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Det lille danske civilsamfund skal bevares og styrkes
Civilsamfundets organisationer nævnes i Verden 2030 som afgørende aktører, men der ses ikke en refleksion
over forskelligheden i det danske civilsamfund, og hvorledes denne understøttes. En stor mængde midler
ønskes kanaliseret til de multilaterale institutioner, hvilket vil påvirke civilsamfundsarbejdet negativt.
Det lille civilsamfund er mangfoldigt og arbejder tilsvarende med små civilsamfundsorganisationer i Syd. Her
løftes væsentlige dagsordener med afsæt i de grundlæggende menneskerettigheder og som oftest med et
særligt blik rettet mod de allermest sårbare samfundsgrupper i Syd. Forudsætningen for stærke
partnerskaberne er imidlertid, at de små organisationer i Danmark er i stand til at yde den nødvendige støtte
og ressourcemobilisering.
Det lille civilsamfund i Danmark er desværre et miljø, som er tiltagende under pres. Civilsamfundet lider
under den markant faldende finansiering fra private fonde, men også under at vores vilkår er ringere end de
store organisationer i de offentlige puljer. Mange små civilsamfundsorganisationer kan derfor ikke overleve
på kort og mellemlang sigt, hvis ikke man ændrer funding-modaliteterne. Der er den dag i dag ikke
sammenhæng mellem de krav, der stilles i arbejdet med ansøgnings- og projektarbejde, og den kapacitet,
man er villig til at finansiere i puljerne. Resultatet er voldsomt pressede organisationer, hvor ansatte (som
rettelig burde få løn for deres arbejde) lægger meget store frivillige kræfter udover det, de reelt er betalt for,
eller små frivilligt baserede organisationer, som kæmper urimeligt for at klare presset og ønsker sig hjælp fra
professionelle. Det er i dag således, at det er overordentlig svært at opretholde rimelige ansættelsesvilkår i
de små organisationer.
Det må og skal være muligt for civilsamfundsorganisationer at have mindre sekretariater med faglig kapacitet
og med tilsvarende administrativ støtte. Disse ansatte er afgørende for at facilitere frivilligheden, men også
for at sikre den nødvendige fagligt-tekniske bistand til projekterne. Lige nu falder små
udviklingsorganisationer mellem flere stole. Ungdomsorganisationer kan skaffe afgørende løn- og
driftsmidler gennem DUF, og organisationer, som har en betydelig mængde projekter i Danmark, kan delfinansiere deres arbejde i Syd med de midler. De store organisationer fungerer på en helt anden måde, hvor
mange er i store føderationer og i øvrigt har betydeligt flere frie midler i deres Danida-finansierede projekter,
end de små organisationer i CISU-regi har. Små udviklingsfaglige organisationer kommer derfor i klemme.
Ønsker man mangfoldighed, faglighed og et reelt civilsamfundsmiljø skal modaliteterne indtænke dette,
herunder midler til drift, regnskaber og faglige ydelser.
Det er danske kerneværdier med et stærkt civilsamfund. Vi ønsker derfor, at Verden 2030 anerkender
væsentligheden af det mangfoldige civilsamfund i Danmark, og specifikt anerkender også det lille
civilsamfunds bidrag til visionerne i Verden2030.
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Leave Noone Behind / Menneskerettigheder i centrum
Ingen skal være ladt tilbage skrives det i den nuværende 2030 strategi – men fokus kommer hurtigt på
skattesystemer, konflikt og naturkatastrofer. Her er det afgørende at pointere, at i mange lande kan udsatte
være marginaliserede af mange årsager, og ikke alene konflikt (krig) og naturkatastrofer. Det kan være social
marginalisering, stigma, psykisk sygdom, fattigdom, køn og flere andre årsager, som alle bunder i manglende
respekt for og implementering af grundlæggende menneskerettigheder. Her spiller det danske civilsamfund
en afgørende rolle for at støtte processer, som fremmer menneskerettighederne.
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