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Vi er glade for at kunne præsentere Globalt Fokus nye 
strategiske ramme 2020-2023.

Visionen er en fredelig, retfærdig og bæredygtig verden.  
En verden, hvor værdier om lighed og frihed manifesteres i 
social retfærdighed og menneskerettigheder for alle. Hvor 
fattigdom er udryddet, konflikter håndteres fredeligt, og hvor 
økonomiske og politiske interesser balanceres og reguleres 
af stærke demokratiske strukturer og rettigheder. En verden, 
hvor FN’s verdensmål er realiseret, og hvor sameksistens 
foregår i klima og miljømæssig balance. 

Globalt Fokus mission er at styrke og samle det danske 
og internationale civilsamfund for i alliancer med andre 
partnere og aktører at realisere visionen. Vi ser et stærkt, 
tillidsvækkende og visionært civilsamfund med gennem-
slagskraft som en forudsætning for at opnå vores vision. 

Globalt Fokus har i foregående strategiperiode haft et stærkt 
fokus på realisering af den vigtige dagsorden omkring FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er arbejdet politisk 
for at støtte en dansk, national implementeringsstruktur, 
og man har hjulpet medlemsorganisationerne til både at 
integrere verdensmålene internt samt åbne op for nye 
alliancer og samarbejdsflader med andre aktører. Det vigtige 
arbejde med at realisere verdensmålene frem mod 2030 vil 
blive ført videre i den nye strategiperiode. 

Vi lever i en transformativ tid. Det er i sig selv ikke nyt, men 
hurtigheden i de samfundsmæssige processer og foran-
dringer fordrer, at vi konstant er opmærksomme og i stand 
til at navigere i nye kriser og udfordringer. Det udfordrer 
ideen om en 4-årig strategi i traditionel forstand, og derfor 

vælger vi at kalde det, vi præsenterer her, for et strategisk 
fremsyn. Vi foreslår et flydende, åbent og agilt Globalt 
Fokus. En organisation med et fast værdigrundlag og en klar 
retning, hvor vi arbejder med veldefinerede forandringsmål, 
men hvor vi er præget mindre af traditionel styring og mere 
af relationer og afstemning mellem forskellige aktører. 

Som platform for 80 danske civilsamfundsorganisationer er 
Globalt Fokus primært til for medlemmerne. Vores arbejde 
og indsatser er defineret af medlemmerne og – i videst 
muligt omfang – drevet af medlemmerne. Realiseringen af 
denne strategiske ramme og dens vision baserer sig i høj 
grad på medlemsorganisationerne, deres engagement og 
villighed til at løfte, forandre sig og bidrage. Dermed sikrer vi 
os samtidigt, at vores arbejde er aktuelt, relevant og legitimt. 
Medlemmerne repræsenterer en bred mangfoldighed i 
kompetencer, fokusområder og spændvidde – og alle skal 
kunne se Globalt Fokus som en naturlig ramme. Globalt 
Fokus vil desuden i denne strategiperiode arbejde aktivt med 
andre aktører og sikre tværsektorielle indsatser og alliancer. 
Vi kan ikke løse problemerne alene, så vi skal fortsat blive 
bedre til at arbejde sammen.

Vi er er stolte af og ydmyge over at repræsentere 80 
civilsamfundsorganisationer, og vi ser frem til at arbejde 
med realiseringen af visionen sammen med medlemmer og 
samarbejdspartnere de kommende 4 år.

FORORD

Rasmus Stuhr Jakobsen
Formand, Globalt Fokus
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INDLEDNING

Et stærkt civilsamfund udgør en hjørnesten i et demokra-
tisk samfund. At sikre borgeres frie ret til at organisere 
sig og udtrykke deres holdning, bekymring og engage-
ment er fundamentalt for legitimiteten i ethvert samfund. 
Civilsamfundet udgør således sammenhængskraften såvel 
som drivkraften i samfundets udvikling og har gennem 
historien spillet en helt afgørende rolle i tilkæmpelsen af 
rettigheder og retfærdighed. Dermed er civilsamfundet en 
kritisk og konstruktiv faktor i udviklingen af bæredygtige 
demokratiske samfund, hvor den sociale kontrakt mellem 
borgere og stat konstant bliver testet og fornyet.

Det danske civilsamfund har historisk og aktuelt spillet 
en betydelig rolle i samfundsudviklingen internationalt og 
nationalt. Som bærer af solidaritet, menneskerettigheder og 
medborgerskab har civilsamfundet haft afgørende indfly-
delse på det danske samfund, samt spillet en betydelig 
supporterende rolle – via partnerskaber med andre civil-
samfund – i mere end 80 lande. 

Det er indenfor denne ramme, Globalt Fokus, som platform 
for cirka 80 civilsamfundsorganisationer, ser sig selv. 
Foreningen samler danske folkelige organisationer, der 
engagerer sig i globale udviklings-, miljø- og humanitære 
aktiviteter. Globalt Fokus har som mål at hjælpe medlems-
organisationerne til at blive bedre til at levere på deres 
spidskompetencer, og at vi sammen udvikler et stærkt og 
slag  kraftigt civilsamfund i Danmark og ude i verden. Globalt 
Fokus er desuden det danske medlem af CONCORD Europe, 
sammenslutningen af udviklingsorganisationer i Europa,  
samt deltager i andre stærke netværk og alliancer i hele 
verden. Foreningen har et stærkt udviklingspolitisk ophæng  
og arbejder på både dansk, europæisk og globalt plan.

Et stærkt civilsamfund er ikke en selvfølge. Det er resul-
tatet af historiske, politiske sejre, af kulturelle værdier 
og borgeres insisteren på at reagere på statens politik, 
fremsætte brugbar kritik og fostre alternativer. Denne rolle 
er endnu mere aktuel i dag, hvor vi står overfor store globale 
udfordringer, hurtige og massive forandringsprocesser og 
et ændret politisk syn på både civilsamfund, demokrati og 
rettigheder.

Civilsamfundets evne til konstant at forny sig, se nye 
muligheder og eksperimentere med organisationsformer, 
alliancer, borgerinddragelse og udvikling af alternativer er 
selvsagt essentielt for civilsamfundets egen dynamik og 
relevans i den kontekst, det agerer i. 

Et stærkt civilsamfund fejler, fordi det tør, og lærer af det på 
en selvkritisk og konstruktiv facon. Et stærkt civilsamfund 
fordrer mod fornyelse og evnen til at lytte, lære og forny sig 
i takt med samfundets udvikling. Et stærkt civilsamfund er 
kritisk og agerer skarp vagthund overfor illegitim magtud-
øvelse, men ser også muligheder og peger på visionære 
løsninger og fællesskaber. Et stærkt civilsamfund er urokke-
ligt i sine værdier omkring frihed, retfærdighed og rettig-
heder men er visionært i sin evne til at mobilisere, danne 
partnerskaber, skabe alliancer og opnå resultater. 

I en tid med massiv forandring og ny-orientering er det 
Globalt Fokus’ rolle at være en relevant, fokuseret, effektiv 
og samlende platform. Via netværk og samarbejde skal 
Globalt Fokus styrke et mangfoldigt civilsamfunds indfly-
delse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og 
bæredygtig verden. 
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TI TING GLOBALT FOKUS 
VIL OPNÅ INDEN 2023

FOR  VE RDE N :

1.  Verdensmålene er fast forankret i dansk politik og offentlighed. Både i Danmark og i verden. 

2.  Menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og humanitære indsatser er omdrejningspunkt  
i dansk udviklingssamarbejde.

3.  Danmark er foregangsland på den nationale omstilling og integration af klima- og  
miljø-spørgsmål i udviklingsarbejdet.

4.  Danmark er en ledende stemme og aktør i kampen for at sikre ytrings-, forenings-  
og forsamlingsfrihed.

FOR  GLOBALT F OKUS  O G  MEDLEMS O R GA N ISAT IO NER:

5.  Globalt Fokus og medlemsorganisationer er anerkendte og kompetente aktører, der naturligt 
inddrages i nationale og internationale processer om implementering af verdensmålene. 

6.  Medlemsorganisationerne er førende udviklingspolitiske aktører på det humanitære, 
 udviklingsmæssige og fredsopbyggende område og leverer udviklingsarbejde af høj faglig 
kvalitet, på et konsolideret finansielt grundlag.

7.  Medlemsorganisationerne er innovative, agile og dynamiske – og stærkt forankret i egne  
værdier og vision.

8.  Medlemsorganisationer går forrest i den bæredygtige organisatoriske omstilling  
og er ledende i integration af klima i udviklingsarbejdet.

9.  Medlemsorganisationer er vidende om og globalt inddraget i kampen for civilsamfundets 
råderum.

10.  Medlemsorganisationer har udviklet tidssvarende ledelseskompetence og -kultur,  
og har opnået resultater på ligestilling i organisationernes øverste ledelse.
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HVORFOR VI ARBEJDER FOR 
EN BÆREDYGTIG OG RETFÆRDIG VERDEN

Der eksisterer en altomfattende klima- og miljøkrise. Vi 
ser voldsommere vejrfænomener, stigende temperaturer, 
masseuddøen af dyre- og plantearter og folk, der flygter 
fra deres hjem grundet naturkatastrofer og ødelagte 
levegrundlag. Klimakrisen kræver samarbejde, nye løsninger 
og radikale ændringer i måden, vi forvalter klodens 
ressourcer på.

Vi ser en global krise i forhold til den eksploderende ulighed. 
Det eksisterende system har ikke fundet løsninger på denne 
problematik, og forvaltningen af værdier i dag foregår ikke 
retfærdigt og formår ikke at sikre sammenhængskraft for 
det fælles bedste. Flere og flere samfund præges af koncen-
tration af velstand i toppen og stagnerende lønninger i 
midten og bunden. Denne ubalance skaber kriser både lokalt 
og globalt. En begyndende global økonomisk recession må 
forventes at øge denne ubalance, og skabe en stigning i 
konflikter mellem bemidlede og ubemidlede mennesker.

Vi ser en krise i demokratiet, hvor flere og flere autori-
tære regimer vinder frem mange steder. Nationalisme i en 
yderliggående form og begyndende fascisme vinder frem 
på bekostning af rettigheder, tolerance og fællesskab. 
Helt basale rettigheder trædes under fode, og vi ser at de 
politiske kriser fodrer despoter og populistiske dagsordener 
hvor borgere vælger ledere, der er imod demokrati og funda-
mentale og humanitære rettigheder – der peges på synde-
bukke i stedet for løsninger. Demokratiets tilstand er under 
pres, og det er civilsamfundets råderum også.

Mere end 2 milliarder mennesker bor i dag i lande med 
voldelige konflikter. Det estimeres at det, inden 2030, er 
mere end halvdelen af verdens befolkning, der lever i lande 
med voldelige konflikter. Implikationer heraf koster dyrt i 
både menneskeliv, vækst og bistand. Det er notorisk svært 
at skabe udvikling og vækst i konfliktramte lande, hvor 

store befolkningsgrupper oplever voksende sårbarhed mens 
flere og flere tvinges på flugt, internt såvel som på tværs af 
landegrænser. Hvis verdensmålene skal lykkedes, er det helt 
afgørende at disse problemstillinger prioriteres.

Teknologi ændrer verden i rasende fart. På godt og ondt. 
Teknologiske landvindinger, kunstig intelligens, deleøko-
nomi mv. Mobiliseringsplatforme bruges både som profit-
maksimering og kontrolmaksimering. Der er brug for 
borgenes demokratimaksimering som modsvar til dette. 
Civilsamfundet bør være i front i dette projekt og på den 
baggrund søge mere aktiv indflydelse og påvirkning på den 
teknologiske revolution.

Flere og flere iagttagere og forskere peger på at det netop 
i sådanne krisesituationer, at civilsamfundet kan levere 
svar og løsninger på de udfordringer og problemer, vi står 
overfor. Det er i civilsamfundet, man skal finde det mod og 
lederskab, der skal til for at mobilisere folk til at tage ansvar 
og vise politisk handling. Vi har med andre ord brug for et 
stærkt civilsamfund, når verden er i opbrud. Globalt Fokus 
vil sikre at civilsamfundet fortsat kan fastholde, udvikle og 
styrke sin position i samfundet. 

De nævnte kriser er koblet sammen og kan ikke ses uafhæn-
gigt af hinanden. Det er afgørende at civilsamfundet forstår 
kompleksiteten i kriserne og samtidig ser nye alliancer, 
nye interessefællesskaber og tværsektorielle strategier, 
som kan gøre os i stand til at se bæredygtige alternativer. 
Civilsamfundet kan ikke løse kriserne alene – men vi kan 
bidrage substantielt, og vi kan drive de vigtige processer, der 
skal til i udviklingen af vedvarende sociale forandringer

I disse år synes der at opstå en bred anerkendelse af, at verden er præget af en række kriser. 
Kriserne er definerende for verdens nuværende tilstand og kan have dramatisk betydning for vores videre liv  
på kort og lang sigt.
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U DGANGSPUNKT

ORGANISATIONEN:
Globalt Fokus samler 80 danske folkelige organisationer engageret i globale udviklings-, miljø-, fredsopbyggende  
og humanitære aktiviteter. 

VERDEN:
Verden er præget af en række kriser (klima, miljø, ulighed og demokrati og væbnet konflikt) og nye teknologiske 
landevindinger. Forhold og forandringer, der er definerende for verdens nuværende tilstand og som vil have dramatisk 
betydning for kloden og menneskers liv på kort og lang sigt.

MISSION:
Globalt Fokus mission er at styrke og samle det danske og internationale civilsamfund for i alliancer  
med andre partnere og aktører at realisere visionen. 

PR I NCIPPER

•    Vi vil skabe stærke engagerende fortællinger, der mobiliserer og leder til handling.

•    Vi vil arbejde for transition og vedvarende forandringer.

•    Vi vil opbygge tillid til vores sektor, organisationer og indsatser.

•    Vi vil indgå alliancer og partnerskaber – og samtidig holde fast i vores værdier og visioner.

•    Vi vil samle det danske civilsamfund.

•    Vi vil arbejde fokuseret med både kapacitet og policy.

I NDSATSOMRÅDER

•    FN’s Verdensmål

•    Det humanitære, udviklingsmæssige og fredsopbyggende arbejde (herunder triple Nexus)

•    Et ’future fit’ og innovativt civilsamfund 

•    Klima og bæredygtig omstilling

•    Civilsamfundets råderum

•    Ledelse

GLOBALT FOKUS FORANDRINGSTEORI



UD GAN G S PUN KT

PRIN CIPPER

IN D SATS O M RÅD ER

Et stærkt,  
tillidsvækkende og  

visionært civilsamfund  
med gennemslagskraft  

er en nøgle til at  
realisere visionen om  

en bæredygtig  
og retfærdig  

verden. 

Globalt Fokus 
medlemsorganisationer 

anses som nøgleaktører, og det  
at understøtte dem i at være  
kompetente, værdibaserede,  
’future-fit’ og bæredygtige  

organisationer ses som  
et centralt skridt på vejen  

til at realisere de fire  
målsætninger for  

verden.
De fire 

målsætninger for 
verden anskues som de 

områder, hvor medlems-
organisationer og Globalt 
Fokus – i lyset af, hvordan 
verden ser ud her og nu 
– kan gøre den største 

forskel for at opnå 
visionen.

GRUNDANTAGELSER BAG  
FORANDRINGSVEJEN:

Medlemsorganisationerne er 
førende udviklingspolitiske 
aktører på det humanitære, 
udviklingsmæssige og freds-
opbyggende område og der 
leverer udviklingsarbejde af høj 
faglig kvalitet, på et konsolideret 
finansielt grundlag.

Medlemsorganisationerne er 
innovative, agile og dynamiske 
– og stærkt forankret i egne 
værdier og vision. 

Globalt Fokus og medlems-
organisationer er anerkendte 
og kompetente aktører, der 
naturligt inddrages i nationale 
og internationale processer 
om implementering af 
verdensmålene. 

Medlemsorganisationer går 
forrest i den bæredygtige 
organisatoriske omstilling og er 
ledende i integration af klima i 
udviklingsarbejdet.

Medlemsorganisationer er 
vidende om og globalt inddraget 
i kampen for civilsamfundets 
råderum.

Medlemsorganisationer har 
udviklet tidssvarende ledelses-
kompetence og -kultur, og har 
opnået resultater på ligestilling 
i organisationernes øverste 
ledelse.

MÅLSÆTNINGER 
FOR GLOBALT FOKUS 
OG MEDLEMMER

Verdensmålene er fast forankret 
i dansk politik og offentlighed. 
Både i Danmark og i verden. 

Menneskerettigheder, bære-
dygtig udvikling og humanitære 
indsatser er omdrejningspunkt i 
dansk udviklingssamarbejde.

Danmark er foregangsland på 
den nationale omstilling og 
integration af klima- og miljø-
spørgsmål i udviklingsarbejdet.

Danmark er en ledende 
stemme og aktør i kampen for 
at sikre ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfrihed.

MÅLSÆTNINGER 
FOR VERDEN

Visionen er en fredelig, 
retfærdig og bæredygtig verden.

En verden, hvor værdier om 
lighed og frihed manifesteres 
i social retfærdighed og 
menneskerettigheder for alle. 
Hvor fattigdom er udryddet, 
konflikter håndteres fredeligt, 
og hvor økonomiske og politiske 
interesser balanceres og 
reguleres af stærke demokra-
tiske strukturer og rettigheder. 
En verden, hvor FN’s verdensmål 
er realiseret, og hvor sam eksi-
stens foregår i klima og miljø-
mæssig balance. 

V IS IO N



•  Vi vil skabe stærke, engagerende fortællinger,  
der mobiliserer og leder til handling

•  Vi vil arbejde for transition og vedvarende  
forandringer

•  Vi vil opbygge tillid til civilsamfund,  
organisationer og indsatser

•  Vi vil indgå alliancer og partnerskaber  
– og altid have et globalt perspektiv

•  Vi vil samle det danske civilsamfund.

•  Vi vil arbejde fokuseret med både kapacitet  
og policy.

De seks principper er:

STÆRK F ORTÆL L I NG

I en verden i opbrud er der brug for nye svar og løsninger 
– nye fortællinger der kan samle folk. Fortællinger 
bruges til at identificere fælles værdier og klargøre, hvad 
vi er villige til at kæmpe for sammen. Både i Danmark og 
rundt om i verden ser vi folk, der organiserer sig i forhold 
til ulighed, social inklusion, klimakampe, demokrati, 
kvinderettigheder, LGBT og beskyttelse af mindretal, 
beskyttelse af flygtninge, alternativ jobskabelse, økolo-
gisk produktion og meget andet. Samlet set er det 
civilsamfundet, der i dag leverer håb om forandring og 

samler folk på lokalt og nationalt plan. Det er dette 
civilsamfund, der rummer energien og retningen til at 
skabe nye fortællinger og drømme, vi kan samles om. 

•  Globalt Fokus vil skabe rum for storytelling og 
 historisk forståelse.

•  Globalt Fokus vil understøtte, at de enkelte 
 organisationer kender deres historie og mandat.

•  Globalt Fokus vil invitere globale aktører til 
inspiration. 

TRAN SI TI ON

Globalt Fokus vil fokusere på strukturelle kriser og udfor-
dringer og arbejde for større samfundsmæssige transitioner 
fremfor enkeltsager. Civilsamfundet bør være den centrale 
aktør og katalysator for at adressere et transformativt 
perspektiv på vores globale og nationale kriser. Globalt 
Fokus vil foretage et afgørende strategisk skift i fremtiden  
– fra enkeltsager og projekter, enkeltstående organisa-
toriske forbedringer – til i højere grad at se på og analysere 
mere sammenhængende og relaterede problemstillinger 

og løsningsmodeller. Globalt Fokus vil i højere grad arbejde 
for summen af de enkelte indsatser og vise, at vi er en 
global bevægelse for frihed og menneskerettigheder.

•  Analysearbejdet vil være eksplorativt og søgende.
•  Globalt Fokus vil indgå samarbejde med tænketanke, 

forskere og nye bevægelser.
•  Globalt Fokus vil åbne sine arbejdsgrupper og 

platforme for alle interesserede tænketanke.

At realisere visionen om en bæredygtig og retfærdig verden 
vil kræve noget af alle parter, hvilket vil sige regeringer, 
civilsamfund, privatsektor etc. Globalt Fokus bygger selv på 
den antagelse, at et tillidsvækkende, gennemslagskraftigt 
og engageret civilsamfund, der står samlet og i alliancer 

med andre aktører, vil være helt afgørende. Vi vil derfor 
arbejde for at styrke et samlet, slagkraftigt og visionært 
civilsamfund. Det vil vi gøre ved at tage afsæt i seks 
tværgående principper eller overordnede fokusområder, 
som vil spille ind i vores arbejde på alle områder.

HVORDAN VI ARBEJDER FOR 
EN BÆREDYGTIG OG RETFÆRDIG VERDEN

TILLID

SAMLIN G KAPAC ITET 
O G PO LICY

TR AN S ITIO N

ALLIAN C ER

STÆR K 
FO RTÆLLIN G
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SAM L I N G

Globalt Fokus vil arbejde strategisk på at samle det 
danske civilsamfund i fælles alliancer, bevægelser og 
solidaritet. Ligeså vel som støtte om et styrket civilsam-
fund regionalt og globalt. Civilsamfundet kan ofte virke 
fragmenteret, projektstyret og decentraliseret – hvilket 
det også skal være. Samtidig kan der med fordel udvikles 
på fælles diskussioner, udveksling af ideer og kampagner, 
nye læringsrum og fælles værdier for fremtiden. Globalt 
Fokus vil – uden at forsøge at ensrette civilsamfundet – 
arbejde for flere platforme, hvor vi i fælleskab kan skabe 
drømme, visioner og handlinger. 

•  Globalt Fokus vil støtte op om initiativer, der kan 
fremme Civilsamfundet i Danmark og sikre større 
støtte til vores vision. 

•  Globalt Fokus vil styrke et europæisk charter for 
civilsamfundene i Europa. Gennem Concord og  
”The Europe We Want” vil Globalt Fokus arbejde 
for langt større europæisk slagkraft og fælles 
forståelse.

•  Gennem Civicus og Forus vil Globalt Fokus arbejde 
for samme – på globalt niveau.

KAPACI T ET OG PO LICY

Globalt Fokus vil for hvert enkelt tematisk indsatsområde 
vurdere, hvorvidt vi bør fokusere på kapacitetsopbyg-
ning af medlemsorganisationer, eller om det i højere 
grad drejer sig om politisk interessevaretagelse. Det 
kan naturligvis også være begge dele. Globalt Fokus 
foretager dermed et strategisk skift i tilgangen til 
kapacitet og policy, idet begge tidligere har haft karakter 
af selvstændige strategiske indsatser, hvorimod de 
i denne strategiperiode vil have karakter af tværgå-
ende metoder til understøttelse af de seks tematiske 
indsatser.

•  Globalt Fokus vil omlægge kapacitetspuljen således 
at fremtidige projekter bør adressere indsatser, der 
flugter med de strategiske prioriteter.

•  Kapacitetspuljen vil have stærkt fokus på læringspro-
dukter, der kan understøtte de strategiske prioriteter.

•  Globalt Fokus vil opprioritere ressourcer på politisk 
interessevaretagelse og sikre, at vi kan levere 
substantielt på alle temaer.

•  Globalt Fokus vil i højere grad sikre, at de enkelte 
arbejdsgrupper har stærkt fokus på både kapacitet 
og politisk interessevaretagelse.

A L L I AN CE

I Globalt Fokus er vi opmærksomme på, at civilsam-
fundet ikke alene kan realisere visionen om en retfærdig 
og bæredygtig verden. Vi arbejder derfor sammen med 
andre aktører og skaber alliancer, og samarbejder bredt 
med andre civilsamfundsorganisationer i Danmark og 
internationalt, ministerier, regeringer og parlamenter, 
politikere, internationale aktører, privatsektor, fonde, 
befolkning, sociale bevægelser, borgergrupper, uddan-
nelse og  forskning, tænketanke og medier. Globalt Fokus 
vil ofte se sig selv som mobiliserende og faciliterende for 
de multistakeholder-partnerskaber, der kan gå sammen 
for at realisere vores mål og vision.

•  Globalt Fokus vil fokusere på sammenhænge, 
alliancer og åbne sin medlemsbase for andre typer 
af råd, netværk og bevægelser.

•  Globalt Fokus vil arbejde for samhørighed mellem 
lokale fællesskaber og etablerede civilsamfundsor-
ganisationer – iværksættelse af nye platforme, besøg 
og udvekslinger, hvor nye alliancer og forståelser kan 
opstå og udbygges.

•  Globalt Fokus vil altid se på det globale perspektiv og 
spille vores internationale netværk ind hvor relevant.

TI L L I D

Globalt Fokus vil bidrage til, at civilsamfundet går forrest 
i efterlevelsen af egne værdier og forandringsmål og 
udgøres af organisationer, der er åbne og inkluderende, og 
som tilbyder folk en stemme og et tilhørssted. Vi vil leve 
de forandringer, vi kæmper for. I civilsamfundet verden 
over er der i dag en vigtig erkendelse af, at vi har behov for 
at styrke forbindelsen til almindelige menneskers hverdag 
samt til deres håb og drømme. Civilsamfundet har en 
kæmpe opgave i at opbygge tillid og større forståelse 

mellem det nære og lokale og de store globale udfor-
dringer. Hvis ikke vi formår at gøre netop det, vil det koste 
os legitimitet, og vi vil ikke kunne opretholde den store 
troværdighed, vi historisk har nydt godt af i samfundet.

•  Globalt Fokus vil understøtte, at civilsamfundsorgani-
sationer er fokuseret på tilliden fra befolkningen

•  Globalt Fokus vil invitere globale aktører med erfaring 
indenfor tillidsskabelse.
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HVAD VI GØR FOR AT OPNÅ 
EN BÆREDYGTIG OG RETFÆRDIG VERDEN

Fra 2020 til 2023 vil Globalt Fokus have fokus på følgende 6 tematiske områder:

1 .    VE RDE N SM ÅL

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en 
progressiv social kontrakt, som potentielt kan komme 
menneskeheden og planeten til gode, hvis den implemen-
teres rigtigt med de rigtige værdier i fokus. Globalt Fokus 
vil bibeholde det stærke fokus på at opbygge national og 
international implementering. Der vil fremadrettet være 
en politisk indsats i relevante fora, på partnerskaber og 
på finansiering samt international support. 

•  Forandringsmål for verden: Verdensmålene er 
fast forankret i dansk politik og offentlighed. Både i 
Danmark og i verden.

 
•  Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems

organisationer: Globalt Fokus og medlemsorgani-
sationer er anerkendte og kompetente aktører, der 
naturligt inddrages i nationale og internationale 
processer om implementering af verdensmålene. 

2.    DET  HUM ANI TÆR E,  UDV IK LIN G S MÆ S S IG E O G  FRED SOP BYGGEND E ARBEJD E

Globalt Fokus vil have fokus på udvikling og tendenser 
indenfor udviklingsparadigmet med klar målsætning 
om at sikre menneskerettigheder. Globalt Fokus vil 
arbejde med nexus (koblinger mellem freds- og konflikt-
forebyggelse, humanitære indsatser og langsigtede 
udviklingsindsatser) med forankring i menneskerettig-
heder. Desuden vil vi arbejde for stærkere og mere diver-
sificeret finansiering samt understøtte bedre monitore-
ring og globale standarder. 

•  Forandringsmål for verden: Menneskerettigheder, 
bæredygtig udvikling og humanitære indsatser er 
omdrejningspunkt i dansk udviklingssamarbejde.

•  Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems
organisationer: Medlemsorganisationerne er førende 
udviklingspolitiske aktører på det humanitære, 
udviklingsmæssige og fredsopbyggende område og 
leverer udviklingsarbejde af høj faglig kvalitet, på et 
konsolideret finansielt grundlag.

3.  ET  ’ F UTURE  F I T ’  O G  INN OVAT IVT  C IV ILSA MFUND

Verden er i hastig forandring, og civilsamfundet må hele 
tiden tage bestik af nye muligheder, udfordringer og 
problemer. Civilsamfundets evne til konstant at forny sig, 
se nye muligheder og eksperimentere med organisations-
former, alliancer, hverdagsaktivisme, borgerinddragelse 
og udvikling af alternativer er selvsagt essentielt for 
civilsamfundets egen dynamik og relevans i den kontekst, 
det agerer i. Globalt Fokus vil arbejde intensivt med 
medlemsorganisationers organisationsudvikling.  

Globalt Fokus vil udvikle en række ’best practices’ på 
åbne organisationsformer og mulige nye organisati-
onsstrukturer samt have fokus på a innovation og nye 
teknologiske praksisser.

•  Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems
organisationer: Medlemsorganisationerne er innova-
tive, agile og dynamiske – og stærkt forankret i egne 
værdier og vision. 

Det er afgørende, at de enkelte organisationer kan levere 
professionelt, transparent og sikkert på deres områder. 
At deres organisationer er ’fit for purpose’, at de fungerer 
med høj standard. Globalt Fokus ser det som en afgørende 
rolle at understøtte organisationerne med professionel 
rådgivning, samarbejde, arbejdsgrupper, konferencer mv.  
Globalt Fokus vil i denne strategiperiode arbejde med 
udvalgte strategiske og aktuelle temaer, som forventes at 
have afgørende betydning for de enkelte medlemmer og 

det samlede udviklingssamarbejde. Hver temaindsats er 
beskrevet i et særskilt positionspapir, som har karakter af 
et åbent papir. Papiret adresserer temaet som ”et område 
under løbende forandring” og bruges som instrument til at 
sikre, at Globalt Fokus og medlemmer fortløbende reflek-
terer over relevansen af tilgang, aktualitet og fremgangs-
måde. Positionspapirerne indeholder hver især en række 
delkomponenter samt et eller flere definerede foran-
dringsmål, som holder os fast på retning og resultater. 
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4.    KL I MA OG BÆR EDYGT IG  O MST ILLIN G

Globalt Fokus vil fokusere på klimaarbejdets finansiering 
og tilpasning af klimaindsatser i relation til udviklings-
arbejde og humanitære katastrofer (nexus). Desuden vil 
Globalt Fokus understøtte, at civilsamfundsorganisa-
tioner selv går forrest i den grønne omstilling i forhold til 
interne praksisser og ’orden i eget hus’. 

•  Forandringsmål for verden: Danmark er foregangs-
land på den nationale omstilling og integrering af 
klima- og miljøspørgsmål i udviklingsarbejdet.

•  Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems
organisationer: Medlemsorganisationer går forrest 
i den bæredygtige organisatoriske omstilling og er 
ledende i integration af klima i udviklingsarbejdet.

5 .    CI VI LSAM F UN DETS  R Å DER UM 

Civilsamfundets råderum er under pres over store dele af 
verden. Danske civilsamfundsorganisationer bør solidarisk 
gå forrest i kampen for at skabe modsvar til denne udvik-
ling og den trussel, den er mod ytrings-, forsamlings- og 
foreningsfrihed. Globalt Fokus vil fortsat intensivere dette 
arbejde og vedholdende se på civilsamfundets råderum, 
nye alliancer, nationale platforme og nye organiserings-  
og mobiliseringsformer.

•  Forandringsmål for verden: Danmark er en ledende 
stemme og aktør i kampen for at sikre ytrings-, 
forenings- og forsamlingsfrihed.

•  Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems
organisationer: Medlemsorganisationer er vidende 
om og globalt inddraget i kampen for civilsamfundets 
råderum.
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STRATEGISK RAMME FO R GLO BALT FOKUS

6 .    L E DE LSE

Civilsamfundet har et stærkt ’why’, har tradition for stærk 
værdibaseret ledelse, men i dag ser vi at civilsamfundet 
i stigende grad overtager en CEO-kultur fra det private 
erhvervsliv. Vi står i et ledelsesmæssigt nybrud og det er 
nødvendigt at bruge tid og ressourcer på at udvikle næste 
generations ledere. Ledere, der kan sikre organisationernes 
visioner, historie og kultur. Globalt Fokus vil fokusere på nye 
trends indenfor civilsamfundsledelse, ’leading by vision’, 
bæredygtig ledelse og feministisk ledelse. Hvis vi skal 
lykkes med at skabe nye stærke fortællinger, kræver det 

ledere drevet af visioner, som kan skabe følgeskab på de 
indre såvel som ydre linjer. Globalt Fokus vil intensivere 
arbejdet med lederkompetencer og ledernetværk.

•  Forandringsmål for Globalt Fokus og medlems
organisationer: Medlemsorganisationer har udviklet 
tidssvarende ledelseskompetence og -kultur, og har 
opnået resultater på ligestilling i organisationernes 
øverste ledelse.
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HVORDAN VI ARBEJDER MED 
VORES EGEN ORGANISATION 

Globalt Fokus har en sund økonomi og er velkonsoli-
deret med fornuftig egenkapital og balanceret drifts-
udgifter. For at løfte den denne strategis målsætninger 
er det dog afgørende, at Globalt Fokus tilføres flere 
midler. I strategiperioden vil Globalt Fokus sikre en 
forhøjelse af midlerne med 30-35% fordelt på øget 
institutionel finansiering, øget selektive medlems-
bidrag, øget projektfinansiering samt afsøgning af 
andre, mere institutionelle kanaler.

Globalt Fokus som platform bør bruges aktivt og 
udgøre et mulighedsrum for at løfte fælles politiske 
diskussioner, kampagner og arbejdsprocesser på 
civilsamfundets vegne. Man må i forvaltningen af 
Globalt Fokus søge at undgå, at dette bliver båret at 
laveste fællesnævner. Globalt Fokus bør bryde med 
traditioner, turde sætte nye dagsordener og dermed 
bane vej for et civilsamfund i fornyelse. Det er på 
den måde, vi kan levere ny viden og nye muligheder 
for de enkelte medlemmer. Vi vil arbejde med politik, 
kapacitet, mobilisering/kampagne afstemt efter 
forhold og muligheder. Globalt Fokus vil tilsigte politisk 
kant i sit arbejde.

Globalt Fokus vil sikre, at vi selv lever op til alle de 
standarder, vi forsøger at støtte organisationerne med. 
Det grønne regnskab, ledelse, god arbejdskultur mv. 
vil være områder, Globalt Fokus vil tage strategisk og 
operationelt bestik af.

Globalt Fokus er udviklingsmiljøets platform. Det er 
afgørende, at vi etablerer en arbejdsplads, hvor der er tid 
til at reflektere, researche, og eksperimentere, således 
at vi kan levere de bedst tænkelige ideer og produkter til 
vores medlemmer. Der vil derfor blive afsat substantiel 
tid til at gå i dybden med de enkelte temaer og sikre, at 
Globalt Fokus’ ansatte evner at facilitere komplicerede 
multistakeholder-processer. Som arbejdsplads vil vi 
desuden arbejde for, at vores seks temaer også afspejler 
vores arbejdsmiljø og kollegiale relation.

ØKONOM I

KAMPAGNE R OG PO LITIS K  A R BEJDE

ARBEJD SP LAD S

ORD EN I  EGET HUS
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Det er Globalt Fokus opgave at hjælpe medlemmerne 
i alle aspekter af de forskellige indsatser, både faglige, 
politiske og kapacitetsmæssige. Hver organisation 
skal have hjælp og støtte, men især er det Globalt 

Fokus’ opgave at sikre at civilsamfundet samlet kan 
lære af hinanden, forstå og navigere i de forandringer, 
der kommer, samt sikre at civilsamfundet fortsat kan 
fastholde og styrke sin position i samfundet. 

Globalt Fokus internt:

STRATEGISK RAMME FOR GLO BALT FOKUS






