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Ubuntuhuset – repræsentanter for det
lille civilsamfund
Købmagergade 43, 1. sal
1150 København K

Hvad kan det lille civilsamfund, og hvad er
udfordringerne?
d. 12. marts 2021
Kære Flemming Mortensen,
Tillykke med ministerposten! Vi ser meget frem til at se, hvorledes du med din stærke civilsamfundsbaggrund,
din oprigtige interesse og engagement i udviklingsarbejde vil tegne den danske udviklingspolitik. Vi glæder
os til samarbejdet.
Købmagergade, i hjertet af København, er andet end eksklusive butikker og dyre huslejer. Gaden er også
hjemsted for et kraftcenter for det lille danske civilsamfund. Vi kalder os selv UBUNTUHUSET – Ubuntu er et
begreb fra det sydlige Afrika, som handler om det fælles i os alle. Ubuntu-huset er en unik lejlighed, som ejes
af den berømte fotograf Jakob Holdt. Det danner en fantastisk ramme for civilsamfundsengagement og
ildsjælkraft – og har i mange år været fyldt med engagerede små NGO’er, som kæmper for en bedre verden.
Du kan læse mere om huset her http://www.holdt.us/to/ubuntu/
Flere af de organisationer, som bruger Ubuntuhuset, får støtte til deres internationale udviklingsarbejde
gennem CISU. I den forbindelse vil vi gerne takke din forgænger for svaret på vores holdningspapiret
(Sag/ID.nr 2020-34133). Tak fordi du også lytter til os fra det lille civilsamfund.
Vi taler på vegne af en større civilsamfunds-gruppe, som også rækker udover Ubuntu-huset - og vi har meget
mere, som vi gerne vil fortælle dig om! Vi har bemærket, at dit fokus i høj grad er på engagement i
civilsamfundet, men også på din interesse for de fattigste og mest stigmatiserede i Syd. Derfor vil vi gerne
invitere dig på besøg hos os d. 19. maj, 2021 kl. 11-12 til et spændende arrangement, hvor du vil høre om
sammenhængen mellem vores arbejde i Syd og engagement i Danmark. Vi vil lægge vægt på, at det er det
stærke partnerskabsarbejde, som skaber fundamentet for autentisk engagements-arbejde i Danmark. Du vil
høre om, hvilken forskel vi formår at gøre med små midler. Du vil også høre om de udfordringer, vi møder i
vores arbejde og få mulighed for at diskutere dem med os.

100% for Børnene: www.100pct.org
Ubumi Prisons Initiative: www.ubumi.dk

Vi vil gerne nuancere frivilligheds-spørgsmålet sammen med dig, og vi vil gerne tale med dig om
nødvendigheden af at sikre kvalitet og faglighed i udviklingsarbejdet – og hermed også tilstrækkelige
lønmidler. Vi oplever i miljøet, at frivilligheden ofte italesættes som en gratis ressource, som kan løfte næsten
hvad som helst. Den fortælling vil vi gerne udfordre i dialog med dig. Frivilligheden er en indlejret del af
civilsamfundet – og sådan mener vi også, at det skal være. Vores udgangspunkt er dog, at den skal være
strategisk, hvis den skal kunne medvirke til at skabe glæde og meningsfyldte resultater - både for den
frivillige, for organisationerne, men allermest for de udsatte målgrupper, som vi gerne vil gøre en forskel for.
D. 16.oktober 2020 sendte vi en tilsvarende invitation til din forgænger Rasmus Prehn, som takkede ja til
invitationen. Så ramte Covid19, og vi udskød arrangementet. Vi håber du også vil have lyst til at besøge os,
og i den forbindelse vil vi foreslå et mere corona-venligt besøg, hvor blot sekretariatslederne for Ubumi
Prisons Initiative og 100% for Børnene er til stede. På denne måde kan vi gennemføre et besøg med
tilstrækkelig corona-afstand og samtidig give dig mulighed for at diskutere de meget vigtige pointer vi har.
Vi takker for din opmærksomhed og vi håber, at du har lyst til at komme og besøge os. Du er meget
velkommen!

Med venlig hilsen,
Camilla Legendre, Daglig leder 100% for Børnene
Anne Egelund, Director Ubumi Prisons Initiative

Vi tillader os at medsende et udkast til et program.
PROGRAM
•
•

•
•
•

Velkommen og introduktion (5 min)
Hvad kan det lille civilsamfund, og hvilke udfordringer har det? ved Anne Egelund, Director i Ubumi
Prisons Initiative (15 min). Vi vil tage konkret udgangspunkt i civilsamfundspuljen under CISU og det
private fondsmiljø.
En nuancering af frivilligheden med fokus på udfordringerne med det frivillige engagement i
Danmark ved Camilla Legendre (15 minutter)
Diskussion med Udviklingsministeren på 100% for Børnenes kontor (20 min) – Ubumi og 100% for
børnene er her repræsentanter for det lille civilsamfund.
Afrunding og tak for denne gang (5 min)

100% for Børnene: www.100pct.org
Ubumi Prisons Initiative: www.ubumi.dk

