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ros, ny-orientering 
og nedskæringer

Det kan være en kompleks størrelse 
at lave udvikling. Det ved CiSus om-
kring 300 medlemsorganisationer alt 
for godt. kompleksiteten blev for alvor 
gjort tydelig i løbet af det seneste år, 
hvor udviklingsarbejdet gennem pul-
jerne blev rost af et review – og selv-
samme puljers tilskud fra finansloven 
blev beskåret med omkring 35 %. 

Status & perspektiver, som du læser 
her, er CiSus årsskrift med såvel nøgle-
tal som formandens beretning. Begge 
dele vil bære præg af kompleksiteten 
og de omskiftelige tider. 

udover beretningen er der i år en 
tekst om review, kerneydelserne og tre 
gode eksempler på resultater, CiSus 
medlemsorganisationer har opnået.

CiSu – CivilSamfunD i 
uDvikling
CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af 
293 folkelige foreninger i Danmark, der alle er engagerede 
i udviklingssamarbejde – enten som deres hovedformål 
eller som en del af deres aktiviteter.

•  medlemsorganisationerne er vidt 
forskellige og afspejler den mangfol-
dighed, der er en af CiSus værdier. på 
trods af deres forskellighed har de dog 
typisk det til fælles, at deres arbejde er 
baseret på en høj grad af frivillighed og 
et partnerskab med organisationer i 
udviklingslande.

•  Hvert år melder cirka 10 % af med-
lemsorganisationerne sig ud, mens 
lidt flere kommer til. medlemstallet er 
således støt stigende fra 30 i 1995 til 
293 i år. Du kan se CiSus medlemsli-
ste på cisu.dk/medlemsoversigt eller i 
midteromslaget på side 10 og 11.

•  alle medlemsorganisationer har ad-
gang til gratis rådgivning om, hvordan 
udviklingsprojekter og -programmer 
samt oplysningsaktiviteter kan tilret-
telægges og gennemføres, om strategi 
og organisationsudvikling, om samar-
bejde med partnere i udviklingslande 
og meget mere.

•  gennem rådgivning og kurser udvik-
ler CiSu medlemsforeningers faglige 
kompetencer for at styrke ligeværdige 
partnerskaber og fremme gensidige 
bidrag mellem danske organisationer 
og partnere i udviklingslande.

•  CiSu laver også træningsmateriale 
og faglige papirer om blandt andet 
projektplanlægning, finansielle stan-
darder, udviklingstrekanten, partner-
skaber og fortalervirksomhed. mate-
rialerne står til rådighed for alle via 
hjemmesiden www.cisu.dk

•  CiSu forvalter Civilsamfundspuljen på 
vegne af Danida. puljen støtter folkeli-
ge foreningers projekter i udviklings-
lande med op til 3,5 mio. kr. og 3-årige 
programmer med op til 10,5 mio. kr. 
i 2016 råder puljen over ca. 86 mio. 
kr. CiSu forvalter desuden en pulje til 
civilsamfundsindsatser indenfor kli-
ma- og miljø, samt en mindre pulje til 
oplysningsaktiviteter i Danmark. Som 
noget nyt vil CiSu også administrere en 
pulje til civilsamfundsindsatser i eu’s 
nabolande mod øst og sydøst.

•  CiSu repræsenterer sine medlemsfor-
eninger i globalt fokus og en række 
tværgående råd og udvalg. Desuden 
arbejder vi på at fremme medlems-
foreningernes interesser i forhold til 
udenrigsministeriet og folketinget.

•  udgifterne til rådgivning og kurser 
dækkes via tilskud fra Danida. Den 
politiske indsats på vegne af medlem-
merne finansieres alene via medlems-
kontingenter og andre egenindtægter.

•  CiSus medarbejdere rejser jævnligt i 
samarbejdslande i afrika, asien og la-
tinamerika. læring og erfaringer bliver 
stillet til rådighed for bl.a. medlems-
foreningerne, det øvrige bistandsmiljø 
samt de danske ambassader.

•  varige forandringer i udviklingslande, 
kræver også ændringer i Danmark. 
Derfor støtter CiSu oplysning, kam-
pagner og holdningsbearbejdning 
i Danmark via kurser, rådgivning og 
gennem CiSus egen oplysningspulje.
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CiSus økonomi

Økonomi

2015 blev et skelsættende år. for et år si-
den konstaterede CiSus generalforsam-
ling, at 2015 ville blive et skelsættende år. 
og det blev det, på både godt og ondt. 
verdenssamfundet vedtog nye fælles mål 
for verdens udvikling. kort tid efter vedtog 
folketinget omfattende nedskæringer på 
hele udviklingsbistanden og også på CiSus 
budget. vi havde ikke forestillet os så store 
nedskæringer, og derfor har bestyrelsen 
brugt størstedelen af vores kræfter på dem 
og den politiske situation i det forløbne år. vi 

har dog også nået en hel del af de ting, som 
generalforsamlingen sidste år vedtog med 
bestyrelsens ramme for 2015-16. 

Store nedskæringer 

CiSu blev beskåret med 36 % på sin faste 
bevilling på finansloven for 2016. Det er 
markant! Bestyrelsen udmøntede de fleste 
besparelser i et intensivt forløb fra oktober 
til februar. Den sidste mindre tilpasning af 
budgetterne har bestyrelsen valgt først at 

udmønte fuldt ud i juni, når vi har et bedre 
overblik over konsekvenserne af besparel-
serne. Der kender vi desuden den nye udvik-
lingsstrategi, som udenrigsministeren er ved 
at formulere. vi har på den måde ønsket at 
give rum for investering og nytænkning, så 
CiSu bliver ved med at være relevant. med-
lemsorganisationerne har set de første kon-
sekvenser allerede nu ved et mindre udbud 
af kurser, og ved at 12 ansøgere til Civilsam-
fundspuljen fik afslagsbreve i marts, på trods 
af at deres projekter var værd at støtte.

Resultat 2015

  13.603.034 
  151.636 
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  27.098.401 
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Revideret budget 2015 
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  25.000.000 
  390.884 
  392.711 
  200.668.202 

  13.482.225 
  120.098 
  161.566.614 
  25.000.000 
  390.884 
  392.711 
  200.952.532 

  -284.330 
0
0
0
0
0

  -284.330 

  -284.330 

Originalt budget 2015 

  12.588.907 
  120.098 
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Resultat 2014
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  836.767 
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0
0
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Omsætning
foreningen CiSu
indtægtsdifferentierende virksomhed
Civilsamfundspuljen
puljen for klima & miljø
fagligt fokus
reframing the message
omsætning i alt 

Omkostninger
foreningen CiSu
indtægtsdifferentierende virksomhed
Civilsamfundspuljen
puljen for klima & miljø
fagligt fokus  
reframing the message
omkostninger i alt 

Resultat
foreningen CiSu
indtægtsdifferentierende virksomhed
Civilsamfundspuljen
puljen for klima & miljø
fagligt fokus
reframing the message
resultat i alt 

et år meD omvæltninger  
og uDvikling 
Beretning fra CISUs bestyrelse. Sammen med Status & Perspektiver og formandens 
mundtlige beretning udgør denne beretning foreningens samlede årsberetning til 
generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens ramme for 2015-16

Bestyrelsen har fulgt udviklingen
•  Studietur til Holland om nedskæringer 

og ny-orientering
•  Uafbrudt orientering gennem 

udviklingspolitisk råd, 
samarbejdspartnere, embedsværk og 
politiske signaler

Samarbejde med Danida 
•  Fuld efterlevelse af aftaler med Danida 

om puljer og kapacitetsopbygning
•  Fastholdt tillid til, at CISUs og 

medlemsorganisationernes indsatser er 
værdifulde

Strategisk mål 1: Evne
•  Nye retningslinjer på vej for 

Civilsamfundspuljen, bl.a. med større 
fleksibilitet for mindre projekter

• Ny Naboskabspulje
•  Ideer fra medlemmer og bestyrelse 

tages med i kursusudbud
•  Indledende arbejde om at søge EU-

projekt om oplysning er i gang

Strategisk mål 2: Muligheder
• Stærkere kontakt til politikere
•  Grundig analyse af det frivillige 

arbejde hos CiSus medlemmer
•  Deltagelse i Globalt Fokus’ arbejde 

med verdensmål
•  Aktiv indsats for at opbygge Globalt 

fokus som nyt netværk

Strategisk mål 3: Indsatser
•  Insisteret på Civilsamfundspolitikkens 

vigtighed for udvikling og mindre 
organisationers rolle heri

•  CISUs Verdenskort som central 
ramme for formidling af resultater og 
information om Syd

•  Større formidling af cases fra 
medlemmernes arbejde

•  Høj prioritet, at Udenrigsministeriets 
review tog udgangspunkt i CiSus 
og medlemsorganisationernes egen 
virkelighed

CISUs seneste regnskab kan altid findes på cisu.dk/regnskab. 
Herunder finder du nøgletal og en kort beskrivelse fra 
regnskabet 2015:

Størstedelen af CiSus aktiviteter som rådgiv-
ning, kurser, faglig formidling og forvaltning 
af puljer er finansieret af udenrigsministeriet 
og er på finansloven. foreningsaktiviteter, 
såsom generalforsamling og politisk arbej-
de, betaler CiSus medlemsorganisationer for 
gennem deres kontingent. 

Finansiering og 
budgetter for 2015

CiSu forvaltede i 2015 to puljer for uden-
rigsministeriet; Civilsamfundspuljen med 
budget på 150 mio. kr. og puljen for klima 
og miljø med budget på 25 mio. kr. 
i sommeren 2015 afsluttede CiSu projektet 

reframing the message, et eu-finansieret 
kommunikationsprojekt i samarbejde med 
partnerorganisationerne Wilde ganzen, Hol-
land (lead) og Divoké Husy, tjekkiet. projektet 
kørte fra 2012-2015 og havde som formål at 
styrke  folkelige foreningers kommunikation 
og oplysningsarbejde. 

i 2015 afsluttede CiSu også projektet fag-
ligt fokus, som var finansieret af bevillinger 
fra ngo forum (sidenhen globalt fokus). i 
fagligt fokus blev der bl.a. udarbejdet en 
række værktøjer og diskussionspapirer om 
theory of Change, fortalervirksomhed, må-
ling af resultater og sydfunding, erfarings-
udveksling og en række arrangementer om 
disse emner. 

Årets økonomiske resultater

CiSus projekter og puljeforvaltning påvirker 
ikke resultatet, da uforbrugte midler altid skal 
returneres til puljerne. til generalforsamlingen 
i april 2015 godkendte CiSus medlemmer et 
foreningsbudget for 2015 med et forventet 
underskud på 364.817 kr. i sensommeren 
reviderede bestyrelsen og sekretariatet for-
eningsbudgettet for 2015 og godkendte en 
estimeret forbedring af årets resultat. Således 
blev det forventede underskud reguleret til 
284.330 kr. Som regnskabet viser, er det fak-
tiske resultat for 2015 et overskud på 13.220 
kr. forskellen mellem det oprindelige forven-
tede resultat og det faktiske resultat for 2015 
skyldes bl.a. reguleringer i timesatser og ka-
tegorier i udenrigsministeriets retningslinjer. 
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Svære beslutninger 
Bestyrelsen har kæmpet for at leve op til sit 
ansvar ved at træffe nogle meget svære be-
slutninger. vi har afskediget medarbejdere 
og ladet dygtige folk gå. vi har forsøgt at be-
vare de dele af sekretariatet, som understøt-
ter medlemsorganisationerne mest direkte. 
vi har sikret os, at CiSu fortsat kan opfylde 
sine forpligtelser over for både udenrigsmi-
nisterium og medlemsorganisationer. Det 
har været særligt svært for bestyrelsen at nå 
frem til de rette beslutninger om at sænke be-
løbsstørrelserne i Civilsamfundspuljen. vi har 
efter bedste evne set på CiSu som en helhed, 
sikret hele viften af medlemmer i foreningen 
og set ud over enkelte gruppers mere snævre 
interesser. Bestyrelsen har fastholdt, at alle 
små, støtteværdige projekter skal have bevil-
ling for at sikre mangfoldighed, nye aktører, 
partnerskabsaktiviteter og eksperimenter i 
puljen. vi har ønsket at bevare programmer-
ne som mulig modalitet – men på et meget 
lavt niveau. Desværre kommer mange flere 
støtteværdige større projekter til at få afslag 
på grund af for få midler i puljen, end vi hidtil 
har set. Bestyrelsen vil følge konsekvenserne 
af den valgte udmøntning af besparelserne 
tæt – og den fastlagte udmøntning gælder i 
første omgang kun for 2016.

Oplysning til de folkevalgte

forud for besparelserne lavede bestyrelsen 
og sekretariatet et solidt benarbejde for 
at fastholde civilsamfundets rolle i udvik-
lingsbistanden. folketingsvalget i sommer 
medførte en ny snæver regering, en minister 
uden tid til området og nye ordførere, som 
ikke kendte os. gennem blandt andet mø-
der med de relevante ordførere har vi gjort 
opmærksom på det vigtige arbejde, som Ci-
Sus medlemsorganisationer bidrager med. 
vi har fremhævet den frivillige indsats som et 

eksempler på 
ændringer efter 
nedskæringer

•  Lavere bevillingsstørrelser og 
flere afslag af gode ansøgninger i 
Civilsamfundspuljen

•  4,5 årsværk mindre på sekretariatet
•  Færre kurser, for eksempel slet ingen 

om oplysning
• Mere rådgivning via Skype
 

5 udviklings-
områder i CiSu
De nye emner, som CiSu arbejder med 
i foråret 2016 er
• FNs Verdensmål
• Frivillighed og oplysning
• Nye finansieringskilder
• Privatsektor-samarbejde
•  Skrøbelige situationer, nærområder, 

resiliens, diaspora og migranter

udviklingspolitisk 
råd
CiSu har en repræsentant i udviklings-
politisk råd, bestyrelsesmedlem vibeke 
tuxen. rådet er rådgivende for uden-
rigsministeren, hvad angår udviklings-
politik, landepolitikker og lignende. 
CiSu bruger pladsen i rådet til at yde 
indflydelse og få information om nye 
tiltag i Danida.

Bestyrelsens beretning

til de syv medlemsorganisationer og jeres 
partnere, der brugte tid på at tale med re-
view-teamet og vise jeres gode arbejde frem. 
Sekretariatet fik også ros med på vejen.

- De er dybt engagerede og erfarne. De 
forvalter puljen billigt, effektivt og med høj 
gennemsigtighed. De giver også rådgivning 
og træning af høj kvalitet og til medlemmer-
nes store tilfredshed. udenrigsministeriet har 
også været på et mere teknisk tilsynsbesøg, 
hvor CiSus forvaltning fik topkarakter. 

reviewet anbefalede, at CiSu arbejder vi-
dere med at vise, at CiSu sammen med med-
lemmerne bidrager til udvikling i verden. for 
det gør vi! og sekretariatet arbejder på at 
forbedre vores alle sammens kommunikati-
on, blandt andet gennem CiSus verdenskort. 

Sekretariatet vil fortsat levere rådgivning til 
medlemsorganisationerne i det omfang, der 
er behov for det. Den seneste evaluering af 
rådgivning viste, at 90 % er tilfredse med den 
rådgivning, de har fået. Bestyrelsen håber, 
at det vil fortsætte, selvom vi også her må 
prioritere CiSus ressourcer, for eksempel ved 
at bruge Skype noget mere. 

for at passe på ressourcerne indførte vi allerede 
før nedskæringerne en lav brugerbetaling på 
fyraftensmøder. Her i foråret er der desuden 
færre kurser, end vi er vant til. Det skyldes 
først og fremmest nedskæringer, men også at 
bestyrelsen vil gøre plads til, at sekretariatet 
sammen med medlemmerne kan undersøge 
nye muligheder for CiSu her til foråret. 

Nye muligheder

CiSu er i gang med at se på nye veje og 
muligheder, som opstår i den politiske kon-
tekst. CiSu skal være relevant i en ny politisk 
dagsorden. Samtidig skal vi holde fast i CiSus 
værdier og formål. Sekretariatet er i dialog 
med en lang række medlemsorganisationer 
for at få deres bud på, om og hvordan CiSu 
skal arbejde med fem emner, som står højt 
på den politiske dagsorden.

et eksempel er verdensmålene. De åbner 
for en ny måde at tale udvikling som en fælles 
global sag. for os som danske organisationer 
giver det mulighed for at koble vores arbejde 
ude i verden med vores arbejde hjemme. alt 

dette skal bidrage til, at alle vores mange or-
ganisationer fortsat har en fælles og relevant 
sammenslutning i CiSu. 

afslutningsvist vil bestyrelsen gerne tak-
ke alle – medlemsorganisationer, bevillings-
system og sekretariat – for, at i på engageret 
og konstruktiv vis tog fat på udfordringerne i 
2015. Det er netop dette fælles, konstruktive 
engagement, der giver os troen på, at vi kan 
gribe de muligheder og tackle de udfordrin-
ger, der også fremover vil vise sig.

på vegne af bestyrelsen
formand, louise Hindenburg

særligt kendetegn ved de små foreningernes 
udviklingsarbejde. Bestyrelsen har taget en 
meget aktiv del i det arbejde – vi vil vise, 
at CiSu består af almindelige, engagerede 
mennesker.

Det var en stor fornøjelse at se medlemsor-
ganisationerne komme på banen i efteråret 
for at bremse besparelserne for CiSu. mindst 
50 organisationer skrev individuelle breve til 
politikerne i slutningen af 2015 – og der blev 
lagt mærke til dem! Bestyrelsen er overbe-
vist om, at besparelsen ikke skyldes modvil-
je mod det arbejde, organisationerne laver. 
Det har både politikere og embedsfolk givet 
udtryk for. CiSus engagement er netop det, 
som sikrer politisk opbakning. vi kan vise po-
litikerne, at almindelige mennesker vil bruge 
deres kræfter på udvikling ude i verden. vi 
opfordrer derfor alle medlemsorganisationer 
til at blive ved med at møde op, skrive breve 
og indlæg og i det hele taget påvirke politi-
kerne. CiSu står stærkest, når vi går sammen 
om en fælles sag. Bestyrelsen håber nu at 
have lagt et godt fundament for at undgå 
flere nedskæringer i år.

Bland jer i den nye 
udviklingsstrategi! 

Det har været et hektisk år, men der venter 
stadig store udfordringer. inden sommer 
præsenterer udenrigsministeren sit forslag 
til en ny strategi for udviklingspolitik og 
humanitært arbejde. Den får betydning for 
både politisk og økonomisk prioritering på 
Christiansborg. Bestyrelsen følger arbejdet 

tæt, bl.a. gennem CiSus post i udviklings-
politisk råd. mange medlemsorganisationer 
har deltaget i den indledende dialog med 
ministeren. Bestyrelsen opfordrer alle til at 
deltage, når muligheden byder sig. vi må 
sikre, at civilsamfundet fastholder sin rolle i 
strategien, hvis vi vil fortsætte vores arbejde.

CISUs mission er 
stadig relevant
på trods af det dybe hug i CiSus budget har 
vi stadig et solidt grundlag for at lave rigtig 
meget godt arbejde. CiSu kan stadig leve 
op til sin mission om at støtte medlemsor-
ganisationerne.

Civilsamfundspuljens størrelse er på ni-
veau med året 2011. Det år havde vi 103 god-
kendte ansøgninger. Så fortvivl ikke – ikke 
helt i hvert fald. til sommer kommer der nye 
retningslinjer, som bl.a. vil gentænke adgan-
gen for nye ansøgere, samfinansiering og 
støtte til projekter i konfliktramte områder. 
oplysningspuljen og puljen for klima og 
miljø fortsætter, som vi kender dem, i 2016. 
i efteråret valgte både den ekstraordinære 
generalforsamling og udenrigsministeriet, 
at CiSu i 2016 skal forvalte en ny pulje for 
eu’s nabolande. flere medlemsorganisati-
oner har i årenes løb opfordret CiSu til at få 
sådan en pulje, og bestyrelsen håber, at de 
får god brug af den. 

udenrigsministeriet har lige gennemført 
et review af CiSu. De så særligt på, om pro-
jekterne i puljerne leverer resultater ude i 
verden. konklusionen er, at det gør de! tak 

Det var en stor fornøjelse at se medlemsorganisationerne
komme på banen i efteråret for at bremse besparelserne for CISU.

læs mere om 
• Puljerne, side 12-13
• Kurser, side 8
• Rådgivning, side 9
• Verdenskort, side 15
• Udenrigsministeriets review, side 14
•  Flotte resultater fra nogle medlemsor-

ganisationer, side 16-18
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Sammen med rådgivninger har kurserne været 
et holdepunkt og mødested for medlemsorga-
nisationer i mere end 20 år, og hvert år bliver 
der sat ny rekord i antal tilmeldte deltagere. 

Derfor var det da også med en let bævende, 
men sikker, hånd, at der blev indført deltager-
gebyr på fyraftensmøder i sommeren 2015.

- vi var spændte på, om det var en for stor 
barriere. – om det ville påvirke deltagerantallet, 
fortæller kursusansvarlig maria molde.

High Fives

De let klamme håndflader, da systemet gik i 
luften, blev dog afløst af high fives hen over 
efteråret. på trods af en pris på 50 kr., var 
kurserne stadig populære. og kvaliteten var 
mærkbar højere.

- vi indførte blandt andet gebyret, fordi for 
mange tilmeldte glemte at melde afbud, hvis 
de ikke kom alligevel. Det husker de nu, og det 

CiSus kurSer er StaDig populære 
troDS Betaling og neDSkæringer

Oprindeligt hed CISU Projektrådgivningen, og rådgivning er 
stadig en kerneydelse. Således er der hvert år omkring 400 
rådgivninger. I 2015 blev der registreret 405 rådgivninger i CISUs 
database, der danner et overblik over medlemsorganisationernes 
brug af CISUs ydelser. 

i december undersøgte CiSu, hvad de invol-
verede i rådgivningerne så syntes, om rådgiv-
ningen, og det var opløftende nyt i en svær tid: 
De fleste mener, at de selv er godt forberedte 
til rådgivningen og 90 % mener, at CiSu-råd-
giveren i høj grad er velforberedt. 9 % mener 
at rådgiveren i nogen grad er velforberedt.

- Det er vi naturligvis glade for, eftersom 
vi bestræber os på at være velforberedte, få 
dokumenter i god tid, lave sparring med en 
kollega og sætte os ind i opgaven, inden vi 

går til rådgivning. vi er rigtigt glade for, at 
80 % siger, at rådgivningen i høj grad er nyt-
tig for dem og 16 % siger at den i nogen grad 
er nyttig, siger rådgiver lotte asp mikkelsen.

rådgivninger bliver mest anvendt til kon-
kret projektformulering af ansøgninger til 
puljerne, som sparring på projektideer eller 
som opfølgning på et afslag eller bevillings-
systemets uddybende spørgsmål til en 
ansøgning. resultaterne af undersøgelsen 
bliver brugt internt til at forbedre rådgiv-

ningsydelser. Det vil også blive brugt som 
en del af CiSus monitorering såvel som 
rapportering til medlemsorganisationer og 
udenrigsministeriet.

- Det er et rigtig vigtigt redskab for os at 
have og giver medlemmerne en mulighed for 
at give CiSu feedback om deres udbytte og 
oplevelse af rådgivningsydelserne. vi er ble-
vet beriget med mange gode kommentarer, 
nogle kritiske og mange konstruktive forslag 
til vores arbejde fremadrettet. Det sætter vi 
stor pris på, siger lotte asp mikkelsen.

Hun minder om, at rådgivninger skal be-
stilles på nettet 14 dage før en ønsket dato.

- især i en tid med pres på ressourcer må 
vi opfordre til, at man følger retningslinjer-
ne, som står på siden. Det giver den bedste 
forberedelse for rådgiverne og dermed den 
bedste rådgivning, siger hun.

alle CiSus medlemsorganisationer kan få 
rådgivning, men husk:
•  Bestil altid rådgivning via CISUs hjemmeside og mindst to uger før den ønskede 

dato. for at sikre tid til forberedelse skal skriftligt materiale indsendes mindst en 
uge før rådgivningen.

•  Der vil fortsat udbydes rådgivningsdage i København.
•  Et øget antal rådgivninger (typisk andengangsrådgivninger) vil finde sted per Skype 

– dog efter nærmere aftale med organisationen.
•  Der afsættes cirka en til halvanden time per rådgivning.
•  Der bør altid være mindst to personer til stede fra medlemsorganisationen, så viden 

og erfaringer så vidt muligt deles og forankres i organisationen.
•  Søger en organisation flere projekter, vil man modtage rådgivning ud fra en ’peer 

to peer’ tilgang. Det betyder at organisationen skal planlægge behov og ønsker om 
rådgivning i god tid med de aktive projektgrupper.

Stor tilfreDSHeD meD 
råDgivning

Kurser Rådgivning

fra review:
overordnet set er rådgivningen brugbar 
og det giver bedre ansøgninger, projek-
ter og muligheder for succes.

10-20 % af rådgivningerne handler 
om organisatoriske og strategiske em-
ner. et eksempel: tanzibarn, en mindre 
organisation fra aarhus, der er i partner-
skab med en organisation i det nord-
lige tanzania, har gennem rådgivning 
fra CiSu udviklet sig fra at fokusere på 
fadderskab til at være en organisation, 
der støtter lokale partnere i at danne 
lokale foreninger. 

Det siger reviewet:
i slutningen af 2015 var CiSu underka-
stet et såkaldt review af eksperter ud-
peget af Danida. De så også på CiSus 
kurser.

Danidas review hæfter sig ved, at Ci-
Sus omkring 100 kurser hvert år har en 
deltagelse på omkring 1500 personer. 
De bemærker, at der generelt er rigtigt 
positive tilbagemeldinger. af rapporten 
fremgår det også, at medlemsorganisa-
tionernes projekter opnår bedre resul-
tater ved kursusdeltagelse.

mangfoldigheden i CiSus 300 med-
lemsorganisationer kommer også til 
udtryk i rapporten. nogle medlemor-
ganisationer giver udtryk for, at kurser-
ne er for akademiske. andre at de er for 
basale. rapporten konkluderer, at CiSu 
arbejder på at akkommodere alle typer 
af medlemsorganisationer. Desuden 
er der et ønske om dels flere hands-on 
praktiske projektimplementerings-kur-
ser, dels et større fokus på, hvordan man 
arbejder med kapacitetsopbygning med 
sin partner.

CISU vil i planlægningen af kurser frem-
over tage disse inputs med. 

Semester Fremmødte Frameldte Udeblevne
Forår 2014 58 % 36 % 6 %
Efterår 2014 54 % 42 % 4 %
Forår 2015 54 % 40 % 6 %
Efterår 2015 78 % 18 % 3 %
Forår 2016 95 % 5 % 0 %

Deltagerprocenten 
steg efter gebyr
Det har været et problem, at tilmeldte 
enten ikke mødte op eller meldte fra i 
allersidste øjeblik. efter deltagergebyret 
blev introduceret i efteråret 2015, er der 
flere tilmeldte, der møder op.  

i statistikken kan man desværre ikke 
se forskel på frameldte inden for fristens 
udløb og på for sent frameldte, der bør 
regnes for udeblevne. Derfor vil der i 
tallet for frameldte ”gemme” sig en del 
reelt udeblevne.

Fyraftensmøde, erfaringsworkshop, seminar. Kært barn har 
mange navne, og i CISU bliver de fælles møder og fælles 
kapacitetsopbygning samlet under den mundrette betegnelse 
’Kurser.’ 

giver langt bedre forberedelse til kurser, når 
man ved, hvor mange og hvem, der deltager, 
siger maria molde.

50 kr. for et fyraftensmøde dækker langt fra 
udgifterne, men det giver et fint tilskud, og så 
har det en størrelse, der får deltagere til lige 
at tænke sig om – uden at blive afskrækket.

- vi har tidligere set, enkelte kursusdelta-
gere melde sig til en hel kursusrække på en 
gang uden at komme til dem alle sammen. 
nu virker det til, at det sker mere veloverve-
jet, siger hun.

Nedskæringer kan mærkes

regeringens forslag til en finanslov for 2016 
blev offentliggjort netop, som forårets kursus-
program skulle sættes sammen. Der var lagt op 
til massive besparelser på godt 26 %. Bespa-
relser, der utvivlsomt  ville ramme kurserne.

- Det var en kæmpe mavepuster. Her stod vi 
og havde alle mulige fede idéer til nye kurser, 
ting vi ville prøve af samt selvfølgelig nogle 
helt essentielle og populære kurser. Hvad skul-
le skæres bort? Hvad kunne vi undvære? Det 
var virkeligt frustrerende, husker maria molde.

løsningen blev, at en række kurser nu kun 
afholdes en gang om året frem for hvert hal-
ve år, og at færre blev lagt fast. faktisk var der 
halvt så mange i kalenderen i foråret 2016 
som året før – 20 mod 40.

- nu hvor nogle kurser blev taget af pro-
grammet, er vi blevet mere fleksible i for-
hold til at reagere på aktuelle emner og lave 
kurser derefter. Her i foråret har vi allerede 
afholdt dens slags møder om nabolandene, 
CiSus rolle, udenrigsministerens rundtur i 
landet og om udvikling i nærområder, for-
tæller maria molde.

fleksibiliteten har også betydet, at CiSus 
trykte kursuskalender er udgået. til gengæld 
kan man altid se det igangværende halvårs 
kurser på kurser.cisu.dk og se de kommen-
de kurser i bunden af CiSus nyhedsbrev, der 
kommer hver anden uge.

Forår med perspektiver
rammerne for den danske udviklingsbi-
stand de næste mange år bliver formentlig 
lagt henover foråret og sommeren 2016, og 
konsekvenserne vil kunne mærkes helt ud 
i kursusplanlægningen hos CiSu. Derfor er 
det også svært at sige noget klart om frem-
tidens kurser. maria molde kan dog allerede 
se nogle perspektiver.

- vi har ambitioner om at videreudvikle 
arbejdet med erfaringsudveksling mellem 
medlemsorganisationer. Det kunne være om 
temaer som verdensmål, skrøbelige situatio-
ner og samarbejdet med den private sektor, 
siger hun.
- Det betyder også, at vi fortsætter tenden-
sen, hvor der er færre traditionelle kurser, 
men det er svært at sætte antal på. Det vil 
nok ligge, så der er flere end i dette forår, 
men færre end for et år siden.
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100% to the Children

4FairLife

Action for Relief and Development (ARD)

ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)

ADRA Danmark

Afghansk Kulturforening

AfriCAN

Afrika In Touch

Afrika Kontakt

AHAS Group (African Hum. Hiv/Aids Support Group)

AIDS-Fondet

Aktion Børnehjælp

Akwamus Venner

All4Children

Alternatives to Separation (ATOS)

AMPO Danmark

Apostolsk Kirkes Mission (AKM)

Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania

ARD - Art Research Dialoque

Arkitekter uden Grænser

Assist

AWE Association for World Education

AWE Center Kenya

AwaaWaas Venner i Danmark

Axis

Babaylan - Denmark

Bahá'í - samfundet i Danmark

Bandhab

Baptistkirken i Danmark

BISU - Håndværkere uden Grænser

Brenderup-Sermathang Venskabsgruppe

Byg1By

Børn i Afrika

Børn uden Grænser

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)

BØRNEfonden

Børneliv Zambia - Child Life Zambia

Børnenes Liv

Care4people

Caritas, Danmark

Carrot Aid

CICED

Clean Clothes Campaign Danmark

Crossing Borders

Cykler til Senegal

Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne

Danish Muslim Aid

DanishAid

Danmarks Lærerforening

Danmission

Danner

Dansk Afghanistan Komite

Dansk Blindesamfund

Dansk Congolesisk Forening (DCF)

Dansk Europamission

Dansk Folkehjælp - DKFH

Dansk Handicap Forbund

Dansk Industri

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Dansk MMCC

Dansk Mongolsk Selskab

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Vietnamesisk Forening

Dansk Zoologisk Selskab

Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Dansk-Indisk Børnehjælp

Dansk-International-Noedhjaelp

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

Dansk-Ugandisk Venskabsforening

Dansom Aid

DANTAN

DAV - Dansk Angolansk Venskab

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Den Eritreanske Støtteforening

Den Sociale Udviklingsfond

Denmark Lesotho Network (DLN)

Denmark Somaliland Network

Denmark-Mijwan Friendship Association

Det Bhutanesiske Samfund

Det Danske Hus i Palæstina

Det Danske Spejderkorps

Det Europæiske Hus

Det Konservative Folkeparti

Det Somaliske Fællesråd

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

DGI Midtjylland

DHUC - Dansk Humanitær Udviklings Center

Diabetesforeningen

DIASPORA African Women in Development Association

DinNødhjælp

DIPS - Dansk Infektionspædiatrisk Selskab

Disuzo Kwekwe

Dooni-Dooni Danmark

Dorcas Care Foundation Denmark (DCFD)

DUI - Leg og Virke

ECO-Village Plus Foundation

eKids-Kilifi

ELSA (Viden for Alle)

Emmanuel Arts

Engineering World Health ved Danmarks Tekniske Universitets 

(EWH DTU)

FAIR Danmark

Fair Trade Danmark

FairFishing

Familielandbruget Sydvest

Farmaceuter uden Grænser

Fasha

FIC

FN-forbundet

FOA - Fag og Arbejde

Fodboldskolen

Folkehøjskolernes Forening i DK (FFD)

Follow the Women

Football for a new tomorrow (FANT)

Fora

Forening for Fred og Udvikling i Afrika

Foreningen Ethiopiens Børn

Foreningen Faraja

Foreningen RETRO

Foreningen til humanitær hjælp i Israel (HUMIS)

Foreningen til støtte for Tamales Youth Home Cultural Group, Ghana

Fremtid og Håb

Friends of the Anne Grethe Schools

Friluftsrådet

From Street to School

Future Light Organisation

Gambias Venner

GAME

Games (Gambia Media Support)

Genvej til udvikling (GTU)

Ghana Venskabsgrupperne i Danmark

GIK - Gladsaxe Idræts- og Kulturforening

Githabais Venner

Globale Læger

Gymnasieskolernes Lærerforening

HELP Int.

Heritage International

Himalayan Project

Hope Danmark

HopeNow

Humtek Info Center

Haatmahaat

I Aid

ICOEPH - Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø og Folke-

sundhed

IDSN - International Dalit Solidarity Network

IGF Danmark

iiINTERest

IMCC (International Medical Cooperation Committee)

Ingeniører uden Grænser

Initiativgruppen Esbjerg

InnoAid

International Aid Services (IAS)

International Børnesolidaritet

International Christian Community

International Kontakt

Israelsmissionens Unge

IWGIA

Jambo Shule

Jysk landsbyudvikling i Nepal

Karagwes Venner (Uld-80)

Kembujeh School Friends

Kenyas Venner

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM-Spejderne

Kilangoro

Kirkernes Integrations Tjeneste

Kristen Børnefond Global Care

Kræftens Bekæmpelse

Kulan Organisation

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Kvinderådet

KærBo for Afrika

Landsforeningen for Økosamfund

Landsforeningen LEV

Landsforeningen Levende Hav

LGBT Danmark

LiB Leg i Bolivia

LittleBigHelp

Livets Lys

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Lys i Mørket

Masanga DK

Maternity Foundation

Mejerifolk uden Grænser

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Mercy Outreach Denmark

Miljøbevægelsen NOAH

Mission Afrika

Mission Øst

Mitraniketans Venner

Morsø U-landsforening

Moyo Kwa Moyo

MultiCenter Syd

MUNDU - Center for global dannelse

Musikteatergruppen Ragnarock

My African Child

Naboskab International Forening

Nature, Ecology and People's Consult (Nepcon)

Nepal 2010

NepaliMed Denmark

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

NGO Fontana

Nhakas Venner

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Nso Family Union (NFU)-DK/Europe

Nødhjælpens Ungdom

Ogaden Concern Association (OCA)

Oikosfonden

Operation Dagsværk

Organisationen for Fred og Udvikling i det Sydlige Somalia (OFUSS)

Orphan Paradise

Paraplyen (C24 Foundation)

Periamma

Phujel School Project

Pioner Afrika

Plan Danmark

Plant et træ i Himalaya

Play31

Project Viktor

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp

Promissio

PTU - Polio, Trafik- og Ulykkesskadede

PUGAD

Puntland Sundhedsorganisation (PSO)

Qaran Media

Radiohormuud/Somalisk Radio og Media Forening

Raindrop Friends

Rajo Organisation

Rapolitics

RAW - Rights for All Women

Red Barnet Ungdom

Red Orangutangen

Redder Af Verden

RISE - Denmark

Samaritans Hand Foundation

Sammen til Udvikling

Sankt Vincent Grupperne

Sarons Slette´s Missions- og Nødhjælpscenter

Senegal Voksenskole

Seniorer uden Grænser

Seniorhænder til Afrika og Asien (SHAA)

Sex & Samfund

Sharing International

SILBA - Initiative for Dialogue and Democracy

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Skoleliv i Nepal

Socialdemokraterne

Socialpolitisk Forening

SocieTrees

Solens Børn

Somali Diaspora Organisation København

Somali Women's Organization i Danmark

Somaliland Youth Association - Denmark

Somalisk Etiopisk Dansk Humanitær Association

Somalisk Forening for Genopbygning

Soroptimist Internat. Danmark

SOS Børnebyerne

SPOR MEDIA

Stairway Danmark

STS International Solidarity

Støtteforeningen i DK for Association Kologh Naba, Saaba, Burkina Faso

Støtteforeningen til Projekt Nenkashe Educational Center

Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda

Sustainable Midwifery

Tandsundhed Uden Grænser

Tanzibarn

Teaterforeningen Wilma Version

Terre des  hommes, Danmark

The Human Practice Foundation

TRIANGLEN

Ubumi Prisons Initiative

U-landsforeningen Dialogos

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

U-landsforeningen Svalerne

Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People

Ungdommens Røde Kors

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi - Sønderborg

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Venskabsforeningen Danmark-Bhutan

Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso

Verdens Børn - International Børnehjælp

Verdens Skove

Viva Danmark

WAKASA.dk

World Service of Mercy

WWF - Verdensnaturfonden

Wycliffe Danmark

Youth for Development Denmark

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Østafrikas Venner

CISUs 293
aktive medlemmer
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Bevillingstype 

EU samfinansiering Procedure 2

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Fælles Færdiggørelse

Kapacitetsanalyse

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

Partnerskabsaktivitet

PROGRAM (Endelig ansøgning)

PROGRAM (Endelig ansøgning)

PROGRAM (Endelig ansøgning)

PROGRAM (Endelig ansøgning)

PROGRAM (KapApp)

PROGRAM (Konceptnote)

PROGRAM (Konceptnote)

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Bevillingstype

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt E (3 - 5 mio)

Strengthening people’s power through arts and culture

Joint Finalisation for Media Center in Western Sahara

Community Development in Mutasa District, Zimbabwe

Student Union Empowerment: A Stronger Voice for Students in Northern Ghana

Joint Finalisation for ”Rural and Peri-Urban WASH Capacity Building, Arusha Tanzania”

Hip Hop Home: Forankring og bæredygtighed

Improving oral health among Palestinian Children in the West Bank

Enhanced capacity for sustainable livelihoods in East Kalimantan, Indonesia

Sexual education to young female and male students (Vietnam)

Somaliland Youth Empowerment Initiative Project

Kapacitetsanalyse

To develop a partnership model for improved maternal and new-born health in Ethiopia

Project Administration and Financial Seminar 2015

A shared effort among AK partners to fully live up to sound administrative procedures

Advancing all children’s right to quality education through a North-South Partnership

Danish-African partnership preparing for program modality

Support for vulnerable women, youth & children in Northern Uganda

Youth in West Africa - Strengthening capacieties and partnership

Sport, fællesskab og lokalt drevet udvikling i Sierra Leone

Styrkelse af Rettighedsbaseret Fortalervirksomhed

HAVOYOCOs fortalervirksomhed

Programforberedelse LA

Urban Visions - Social and Economic Innovation in Lusaka

Capacity Building SAREPTA as an Organisation

Building the network: Spreading eco-strategies in Ghana

Increased Life Quality for Marginalized Children Facing Barriers to Learning

Child and Youth Friendly Cities - Advancing children and young people’s rights to the city

Empowerment of Communities through Democratic Natural Ressource Management

Børn som aktører for et demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt samfund

Building civil society engagement and protection of vulnerable children in East Africa

Increased Life Quality for Marginalized Children Facing Barriers to Learning

Child and youth friendly cities - Advancing children and young people’s rights to the city

Preventing human trafficking in Kenya (Partnership by HAART and HopeNow)

CARC-CFOU Exchange of experiences for orphans and children living with HIV/AIDS

Health, education and human rights in Zambian prisons

AAC in Kenya

Elimu Kwa Wote

Capacity Development of Bhutan Centre for Entrepreneurship

Eco-Community Project

Pilot project - Community Environment Action Plans in two sub-centrals in Coroico

Keeping the Promise: peaceful youth participation and youth policy agenda promotion

Orphans and Other Vulnerable Children’s Households Devel-opment Project Kanungu

Empowering Gambian farmers by means of better agri-journalism

Somaliland Youth Empowerment Initiative Project

MTANDAO

Building Capacity for Advocacy

Strengthening civil society capacity through agricultural entrepreneurship and good health

Mapping of LGBTI individuals, groups, networks and organisations in rural Uganda

Strengthening the capacity of community level to prevent, detect and treat NCDs

Improving environmental sanitation and livelihoods by upscaling the use of CLUES approach

Family Empowerment Project II

Institutionalising the Practice of Local Democratic and Accountable Governance with ASK

We Are The Future (WATF)

Children, know your rights!

Empowerment of Orphans in Busede Sub County

Organising for Sustainable Agricultural Practices

Environmental Awareness Project - EAP

From Victims to Change Agents - Young Women Demand Access to Decision Making

Improving oral health and preventing general oral diseases among Palestinian Children

Reducing minority stress

Tanzania NCD Alliance Capacity Development Project Phase 2

Uganda NCD Alliance Capacity Development Phase 3

Integrated conservation food security project

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru

East Africa NCD Alliance Sustainability Initiative

Forming faith-based networks for social accountability

Combating Malnutrition in Children - Sustainable Health Through Advocacy in The Sunderbans, India.

Empowerment of small holder farmer families

Innovative Sexuality Education Project III

Dreamtown Project 3: Consolidating the Dream

Youth in Zimbabwe Empowered to Unite and Actively Claim their Socio-Economic Rights

Improving living conditions and position of the Lesotho smallholder farmers in society

Eldercare in Ghana

With transparency we all win

Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchay - phase II, (CISOM II)

Legal Assistance to Contract Farming

Building the capacity of civil society in Tanzania on WASH Governance

Empower civil society and strengthen food security for farmer families 2 (ECOSAF2)

Empowering adolescents, youth and civil society in the promotion of safe learning environments

Scalling-up the FGM response in Mali

Breaking Stigma and Discrimination - Responding to HIV/AIDS

IndsatsTitel

IndsatsTitelOrganisationsnavnBevillingstype BevilligetBeløb

IndsatsTitelOrganisationsnavn

Afrika Kontakt

Afrika Kontakt

Seniorer uden Grænser

AfriCAN

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

Rapolitics

Tandsundhed Uden Grænser

Red Orangutangen

Dansk Vietnamesisk Forening

Afrika Kontakt

BØRNEfonden

SOS Børnebyerne

Afrika Kontakt

Afrika Kontakt

Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People

Axis

Fora

BØRNEfonden

Football for a new tomorrow (FANT)

Bandhab

Somali Diaspora Organisation København

Axis

Plan Danmark

Morsø U-landsforening

Landsforeningen for Økosamfund

International Aid Services (IAS)

Plan Danmark

Danish Forestry Extension/Skovdyrkerne

International Børnesolidaritet

SOS Børnebyerne

International Aid Services (IAS)

Plan Danmark

HopeNow

Seniorer uden Grænser

Ubumi Prisons Initiative

Seniorer uden Grænser

Moyo Kwa Moyo

Det Bhutanesiske Samfund

Mitraniketans Venner

Ingeniører uden Grænser

Crossing Borders

Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda

Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Afrika Kontakt

Tanzibarn

Games (Gambia Media Support)

NepaliMed Denmark

LGBT Danmark

Hope Danmark

Dansk Folkehjælp - DKFH

Seniorer uden Grænser

TRIANGLEN

Seniorer uden Grænser

Aktion Børnehjælp

Seniorer uden Grænser

TRIANGLEN

Seniorer uden Grænser

Afrika Kontakt

Organisationsnavn 

Tandsundhed Uden Grænser

LGBT Danmark

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Baptistkirken i Danmark

Axis

Kræftens Bekæmpelse

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU)

IGF Danmark

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Axis

Foreningen RETRO

Afrika Kontakt

Denmark Lesotho Network (DLN)

FOA - Fag og Arbejde

Viva Danmark

ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)

ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)

Dansk Folkehjælp - DKFH

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

BØRNEfonden

BØRNEfonden

AIDS-Fondet

BevilligetBeløb

  275.026,00 

  52.953,00 

  78.859,00 

  66.174,00 

  74.674,00 

  61.020,00 

  47.068,00 

  75.000,00 

  67.682,00 

  47.433,00 

  100.000,00 

  496.915,00 

  413.825,00 

  219.104,00 

  169.801,00 

  154.737,00 

  499.244,00 

  496.495,00 

  422.639,00 

  453.996,00 

  328.733,00 

  250.487,00 

  499.615,00 

  186.826,00 

  485.059,00 

  12.803.850,00 

  16.931.000,00 

  9.540.646,00 

  15.991.000,00 

  150.000,00 

  200.000,00 

  174.000,00 

  199.619,00 

  199.421,00 

  199.930,00 

  168.758,00 

  199.999,00 

  199.999,00 

  499.160,00 

  497.488,00 

  450.206,00 

  386.799,00 

  500.000,00 

  356.585,00 

  247.206,00 

499.920,00

  499.743,00 

  419.242,00 

  416.942,00 

  992.766,00 

  855.542,00 

  993.795,00 

  953.459,00 

  979.960,00 

  660.091,00 

  1.968.290,00 

  1.857.066,00 

  1.423.833,00 

Godkendte ansøgninger

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø

Puljen for Klima og Miljø

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

Oplysningspuljen

  485.199,00 

  3.895.522,00 

  3.176.228,00 

  4.999.943,00 

  3.653.602,00 

  5.000.000,00 

  4.519.179,00 

25.000,00

6.000,00

14.200,00

25.000,00

25.000,00

16.500,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

22.875,00

30.000,00

7.160,00

29.000,00

30.000,00

16.100,00

29.878,00

25.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

29.700,00

30.000,00

29.606,00

30.000,00

IBIS

IBIS

Afrika Kontakt

VedvarendeEnergi

IWGIA

CARE

Sex & Samfund

Fora

Danner

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

Afrika Kontakt

ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)

Mission Øst

Stairway Danmark

Ulandshjælp Fra Folk til Folk - Humana People to People

MUNDU - Center for global dannelse

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

From Street to School

Dansk Afghanistan Komite

Skoleliv i Nepal

Rapolitics

Nødhjælpens Ungdom

Plan Danmark

SPOR MEDIA

Afrika Kontakt

Fair Trade Danmark

SocieTrees

MUNDU - Center for global dannelse

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

100% to the Children

Seniorer uden Grænser

Morsø U-landsforening

Indigenous Women’s Solutions to Climate Change

West African Dialogue on Private Climate Financing

Demand the realisation of the Human Rights Based Approach to fisheries

Accelerating Implementation of Regional Policies on Clean Energy in West Africa

REDD+: Securing community land and forest rights in Thailand and Myanmar

Southern Voices on Adaptation to Climate Change - From Principles into Practice

Integrating population dynamics, SRHR and climate change adaptation

UCOTA – Uganda Community Turism Association

Dansk oversættelse af film om Danners træningsprojekt i Marokko

FLUGTTANKER

Frihandel - vejen til bæredygtig udvikling eller øget ulighed?

Workshops om selvhjælpsgrupper i Cambodia og erfaringer fra konkrete udviklingsprojekter

Et værdigt liv med handicap – historier fra Armenien, Nepal og Tadsjikistan

’Red Leaves Falling’ i Danmark

Udbredelse af Verdensmålene gennem fotos og film fra UFF-Humanas arbejde i Guinea Bissau.

En animation til undervisningsmaterialet Sombos Cambodia

Små virksomheder - finansiering og igangsætning

De heldige gadebørn: dokumentarfilm om gadebørn i Afghanistan

#prøvenburqa

Skoleliv i Nepal

BOOST oplysningsturné

Nødhjælpens Ungdom på Folkemødet 2015

Ung i slum

Kulturmøde om Bolivia

Klimaet i et afrikansk perspektiv

Arbejde og liv i Zimbabwe og Uganda – en producents fortælling

Mousso Tá Yiri - Kvinders position og hverdag i Burkina Faso

Uretfærdig middag

Making invisible solutions viseible

Local eyes – local minds

MILJØUDFORDRINGER I UDVIKLINGSLANDENE

Musikskolen På Mors

 BevilligetBeløb

 1.906.074,00 

  1.994.052,00 

  1.480.750,00 

  1.852.270,00 

  1.713.517,00 

  2.758.191,00 

  1.848.311,00 

  2.000.000,00 

  2.944.367,00 

  2.478.180,00 

1.858.006,00

1.168.100,00

  1.997.401,00 

  3.298.974,00 

  3.360.525,00 

  3.262.610,00 

  5.000.000,00 

  4.999.486,00 

  3.595.354,00 

  4.997.413,00 

  4.813.622,00 

  4.823.501,00 

  4.998.975,00 
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faglig leder Jeef Bech er glad for konklusi-
onerne, der slår fast, at arbejdet gennem 
puljerne skaber resultater.

- Det er dejligt at se, at såvel arbejdet her 
på sekretariatet, arbejdet i medlemsorga-
nisationerne som arbejdet med partnere i 
projekterne bliver værdsat. meget vidste vi 
i forvejen, men det giver et løft, når uvildige 
kan se det samme, siger han.

Det glæder ham, at reviewet også har øje 
for, at der er resultater i både syd og nord.

- Specielt er jeg glad for, at det bliver slået 
fast, at CiSus mangfoldighed af medlemsor-

ganisationer leverer resultater gennem sunde 
partnerskaber med organisationer i de lande, 
de arbejder. og at de samtidig sikrer folkelig 
forankring af dansk udviklingsarbejde gen-
nem engagement og oplysning, siger han.

i rapporten er der nogle anbefalinger til ar-
bejdet fremover. Der skal for eksempel være 
mere klarhed over, hvordan medlemsorgani-
sationerne skaber resultater i partnerskabet 
ved at styrke deres partnere. på samme vis 
skal der klarhed over, hvordan der kommer 
resultater fra partnerskabet, ved at projekter 
forbedrer målgruppers livsvilkår.

Review

DaniDa: reSultaterne er Der  
– laD oS Dog Høre om Dem
Henover efteråret og vinteren 2015/2016 foretog Danida et review af CISU, hvor et 
hold af seks eksperter gennem besøg til danske medlemsorganisationer og deres 
partnere i Tanzania og Kenya vurderede, hvordan CISU og CISUs medlemmer 
leverer resultater. Arbejdet blev i foråret opsummeret i en rapport, der blandt 
andet ligger på cisu.dk/review2016

the review team 
recommends to: 
•  Put additional focus on ensuring clarity 

in applications of partnership relations 
•  Create conditions and incentives for 

partners to apply for projects with 
longer duration. 

•  CISU would be well advised to further 
embrace and promote a results culture. 

fortæl de gode 
historier
netop arbejdet med at fortælle om re-
sultater er en prioritet for bestyrelsen, og 
CiSu arbejder på at finde gode måder at 
fortælle historier. 

kommunikationskonsulent i CiSu kim 
Jensen afholder ind i mellem kurser i em-
net og har studeret mulighederne med 
medlemsorganisationer. Han opfordrer på 
den ene side til at fortælle, fortælle, fortæl-
le – og på den anden side til at gøre sig 
nogle overvejelser i organisationen.

- Der er ingen tvivl om, at dem der 
er bedst til at fortælle om resultaterne 
er medlemsorganisationerne. Det er 
dem, der kan gøre tal og statistikker til 
mennesker. Jeg kan kun opfordre til, at 
historierne om det gode arbejde bliver 
fortalt. mange gør det allerede, og end-
nu flere kan gøre det, siger han.

overvejelserne skal gå på, hvor hi-
storien skal bruges. Som i alle andre 
henseender skal man spørge sig selv, 
hvad formålet er. Handler det om at 
fremlægge resultater for et interesse-
ret publikum, der opsøger resultater? 
eller handler det om at fortælle gode 
historier til et publikum, der ikke selv 
har opsøgt det? 

forskellen på historierne kan ligge 
i, om man kan sætte et system op, der 
opsamler resultater og stiller dem frem, 
og så dyrke de overraskende historier.

- Som det sidste skal man tænke lidt 
mere over, hvad publikum synes er inte-
ressant. Her kan det spille en stor rolle, at 
man kan skabe identifikation eller fortæl-
le noget overraskende, siger kim Jensen.

ofte vil det være en lille historie i 
den store. en historie, man ikke kunne 
tænke sig til på forhånd eller opsamle 
systematisk.

- et eksempel er et dialog-projekt, jeg 
besøgte i egypten. Det er et veldrevet 
projekt som opnår store veldokumen-
terede resultater. Det gjorde imidlertid 
størst indtryk på mig, at en af deltagerne 
på en enkelt dag brugte en tiendedel af 
sin månedsløn på transport for at mø-
des med os for at fortælle om sit udbytte 
af projektet. Det er en lille tvist på histo-
rien, som gør indtryk.

Det konkluderede rapporten: 

Through its many interactions with the CISU secretariat and 
leadership, the Review Team has come to appreciate CISU as a deeply 
committed organisation which takes great pride in learning and 
constantly improving its services

CISU has an impressive outreach to popular organizations all across 
Denmark, some very small, some quite experienced. It is to the credit 
of CISU that this highly diverse group has united around CISU to 
become better at ensuring popular anchorage and engagement in 
development activities and to deliver development results in sound 
partnerships with partners from the Global South.

The Review Team sees no major conflict of interest in the fact that 
CISU acts as both implementer of the MoFA’s programmes and 
watchdog of its policies. In fact, the Review Team has been impressed 
with CISU’s commitment to the Policy and it is clear that CISU plays 
no small part in implementing it in practice

The Review Team has also been impressed by the seriousness of 
the organisation in maintaining transparent and well-structured 
procedures for grant management

Følg med
CISU har tre hovedkanaler, hvor du kan 
følge med i de nyeste tiltag:

Hjemmesiden, hvor nyheder og kurser 
bliver lanceret først. Nyheder findes på 
forsiden, hvor du også finder kommen-
de arrangementer. Cisu.dk

Nyhedsbrevet, der kommer hver anden 
uge med en opsamling på kommende 
ansøgningsfrister, kurser og generelle 
nyheder. Her finder du også en arran-
gementskalender for arrangementer 
blandt CISUs medlemsorganisationer.
Tilmelding på cisu.dk/nyhedsbrev

Facebook til små påmindelser og nyhe-
der samt inspirerende delinger af med-
lemsorganisationers opdateringer og 
nyheder. Facebook.com/cisu.dk

medlemsunivers 
bliver til 
organisationslogin
man behøver ikke være medlem af CiSu 
for at få støtte fra puljerne. i foråret 2016 
har tre organisationer en bevilling fra 
puljen for klima og miljø uden at være 
medlem. med den nye pulje for udvik-
ling i nabolande kan tallet stige. Derfor 
kan det være misvisende at kalde den 
del af hjemmesiden, hvor man kan finde 
statistikker for rådgivninger med vide-
re, for ”medlemsuniverset”. fremover 
hedder det derfor ”organisationslogin”.

verdenskort
Hvor i Danmark har CiSus medlemsor-
ganisationer adresse? Hvor i verden er 
de mest aktive? Hvor mange projekter 
er der i kenya? er der relevante netværk 
i ghana? fire ret forskellige spørgsmål, 
men som dog kan besvares samme 
sted: cisu.dk/verdenskort.
Det er et interaktivt kort, hvor man kan 
klikke sig omkring eller søge helt spe-
cifikt om oplysninger.

Samtidig er det vigtigt, at resultaterne op-
samles og meldes klarere ud.

- Det er rigtigt, at både CiSu og med-
lemsorganisationerne kan blive bedre til at 
fortælle om resultaterne. meget bedre. men 
inden vi tager arbejdshandskerne på, er det 
værd at glæde sig over det arbejde, vi skal 
fortælle om, og at et uvildigt review så tyde-
ligt kan se resultaterne, siger han.

Vigtigt at medlemmer 
kan samle sig om CISU
i reviewet kan man også læse, at der er en 
imponerende mangfoldighed af medlem-
mer, der har samlet sig omkring CiSu. Spe-
cielt fremhæver eksperterne, at CiSu gennem 
god forvaltning af puljer og gode kurser og 
rådgivninger er med til at skabe grundlaget 
for at mangfoldigheden af medlemsorgani-
sationer engagerede og ofte på frivillig basis 
kan levere gode resultater. resultater som 
danner baggrund for at medlemsorganisati-
oner gennem oplysnings- og politisk arbejde 
kan være med til at skabe folkelig opbakning 
og politiske rammer for deres arbejde.

Det glæder faglig leder Jeef Bech.
- Det ser jeg som et skulderklap for vores 

arbejde og måde at agere. udover at ska-
be resultater i Syd er det dejligt at se med-
lemsorganisationernes informations- og 
politiske arbejde bliver fremhævet.
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I Rwanda bor omkring 10 millioner mennesker. De 23 er tandlæger. 
Oral sundhed har ikke været prioriteret højt hos en befolkning, der, 
godt 20 år efter et af verdenshistoriens værste folkemord, stadig 
kæmper for at opnå basale demokratiske rettigheder. Men sunde 
tænder giver meget mere end hvide smil, og på 6 skoler i udkants-
Rwanda er tandbørstning kommet på skemaet. 

- Helt konkret fortæller ungerne, at deres 
klasseværelser lugter meget bedre, griner 
Signe fink i telefonen. Hun er koordinator i 
tandsundhed uden grænser og medansvar-
lig for det projekt, organisationen i 2011 star-
tede i samarbejde med den lokale afdeling 
af SoS Børnebyerne, rwanda. 

projektet bygger på BpoC-metoden, der i 
bund og grund handler om at implementere 
basale og kosteffiktive minimumsløsninger, 
inden man tager hul på større projekter. en 
metode tug tidligere har haft succes med i 
blandt andet indien, peru og filippinerne.  

- Det kan lyde dybt banalt at udlevere tand-
børster, tandpasta og håndsæber, men den her 
type projekter er faktisk noget af det mest kost-
effektive, man kan forestille sig – det rykker på 
nogle helt konkrete parametre, fortæller hun.

Resultater og selvtillid

påstanden er ikke uunderbygget. Da tug 
i efteråret 2015 modtog de målbare resul-
tater fra skolerne i rwanda, viste det sig, at 
antallet af svære tandsygdomme blandt de 
deltagende eleverne var faldet med 87 % 
siden projektets start.

at bisserne har fået det bedre, er ikke over-
raskende, men indsatsen har ikke kun haft 
indflydelse på børnenes helbred. 

- Hvis du har ondt i tænderne, er du ikke alene 
mindre tilbøjelig til at møde op i skole, du får 
også meget sværere ved rent faktisk at lære 
noget, fortæller Signe fink, og også her har 
hun tallene med sig.

Siden den sidste undersøgelse blev lavet 
umiddelbart inden projektstart, er fraværet 
på skolerne gennemsnitligt faldet med 2 % 
mens skolernes 6. klasser i snit har forbedret 
deres test-resultater med 17 %.

emmanuel Biziyaremye står for driften af 
projektet i rwanda og fortæller, hvordan den 
daglige tandbørstning også har haft betyd-
ning for de børn, der ikke er fagligt stærke og 
derfor har manglet motivation for at møde 
i skole.

- Det her projekt er med til at skabe en ven-
lig og inkluderende atmosfære på skolerne 
– det skaber en fællesskabsfølelse blandt 
eleverne, og det giver de enkelte børn mere 
selvtillid, når de oplever, hvordan deres ånde 
og tandsæt gradvist forbedres, fortæller han.

Afhængige af godt forhold

Det er ikke kun på individniveau blandt ny-
amgabes skolebørn, tug og SoS Børneby-
erne arbejder for de rwandiske tandsæt. en 
stor del af emmanuel Biziyaremyes arbejdstid 
går med netværk, debatter og forhandlinger 

med fagfolk og lokale sundhedsmyndighe-
der. indsatsen handler i høj grad også om 
fortalervirksomhed, der kan være en udfor-
dring i en af afrikas mest repressive stater.

Her har organisationer, der som tandsund-
hed uden grænser bygger deres rettigheds-
arbejde på en bund af basale serviceydelser 
og ikke udgør nogen umiddelbar trussel mod 
de siddende magthavere, en særlig adgang 
til indflydelse.

- vi er dybt afhængige af et godt forhold til 
landets myndigheder – vores projekter foregår 
jo i samarbejde med offentlige skoler og sund-
hedscentre, så vi er nødt til at være ønsket, for at 
vi overhovedet kan arbejde, forklarer Signe fink.

Flourtandpasta  
– en menneskeret?

alligevel tager organisationen opgaven med 
fortalervirksomhed dybt alvorligt. 

- vi arbejder på alle de plan, vi kan komme 
til – vi underviser børn, sundhedspersonale, 
tandplejestuderende, forældre og lærere 
og arbejder på at overbevise de lokale myn-
digheder om, at sundhedsprogrammer bør 
være en del af et skoleforløb, og at man bør 
fortsætte indsatsen for at sikre sunde og 
raske børn, der får større udbytte af deres 
skolegang, forklarer emmanuel Biziyaremye. 

Blandt andet arbejder han med tug og 
SoS intensivt på at opnå rimelige priser på 
tandpasta, der i øjeblikket kategoriseres som 
et kosmetisk produkt i rwanda og derfor er 
pålagt voldsomme afgifter. 

- Det er meget vigtigt, at også de fattigste 
mennesker i rwanda får adgang til de her 
produkter, understreger han.

CariuS, BaktuS og BiStanDen

nu er vietnameSiSk 
afvænning mere enD 
afgiftning

I takt med at Vietnam de seneste årtier har oplevet en hastig 
stigning i antallet af stofmisbrugere, fremstår manglerne i det 
traditionelle behandlingssystem stadigt mere åbenlyse. Danske 
NGO Fontana har siden 2004 hjulpet vietnamesiske misbrugere 
til varig afvænning, og i dag rådfører myndigheder og fagfolk sig 
jævnligt med organisationen.

Det startede med en henvendelse fra Binh 
minh behandlingscenteret i udkanten af Ho 
Chi mihn City. Her havde man hørt om ngo 
fontana og patientforeningens erfaring med 
evidensbaseret misbrugsbehandling, der ad-
skilte sig væsentligt fra behandlingscentrets 
egne traditionelle metoder. Som i resten af 
vietnam havde misbrugsbehandling hidtil 
bestået af afgiftning, og tilbagefaldsraten lå 
på omkring 95 %. 

- man samlede simpelthen misbrugere op 
i lastbiler, fik dem afgiftet og sendte dem så i 
arbejdslejre som straf fordi stofbrug jo er kri-
minelt, fortæller frits raunstrup, bestyrelses-
medlem i ngo fontana

Ambitiøst men pragmatisk 

Som størstedelen af foreningens medlem-
mer har han selv kæmpet med et misbrug 
og oplevet, hvad det kræver at komme ud 
af sit misbrug og videre derfra.

- Du kan ikke straffe en misbruger ud af sit 
misbrug, fortæller han.

Samarbejdet med Bihn mihn centret star-
tede i 2004, og projektet var ambitiøst men 
tilgangen pragmatisk. Hele centrets tilgang 
og metode skulle ændres, og ngo fontana 
tog hul på at uddanne centrets personale i 
både teori og praksis. i takt med at projektet 
skred frem, faldt tilbagefaldsraten for centret. 

med tiden i en grad der skabte opmærksom-
hed hos andre aktører på området. 

De gode resultater på Bihn mihn centret 
rygtedes, og snart fik ngo fontana flere 
henvendelser fra misbrugscentre, der øn-
skede at gøre brug af de samme metoder. 
i alt har foreningen i dag været med til at 
uddanne personale på 41 centre, og ifølge 
frits raunstrup skyldes succesen en række 
forskellige faktorer.

Resultater rygtes

- først og fremmest taler resultaterne jo for 
sig selv, når det er lykkedes at nedbringe til-
bagefaldsraten så betydeligt, men det havde 
ikke været nok i sig selv. Det handler også 
om, at vi har arbejdet intensivt med fortaler-
virksomhed, og på nogle punkter har vi været 
heldige at opnå synlighed ved at ramme de 
rigtige folk, fortæller han.

i dag har ngo fontana for længst forladt 
Bihn mihn, der stadig fungerer som en model 
-institution, hvor aktører på misbrugsområ-
det kan søge inspiration.

Det er dog ikke ensbetydende med, orga-
nisationens arbejde i vietnam er overstået.

i 2013 blev ngo fontana af lokale CSo’er 
opfordret til at kigge nærmere på vietnams 
gadebørn. Sammen med mSD vietnam la-
vede organisationen en undersøgelse, der 

resultater
Støtten til civilsamfundet virker. men 
hvordan virker den. Der er fokus på 
at fortælle om resultater og nytten af 
støtten til civilsamfundet, men hvordan 
samler man op og fortæller? 

i 2015 var journalistpraktikant tine Bi-
elefeldt ansat hos CiSu. De følgende tre 
historier er hendes dyk ned i noget af det, 
der kommer ud af et stærkt samarbejde 
om udvikling. noget af det kan måles, 
andet kan opleves, og det meste af det 
giver gode og tankevækkende historier.

Tre eksempler på, hvad 
CISUs medlemsorganisa-
tioner opnår med deres 
partnere.

skulle kortlægge omfanget og karakteren 
af misbrug blandt gadebørnene, og resul-
taterne vakte opsigt.

Tid skaber tillid

93 % af børnene havde været udsat for sek-
suelt misbrug, mens 98 % misbrugte forskel-
lige stoffer. 

- i første omgang forsøgte myndighederne 
at tilbageholde undersøgelsens resultater, 
men efter de blev offentliggjort, stod det 
meget klart, at det var et overset område, 
fortæller frits raunstrup. 

i dag er hovedparten af ngo fontanas 
arbejde i vietnam målrettet disse gadebørn. 

i Ho Chi minh City har foreningen åbnet to 
drop-inn centre, hvor gadebørn kan få hjælp 
af læger, sygeplejersker og psykologer, og 
næste projekt er et døgnåbent uddannel-
sescenter der skal indeholde samme tilbud 
suppleret med muligheden for uddannelse. 

ngo fontanas mangeårige og kontinu-
erlige tilstedeværelse i landet er, ifølge frits 
raunstrup, en af de afgørende grunde til, 
at foreningen i dag har fået ørenlyd og ind-
flydelse.

Det er lige dele tålmodighed og reelle re-
sultater, der har skabt den gennemslagskraft, 
vi har i dag, forklarer han. 

indtil videre har det blandt andet betydet, 
at foreningen har medvirket til udarbejdel-
sen af landets kommende børnelov, at de 
statslige behandlingsaktører i stigende grad 
benytter foreningens afvænningsmetoder, 
samt at store amerikanske funding-meka-
nismer har givet foreningen garanti for, at 
de kan fortsætte arbejdet i vietnam. 
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Temraz, Rooney, Rock og C-Zar, der tilsammen udgør det 
Alexandria-baserede hiphop-studie Revolution Records, 
gæstede i sensommeren 2015 Danmark for sammen med danske 
Rapolitics at holde foredrag og workshops på en række højskoler. 
Om streetkultur, egyptens ungdom og kreativt iværksætteri – og 
om unges forandringspotentiale og vigtigheden af at turde sætte 
ord på sine tanker. 

Ydre østerbro en lørdag i september. udenfor 
i mørket siler regnen støt, mens de indenfor 
på Bolsjefabrikken gør klar til at præsentere 
næste navn på scenen. klokken nærmer sig 
et om natten, og selvom arrangørerne havde 
håbet på flere publikummer, formår de, der 
er tilstede, at sende de egyptiske drenge fra 
revolution records på scenen med øresøn-
derrivende opbakning. 

Hoveder nikker tungt, og hænder pum-
per insisterende i luften, mens temraz, rock, 
rooney og C-Zar spytter arabiske rim ud fra 
scenekanten. Selvom et fåtal blandt publi-
kum forstår ordene, der flyver i luften, når 
budskabet tydeligt frem. energien kræver 
ingen oversættelse, og den næste halve time 
på Bolsjefabrikken, en våd nat i september, 
er vi alle egyptiske revolutionære. 

Rap og revolution

Det er da også netop troen på en revolution, 
der driver herrerne bag det alexandria-ba-
serede hiphop-kollektiv, fortæller de, da de 
inden aftenens lydprøve sidder bænket i 
baglokalets hullede sofaer. 

Den ukuelige tro på at de egyptiske unge 
før eller siden vil rejse sig igen og kræve den 
frihed, de har måttet se smuldre mellem fing-
rene, siden de samledes på tahrir-pladsen for 
fem år siden. troen på, at revolutionen nok 

skal lykkes, og ikke mindst troen på, at den 
kan hjælpes på vej af graffiti og rimsmederi.

- vi ved, at musikken kan være med til at 
samle folk. Der er stadig dybe kløfter mellem 
top og bund, mellem ung og gammel i egyp-
ten, og vi arbejder med at forene mennesker 
på en måde, politik ikke har formået endnu, 
forklarer rock om revolution records’ visioner.

men det er ikke kun musik, der produce-
res i studiet i alexandria, hvor de fire også 
afholder workshops for unge i lokalmiljøet. 
Workshops om musik, streetkultur og graffiti, 
men også om dialog og samskabelse, der skal 
give de unge mulighed for at blive en mere 
integreret del af lokalmiljø og beslutnings-
processer.

Mestre af medmenneskelighed

aftenens koncert er afslutning på en uge, som 
revolution records har brugt på at besøge en 
række danske højskoler, og mødet med de 
egyptiske kunstnere har gjort indtryk på ele-
verne og den danske organisation rapolitics. 

- Jeg blev overrasket over, hvor meget 
de ligner os, og det gjorde det på en måde 
nemmere at forholde sig til de udfordringer, 
egyptens unge oplever – fordi vi trods geo-
grafi og historie slet ikke er så forskellige, for-
tæller Joachim, der mødte de fire rappere på 
Jyderup Højskole. 

temraz, rooney, rock og C-Zar leder da 
heller ikke tankerne i retning af mellem-
østlig rettro, som de sidder der. Backstage 
på Bolsjefabrikken iført caps, cornrows og 
hængerøve, mens de passioneret fortæller 
om hiphoppens forandringspotentiale, den 
radiostation, de har fået stablet på benene 
og den graffiti-workshop, hvor størstedelen 
af deltagerne var unge kvinder.

De taler om, hvordan de selv voksede op 
i et egypten blottet for hiphopkultur, og om 
hvor svært det var at finde fællesskaber, der 
gav rum til egne udtryksformer. om, hvordan 
den vestlige hiphop, de dengang lyttede til, 
mestendels handlede om ”bitches and hoes”, 
og om hvordan de siden har været med til at 
opbygge en egyptisk streetkultur på en bund 
af arabiske rim. rim om revolution, frihed og 
demokrati.

- musikken og teksterne er vores mulighed 
for at sprede drømme og håb om en friere 
fremtid for egyptens befolkning, som C-Zar 
siger.

og måske er det i virkeligheden der, den 
største forskel mellem de fire egyptiske rap-
pere og de danske højskoleelever, de har 
mødt den sidste uge, ligger. Der, hvor der 
for alvor er noget på spil i musikken. Hvor den 
tjener et større formål og rækker ud over sig 
selv i håb om at forene og forandre.

- en af drengene kaldte os ”Champions of 
Humanity” for et par dage siden, fortæller 
rooney grinende, men bliver igen alvorlig, 
inden han fortsætter;

- faktisk rørte det mig virkelig dybt. Jeg 
tror, det har været stort for os alle fire at møde 
den nysgerrighed og oprigtige interesse, vi 
har set hos de unge, fortæller han, inden han 
afbrydes af et bank på døren. Det er tid til 
aftenens lydprøve.

egYptiSke HånDtegn på 
DanSke HøJSkoler
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