
Til Udviklingsministeren: Opsummering af opmærksomhedspunkter 

Hvem er vi? 
Netværket for Små og Mellemstore Civilsamfundsorganisationer er et initiativ, som arbejder for at etablere 

bedre vilkår for det lille civilsamfund, så vi kan arbejde effektivt og med et stærkt fagligt 

fundament.  Netværket arbejder bl.a. for at få tilstrækkelige løn- og driftsmidler til gavn for vores 

udviklingsarbejde, så vi forsat kan gøre en forskel i vores arbejde i Syd. 

Mange af netværkets medlemmer bruger Ubuntu-huset, hvor mindst 40 organisationer har deres gang. 

Ubuntu-huset er centralt for folkeligt engagement. Takket være Jakob Holdts generøsitet, kan danskere og 

mennesker fra hele verden mødes midt i byen for at arbejde med bl.a. verdensmålene på en konkret måde. 

Hvad kan vi? 
Det lille civilsamfund er mangfoldigt og bidrager med mange forskellige ting, bl.a. nærheden til 

målgrupperne i det Globale Syd, som vi arbejder tæt sammen med i ligeværdige relationer for at fremme 

menneskerettigheder, klima og andre centrale dagsordener.  

Involverer man sig i en lille civilsamfundsorganisation som enten frivillig eller ansat, så får man hurtigt 

mulighed for både indsigt i arbejdet og indflydelse på hverdagen. Man kan gøre en konkret forskel. 

Her i Ubuntu-huset har vi mulighed for vidensdeling, netværk og samarbejde på tværs. Huset lever både 

dag, aften og weekend, hvor der er arrangementer som f.eks.  ’Food for Thought’, som bringer folk sammen 

med forskellige baggrunde, herunder fra kunsten, erhvervslivet, udviklings- og uddannelsesområdet.  

Hvad er problemet?  
Det lille civilsamfund er under stort pres. De fonde, som hidtil støttede mindre civilsamfundsorganisationer, 

giver typisk ikke længere midler til os. De vender blikket mod Danmark eller de helt store organisationer. 

Det er kun muligt at sikre delvise midler i de offentlige puljer. Dels er midlerne ’enkelt-projekt’ fokuserede 

og dels er de ikke tilstrækkeligt finansierede på løn- og driftsmidler. Endelig er der utilstrækkelige midler i 

CISUs puljer, hvor konkurrencen er benhård.  

Dertil kommer en anden og alvorlig udfordring med lokaler. Hvis ikke vi har lokaler – hvad mange 

organisationer ikke har – kan vi ikke engagere og vejlede frivillige ind i det omfang, som vi kunne have 

kapacitet til. Dermed kan vi ikke være de partnere i arbejdet med folkeligt engagement, som vi ellers 

kunne. Hvis ikke vi har Ubuntuhuset eller et andet centralt placeret sted, kan vi ikke huse de mange frivillige 

som ønsker at engagere sig i verden. Derfor er det afgørende, at vi har et hus, hvor vi på professionel vis 

kan engagere og vejlede de mange unge, som er interesserede i civilsamfundsarbejde. 

Hvad vil vi?  
Hvis ikke vi er her, mister det danske civilsamfund de dygtige små organisationer. Netværket for små og 

Mellemstore organisationer ønsker at sikre ordentlige og værdige arbejdsforhold for dem, som arbejder i 

organisationerne. Hvis ikke vi har de ansatte, kan organisationerne ikke overleve. Hvis ikke der er ansatte i 

Danmark, vil det påvirke vores vigtige indsats i Syd, som sikrer dem et økonomisk fundament og 

bæredygtighed i arbejdet.  


