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Sammen kan vi nå
længere, mere, ﬂere…
Titlen til denne leder har vi lånt fra bagsidebilledet, som viser et slogan
på en skoleport i Kibera-bydelen i Nairobi i Kenya.
Titlen er ingen tilfældighed. Når du læser videre på de kommende sider, vil du ﬂere gange støde på ord
som aftryk, samarbejde, netværk, gensidighed, partnerskaber, mangfoldighed og fortalervirksomhed.
Hvis vi vil hjælpe folk ud af fattigdom, er det vigtigere end nogensinde at samarbejde. Og det er nødvendigt at se ud over vores egne projekter. Dels må vi kigge på den kontekst, arbejdet ﬁnder sted i, men
vi må også arbejde med de bagvedliggende årsager.
Vi skal støtte partnere i Syd i at samarbejde. Vi skal i stigende omfang benytte os af lokal og national
viden, når vi skal skabe fælles løsninger. Vi skal stille krav til det internationale samfund.
Ansvarlige skal holdes ansvarlige – både lokalt, nationalt og internationalt. Projektrådgivningen beﬁnder sig i den fantastiske situation, at vi har medlemmer der arbejder på alle disse niveauer og med forskellige grupper af civilsamfundet i Syd. Der ligger et stort potentiale i at samarbejde, lære af hinanden
og trække på hinandens viden og erfaring.
Vi har et medansvar for at fattigdommen fortsat eksisterer, og derfor et ansvar for hvad vi kan ændre
her på vore egne kanter.
Vi har i både i Styregruppen og på sekretariatet i de senere år målrettet indsamlet viden om de internationale tendenser i udviklingsbistanden – ikke mindst civilsamfundsudviklingen. Det er sket gennem
medlemmer og deres partnere, ﬂere internationale kontakter og møder, nye typer af undersøgelser og
rejser samt et øget samarbejde i udviklingsbistandsmiljøet her i Danmark.
Vi omsætter denne viden på kurser, i rådgivninger, i revisionen af Projektpuljen, i materialer, i tilbaForside:
Kvinde på vej til gemeldinger fra rejser til Syd, i en styrket indsats på oplysningsområdet, i vores antikorruptionsarbejde
markedet i Arua osv. Vi ønsker, at vores medlemmer skal være bedst muligt klædt på til at agere mellem de nye udviki Norduganda. lingstendenser. Og til at styrke deres partnerorganisationer i udviklingen.
FOTO / PERNILLE
Nu skal vi til at bruge denne viden strategisk og udadvendt. For om 1½ år skal Civilsamfundsstrategien
BÆRENDTSEN
revideres. Det er den, i Folketinget vedtagne, danske politik for civilsamfundsudvikling og rammerne for
hvordan vi kan yde konkret støtte hertil. Det er altså rammen for Projektrådgivningens indsatser – og en
fælles ramme for alle medlemmerne. Derfor er den vigtig. Og derfor skal vi sikre, at vi er klædt 100 % på til
revisionsprocessen. Vi har masser at byde på allerede, men vi må samarbejde mere og blive endnu klogere.
Der sker rigtigt meget i verden i disse år – ja, i disse dage. Meget
af det har direkte indﬂydelse på livet for verdens fattigste.
Projektrådgivningens Årsmøde i 2010 vedtog
Verden kan gøre det bedre, og med Projektrådgivningens folkelige
en ny strategi for 2010-2013, som har tre
forankring, mangfoldighed, viden og store engagement kan vi også
hovedmål: En kvaliﬁceret folkelig deltagelse
gøre det bedre. Vi skal være med til at sikre at alle – også dem ’ude i
i udviklingsarbejdet, en stærk udviklingshjørnerne’ – bliver en del af udviklingen, og gennem organisering og
politisk rolle til civilsamfundet i Danmark
samarbejde får indﬂydelse på eget liv.
og støtte til langsigtet samarbejde med
civilsamfundet i Syd. Strategien har i det forVIBEKE TUXEN
ERIK VITHNER
løbne år sat sit klare aftryk på ProjektrådgivFormand for Styregruppen
Leder af sekretariatet
ningens indsatser. Se mere på www.prngo.dk.
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Det kan være farligt
'to speak up'. Læs
mere side 13.

FAGLIG
VOX
POPUDVIKLING

Hvor sætter
jeg mit aftryk?
Projektrådgivningen har spurgt fem personer om hvad de synes var det vigtigste, der
skete indenfor udvikling og civilsamfund i 2010, og om hvor de eller deres organisation
satte deres aftryk. Og så er de blevet bedt om deres bud på hvad de mener, vi skal
holde øje med i 2011, samt hvilken rolle, de mener Projektrådgivningen eller deres
organisation bør spille i den forbindelse.

NICOLAI HOUE, NGO-konsulent
i Projektrådgivningen
Hvad var det vigtigste, der skete indenfor
udvikling og civilsamfund i 2010?
Civilsamfundsorganisationer er blevet opmærksomme på tendenserne med at begrænse
civilsamfundets råderum. Vi har set vores egne
muligheder og forpligtelse for at modvirke denne
tendens ved at arbejde med vores troværdighed
og legitimitet.
Hvor satte du dit største aftryk i 2010?
Mit største – og ydmyge – aftryk var i forbindelse med et længerevarende ophold i
Kenya, hvor jeg havde den privilegerede opgave at engagere mig i og diskutere med lokale
civilsamfundsorganisationer.
Hvad skal vi holde øje med i
2011?
Den vigtigste tendens bliver en
fortsat polarisering på en lang
række fronter: Rig – fattig. I arbejde
– arbejdsløs. Dansker – udlænding.
Rettigheder – ingen rettigheder. Vi
sskal stå imod og vise, at solidaritet og
g
gensidig respekt er vejen frem.
H
Hvad ser du som Projektrådgivn
ni
ningens vigtigste opgave i 2011?
Vi skal gøre globale sammenhænge tydelige,
således at civilsamfundsorganisationer, borgere,
marked og politikere kan agere i forhold til vores
fælles ansvar for den udvikling vores planet tager.
Vi skal synliggøre, uddanne i og vise de direkte
sammenhænge mellem Nord og Syd.
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VIBEKE TUXEN,
formand for
Projektrådgivningen
Hvad var det vigtigste, der skete indenfor
udvikling og civilsamfund i 2010?
Set fra vores regi var
2015-kampagnen en succes med mange
deltagere og aktiviteter.
Hvor satte du dit største aftryk i 2010?
Jeg har især arbejdet med Styregruppens rolle
og opgaver for at få os i en mere overordnet
strategisk og repræsentativ retning. Vi står nu
bedre rustet til at håndtere forandringerne i
udviklingsverdenen og deres indﬂydelse på vores
indsatsområder.
Hvad skal vi holde øje med i 2011?
Rollerne imellem verdens lande skifter i disse år
og kan ikke mere så entydigt deles op i i-lande og
u-lande, donorlande og modtagerlande. Sammen
med nye fundingstrukturer og stadigt stærkere
civilsamfundsorganisationer i Syd vil det inﬂuere
på de danske NGOers rolle i både Syd og i Nord.
Hvad ser du som Projektrådgivningens
vigtigste opgave i 2011?
Vi skal følge med i og bidrage til Danidas Civilsamfundsstrategi i 2012. Vi skal være godt
orienterede om civilsamfundsorganisationernes
roller, råderum og handlemuligheder i udviklingslandene, så vi både kan klæde vores medlemmer
godt på til deres indsatser og Danida til deres
strategi.

DR. WISDOM MENSAH,
direktør for Institute of
Cultural Affairs (ICA) Ghana
Hvad var det vigtigste, der
skete indenfor udvikling og
civilsamfund i 2010?
For os var det underskrivelsen af
en samarbejdsaftale med Fonden
til Fremme af Blivende Økologisk
Balance (FØB), som går på at overføre teknologisk viden om murstensfremstilling. Det skal hjælpe
os til at bygge billige boliger til
fattige mennesker i Ghana.
Hvor satte du dit største aftryk
i 2010?
Ud over underskrivelsen af samarbejdsaftalen, brugte jeg over
40 timer på det endelige projektdokument, der blev accepteret i
Danmark.
Hvad skal vi holde øje med i
2011?
Fund af olie og gas, samt en
retfærdig forvaltning og fordeling
heraf, bliver en udfordring. Vil
rigdommene reducere fattigdom,
eller bliver de en forbandelse?
Hvad ser du som din organisations vigtigste opgave i 2011?
Vi skal udbygge vores lokalsamfundsindsats gennem bæredygtig
anvendelse af teknologi. Ofte er
arbejdet med at oplyse lokalsamfund om deres rettigheder
og mulighed for deltagelse alt for
kortsigtede. Det er ICA Ghanas
opgave at sørge for at dette ikke
sker i 2011.

INGRID SRINATH,
generalsekretær for CIVICUS

KRISTIAN JØRGENSEN,
formand for Nepenthes

Hvad var det vigtigste, der
skete indenfor udvikling og
civilsamfund i 2010?
De verdensomspændende demonstrationer, og borgere, der gør
oprør mod systemer. Det giver nye
muligheder for nye konstellationer mellem stat og civilsamfund.

Hvad var det vigtigste, der
skete indenfor udvikling og
civilsamfund i 2010?
Inden for vores arbejdsområde er
det måske vedtagelsen af REDD+
som del af klimaaftalen i Mexico.
REDD+ er en ramme for de rige
landes investeringer i skovbevarelsesprojekter i fattige lande, som
skal nedbringe CO2-udslip ifm.
skovrydning.

Hvor satte du dit største aftryk
i 2010?
Det, du gør dig selv til fortaler for,
må du også selv praktisere! Derfor
har CIVICUS gennemgået en
proces, som bl.a. betyder at vi nu
træffer beslutninger ud fra at alle
skal være enige.
Hvad skal vi holde øje med i
2011?
Krisen har ændret mange ting.
Regeringer er under pres, og det
betyder restriktioner for civilsamfundet. Problemerne begrænser
sig ikke til én lille afrikansk landsby. Hvis du vil gøre en forskel,
bliver du nødt til at kigge bredere
ud over dit partnerskab, fx ved at
engagere dig i fortalervirksomhed.
Hvad er den vigtigste opgave
for CIVICUS' partnerskab med
Projektrådgivningen i 2011?
Vores partnerskab har bestået af
mange forskellige mennesker over
tid og via samarbejde om forskellige aktiviteter. Projektrådgivningen er engageret og forstående,
uden at diktere. Det vil vi godt
have mere af!

Hvor satte du dit største aftryk
i 2010?
Vi ﬁk sat fokus på sammenhængen mellem forbrug, miljø og
udvikling – og et lobbymål blev
realiseret, da EU efter dansk initiativ i foråret forbød handel med
illegalt tømmer.
Hvad skal vi holde øje med i
2011?
Begrebet bæredygtighed skal
udvikles. Vejen frem mod et grønt
teknologisamfund vil vise, at de
løsninger der var bæredygtige
i går, ikke nødvendigvis er det i
morgen.
Hvad ser du som den vigtigste
opgave for Nepenthes i 2011?
Krydsfeltet mellem miljø og
udvikling er i rivende udvikling,
og det er Nepenthes også. Vi har
brug for at udarbejde langsigtede
strategier, der kan fremtidssikre
foreningens aktiviteter.
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FAGLIG UDVIKLING
MEDLEMMER

MEDLEMMER

Mangfoldighed er godt, men hvordan
udnytter vi potentialet?
Projektrådgivningens medlemstal fortsatte med at stige i 2010, og mangfoldigheden i
medlemsskaren vokser. Det præger aktiviteterne, stiller krav om differentiering og til at
bygge bro.

Fortsat ﬂere medlemmer,
rådgivninger og kursusdeltagelse

400

P

rojektrådgivningens Styregruppe påbegyndte i 2010
en foreningsorganisatorisk proces for at styrke samspillet mellem medlemmer, styregruppe og sekretariat.
Udfordringen går på at styrke foreningens idemæssige
grundlag, fagligheden samt styringen af organisationen
samtidig med, at potentialet i mangfoldigheden, den
frivillige og folkelige forankring bringes i spil. Styregruppen skal med andre ord have ﬁngeren på pulsen, hvilket
Projektrådgivningens næstformand, Finn Tobiesen, giver
nogle bud på:

’Projektrådgivningen har adgang til et meget stort
potentiale. Mangfoldighed er godt, fordi det for det første
giver Projektrådgivningen en meget stor berøringsﬂade,
men også fordi vi kan udnytte det til at udveksle viden og
erfaring samt til netværk og alliancer i både Syd og Nord.’
Projektrådgivningen havde den 1. marts 2011 267
medlemmer. Væksten af nye og mindre organisationer
er støt stigende, mens kategorien af større organisationer for tredje år i træk er steget markant (se modellen
på side 7). De mindre organisationer har ofte fokus på
kulturmødet og det mellemfolkelige, og er baserede på
frivillig arbejdskraft og lokal forankring i Danmark. De
større organisationer har ofte mere kapacitet og erfaring
med faglige redskaber.

Brobygning mellem medlemmer

På Vestsjælland inviterede en række af Projektrådgivningens medlemsorganisationer i juni 2010
til udveksling af erfaringer og ideer for fremtidigt
samarbejde.

Det skal Projektrådgivningen naturligvis tage hensyn til i
sin tilrettelægning af rådgivning, kurser og faglig
formidling (se mere side 10-11), men hvad angår Projektrådgivningens rolle som samlende interesseorganisation, ligger der også en udfordring i at bringe denne
forskellighed i spil.
’Projektrådgivningen kan bygge bro mellem alle typer organisationer, selvom de har forskellige behov og
kapacitet’ fastslår Finn Tobiesen, og fremhæver bl.a.
oplysning og fortalervirksomhed som områder, hvor det
kan betale sig at arbejde sammen på tværs. Styregruppen skal arbejde på planen efter Årsmødet og frem til 1.
august, hvor der skal udvikles helt konkrete initiativer.
Finn Tobiesen afslutter: ’Styregruppen skal blive bedre til
at møde medlemmerne, der hvor de er, og vi skal bruge
forskellige kommunikationsformer mere strategisk’.

FOTO / PERNILLE BÆRENDTSEN
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482

466

I alt

420

53 % af rådgivningerne i 2010 var personlige møder. Erfaringen viser, at sandsynligheden for at få ansøgninger godkendt,
er langt større, hvis ansøgeren rådgives
inden ansøgningen indsendes – selvom
rådgivning ikke er garanti for en godkendelse! Rådgivning mht. Projektpuljen
fylder fortsat meget, men som noget nyt
er rådgivning om ansøgninger til Danida
Programaftaler i 2010 kommet til at fylde
relativt mere.
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Antallet af medlemmer stiger –
både helt små og de helt store
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Antallet af medlemmer i Projektrådgivningen
fortsætter med at stige, og var ved redaktionens
slutning 265 organisationer.
Vi oplever fortsat vækst i de nye og mindre organisationer, men mest markant er det, at vi for
tredje år i træk har fået en stigning af de større
organisationer, der betaler højt kontingent. Vi er
nu oppe på 40 organisationer, der betaler højt
kontingent.
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Projektrådgivningen har indenfor det seneste år udført to kvantitative undersøgelser af medlemmerne, dels det eksterne review af NCG i foråret 2010, samt en intern brugerundersøgelse gennemført i efteråret 2010. Begge undersøgelser viser, at medlemmerne generelt er tilfredse med Projektrådgivningens udbud af faglige ydelser, samt at det netop
er adgang til disse faglige ydelser, der er hovedgrunden til at være medlem.
Find undersøgelsen på www.prngo.dk

Fortsat ﬂere rådgivninger – mere
end halvdelen er personlige møder

500
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Rekordstort antal kurser,
møder og deltagere
Projektrådgivningen har siden 2009 differentieret kurser- og møder for at målrette behovene
hos nye medlemmer og de meget erfarne. Det
har betydet, at vi i 2010 havde et rekordstort
antal aktiviteter – i alt 72 – det største antal
nogensinde. Det store antal aktiviteter har ikke
gået ud over deltagelsen, som fortsat ligger på et
gennemsnit på 17 deltagere per arrangement. I
alt var 74 % af medlemsforeningerne repræsenteret ved mindst ét af vores arrangementer.
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OPLYSNING & KAMPAGNE

OPLYSNING & KAMPAGNE

Oplysningspulje
med stor succes

’Det er fedt at give noget
– i stedet for altid at be’ om noget!’

I 2010 uddelte Projektrådgivningen 800.000 kr. til aktiviteter, der knyttede an til den
landsdækkende 2015-kampagne ’Verdens Bedste Nyheder’. Midlerne blev hurtigt fordelt fra maj til august mellem 40 forskellige medlemsorganisationer, som på forskellig
vis formåede at kombinere egne mærkesager med 2015-målene.

Tidligt om morgenen den 10. september
2010 trodsede 80 frivillige regn og blæst for
at møde op i U-huset i Århus for at uddele
Verdens Bedste Nyheder.

M

E

ange aktiviteter lagde sig op ad den fælles kampagnedag den 10. september, men mange spredte
sig langt videre. Oplysningspuljen støttede bl.a. tilblivelsen af videodagbøger fra Sierra Leone, radionyheder
og weblog om demokrati i Tanzania, samt foredrag med
gæster fra Bolivia, Vietnam og ﬂere afrikanske lande.

OPLYSNINGSPULJEN 2011
– NYT FOKUS
Puljen er foreløbigt på 400.000 kr., og Styregruppen vil
løbende vurdere om der kan afsættes yderligere midler. Midlerne vil blive fordelt i portioner á hhv. 10.000 kr. og 30.000
kr. (når mindst to organisationer samarbejder), og kan søges
af alle medlemsorganisationer, samt organisationer der
tidligere har fået støtte fra Minipuljen/Projektpuljen.

For ﬂere af de små og mellemstore organisationer har
puljen været startskuddet til at vove sig ud i at lave oplysnings- og kampagnearbejde for første gang. For andre
har muligheden givet allerede igangværende aktiviteter
noget ekstra.
2015-kampagnen gav også anledning til, at ﬂere medlemsorganisationer ﬁk øje på hinanden og indgik i nye
samarbejder. For eksempel valgte den somaliske Radio
Hormuud at lave en udsendelse fra Somalisk Kvindeforenings aktiviteter, og Livets Lys, en tamilsk forening,
gjorde sig gode erfaringer med dansk foreningsliv. Enkelte
medlemsorganisationer havde også gode erfaringer med
at samarbejde med partnere udover Projektrådgivningens
medlemskreds.

Projektrådgivningen ser i 2011 positivt på ansøgninger,
hvor den ansøgende organisation:
● Indgår i et konkret samarbejde med andre. ● Tænker
nyskabende. ● Planlægger aktiviteter, der lægger sig op
ad 2015-kampagnen.
Vi vil derfor kigge særligt efter aktiviteter, hvor:
● Der afspejles en eller ﬂere aktuelle tendenser i Syd. ●
Syd-aktører involveres og gives en vægtig rolle i aktiviteten, fx via besøg i Danmark, ved at bruge nye medier, eller
ved at trække på Syd-aktørers aktuelle viden. ● Valg af
målgruppe og medier analyseres grundigt og strategisk gerne uden store udgifter til papir. ● Strategisk tænkning
i forhold til at nå nye målgrupper. ● Brug af nye medier
tænkes ind. ● Fortalervirksomhed i Danmark og Europa
understøttes. ● Et evt. partnerskab med en lokal organisation i Syd tænkes med.
Læs mere om rammer og betingelser for Projektrådgivningens Oplysningspulje 2011 på www.prngo.dk, hvor du
også ﬁnder ansøgningsskema.
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n del mødte faktisk op allerede dagen før for at deltage i den forholdsvise store øvelse det er, at pakke
7200 boller ned i bagerposer for bagefter at dele dem ud
i det centrale Århus.
Projektrådgivningen deltog aktivt i 2015-kampagnen,
dels i kampagnens styregruppe, dels påtog vi os den
praktiske koordinering af en række organisationsbårne
aktiviteter, som medvirkede til at sikre kampagnen et
bredt folkeligt grundlag. Foruden at stille resurser til rådighed for kampagnen i form af en studentermedhjælp
og kommunikationskonsulent, deltog vi også i koordineringen af Levende Havs Flygtningeskib, samt den fælles
uddelingsevent den 10. september, hvor vi koordinerede
fra U-huset i Århus.
66 af vores medlemsorganisationer tilsluttede sig
kampagnen aktivt, og mange af de 80 aktive, der mødte
op den 10. september i Århus, er aktive i Projektrådgivningens medlemsorganisationer.
At så mange frivillige mødte så talstærkt op, så tidligt,
og i så dårligt vejr, overraskede Projektrådgivningen, men
også folk selv:
’I bund og grund handler det vel om glæden ved at gøre
et godt stykke arbejde?!’ lød det fra chaufføren, der kørte
morgenbrød og aviser ud til uddelingsstederne.

Det store antal regnvejrsud-vstyrede frivillige havde en selvforstærkende virkning. På trods af
så
silende regn var humøret højt, også
enda folk vendte tilbage til morgenbrød og kaffe:
edet
’Det er fedt at give noget, i stedet
for altid at bede om noget.’

Oplysningspuljen gav
landsdækkende aktiviteter
Ud over de 800.000 kr. der blev afsat til Oplysningspuljen
(se side 8), afsatte Projektrådgivningen også 125.000 kr.
af foreningens egne midler, hvoraf disse gik til Landsforeningens Levende Havs samarbejde med ﬂere af Projektrådgivningens medlemsorganisationer.
Det er Projektrådgivningens opfattelse, at mange af
især de mindre organisationer ikke ville have bidraget til
kampagnen uden adgang til disse midler.

FOTOS /
PERNILLE
BÆRENDTSEN

Læs videre på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside her
www.verdensbedstenyheder.dk, hvor du kan læse mere
om hvordan du deltager i kampagnen i 2011.
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Ny ramme for faglig udvikling af
kurser, rådgivning og formidling
Unge kenyanere arbejder
frivilligt for projektet ’Uchaguzi
Tanzania’ i Nairobi, hvor det
tanzanianske valg den 31. oktober 2010
blev monitoreret af borgere og forskellige civilsamfundsorganisationer. Valgmonitorering via nye medier er blot en af
ﬂere nye måder det østafrikanske civilsamfund bruger teknologien til at samle
dokumentation fra borgere.

Faglig udvikling af Projektrådgivningens ydelser til medlemmerne har haft en central
placering i vores arbejde i 2010. Dette er sket i tæt samspil med vores medlemmer, hvor
fra vi løbende har fået mundtlig respons, men også
g siden
den 2009 skriftligt feed-back fra
kursusdeltagere. Som noget nyt
yt i 2010 har vi også indført skriftlig feed-back fra folk,
der har modtaget rådgivning

P

rojektrådgivningen gennemførte desuden
uden en brugerundersøgelse i 2010, hvor vi gennem interviews med
repræsentativt udvalgte medlemmer søgtee at få en dybere
indsigt i vores medlemmers brug af vores
es ydelser samt
ideer til hvordan vi fortsat kan udvikle dem.
em. Dette ledte
frem til en ny ramme for udvikling af faglige
ge ydelser. Vi vil
i 2011 videreudvikle vore kurser, rådgivninger
ger samt faglig
formidling baseret på ﬁre bærende principper
er for udvikling
af faglige ydelser (se tekstboks).

vores med
medlemmer, udviklet et positionspapir om ’Udviklingstrekanten’,
lingstreka
som omhandler sammenhæng mellem
strategiske
strategisk ydelser, organisatorisk kapacitet og fortalervirksomhed.
virksomhe Desuden har vi udviklet et positionspapir
om ’Partn
’Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet’, som
fokuserer på
p udvikling af relationer mellem danske NGOer
og deres pa
partnere i Syd.

Nye positionspapirer

Stigende fokus på organisationsudvikling

Projektrådgivningen arbejder løbende med udvikling
af positionspapirer, som omhandler temaer,
aer, vi ønsker
at fremme både i vores faglige ydelser og
g i bevillingspraksis i Projektpuljen. Vi har i 2010, i tætt dialog med

Vi har desuden
desu
påbegyndt udvikling af en ’Guide om organisatorisk udvikling’, som vil indeholde tilgange og redskaber til ud
udvikling af civilsamfundsorganisationer. Vi har
endvidere i vvores kurser og rådgivninger haft stigende fokus
på udvikling af transparente og legitime organisationer.

Kvinde i Tanzania på vej efter vand.
and.
FOTO / PERNILLE BÆRENDTSEN

FIRE BÆRENDE PRINCIPPER
FOR FAGLIGE YDELSER
OVERSKUELIGHED: Vores medlemmer skal kunne ori-entere sig i vores udbud af ydelser således, at de på egen
en
hånd, eller vejledt, kan deltage i forløb, der er relevante for
dem personligt eller for deres organisationers udvikling..
FLEKSIBILITET: Vi vil give vores medlemmer mulighed
d
for at kunne vælge enkelte ydelser, såvel som at kunne
planlægge deres brug af en række ydelser, fx som aftaltee
udviklingsforløb.
SAMMENHÆNG: Vi vil øge synergien mellem kurser, råddgivning og formidling.
DIFFERENTIERING: Vi vil tilbyde kurser og rådgivning
til organisationer på forskellige niveauer og med forskelligt erfaringsgrundlag. Vore ydelser skal løbende udvikles,
s,
således at de afspejler civilsamfundsændringer, der er
relevante for vore medlemmer.

10
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organisering, tilgængelige civilsamfundsanalyser samt
oplysninger om hvorledes den danske ambassade arbejder med civilsamfundet. Disse landeproﬁler vil i løbet af
2011 kunne hentes på vores hjemmeside.

Øget viden om tendenser i Syd

På baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, som går på, at
det har været svært at måle Civilsamfundsstrategiens effekt, har Ude
Udenrigsministeriet sammen med NGO-miljøet
i Danmark i 2
2010 arbejdet på at udvikle tværgående monitorering af NGO-projekter. Vi har indgået aktivt i dette
udviklingsarbejde for at sikre, at vores medlemmer bliver
udviklingsarb
inddraget i monitoreringsarbejde,
m
som er relevant for
deres arbejde og som kan bidrage til læring. (Læs mere
herom på side 17).

For at indsamle konkret viden om tendenser i Syd, som
vi kan dele med vore medlemmer gennem træning og
rådgivning, har vi gennemført en række rejser for at indsamle oplysninger og erfaringer fra Syd. Der er i 2010 gennemført længerevarende tematiske rejser til Nicaragua
for at indsamle erfaringer om, hvorledes civilsamfundet
bliver påvirket af at skulle arbejde i en meget politiseret
kontekst, samt til Kenya for at få erfaringer om hvordan
civilsamfundsorganisationer arbejder med at opbygge
deres egen legitimitet.
Vi har desuden gennemført kortere læringsrejser til
Mellemamerika for at se på erfaringer med faseopdelte
projekter, til Mali for at indsamle erfaringer med netværksdannelse samt til Kenya for at se på partnerskabsudvikling samt brug af nye medier i civilsamfundsaktivisme og udviklingsprojekter. Disse erfaringer deles løbende
med de medlemmer, der arbejder i de pågældende lande,
ligesom de vil indgå i udvikling af positionspapirer og
videreudvikling af rådgivning og kurser.

Landeproﬁler
le om situationen i Syd

Mere fokus på indsatser i Nord

Vi oplever i disse
di
år store og markante ændringer for
civilsamfundet i Syd – nye nationale støttemuligheder
vokser frem, civilsamfundet
civ
organiserer sig på nye måder
og der laves ma
mange civilsamfundsanalyser. Det er vigtigt,
at vores medle
medlemmer og deres partnere er i stand til at
forholde sig til ændringer i den nationale kontekst. Vi
har derfor påbegyndt
påbe
arbejdet med at lave landeproﬁler,
hvor vi for Dani
Danida partnerlande vil indsamle oplysninger om nationa
nationale støttemuligheder, civilsamfundets

De nye tendenser i Syd betyder også, at vores medlemmers rolle i mange tilfælde ændrer sig, således at der
er behov for nye indsatser i Nord. For at støtte vores
medlemmer i at kunne agere i Nord gennemfører vi nye
kurser, bl.a. om arbejdet med nye medier samt oplysning
og fortalervirksomhed i Danmark.

Mere vægt på monitorering

Rapporten fra brugerundersøgelsen samt den nye faglige
ramme ﬁndes på www.prngo.dk.
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ÅRSMØDETEMA

Korruption
på dagsordenen

Tendenser i Syd
– indsatser i Nord

Projektrådgivningen satte i 2009-2010 fokus på forebyggelse af korruption blandt de
folkelige danske udviklingsorganisationer. Det har nu resulteret i en hjemmeside, som
samler redskaber, resurser og inspiration, der kan styrke civilsamfundsorganisationer i
både Nord og Syd i arbejdet med at bekæmpe korruption.

Projektrådgivningen har de senere år iagttaget en række tendenser i Syd, som på
forskellige måder har indﬂydelse på vores medlemsorganisationer og samarbejdet
med deres partnere i Syd.

M

E

ålet for indsatsen er bl.a. at danske organisationer, involveret i udviklingsarbejde samt deres
samarbejdspartnere i Syd, er i stand til at forebygge og
afklare korruption samt håndtere gråzonesager og handle
prompte ved åbenlys korruption.
Da Projektrådgivningen i november 2009 spurgte til
erfaringer med korruption i forbindelse med danske
organisationers projekter i udviklingslandene, viste det
sig bl.a., at 25 % har oplevet korruption, og at 40 % rapporterede om gråzonetilfælde, hvor de havde svært ved
at gennemskue om procedurer overholdtes.
Undersøgelsen dannede grundlag for etableringen
af en engelsksproget hjemmeside, således at danske
organisationer kan trække på redskaber og resurser i
samarbejde med partnere i Syd.

Yderligere udsender vi ’Mango Financial Health Check’
til alle nye bevillingshavere og bruger det ved tilsynsbesøg. Kurset i ’Organisationsudvikling’ inddrager accountability strukturer, og de faste Projektpuljekurser
’Når pengene er bevilliget’ samt ’Regnskabsaﬂæggelse’
er ligeledes opdaterede. I foråret 2011 afholder vi et
særligt kursus med den britiske organisation MANGO,
og i rådgivningen har vi et øget fokus på organisatorisk
kapacitet og partnerskab.

Anti-korruption – på dagsordenen
i vores daglige arbejde
Vi har desuden arbejdet på, at anti-korruption afspejles
i Projektrådgivningens kurser, samt i vejledninger, retningslinjer, guides osv.
Procedurebeskrivelser for Projektpuljen vedrørende
uregelmæssigheder er revideret, vi har introduceret partnerdataark, som kan give relevant faktuel viden om partnerne bag en ansøgning til Projektpuljen, samt udvidet
afsnittet om uregelmæssigheder på hjemmesiden under
Projektpuljen til også at indeholde indrapporteringsskemaer, råd om forebyggelse samt liste over konstaterede
sager i Projektpuljen.

>> STATUS OG PERSPEKTIV 2010-11 <<

Der ligger således en stor udfordring for Projektrådgivningens medlemmer fremover – fra i mindre grad at
være dem, der sikrer midler fra Nord, til i stigende grad
at bidrage til at opbygge kapacitet hos deres partnere til
at søge disse nationale midler.
Vi ser desuden nye organiseringsformer opstå i ﬂere
lande i Syd. NGOer organiserer sig i nye nationale paraplyorganisationer eller netværk, fx omkring nationale
civilsamfundsfonde. Desuden har vi set en række internationale NGOer etablere sig nationalt, hvor de indtager dominerende roller på nationalt plan. Endvidere ser vi ofte,
at mange lokale NGOer, der de senere år er vokset frem,
ikke organisatorisk har kontakter til det nationale plan.
Civilsamfundets organisering er derfor ofte usammenhængende, og indsatser hænger ikke altid sammen. Der
er således et behov for at styrke samarbejde mellem

Nye fundingmekanismer giver nye
organiseringsformer af civilsamfundet

Læs mere om arbejdet med at sætte korruption
på dagsordenen på www.prngo.dk under
’Faglig udvikling’ og besøg hjemmesiden på
www.corruption-agenda.org.

ILLUSTRATION /
SAMUEL
MWAMKINGA
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n af de mest markante tendenser er indskrænkningen af civilsamfundsorganisationers og aktivisters
råderum i både Syd og Nord. Her handler det bl.a. om
ændringer i lovgivningen, således, at regeringer kan
besværliggøre registrering eller lægge restriktioner på
civilsamfundsorganisationers generelle økonomiske muligheder. Ofte er der tale om så omfattende procedurer, at
organisationer ganske enkelt har svært ved at fungere.
Når civilsamfundet påtager sig opgaven med at ville
holde myndigheder ansvarlige, bliver civilsamfundet til
gengæld meget let sårbart, hvis organisationerne ikke
’har fejet for egen dør’. Det er derfor altafgørende med
fokus på hvordan civilsamfundsorganisationer arbejder,
således at de fremstår troværdige, ansvarlige og legitime.
Dette forudsætter en opbygning af gennemsigtige strukturer og beslutningsprocesser samt en sikker forankring
hos medlemmer og/eller målgruppe.

En anden markant tendens er, at der bl.a. med baggrund
i Paris Deklarationen om mere effektiv bistand nu overføres ﬂere penge direkte til Syd. Dette sker bl.a. ved, at
der i forskellige lande som fx Tanzania, Ghana, Mali og
Bhutan nu er etableret nationale civilsamfundsfonde,
hvor det respektive lands NGOer kan søge om støtte til
deres arbejde. Udover at donorer i stigende grad bidrager
til sådanne nationale civilsamfundsfonde, nedjusteres
ﬁnansieringen gennem de Nord-baserede NGOer i en
række lande, bl.a. Holland og Canada.
Det er positivt for vores partnere i Syd, at de kan søge
nationale fonde direkte. Omvendt er der også en risiko
for øget politisk styring af hvem der opnår støtte. Vi
ser også en tendens til, at det er de mere professionelle
organisationer, ofte de hovedstadsbaserede nationale
NGOer, der har kapaciteten til at søge disse nationale
fonde. Det er desværre en kendsgerning, at den del af
civilsamfundet der arbejder i de mest marginaliserede
og fattigste områder, har sværest ved at få adgang til
disse midler.

FIC samarbejder med den kenyanske organisation
Soteni i Tigania i det vestlige Kenya. Projektets
overordnede mål er at skabe større økonomisk uafhængighed og forbedre sociale vilkår for kvinder i området.
FOTO / MAIKEN MILTHERS KJÆR
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DIALOG IMELLEM SEKRETARIAT
OG MEDLEMMER

Fra allianceprojektet mellem Ibis,
DIB og Axis på Taquile-øen i Peru.
FOTO / JOHANNES NORDENTOFT

civilsamfundsorganisationer både horisontalt i de enkelte lande samt vertikalt mellem lokale, nationale og
internationale organisationer. Dette leder til nye behov
hos Syd-partnere og nye roller for Nord-organisationer,
som fx indsatser i Nord og mere værdi i partnerskabet.
Dette bør føre til mere fokus på oplysning og
fortalervirksomhed i Nord, og vi må fremme
samarbejde og netværksdannelse, samt udvikling af langsigtede partnerskaber frem for
kun at fokusere på gennemførelse af projekter.

Aid Effectiveness dagsordenen
Bedre resultater og øget effektivisering af
udviklingsbistanden – som udtrykt i Paris
Deklarationen og Accra Agenda for Action –
betyder, at nationalt ejerskab styrkes. Det er
grundlæggende godt, men i mange tilfælde
bruges dette til at styrke Syd-regeringers

Ung ugander på arbejde i en genbrugt
T-shirt. Flere af Projektrådgivningens
medlemmers partnere er blevet arresteret, og i enkelte tilfælde er frivillige
fra Projektrådgivningens medlemmer
blevet arresteret, mens de arbejdede i Syd.
Ofte fordi man har arbejdet for at holde
nationale regeringer og lokale myndigheder ansvarlige for deres handlinger
gennem fortalervirksomhed.
FOTO / PERNILLE BÆRENDTSEN
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position, hvorimod civilsamfundet ikke inddrages tilstrækkeligt. Det medfører bl.a., at regeringer i en række
lande i Asien og Afrika bruger Aid Effectiveness dagsordenen til styre civilsamfundet og fx besværliggøre lokale
Syd-organisationers arbejde mht. at få de nødvendige
registreringer.
Desuden kan stærkere krav om effektivitet og resultater af civilsamfundsindsatser resultere i mindre mangfoldighed, som kan svække civilsamfundets rolle i udviklingsindsatser og demokratiopbygning samt ramme
de svageste grupper. Vi kan ligeledes møde øgede krav
om monitorering og rapportering, der i værste fald kan
bruges til mere kontrol.
Aid Effectiveness dagsordenen indeholder dog også
en række muligheder. Accra Agenda for Action tildelte
civilsamfundet en rolle gennem ’multi-stakeholder dia-

log’ og mulighed for stærkere national forankring og mere
indﬂydelse til organisationer i Syd.
Projektrådgivningen vil arbejde for at vores viden
omsættes til konkret anvendelse i vores medlemsorganisationers daglige arbejde med partnere i Syd.

Projektrådgivningen arbejder for at styrke dialogen imellem
sekretariat og medlemmer, imellem vores medlemmer, men
også til beslutningstagere i Danmark, fx gennem brugen af
nye medier. Et nyt tiltag er blogs, som kobles til fx relevante
temaer eller aktuelle rejser til Syd. Målet er bl.a. at ’forlænge’ den dialog som allerede ﬁnder sted på kurser, møder og
rådgivninger, og så at sige åbne op for at den kan fortsætte
herudover.

Indsatser i Nord
Den danske Civilsamfundsstrategi skal revideres i 2012,
og Aid Effectiveness dagsordenen forventes at påvirke
kommende støttemuligheder, retningslinjer, resultatorientering og monitorering.
Det er derfor vigtigt, at diskussionen i civilsamfundet
om Aid Effectivenes styrkes både i Danmark samt på
internationale møder som fx High Level Forum i Busan i
Sydkorea i november 2011, der er en opfølgning på Parisog Accramøderne. Vi forventer også, at andre tendenser
som fx råderum for civilsamfundet og civilsamfundets
egen troværdighed samt støttemuligheder og organisering i Syd vil spille ind på revisionen af Civilsamfundsstrategien og dermed grundlaget for Projektrådgivningens medlemmers arbejde fra 2013. Det er vigtigt, at vi
forstår disse tendenser, og at vi aktivt indgår i revisionen
af Civilsamfundsstrategien for at sikre de bedst mulige
rammer.
Dette kan vi bl.a. gøre ved at søge indﬂydelse på den
civilsamfundsstøtte i Syd, som Danmark er en del af,
på hvordan Aid Effectiveness udmøntes for civilsamfundsindsatser samt på EUs rammebetingelser for civilsamfundsstøtte i Syd og Nord.
Projektrådgivningen må sammen med medlemsorganisationer fastholde den politiske opbakning til Civilsamfundsstrategien ved at bruge vores viden om tendenser
i Syd fx overfor politikere og Udenrigsministeriet for at
sikre at behov hos civilsamfundspartnere i Syd afspejles
i danske rammebetingelser. Vi skal hertil bruge CIVICUS,
NGO-Forum, Concord samt medier, herunder også nye
medier, til at fremme vores synspunkter.

Mange udfordringer i Syd kan påvirkes fra Nord
En række udfordringer i Syd påvirkes kraftigt af hvad der
sker i Nord. Klimaforandringer i Syd påvirkes af vores
energiforbrug, problemer med at sælge varer fra Syd
skyldes i høj grad handelsrestriktioner skabt i Nord, og
afrikanske ﬁskeres problemer skyldes i ﬂere tilfælde EUs
ﬁskeripolitik.

’Konkurrence kan være godt, men her er den også med
til at forhindre specialisering eller at organisationer
bliver rigtig gode til noget fordi man hopper fra det ene
til det andet – der hvor pengene er.’
Citat fra bloggen ’FOKUS på Uganda’.
Læs mere her: www.patc.typepad.com/uganda

Udfordringer i Syd kan ikke løses ensidigt gennem arbejde
i Syd, og det vil i stigende grad blive aktuelt at gennemføre
oplysningsaktiviteter og fortalervirksomhed for at påvirke
de faktorer i Nord, der bidrager til problemer i Syd.
Projektrådgivningens medlemsorganisationer skal
også bruge deres viden og erfaringer fra Syd her i Danmark, og skal være mere opmærksomme på nye roller
og den gensidige værdi i partnersamarbejdet. Projektrådgivningen mener, at det er afgørende, at motivere
medlemsorganisationer til at prioritere oplysning i Nord
ved bl.a. at styrke kapaciteten og give konkrete redskaber
til at udføre fortalervirksomhed i Syd og Nord. Skabelsen af mødesteder, netværk, platforme og rammer for
samarbejde om indsatser i Nord er ligeledes centrale
for, at erfaringer kan deles både internt og med andre
organisationer.
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PROJEKTPULJE

PROJEKTPULJE

Projektpuljens retningslinjer
er blevet revideret

Fra serviceydelser til
fortalervirksomhed
Projektpuljen
En støttemulighed for folkelige organisationers
samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

Projektpuljens retningslinjer er blevet revideret efter at Projektrådgivningens
Årsmøde i april 2010 vedtog at lade Projektpuljens loft for projekter stige fra
3 mio. kr. til 5 mio. kr.

Sammenligning af to visionsstudier foretaget på projekter
støttet af Projektpuljen, viser overensstemmelse med
Civilsamfundsstrategien.
RETNINGSLINJER 2011
>> RETNINGSLINJER 2011 <<

M

uligheden for denne stigning er kommet, fordi Udenrigsministeriet har ønsket at Projektrådgivningen
skulle påtage sig opgaven. Projektrådgivningen takker for
tilliden, men er også klar over at der altid følger visse udfordringer med en sådan stigning: Kan vores bevillingssystem
håndtere så store projekter inden for en rimelig tidsfrist?
Og hvad med de mindre projekter og nye organisationervil der stadig være plads til dem? Dette er blot to af de
spørgsmål, der er blevet rejst.
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Projektrådgivningens styregruppe, bevillingsudvalget og
sekretariatet er overbeviste om, at vi med det system som
blev etableret efter ’serviceeftersynet’ i 2008 kan rumme
udvidelsen op til 5 mio. kr., og at det således vil være
muligt at leve op til Årsmødets betingelse om ’at bevillingsprocessen skal foregå med udgangspunkt i behandlingen af de hidtidige ansøgninger på 1-3 mio. kr. og uden
øget bureaukratisering og længere sagsbehandlingstid’.
Årsmødet satte også som betingelse at mindre organisationer fortsat sikres tilstrækkelig rådgivning, og at der
skal afsøges nye muligheder for støtte til mindre og mere
mellemfolkelige aktiviteter. Med relanceringen af partnerskabsaktiviteterne, samt et ansøgningsskema til projekter
og partnerskabsaktiviteter under 200.000 kr., håber vi at
se mange nye aktivitetsformer hvor det mellemfolkelige
og partnerskabet spiller en central rolle.
Derudover er en række mindre ændringer og justeringer indført. Det sker enten fordi de er modnet gennem
den seneste tid, fx i kraft af arbejde med positionspapirer,
eller fordi de ligger i forlængelse af emner i Projektrådgivningens strategidokument eller fordi overordnede forhold
i vores kontekst peger i en sådan retning.
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DE VIGTIGSTE ÆNDRINGER
I PROJEKTPULJEN
STØRRE PROJEKT har et øvre loft på 5 mio. kr.
MINDRE PROJEKT har et øvre loft på 1 mio. kr.
(før 500.000).
PARTNERSKABSAKTIVITETER er relanceret
med mere fokus på samarbejde og kontekst.
’Stamdata ark’ (på dansk – til den danske
organisation) og ’organisational fact sheet’ (på
engelsk – til den danske organisations partner)
er introduceret for at få ﬂere oplysninger at
vurdere ud fra.
Nyt forenklet ansøgningsskema til projekter og
partnerskabsaktiviteter under 200.000 kr.
’Afsluttende Projektformulering’ har fået bedre
muligheder for procesaktiviteter og beløbsgrænsen er hævet til 75.000/ 90.000 kr.

1

D

et centrale spørgsmål for visionsstudierne har været
at belyse ’hvorledes Minipuljebevillinger bidrager
til civilsamfundsstrategiens centrale målsætninger på
længere sigt’. Visionsstudierne er tænkt som en tværgående vurdering af Minipuljen/ Projektpuljen på tværs af
de enkelte projekter for at se, hvordan den som redskab
for implementering af Civilsamfundsstrategien udvikler
sig over tid.
Idet der allerede er blevet gennemført et Visionsstudie
1 i 2008, og som omfattede ansøgninger fra perioden maj
2002 til juni 2004, har det været muligt at sammenligne
resultaterne. Rapporten indeholder ﬂere interessante
konklusioner, bl.a. at der mellem perioderne dækket af
Visionsstudierne 1 og 2 har været en mindre forskydning
fra serviceydelser til fortalervirksomhed, en forskydning
som er i overensstemmelse med Civilsamfundsstrategien.
Derudover viser det sig, at organisationerne er gode til at
ﬁnde løsninger og til at lære. Et svagt punkt i forbindelse
med ny læring er imidlertid den relativt vage beskrivelse
og deling af ny viden.

Gambia Press Union samarbejder med den danske
organisation Gambia Media Support (GAMES), hvor et
mål bl.a. er at arbejde for pressefrihed i Gambia.
FOTO / DONNA MAYER

DIASPORA-PULJEN
Projektrådgivningen har gennem fem år haft
fokus på involvering af ﬂygtninge- og indvandrerorganisationer i udviklingsarbejdet. Et af
resultaterne er etableringen af Diasporapuljen,
som administreres af Dansk Flygtningehjælp
og som er speciﬁkt rettet mod den afghanske
og somaliske diaspora i Danmark.
Formålet er at favne de dele af diasporamiljøet, som ønsker at lave udviklingsprojekter i
deres hjemlande, men som har svært ved at
leve op til Projektpuljens kriterier. Puljen løber
i en foreløbig pilotfase på 16 måneder med et
budget på 4,5 mio. heraf ca. 2,5 mio. til uddeling. Projektrådgivningen har indgået aftale
med Dansk Flygtningehjælp om samarbejde.
Læs mere om Diasporapuljen her:
www.ﬂygtning.dk/Diaspora-Pulje

CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN
MÅLES PÅ TVÆRS
I 2009 igangsatte Udenrigsministeriet en tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Dette har involveret Projektpuljen, såvel som
rammeorganisationer, enkeltbevillinger, de andre puljer og
programorganisationer, og har mundet ud i en rapport som
illustrerer, hvordan civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene med støtte fra deres danske partnere skaber mulighed for at realisere strategiens målsætninger.
Både denne rapport og de to visionsstudier er medvirkende til
at sætte de enkelte organisationers projektindsatser ind i et
større perspektiv mht. dansk udviklingsbistand.
Rapporten kan downloades på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk, og Visionsstudie 1 og 2 på www.prngo.dk.
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FAGLIG
GODKENDTE
UDVIKLING
ANSØGNINGER TIL PROJEKTPULJEN 2010
Disuzo Marondera Roskilde:
Development of Orphanages
in Zimbabwe 496.000

MINDRE PROJEKTER

iiINTERest: Addressing
Food and Livelihood Security
through participation of the
food insecure poor in the
sustainable institutions and
processes of Local Self Government 499.645
Denmark Lesotho Network
(DLN): Capacity Building and
Advocacy for community
participation in political processes and decision making
498.170
Educat: Short Term Training
Program for young entrepreneurs in the informal sector
and organizational development of the trainers from YES
Rwanda 499.999

PARTNERSKABSAKTIVITET

Kræftens Bekæmpelse: The
Uganda/Denmark NCD Alliance Partnership 495.674

Dansk Blindesamfund:
Blind Youth Empowerment
499.412
Dansk Blindesamfund:
Support to participation in
Midterm Assembly in World
Blind Union Asia Paciﬁc region
Japan 2010 279.484

SOS-Børnebyerne: Setting up af Safe Childhood:
Promoting rights for children
in vulnerable families in
Nyamirama sector, Rwanda
2.283.950
Afrika Kontakt NCA: Building a Platform for Unity
998.471

STØRRE PROJEKTER

Cykler til Senegal: Udvikling
af bæredygtigt landbrug i COLUFIFA – ’Fra bondebevægelse
til landbrugsorganisation’
2.267.972
Afrika Kontakt: SUDF - Unity
for Democracy 999.915
Danske Handicaporganisationer (DH): Careers for Youth
Disabilities in South Africa
- Realising Article 27 in the
UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities
(UNCRPD) 2.999.499
Ulandshjælp Fra Folk til
Folk: Humana People to
People Hope Guruve (2. fase)
591.380
Karagwes Venner (Uld-80):
Folkeradio i Karagwe (2. fase)
1.133.410
LEV – Landsforeningen:
Break the barrier - strengthening the townships in South
Africa for people with learning
disabilities 2.908.523
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Dansk Folkehjælp (DKFH):
Muavika - Water supply,
sanitation and hygiene improvements in Karatu, Tanzania
499.440
Ladakh Efterskole Støtteforening: Efterskole Welfare
Society Phyang 150.260
Familielandbruget Sydvest:
Forbedret indkomst og
forbedrede livsvilkår på små
landbrug i KIREKURA 499.726
RISE – Denmark: Youth
Action Mayuge 173.974
Globale Læger: Rentention
of doctors in rural Rwanda
through capacity building of
RMA 498.527
RAW – Rights for All
Women: Aiding survivors
of gender-based violence
499.638

Mellemamerika Komiteen
(MAK): Kunst og kultur som
metode til social forandring
i Guatamala og Nicaragua
230.281
Dansk Folkehjælp (DKFH):
Development of Methodology
and Preparation of FGM/C
Project in Puntland/Somalia
468.136
Dansk Industri: Alleviating
poverty through public-private
dialogue 483.259

SPOR MEDIA: Film Greenhouse for young people in El
Alto, Bolivia 500.000

Ingeniører uden Grænser:
Rural Water Supply and Sanitation Project 482.289

SOS-Børnebyerne: Building
community response to HIV/
AIDS: Prevention and capacity building for vulnerable
families in Nyamirama sector
497.785

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito: Ret til et
liv uden vold 432.616

Disuzu Kwekwe: Aktivitetshus for unge forældreløse i
Zimbabwe 499.900

InnoAid: Street Food Project,
Kolkata 499.938

Center for Sex & Sundhed:
Access and Inﬂuence - youth
sexual health promotion
499.722
Crossing Borders: Youth for
Good Governance - in Ghana's
emerging oil economy
499.129

iiINTERest: Building Capacity
and Advocacy of the AHEAD
member network for a local
participatory self-governance
approach to poverty alleviation 499.768
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
(BUPL): Building partnership
and enchancing professional
and organisational capacity in
order to strengthen the Early
Childhood Education focus of
NUT 426.756

BØRNEfonden Support to
Community Initiatives for the
Fight Against Female Genital
Mutilation in Mali 1.102.074

International Børnesolidaritet: Indianske børn som
aktører for rettigheder i Bolivia
1.935.983

Dansk Handicap Forbund:
UNAPD membership empowerment project 2.998.482

Landsforeningen Sind: ’We
can’ - Improving Living Conditions of People With Mental
Illness 1.000.000
Denmark Lesotho Network
(DLN): Strengthening small
scale farmer producer groups/
associations in Lesotho
1.769.224
International Aid Services
(IAS): Increased Access to
Inclusive Education in Somaliland through strengthening
of SASE as Organisation with
Special Focus on Visibility and
Family Networks 2.996.703
International Aid Services
(IAS): Improved quality of
life for children with special
needs in Southern Kordofan
1.676.550
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Mellemamerika Komiteen
(MAK): ’AktionArte’ - styrkelse af ungdomsdeltagelse
i Guatamala, Nicaragua og
Honduras 548.793

Care 4 You Association:
Somaliland 485.890

AXIS: ’Aprender haciendo’
- uddannelse i økologiske
familielandbrug og personlig
udvikling blandt fattige
kvindelige quechua-bønder i
Sacaba, Bolivia 499.878

Afrika Kontakt Act now
against political violence, rape
and torture 499.086

NETOP: Support for vulnerable
women, youth and children in
northern Uganda 390.599

Freelance Gruppen: C2C Colleague-to-Colleague Media
Development 498.121

Tandsundhed Uden
Grænser: General and oral
health improvement in Cebu
498.773

Stairway: ’Break the Silence’
Child Sexual Abuse Prevention
Network in the Phillippines
2.950.000

Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi: Community capacity building in Tree
Planting and Solar 1.449.171

VIAid (Cafe Retro): Dreamtown Project 497.899

Cykler til Senegal: Styrkelse
af bondeorganisationen COLUFIFAs legitimitet og faglige
betydning for medlemmerne
gennem introduktion af nye
dyrkningsmetoder og – redskaber 341.860

Bandhab Gono: Kendra
Project (2. fase) 999.526
Danmarks Lærerforening:
TUN Capacity Building for
Social Dialogue (2. fase)
2.261.186
Ungdommens Røde Kors:
Empowering youth - From
hand-outs to hard work in
post-conﬂict Northern Uganda
2.994.097
FIC: Empowering women in
Tigania West, Kenya (2. fase)
2.994.831
Kræftens Bekæmpelse: The
Uganda NCD Alliance Capacity
Development 998.762
Dansk Handicap Forbund:
Union de PCD's de Bolivia
1.500.000
Friluftsrådet: Promoting
Education for Sustainable
Development (ESD) in Tanzanian Primary Schools: A Tool
for Sustainable Community
Development 2.278.998

FSC Danmark: Capacity
building of civil society in
regard to FSC in Mozambique
498.168

Dansk Handicap Forbund:
Exchange of experiences between DHF and its partners in
Ghana and Uganda 440.926

International Aid Services
(IAS): Enabling local South
Sudanese NGOs to work with
development as an expansion of their humanitarian
acitivities in the light of the
Sudanese 499.984

Ungdommens Røde Kors:
Voluntary Service in Zimbabwe: Roles, responsibilities and
relationships – Partnership
workshop between Zimbabwe
119.888

Seniorer uden Grænser:
Lunyo Orphan Support Project,
Entebbe, Uganda 572.394
Økologisk Landsforening:
(Ulandsudvalg- og netværk)
Building of capacity, social
and human capital and advocacy through self-sustaining
Farmer Field Schools for local
food security and improved
market access 898.535
Københavns Internationale Forening: Elementær
samfundsdeltagelse II. Kapacitetsopbygning af HAERDO
til støtte til nomadebørns skolegang i Salahey, Somaliland
639.815
Leve Børnene: Keeping
Children Save in Kampala
1.342.652
Tandsundhed Uden
Grænser: BPOC school-based
tooth brushing program in
Nyamagabe, Rwanda 990.922
U-landsforeningen Diálogos
Reducing mercury pollution
in small scale gold mining
- Philippines 2011-2014
2.956.231
Plan Danmark: Baina
Ya Shabab - By Us Youth
2.999.129
Plan Danmark: Uwazi project
2.999.997

Afrika Kontakt: Community
mobilisation and organisation
in the Eastern Cape and KwaZulu Natal provinces, South
Africa 2.999.509
International Aid Services
(IAS): Community-based
peace building in pre- and
post election periods in
Central Rift Valley, Kenya
1.499.993
Det Danske Bibelselskab:
‘Where is the Good Samaritan
Today?’ HIV and AIDS Information and Awareness-Raising
Through Churches and Schools
1.848.582

BEMÆRK VENLIGST:
• Der er desuden givet støtte til
20 Afsluttende Projektformuleringer i 2010/2011.
• Oversigten omfatter alle
ansøgninger fra de tre
ansøgningsrunder i 2010.
En del tilsagn er først givet i
2011 og indgår derfor ikke i
regnskabet for 2010, selvom
de er med her.
• Idet ansøgningerne fra
december-runden 2010
færdigbehandledes i marts, er
der i denne oversigt medtaget
enkelte projekter, der skal opfylde mindre betingelser inden
en endelig godkendelse.

OVERSIGT OVER MEDLEMSORGANISATIONER
123 ...
100% to the Children
3F - Solidaritet og
Udviklingsbistand
A
A Global Agenda
AC Børnehjælp
ADDA (Agricultural Development Denmark Asia)
ADRA
Afghansk Kulturforening
African Footprint Denmark
African-Danish Network
Afrika In Touch
Afrika Kontakt
AHAS Group (African Hum.
Hiv/Aids Support Group)
Aibidji
AIDS-Fondet
AIF Århus (Arbejderbevægelsens Int. Forum)
Aktion Børnehjælp
Aktive Kristnes
Omsorgsarbejde
Akwamuﬁes Venner
ANIN
Apostolsk Kirkes Mission
(AKM)
Arkitekter uden Grænser
Assemblee de Reveil Spirituel Danmark "Aresda"
Assist
AWE Center Kenya
AXIS
B
Bahá'í - samfundet i
Danmark
Bandhab
Baptistkirken i Danmark
BasicD - Basic Health &
Development
BISU (Bistand Int. Samarbejde og Udvikling)
Bongo Development Tourism
(BDT)
BOS Danmark
Brenderup-Sermathang
Venskabsgruppe
Børn i Afrika
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL)
BØRNEfonden
C
CAMOUN Dansk - Camerounsk Venskabsforening
Care 4 You Association
Caritas, Danmark
Carrot Aid
Center for Sex & Sundhed
Center for Women's Equality
CICED
Cirkus i Afghanistan (MMCC)
Cross Cultural Project Association (CCPA)
Crossing Borders
Cykler til Senegal
D
Danafrika Kultur
Dan-Etio Forening
Danish Friendship
Danish Muslim Aid
Danish Relief Group
- Nødhjælpsdepotet
Danmarks Biavlerforening
Danmarks Bløderforening
Danmarks Lærerforening
Danmission
Dansk Armeniermission
Dansk Blindesamfund
Dansk Europamission
Dansk Folkehjælp - DKFH
Dansk Forfatterforening

Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap
Idræts-Forbund
Dansk Husﬂidsselskab
Dansk Industri
Dansk International Bosætningsservice (DIB)
Dansk Mongolsk Selskab
Dansk Ornitologisk Forening
(DOF)
Dansk Rumænsk Forening
Dansk Selskab for Tibetansk
kultur
Dansk Somalilandsk Hjælpe
Organisation (Dan-Som)
Dansk Vietnamesisk
Forening
Dansk Zoologisk Selskab
Danske Døvblindfødtes
Forening
Danske Døves Landsforbund
Dansk-Indisk Børnehjælp
Dansk-International-Noedhjaelp
Dansk-Palæstinensisk
Venskabsforening
Dansk-Ugandisk
Venskabsforening
DANTAN
DanWatch
DAV - Dansk Angolansk
Venskab
Deggo.org/ECCO
International
Den Eritreanske
Støtteforening
Denmark Lesotho Network
(DLN)
Denmark Somaliland
Network
Det Danske Bibelselskab
Det Danske Hus i Palæstina
Det Danske Spejderkorps
Det Europæiske Hus
Det Somaliske Fællesråd
DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk)
DGI Midtjylland
DGI Roskilde
Diabetesforeningen
Disuzo Marondera Roskilde
Disuzu Kwekwe
Dooni-Dooni Danmark
DUI Leg og Virke
E
Educat
Egmont Højskolen
EMO Danmark
Enable
Energy Ethics
Ewiket Lehibret (Viden for
Alle)
F
FAIR Danmark
Fair Trade Danmark
Familielandbruget Sydvest
Farmaceuter uden Grænser
FIC
FN-forbundet
Folkehøjskolernes Forening
i DK (FFD)
Foreningen Faraja
Foreningen for Anvendelse
af Fri Energi (FAFE)
Foreningen for DanskeInternationale Kvinder
Foreningen for udvikl. og
integration i Østafrika
Foreningen Oikos Fonden
Foreningen til genopbygning af Somaliland
Fremtid og Håb
Friends of Mugumu
Friluftsrådet

FØB - Fonden til fremme af
blivende økologisk balance
G
GAM3
Gambias Venner
Games (Gambia Media
Support)
Ganbool Charity
Gargaar
Genvej til udvikling (GTU)
Ghana Venskabsgrupperne i
Danmark
GIRD Danmark
Githabais Venner
Global Education through
Sport
Globale Læger
Globe Town
Green Cross Danmark
Gymnasieskolernes
Lærerforening
H
Himalayan Project
Hjerneskadeforeningen
Hjerteforeningen
Hjælpeforeningen for Somaliske Børn
HopeNow
I
iiINTERest
IMCC (International Medical
Cooperation Commitee)
Indien Gruppen Fyn
Ingeniører uden Grænser
Initiativet 2009
InnoAid
Institut Arabisk-Europæisk
for udvikl. Demokrati
Int. Hjælpe- og Udv.gruppe i
Syd Somalia (IHUSS)
International Aid Services
(IAS)
International Børnehjælp
International
Børnesolidaritet
International Kontakt
International Teacher Association, Denmark
Internationalt Landsbysamarbejde (ILS)
Internationalt Landsbysamarbejde i Bælum
Iraks venner i Danmark
(Tammuz)
J
Jubbaland Humanitære
Forening
K
Karagwes Venner Uld-80
Kembujeh School Friends
KFUM og KFUK i Danmark
Kilangoro
Kirkekaffens Støtteforening
Kirkernes Integrations
Tjeneste
Krobodan. Dansk-ghanesisk
Venskabsforening
Kræftens Bekæmpelse
Kvindernes U-landsudvalg
Københavns Internationale
Forening
L
Ladakh Efterskole
Støtteforening
Landforeningen for Bøsser
og Lesbiske (LGBT)
Landsfor. af Polio- Traﬁk- og
Ulykkesskadede PTU
Landsforeningen Art of
Living

Landsforeningen Hjælp Børn
i den 3. verden
Landsforeningen Levende
Hav
Landsforeningen Sind
LEV - Landsforeningen
Leve Børnene
Liberity Danmark
Life and Peace Foundation
(LPF)
Livets Lys
Living-Village
LOKK - Landsorganisation af
Kvindekrisecentre
M
Malteserrådet
Manila Streetkids
Masangas Venner
Maternity Worldwide
Mellemamerika Komiteen
(MAK)
Mental Health in Somalia
(MHIS)
Mercy Ships-Danmark
Mestizaje - Dansk-Dominikansk Børnefond
MFR's venner i Danmark
Miljøbevægelsen NOAH
Mission Afrika
Mission-Øst
Mitraniketans Venner
Momentum Microﬁnance
MultiCenter Syd
N
Naya Jiwan
Nepenthes
Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis
New Life Ghana
NGO Fontana
Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi
O
Operation Dagsværk
Oplysningscenter om den
3. Verden
Org. for Fred og Udv. i Sydlige Somalia (OFUSS)
P
Papaye Danmark - Støtte
til et Ghanesisk initiativ for
børn
Papuakids
Plan Danmark
Projekt Ulandshjælp til
Selvhjælp
PUGAD
Puntland Aid Service
R
Radiohormuud/Somalisk
Radio og Media Forening
RAW - Rights for All Women
Red Barnet Ungdom
Refugees United Org.
RISE - Denmark
S
Sanduko
Sarons Slette´s Missions- og
Nødhjælpscenter
Seniorer uden Grænser
Seniorhænder til Afrika og
Asien (SHAA)
Sex & Samfund
Socialpolitisk Forening
Socialt Udviklingscenter SUS
Solens Børn
Somali Development Foundation i DK
Somali Mother and Child
Care

Somali Women's Organization i Danmark
Somaliland Kvindeforening
Somalilands Fynske Hjælpeforening (SFHF)
Soroptimist Internat.
Danmark
SOS-Børnebyerne
Spedalskheds Missionen
(TLM DK)
SPOR MEDIA
Stairway
STS International Solidarity
T
Tandsundhed Uden Grænser
Tanzibarn
Terre des hommes,
Danmark
Tibet Charity
Tukae Danmark (Tanzania)
Tværsam Agenda 21
Forening
U
Ulandsforening en for bæredygtig udvikling (UBU)
U-landsforeningen Diálogos
U-landsforeningen Svalerne
Ulandshjælp Fra Folk til Folk
- Humana People to People
Ulandssekretariatet
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen
V
Vedvarende Energi
Venskabsforeningen Amigos
de El Doradito
Venskabsforeningen Danmark - Sierra Leone
Venskabsforeningen
Danmark-Burkina Faso
Venskabsforeningen
Danmark-Mali
Venskabsforeningen
Danmark-Niger
Venskabsforeningen
Danmark-Papua Ny Guinea
Venskabsforeningen
Danmark-Togo (Dantogo)
Vestjysk U-landsservice
Vestkenyas Venner
VIAid (Cafe Retro)
Vores Fælles Ansvar
W
Weniruda Danmark
World Diabetes Foundation
World Service of Mercy
WWF - Verdensnaturfonden
Wycliffe Danmark
Æ
Ældre til Ældre
Ø
Økologisk Landsforening
(Ulandsudvalg- og netværk)
Østafrikas Venner
Oversigten er foretaget
per16/3 2011, og viser 265
medlemsorganisationer.
Tallet kan ændre sig i begge
retninger
er eefter redaktionens
slutning.
ng.
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Slogan skrevet på
indgangsporten til en
skole i Kibera i Kenya.
FOTO / PERNILLE BÆRENDTSEN

PROJEKTRÅDGIVNINGEN
Projektrådgivningen er en sammenslutning af mere end 260 folkelige organisationer
(NGOer) i Danmark, der alle er engagerede i udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter.
Projektrådgivningen arbejder for:
● Kapacitetsopbygning af medlemsforeningerne gennem kurser, rådgivning, faglig

formidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse osv.
● Påvirkning af regeringens udviklingspolitik og støtte til medlemsforeningernes lobby- og

oplysningsarbejde i Danmark.
● Støtte til opbygning af stærke, uafhængige civilsamfund i Syd gennem langsigtede

partnerskaber og netværk med danske organisationer.
● Projektrådgivningen administrerer Projektpuljen på vegne af Udenrigsministeriet.

PROJEKTRÅDGIVNINGEN
Klosterport 4 A, 3 sal | 8000 Aarhus C
Tel: +45 86 12 03 42 alle hverdage kl. 10-15 | prngo@prngo.dk | www.prngo.dk

