Pressemeddelelse
Fra Netværket for Små og Mellemstore Organisationer

Udviklingsministeren går i dialog om de små og mellemstore
civilsamfundsorganisationers udfordringer på løn, drift og lokaler

Velkomstkomitéen: Fra Venstre: Jacob Holdt, Vibeke Quaade (Crossing Borders), Camilla Legendre (100% for Børnene, stifter og koordinator for
Netværket), Garba Diallo (Crossing Borders) og Anne Egelund (Ubumi Prisons Initiative, stifter og koordinator for Netværket)

D. 10. september 2021 besøgte Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen Ubuntuhuset i hjertet af
København. Ubuntuhuset er et civilsamfundshus, hvor over 40 organisationer har tilknytning eller deres daglige
gang. Ministeren kom for at høre om de små og mellemstore civilorganisationers arbejde og om de udfordringer,
som rammer organisationerne i form af forringede muligheder for at opnå løn- og driftsmidler i offentlige puljer
og blandt fondene. Mange organisationer er lukningstruede.
Repræsentanterne for Netværket Camilla Legendre, Anne Egelund, Vibeke Quaade og Garba Diallo beskrev de
små og mellemstore civilsamfundsorganisationers vigtige bidrag til Danmarks udviklingsarbejde i Syd, med deres
særlige fokus på de mest sårbare og udsatte målgrupper. Det lille civilsamfunds nærhed og forståelse af netop
deres målgrupper - være det sig gadebørn eller indsatte i fængsler eller noget helt andet - medfører, at
organisationerne yder et væsentlige bidrag til at fremme dagsordener, såsom menneskerettigheder og klima.
Organisationerne fortalte også om, hvordan man som frivillig eller ansat hurtigt kan få mulighed for både indsigt
i arbejdet og indflydelse på hverdagen i små organisationer. På denne yder mindre civilsamfundsorganisationer
også et væsentligt bidrag til Danmarks ønske om at fremme det folkelige engagement i udviklingsarbejde.

Civilsamfundet under pres
Netværket understregede overfor ministeren, at det lille civilsamfund desværre er under stort pres. De fonde,
som hidtil støttede mindre civilsamfundsorganisationer, giver typisk ikke længere midler til dem. Fondene
vender blikket mod Danmark eller de helt store organisationer. Dertil kommer, at 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 drift. Endelig er der utilstrækkelige midler i CISUs puljer, hvor konkurrencen er benhård.
Mange organisationer er i knæ af samme årsag. 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.
Netværket af Små og Mellemstore Civilsamfundsorganisationer beskrev for ministeren, at det danske
civilsamfund risikerer at miste de dygtige små organisationer, som lige nu stadig gør en afgørende forskel.
Netværket ønsker at sikre ordentlige og værdige arbejdsforhold for dem, som arbejder i organisationerne, og
fortalte ministeren, at har de ikke ansatte, kan de ikke overleve, og dermed svækkes arbejdet med i Syd.

Ministeren erklærede sig klar til både dialog og handling
Ministeren erklærede sig klar til dialog og handling på området og udtalte:
”Når vi i vores udviklingspolitiske strategi ”Fælles om verden” har skrevet, hvor væsentligt det
er med partnerskaber, så er det fordi, vi ønsker at stimulere og holde hånden under disse. Vi
har CISU, og det her skal CISU kunne. Men jeg lytter til jeres udfordringer, og jeg vil se på, om
der er noget, som kan og skal være anderledes.”
Besøget blev afsluttet med et oplæg af fotografen Jacob Holdt, som beskrev Ubuntuhusets historie. Jacob Holdt
er en af de afgørende støtter af det mindre organisationers arbejde, idet han sætter lokaler til rådighed i det
centrale København. Ministeren udtrykte sin taknemmelighed for Jacob Holdts generøsitet og erklærede i øvrigt,
at han ønskede at bibeholde kontakten til de små og mellemstore civilsamfundsorganisationer.

For yderligere information og billeder: info@smcso.dk

Gruppebillede fra besøget af ministeren d. 10. september 2021

Arrangementet i billeder:

Garba Diallo byder velkommen

Camilla Legendre fortæller om, hvorledes 100% for Børnene når gadebørn og skaber bæredygtige modeller for at nå de svageste

Anne Egelund fortæller om Ubumi Prisons Initiatives arbejde og fortæller om, hvorledes organisationen når dem, som færreste når

Vibeke Quaade præsenterer Crossing Borders bidrag til blandt andet fredsdialog på tværs af grænser

Camilla Legendre opsummerer de væsentligste udfordringer for det lille civilsamfund

Dialog med ministeren

Oplægsholderne i positiv dialog med ministeren

Ministeren tager ordet

Gruppebillede

Ministeren siger tak for besøget

