper efter og mellem oplæg August 2021  
Arbejdsmøde i ansøgergruppen – samle op på outcomes, læring, identificere potentielle 
muligheder for tværgående samarbejder mellem deltagende organisationer 

August/September 
2021 

 

Analyse af evalueringer og opsamling af refleksioner, spørgsmål og svar August/September 
2021 

 

Skrive outcome brief og dele med deltagere August/September 
2021 

 

Seminar 4: Det systemiske: Ligestilling tidligt nok? November 2021  
Indhente input til seminarets tema fra Syd September 2021  
Sikre oplægsholdere  September 2021  
Arrangere lokale, forplejning, praktik September 2021  
Arrangere optagelse af oplæg September 2021  
Forberede facilitator samt udarbejde drejebog for seminaret Oktober 2021  
Skrive læringsrapport under seminaret November 2021  
Facilitere workshops i grupper efter og mellem oplæg November 2021  
Arbejdsmøde i ansøgergruppen – samle op på outcomes, læring, identificere potentielle 
muligheder for tværgående samarbejder mellem deltagende organisationer 

November/December 
2021 

 

Analyse af evalueringer og opsamling af refleksioner, spørgsmål og svar November/December 
2021 

 

Skrive outcome brief og dele med deltagere November/December 
2021 

 

Seminar 5: Opsamling og potentiale. Februar 2022  
Invitere bredt i deltager gruppen til de 4 seminarer  Januar 2022  
Facilitere opsamling af seminarrække Februar 2022  
Udarbejde plan for videns-produkt i form af værktøjskasse indeholdende konkrete metoder, 
målgrupper, regioner 

Februar 2022  

Facilitere identifikation af potentialer for samarbejder mellem deltagere Februar 2022  
Afsøge interesse for videre proces omkring vold og kønsnormer mellem deltagende organisationer Februar 2022  
Samskabelse af Videns-produkt: Februar – Juni 2022  
Indsamle cases og metoder fra deltagende organisationer Februar-April 2022  
Samle og redigere tekst  April-Maj 2022  
Afsluttende redigering af oplæg filmet undervejs på de 4 seminarer April-Maj 2022  



Grafisk design og layout af værktøjskasse om Vold og Kønsnormer Juni 2022  
Deling og lancering af læringsprodukt: Værktøjskasse om Vold og Kønsnormer Juni 2022  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

Organisatorisk forankring af projektet i DANNER. 
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➢ To Danner-ansatte, der arbejder med internationalt program, er direkte involverede i projektet og ansvarlige for dets implementering. Disse 

to ansatte fungerer som katalysator for udbredelse af læring fra projektet internt i organisationen samt sikring af strategisk prioritering af 

projektet.  

➢ De to medarbejdere vil sikre vidensdeling internt i Danners afdeling for Kommunikation og Viden, hvorunder internationalt program også 

ligger. Medarbejderne vil have særligt fokus på praktisk implementering af læring og konkrete metoder og tilgange til at arbejde med 

kønsnormer og forebyggelse af vold i det internationale program- og projektarbejde.  

➢ Medarbejderne vil ligeledes identificere best practices fra projektet, som kan understøtte Danners internationale advocacy-arbejde og være 

med til at sikre et større politisk fokus på køn, ligestilling og forebyggelse af vold i Syd. 

➢ Danner arbejder allerede målrettet på at integrere normarbejdet i det internationale arbejde med voldsudsatte kvinder. En uddannelsesfaglig 

medarbejder arbejder løbende med videreudvikling af en omfattende træningsmanual, der sætter rammerne for Danners arbejde med vold. 

Læringer fra projektet skal i samspil med erfaringer fra projekter i Syd sikre input til et kapitel om normer og vold i det internationale arbejde, 

som er direkte anvendeligt for Danner og vores partnere i Syd. Værktøjskassen vil således både fungere som et særskilt værktøj, men vil også 

indgå i Danners træningsmanual, der benyttes bredt. Dette skal sikre, at læring og best practices fra projektet føder ind i udviklingen af nye 

indsatser og dermed sikrer et stærkt fokus på kønsnormer og forebyggelse af vold. 

➢ Resultater fra Danners internationale advocacy-arbejde og program- og projektportefølje føder ind i Danners arbejdsplaner og strategi på det 

internationale område. 

➢ Gennem vores deltagelse i Gender netværket her i Danmark med de to andre medansøgerorganisationer, vil vi kunne fortsætte vores læring inden for 

tematikkerne udover perioden for denne kapacitetsudviklingsproces. Målet er at styrke vores fælles indsats over for de målgrupper vi hver især 

arbejder for og samtidig opsøge mulige samarbejder og funding, som kan implementeres og søges i et strategisk samarbejde medansøgerne imellem. 

 



 

   Organisatorisk forankring af projektet i AIDS-Fondet 

 

➢ To ansatte fra AIDS-Fondets internationale afdeling, med fokus på AIDS-Fondets international program- og projektportefølje i Syd, er ansvarlige 

for implementering af det ansøgte projekt fra AIDS-Fondets side. Disse to fungerer som katalysator for udbredelse af læring fra projektet internt 

i AIDS-Fondet og er ansvarlige for løbende opfølgning på medarbejderes involvering i projektet, både før, under og efter implementering. 

➢ En kommunikationskonsulent fra AIDS-Fondets nationale afdeling, som har fokus på normkritik og AIDS-Fondets antistigma-indsats, deltager i 

seminarrækken og vil være ansvarlig for vidensdeling til relevante medarbejdere internt i national afdeling. 



➢ En kommunikationskonsulent fra AIDS-Fondets politiske-økonomiske sekretariat deltager ligeledes i seminarrækken og er ansvarlig for 

vidensdeling til relevante medarbejdere internt i AIDS-Fondets politiske-økonomiske sekretariat. 

➢ De to medarbejdere fra international afdeling vil sikre vidensdeling internt i international afdeling med fokus på praktisk implementering af 

læring og konkrete metoder og tilgange til at arbejde med kønsnormer og forebyggelse af vold i program- og projektporteføljen. Medarbejderne 

vil ligeledes identificere best practices fra projektet, som kan understøtte AIDS-Fondets international advocacy-arbejde og være med til at sikre 

en større politisk fokus på køn, ligestilling og forebyggelse af vold i Syd. 

➢ For at sikre at læring og best practices fra projektet føder ind i udviklingen af nye indsatser og dermed sikrer et stærkt fokus på kønsnormer og 

forebyggelse af vold, vil læringsproduktet, den praktiske værktøjskasse, blive inkorporeret i AIDS-Fondets læringsdatabase. Denne 

læringsdatabase indeholder læring, best practices og evalueringer af AIDS-Fondets internationale program- og advocacy-porteføljer og er 

tilgængelig for hele organisationen. 

➢ De fire medarbejdere fra AIDS-Fondet, som deltager i seminarrækken, vil sammen sikre, at relevant læring fra projektet inkorporeres i AIDS-

Fondets normkritiske uddannelsesforløb, som er obligatorisk for alle ansatte, både ledelse og medarbejderstab. Uddannelsesforløbet 

genopfriskes løbende for ansatte i organisationen og ved at inkorporere læring og best practices fra det ansøgte projekt i forløbet, sikres en 

forankring af denne viden i hele organisationen. 

➢ Resultater fra AIDS-Fondets internationale advocacy-arbejde, program- og projektportefølje, samt normkritiske uddannelsesforløb føder ind i 

AIDS-Fondets arbejdsplaner og strategi. 

 



SOS Børnebyernes skitseplan for organisatorisk forankring af projektet 

 

• De to medansøgere fra SOS Børnebyerne vil fungere som katalysatorer for udbredelsen af den læring vi vil opnå gennem vores kapacitetsudviklingsforløb 

• Ved at styrke vores egen organisation internt vil vi som organisation være bedre rustet til at være en fortaler for et øget fokus på kønsmæssige uligheder og vold 

som præger livet for vores målgruppe. Vi vil kunne løfte kønsnormer og vold som tematik i vores kommunikation, fundraising og strategiske arbejde med vores syv 

partnerlande i det globale syd og formidle vigtigheden af at bekæmpe vold og skadelige kønsnormer over for de mange danskere der støtter vores arbejde 

• Gennem vores samarbejde med vores internationale kontor vil vidensdeling på området kunne influere indsatser i SOS regi på globalt plan og vores strategiske 

arbejde som Føderation 

• I andet led af vores samarbejdskæde findes vores regionale kontorer. De er en tættere direkte samarbejdspartner for SOS Børnebyerne, da vi samarbejder direkte 

om at supportere programimplementering og strategisk udvikling i vores partnerlande i parløb med vores regionskontorer. Da vi er tilstede programmatisk og 

fundingmæssigt i Østafrika og SØ-Asien, samarbejder vi med de to regionskontorer. Vi forventer yderligere, at en Gender Advisor vil blive ansat på regionens kontor i 

Østafrika i 2021, hvilket vil styrke mulighederne for forankring og nytænkning af programmer med et stærkt fokus på køn og forebyggelse af vold 

• Vores nærmeste samarbejdspartnere er de syv partnerlande vi samarbejder med gennem implementeringen af diverse (forebyggende) programmer støttet af SOS 

Børnebyerne. Vold og skadelige kønsnormer er yderst relevante tematikker for målgruppen vi arbejder for i alle syv partnerlande. Med øget mulighed for 

vidensdeling fra SOS Børnebyerne, regionskontoret og vores internationale kontor, omkring metoder og best practises i arbejdet med at forebygge vold og ulighed, 

styrkes partnerlandenes arbejde med direkte implementering og en mulig gender mainstreaming i alle aspekter af deres arbejde på jorden 

• Som Gender Advisor i SOS Børnebyerne er en af de to medansøgere en aktiv del af et Gender Network i SOS regi. Indtil videre er det et samarbejde der er startet og 

drevet af de nordiske SOS organisationer, men intentionen er, at udbrede deltagelsen fra flere af de lokale SOS organisationer både i syd og nord. Ved at bringe ny 

læring med ind i netværkets regi vil vidensdelingen med en meget bredere gruppe af partnerlande i det globale syd være muligt gennem de andre nordiske 

organisationer, som samarbejder med andre partnerlande end SOS Børnebyerne 

• Gennem vores deltagelse i Gender netværket her i Danmark med de to andre medansøgerorganisationer, vil vi kunne fortsætte vores læring inden for tematikkerne 

udover perioden for denne kapacitetsudviklingsproces. Målet er, at styrke vores fælles indsats over for de målgrupper vi hver især arbejder for og samtidig opsøge 

mulige samarbejder og funding, som kan implementeres og søges i et strategisk samarbejde medansøgerne imellem 

To medansøgere fra 
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BILAG 5: Oversigt over seminarer 

 

Seminar 1: Hvorfor vold og kønsnormer?  

Dette er et opstartsseminar, som har til hensigt at indføre deltagere, også dem med begrænset erfaring på 

området, i emnet. Her vil være fokus på de forskellige typer vold, vi arbejder med, de forskellige målgrupper, 

man kan arbejde med i forbindelse med specifikke voldstyper og normer, samt hvorfor det normative 

egentlig har betydning i arbejdet med vold.    

Seminar 2: Det metodiske og praktiske: Kønsnormer, maskulinitet og vold 

På dette seminar er der fokus på, hvordan man kan arbejde med normer om maskulinitet i både det 

forebyggende voldsarbejde, men også når volden allerede eksisterer. 

Mulige deltagere/eksperter: Daregender, Promundo, MenEngage, BABA, Kvinfo, Planbørnefonden, 

International børnesolidaritet.  

Syd-partnere:  

• Danners libanesiske partner, Abaad, som bl.a. arbejder med religiøse ledere for at opnå ligestilling 

som en væsentlig betingelse for bæredygtig social og økonomisk udvikling i MENA-regionen. Film om 

religiøse ledere: https://www.youtube.com/watch?v=0Lv32De0UjA),  

• AIDS-Fondets partner, Action Hope Malawi som arbejder med sexarbejderes rettigheder – de 

arbejder metodisk med et koncept, der kaldes ’male champions’, hvor de aktivt inddrager mænd i 

bekæmpelsen af vold mod sexarbejdere, 

• SOS Børnebyernes partner i Cambodia, GADC (Gender and Development for Cambodia) som arbejder 

for kvinders ligestilling på alle niveauer i det cambodianske samfund, fra rural communities til 

advocacy med regeringen og duty bearers. (Seksuel) vold er et særligt udbredt problem som de 

arbejder på at forebygge. 

Seminar 3: Det metodiske og praktiske: LGBT+ og kønsnormer 

Seminar 3 har særligt fokus på forebyggelse og håndtering af normer omkring vold mod LGBT+ personer, 

både i hele samfundet, men også internt i LGBT+ miljøer, fx ift. at søge hjælp efter voldsoplevelser.  

Mulige deltagere/ eksperter: Sex og samfund, LGBT Danmark, SABAH, LGBT Asylum, Turning Tables 

Myanmar, Normstormerne. 

Syd-partnere: 

• AIDS-Fondets LGBT+ partner in Malawi, Centre for Development of People (CEDEP) 

• LGBT Danmarks partner i Tunesien, Mawjodin, der arbejder for at opnå ligestilling, 

menneskerettigheder og seksuelle rettigheder for LGBT+ samfundet 

Seminar 4: Det systemiske: Ligestilling tidligt nok?  

https://www.youtube.com/watch?v=0Lv32De0UjA
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Dette seminar har fokus på de mange strukturer, som normer spiller ind i. 

Her ser vi fx på lovgivning, såsom samtykkelovgivningen i Danmark og lov 58 om vold mod kvinder i Tunesien, 

men også på, hvordan sproget er med til at forme vores forståelse ikke bare af køn, men også af vold og hvad 

der regnes som vold.  

 

Mulige deltagere/ eksperter: Educational- & Gender Sociologist Cecilie Nørgaard (Mangfold), forperson for 

Child Rights Forum, UM vedr. Women, Peace and Security-agendaen samt 1325-handleplaner.  

Syd-partnere: 

• SOS Børnebyernes partner i Tanzania, Tanzania Women Laywers’ Association (TAWLA), der har 

særligt fokus på ligestilling. 

• Danners partner Afturd, som arbejder med kvinderettigheder i Tunesien  

• AIDS-Fondets partner HRAPF, som arbejder med menneskerettigheder i Uganda 

Seminar 5: Opsamling og potentiale 

Seminar 5 afholdes i et mere lukket format. Her mødes ansøgergruppen samt de deltagere, der har vist 

interesse for videre arbejde med emnet for at samle op på seminarrækken samt tænke fremad og 

videreudvikle metoder og samarbejder.  

Læringsprodukt:  

Afsluttende udarbejdes et læringsprodukt i form af en enkel og brugervenlig værktøjskasse med praktiske 

eksempler på, hvordan man metodisk kan arbejde med kønsnormer og vold. Indhold bliver sammensat af 

metoder præsenteret af oplægsholdere på de 4 faglige seminarer samt deltagernes egne eksempler på, 

hvordan de arbejder med vold og kønsnormer ift. deres målgrupper. Der vil både være tekst og links til oplæg, 

som filmes under seminarerne.  

 


