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Danmark er et foreningsland med en over 100 år gammel tradition for at skabe folkelige bevægelser, det bygger på det personlige engagement. Vi værdsætter retten til at deltage i sådanne bevægelser lige så meget som retten til at ytre os og
fremme vores interesser gennem aktiv deltagelse i samfundsdebatten. Disse rettigheder er stadfæstet i vores grundlov og er
med til at skabe sammenhængskraften og fremdriften i vores
samfund.
I Afrika, Asien og Latinamerika er antallet af folkelige bevægelser og organisationer – også kaldet civilsamfundsorganisationer
– steget kraftigt de senere år. De giver millioner af fattige mennesker en stemme, og de spiller en helt central rolle i kampen
for fremme af de politiske, økonomiske og sociale frihedsrettigheder og bekæmpelse af fattigdom. Civilsamfundet har dog
fortsat ofte meget vanskelige vilkår, både politisk, organisatorisk og økonomisk. Derfor er støtte til styrkelse af et velfungerende og aktivt civilsamfund i udviklingslandene et vigtigt mål
for Danmarks udviklingsbistand.
Med fremlæggelsen af denne opdaterede strategi for dansk
støtte til civilsamfundet i udviklingslandene vil jeg gerne placere støtten til civilsamfundsudvikling endnu mere centralt i
dansk bistandspolitik. Visionen er, at støtten skal bidrage til
udbredelse af dialog, demokratiske processer og fattigdomsbekæmpelse både lokalt, nationalt og globalt. Civilsamfundsorganisationer skal fremmes og beskyttes i de dele af verden, hvor
konflikt og menneskerettighedskrænkelser er dybest forankret.
Og der skal skabes endnu stærkere partnerskaber mellem de
folkelige organisationer i Danmark og udviklingslandene.

Strategien er blevet til i et tæt samspil med de danske organisationer og bevægelser, der arbejder med udviklingsspørgsmål. Vi
er enige om, at fokus skal fastholdes på støtte til kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed, så udviklingslandenes organisationer i videst muligt omfang sættes i førersædet og tager ansvar for egne interesser.
Det er mit håb, at den opdaterede strategi vil gøre både den
statslige bistand og bistanden gennem de private danske organisationer til civilsamfundet i udviklingslandene endnu bedre
i stand til at hjælpe de fattige og deres organisationer med at
opfylde deres drømme og aspirationer.

Ulla Tørnæs
Udviklingsminister
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En af civilsamfundets helt store udfordringer i relation til
udviklingsarbejde er at agere inden for nye rammer, bl.a. defineret af Paris-erklæringens principper og mål. Hertil kommer den rolle, civilsamfundet spiller i forhold til, at globale
normer og mål omsættes til national handling. F.eks. i forhold til 2015 Målene, men også i forhold til internationale
konventioner og erklæringer om menneskerettigheder. For
civilsamfundet har globaliseringen desuden medført, at det
ikke længere bare er relationerne til staten på den ene side og
markedet på den anden, men også relationerne til det internationale samfund, der er udfordringen.

(ERQEVOZMPEVFINHIJSV
¸ EXVEQQIFIXMRKIPWIVRIJSVGMZMPWEQJYRHIXWEVFINHIMYHZMOPMRKW
PERHIRIJSVFIHVIW
¸ EXGMZMPWEQJYRHIXMRHHVEKIWREXMSREPXSKMRXIVREXMSREPXMKIRRIQ
JVIPWISKZMHIVIYHZMOPMRKEJ4EVMWIVOPVMRKIRSKEXGMZMPWEQ
JYRHWSVKERMWEXMSRIVKVFVYKEJVIPIZERXITVMRGMTTIVM4EVMWIVOP
VMRKIRSKEVFINHIVQIHRSVQIVJSVKSHJSVZEPXRMRKJSVRYJXMK
EVFINHWHIPMRKJSPOIPMKJSVEROVMRKSKMRHHVEKIPWIEJQoPKVYTTIVM
FIWPYXRMRKWTVSGIWWIV
¸ EXHIVMWEQEVFINHIXQIHGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVPKKIW
WVPMKZKXToOETEGMXIXWYHZMOPMRKSKEXHIVIWIRKEKIQIRXMJSV

I de senere år har der været voksende international opmærksomhed omkring skrøbelige stater og situationer. Den centrale
opgave er i disse situationer at bistå med opbygningen af effektive og demokratiske stater, og der vil i disse tilfælde ofte også
være et stort behov for indsatser, der tager sigte på at udvikle
civilsamfundets kapacitet og institutionelle styrke som modspil
og medspil til staten.

XEPIVZMVOWSQLIHJVIQQIWPSOEPXREXMSREPXVIKMSREPXSKMRXIVREXMS
REPXWEQXEXOETEGMXIXIRXMPEXYHZMOPISKHIPXEKIMREXMSREPIVI
KMSREPISKMRXIVREXMSREPIRIXZVOWXXXIW
¸ EXGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVHIVEVFINHIVJSVMQTPIQIRXIVMRKEJ
MRXIVREXMSREPIOSRZIRXMSRIVSKIVOPVMRKIVZIHVVIRHIQIRRIWOI
VIXXMKLIHIVJVIQQIW
¸ EXHIVMWOVFIPMKIWMXYEXMSRIVWEQEVFINHIWQIHPSOEPIHERWOI
SKMRXIVREXMSREPIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVSQFoHIJVIQQIEJ

Strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene, Civilsamfundsstrategien, opstiller en række strategiske mål
for den danske støtte til civilsamfundsudvikling. Nedenstående
omfatter de væsentligste målsætninger.

QIRRIWOIVIXXMKLIHIVRIWXEFMPMWIVMRKWMRHWEXWIVSKWIVZMGI]HIPWIV
WEQXOSRJPMOXJSVIF]KKIPWISKJSVWSRMRKWMRHWEXWIV
¸ EXQoPWXRMRKIVRISKTVMRGMTTIVRIJSVGMZMPWEQJYRHWWXXXIRJVIQ
QIWMHMEPSKIRQIHTVSKVEQWEQEVFINHWPERHIRISKEXVIPIZERXI
PSOEPIHERWOISKMRXIVREXMSREPIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVMRH
HVEKIWMKIRRIQJVIPWIREJQoPWXRMRKIVRIMHIRRIWXVEXIKM
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Strategiens kapitel 1 angiver de strategiske mål, der vil danne
basis for den fremtidige resultatmåling af den danske bistandsindsats på området. I kapitel 2 analyseres og sammenfattes aktuelle udfordringer for civilsamfundet. Kapitel 3 præsenterer de
grundlæggende karakteristika ved civilsamfundet i udviklingsarbejdet, herunder en beskrivelse af de mangfoldige organisationstyper samt de forskellige roller, som civilsamfundet udfylder, og kapitel 4 opregner de operationelle principper for dansk
støtte til udviklingen af et stærkt civilsamfund. Der er i kapitel

5 en gennemgang af de forskellige samarbejdsformer, der tages
i anvendelse i forbindelse med danske bidrag til udviklingsaktiviteter gennemført af civilsamfundsorganisationer. Kapitel 6
præsenterer civilsamfundets særlige opgaver i forbindelse med
folkelig forankring, mens kapitel 7 indeholder en redegørelse
for, hvordan strategien vil blive udmøntet.
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Det overordnede mål for dansk udviklingsbistand er at bekæmpe fattigdom ved at:
t fremme bæredygtig udvikling gennem bredt baseret, fattigdomsorienteret økonomisk vækst med lige deltagelse af
mænd og kvinder
t fremme menneskelig udvikling gennem udbygning af de sociale sektorer, herunder uddannelse og sundhed
t fremme demokratisering og folkelig deltagelse i udviklingsprocessen, opbygning af et retssamfund og god regeringsførelse som forudsætning for stabilitet i den økonomiske, sociale og politiske udvikling.

For at indfri det langsigtede mål opstilles nedenfor strategiske
mål for den danske støtte til civilsamfundsudvikling i udviklingslandene:
1.2.1. Fremme af en levende og åben debat nationalt og
internationalt
¸ (ERQEVOZMPWEQQIRQIHGMZMPWEQJYRHWEOXVIVJVIQQIIRPI
ZIRHISKoFIRHIFEXSQJEXXMKHSQWFIOQTIPWIREXMSREPXSK
MRXIVREXMSREPX
¸ (ERQEVOZMPEVFINHIJSVFIHVIVEQQIVJSVGMZMPWEQJYRHIXWHIPXE
KIPWISKEVFINHIMYHZMOPMRKWPERHIRIMJSVLSPHXMPJIOWREXMSREP

Civilsamfundsaktører er med til at fremme det enkelte menneskes ret til at organisere sig, ytre sig og formulere krav og forventninger til offentlige myndigheder og andre aktører. Dette
er en væsentlig forudsætning for langsigtet fattigdomsbekæmpelse og fremme af demokratisering, ligesom det skaber både
rummelighed og sammenhængskraft i et samfund.

(IXPERKWMKXIHISZIVSVHRIHIQoPJSVHERWOGMZMPWEQJYRHW
WXXXIIVEXFMHVEKIXMPYHZMOPMRKIREJIXWXVOXYEJLR
KMKXSKQERKJSPHMKXGMZMPWEQJYRHMYHZMOPMRKWPERHIRI

PSZKMZRMRKWEQEVFINHWTVSGIWWIVSKSJJIRXPMKJMRERWMIVMRK
¸ (ERQEVOZMPFMHVEKIXMPMRHHVEKIPWIEJGMZMPWEQJYRHIXREXMSREPX
SKMRXIVREXMSREPXMKIRRIQJVIPWISKZMHIVIYHZMOPMRKEJ4EVMW
IVOPVMRKIR

I lande med ressourceknaphed, social ulighed og svage institutioner udfylder mange civilsamfundsorganisationer en vital
rolle, fordi de arbejder for, at marginaliserede befolkningsgrupper kommer til orde, og fordi de kan påse, hvorledes
ressourcer anvendes til at nedbringe fattigdommen. Et stærkt
civilsamfund skaber en nødvendig balance i samfundsudviklingen, der ellers kan blive domineret af den private sektors
økonomiske ressourcer og statens ønske om at stadfæste kontrol og autoritet. Ydermere findes der talrige foreninger, der
skaber debat om demokrati og rettigheder i situationer, hvor
lovgivning og myndigheder ikke effektivt garanterer retssik-
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kerhed. Det er sådanne kræfter i civilsamfundet, som Danmark især ønsker at styrke.

1.2.2. Fremme af et repræsentativt, legitimt og lokalt
forankret civilsamfund

Støtte til udviklingen af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund
kan føre til diskussion – og undertiden også konfrontation –
når modsætninger mellem ord og handling påvises i regeringers prioriteringer. Det er derfor vigtigt at anerkende civilsamfundsorganisationer som vigtige spillere i det politiske rum,
dog uden at Danmark i sådanne situationer bliver taget til indtægt for partipolitiske partsindlæg.

¸ (ERQEVORWOIVEXGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVKVFVYKEJVIPI

Formaliseringen af civilsamfundets rettigheder og ansvar i national lovgivning og udvikling af forvaltningsprincipper, der
inddrager borgerne i dialog, samt udvikling af støtteformer,
der fremmer uafhængighed og bæredygtighed, kan bidrage til
at mindske konfrontation og fremme konstruktiv dialog og
offentlig debat.

¸ (ERQEVOZMPWXXXIIRQERKJSPHMKLIHEJGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMS

ZERXITVMRGMTTIVM4EVMWIVOPVMRKIRWoWSQPSOEPXINIVWOEFFVYK
EJSKXMPTEWRMRKXMPPSOEPIW]WXIQIVLEVQSRMWIVMRKSKOSSVHMRI
VMRKEJMRHWEXWIVWEQXVIWYPXEXSVMIRXIVMRK
¸ (ERQEVOZMPPKKIWXVVIZKXToEXGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIV
MYHZMOPMRKWPERHIRIEVFINHIVQIHRSVQIVJSVKSHJSVZEPXRMRKJSV
RYJXMKEVFINHWHIPMRKJSPOIPMKJSVEROVMRKSKMRHHVEKIPWIEJQoP
KVYTTIVMFIWPYXRMRKWTVSGIWWIV

Fra dansk side er det helt afgørende, at det danske udviklingssamarbejde støtter lokalt forankrede strategier og planer for
fattigdomsbekæmpelse. Ejerskabet til disse strategier og planer
bør udbredes gennem demokratiske processer og inddragelse
af civilsamfundet i deres udformning. Nationalt ejerskab og
bedre harmonisering af donorindsatser er hjørnesten i Pariserklæringen.

RIVWoPIHIWEXQERKIJSVWOIPPMKIFIJSPORMRKWKVYTTIVWFILSZSK
ZMPOoVOERXMPKSHIWIW

Selv om Paris-erklæringen som udgangspunkt er et redskab til
brug for de statslige bistandsorganisationer, er der en række
principper, som civilsamfundet kan drage nytte af. Dette gælder ikke mindst i udviklingen af partnerskaberne mellem danske organisationer og deres partnere i udviklingslandene. Der
findes også en række interessante initiativer inden for internationale netværk af civilsamfundsorganisationer og alliancer
rettet mod at mindske transaktionsomkostninger og styrke
harmonisering.
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Paris-erklæringenFPIZZIHXEKIXMQEVXWEJQIVIIRHPERHI
SKMRXIVREXMSREPISVKERMWEXMSRIVWSQJSVTPMKXIHIWMKXMPEXKIYHZMO
PMRKWFMWXERHIRWIJJIOXMZMXIX*SOYWIVMWVToREXMSREPXINIVWOEFSK
XMPTEWRMRKXMPQSHXEKIVPERHIXWWXVEXIKMIVTPERIVSKW]WXIQIVWEQX
LEVQSRMWIVMRKEJHSRSVWEQEVFINHIX(IXXIWOEPWMOVIIRQIVIVIWYP
XEXSVMIRXIVIXFMWXERHSKKIRWMHMKERWZEVPMKLIHQIPPIQHSRSVIVSK

Danmark ønsker at styrke civilsamfundsaktørernes folkelige
forankring i udviklingslandene for dermed at øge deres relevans og legitimitet. I alle sammenhænge må man have øje for,
hvorledes civilsamfundets rolle i at organisere og mobilisere et
folkeligt engagement fremmes bedst muligt. Det er udviklingslandenes egne organisationer, der skal i front, frem for organisationer udefra.

QSHXEKIVPERH

Organisatorisk præges mange organisationer af store udfordringer i forhold til at udvikle og tilpasse organisationens
struktur og arbejdsform til nye vilkår og muligheder. Det omhandler f.eks. ledelsens rolle, samspillet med medlemmer og
andre aktører samt udviklingen af de nødvendige faglige kompetencer. Det omfatter både deres omstillingsevne og deres
vilje og evne til over for medlemmer, myndigheder og offentligheden at redegøre for mål og resultater.

Marginaliserede mennesker har meget forskellige vilkår og behov, og der er derfor behov for en nuanceret og bred indsats,
hvor en mangfoldighed af civilsamfundsorganisationer er et
mål i sig selv. Det er denne mangfoldighed, der giver civilsamfundet legitimitet og potentiale til at sikre, at marginaliserede
grupper kommer til orde.
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1.2.3. Fremme af kapacitetsudvikling, fortalervirksomhed og
netværksmuligheder
¸ (ERQEVOZMPMWEQEVFINHIXQIHGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVPKKI
WVPMKZKXToOETEGMXIXWYHZMOPMRKSKEXGMZMPWEQJYRHWEOXVIVM
YHZMOPMRKWPERHIRILEVJYPHXINIVWOEFXMPSKWIPZWXRHMKXERWZEVJSV
EXJSVFIVIHISKKIRRIQJVIMZVOWEXXIEOXMZMXIXIV
¸ (ERQEVOZMPJVIQQIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVWIRKEKIQIRXM

nemføre oplysningsarbejde og fortalervirksomhed samt til at
deltage i netværk med ligesindede organisationer.
Et af civilsamfundets særlige karakteristika – og en af dets afgørende styrker – er den mangfoldighed, som de forskelligartede organisationer repræsenterer. Men samtidig er der også en
voksende erkendelse af værdien af stærke netværk og effektive
samarbejdsformer.

JSVXEPIVZMVOWSQLIH¦PSOEPXREXMSREPXVIKMSREPXSKMRXIVREXMSREPX
¸ (ERQEVOZMPWXXXIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVRIWOETEGMXIXXMPEX
IXEFPIVIYHZMOPISKHIPXEKIMREXMSREPIVIKMSREPISKMRXIVREXMS
REPIRIXZVO

Civilsamfundsorganisationer, der modtager dansk støtte, skal
basere deres arbejde på en bred forståelse af den kulturelle, sociale og politiske virkelighed, som organisationerne opererer i.
Der lægges særlig vægt på, at organisationerne evner at arbejde
under hensyntagen til gældende statslig politik og igangværende
offentlige initiativer. Det forventes, at de enkelte organisationer
nøje har kortlagt og vurderet mulighederne for et samspil med
andre aktører – det være sig andre civilsamfundsorganisationer
eller offentlige myndigheder – inden for det felt, som de planlagte aktiviteter dækker.
Derfor lægges der specielt vægt på at støtte civilsamfundets
evne til at indgå i en aktiv og kritisk dialog med de relevante
myndigheder. Konkret kan støtten være til organisering og kapacitetsudvikling, fremme af organisationernes evne til at gen-

Danmark ønsker, at netværksdannelse skal fremmes både nationalt, regionalt og internationalt, og ser gerne, at det sker med
deltagelse af civilsamfundsorganisationer fra både donor- og
udviklingslande, på en måde så det er repræsentanter og organisationer fra udviklingslande, der sættes i front med reel medindflydelse og stemme. Formålene med sådanne netværk er typisk gennem vidensdeling, koordinerede indsatser, fælles
planlægning og ledelse at bidrage til mere effektiv bistand og
bedre gennemslagskraft nationalt, regionalt og lokalt. Danske
organisationers bidrag til denne netværksdannelse er væsentlig
også for at fremme denne strategis mål i bredere internationale
sammenhænge.
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1.2.4. Fremme af fokus på rettigheder
Den rettighedsbaserede tilgangXEKIVYHKERKWTYROXMHIYRMZIVWIPPI
¸ (ERQEVOZMPWX]VOIWEQEVFINHIXQIHGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIV
HIVEVFINHIVJSVKIRRIQJVIPWIEJMRXIVREXMSREPIOSRZIRXMSRIVSK
IVOPVMRKIVZIHVVIRHIQIRRIWOIVIXXMKLIHIVLIVYRHIVFPESQ

QIRRIWOIVIXXMKLIHIVSKWKIVEXKMZIOZMRHIVQRHSKFVRMYH
ZMOPMRKWPERHIRIVIHWOEFIVXMPEXYHXV]OOISKYHZIHIVIWVIXXMKLIHIV
LIVYRHIVFPEVIXXIRXMPQEHYHHERRIPWIFIWO]XXIPWI

VIXXMKLIHIVJSVOZMRHIVFVRLERHMGETTIHISTVMRHIPMKIJSPOSK
ERHVIWVPMKXYHWEXXIFIJSPORMRKWKVYTTIV

Enhver har ret til, alene eller sammen med andre, at fremme og
stræbe efter beskyttelse og virkeliggørelse af menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder, både nationalt og internationalt. Selv om det er staterne, der har hovedansvaret for at
fremme og beskytte menneskerettigheder, spiller civilsamfundsorganisationer, heriblandt menneskerettighedsforkæmpere, en
vigtig rolle for fremme af disse, herunder at understøtte lokale
og nationale myndigheder i at leve op til dette ansvar.
Danmark vil gennem civilsamfundsstøtten opbygge kapacitet
og evne til fortalervirksomhed i organisationer, der oplyser om
rettigheder, dokumenterer overtrædelser, bistår ofre og kæmper
mod straffefrihedskulturer. Støtten vil endvidere kunne rettes
mod organisationer, der arbejder med fattigdomsbekæmpelse
gennem en rettighedsbaseret tilgang.

Ud over støtten til fremme af de civile, politiske, økonomiske,
sociale og kulturelle rettigheder vil der blive givet særlig opmærksomhed til gennemførelse af konventioner og andre internationale erklæringer til fremme af rettigheder for kvinder,
børn, handicappede, oprindelige folk og andre særligt udsatte
befolkningsgrupper samt bekæmpelse af tortur.
For organisationer, der beskæftiger sig med rettigheder, er deltagelse i nationale, regionale og internationale netværk særlig
vigtigt, da det giver adgang til vidensdeling og beskyttelse af
menneskerettighedsforkæmpere mod overgreb.

CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN 13

/ZMRHIVM2ITEPLZSV(ERQEVOFPERHXERHIXWXXXIVOETEGMXIXWYHZMOPMRKEJSVKERMWEXMSRIVWSQWKIVEXWOEFIWXVVIFIZMHWXLIHSQ
OZMRHIVWVIXXMKLIHIV
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1.2.5. Fremme af fleksible og relevante indsatser i skrøbelige
stater og situationer

menneskerettigheder og demokratiforståelse. På begge områder
kan både lokale, danske og internationale organisationer spille
en vigtig rolle.

¸ (ERQEVOZMPEVFINHIJSVEXHIVMWOVFIPMKIWMXYEXMSRIVWEQEVFIN
HIWQIHPSOEPIHERWOISKMRXIVREXMSREPIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWE
XMSRIVSQFoHIJVIQQIEJQIRRIWOIVIXXMKLIHIVRIWXEFMPMWIVMRKW
MRHWEXWIVSKWIVZMGI]HIPWIVWEQXOSRJPMOXJSVIF]KKIPWISK
JSVWSRMRKWMRHWEXWIV

I lande, hvor staten udfører mange af sine grundlæggende
funktioner effektivt, men ikke giver plads til demokratisk udfoldelse og folkelig deltagelse, kan støtte til serviceydelser være
en vigtig måde, hvorpå civilsamfundet kan udvikle sig.

¸ (ERQEVOZMPFMHVEKIXMPJPIOWMFPIFIXMRKIPWIVJSVEXGMZMPWEQJYRHW
WXXXIRMWOVFIPMKIWMXYEXMSRIVOERXMPTEWWIWZERWOIPMKIEVFINHW
ZMPOoVSKWOEFIFIHVISZIVKERKQIPPIQOSVXWMKXIHILYQERMXVI
MRHWEXWIVSKPERKWMKXIXYHZMOPMRKWFMWXERH

Et effektivt civilsamfund er afgørende for opbygningen af effektive og demokratiske stater. Danmark vil gennem civilsamfundsindsatser støtte en positiv udvikling i skrøbelige situationer.
I nogle situationer er både staten, markedet og civilsamfundet
meget svækket efter årelang konflikt eller massive katastrofer.
I disse sammenhænge er det altafgørende, at staten hurtigst muligt bliver i stand til at tage ansvaret for grundlæggende funktioner og levere sikkerhed, stabilitet, sociale serviceydelser og genopbygning. Civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende
rolle som partnere i genopbygningen af offentlige institutioner
og i visse tilfælde som leverandører af livsnødvendige og stabiliserende serviceydelser, når staten ikke er i stand til det. Fødevaresikkerhed, sundhed, vand og uddannelse er eksempler på områder, hvor ikke-statslige organisationer kan levere vægtige bidrag i
en overgangssituation. Sideløbende hermed vil der ofte være behov for egentlig folkeoplysning. F.eks. træning i medborgerskab,

Indsatser i skrøbelige situationer kræver et godt samspil
mellem humanitære indsatser på den ene side og støtte til
civilsamfundsudvikling på den anden side. Der bør fremover
skabes mulighed for, at civilsamfundsstøtte spiller bedre sammen med og komplementerer indsatser, der i dag finansieres
over den humanitære bistand. Dette kræver, at støtten i disse
situationer kan tilrettelægges fleksibelt med den særlige – ofte
meget foranderlige – kontekst in mente.
Fleksibilitet og risikovillighed betyder imidlertid ikke, at civilsamfundets rolle som fortaler for fattige og svages rettigheder
skal kompromitteres af komplekse entreprenøropgaver, hvor
mursten og mørtel bliver mere afgørende end mennesker og
meninger. Omvendt skal civilsamfundsorganisationernes fleksibilitet, effektivitet og fokus på fattige og marginaliserede
grupper udnyttes bedst muligt.
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1.2.6. Fremme af civilsamfundsstøtte i den danske bilaterale og
multilaterale bistand
¸ (ERQEVOZMPWXVEXIKMWOSKTVSEOXMZXJVIQQIQoPWXRMRKIVRISK

programstøtte i de danske programsamarbejdslande. Det er
dog vigtigt at holde for øje, at civilsamfundsorganisationer
ikke reduceres til blot at være underleverandører af sociale
serviceydelser.

TVMRGMTTIVRIJSVGMZMPWEQJYRHWWXXXIRMYHZMOPMRKWWEQEVFINHIXSK
MHMEPSKIRQIHTEVXRIVIMTVSKVEQWEQEVFINHWPERHI
¸ (ERQEVOZMPEVFINHIJSVEXVIPIZERXIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIV
MRHHVEKIWMTPERPKRMRKJSVQYPIVMRKKIRRIQJVIPWISKSZIVZoK
RMRKEJHIRSJJMGMIPPIFMPEXIVEPIFMWXERH
¸ (ERQEVOZMPERZIRHITVMRGMTTIVSKQoPWXRMRKIVMGMZMPWEQJYRHW
WXXXIRMJSVFMRHIPWIQIHHIXPFIRHIIRKEKIQIRXMQYPXMPEXIVEPI
WEQQIRLRKI

Denne strategi har et globalt sigte i forhold til den samlede
danske udviklingsbistand. Særligt indsatser inden for den bilaterale bistand har stor relevans for målsætningen om udvikling
af et stærkt civilsamfund. Dette gælder i programsamarbejdslandene, hvor mange sektorprogrammer (SPS) indeholder
komponenter, der inddrager aktører i civilsamfundet. Tilsvarende anvendes en betydelig del af ambassadernes decentrale
bevillingskompetence til støtte for civilsamfundsprojekter.

0ERHWF]IR8EFEGSVSMTVSKVEQWEQEVFINHWPERHIX1EPMLEVQIH
LNPTJVEIRTVMZEXSVKERMWEXMSRJoIXIPIOXVMGMXIXVIRXZERHSK
EJXIRYRHIVZMWRMRKEJOZMRHIVRI

I flere af de danske programsamarbejdslande har civilsamfundsorganisationerne – især trosbaserede hjælpeorganisationer – fortsat et stort ansvar for væsentlige dele af sundhedsog uddannelsesindsatsen på grund af regeringens manglende
kapacitet, ressourcer og – i visse tilfælde – politiske vilje.
Støtte til civilsamfundsorganisationernes indsats på dette
område kan indgå som en del af Danmarks generelle sektor-

Danmark indtager en central rolle i arbejdet med at sikre, at
civilsamfundet kan spille en demokratisk og kritisk rolle i
samfundsudviklingen i programsamarbejdslandene og andre
lande, hvortil der ydes statslig dansk udviklingsbistand.
Dette vil ske i et tæt samarbejde med landets myndigheder,
andre donorer og i åben, aktiv dialog med nationale og tematiske netværk for civilsamfundsorganisationer. Civilsamfun-
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dets rolle i udviklingsarbejdet vil også løbende blive inddraget som en del af Danmarks arbejde i multilaterale
sammenhænge.

1.2.7. Danske organisationers inddragelse i udviklingsarbejdet
¸ (ERWOIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVZMPSKWoJVIQSZIVFPMZIMRH
HVEKIXMKIRRIQJVIPWIREJQoPWXRMRKIVRIMHIRRIWXVEXIKMSK

Civilsamfundsorganisationer i samarbejdslandene og internationalt bør formulere deres mål og forventninger for Danmark
og andre donorer. Dette betyder tilsvarende, at Udenrigsministeriet og danske repræsentationer vil være lydhøre og i besiddelse af et godt kontaktnet, ligesom en målrettet indsats inden
for ‘public diplomacy’ også kan være med til at positionere
Danmark som en relevant og effektiv aktør.

HIXJSVYHWXXIWEXSVKERMWEXMSRIVRI
WXXIVWMKOPEVIQoPJSVSKPFIRHIZYVHIVIVHIVIWFMHVEKXMP
JVIQQIEJPSOEPXINIVWOEFMTEVXRIVWOEFIVRIQIHGMZMPWEQJYRHW
SVKERMWEXMSRIVRIMYHZMOPMRKWPERHIRI
QIHEJWXMHIVIWJEKPMKIOSQTIXIRGIVWXXIVOPEVITVMSVMXIXIV
JSVHIVIWMRHWEXWQIHLIRW]RXMPPERHIJSOYWWIOXSVZEPKSKTEVX
RIVZEPK
WX]VOIVHIVIWVIWYPXEXSVMIRXIVMRKLIVYRHIVZYVHIVIVIJJIOXIREJ
HIMKERKWEXXIEOXMZMXIXIVMVIPEXMSRXMPSTRoIPWIEJHIRRIWXVEXI

‘Public diplomacy’IVIXWVWOMPXJSOYWSQVoHIM9HIRVMKWQMRMWXIVMIX
SKYHKVIRMRXIKVIVIXHIPEJHIXHMTPSQEXMWOIEVFINHIMYHIWoZIP

KMWPERKWMKXIHIQoP
WXXIVOPEVIQoPJSVSKPFIRHIZYVHIVIVWX]VOIPWIEJHIVIWJSP

WSQMLNIQQIXNIRIWXIR*SVQoPIXQIHªTYFPMGHMTPSQEG]«IVEXWX]VOI

OIPMKIJSVEROVMRKOSRXEOXJPEHIVSKWTVIHRMRKWIJJIOXM(ERQEVO

OIRHWOEFIXXMP(ERQEVOSKHERWOIWX]VOITSWMXMSRIVWEQXEXWMOVIZE

JVIQQIVHIRRIWXVEXIKMWQoPWXRMRKIVKIRRIQHIVIWMRXIVREXMS

VIXEKIPWIREJHERWOIMRXIVIWWIVMRXIVREXMSREPX¦OSRSQMWOTSPMXMWO

REPIRIXZVOSKEPPMERGIV

SKOYPXYVIPX-RHWEXWIRVIXXIVWMKQSHQIRMRKWHERRIVISKFIWPYX
RMRKWXEKIVIMYHPERHIXLIVYRHIVSVKERMWEXMSRIVXROIXEROIJSVWO
RMRKWMRWXMXYXMSRIVQIHMIVZMVOWSQLIHIVQJP

Danske folkelige organisationer spiller en vigtig rolle i det samlede danske udviklingssamarbejde. Deres bidrag kan tilføre
indsatsen en mellemfolkelig dimension, som skaber større forståelse og opbakning i Danmark. En aktiv inddragelse af samarbejdspartnere i udviklingslandene kan sikre udveksling af
ideer og en gensidig læring til gavn for civilsamfundets indsats
i både Danmark og i udviklingslandene. Det store antal danske
frivillige organisationer, der deltager i udviklingsarbejdet, er en
værdi i sig selv, da det sikrer, at bredere dele af den danske befolkning engageres i arbejdet.
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De danske civilsamfundsorganisationers rolle er at støtte udvikling af kapacitet hos deres partnere i udviklingslandene
med henblik på, at disse kan varetage medlemmernes og baglandets interesser og selv påtage sig fortalervirksomhed og relevante udviklingsaktiviteter. Det forudsættes, at der arbejdes
for at etablere et partnerskab, der rækker ud over det konkrete projekt.

1.2.8. Samarbejde med andre interessenter
¸ (ERQEVOZMPWXXXIMRMXMEXMZIVHIVJVIQQIVPFIRHIHMEPSKSKWEQ
EVFINHIQIPPIQGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVSKTVMZEXIVLZIVZWPMZ
WEQXERHVIEOXVIVWoWSQJSVWORMRKWMRWXMXYXMSRIVQIHMIVSKTSPM
XMWOITEVXMIV
¸ (ERQEVOZMPMIXWEQEVFINHIQIPPIQ9HIRVMKWQMRMWXIVMIXERHVI
HSRSVIVWEQXGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVM(ERQEVOSKMYHZMO

Den angivne rollefordeling, udviklingsproblemernes kompleksitet, den stigende kompetence i udviklingslandene samt
globaliseringen betyder, at der stilles stadig større krav til de
danske organisationers faglige kapacitet. Danske organisationer skal være mere end blot en finansieringskanal og skal
bl.a. kunne opbygge kernekompetencer, hvor de kan gøre en
forskel og være med til at udvikle nye innovative modeller.
Det er vigtigt, at den enkelte organisation selv identificerer sin
rolle i partnerskaberne med afsæt i eget mandat og organisationsform. Og det er vigtigt, at samarbejdet mellem danske
private organisationer og deres partnere forandres i takt med
globalisering og nye kommunikationsformer samt de ændringer, civilsamfundet gennemgår over hele verden.

PMRKWPERHIRIJVIQQILEVQSRMWIVMRKSKXMPTEWRMRKEJVETTSVXI
VMRKWZVOXNIVSKJMRERWMIVMRKWJSVQIV

I de senere år har der været en voksende kontakt mellem civilsamfundsorganisationer og det private erhvervsliv. Dette har
bl.a. foregået i forbindelse med ‘Corporate Social Responsibility’ og ‘Global Compact’, hvorigennem virksomhederne yder
deres bidrag til samfundsudviklingen.

&IKVIFIXZMVOWSQLIHIVWWEQJYRHWERWZEV¦ªCorporate Social Responsibility '76 «¦HOOIVSZIVZMVOWSQLIHIVWJVMZMPPMKIEVFINHIQIHEX
MRXIKVIVIWSGMEPIIXMWOISKQMPNQWWMKILIRW]RMHIVIWJSVVIXRMRKW
EOXMZMXIXIVSKMJSVLSPHIXXMPHIVIWMRXIVIWWIRXIV:MVOWSQLIHIVOER

Det er endvidere vigtigt, at de danske organisationer benytter
deres komparative fordele i deres internationale netværk og alliancer, således at målene i denne strategi kan fremmes yderligere gennem disse.

FMHVEKIQIHJVMZMPPMKIMRMXMEXMZIVMRXIVRXMHIVIWSVKERMWEXMSRSKMZV
HMOHIRJSVHIVIWTVSHYOXIV
,IVYRHIVLVIV*2MRMXMEXMZIXªGlobal Compact«LZSVZMVOWSQLIHIV
XMPWPYXXIVWMKXMTVMRGMTTIVMRHIRJSVQIRRIWOIVIXXMKLIHIVEVFINHWXE
KIVVIXXMKLIHIVQMPNSKERXMOSVVYTXMSR
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Undertiden kan et direkte samarbejde mellem folkelige udviklingsorganisationer og private virksomheder også sikre nye finansieringsmuligheder, og Offentlige Private Partnerskaber vil
også med fordel kunne inddrage aktører fra civilsamfundet.

fonde gør det muligt for civilsamfundsorganisationer at søge
økonomisk støtte til deres arbejde.
1.2.9. Mål og resultater
¸ (ERQEVOZMPMIXWEQWTMPQIPPIQ9HIRVMKWQMRMWXIVMIXSKHERWOI

4VSKVEQQIXªOffentlige Private Partnerskaber«YRHIV(ERMHEWIV
LZIVZWMRWXVYQIRXIVWXXXIVIXEFPIVMRKIREJTEVXRIVWOEFIVQIPPIQ
HERWOIZMVOWSQLIHIVSKPSOEPIZMVOWSQLIHIVSVKERMWEXMSRIVSKSJ
JIRXPMKIMRWXMXYXMSRIVMYHZMOPMRKWPERHI1IHOSRSQMWOWXXXISK

SVKERMWEXMSRIVWX]VOIVIWYPXEXSVMIRXIVMRKIREJEOXMZMXIXIVRIXMP
WXXXIJSVGMZMPWEQJYRHWYHZMOPMRKIR
¸ 9HIRVMKWQMRMWXIVMIXZMPVETTSVXIVISQJVIQWOVMHXMVIPEXMSRXMP
SZIRWXoIRHIWXVEXIKMWOIQoP

VoHKMZRMRKJVIQQIWERWZEVPMKZMVOWSQLIHWHVMJXMRHIRJSVVEQQIVRI
EJ*2«W+PSFEP'SQTEGX4EVXRIVWOEFIVRIFMHVEKIVXMPEXJVIQQIQIR
RIWOISKEVFINHWXEKIVVIXXMKLIHIVJSVFIHVIQMPNIXWEQXFIOQTI
OSVVYTXMSRMTEVXRIVWOEFWPERHIRI(IVYHSZIVWXXXIWMRMXMEXMZIVHIV
KIVMRZIWXIVMRKWQYPMKLIHIVRIMTEVXRIVWOEFWPERHIXWEQXMRRSZEXMZI
MHIIVHIVJSVFIHVIVOSROYVVIRGIIZRIRMTEVXRIVWOEFWPERHIX

Ambitionen er ikke kun, at erhvervslivet skal finansiere organisationernes aktiviteter. I mange sammenhænge kan der være
stor relevans i en gensidig deling og udnyttelse af hinandens
kompetencer inden for såvel teknologiske og fagtekniske som
administrative og ledelsesmæssige områder.
Ligesom donorerne på andre områder harmoniserer deres arbejdsform, vil Danmark indgå i et samarbejde om fremme af
mere effektive støtteformer til gavn for lokale civilsamfundsorganisationer. Det gælder både procedurer og samarbejdsformer,
hvor flere donorer går sammen om i fællesskab at støtte enkelte
organisationer, og nye tiltag, hvor donorer gennem f.eks. fælles

For initiativer under civilsamfundsstøtten opstilles tydelige
målsætninger og rapporteres om aktiviteternes fremdrift og
resultater. Derved kan organisationer fokusere deres indsats og
afstemme ressourcer i forhold til de opstillede mål og effektivt
kommunikere med myndigheder, offentligheden og andre interessenter vedrørende forvaltning af deres mandat. Det styrker
civilsamfundets legitimitet og folkelige forankring, at udenforstående har let adgang til oplysninger om organisationernes
indsatsområder og resultater.
Indsatsen på dette område hæmmes dog af, at civilsamfundsorganisationer tit skal efterleve ganske forskelligartede krav til
rapportering og regnskaber fra de individuelle donorer. Det er
ønskeligt, at organisationer i udviklingsarbejdet kan anvende
den samme rapportering til flere forskellige donorer.
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0VIVIM/EQTEPEYRHIVZMWIWMGSQTYXIVIEJIXYKERHMWOJMVQE*MVQEIXWEQEVFINHIVQIHIXHERWOJMVQESQZMHIRWHIPMRKSK
HMWXVMFYXMSREJGSQTYXIVYHWX]V
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Vilkårene for internationalt samarbejde og udviklingsbistand
er under hastig ændring i disse år. Private udenlandske investeringer og migranters pengeoverførsler flytter økonomiske
ressourcer, der langt overstiger værdien af udviklingsbistanden, ligesom mulighederne for at knytte og udvikle kontakter
mellem mennesker i vidt forskellige dele af verden bestandigt
øges.
Globalisering af produktion, handel, sikkerhed og hele rettighedsarbejdet medfører, at statslige myndigheder og private
virksomheder i voksende omfang opererer og samarbejder regionalt, internationalt og transnationalt.
I de fleste af Danmarks programsamarbejdslande udgør såvel
bistanden som f.eks. gældsproblematikken, miljø- og klimaspørgsmål og handelsbegrænsninger således helt centrale faktorer i udviklingen. For organisationerne i civilsamfundet er det
ikke bare relationerne til staten på den ene side og markedet på
den anden, men også relationerne til det internationale samfund, der påvirker deres vilkår og sætter nye dagsordener for
deres indsats.
Med et stigende fokus på civilsamfundsorganisationernes rolle
som sociale og politiske aktører kommer også et øget fokus på
og forståelse for nødvendigheden af, at organisationerne i civilsamfundet i udviklingslandene får lejlighed og kapacitet til
at bidrage til drøftelserne i de fora, der sætter dagsordenen for
den nationale udvikling. Internationalt samarbejde om fortalervirksomhed har da også i de senere år fået en voksende be-

tydning for mange civilsamfundsorganisationer. Det gælder
miljø- og klimaområdet, men behovet og tendensen er også tydelig inden for emner som menneskehandel, migration, flygtninge og landbrugs- og handelspolitik.
Det er afgørende at forholde sig til nye muligheder og udfordringer, som udgør globale rammebetingelser for civilsamfundets rolle i kampen mod fattigdom og for god regeringsførelse.
Nedenfor nævnes nogle af de centrale udfordringer.
2]IVEQQIVJSVWXEXWPMKFMWXERHFIX]HIVRHVIHIZMPOoV
JSVGMZMPWEQJYRHIX

For de statslige bistandsorganisationer udgør Paris-erklæringen
– udformet i 2005 – en ny og afgørende ramme for at gøre
udviklingsbistanden mere effektiv. Denne skal tydeligt understøtte nationale mål og prioriteringer, som udviklingslandene
har fastlagt, og have større vægt på resultatorientering med anvendelse af nationale forvaltningssystemer og procedurer.
Paris-erklæringen henviser specifikt til vigtigheden af civilsamfundets deltagelse i udviklingen og gennemførelsen af partnerlandenes udviklingsplaner og strategier. Blandt civilsamfundsorganisationer har der været både støtte til og kritik af
Paris-erklæringen. Mange har været enige om behovet for forbedringer i den måde, udviklingssamarbejdet tilrettelægges og
udmøntes på, og der er også erkendelse af behovet for et bedre
samarbejde blandt civilsamfundsorganisationerne, samt at man
mere tydeligt må forholde sig til offentlige myndigheder. Men
der har også været udtrykt skepsis, dels fordi civilsamfundsorganisationer kun i begrænset omfang er blevet hørt i forbin-
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delse med disse omfattende ændringer, dels fordi det er uklart,
hvilken rolle civilsamfundet skal spille i udmøntningen af
Paris-erklæringen. Mens ingen statslige donorer har givet
udtryk for, at de nye bistandsmodaliteter skal iværksættes på
bekostning af civilsamfundsorganisationer – måske snarere
tværtimod – er der blandt nogle civilsamfundsorganisationer
bekymring for, at civilsamfundet af donorerne ses som underleverandører til staten frem for at udgøre et uafhængigt rum
for menneskers organisering.
Det er vigtigt at fastholde, at nationalt ejerskab i udviklingslandene er en grundlæggende forudsætning for bæredygtig udvikling. Ejerskab skal sikres gennem et vedvarende fokus på,
om nationale udviklingsplaner udspringer af en demokratisk
praksis, hvor borgere gennem en åben, politisk proces ikke blot
er blevet orienteret, men også gennem deres organisationer har
været reelt involveret i de forudgående politiske processer.
Netop her har den bilaterale bistand et stort ansvar for at
fremme understøttende rammebetingelser og konkret inddragelse af civilsamfundsorganisationer.
&IHVIVEQQIFIXMRKIPWIVJSVGMZMPWEQJYRHIX

Civilsamfundets muligheder for at deltage i udviklingsarbejdet
er ofte bestemt af national lovgivning og regelsæt, som fastsætter krav og spilleregler for organisationsfrihed, rapportering og
deltagelse i den politiske debat.
1990’ernes demokratiske nybrud skabte i mange udviklingslande et nyt, levende og ofte ureguleret rum for civilsamfundet, hvor statsmagten kun i begrænset omfang satte formelle

rammer. En række modsatrettede tendenser har i de senere år
præget mulighederne for et frit og mangfoldigt civilsamfund. I
mange lande ses stramninger i national lovgivning med krav
om øget registrering og kontrol med civilsamfundsorganisationer, bl.a. begrundet i ønske om terrorbekæmpelse. Magthaverne har brugt det som en anledning til at reducere mange
organisationers adgang til at holde myndigheder og beslutningstagere ansvarlige for at forbedre menneskers levevilkår.
Det har resulteret i øget politisk pres på organisationer, som
tidligere nød udbredt anerkendelse.
Samtidig er der civilsamfundsorganisationer – både lokale
foreninger og internationale organisationer – som finder det
problematisk, når myndighederne blander sig og ønsker oplysninger om organisationernes arbejde. Danmark og andre
internationale donorer forventer, at civilsamfundsorganisationer – i lighed med offentlige myndigheder – må efterleve
krav om at give offentligheden adgang til information om deres arbejde. Tilsvarende er det ønskeligt, at der etableres fora
nationalt og lokalt, hvor civilsamfundsorganisationer og
myndighederne opnår øget kendskab til hinandens arbejde.
Isolerede og punktvise indsatser tilrettelagt og gennemført
uden kendskab til andre aktørers indsatsområder vil ofte ikke
være bæredygtige. Det kan være hensigtsmæssigt, at civilsamfundsorganisationer i fællesskab udvikler et adfærdskodeks,
som etablerer normer for organisationernes indsats og samspil med andre aktører.
Udformning af lovgivning og regelsæt for civilsamfundet vil
ofte være bestemt af nationale politiske forhold. Udefra
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kommende aktører – både bilaterale og multilaterale donorer
og internationale organisationer – kan imidlertid understøtte
disse processer ved at påtage sig formidlende roller og
fremme tillidsskabende foranstaltninger. Ligeledes kan erfaringer fra andre samfund bibringe nationale interessenter
flere alternativer, end en fastlåst situation ellers synes at give
mulighed for.

fundsorganisationer baseret i donorlande. Tilsvarende er der
behov for bedre samspil mellem mellemstatslige organisationer
i udviklingslandene, f.eks. SADC, ECOWAS, ASEAN og
MERCOSUR, og tilsvarende regionale civilsamfundsnetværk.

(IQIPPIQWXEXPMKISVKERMWEXMSRIVSQJEXXIVWSQRZRXFPERHXERHVI
7SYXLIVR%JVMGER(IZIPSTQIRX'SQQYRMX] SADC )GSRSQMG'SQQY

Civilsamfundsorganisationer deltager ofte i bredere folkeoplysende kampagner og politiske initiativer, f.eks. i forbindelse
med revision af grundloven, påvirkning af lovgivning eller informationskampagner, der bidrager til at sikre lige stemmeret
ved nationale og lokale valghandlinger. I disse tilfælde indgår
organisationerne i sammenhænge, hvor uenighed, debat og
konfliktfyldte positioner ofte er både uomgængelige og fremmende for en bredere demokratisering.

RMX]3J;IWX%JVMGER7XEXIW ECOWAS %WWSGMEXMSRSJ7SYXLIEWX%WMER
2EXMSRW ASEAN WEQX1IVGEHS'SQRHIP7YV MERCOSUR MLIR
LSPHWZMWHIXW]HPMKI%JVMOE:IWXEJVMOE7]HWXEWMIRSK7]HEQIVMOE%PPI
SVKERMWEXMSRIVRIWKIVKIRRIQVIKMSREPXWEQEVFINHIEXJVIQQIOS
RSQMWOYHZMOPMRKSKWEQEVFINHI1)6'3796WTVMQVIJSVQoPIVWoPI
HIWEXHERRIIRXSPHYRMSRMVIKMSRIR0MKIPIHIWIV%7)%2«WJSOYWSKWo
TVMQVXHIXOSRSQMWOIWEQEVFINHIPERHIRIMQIPPIQ,IVYHSZIVWKIV
7%('SK)'3;%7IRHZMHIVIEXJVIQQITSPMXMWOWXEFMPMXIXMVIKMSRIVRI

Globaliserede og nationaliserede organisationer

Civilsamfundsorganisationer deltager på stadig nye måder i det
internationale samarbejde. Mange har udnyttet informationsteknologien til selv at skabe nye netværk og andre samarbejdsformer. Gradvis vokser regionale netværk frem, således at der
kommer flere stemmer fra udviklingslandene i den globale udviklingsdebat med klare ambitioner om at søge indflydelse på
internationale konferencer og beslutningsprocesser.
Mange civilsamfundsorganisationer har indset vigtigheden af at
opnå større indsigt i og indflydelse på bl.a. FN, Verdensbanken
og EU’s politik. Imidlertid præges dialogen mellem civilsamfund og de internationale organisationer fortsat af civilsam-

En lille kreds af store amerikanske og europæiske organisationer har udviklet sig til transnationale organisationer med
kontorer i de store OECD-lande såvel som i en række udviklingslande. De har mulighed for at påvirke internationale
beslutningsprocesser i EU, Verdensbanken og FN-systemet.
Sådanne organisationer har dog kun i begrænset omfang taget
skridt til, at deres afdelinger eller partnere i udviklingslandene
får reel medindflydelse.
Andre internationale netværk har udviklet en mere føderal
karakter baseret på netværkets medlemmer i de enkelte lande.
Målsætningen er ud over international gennemslagskraft også
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at opnå et bedre programsamarbejde, større arbejdsdeling og
harmonisering af indsatser samt at tilvejebringe en fælles
platform, hvor civilsamfundsorganisationer kan mødes. Der
er også skabt internationale organisationer, som er etableret
for at påvirke specifikke internationale beslutninger eller
politikområder, og hvor en fælles faglig identitet spiller en
vigtig rolle.
Endelig søger udviklingsorganisationer fra donorlandene at
opnå status som national civilsamfundsorganisation i de enkelte udviklingslande i stedet for en tilstedeværelse med status
som international organisation. Motiverne for denne ‘nationalisering’ er ofte blandede: dels er der et ønske om at opnå
større lokal forankring og folkelig deltagelse ved at etablere
beslutningsstrukturer, hvor lokale samarbejdspartnere får en
større rolle. Dels reagerer disse organisationer på de statslige
donorers beslutning om at decentralisere forvaltningen af udviklingsbistanden ved at søge derhen, hvor der synes at være
adgang til ny finansiering af civilsamfundsaktiviteter. Blandt
civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene modtages
disse initiativer med blandede følelser. Mens muligheden for
en mere løbende dialog med internationale partnere værdsættes, ser mange dette som udtryk for, at disse organisationer
overtager forretningsmodeller fra den private sektor for at
udkonkurrere organisationer i udviklingslandene.

ner og opfylde befolkningens behov og forventninger. Der er
dog langt fra tale om ensartede lande, og udfordringerne kan
være meget forskellige. I en række sammenhænge er der tale om
undertrykkende og autoritære styreformer, mens det i andre er
manglen på kapacitet, der er afgørende. I skrøbelige situationer
er samfundskontrakten brudt eller svækket som følge af manglen
på strukturer, der kan sikre ansvarlighed og kommunikation
mellem stat og befolkning. Den centrale opgave i skrøbelige
stater er at bistå med opbygningen af effektive og demokratiske
stater, og der vil ofte være et stort behov for indsatser, der tager
sigte på at udvikle civilsamfundsorganisationernes kapacitet og
institutionelle styrke som modspil og medspil til staten.

)RWXVOIVIMRHWEXWMWOVFIPMKIWXEXIVSKWMXYEXMSRIV

I de senere år har der været voksende international opmærksomhed omkring skrøbelige stater og situationer, hvor staten enten
ikke har viljen eller evnen til at varetage grundlæggende funktio-

-%JKLERMWXERIVWEQJYRHWMRWXMXYXMSRIVSKVIKIVMRKIRWOETEGMXIX
WZOOIXIJXIVJPIVIoVWOSRJPMOX
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Udviklingsarbejdet i sådanne situationer har ofte været præget
af en ændret rollefordeling mellem aktørerne. I lyset af de tit
alvorlige og presserende humanitære behov har civilsamfundsorganisationerne – ofte internationale organisationer – haft en
mere implementerende rolle, hvor der har været mindre vægt
på at opbygge langsigtede partnerskaber med lokale organisationer. Støtte til umiddelbare forbedringer i f.eks. fødevaresikkerhed, adgang til rent vand og forbedret sundhed og uddannelse har fået større vægt, mens det ofte har været mere
vanskeligt at tilrettelægge en langsigtet indsats for at styrke
marginaliserede menneskers rettigheder.

oprindelige folk, børn og unge samt handicappede er der inden for de senere år leveret en tydelig international dagsorden
og mere effektive instrumenter til at fremme marginaliserede
menneskers rettigheder. Konventioner og andre internationale
aftaler forpligter nationale myndigheder på bl.a. minimumsstandarder og etablerer grundlaget for en god adfærdskodeks.

2015 MåleneFPIZJSVQYPIVIXM*2«W1MPPIRMYQIVOPVMRKMoV
PERHILEVJSVTPMKXIXWMKXMPEXVIHYGIVIJEXXMKHSQQIRKIRRIQJSOYWTo
SXXIQoPIOWXVIQJEXXMKHSQSKWYPXWOSPIYHHERRIPWIPMKIWXMPPMRK
WTHFVRWHHIPMKLIHHHIPMKLIHFPERHXKVEZMHISKJHIRHIOZMR

I disse skrøbelige situationer er der behov for fleksibilitet og
villighed – både blandt donorer og civilsamfundsorganisationer – til at organisationernes indsats får en anden og mere
operativ karakter. Men samtidig er det vigtigt at tilrettelægge
arbejdet med sigte på, at der udvikles kapacitet hos nationale
og lokale myndigheder til at varetage ansvaret for borgernes
basale rettigheder. Støtte til civilsamfundets engagement i humanitære opgaver skal ikke skygge for regeringers principielle
forpligtelse til at skabe holdbare og langsigtede løsninger. Tilsvarende er det afgørende, at civilsamfundsorganisationerne
fastholdes på deres opgave at støtte menneskers organisering,
således at målgruppen selv får styrke til at fremføre ønsker og
krav om, at myndigheder efterlever deres ansvar.
1IRRIWOIVWVIXXMKLIHIVSKGMZMPWEQJYRHIXW
TSPMXMWOIVSPPIV

Ikke blot i 2015 Målene, men også i internationale konventioner og erklæringer vedrørende f.eks. kvinders rettigheder,

HIVYHFVIHIPWIEJLMZEMHWSKERHVIW]KHSQQIQMPNWEQXKPSFEPX
TEVXRIVWOEFJSVYHZMOPMRK

Men al erfaring tilsiger også, at der er lang vej fra underskriften
til virkeliggørelsen af disse hensigter. Her spiller civilsamfundet
en vigtig rolle med at presse på, for at disse globale normer og
mål indføres i den nationale lovgivning og omsættes til handling hos myndighederne.
Civilsamfundsorganisationer, der arbejder med fremme af
rettigheder, er ofte specialiserede netværk drevet af personligt
engagement frem for bredere folkelige bevægelser. Ud over at
støtte disse organisationers konkrete arbejde vedrørende det
pågældende sagsområde er der også behov for at brede indsatsen ud og etablere alliancer til andre mere bredt forankrede
organisationer.
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(SRSVIVRIWMRXIVIWWIMIXWEQEVFINHIQIH
GMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIV

Løbende dialog og samarbejde mellem statslige donorer og
civilsamfundsorganisationer kan tilføre det samlede udviklingsarbejde en række vigtige kvaliteter. Således vil der blandt
civilsamfundsorganisationer ofte være nye forslag og ideer til,
hvordan strategier og programmer kan tilrettelægges, ligesom
der blandt disse organisationer også findes betragtelige ressourcer i form af faglig indsigt og værdifulde kontakter til
marginaliserede grupper. Endelig er der mange eksempler,
hvor der har været en fællesnævner mellem danske udviklingspolitiske målsætninger og den fortaler- og kampagnevirksomhed, som civilsamfundsorganisationer gennemfører.

Danmark og andre donorlande får i kraft af samarbejde med
civilsamfundsorganisationer også mulighed for at agere i situationer, hvor de statslige donorer ellers kan have vanskeligt ved
at agere. Det hænger dels sammen med koncentrationen af
den statslige bistand, og dels at konflikter og kriser i f.eks.
skrøbelige situationer kan skabe en politisk situation, hvor det
er umuligt at gennemføre et statsligt udviklingssamarbejde.
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+IRIVIPOEVEOXIVMWXMO

Civilsamfundet er en samlebetegnelse for en meget bred og
yderst sammensat vifte af grupper, organisationer og netværk,
som placerer sig mellem staten og markedet, da deres ærinde
og mandat primært er at repræsentere og udtrykke gruppeinteresser, ikke at producere med afsætning for øje.
Civilsamfundet i al dets kompleksitet udgør i mange lande
et afgørende bindeled mellem stat og samfund. Men civilsamfundet hverken kan eller skal erstatte offentlige myndigheder eller demokratiske institutioner. Det er således vanskeligt at henvise til en enkelt, særegen civilsamfundsidentitet.
Denne bestemmes af forholdet til f.eks. myndigheder, politiske partier, pressen, donorer, eget bagland og den bredere
befolkning.
Ofte anvendes begrebet civilsamfund alene om formelle organisationer, der har en klar defineret dagsorden, som f.eks.
menneskerettighedsorganisationer, trosbaserede organisationer
og fagforeninger. Hermed risikerer man at forbigå en lang
række foreninger og løsere grupperinger. Det gælder f.eks.
selvhjælpsgrupper, traditionelle foreninger og lokale kvindegrupper. I nærværende strategi anvendes begrebet civilsamfund derfor om alle typer af uformelle og formelle strukturer,
hvorigennem mennesker organiserer sig.
I mange lande anklager regeringer civilsamfundet for at gå oppositionens ærinde, mens andre kan opfatte civilsamfundsorganisationer som for tæt på statsmagten. Over tid kan civilsamfundets forhold til statsmagten således udvikle sig ganske

modsætningsfyldt, mens det til andre tider vil være præget af
samarbejde.
En uafhængig og kritisk presse er af stor betydning for civilsamfundets mulighed for at give et aktivt med- og modspil til
staten. Pressen kan rette et nødvendigt fokus mod civilsamfundets stærke og mindre stærke sider. Massemedierne medtages
ikke i denne strategi som en del af civilsamfundet, idet de henregnes til henholdsvis den private eller offentlige sektor.
Der udvikles i civilsamfundet ofte brede politiske dagsordener, som rækker ud over interessevaretagelse for enkeltgrupper eller enkeltsager. Erfaringer viser, at skal demokratiske reformer med f.eks. flerpartisystemer og grundlovsændringer slå
rod, må myndigheder og internationale donorer i langt højere
grad brede indsatsen ud og imødekomme borgernes forventninger om deltagelse og indflydelse. Reel demokratisering
fordrer, at borgerne i hverdagen oplever større grad af indflydelse og respekt for rettigheder, herunder mindre ulighed, og
at regering og den offentlige sektor har legitimitet i samfundet. I mange lande har civilsamfundet spillet en helt afgørende rolle for, om demokratiske reformer slår rødder og fører
til konkrete, mærkbare ændringer for fattige og marginaliserede grupper. Omvendt må civilsamfundets organisationer i
disse tilfælde også vedgå, at deres folkelige og politiske legitimitet kan betvivles, hvis de lader sig anvende til fordel for
særlige partipolitiske standpunkter. For politiske partier gælder i øvrigt, at de alene indgår i strategien, når de med et
tværpolitisk afsæt bidrager til f.eks. fremme af demokratiske
reformer og lignende.
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Civilsamfundsorganisationer vil ofte være karakteriseret ved,
at frivillige præger organisationens beslutninger og udfører
opgaver, uden at dette udspringer af et ansættelsesforhold.
Ledelsesstrukturerne er ofte flygtige og komplekse uden et tydeligt hierarki, som i modsætning hertil ofte præger offentlige myndigheder, eller uden en klar målorientering, som karakteriserer en privatejet virksomhed. De fleste foreninger vil
have et billede af, hvem der udgør deres medlemmer og bagland, men langt fra alle civilsamfundsorganisationer har krav
om formelt medlemskab, medlemskontingent, vedtægter og
kompetente forsamlinger som årsmøde eller generalforsamling. Denne mangel på formelle strukturer kan imidlertid
også skabe vanskeligheder, hvis de samme organisationer ønsker at forvalte tilskud fra offentlige myndigheder og internationale donorer.
Civilsamfundet er ikke statisk. Nye strukturer og bevægelser
dannes, og andre nedlægges eller går i sig selv. Civilsamfundets
organiseringer vil ofte afspejle og reproducere øvrige samfundsmæssige strømninger. Som udgangspunkt er formelle foreninger og løsere sammenslutninger hverken gode eller dårlige, blot
fordi de er en del af civilsamfundet. I civilsamfundet findes således både organisationer, der kæmper for at forbedre fattige
menneskers rettigheder, og bevægelser, som fremmer snævre
interesser, der kan undergrave demokratiske institutioner. Men
civilsamfundet er et nødvendigt element og tilfører samfundsudviklingen en vigtig dynamik. I fattige samfund med svage
offentlige institutioner kan stærke og levedygtige civilsamfundsorganisationer bidrage til at sikre, at f.eks. fattige og underprivilegerede kommer til orde.

Civilsamfundsorganisationer har løbende kritiseret, hvordan
en økonomisk og social udvikling, der medfører større ulighed,
kan skabe demokratisk underskud og øge risikoen for en tilbagevenden til sociale konflikter og autoritære styreformer. Globaliseringen skaber helt nye udfordringer for civilsamfundet,
der har taget nye samarbejds- og kampagneformer i brug for at
sikre, at hidtidige demokratiske landvindinger ikke undermineres af begivenheder langt uden for lokalsamfundet og det enkelte land. Omvendt har udviklingen også givet muligheder
for at knytte kontakter til ligesindede i andre lande og muligheder for at formidle information hurtigere og bredere ud til
mange.
*SVWOIPPMKIX]TIVGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIV

Civilsamfundsorganisationer har i dag en fremtrædende plads i
udviklingssamarbejdet, men der findes ikke én anerkendt definition af de forskellige typer civilsamfundsorganisationer.

-YHZMOPMRKWPERHIRIJMRHIWIRQERKJSPHMKLIHEJorganisationsformer
i civilsamfundet'73 'MZMP7SGMIX]3VKERMWEXMSRW IVHIRFVIHIWXI
SKMRXIVREXMSREPXQIWXERZIRHXIFIXIKRIPWIJSVHMWWISVKERMWEXMSRIV
&IXIKRIPWIR2+3 2SR+SZIVRQIRXEP3VKERMWEXMSRW FVYKIWSKWo
FVIHXQIRSJXISQWXVVISVKERMWEXMSRIVHIVYHJVEIXLYQERM
XVXQIPPIQJSPOIPMKXIPPIVJEKPMKXEJWXEVFINHIVJSVEXWXXXISK
LNPTIERHVIKVYTTIV)RWVPMKKVYTTIIVHIREXMSREPI6HI
/SVWWIPWOEFIVWSQJMRHIWMEPPIPERHIHIVLEVYRHIVWOVIZIX
+IRrZIOSRZIRXMSRIVRI

}}
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,IVYHSZIVIVHIVIXZPHEJWoOEPHXJSPOIPMKISVKERMWEXMS

RIV(MWWISVKERMWEXMSRIVIVSJXIREXMSREPIIPPIVVIKMSREPISVKERMWE
XMSRIVSKFIZKIPWIVLZSVJSPOSVKERMWIVIVWMKJSVEXZEVIXEKI
IKRIMRXIVIWWIV(IXOERJSVIOWIQTIPZVIFSRHIFIZKIPWIVSK
JEKJSVIRMRKIV,IVXMPOSQQIVSVKERMWEXMSRIVQIHJSOYWToWVPMKX
YHWEXXIFIJSPORMRKWKVYTTIVWSQIOWIQTIPZMWOEWXIPWISKQIR
RIWOIVQIHLERHMGET)RHIPEJHIJSPOIPMKISVKERMWEXMSRIVFIXIK
RIWKVWVSHWSVKERMWEXMSRIVIPPIVSJXI'&3W 'SQQYRMX]&EWIH
3VKERMWEXMSRW (IJMRHIWMHIJPIWXIYHZMOPMRKWPERHI,IVSVKERM
WIVIWJSPOToPSOEPXRMZIEYJSVEXZEVIXEKIIKRIMRXIVIWWIVSKSV
KERMWIVIIKIRYHZMOPMRKIOWIQTIPZMWMJSVQEJWIPZLNPTWKVYTTIV

Selv om der er væsentlige forskelle mellem typer af organisationer, er der ofte stærke bånd og kontakter på kryds og tværs af
civilsamfundet. I mange tilfælde udgør disse et grundlag for effektive alliancer, som kan sikre bred opbakning til indsatsen for
at forbedre fattige menneskers vilkår. I andre tilfælde præges
civilsamfundet af voldsom rivalisering og kamp om adgang til
offentlige myndigheder og internationale bistandsorganisationer. Der har i udviklingsarbejdet været en voksende interesse
for at støtte netværk blandt civilsamfundsorganisationer, dels
for at give indsatsen større rækkevidde, dels for at undgå at
blive taget til indtægt for særinteresser og endelig for at give
rum for erfaringsudveksling og kapacitetsudvikling.

OZMRHIKVYTTIVIXG
(IVXMPOSQQIVOMVOIPMKISKERHVIVIPMKMWISVKERMWEXMSRIVWEQXHI
XVEHMXMSRIPPISVKERMWEXMSRIV7MHWXRZRXISQJEXXIVWoOEPHXI¨XVEHM
XMSRIPPI©TSPMXMWOIWSGMEPIOYPXYVIPPISKIXRMWOIWXVYOXYVIVSJXIWX
ToPERHWF]IPPIVPSOEPSQVoHIRMZIEY)RHIPMKIVHIVHIOYPXYVIPPI
SVKERMWEXMSRIVWSQFoHIOERSQJEXXIKVYTTIVMRHIRJSVOYPXYVSK
WTSVX
3KWoMRXIVREXMSREPIRIXZVOWTMPPIVIRVSPPIMGMZMPWEQJYRHIXMYH
ZMOPMRKWPERHIRI(IXKPHIVFoHISVKERMWEXMSRIVQIHXXWEQEV
FINHIRHIMRXIVREXMSREPIWXVYOXYVIV IOWIQTIPZMW7EZIXLI'LMPHVIR
-RXIVREXMSREPSK'EVI-RXIVREXMSREP WEQXPWIVIRIXZVOHIVWKIV
EXJVIQQIWEQEVFINHISKZMHIRWYHZIOWPMRKQIPPIQJSVWOIPPMKIHIPI

Ønsket om at støtte civilsamfundsorganisationer giver ofte
anledning til vanskelige overvejelser. Her kan nævnes hele
kompleksiteten i civilsamfundet, hvor der kan være brug for
at kortlægge de væsentlige aktører samt kende til udviklingen
i deres indbyrdes forhold. Tilsvarende er det vigtigt at vurdere
såvel legitimitet, vilje og kapacitet til at udtrykke og repræsentere fattige menneskers interesser som organisationernes kapacitet til at formulere og gennemføre programmer med den
fornødne effektivitet. Her bliver det centralt, hvordan civilsamfundsorganisationer både sikrer den nødvendige faglige
tyngde og professionalisme og fastholder, at kampen mod fattigdom indeholder grundlæggende politiske dimensioner, der
ikke kan reduceres til simple tekniske løsninger.

EJGMZMPWEQJYRHIXZIVHIRSZIV7MHWXRZRXISQJEXXIVFPERHXERHVI
'-:-'97WSQKIRRIQIXKPSFEPXWEQEVFINHIWKIVEXWX]VOI
GMZMPWEQJYRHIXWHIPXEKIPWISKLERHPIOVEJXSZIVEPXMZIVHIR

I udviklingssamarbejdet har donorerne ofte efterspurgt mere
formaliserede organisationsformer. Dette kan stå i modsætning
til ønsket om at formidle støtte direkte til marginaliserede men-
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nesker, hvis organisationsformer ofte er mindre formelle og
vedvarende. Der har fra donorside været en voksende interesse
for at støtte fonde, der henvender sig til et bredt udsnit af civilsamfundsorganisationer, og hvis midler forvaltes som en selvejende institution og med mere fleksible ansøgningsprocedurer.
1ERKJSPHMKIVSPPIVJSVGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIV

På tværs af de forskellige organisationstyper er det et fremtrædende træk i de senere års udvikling, at civilsamfundsorganisationer – f.eks. handicaporganisationerne – har bevæget sig fra
et umiddelbart fokus på konkrete forbedringer i medlemmernes dagligdag til en langt bredere og mere krævende indsats for
marginaliseredes rettigheder. Det nye og udfordrende har for
mange organisationer været at få skabt stærke koblinger mellem lokale aktiviteter og målgruppens umiddelbare behov på
den ene side og på den anden side nationale og internationale
dagsordener, der giver muligheder for og sætter rammer om
forpligtende politiske beslutninger om forbedrede rettigheder.
Der er således også en omfattende variation i, hvordan civilsamfundsorganisationer forvalter deres mandat og relationer
til myndigheder. Civilsamfundsorganisationer udfylder en
særlig rolle, som på afgørende områder adskiller sig fra
statslige donorer og myndigheder i udviklingslandene.
Civilsamfundet kan være brobygger mellem på den ene side
statslige interesser og på den anden side marginaliserede
befolkningsgruppers muligheder for at komme til orde og
påvirke samfundsudviklingen.

Denne type civilsamfundsorganisationer kan i udviklingsprocessen medvirke til at:
t mobilisere og organisere lokalsamfund samt marginaliserede
befolkningsgrupper
t fremme fattige og marginaliserede menneskers og gruppers
rettigheder
t overvåge, at myndigheder og donorer lever op til løfter og
vedtagen politik
t sikre fattige mennesker adgang til basale serviceydelser
t bygge stærke koalitioner og netværk for at øge civilsamfundets indflydelse
t inspirere og udfordre offentlige myndigheder gennem et
samarbejde om innovative metoder og et fokus på særligt
udsatte befolkningsgrupper
t rejse nye økonomiske, vidensmæssige og politiske ressourcer
gennem et globalt samarbejde.
Der er stor forskel på civilsamfundets historie og sammensætning på de tre kontinenter, hvor Danmark har samarbejdslande,
og erfaringer fra Latinamerika kan f.eks. ikke umiddelbart kopieres til Afrika eller Asien. Samtidig varierer civilsamfundets
organisering fra land til land, og samarbejdet må derfor baseres
på en konkret vurdering af civilsamfundets karakteristika i det
enkelte land.
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For at understøtte målopfyldelsen vil en række grundlæggende
operationelle principper skulle reflekteres i de enkelte indsatsers planlægning, design og gennemførelse.
7XXXIXMPOETEGMXIXWSTF]KRMRK

Både i forbindelse med indsatser støttet gennem danske civilsamfundsorganisationer og direkte gennem den danske statslige bistand vil organisering og kapacitetsudvikling udgøre et
væsentligt element. Styrket kapacitet er vigtig i sig selv, men er
endvidere en forudsætning for opnåelse af en række andre mål
i denne strategi.
Kapacitetsudvikling kan omfatte styrkelse af partnernes:
t evne og organisering til gennemførelse af de ønskede og aftalte indsatser, herunder monitorering, læring og revidering
undervejs
t evne til at gennemføre lobby- og fortalervirksomhed, således at partneren selv kan udtrykke behov og fremme sine
interesser
t evne til at informere, oplyse og gennemføre kampagner,
der har til hensigt at øge viden, ændre holdninger og handlinger hos målgruppen, ligesom evnen og viljen til at informere åbent om organisationen selv og dens aktiviteter
styrkes
t adgang og evne til at indgå i netværk med ligesindede organisationer – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
I netværk kan deltagerne samles om en fælles sag, udveksle
erfaringer og fremme koordinering af komplementære
indsatser.

4PEOEXIVM+LEREMRJSVQIVIVSQVMWMOSIRZIHLMZEMHW

Kapacitetsudvikling vil ofte også indeholde overførsel af viden
og erfaringer, f.eks. fra danske eller andre samarbejdspartnere,
der har en særlig relevant faglig, teknisk eller organisatorisk
baggrund.
7XXXIXMPJSVXEPIVZMVOWSQLIH

Danmark støtter, at civilsamfundsorganisationer engagerer sig i
fortalervirksomhed, som kan foregå både lokalt, nationalt, regionalt og internationalt. Fortalervirksomhed gennemføres
med henblik på at sikre varige ændringer og forbedringer som
følge af den konkrete indsats eller som generel interessevaretagelse for målgruppen.
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Med globaliseringen har stadig flere problemstillinger fået en
international dimension – og få spørgsmål er alene nationale
eller lokale. Derfor er der et voksende behov for, at komplekse
globale dagsordener sammenholdes med fattige menneskers erfaringer, levevilkår og forventninger.
Der kan ydes støtte til fortalervirksomhed, når:
t der demonstreres kendskab til relevante politiske, juridiske
og økonomiske forhold, processer og beslutningstagere, der
skal påvirkes for at skabe de ønskede langsigtede forandringer
t rollefordelingen mellem partnerne er klar – civilsamfundsorganisationerne i udviklingslande skal selv kunne tale deres
sag lokalt, nationalt og internationalt
t organisationerne kan tale med vægt i lokale, nationale eller
internationale fora på basis af faglig indsigt og konkret erfaring med forbedring af fattige menneskers levevilkår
t den danske støtte ikke anvendes af organisationerne til partipolitisk virksomhed i det pågældende udviklingsland.
7XXXIXMPWIVZMGI]HIPWIV

Aktiviteter med det formål at levere konkrete serviceydelser inden for f.eks. uddannelse eller sundhed eller at fremme indkomstskabende aktiviteter kan – i sammenhæng med kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed – indgå i forbindelse med
dansk støtte til civilsamfundsorganisationer. Gennem sådanne
aktiviteter skal der skabes grundlag for organisering og kapacitetsudvikling, fortalervirksomhed samt diskussion af de underliggende årsager til fattigdommen.

Der kan ydes støtte til serviceydelser, når der afhængig af den
konkrete kontekst:
t kan demonstreres en sammenhæng med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed, således at målgruppen får øget
politisk kapacitet og evne til at påvirke de underliggende årsager til fattigdom, ulighed og marginalisering
t er taget konkret stilling til den eksisterende rollefordeling
mellem statslige programmer og civilsamfundets aktiviteter, for at undgå dobbeltarbejde og etableringen af parallelstrukturer
t er tale om aktiviteter, der afprøver nye innovative metoder
eller skaber grobund for en folkelig mobilisering om f.eks.
sundhed eller uddannelse
t er sket en målretning mod fattige og marginaliserede grupper, der af politiske, etniske eller sociale årsager er udelukket
fra offentlig service og nationale programmer
t kan demonstreres mulighed for, at indsatsen kan kopieres af
andre, således at det er muligt at nå en større del af den marginaliserede gruppe
t i det konkrete tilfælde er taget højde for gældende konkurrencelovgivning.
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Ofte ønsker civilsamfundsorganisationer at engagere sig i
aktiviteter, der øger målgruppens ressourceadgang gennem
indkomstskabende aktiviteter. Motivationen er forståelig, idet
øget indtjening er et vigtigt element i bekæmpelse af fattigdom. Særligt i relation til mikrofinansiering viser erfaringer
imidlertid, at man gør klogt i at overlade udlånsvirksomhed
til specialiserede institutioner. Civilsamfundet kan dog spille
en vigtig rolle i fremme af sådanne ordninger.
Danmark kan yde støtte til indkomstskabende aktiviteter
når:
t partnerorganisationen har den fornødne faglige indsigt til at
kunne tilrettelægge og gennemføre sådanne aktiviteter
t der er fuld klarhed om de juridiske, administrative og ledelsesmæssige udfordringer, der følger med fordeling af ressourcer til målgruppen.
4EVXRIVZEPKSKTVQMWWIVJSVTEVXRIVWOEFIX

Partnervalget har naturligvis stor betydning for, om partnerskabet og støtten ultimativt fører til opnåelse af strategiens
overordnede mål.
I valget af partnere bør det tilstræbes at:
t fremme målsætningerne om mangfoldig og bred deltagelse,
og valget bør derfor også udgøre et reelt tilbud til grupper,
der er marginaliserede på grund af f.eks. social status, køn,
etnicitet, handicap og religion
t samarbejdet sker med de organisationer, der har vilje, evne
og folkelig legitimitet til at deltage i beslutningsprocesser,

samt med de formelle og uformelle organisationer, der
repræsenterer marginaliserede befolkningsgrupper.
Partnerskaberne kan sammensættes på mange måder, men følgende præmisser skal dog efterleves:
t Samarbejdspartnerne i udviklingslandene – og ikke de danske organisationer – skal have hovedansvar for gennemførelse af aktiviteterne. Alle indsatser bør derfor tilrettelægges
med henblik på i størst muligt omfang at kunne håndteres
af lokale samarbejdspartnere
t Danske organisationer skal give partnere i udviklingslandene gode muligheder for at deltage i internationale
netværk
t Der skal arbejdes for, at organisationer, der modtager dansk
støtte, sammensætter deres finansiering med midler fra flere
forskellige kilder, således at den finansielle sikkerhed ikke
alene afhænger af danske bidrag.
(IHERWOIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVWFMHVEK
XMPTEVXRIVWOEFIVRI

Danske civilsamfundsorganisationer modtager økonomiske bidrag, der gør det muligt for samarbejdspartnere at udvikle og
gennemføre udviklingsaktiviteter. Det er dog vigtigt, at danske
organisationers bidrag ikke alene er finansielle. Tillægsværdien
i partnerskaberne skal ses i bidrag inden for en række forskellige områder:
t Fagligt: Den danske organisation bidrager til fremme af
faglig viden og indsigt til gavn for partnerens udviklingsarbejde
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t Folkelige kontakter og oplysning: Partnerskabet bidrager til at
styrke f.eks. folkelige kontakter mellem medlemmer, bagland og lokalsamfund i Danmark og i udviklingslandene og
sikrer en konkret oplysningsindsats om partnerens arbejde
t Internationale dagsordener: Samarbejdet med den danske organisation giver partneren bedre muligheder for at koble
dens arbejde og erfaringer til bredere internationale og
globale dagsordener, bl.a. gennem adgang til internationale
netværk
t Rettigheder: Den danske organisation kan overføre viden om
grundlæggende rettigheder inden for sit arbejdsfelt og anvendelsen af disse i praksis
t Beskyttelse: Kontakt til en dansk partner kan være et værn
mod overgreb og pres fra stat og politikere
t Mangfoldighed: De danske organisationers mangfoldighed
bidrager til større mangfoldighed i udviklingslandene og
dermed nås en række marginaliserede grupper.
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Dette kapitel giver en beskrivelse af de samarbejdsformer, som
skal bidrage til at nå målsætningerne i strategien. Afsnit 5.1
omhandler det samarbejde, som forvaltes af de danske ambassader primært i programsamarbejdslandene. I afsnit 5.2 gennemgås samarbejdsformer i forhold til danske organisationers
udviklingsaktiviteter.
I lighed med anden dansk udviklingsbistand gælder det, at
støtte til civilsamfundsudvikling gives til indsatser i udviklingslande inden for de rammer, som vil fremgå af de årlige finanslove og i overensstemmelse med de administrative retningslinjer, der regulerer de forskellige samarbejdsformer.
(ERWOWEQEVFINHIQIHGMZMPWEQJYRHIXMYHZMOPMRKWPERHIRI

Dette afsnit omhandler ambassadernes roller samt de samarbejdsformer, der anvendes i støtten til civilsamfundet inden for
rammerne af dansk bilateralt udviklingssamarbejde.
5.1.1. Analyser af civilsamfundets rolle

Ambassaderne vil anvende analyser af civilsamfundets sammensætning, ramme- og arbejdsbetingelser, styrker og svagheder, repræsentativitet og roller som bidrag til landestrategier og
i tilrettelæggelse af den mest hensigtsmæssige civilsamfundsstøtte. Som hovedregel vil man trække på foreliggende analyser
eller udarbejde sådanne vurderinger i fællesskab med donorer
og/eller nationale myndigheder. I særlige tilfælde vil det dog
være relevant at udarbejde egentlige landeanalyser af civilsamfundets karakteristika.
Tilsvarende vil der i varierende omfang være behov for undersøgelser af civilsamfundets rolle og kapacitet i forbindelse med

udformning af sektorprogramstøtte. Hvor Danmark er ledende
donor inden for en bestemt sektor, eller hvor der er tale om
programmer for god regeringsførelse, fremme af demokrati og
menneskerettigheder vil Danmark arbejde for, at analyser af
civilsamfundet indgår som en del af de samlede analyser, der
foretages af området. Danske civilsamfundsorganisationer og
lokale samarbejdspartnere vil ofte med baggrund i mangeårig
erfaring fra de pågældende lande kunne bidrage til sådanne
studier.
5.1.2. Sektorprogramstøtte

Sektorprogramstøtten vil i relevante tilfælde omfatte støtte til
kapacitetsudvikling af statslige samarbejdspartnere, der sætter
dem i stand til mest hensigtsmæssigt at inddrage og fremme folkelig deltagelse i programmerne samt offentlighed i forvaltningen. Det skal samtidig sikres, at relevante lokale civilsamfundsorganisationer inddrages i dialog om planlægning, overvågning
og evaluering af dansk-støttede programmer. Inden for sektorprogrammer kan lokale civilsamfundsorganisationer være særligt kvalificerede til at fremme mobilisering og organisering af
lokalsamfund og gennemføre informationskampagner.
Danmark vil i sit samarbejde med andre donorer arbejde for, at
der i forbindelse med gennemførelse af bredere reformprogrammer afsættes ressourcer til aktivt at inddrage og fremme
civilsamfundsinteresser i sektorpolitikker og andre strategiske
bistandsindsatser. I tilrettelægningen og prioriteringen af
denne indsats vil danske folkelige organisationer i en række
sammenhænge kunne yde værdifulde bidrag.
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Programmer især inden for det sociale område involverer i flere
af de danske programsamarbejdslande private aktører, herunder
civilsamfundsorganisationer. I andre lande har civilsamfundsorganisationer i årtier drevet f.eks. sundheds- og uddannelsesinstitutioner på grund af fraværet af statslig kapacitet på området.
Der skal også i disse tilfælde søges skabt bedre rammer for civilsamfundsorganisationers deltagelse i opgaveløsningen, f.eks.
med brug af Offentlige Private Partnerskaber (OPP), hvor privatdrevne institutioner sikres offentlig støtte til driftsudgifter.
Danmark vil samarbejde med myndigheder i programsamarbejdslandene og andre donorer om at skabe klarere rammer
for civilsamfundets roller i forbindelse med decentralisering
og udlicitering.
5.1.3. Direkte samarbejde med lokale
civilsamfundsorganisationer

Der vil fortsat blive ydet danske bidrag direkte til aktiviteter,
som lokale civilsamfundsorganisationer gennemfører. Danmark vil arbejde for, at der i programsamarbejdslandene anvendes forskellige støttemekanismer, således at der ikke opstår
afhængighed af hverken stat eller enkeltstående finansieringsinstitutioner. Fra ambassadernes side vil man løbende føre en
åben dialog med de stedlige myndigheder om, hvordan donorer som Danmark bedst støtter civilsamfundets udvikling.

7]HEJVMOERWOSVKERMWEXMSRWKIVEXMRWTMVIVIPSOEPFIJSPORMRKIRM
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Danske organisationer råder over betydelig erfaring med støtte
til civilsamfundsorganisationer i en række danske programsamarbejdslande og kan med fordel konsulteres i forbindelse med
valg af samarbejdspartnere blandt civilsamfundsorganisationer
i det pågældende land.

mangfoldighed og ikke kun henvender sig til en snæver gruppe
af organisationer. Finansieringsmekanismerne bør desuden
omfatte støtte og rådgivning, der bidrager til kapacitetsudvikling med henblik på at højne kvaliteten af indsatserne.
5.1.4. Dialog og rapportering

Den decentrale bevillingskompetence
Danske ambassader har mulighed for at støtte lokale initiativer
i programsamarbejdslandene med midler fra den decentrale
bevillingskompetence. Ofte bruges disse ressourcer til at imødekomme henvendelser fra lokale civilsamfundsorganisationer.
Bevillingskompetencen anvendes med afsæt i nærværende strategi, når der ydes støtte til udviklingsindsatser, der udføres af
lokale civilsamfundsorganisationer.
Nye finansieringsmekanismer
Danmark vil i programsamarbejdslandene, hvor det er relevant, søge et samarbejde med andre donorer om etablering af
fælles finansieringsmekanismer om f.eks. støtte til fremme af
menneskerettigheder, som er langsigtede, bæredygtige og uafhængige af de stedlige myndigheders kontrol. Dette vil ske i
konsultation med lokale civilsamfundsorganisationer. Lokale
støttemekanismer såsom fælles puljer og fonde til civilsamfundet i udviklingslandene skal afhængig af den konkrete kontekst
administreres i overensstemmelse med national lovgivning og
god forvaltningsskik. Administrationen kan varetages af private
organisationer/institutioner, der har en indgående erfaring og
faglig kompetence til at arbejde strategisk med civilsamfundet i
det pågældende land. Der skal lægges vægt på at udvikle støtteformer og forvaltningsprincipper, der fremmer civilsamfundets

Ambassaderne vil fastholde en løbende dialog med samarbejdspartnere inden for civilsamfundet. Dialogen vil især omhandle
emner med relation til dansk-støttede sektorprogrammer og
øvrig bistandsindsats, således at civilsamfundsperspektiver og
erfaringer kan medvirke til at kvalificere disse aktiviteter. Ligeledes drøfter ambassaderne efter behov rammebetingelserne for
civilsamfundets arbejde med såvel myndigheder som repræsentanter for civilsamfundet. Ambassaderne arrangerer mindst en
årlig drøftelse af ovenstående emner med samarbejdspartnere
blandt civilsamfundet og danske organisationer, der arbejder i
det pågældende land.
(ERWOIGMZMPWEQJYRHWSVKERMWEXMSRIVWWEQEVFINHIQIH
GMZMPWEQJYRHIXMYHZMOPMRKWPERHIRI

Dette afsnit omhandler de samarbejds- og finansieringsformer,
der kan støttes med statslig bistand kanaliseret gennem danske
private organisationer (NGO-bistanden).
5.2.1. Samarbejde under rammeaftaler

Danske organisationer, der har indgået rammeaftaler, kan ud
fra egne visioner og målsætninger udvikle langsigtede, strategisk tilrettelagte programmer i samarbejde med deres partnere
i udviklingslandene. Det flerårige finansieringsperspektiv skaber ro til effektiv drift og kapacitetsudvikling af såvel de danske
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organisationer som samarbejdspartnerne. En rammeaftale giver
ligeledes fleksibilitet til at tilpasse aktiviteterne til indvundne
erfaringer og ændrede forudsætninger. Grundtanken er, at
rammeorganisationerne inden for de givne rammer selv identificerer, planlægger, iværksætter, gennemfører, overvåger og evaluerer egne bistandsaktiviteter. Aktiviteterne inden for rammeaftalerne koncentreres om organisationernes kerneområder,
herunder eventuel opfølgning på udviklingsorienterede nødhjælpsindsatser.
Der er i øjeblikket indgået rammeaftaler med Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors,
IBIS, CARE Danmark og Red Barnet. Rammeaftaler kan
indgås med yderligere organisationer, når forudsætninger
herfor er til stede i form af relevans af organisationens mandat og programsigte samt på baggrund af kapacitetsvurderinger. Tilsvarende vurderer Udenrigsministeriet eksisterende aftaler efter behov. Finansieringen sker med direkte hjemmel i
de årlige finanslove og reguleres i forhold til de opnåede resultater vurderet i sammenhæng med de bistandspolitiske
målsætninger og principper.
5.2.2. Andre samarbejdsformer med danske organisationer

Organisationer med den fornødne kapacitet, der ikke har rammeaftaler, kan søge om tilskud til at gennemføre aktiviteter i
samarbejde med partnere i udviklingslandene i form af programaftaler, større enkeltprojekter og allianceprogrammer. Det
vil i tilknytning hertil være muligt at søge om støtte til forundersøgelser og evalueringer. Den samlede ramme for disse aktiviteter fremgår af de årlige finanslove.

Programaftaler
Sigtet med programaftaler er at tilvejebringe grundlag for
samlede indsatser, der sikrer større tyngde, mere kontinuitet
og bedre dialog med samarbejdspartnere i udviklingslandene. Støtte til programaftaler vil kunne søges af organisationer, der i deres virke har et tydeligt strategisk fokus
(geografisk, sektor- eller temamæssigt), som gør det relevant
at samle organisationens aktiviteter eller dele heraf i et
samlet program frem for at gennemføre enkeltstående projekter. Indgåelse af programaftaler vil ske på baggrund af
kapacitetsvurderinger.
Enkeltprojekter
Der kan søges om støtte til større enkeltprojekter på områder,
hvor der ikke ydes tilskud gennem programaftaler. Der stilles
også i disse tilfælde krav om dokumentation vedrørende faglig
ekspertise, landekendskab, hensigtsmæssig koordinering og
samarbejde med partnere i udviklingslandene. Hovedparten af
støtten til de danske organisationer, der gennemfører mere
omfattende udviklingsarbejde, vil dog på længere sigt blive
søgt kanaliseret gennem ramme- og programaftaler.
Allianceprogrammer
Allianceprogrammer skal stimulere til øget samarbejde og læring mellem organisationer med forskellig strategisk fokus og
komplementære kernekompetencer samt gennem inddragelse af
andre aktører herunder erhvervsliv og forskningsinstitutioner.
Hensigten er endvidere at bidrage til mere sammenhængende
indsatser, der øger kvaliteten af bistanden i modtagerlandene.
Der vil kunne ydes støtte til såvel programgennemførende alli-
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ancer samt til alliancer, der styrker internationale tematiske fortalernetværk.

samarbejde. Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der kan støttes
under de øvrige puljeordninger.

5.2.3. Samarbejde under puljeordninger

Puljeordninger med paraplyorganisationer
Med disse ordninger gives mulighed for, at danske paraplyorganisationer kan bistå deres danske medlemsforeninger med
faglig rådgivning samt økonomisk støtte til mindre udviklingsprojekter og partnerskabsaktiviteter med søsterorganisationer i udviklingslandene. Der kan endvidere ydes støtte til
udsendelse af frivillige. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotaktiviteter med mulige
samarbejdspartnere i udviklingslandene. Der er i øjeblikket
indgået puljeaftaler med Danske Handicaporganisationer,
Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Puljeordninger kan inden for afgrænsede beløbsrammer yde
støtte til enkeltstående udviklingsaktiviteter og andre mindre
aktiviteter, hvortil der afhængig af bevillingernes størrelse stilles
mindre omfattende krav til faglig og administrativ kapacitet.
Administrationen af disse ordninger varetages af de danske organisationer selv, og finansieringen sker i lighed med rammeaftalerne med direkte hjemmel i de årlige finanslove.
Projektrådgivningens konsulentordning og projektpulje
Projektrådgivningen driver en konsulentordning, der har til
formål at styrke danske organisationers kapacitet og højne kvaliteten af deres indsatser som led i udmøntningen af denne
strategi. Endvidere er det målsætningen at styrke folkelig deltagelse i synliggørelse, forankring af og samarbejde om civilsamfundsstøtten i Danmark, herunder yde en indsats for at styrke
deltagelse af grupper med særlige ressourcer og/eller vilkår, herunder flygtninge- og indvandrergrupper.
For at støtte organisationer, der ikke har ønske om – eller den
fornødne faglige kapacitet til – at gennemføre større sammenhængende udviklingsaktiviteter, forvalter Projektrådgivningen
en projektpulje, hvor kravene afstemmes til aktiviteternes omfang, ansøgningsbeløb og det forhold, at mange ansøgende
organisationer overvejende baserer deres arbejde på frivillige
indsatser. Støtten kan gives både til afsluttende forberedelse af
projektforslag og til enkeltstående projekter samt partnerskabs-

Renoverings- og forsendelsesordning
Der kan ydes tilskud til danske foreninger og enkeltpersoner
med henblik på renovering og forsendelse af brugt og doneret
udstyr indsamlet i Danmark. Sigtet er bl.a. at skabe interesse
for og dialog i Danmark om udviklingssamarbejdet med civilsamfund i udviklingslandene, og at der blandt modtagerne i
udviklingslandene ligeledes skabes øget folkelig deltagelse i udviklingsprocessen. Der er indgået aftale med Mellemfolkeligt
Samvirke om administrationen af denne ordning.
Faglige netværk og kapacitetsudvikling
Hensigten er at støtte en fælles platform for netværksarbejde,
der bidrager til kapacitetsudvikling af danske organisationer.
Der vil kunne ydes støtte til kapacitetsudvikling på strategisk
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vigtige områder, hvor temaet rækker ud over den enkelte organisations virkefelt. Aktiviteterne kan bl.a. omfatte indsatser
under brede temaer, smallere forløb med et snævert tematisk
fokus, eller enkeltstående aktiviteter og arrangementer. Netværksarbejdet skal endvidere give rum og fleksibilitet til udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling.
5.2.4. Dialog og rapportering

Udenrigsministeriet inddrager løbende danske organisationer i
en dialog om fremdriften i deres arbejde samt om indhøstede
erfaringer. For de større organisationer med rammeaftaler og
aftaler om puljeordninger afholdes der årlige konsultationer
med afsæt i rapporteringsformater, som fastsættes i de administrative retningslinjer for civilsamfundsstøtten. Her gennemgås
resultater, indvundne erfaringer, ny udvikling i samarbejdsrelationer og indtrufne vanskeligheder samt organisationernes folkelige forankring.
Danske organisationer opfordres også til at indgå i løbende
dialog med den bredere danske ressourcebase (herunder forskning, konsulentvirksomhed og privat erhvervsliv i øvrigt), således at erfaringer med civilsamfundsstøtte kan bidrage til at
kvalificere den samlede danske bistandsindsats.

Der afholdes årligt et møde med repræsentanter for de danske
organisationer med henblik på bl.a. at følge op på målsætningerne i strategien. I forlængelse af tidligere positive erfaringer –
og når det synes relevant – vil Udenrigsministeriet sammen
med repræsentanter for danske organisationer desuden tage
initiativ til afholdelse af NGO-træf eller lignende arrangementer, der inddrager bredere kredse af interessenter i forhold til
strategien.
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Det er en afgørende kvalitet i civilsamfundets rolle i udviklingsarbejdet, at man engagerer og involverer brede samfundskræfter
i sit arbejde. Dette gælder i Danmark såvel som i udviklingslandene. Der har i de senere år været lagt stor vægt på, at private
danske organisationer målrettet arbejder for at fastholde og udvikle deres folkelige forankring.
Det er vigtigt også i de kommende år at fastholde en bred
tilgang i dette arbejde. Mangfoldighed i det danske civilsamfund er en afgørende kvalitet, og derfor vil de enkelte organisationer vælge forskellige parametre i dette arbejde. Nogle har
f.eks. tydelige fordele i kraft af et stort antal medlemmer, andre har komparative fordele i forhold til landsindsamlinger, og
andre er i stand til at mobilisere et omfattende frivilligt engagement til støtte for deres arbejde.
Der er formuleret målsætninger og stilles konkrete krav for
især rammeaftaleorganisationerne. Disse udfordringer vedrørende bl.a. medlemstal og egenfinansiering er blevet taget op af
organisationerne med gode resultater. Der er i de kommende
år behov for at konsolidere og nuancere indsatsen med afsæt i
den enkelte organisations egenart.
Danmark ønsker også at styrke civilsamfundets folkelige forankring i udviklingslandene og dermed dets bredere troværdighed og legitimitet. Både gennem partnerskaber mellem danske
civilsamfundsorganisationer og lokale organisationer i udviklingslandene – og igennem ambassadernes støtte til lokale initiativer – skal der fokuseres på civilsamfundets rolle i forhold

til at organisere, mobilisere og engagere folkelig deltagelse i udviklingsprocessen. I de kommende år skal fokus gradvis flyttes
mod fattige menneskers egne organisationer.
Det er vigtigt at opfatte organisationerne i udviklingslandenes
folkelige forankring og bredere legitimitet som andet og mere
end medlemstal og evne til at levere regnskaber uden påtegninger. Civilsamfundsorganisationer kan f.eks. nyde stor respekt
og anerkendelse i kraft af deres evne til at nå ud til og engagere
fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper.
Dette fokus på organisationernes ‘indre liv’ skal komplementeres af tiltag, der fremmer bredere netværk og alliancer mellem
civilsamfundsorganisationer i udviklingslande. Det gælder
f.eks. behovet for større kontakt mellem nationale civilsamfundsorganisationer – tit med kontor i landets hovedstad – og
lokale folkelige grupper (CBO’er), ofte med en forankring i
landområderne.
Danmark vil sammen med øvrige donorer lægge vægt på, at civilsamfundsorganisationer i de enkelte udviklingslande styrker
deres indbyrdes samarbejde og koordination. I civilsamfundet
er der også behov for en mere effektiv indsats, hvor transaktionsomkostninger er de lavest mulige, de forskellige partneres
indbyrdes tillægsværdi gøres tydelig med fokus på resultater og
tydelige indsatsområder med respekt for det grundlæggende
ønske om mangfoldighed.
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Civilsamfundsorganisationer har samlet set omfattende netværk og kontaktflader i de samfund, hvor de arbejder. Det gælder for organisationer – også i udviklingslande – at de har gode
forudsætninger for at nå en bred målgruppe med information
om deres indsats og om de bredere globale problemstillinger.
For mange indgår oplysningsarbejde da også som en integreret
del af deres arbejde. Det omfatter både konkrete tiltag, hvor
oplysning og informationskampagner anvendes for at øge effekten af udviklingsindsatsen, og tiltag for at øge bevidstheden
og skabe yderligere opbakning i Danmark til indsatsen.
Danmark vil invitere civilsamfundsorganisationerne til samarbejde om at gennemføre f.eks. folkeoplysningskampagner med
sigte på at øge bevidstheden om fattige menneskers sociale og
politiske rettigheder samt for at øge kendskabet til de globale
udviklingsproblemer, herunder i forhold til 2015 Målene. Nye
samarbejdsmuligheder vil blive undersøgt i de kommende år,
bl.a. i relation til øget dansk indsats vedrørende ‘public diplomacy’ og i tilknytning til internationale begivenheder som f.eks.
FN-topmøder. Denne indsats kan enten inddrage civilsamfundsorganisationer i udviklingslande eller i Danmark, men
den kan også basere sig på partnerskabsaftaler, hvor organisationer i Nord og Syd i fællesskab lancerer oplysningsinitiativer.
4VSKVEQVIPEXIVIXSTP]WRMRKKIRRIQJVXEJ
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Danske organisationer kan spille en vigtig rolle i at udbrede
kendskabet til og skabe forståelse for udviklingslandenes pro-

blemer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale
udviklingssamarbejde. Derfor vil man i ansøgninger om støtte
til civilsamfundsaktiviteter kunne medregne udgifter til programrelateret oplysning i Danmark. Oplysningsarbejdet tager
sit udgangspunkt i organisationernes konkrete samarbejde i
udviklingslandene og kan anvendes til større samlede oplysningsindsatser, der ikke nødvendigvis kun omhandler et konkret program eller projekt.
Det vil løbende blive vurderet, hvordan kvaliteten i denne oplysningsindsats kan forbedres, dels i forhold til at udvikle nye
metoder og inddrage nye medier, dels i forbindelse med vurdering af, hvordan prioriterede målgrupper bedst inddrages. I den
sammenhæng vil muligheder for større samarbejde mellem de
enkelte bevillingsmodtagere blive inddraget.
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Denne strategi omfatter præsentation af centrale begreber,
målsætninger og principper samt forskellige samarbejdsformer
for dansk støtte til civilsamfundsudvikling i Syd. Finansloven
fastsætter årligt, hvilke økonomiske ressourcer der afsættes til
denne indsats.
Som en global ramme for den samlede danske indsats vedrørende støtte til civilsamfundsudvikling omfatter strategien:
t den støtte til civilsamfundsorganisationer, der kanaliseres
gennem danske organisationer eller forvaltes direkte af
Udenrigsministeriet og de stedlige ambassader
t den statslige bilaterale bistand til myndigheder i udviklingslandene, hvor der ofte er indsatser af høj relevans for civilsamfundet
t den multilaterale bistand til de internationale organisationer,
hvor Danmark aktivt vil arbejde for, at man i disse organisationer understøtter og fremmer borgerinddragelse og fattige
menneskers rettigheder.
Strategien udmøntes i retningslinjer, der udarbejdes af Udenrigsministeriet vedrørende både danske organisationer og den
bilaterale bistand. Disse vil løbende blive opdateret på baggrund af indhøstede erfaringer og i dialog med centrale interne
og eksterne interessenter. Bevillinger til civilsamfundsstøtte
forvaltes af Udenrigsministeriet, ambassaderne og andre danske repræsentationer.

Udenrigsministeriet udarbejder på baggrund af strategien en
handlingsplan, som opstiller konkrete målsætninger og indikatorer for arbejdet med strategien. Der udarbejdes en årlig rapportering, hvori tendenser i forvaltningen af strategien samt
hovedtal for bevillingernes anvendelse rapporteres. Udmøntningen af strategien evalueres i 2012.
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