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IndledningDet blev til en lang beretningsperiode: Fra november 2020 til maj 2022. Ikke på 
grund af corona, krig i Ukraine eller andre alvorlige ulyksaligheder, men fordi CICEDs  

Community for International Cooperation in Education and Development 
Rudolph Berghs Gade 12 – 2100 København V 

info@ciced.dk – www.ciced.dk 



 

 2 

Indledning 
I CICED repræsenterer arbejdsprogrammet det minimum af engagementer og aktiviteter, som 
bestyrelsen forpligter sig på. Arbejdsprogrammet giver retning og prioritet, men det er ikke en 
spændetrøje.  

Som beskrevet i beretningen 2020-2022 under overskriften ’fra pandemi til krig’, så afføder kri-
gen i Ukraine også en lang række ubekendte for dansk og internationalt udviklingsarbejde.  

Som det ser ud nu, i maj 2022, så har de kendte ændringer af dansk udviklingsbistand – altså 
flytning af midler fra udviklingsbistand til ukrainske flygtninge - ingen umiddelbare konsekvenser 
for gennemførelse af CICEDs engagementer med partnere i Bolivia, Eksil-Tibet, Mongoliet, Nepal 
og Tanzania – og måske også Peru, hvis vores projektansøgning godkendes.  

Men vi vil naturligvis ’holde øje’ med udviklingen og sammen med især CISU og Globalt Fokus 
deltage i dialog og fortalervirksomhed overfor regering og Folketing, hvis det skønnes nødven-
digt. 

Ud over yderligere forringelse af udviklingsbistandens størrelse, så vil vi være særlige opmærk-
somme på risikoen for forringelse af den folkelige og politiske opbakning til dansk udviklingsbi-
stand. Af gode grunde er al mediefokus for tiden på krigen i Ukraine, olie- og gasleverancer, 
prisstigninger på varme og fødevarer og andre uhyrligheder af ledt af overfaldet på Ukraine.  

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at minde om, at der stadig er Verdensmål, der skal nås, og at vi  - selv 
med CICEDs beskedne størrelse - faktisk kan gøre en forskel for massevis af mennesker i verdens 
fattigste områder. 

 

Udviklingsprojekter 
CICEDs engagement i udviklingsprojekter i fattige lande er forankret i et meget solidt lande- og 
temakendskab samt i partnerskaber med organisationer og deres ledelser, som vi har et tilsva-
rende solidt og tillidsfuldt kendskab til.  

Samtidig balancerer vi vores engagementer med vores kendte menneskelige og økonomiske res-
sourcer.  Vores samlede kapacitet anno 2022-2023 rækker til 10 engagementer med 8 forskellige 
partnere i 6 lande. 

CICEDs projekter bidrager efter bedste evne til opfyldelse af FNs verdensmål for bæredygtig ud-
vikling. Verdensmålene er afspejlet i projekternes målsætninger og strategier.  

Ud af de i alt 17 verdensmål fokuserer CICEDs indsatser primært på 

# 1: afskaf fattigdom  
# 4: kvalitetsuddannelse  
# 5: ligestilling mellem kønnene  
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# 10: mindre ulighed  
# 17: partnerskaber for handling 

 

I henhold til projektdokumenter, kontrakter med CISU og Udenrigsministeriet samt aftaler med 
de respektive projektpartnere har CICED det overordnede ansvar for alle projekters gennemfø-
relse. Det betyder, at vi også i perioden 2022-2023 skal: 

• koordinere og monitorere projekternes gennemførelse og økonomi i tæt samarbejde 
med partnerne,  

• rapportere om projekterne iht. de kontrakter og retningslinjer, der er gældende for pro-
jektbevillinger fra CISU og Udenrigsministeriet, og 

• løbende formidle erfaringer og fortællinger fra projekterne til CICEDs medlemmer og 
den danske offentlighed. 

I den kommende periode omfatter denne indsats følgende igangværende projekter: 

• Bolivia: Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge fra det oprindelige quechua-folk i 
Potosí regionen 

• Eksil-Tibet: Support to Education for Tibetans-in-Exile  
• Mongoliet: Better School Start – Better School Life & CICED støtte til Children’s Ger 
• Nepal: Better Life – Educating and Keeping Children Safe in Helambu & Helambu Youth 

Taking Their Place. Sidstnævnte er afsluttet i april og skal afrapporteres. 
• Tanzania: Boosting Sign Language as the Language of the Deaf & Supporting Quality 

Sign Language Interpretation Services. Førstnævnte afsluttes i september 2022 og skal 
afrapporteres. 

 
Derudover håber vi, at vi skal i gang med tre nye projekter: 

• Nepal: The Everest Network – kapacitetsopbygning af en række nepalesiske organisati-
oner i katastrofeberedskab og -samarbejde. Ansøgning afleveret til CISU i marts 2022. 
Løbende vurdering og afgørelse forventes primo maj 2022. 

• Nepal: Projekt og titel under udvikling: Vi arbejder på en opfølgning på samarbejdet med 
Just Nepal Foundation om styrkelse af Helambu unges livsmuligheder og aktive delta-
gelse i samfundets udvikling. Ansøgning forventes afleveret til CISU i løbet af 2022. 

• Peru: Quality education for a sustainable future and full living in the Peruvian Amazon. 
Ansøgning er afleveret til CISUs vurdering i marts-runden 2022. Afklaring forventes ul-
timo maj/primo juni. 

 
Endelig skal vi afklare, om - og hvornår - der er basis for at fortsætte et projektsamarbejde med 
CHAVITA, de døves organisation i Tanzania. Det nuværende projekt Boosting Sign Language slut-
ter i september og der er forskellige ideer til nye engagementer.  
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CICED som organisation 
 

BESTYRELSE 

Som omtalt i beretningen 2020-2022 gennemførte vi med en ekstra-ordinær generalforsamling 
i september 2021 ændringer i bestyrelsens sammensætning og arbejdsform. Indtil videre har 
ændringerne bidraget til den styrkede effektivitet og konsistens i arbejdet, som var målet med 
ændringerne. Vi forventer derfor ikke yderligere ændringer i den kommende periode. 

Der holdes månedlige bestyrelsesmøder – undtagen i juli - og ellers efter behov.  

MEDLEMSTAL 

Medlemstallet har gennem mange år ligget stabilt omkring 100 medlemmer. Nogle år lidt over, 
andre år lidt under. CICED skal have mindst 50 betalende medlemmer for at kunne godkendes 
til at modtage midler fra CISU. 
I den kommende periode skal medlemstallet fastholdes på omkring 100 medlemmer. Bestyrel-
sen vil søge dialog med de eksisterende medlemmer om, hvordan vi kan styrke medlemstallet. 
 

CICEDS ØKONOMI & HVORDAN BRUGER VI VIL BRUGE PENGENE 

CICEDs økonomi er ganske solid. Faktisk har vi oparbejdet en egenkapital på godt en halv million 
kroner. Med allerede forudsigelige bidrag fra projekternes administrationsgebyrer vil egenkapi-
talen vokse yderligere.  

Da vi har ret beskedne driftsomkostninger og ingen gæld eller andre udeståender, så skal vi ud-
vikle hensigtsmæssige metoder til at ’sætte pengene i arbejde’.  

I første omgang er der to felter, som skal have vores opmærksomhed: 

• Aktiviteter/små projekter, der er afledt af, som ligger i forlængelse af og supplerer nu-
værende projekter. Sådan som det f.eks. har været tilfældet med støtte til mikro-kredit-
ter til unge iværksættere i Helambu ungdomskooperativet. Eller støtte til Children’s Ger. 
Bestyrelsen udvikler en transparent procedure til effektiv behandling af forslag til øko-
nomisk bidrag til sådanne aktiviteter/små projekter. For den kommende periode afsæt-
tes 100.000 kroner til området. Besluttede bevillinger og resultater heraf omtales i ny-
hedsbreve. 

• Professionalisering af informationsarbejdet omkring igangværende projekter. Generelt 
er der behov for så interessant og engagerende information som muligt. CICED får i al-
mindelig god respons på vores informationsarbejde, men vi ville gerne have flere og 
bedre foto- og videofortællinger fra ’marken’. En sådan forbedret kommunikation kan 
også være et bidrag til vores bidrag til at fasholde interesse og opbakning til dansk ud-
viklingsbistand. Også til dette område afsættes 100.000 kr. 



 

 5 

 

INFORMATIONSARBEJDE 

CICEDs informationsarbejde foregår via 
• Nyhedsbreve 
• Hjemmeside 
• Opslag på Facebook 
• Opslag på LinkedIn 
• Artikler på ViSTA - hjemmeside 

 
Nyhedsbreve 
skal som hovedregel udsendes hver anden uge – og ellers efter behov. 

Nyhedsbreve sendes til alle medlemmer og dem, der ellers tegner abonnement. 

Nyhedsbreve skal løbende informere om arbejde, resultater og udfordringer i projekterne. I den 
udstrækning det er muligt, skal partnere og målgrupper komme til orde direkte i nyhedsbrevene.  

Udover information om egne projekter kan nyhedsbrevene formidle viden om og referencer til 
yderligere information om f.eks. dansk udviklingsbistand og andre temaer, der er relevante for 
CICEDs virke. 

Hjemmesiden 
skal løbende opdateres – nyhedsbloggen koordineres systematisk med nyhedsbreve. 
 
Opslag på Facebook og LinkedIn 
skal systematiseres og intensiveres, så begge platforme bruges til at udbrede kendskabet til CI-
CEDs arbejde. I første omgang tilstræbes konsekvent ’upload’ af historier fra nyhedsbreve og 
nyhedsblog på hjemmesiden til Facebook og LinkedIn 
 
ViSTA 
skal efter dødvande under corona-pandemien genoplives som ramme for længere og mere dyb-
degående fortællinger om projekternes arbejde samt om relaterede temaer. Vi stiler efter mini-
mum to artikler på ViSTA i den kommende periode. 

 
 

 


