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Introduktion 
Denne	bestyrelsesberetning	dækker	perioden	december	2016-november	2017.	Beretningen	dækker	således	akCviteter	i	det	sjeEe	år	af	
CICEDs	eksistens	som	dansk	udviklings	NGO.	CICED	blev	etableret	d.	18.	november	2010	med	følgende	formål:	

Beretningen	tager	afsæt	i	det	arbejdsprogram	for	2016-2017,	som	blev	vedtaget	på	generalforsamlingen	20156	Hvert	afsnit	i	beretnin-
gen	starter	med	citat	af	arbejdsprogrammet	for	perioden.	Beretningen	er	kort	og	formel.	For	mere	udførlig	beskrivelse	af	akCviteter	 i	
perioden	henvises	Cl	CICEDs	hjemmeside	hEp://www.ciced.dk.	

Generelt	set	er	CICED	 lykkedes	godt	med	prioritet	nummer	ét,	nemlig	engagement	 i	konkrete	udviklingsprojekter	Cl	gavn	for	børn	og	
unge	og	andre	udsaEe	grupper	i	faVge	samfund	i	de	lande,	hvor	CICED	har	valgt	at	gå	i	samarbejde	med	relevante	partnere.		CICED	har	
fortsat	sine	engagementer	med	partnere	i	Mongoliet,	Indien/Det	eksil-Cbetanske	samfund	samt	i	Tanzania	og	Nepal.	

CICED	har	løbende	bidraget	Cl	oplysningsarbejde	i	Danmark	via	hjemmeside,	nyhedsbrev	og	brug	af	Facebook,	ligesom	CICED	igen	i	2017	
deltog	i	kampagnen	Verdens	Bedste	Nyheder.			

• at	stø&e	udviklingen	af	ak1ve	civilsamfund,	lokalt,	na1onalt	og	globalt	
• at	arbejde	for	fremme	af	uddannelse,	sociale	vilkår	og	sundhed	i	fa;ge/

lavindkomst	lande;	for	stø&e	1l	børn,	unge	og	udsa&e	grupper	samt	andet	
beslægtet	almenny;gt	arbejde	i	fa;ge/lavindkomstlande.

• at	arbejde	for	at	engagere	især	studerende	og	medarbejdere	inden	for	
uddannelse,	pædagogik	og	sundhed	i	arbejdet	med	at	fremme	uddannelse,	
sociale	forhold	og	sundhed	i	lavindkomst	lande	og	i	arbejdet	med	at	stø&e	børn,	
unge	og	udsa&e	grupper	samt	i	andet	beslægtet	almenny;gt	arbejde	i	fa;ge/
lavindkomstlande.
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Udviklingsprojekter 

MONGOLIET:	
Projektet	 ’Mongoliza)on	of	 Civil	 Society	 Development	 in	 Rural	Mongolia’	 lakker	
mod	 enden.	 	 E\er	 en	 1-årig	 såkaldt	 ’no-cost-extension’	 sluEer	 ved	 udgangen	 af	
november	2017.	

Sommeren	2017	var	aEer	rammen	for	a`oldelse	af	regionale	workshops,	hvor	loka-
lafdelinger	 af	 CICEDs	 mongolske	 partner	Mongolian	 Associa1on	 for	 Primary	 and	
Secondary	School	Development/MAPSSD	mødtes	for	at	udveksle	erfaringer,	ideer	og	
modtage	nye	inputs	fra	MAPSSDs	ledelse.		

De	regionale	workshops	er	rygraden	i	udviklingen	af	lokalafdelingernes	kompetence	
og	 kapacitet	 Cl	 at	 agere	 som	 innovatorer	 og	 organisatorer	 af	 lokale	 indsatser	 for	
styrkelse	af	civilsamfundets	deltagelse	i	poliCske	beslutningsprocesser	og	i	styrkelse	
af	lokalsamfundenes	sociale	sammenhængskra\.	

Der	er	i	alt	56	lokalafdelinger	fordelt	på	alle	20	provinser	(aimags).	I	år	kunne	imid-
lerCd	kun	208	borgere	fra	38	lokalafdelinger	deltage	i	de	3	workshops.	De	resteren-
de	var	forhindret	primært	på	grund	af	andre	lokale	begivenheder,	især	jubilæer	for	
den	lokale	skole	eller	for	opreEelse	af	distriktet	(sum).			

Til	gengæld	deltog	5	nabodistrikter	Cl	nogle	lokalafdelingerne	i	de	regionale					wor-
kshops.	Gennem	hele	projektet	har	de	eksisterende	lokalafdelinger	besøgt	2	nabo-
distrikter	 to	 gange	 om	 året	 og	 formidlet	 ideer	 og	 erfaringer	 fra	 projektet.	 De	 5	
nævnte	nabodistrikter	har	nu	også	etableret	 lokalafdelinger	af	MAPSSD.	Med	nu	 i	
alt	61	lokalafdelinger	er	MAPSSD	organiseret	og	akCv	i	hver	femte	distrikt	i	Mongo-
liet.		

� 	3
CICED	bestyrelsens	beretning	2016-2017

Arbejdsprogram	2016-2017:	

CICED	vil:	
MONGOLIET:		

• FortsæEe	samarbejdet	med	Mongolian	Associa1on	for	
Primary	and	Secondary	School	Development/MAPSSD	
omkring	projektet	’MongolizaCon	of	Civil	Society	Devel-
opment	in	Rural	Mongolia’.		

• Løbende	formidle	erfaringer	og	resultater	fra	projektet,	
herunder	analyser	og	resultater	af	den	eksterne	evaluer-
ing	med	fokus	på	’mongolisering’	

• AfsluEe	projektet	som	planlagt	30.	november	2017	og	
aglare	på	hvilken	måde	samarbejdet	mellem	CICED	og	
MAPSSD	kan	fortsæEe	e\er	projektets	afslutning.	

• FortsæEe	-	og	om	muligt	styrke	-	indsamling	af	økonomisk	
støEe	Cl	Children’s	Ger,	herunder	fortsæEe	samarbejdet	
omkring	sponsorløb	med	Ryparken	Lille	Skole,	der	er	ven-
skabsskole	med	Children’s	Ger	og	som	i	de	foregående	år	
har	brugt	skolernes	moConsdag	Cl	at	indsamle	penge	Cl	
vennerne	i	Ulaanbaatar.	



I	forbindelse	med	årets	regionale	workshops	udarbejdede	MAPSSD	tre	skri\er	Cl	inspiraCon	for	det	videre	arbejde.	Skri\erne	afspejler	
organisaConens	engagement	i	såvel	civilsamfundsudvikling	som	skoleudvikling	-	Ctlerne	er	oversat	fra	mongolsk:	

Det	første	skri\	fokuserer	på	social	reHærdighed	og	udvikling	-	et	tema	som	har	stået	centralt	i	forståelse	af	hvad	mongolise-
ring	også	betyder	 -	og	 indeholder	 ideer	Cl	undervisning	 i	emnet.	Skri\et	præsenterer	også	FNs	Verdensmål	 for	Bæredyg1g	
Udvikling,	Mongoliets	naConale	program	for	bæredygCg	udvikling	og	ideer	Cl	undervisning	i	bæredygCg	udvikling.	
Det	andet	skri\	introducerer	kilder	Cl	og	grundelementer	i	mongolsk	livsvisdom,	hvis	rehabilitering	af	mange	aktører	i	projek-
tet	ses	som	en	væsentlig	inspiraCon	Cl	at	genvinde	social	sammenhængskra\	og	gensidig	respekt	e\er	årCers	poliCsering	med	
’væren-sig-selv-nok’	i	centrum.	
Tredje	skri\	følger	Cdligere	års	tradiCon	med	at	formidle	ideer	og	erfaringer	fra	projektet.	

I	kølvandet	på	projektets	afslutning	og	den	rapportering,	der	følger	med,	samt	med	støEe	i	den	eksterne	evalueringsrapport	vil	vi	forhåb-
entlig	være	i	stand	Cl	at	give	nogle	uddybende	bud	på,	hvad	mongolerne	selv	forstår	ved	mongolisering.	

Mongolisering	er	fremhævet	som	en	overordnet	målsætning	i	projektet	og	afspejler,	at	spørgsmålet	om	civilsamfund	og	dets	udvikling	
grundlæggende	er	et	normaCvt	spørgsmål	(hvad	er	et	godt	civilsamfund),	samt	at	Cdligere	importerede	modeller	for	civilsamfundsudvik-
ling	ikke	har	ha\	stor	gennemslagskra\,	især	ikke	i	de	mongolske	landdistrikter.		

Mongolisering	repræsenterer	således	en	dobbelt	ambiCon,	nemlig	at	udvikle	civilsamfund,	som	mongolerne	i	landdistrikterne	synes	er	
gode	og	meningsfulde	i	deres	kontekst,	samt	at	udvikle	organiseringen	af	civilsamfundsudvikling	på	en	måde,	som	er	prakCserbar	under	
de	givne	vilkår.				

Da	vi	iværksaEe	projektet	Mongoliza1on	of	Civil	Society	Development	in	Rural	Mongolia	antog	vi,	at	det	ville	være	det	sidste	CISU-finan-
sierede	projekt	af	sin	art	i	Mongoliet.	I	mellemCden	er	Mongoliet	igen	’landet’	på	listen	over	lande,	hvor	der	kan	gennemføres	projekter	
med	CISU-finansiering.	CICEDs	bestyrelse	har	derfor	besluEet	at	undersøge	mulighederne	for	endnu	et	projekt	med	MAPSSD.	Der	er	en	
bred	vi\e	af	behov	fra	fortsat	civilsamfundsudvikling	 	og	skoleudvikling	samt	inddragelse	af	endnu	flere	landdistrikter	i	samarbejdet	Cl	
forbedring	af	indtægts-	og	jobmuligheder	for	især	unge	i	landområderne.	Baseret	på	fælles	analyse	og	aglaring	med	MAPSSD	satser	CI-
CED	på	aflevering	af	en	ny	projektansøgning	i	april	2018.	

*	*	*	*	*		

CICEDs	støEe	Cl	Children’s	Ger	er	fortsat	som	hidCl.		Seks-syv	personer	indbetaler	hver	75-100	kroner/mdl.	Cl	en		særligt	pulje,	der	støt-
ter	særligt	dårligt	sCllede	børn.	 	To	personer	bidrager	hver	 	med	1.000	kroner/mdl.	som	lønClskud	Cl	de	to	medarbejdere	på	Children’s	
Ger.	 	 	I	januar	indsamlede	vi	9.200	kroner	Cl	et	par	lu\rensere,	så	både	børnehave-	og	skolebørn	i	det	mindste	kunne	have	nogenlunde	
ren	lu\	under	vinterens	voldsomme	forurening	i	Ulaanbaatar.		I	alt	er	der	i	perioden	overført		30.100	kroner	Cl	Children’s	Ger.	

� 	4
CICED	bestyrelsens	beretning	2016-2017



Med	et	bidrag	på		7.657	kroner	fra	Ryparken	Lille	Skoles	sponsorløb		i	oktober	2016		kunne	Children’s	Ger	anskaffe	varmt	vintertøj	Cl	de	
38	børn	i	skolen	og	de	17	børnehavebørn.	Der	blev	også	penge	Cl	mere	legetøj	Cl	børnehaven.		

I	alt	er	der	siden	sidste	generalforsamling	i	2016	overført	49.632	kroner	Cl	Children’s	Ger.	

EKSIL-TIBET:	
Danmark	i	har	i	årevis	ydet	støEe	Cl	uddannelse	i	det	eksil-Cbetanske	samfund	i	In-
dien.	CICED	har	siden	2014	ha\	ansvaret	for	koordinering	og	monitorering	af	for	den	
danske	bistand,	der	på	uddannelsesområdet	fokuserer	på	støEe	Cl	gennemførelse	af	
New	Basic	 Educa1on	Policy	 (NBEP).	 	NBEP	blev	 iværksat	 i	 2005	og	er	 en	unik	be-
stræbelse	på	at	udvikle	“a	system	of	educaCon	having	Tibetan	tradiConal	educaCon	
as	 the	 core	 and	modern	 educaCon	 as	 its	 essenCal	 co-partner”,	 som	 det	 hedder	 i	
programmets	målsætning.	

Projektet	skrider	frem	e\er	planen.	Selvom	der	er	et	stykke	vej	endnu	Cl	opfyldelse	
af	 den	 overordnede	målsætning,	 så	 begynder	 principper	 og	metoder	 i	 New	 Basic	
EducaCon	Policy	gradvist	at	finde	indpas	i	alle	skoler	i	det	eksil-Cbetanske	samfund.	

Udvalgte	resultater	fra	projektet	i	perioden	siden	november	2016:	

Især	 læreruddannelse	 og	 mestring	 af	 dialek1sk	 pædagogik	 i	 overens-
stemmelse	med	NBEP	standarder	er	afgørende	for	den	nye	uddannelsespoliCks	succes.	Ud	af	de	30	ansøgere	Cl	den	nye	læ-
reruddannelse	i	marts	2015	blev	20	optaget	og	19	studerende	kunne	med	bravour	afsluEe	deres	uddannelse	i	februar	2017.	
En	ny	300-siders	lærervejledning	i	dialek1sk	pædagogik	er	færdigredigeret	og	publiceres	i	december	2017	og	vil	understøEe	
både	såvel	læreruddannelse	som	undervisningspraksis	i	skolerne.		
Bestræbelserne	på	at	balancere	uddannelse	mellem	tradiConel	Cbetansk	undervisningspraksis	og	indhold	på	den	ene	side	
og	moderne	fag	på	den	anden	har	fra	starten	krævet	udarbejdelse	af	terminologi	især	inden	for	naturvidenskaberne.	Med	
dansk	støEe	er	der	nu		udviklet	mere	end	10.000	nye	termer	og	begreber	og	udgivet	i	alt	10	bind	af	Glossary	of	Standardized	
Terms.	Alle	bind	er	publiceret	digitalt	og	offentlig	Clgængelig.	
Et	månedligt	pædagogisk	magasin	er	publiceret	i	et	oplag	på	6000	styks	og	der	er	udgivet	to	skri\er	med	historier	Cl	børn	-	
oplag	2500	stk.		Endvidere	er	en	ny	matemaCk-bog	Cl	5.	klasse	færdiggjort	og	læseplansudvalget	har	afsluEet	arbejdet	med	
nye	læseplaner	i	Cbetansk	for	9.	og	12.	klasse.		
Alle	materialer,	der	publiceres	af	den	eksil-Cbetanske	administraCons	Department	of	Educa1on	udgives	også	online,	så	alle	-	
med	internetadgang	-	frit	kan	gøre	brug	af	materialerne.	For	dem	uden	internetadgang	i	det	eksil-Cbetanske	samfund	frem-
sClles	trykte	udgaver	af	alle	materialer.	
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Arbejdsprogram	2016-2017:	

CICED	vil:	

EKSIL-TIBET:	
• FortsæEe	arbejdet	med	at	monitorere	den	danske	bis-
tand	Cl	implementering	New	Basic	EducaCon	Policy	i	det	
eksil-Cbetanske	samfund.	

• Forsøge	at	engagere	lærere	Cl	at	arbejde	som	frivillige	på	
udvalgte	skoler	under	den	eksil-Cbetanske	skoleadminis-
traCon	



CICED	har	gennemført	to	monitoreringsbesøg	i	hhv.	marts	og	oktober	2017.	

Oktoberbesøget	fik	en	ekstra	herlig	dimension.	CICEDs	 formand	Leo	H.	Knudsen	kunne	overrække	resultatet	af	en	 indsamling,	nemlig	
4.900	euro	Cl	Children’s	Li&le	Creche	-	en	børnehave	for	de	ansaEe	ved	CTA,	som	manglede	penge	Cl	tætning	af	vinduer,	et	trægulv	Cl	
erstatning	for	kold	beton	og	en	hel	del	nyt	legetøj.		

Det	nuværende	projekt	udløber	i	foråret	2018.	En	ny	projeksase	2018-2022	er	i	støbeskeen.	

TANZANIA:	
I	e\eråret	2016	godkendte	CISU	projekt	Capacity	Building	for	the	 Inclusion	of	the	
Deaf	 in	Tanzania	udarbejdet	 i	 samarbejde	med	døve-organisaConen	 (CHAVITA)	og	
tegnsprogstolkeforeningen	 (TASLI)	 i	 Tanzania.	 Projektets	 fokus	 er	 kapacitetsopbyg-
ning	-	organisatorisk	og	fagligt	–	og	fortalervirksomhed	samt	forberedelse	af	grund-
laget	for	etablering	af	en	egentlig	tegnsprogstolkeuddannelse	i	Tanzania.	Døve-orga-
nisaCon	 og	 tegnsprogstolkeforening	 på	 Zanzibar	 er	 også	 omfaEet	 af	 de	 planlagte	
akCviteter.	

Den	 første	 workshop	 i	 tegnsprogstolkning	 med	 undervisning	 og	 vejledning	 af	 to	
tegnsprogstolke	 fra	 CICEDs	bestyrelse	 blev	 gennemført	 i	 april	 2017.	Workshoppen	
lagde	grundlaget	for	4	regionale	indsatser,	hvor	i	alt	80	CHAVITA	og	TASLI	medlem-
mer	 undervises	 i	 tegnsprogstolkning.	 Undervisningen	 forestås	 af	 de	 ’trainers’,	 der	
deltog	i	april	workshoppen.	 	Endnu	en	tegnsprogs-workshop	med	CICED	deltagelse	
er	a`oldt	i	oktober.	

Sideløbene	med	kapacitetsopbygning	i	tegnsprogstolkning	afdækkes	muligheder	for	
etablering	 af	 en	 egentlig	 tegnsprogstolkeuddannelse	 Tanzania.	 Analysegruppen	 le-
des	af	en	tanzaniansk	professor	fra	universitetet	i	Dar	es	Salaam	og	tæller	repræsen-
tanter	fra	både	CHAVITA	og	TASLI.	Analysen	forventes	færdig	i	slutningen	af	2017	og	
vil	danne	grundlag	for	drø\elser	med	myndigheder	og	poliCske	beslutningstagere	i	
foråret	2018.	

Projektet	afsluEes	med	udgangen	af	2018.	Muligheder	for	fortsæEelse	og	udvidelse	af	samarbejdet	med	CHAVITA	og	TASLI	er	så	småt	i	
gang	og	vil	blive	aglaret	i	løbet	af	den	kommende	periode.	

Der	har	desværre	ikke	været	yderligere	fremskridt	i	evt.	projektsamarbejde	med	Friends	Community	Tanzania/FCT.	Vi	fortsæEer	kontak-
ten	og	vurderer	løbende	mulighederne	for	videre	samarbejde.	
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Arbejdsprogram	2016-2017:	

TANZANIA:		
• (Forhåbentlig	-	a`ængig	af	CISUs	godkendelse	af	projek-
tansøgning)	iværksæEe	et	to-årigt	samarbejde	med	TASLI	
og	CHAVITA	med	fokus	på	kapacitetsopbygning	og	fort-
alervirksomhed	Cl	gavn	for	de	døve	i	Tanzania.	

• Afdække	mulighederne	for	et	udvidet	samarbejde	med	
FCT	med	henblik	på	støEe	Cl	udsaEe	børn	i	bestemte	dis-
trikter	i	Dar-es-Salaam.	Hvis	muligt,	vil	CICED	sammen	
med	FCT	satse	på	en	ansøgning	Cl	CISU.		

• Baseret	på	erfaringer	fra	lærer-workshops	i	sommeren	
2016	vil	CICED	aglare	behov	og	muligheder	for	fundrais-
ing	Cl	støEe	for	Clsvarende	akCviteter	i	2017.	



NEPAL:	
CICED	 iværksaEe	 i	 2015	 samarbejde	med	 organisaConen	 JUST	 Nepal	 FoundaSon	
(mere	om	JUST	Nepal	se	nedenfor),	der	fokuserer	på	uddannelse	og	udvikling	i	He-
lambu	området	i	Sindupalchock	distriktet	omkring	80	km	nord	for	Nepals	hovedstad	
Kathmandu.		

I	oktober-november	2016	var	CICED	i	Helambu/Sindupalchock	for	at	lægge	grunden	
Cl	en	ansøgning	Cl	CISU	om	samarbejde	med	JUST	Nepal	med	fokus	på	skoleudvik-
ling,	 inklusion,	 omsorg	 for	 forældreløse	og	 andre	udsaEe	børn	og	unge,	 herunder	
især	piger	i	risiko	for	‘trafficking’.	 	Forberedelserne	førte	Cl	aflevering	i	april	2017	af	
en	ansøgning	Cl	CISU	om	et	relaCvt	omfaEende	og	komplekst	projekt,	der	også	ville	
indebære	samarbejde	med	andre	organisaConer	i	Danmark	og	i	Nepal.		

Ansøgningen	blev	imidlerCd	vurderet	Cl	netop	at	være	for	omfaEende	og	kompleks	
og	derfor	afvist	i	førte	omgang.	 	I	mellemCden	er	vilkårene	i	Helembu-området	ikke	
blevet	bedre	og	JUST	Nepal	har	for	en	stund	tabt	det	momentum,	der	var	etableret	i	
foråret	2016.	
E\er	besøg	af	JUST	Nepal	i	Danmark	i	sommeren	2017	er	et	nyt	og	mindre	projekt	
under	udarbejdelse	 	og	med	fokus	på	uddannelses-	og	jobmuligheder	for	områdets	
unge.	

OM	JUST	NEPAL:	
JUST	Nepal	har	rødder	Clbage	Cl	1985,	hvor	nogle	af	nuCdens	nøglepersoner	i	orga-
nisaConen	etablerede	Yangrima,	den	første		og	sidenhen	succesfulde	secondary	sko-
le	 i	 området	 (secondary	 =	 5.-8.	 klasse	 i	 1985).	 Yangrima	 skolen	 servicerede	 flere	
landsbyer	i	området,	hvoraf	mange	var	centralt	placeret	på	velbesøgte	trekking-ruter.	Herigennem	etableredes	kontakt	med	danskere	og	
Danmark.		

Borgerkrigen	mellem	regering	og	maoisCske	oprørere	i	Nepal	ramte	også	Helambu	området.	Mange	mænd	og	unge	forlod	landsbyerne.		
Som	registreret	privat-skole	blev	Yangrima	skolen	bombet	af	maoisterne	i	1999.	 	Nogle	af	de	centrale	personer	rejste	Cl	England,	andre	
Cl	USA.	
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Arbejdsprogram	2016-2017:	

NEPAL:		
• Besøge	Nepal	og	Helambu	området,	foretage	en	grundig	
analyse	af	situaConen	og		sammen	med	JUST	Nepal	udar-
bejde	en	ansøgning	Cl	CISU	om	støEe	Cl	Helambu	Educa-
Con	Project	og	eventuelt	supplerende	sociale	foranstalt-
ninger,	f.eks.	beskyEelse	af	piger	i	risiko	for	trafficking.	

• Afleverede	ansøgning	Cl	CISU	ved	ansøgningsfristen	15.	
marts	2017.	

• Udarbejde	en	formidlings-	og	fundraisingstrategi	Cl	støEe	
for	Helambu	med	fokus	på	helt	konkrete	behov	og	ak-
Cviteter.	(Uagtet	en	godkendelse	af	ansøgning	Cl	CISU	vil	
behovet	for	finansiering	af	genopbygning	og	-udvikling	
være	større	end,	hvad	vi	med	rimelighed	kan	forvente	
som	projektbevilling).	Eksempelvis	organiserer	JUST	
Nepal	’dental	camps’,	hvor	to	tandlæger	yder	graCs	
tande\ersyn	i	landsbyerne	i	området.		



Fredsa\alen	i	november	2006	mellem	regering	og	maoister	førte	Cl	en	gradvis	Clbagevenden	Cl	landsbyerne	og	i	2009	genåbnede	Yan-
grima	skolen,	nu	som	‘community’	secondary	skole	med	et	‘opland’	på	30	primary	skoler.		

I	2014	etablerede	de	oprindelige	iniCaCvtagere	Cl	Yangrima	skolen	en	ny	NGO:	JUST	Nepal	FoundaCon	med	det	formål	at	udvikle	skolen	
Cl	et	-	hårdt	Cltrængt	-	center	for	ungdomsuddannelse	med	fokus	på	teknisk-prakCske	færdigheder.	Centret	skal	servicere	de	omkringlig-
gende	30	offentlige	skoler.		

Om	sin	vision	skriver	JUST	Nepal	selv:	

Det	kra\ige	jordskælv,	der	ramte	Nepal	lørdag	d.	25.	april	2015,	saEe	et	midlerCdigt	stop	for	det	igangværende	udviklingsarbejde.	Sin-
dupalchock	var	et	af	de	hårdest	ramte	distrikter.	Antallet	af	døde	og	Clskadekommende	var	forholdsmæssigt	højest	af	alle	berørte	områ-
der.	95%	af	alle	bygninger,	inklusive	samtlige	skoler,	blev	ødelagt	eller	jævnet	med	jorden.	JUST	Nepal	måEe	derfor	fokusere	på	genop-
bygning	af	skole(r)	og	hjælp	Cl	forældreløse	og	andre	udsaEe	børn	og	unge.	
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	Just	Nepal	Founda)on	is	dedicated	to	developing	cri1cal	community	growth	in	the	Helembu	area	of	Sindupalchock.	We	work	to	pro-
mote	social	jus1ce	through	relevant,	holis1c	and	quality	formal	and	informal	educa1on.		

Our	vision	is	that	educa1on	systems	will	enable	everyone,	especially	families,	living	in	fragile	situa1ons	and	youths	to:	

• live	healthy,	sustainable	and	fulfilled	lives	in	harmony	with	nature	

• take	pride	in	own	cultural		heritage	and	respect,	and	engage	with	the	many	other	cultural	diversi1es	found	within	Nepal	

• make	informed	cri1cal	choices		

• claim	their	rights	and	exercise	them	responsibly	

• engage	in	shaping	Nepal	-		the	New	Federal	States		



Volontør program 

Desværre	lykkedes	det	ikke	at	sende	frivillige	afsted	Cl	nogle	af	de	partnere,	som	CICED	
har	indgået	a\aler	med	i	Dar	es	Salaam,	Tanzania	og	på	Zanzibar.		I	forhold	Cl	partnerne	
på	 Zanzibar	 kniber	 det	 lidt	med	 kommunikaConen,	 så	mulighederne	er	 for	Cden	 ikke	
helt	gennemskuelige.		

Vi	 arbejder	 dog	 ihærdigt	 på,	 at	 få	 det	 normalt	 rigCg	 gode	 samarbejde	med	 Zanzibar	
partnerne	på	skinner	 igen,	 så	de	 to	 frivillige,	der	har	meldt	 sig	Cl	udsendelse	 i	 januar	
2018	kan	komme	afsted	Cl	Cden.		

Samtaler	med	andre	 interesserede	 frivillige	her	 i	 e\eråret	2017	viser	 interesse	 for	én	
udsendelse	Cl	Zanzibar	i	august	2018	og	to	Cl	Nepal.	

En	 frivillig	 var	 lærer	 i	 det	 	 eksil-Cbetanske	 samfund	 i	 løbet	 af	 perioden	 og	 ønsker	 at	
komme	afsted	igen,	denne	gang	Cl	Nepal.	

Tilbage	i	april	2016	besluEede	vi	at	styrke	fokus	på	volontør-programmet.	Vi	skønnede			
-og	mener	fortsat	-	at	potenCalet	er	større	end	de	relaCvt	få	personer,	som	vi	indCl	vi-
dere	har	sendt	ud	som	frivillige.	

Første	runde	af	deEe	arbejde	fandt	sted	i	sommeren	2016,	hvor	to	personer	drog	Cl	Tanzania	og	Zanzibar,	etablerede	kontakter	med	nye	
partnere.	To	små	videofilm	blev	produceret	og	bruges	Cl	introdukCon	på	møder	med	frivillige	og	interesserede	insCtuConer	herhjemme.		

Vi	har	annonceret	i	www.lærerjob.dk	og	der	er	opreEet	en	selvstændig	Facebook-side	for	volontørprogrammet.	

Anden	runde	kom	i	sommeren	2017	med	besøg	i	Nepal,	hvor	der	nu	også	-	udover	samarbejdet	med	JUST	Nepal	-	foreligger	a\aler	med	
hospitaler	og	sundhedsklinikker	i	Kathmandu.	

Tredje	runde	er	i	støbeskeen	og	handler	om	fundraising	Cl	støEe	for	udsendelse	af	volontører.		

I	modsætning	Cl	de	fleste	andre	organisaConer,	der	arrangerer	frivilligophold,	tager	CICED	ikke	betaling	for	opholdene.	Til	gengæld	skal	
de(n)	frivillige	selv	a`olde	alle	udgi\er	Cl	fly	og	ophold,	dog	med	hjælpe	fra	partneren	Cl	indkvartering.		
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Arbejdsprogram	2016-2017:	

CICED	vil:	

• Arbejde	med	at	styrke	volontørprogrammet	blandt	
andet	via	a\aler	med	læreruddannelser,	sygeplejeud-
dannelser	og	fysioterapeutuddannelser	samt	profes-
sionernes	faglige	organisaConer.		

• Arbejde	på	at	rejse	økonomisk	støEe	Cl	de	frivillige,	
gerne	gennem	langsigtede	sponsorater	med	virk-
somheder,	eksempelvis	inden	for	rammerne	af	Corpo-
rate	Social	Responsibility/CSR	paradigmet.	

http://www.xn--lrerjob-mxa.dk


Det	er	mange	penge,	den	enkelte	frivillige	skal	rejse	for	at	kunne	gøre	en	forskel	på	skole	eller	et	hospital,	og	i	CICEDs	opCk	er	der	tale	
om	udviklingssamarbejde	og	ikke	primært	en	personlig	oplevelsestur,	og	derfor	burde	der	også	være	økonomisk	støEe	Cl	deEe	samar-
bejde.	

En	arbejdsgruppe	-	et	sub-community	-	med	4-5	personer	uden	for	CICEDs	bestyrelse	arbejder	nu	på	at	afdække	mulighederne.	Vi	bilder	
os	ind,	at	der	vil	være	fonde	og	firmaer,	der	gerne	vil	bidrage	Cl	at	sende	uddannet	arbejdskra\	skoler	og	hospitaler	i	nogle	af	de	faVgste	
lande	i	verden	og	hvor	behovet	for	veluddannede	kolleger	er	enormt.	

Verdens Bedste Nyheder 

CICED	deltog	sammen	med	Røde	Kors	Hillerød	afdeling	i	morgenevent	d.	8.	september	
på	Hillerød	staCon	med	uddeling	af	kampagnematerialer	for	Verdens	Bedste	Nyheder.	

CICED	promoverer	 løbende	de	nye	 verdensmål	 for	 bæredygCg	udvikling	 via	 sin	 hjem-
meside,	Facebook	og	sit	nyhedsbrev.		

Via	sit	medlemskab	af	Globalt	Fokus	og	CISU	bidrager	CICED	Cl	debaEen	om	udviklings-
bistand.	 	CICED	har	gennem	Facebook	opslag	selvstændigt	bidraget	Cl	debat	om/indsi-
gelser	imod	nedskæringer	på	den	danske	udviklingsbistand.	
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Arbejdsprogram	2016-2017:	

CICED	vil:	

• FortsæEe	sin	støEe	Cl	Verdens	Bedste	Nyheder,	dvs.	
deltage	i	den	årlige	kampagnedag,	formidle	VBN	via	
hjemmeside,	Facebook	og	nyhedsbrev.	



Styrkelse af CICED 

Samarbejdet	med	180Degrees	ConsulCng	saEe	gang	i	en	debat	i	CICEDs	bestyrelse	om	
blandt	andet	intern	som	ekstern	kommunikaCon	samt	strategier	for	fundraising,	men	
førte	dog	ikke	Cl	grundlæggende	ændringer	af	arbejds-	eller	kommunikaConsformer.		

Dog	fortsæEer	drø\elserne	af	udvikling	af	CICEDs		fokusområder	og	arbejdsformer,	ikke	
mindst	i	lyset	af	den	centrale	placering	som	FNs	verdensmål	2030	har	på	såvel	den	na-
Conale	som	den	internaConale	scene.		

Den	danske	regering	har	også	i	januar	2017	offentliggjort	en	ny	udviklingspoliCsk	strate-
gi,	som	skal	indtænkes	i	de	danske	civilsamfundsorganisaConers	arbejde	og	som	
allerede	har	ført	Cl	justeringer	af	bevillingsformer	og	-vilkår	i	CISU.		

FNs	verdensmål,	ændrede	internaConale		og	naConale	tendenser	og	vilkår	for	ud-
viklingssamarbejde,	herunder	især	styrket		fokus	på	den	private	sektors		inddragelse	i/
indflydelse	på	udviklingssamarbejde	rusker	op	i	diskurser	om	-	og	i	prakCske	forhold	for	
-	civilsamfundsorganisaConers	rolle	og	opgaver.	CICED	har	derfor	også	taget	fat	på	en	
grundig	drø\else	af,		hvordan	FNs	verdensmål,	ny	dansk	udviklingspoliCsk	strategi	og	de	
overordnede	civilsamfundsdiskurser	kan/skal	påvirke	CICEDs	virke.		

Bestyrelsen	har	i	begyndelsen	af	november	2017	a`oldt	et	weekend	seminar	med	fokus	
på	udfordringerne.			I	første	omgang	XXXXXXXXX	-	færdiggøres	eWer	ODDEN	SEMI-
NARET	

Som	beskrevet	under	afsniEet	om	volontørprogrammet	har	CICEDs	bestyrelse	i	samarbejde	med	en	gruppe	frivillige	iværksat	en	aglaring	af	fundrais-
ing	strategier	og	prakCske	muligheder.	I	første	omgang	vil	der	være	fokus	på	fundraising	Cl	støEe	for	volontørprogrammet,	hvilket	dog	ikke	udelukker,	
at	andre	områder	kan	inddrages	i	fundraising	bestræbelser.		

Der	er	i	perioden	udsendt	5	CICED	NYT,	hjemmeside	og	Facebook	er	opdateret	løbende.	Vi	har	ikke	påbegyndt	anvendelse	af	Instagram.	

Der	har	i	perioden	været	a`oldt	6	almindelige	bestyrelsesmøder	og	to	weekend-seminarer.
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Arbejdsprogram	2016-2017:	

• sammen	med	180Degrees	ConsulCng	analysere	og	
vurdere,	hvad	der	kan	gøres	for	styrke	fundraising,	
medlems-/støEehvervning	og	kommunikaCon	Cl	
medlemmer	og	offentligheden	som	sådan	

• løbende	udsende	nyhedsbrev,	opdatere	hjemmeside	
og	Facebook.	Ideelt	set	bør	hjemmeside	opdateres	
mindst	en	gang	om	måneden,	nyhedsbrev	udsendes	
kvartalsvis	og	vi	burde	kunne	slå	noget	op	på	Face-
book	en	gang	14.	dag.	

• begynde	at	benyEe	Instagram	blandt	andet	via	CISU-
iniCaCv.	

• a`olde	4	almindelige	bestyrelsesmøder	og	2	week-
end-seminarer	


