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Introduktion 
 

VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling vedtaget på FNs generalforsamling i 2015 har en gen-
nemslagskraft, som ingen tidligere globale kampagner har oplevet. Regeringer, multinatio-
nale organisationer, civilsamfund, erhvervsliv, fonde og et væld af andre aktører verden 
over arbejder med udbredelse af kendskabet til og opfyldelsen af Verdensmålene. 

Den danske regering offentliggjorde i marts 2017 sin Handlingsplan for opfyldelse af FNs Ver-
densmål. Blandt  de danske civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med udviklings-
arbejde, har især CISU, Globalt Fokus og Verdens Bedste Nyheder ført an i arbejdet med 
at gøre VERDENSMÅLENE til en integreret del af medlemsorganisationernes arbejde. CI-
CED er medlem af de tre organisationer. 

Blandt de i alt 17 overordnede VERDENSMÅL og de i alt 169 delmål er nogle naturligvis 
mere relevante for CICEDs virke end andre mål er det.  

Vores igangværende projekter og engagementer bidrager - selvsagt i beskedent omfang - 
allerede til arbejdet med VERDENSMÅLENES opfyldelse. Ikke desto mindre er CICED 
gået i gang med systematisk at vurdere igangværende engagementer i forhold til FNs VER-
DENSMÅL, og vi vil fremover gøre, hvad vi kan for at sikre, at alle vores indsatser bidrager 
til målenes opfyldelse.  

CICEDs vurdering af, hvorledes de enkelte projekter refererer og bidrager til Verdensmå-
lene fremgår af oversigt i annex sidst i dette arbejdsprogram. 

 

Arbejdsprogram vedtaget på  

CICEDs generalforsamling d. 28. november 2018 

 
 

Leo H. Knudsen 

dirigent 
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Udviklingsprojekter 
Med ’udviklingsprojekt’ refererer vi til CICEDs ambitioner 
om at yde en indsats sammen med partnere i fattige lande. 
En indsats som har til formål at forbedre vilkårene for be-
stemte grupper af mennesker på bestemte områder, f.ex. 
uddannelse, sundhed, jobmuligheder, menneskerettigheder 
og social inklusion. 

CICEDs engagement i og med udviklingsprojekter er base-
ret på nogle enkle forudsætninger: 

• de skal bidrage til opfyldelse af FNs VERDENSMÅL 

• behovet for økonomisk støtte og/eller fagligt samar-
bejde skal være veldokumenteret  

• vi skal have et godt kendskab til vores samarbejdspart-
nere og der skal være fuld gensidig tillid 

• vi skal have fuld tillid til, at det vi gør, også gør en for-
skel for dem, indsatsen gælder 

• vi skal have fuld tillid til, at vi kan forvalte de midler, 
som stilles til vores rådighed på en ansvarlig og trans-
parent måde 

• vi skal kunne formidle vores engagementer, erfaringer 
og resultater til sponsorer, medlemmer og offentlighe-
den 
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BOLIVIA  

- bedre uddannelse til oprindelige folk i 
Potosí regionen 

 

otosí området i det sydvestlige hjørne af Bolivia er 
en af de fattigste regioner og hårdt ramt af klimafor-
andringer, der forringer den i forvejen sparsomme 
nedbør og dermed er der behov for omlægning af 

landbrug til nye afgrøder.   

Befolkningen er quechua - de oprindelige folks sprog i blandt 
andet Bolivia, Peru og Ecuador - også kendt som Inka-rigets 
sprog. Quechua tales af omkring 8-10 millioner mennesker 
i Sydamerika, heraf ca. 2 millioner i Bolivia.  

I 2009 blev quechua anerkendt som et af de officielle sprog 
i Bolivia, men undervisning på quechua begrænses af mangel 
på uddannede lærere og et beskedent antal undervisnings-
materialer.  

CICEDs samarbejdspartnere omkring et 3-årigt projekt er 
Acción Andina de Educación (AAE), som hovedpartner 
samt de lokale organisationer Consejo Educativo de la Na-
ción Quechua (CENAQ) og Consejo de Ayllus Originarios 
de Potosí (CAOP). Også det lokale undervisningsministe-
rium forventes at indgå som partner i projektet. 

Med beskedne uddannelsesmuligheder og migration til by-
erne pga. forringede levevilkår, forventes projektet at have 
til formål at få flere børn, især piger, til at gennemføre en 
uddannelse samt at bidrage til at flere bliver i området gen-
nem oprettelse af bæredygtige landbrugsprojekter og udvik-
ling af landbrugsuddannelser rettet mod både kvinder og 
mænd. 

Opfyldelse af projektets målsætninger forventes nået gen-
nem indsatser, der bl.a. omfatter 

• Efteruddannelse af lærere indenfor tosproget inter-
kulturel undervisning 

• Oprettelse af erhvervsuddannelse, herunder efter-
uddannelse og uddannelse af lærere - og inddragelse 
af lokale bønder 

P I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• Ansøge CISU om et 
3-årigt projekt til 
støtte for primær-
uddannelse og etab-
lering af værksteds-
skoleundervisning 
samt støtte til for-
bedring af indtægts-
muligheder for op-
rindelige folk i 
Potosí regionen i 
Bolivia. 
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• Udvikling af bæredygtige landbrugsprojekter i sam-
arbejde med lokalbefolkningen - og ved at inddrage 
og videreudvikle traditionelle dyrkningsmetoder  

• Udvikling af undervisningsmaterialer og radiopro-
grammer  

 
 

EKSIL TIBET  

- fortsat støtte til New Basic Education Po-
licy 

 

et eksil-tibetanske samfund i Indien tæller om-
kring 100.000 mennesker bosiddende i lands-
byer og mindre bosættelser rundt omkring på 

det indiske subkontinent – i alt 39 såkaldte ’settlements’. 
Omkring 15.000 bor i og omkring hovedbyen for den ek-
sil-tibetanske administration i Dharamsala i det nordlige In-
dien.  

Befolkningsantallet er i de senere år faldet hovedsagelig på 
grund af 1) færre flygter fra Tibet (på grund af repressalier 
mod den tilbageblevne familie), 2) et stigende antal unge fa-
milier flytter til vesten (USA, Europa, Canada og Austra-
lien) og fødselstallet er faldet fra godt 4% til 1,2%, hvilket 
ikke vil være tilstrækkelig til at fastholde befolkningstallet i 
det eksiltibetanske samfund. 

I alt er omkring 140.000 registrerede i eksil. Udover be-
folkningen i Indien er der større eksil-tibetanske samfund i 
bl.a. Bhutan, England, Nepal, Schweiz og USA. 

Det store flertal af eksil-tibetanere i Indien tjener kun knap 
til dagen og vejen og repræsenterer ikke et beskatnings-
grundlag, der ville kunne drive skoler for 30.000 elever el-
ler et blot nogenlunde rimeligt sundhedsvæsen. 

Bortset fra den beskedne skatteindtægt fra eksil-tibetanere 
er den eksil-tibetanske administration helt afhængig af in-
ternational bistand til at holde gang i selve administratio-
nen og i skole- og sundhedsvæsen. Over 150 internationalt 
finansierede projekter er registreret i Dharamsala.  

D 
• Fortsætte samar-

bejdet med den ek-
sil-tibetanske admi-
nistration i forbin-
delse med danske 
støtte til New Basic 
Education Policy – 
projektfase IV 

• Gennemføre moni-
torering i.h.t. pro-
jektaftale med det 
danske udenrigsmi-
nisterium af den 
danske støtte til 
New Basic Educa-
tion Policy 

 

 

 

 

I perioden 2018-2019  

vil CICED 
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Danmark har gennem mange år støttet udviklingen af 
grundskole i det eksil-tibetanske samfund, samt ydet støtte 
til udvikling af det politiske demokrati i det eksil-tibetanske 
samfund. 

Som svar på en tydelig krise i unge eksil-tibetaneres uddan-
nelsesformåen søsatte det eksil-tibetanske ’parlament’ 
Kashag for over 10 år siden en ambitiøs uddannelsesre-
form: New Basic Education Policy, der, som det hedder i for-
målsparagraffen, skal være ’A system of education having 
Tibetan education as a core, and modern education as its 
essential co-partner’.   

Danmark er en væsentlig donor i finansieringen af New 
Basic Education Policy og medlemmer af CICEDs besty-
relse har været involveret i udformningen og administra-
tion af den danske bistand fra første færd.  

Fra og med den tredje støtteperiode 2014-2018 har CI-
CED ansvaret for at administrere og monitorere den dan-
ske bistand.  

I kølvandet på en succesfuld gennemførelse af den tredje 
projektfase, bekræftet via en meget positiv ekstern evalue-
ring, er der nu fokus på fase IV (2018-2021), som bl.a. har 
følgende indsatsområder: 

• Tilpasning af skoleprojektet til det faldende elevtal  

• Fortsat opkvalificering af lærer- og lederuddannel-
sen 

• Fortsat udvikling af nye fagudtryk for det naturvi-
denskabelige fagområde 

• Fortsat fornyelse af lærebogsmaterialet med anven-
delsen af det nye fagvidenskabelige sprogbrug.  

• Gennemførelse af et genopbygningsprogram for de 
nedslidte skoler 

• Støtte til udvikling af erhvervsskoleuddannelsen. 

Indsatserne falder delvis sammen med anbefalingerne fra 
Five-Fifty konferencen afholdt i september 2018 og i den 
udstrækning det bliver nødvendigt, vil CICED arbejde for 
en justering/videreudvikling af dansk bistand i overens-
stemmelse med konferencens analyser og rekommandatio-
ner. 

 

 

• Fortsætte arbejdet 
med at formidle 
volontører til de 
eksil-tibetanske 
skoler i Indien. 
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MONGOLIET   

- civilsamfund, indtægtsmuligheder, bedre liv 
for børn i kostskoler  

ed overgangen i 1990 fra socialistisk planøko-
nomi og étpartistyre til kapitalistisk markeds-
økonomi og parlamentarisk demokrati befandt 

Mongoliet sig i løbet af ganske kort tid i kategorien ’fattige 
lande’, ’udviklingslande’, ’tredje verdens lande’.  

Økonomien kollapsede. Arbejdspladser og indtægtsmulig-
heder for titusindvis af familier forsvandt som dug for so-
len.  Hele den offentlige sektor var i forfald. Værst gik det 
udover sundhedsvæsenet og uddannelsessektoren.  

I efteråret 1991 sagde Danmark ja til at støtte reform af de 
mongolske skolevæsen. Dansk-mongolsk samarbejde om-
kring uddannelsesreformer startede i juni 1992. Nogle af 
initiativtagerne til CICED var med fra begyndelsen.  

Ét fokus i samarbejdet var frem til 2010 skoleudvikling i 
mongolske landdistrikter. 

Det var gennem dette samarbejde og inspireret af det 
øgede fokus på civilsamfundets rolle i Mongoliet, at CICED 
tog initiativ til projekter omkring civilsamfundsudvikling i  de 
mongolske landdistrikter.   

Projekter, der på mongolsk side, også ledes af personer, 
som var med fra starten i 1992 og som til fulde har doku-
menteret effektivitet, pålidelighed og omhyggelig omgang 
med danske skatteborgeres penge.  

I perioden 2014-2018 havde samarbejdet med vores mon-
golske partner Mongolian Association for Primary and Se-
condary School Development/MAPSSD fokus på ‘mongolisering’ 
af civilsamfundsarbejdet i landdistrikterne. 

Kort sagt handler mongolisering om at finde metoder og 
kommunikationsformer, der modsvarer vilkår og traditio-
ner i det nomadiske miljø i de mongolske landdistrikter.   

Projektet var en ubetinget succes og er udgangspunkt for 
en ny ansøgning til CISU om fortsat finansiel støtte til styr-
kelse af civilsamfundets rolle i de mongolske landdistrikter 
første omgang i de 62 distrikter, hvor MAPSSD har lokalaf-
delinger. 

Hovedindholdet i et nyt projekt forventes at blive 

M I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• Udarbejde en pro-
jektansøgning til 
CISU om nyt pro-
jekt med MAPSSD 
med fokus på ska-
belse af indtægts-
muligheder for unge 
i landdistrikter, ci-
vilsamfundets stær-
kere inddragelse i 
beslutninger om an-
vendelse af lokale 
budgetter og for-
bedring af vilkår for 
børn indkvarteret 
på landdistrikternes 
kostskoleafdelinger 
- ansøgning afleve-
res til ‘runden’ i 
marts 2019 

• Iværksætte og mo-
nitorere det ovenfor 
nævnte projekt, så-
fremt ansøgningen 
godkendes af CISU 
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• Skabelse af indtægtsmuligheder for især unge i landdi-
strikterne - iværksætteri og etablering af mindre virk-
somheder, herunder kooperativer 

• Styrkelse af civilsamfundets rolle i anvendelse af så-
kaldte ‘lokal development funds’, der er udviklingsmid-
ler, som den mongolske stat stiller til rådighed for lo-
kale myndigheder 

• Forbedring af vilkår - læringsmæssigt, socialt og kultu-
relt - for nomadernes (skole)børn, der er indskrevet i 
distriktsskolernes kostafdelinger, hvor de opholder sig 
uafbrudt fra skolestart 1. september til skoleafslutning i 
juni det kommende år. 

Projektet vil således have en klar fattigdomsorientering, 
styrke civilsamfundet og støtte marginaliserede og sårbare 
børn og unge. Samtidig vil projektet have en stærk stemme 
i fortalervirksomhed i arbejdet for at skabe større transpa-
rens og inddragelse af civilsamfund i væsentlige lokale poli-
tiske og administrative beslutninger. 

 

 

MONGOLIET  

- Children’s Ger 
en samme dansk-mongolske personkreds var i 
året inden CICEDs dannelse i 2010 i færd med 
at forberede projekter i den vestlige udkant af 

Mongoliets hovedstad Ulaanbaatar. Området Bayankhoshoo 
er blandt de fattigste i i hovedstaden.  

Det var her, vi mødte Children’s Ger, som er et projekt, der 
tilbyder skolegang - og nu også børnehave - for de fattigste 
og mest udsatte børn, der af forskellige grunde ikke kan 
optages i de offentlige skoler eller børnehaver. Projektet 
imponerede med sin pædagogik, sin sociale omsorg og sin 
punktlige og gennemskuelige økonomi.  

Derfor valgte CICED at rejse økonomisk støtte til driften 
af Children’s Ger og siden de første indsamlede midler fra 
individuelle sponsorer over bevillinger fra Roskilde Festival 
Fonden, Ryparken Lille Skole (venskabsskole med Chil-
dren’s Ger) er enhver krone overført ubeskåret og an-
vendt med den største omhu. 

D 

• Fortsætte støtten 
til Children’s Ger og 
styrke fundraising 
til blandt andet 
kostforplejning og 
sundhedstjek for 
børn og deres fami-
lier ved Children’s 
Ger 

 

 

 

 

I perioden 2018-2019  

vil CICED 
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Trods fremragende resultater, der flere gange er blevet 
anerkendt med priser fra Ulaanbaatars sociale myndighe-
der og NGO-fora, så kniber det fortsat gevaldigt med øko-
nomisk støtte fra selvsamme myndigheder. Mangeårig 
støtte fra Global Fund for Children samt faste større bi-
drag til forplejning fra andre udenlandske støtter ser ud til 
at forsvinde eller blive markant beskåret i 2019. Der er 
derfor brug for intensiveret fundraising fra de tilbagevæ-
rende sponsorer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Undersøge mulighe-
den for at søge om 
CISU eller anden 
mulig ekstern støtte 
til udvidelse af sam-
arbejdet med Chil-
dren’s Ger 

• Invitere de to nøg-
lepersoner på Chil-
dren’s Ger på oplys-
ningsbesøg i Dan-
mark via kombine-
ret finansiering fra 
Udenrigsministeri-
ets omvendte rejse-
bevilling og anden 
økonomisk støtte. 
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NEPAL  

- putting Youth at the Centre Stage 
& forberedelse af nyt projekt 
 

epal er i.h.t. OECD/DAC-oversigten placeret i 
kategorien ’least developed country’ og er - før 
Afghanistan - det fattigste land i Asien.  UNDPs 

’human development index’  placerer Nepal på en 147. 
plads ud af 188 lande.  

Nepals BNI er i den seneste tilgængelige opgørelse (Ver-
densbanken 2017) på USD 790 – en fremgang fra 740 USD 
to år tidligere. Tallet var i 1990 på blot 200 USD! Altså 
næsten en firedobling på knap 30 år. Så selv om det går 
langsomt, så går det fremad. På makroøkonomisk niveua! 

Nepal har modtaget international bistand siden begyndel-
sen af 1950erne, men især efter det enevældige monarkis 
fald og indførelsen af parlamentarisk styre/konstitutionelt 
monarki i 1990 er det internationale udviklingssamarbejde 
med Nepal øget markant.   

Danmark har været en betydelig samarbejdspartner og do-
nor ikke mindst inden for uddannelsessektoren siden star-
ten af 1990erne. Et par af CICEDs bestyrelsesmedlemmer 
var i perioden 1996-2003 involverede som rådgivere og 
projektledere for den danske bistand til Nepals uddannel-
sessektor. 

V-regeringen besluttede i 2015 helt at indstille bistanden til 
Nepal.   

Ifølge officielle opgørelser blev antallet af absolut fattige i 
løbet af 50 sekunder øget med over 1 million mennesker. 
Det skete, da et jordskælv målt til 7,8 på Richter-skalaen 
ramte det centrale Nepal om formiddagen d. 25. april 
2015.  

Jordskælvet og de mange efterskælv kostede næsten 9.000 
mennesker livet og sårede omkring 20.000.  

Med godt 600.000 huse jævnet med jorden og yderlige næ-
sten 300.000 huse ødelagt i varierende grad, blev 2,8 milli-
oner mennesker gjort hjemløse.  

N I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• Fortsætte og styrke 
samarbejdet med 
JUST Nepal med 
henblik på udarbej-
delse af et større og 
bredere favnende 
projekt til gavn for 
børn og unge i He-
lambu regionen 

• Afslutte og rappor-
tere projektet Put-
ting Youth at the 

Centre Stage - afslut-
tes 31.8.2019 
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Godt tre år efter jordskælvet er der stadig meget langt 
igen før de fleste samfund er på fode. 

Det er banalt at påpege, at behovet for hjælp og samar-
bejde for at komme på fode igen er kolossalt overalt i Ne-
pal. 

CICED er ingen nødhjælpsorganisation. Vi har ikke kapaci-
tet og forudsætninger til at agere effektivt under naturka-
tastrofer. Men vi kan bestræbe os på at yde en indsats i 
overensstemmelse med vores evner og kapacitet. 

Ligesom det er tilfældet i Mongoliet, benytter vi os af vo-
res forhåndskendskab til Nepal og af kontakter til pålide-
lige og effektive samarbejdspartnere. 

To af CICEDs bestyrelsesmedlemmer har et mangeårigt 
samarbejde i Nepal bag sig, og den ene har et meget solidt 
kendskab til selve Helambu-regionen, der ligger i distriktet 
Sindulpalchok ca. 80 km. nord for Kathmandu og som var 
et af de hårdest ramte områder under jordskælvet i 2015. 

Det var på denne baggrund, at CICED i 2016 etablerede 
partnerskab med JUST Nepal Foundation, hvor centrale 
personer i øvrigt har et mangeårigt samarbejde med for-
skellige aktører i Danmark, herunder i den danske højsko-
lesektor. 

Den første store projektansøgning Helambu Development 
Project blev afvist af CISU, men den efterfølgende og min-
dre ambitiøse ansøgning Putting Youth at the Centre Stage 
blev godkendt og projektet implementeres efter planen og 
har allerede skabt gode resultater med engagement af unge 
via de første youth camps i Helambu.  

Resultater som også førte til etablering af CICEDs mikro-
kredit program, hvor vi satser på at kunne stille i alt 
150.000 kroner som lånepulje til iværksætterprojekter.  

Putting Youth at the Centre Stage projektet udløber med au-
gust 2019 og undervejs skal vi sammen med JUST Nepal 
Foundation have forberedt et nyt, bredere og mere lang-
sigtet projekt, hvor blandt andet skal have fokus på nogle 
af de elementer, der var indbygget i Helambu Integrated De-
velopment Project, herunder bekæmpelse af trafficking og 
bedre uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for unge i 
området samtidig med at fokus på unges engagement i 
samfundsudvikling og politiske beslutningsprocesser styr-
kes yderligere. 

 • Forberede et nyt 
projekt, der bygger 
videre på erfarin-
gerne fra Putting 
Youth at the Centre 

Stage og inddrager 
komponenter fra 
den oprindelige 
planlagte og mere 
komplekse indsats 
(Helambu Integrated 

Development Pro-
ject) med fokus på 
bl.a. bekæmpelse af 
trafficking, målret-
tet indsats ift. ud-
dannelse og er-
hvervsuddannelse 
samt bæredygtige 
indtægtsgivende 
projekter  

• Fortsætte arbejdet 
med at formidle vo-
lontører til 
Yangrima-skolen i 
Helambu 

• Fortsætte fundrai-
sing til og arbejde 
med videre udvik-
ling mikrokredit 
programmet for 
unge i Helambu-re-
gionen. 
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TANZANIA 

- inklusion af døve og tegnsprog 
anzania er dét land, der har modtaget mest dansk 
bistand i længst tid. Det begyndte i 1962, et år ef-
ter landets uafhængighed fra den britiske koloni-

magt, og fortsætter den dag i dag. Undervejs har Danmark 
ydet bistand til adskillige sektorer, inklusive uddannelse og 
sundhed.  

Tanzania var i øvrigt destination for mange grupper af dan-
ske u-landsfrivillige. CICEDs bestyrelse og medlemsskare 
tæller nogle stykker af disse pionerer udi frivilligt arbejde 
under fremmede himmelstrøg.  

Tanzania ligger nr. 151 ud af 188 på UNDPs ’human deve-
lopment index’ og med en BNI på 910 dollars hører landet 
fortsat til et af de fattigste i verden.  Ifølge en rapport fra 
Verdensbanken i maj 2015 lever omkring 70% af Tanzania 
befolkning for under 2 dollars (14-15 kroner) om dagen. 

Med andre ord, så har Tanzania fortsat brug for omfat-
tende samarbejde til at bekæmpe fattigdommen. Blandt de 
prioriterede indsatsområder i den aktuelle danske lande-
strategi (2014-2018) finder man målsætningen om ’at redu-
cere fattigdom og ulighed og sikre lige adgang til kvalitets-
prægede sociale ydelser’. 

CICED valgte i Tanzania at fokusere på indsatser, der skal 
styrke de døves muligheder for social inklusion. Som i an-
dre projektindsatser var det personligt kendskab og kon-
takter til troværdige tanzaniske partnere, der var afgø-
rende for valg af indsats. 

I forlængelse af et pilotprojekt med Tanzanias tegnsprogs-
tolkeforening (TASLI) inddrog vi de døves organisation 
(CHAVITA) i et fælles toårigt projekt Capacity Building for 
the Inclusion of the Deaf.  Dette projekt har nået sine mål-
sætninger og slutter med udgangen af 2018 og spørgsmålet 
er, hvad det næste skridt i et samarbejde kan? 

CICED befinder sig i lidt af et dilemma. Behovet for fortsat 
støtte til inklusion af de døve i det tanzaniske samfund er 
indiskutabel.  

CICED er imidlertid ikke en handikaporganisation og på 
den ’lange bane’ har vi umiddelbart ikke de fornødne 

T 
• Afrapportere det 

igangværende projekt 
med CHAVITA og 
TASLI, de tanzaniske 
samarbejdspartnere. 

• Afdække mulighe-
derne for et fremti-
digt og mere strate-
gisk samarbejde mel-
lem Danske Døves 
Landsforbund, CICED 
og CHAVITA og TA-
SLI.  
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faglige kompetencer til at løfte et bredere og strategisk 
samarbejde med CHAVITA. Vores hidtidige engagement i 
dette felt skyldes to tegnsprogstolke, som er medlemmer 
af CICEDs bestyrelse og som løftede opgaven fra støtte til 
tegnsprogstolkene til også at omfatte samarbejde med de 
døves organisation i Tanzania.  Erfaringerne fra det igang-
værende projekt tilsiger, at samarbejdet mellem CHAVITA 
og TASLI er solidt og bør fortsætte. 

Der er derimod andre organisationer i Danmark, der har 
faglige kompetencer på området og som tilmed har solide 
erfaringer fra projekter i Afrika og andre verdensdele, 
nemlig Danske Døves Landsforbund/DDL 

CICED er i tæt kontakt med DDL, og vi håber på en afkla-
ring i løbet af vinteren 2018-2019 omkring samarbejde 
mellem DDL og CHAVITA/TASLI – gerne med CICED 
som junior-partner og fortsat anvendelse af tegnsprogs-
tolke-kapaciteten. 

 

  



 

CICED ARBEJDSPROGRAM 2018-2019 15 

                              

Volontørprogram 
anmark havde i slutningen af 1960erne og op 
gennem 70erne og 80erne en stærk tradition 
for at sende uddannet frivillig arbejdskraft til 

lande, som modtog dansk udviklingsbistand. I CICEDs be-
styrelse og blandt CICEDs medlemmer er der folk, som 
var blandt de første frivillige lærere i Tanzania.  Andre og 
yngre medlemmer af CICED var via egne oplevelser som 
selvorganiserede frivillige lærere – også i Tanzania - initia-
tivtagere til CICEDs volontørprogram. 

Frivilligprogrammerne var for 30-40 siden i stor udstræk-
ning finansieret af DANIDA. De gamle frivillighedsprog-
rammer og den statslige finansiering er i dag en saga blot. 

I dag findes der et stort antal organisationer, der arrange-
rer udsendelse af unge - og ældre - frivillige mod en bety-
delig egen betaling.  

Der stilles ikke krav om specifik eller relevant uddannelse. 
Hovedideen er, at unge - som ældre - skal have mulighed 
for at opleve fattigdommen på nært hold og derigennem 
forhåbentlig efterfølgende engagere sig bekæmpelse af 
selvsamme fattigdom. 

Uden at antaste værdien af den individuelle oplevelse, som 
mange betalende frivillige får via disse arrangementer, er 
CICED dog skeptisk i forhold til den ’nytte på stedet’, som 
folk uden relevant faglig ballast kan yde. Derfor er CICEDs 
volontørprogram kun for fagfolk. 

Der mangler over 1 million kvalificerede lærere i landene 
syd for Sahara. Der er også gevaldigt brug for kompetente 
lærere i Nepal og i det eksil-tibetanske samfund i Indien. 

Det kan CICED ikke gøre meget ved. Men lidt har nok 
også ret. Derfor satser vi på, at sende uddannede lærere 
afsted som frivillige. 

Vi har nu aftaler med partnere i Tanzania, på Zanzibar, i 
Nepal og i det eksil-tibetanske samfund. 

Frivillige tager afsted for egen regning og arbejder typisk 
omkring et halvt år. Den lokale samarbejdspartner hjælper 
med at arrangere indkvartering.  

Det er mange penge for de(n) enkelte frivillige og CICED 
vil fortsat undersøge mulighederne for at få støtte fra 

D 
• Fortsat arbejde for 

udsendelse af fri-
villige lærere til 
skoler på Zanzibar, 
i Nepal og i det ek-
sil-tibetanske sam-
fund. 
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fonde og private virksomheder til udsendelse af uddannede 
volontører.  

 

 

Der er håb! 
- FNs Verdensmål og Verdens Bedste Nyheder 
 

er er masser af elendighed i verden. Og der 
er stadig alt for mange fattige og for mange 
børn, der ikke kommer i skole. Og kommer 

de i skole, så er undervisningen så ringe, at det kan være 
lige meget.   

Der er for mange kvinder, der dør under barsel og endnu 
flere, der bliver ofre for et ikke eksisterende sundhedsvæ-
sen. 

 Listen over elendigheder og fortrædeligheder synes uden 
ende. Og det endda på trods af, at der er brugt milliarder 
og atter milliarder i udviklingsbistand.  Mange af milliar-
derne anvendes ovenikøbet ret hovedløst og alt for mange 
ender i de forkerte lommer”. 

Sådan nogenlunde præsenteres verdens tilstand dagligt i 
medier, herhjemme og ude i verden. Det er ikke alt sam-
men helt løgn. Men helt sandt er det nu heller ikke. 

Der er masser af fremskridt. Nogle er resultatet af mas-
sive, langvarige og kostbare indsatser med nationale rege-
ringer, FN, EU, Verdensbanken og andre store aktører 
som de drivende kræfter.  

Andre fremskridt skyldes små og beskedne, men vedhol-
dende, indsatser. Som f.eks., at Children’s Ger i Mongoliet 
har sikret grundskole til over 900 børn eller at folk i mon-
golske landdistrikter i stigende grad øver indflydelse på 
egen hverdag.  

Eller at folkene i JUST Nepal tager fat på at genrejse lands-
byer, etablere skole og beskytte piger mod trafficking.  

Eller at tegnsprogstolke og døveorganisation i Tanzania in-
tensiverer arbejdet med at forbedre vilkårene for de døve. 

”D I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• Fortsat engagere sig 
i oplysningsarbejde 
vedr. FNs Verdens-
mål og tydeliggøre 
Verdensmålenes re-
levans for CICEDs 
arbejde 

• Fortsat bidrage til 
kampagnen Verdens 
Bedste Nyheder og 
deltage i den årlige 
kampagnedag den 
første fredag i sep-
tember. 

• Videreformidle de 
‘bedste’ nyheder 
både fra CICEDs 
egne engagementer 
og fra andre kilder 
via CICED NYT og 
CICEDs Facebook 
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Eller at grupper af udsatte børn i Dar-es-Salaam for større 
omsorg og bedre muligheder i skole og fritid. 

Eller at skolerne i det eksil-tibetanske samfund bliver 
bedre til at bygge bro mellem tibetanske traditioner og 
moderne krav til uddannelse. 

Eller...eller...eller…. 

Der er tusindvis af den slags gode nyheder. Som kan være 
med til at minde folk om, at det faktisk nytter at gøre ind-
sats. At man kan gøre en forskel. 

Konstruktiv journalistik er i disse år på vej frem.  Årets 
bogmesse i Frankfurt ligefrem antyder en ny trend: littera-
turen skal være opløftende. Vedholdende dommedagssce-
narier på TV og i den trykte og talte dagspresse skaber 
apokalypsetræthed. Hvem pokker gider engagere sig, når 
det alt sammen alligevel går ad helvede til? 

CICED vil gerne yde vores beskedne bidrag til at fastholde 
og styrke håbet.  

Derfor er vi med i Verdens Bedste Nyheder/VBN, som er 
støttet af DANIDA, FN og et stort antal virksomheder og 
foreninger i Danmark.  

Og derfor vil vi også i det kommende år gøre, hvad vi kan, 
for at gøre CICED NYT, CICEDs hjemmeside og vores 
Facebook side til kilde til konstruktiv oplysning om bedre 
uddannelse og bedre liv. 
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CICED   
- stabil og i udvikling 

 

ICED går ind i sit niende leveår. Vi synes selv, at 
vi indtil videre har gjort det rimeligt godt. Uden 
lønnet personale, uden bemandet sekretariat har 

vi på frivillig basis indtil videre udviklet og gennemført 6 
udviklingsprojekter + et løbende projekt med i alt 8 part-
nere i 5 forskellige lande. Vi er på vej med endnu et pro-
jekt til 6 millioner kroner til det eksil-tibetanske samfund 
og nye projekt til Bolivia, Mongoliet og Nepal er i støbe-
skeen.  
 
Samlet set har vi til alle parters tilfredshed administreret 
godt 9 millioner projektkroner. Vi udgiver løbende CICED 
NYT, opdaterer vores hjemmeside og benytter Facebook 
med jævne mellemrum. Medlemstallet er ikke højt, men vi 
nærmer os de 100.  
 
Der er dog naturligvis plads til forbedringer. For det første 
ville vi gerne have en større medlemsbase. Det er endnu 
ikke lykkedes os at omsætte de fleste af de ca. 350 Face-
book-’støtter’ til medlemmer. Det vil vi gerne gøre noget 
ved. For det andet, og knyttet til det første, ville vi gerne 
inddrage flere medlemmer i det løbende arbejde med ud-
vikling af projekter og andre engagementer. Og for det 
tredje, vil vi gerne finde veje til at supplere CISU-projektfi-
nansiering med bidrag fra fonde og virksomheder.  
 

  

C I perioden 2018-2019  

vil CICED 

• styrke arbejdet med 
fundraising, bl.a. i samar-
bejde med det sub-com-
munity af frivillige. 

• styrke arbejdet med ind-
dragelse af frivillige i ar-
bejdsgrupper/sub-com-
munities 

• løbende udsende nyheds-
brev, opdatere hjemme-
side og Facebook. Ideelt 
set bør hjemmeside op-
dateres mindst en gang 
om måneden, nyheds-
brev udsendes kvartals-
vis og vi burde kunne slå 
noget op på Facebook en 
gang 14. dag. 

• afholde mindst 5 almin-
delige bestyrelsesmøder 
og 1-2 weekend-semina-
rer 
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CICED-projekter & Ver-
densmål og delmål rele-
vans – annex 
 

 

EKSIL-TIBET  
Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE  

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gen-
nemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kva-
litet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. Adgan-
gen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tiltræk-
kelig udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskoleal-
deren, så de er klar Il at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem 
kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang Il alle 
niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for ud-
satte grupper, herunder personer med handicap, oprinde-
lige folk og børn i sårbare situationer.  

Siden 2016 har CICED arbejdet systematisk med at gøre FNs Verdensmål til pejlemærker for de 
projekter, som vi stabler på benene sammen med vores udenlandske partnere. Vi bilder hverken 
os selv eller andre ind, at vi dermed er i fuld og total overensstemmelse med de respektive Ver-
densmål, eller at vi yder en kolossal indsats til deres opfyldelse.   
 

Vi er helt med på, at det kan se lidt ’oppustet’ ud, som om vi pynter os med lånte fjer, men 
vi bruger Verdensmålene netop som ’pejlemærker’. De hjælper os med at erindre, hvad det er 
verdenssamfundet, og dermed vi alle er forpligtede på, og det skærper vores fokus, vores analyse 
og begrundelser for de specifikke indsatser, som vi kaster os ud i.  

Det følgende er en præsentation af, hvilke Verdensmål, vi mener, er relevante for vores respektive 
projekter. Vi har kun medtaget igangværende eller netop afsluttet projekter. Relevante Verdensmål 
for nye projekter vil blive tilføjet, når disse projekter er fuldt beskrevet og iværksat. 
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4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del 
af voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende 
opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op 
om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet ud-
dannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed 
mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikkevolde-
lig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel 
diversitet og kulturens bidrag Il bæredygtig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med 
opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også 
med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-
voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af sti-
pendier, der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for 
de mindst udviklede lande, små ø-udviklingsstater og afri-
kanske lande. Stipendierne skal være Il optagelse på højere 
læringsanstalter, herunder erhvervsuddannelser og uddan-
nelser inden for informations- og kommunikationstekno-
logi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gives 
stipendier i udviklingslandene Il både at studere i andre ud-
viklingslande og i udviklede lande.  

4.10. Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede læ-
rere betydeligt, blandt andet gennem internationalt samar-
bejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder 
især i de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater.  

 

Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITU-
TIONER  

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, 
inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på 
alle niveauer.  

 

Mål 17 - PARTNERSKABER FOR HANDLING  

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer Il 
udviklingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige 
kilder.  
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17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum 
og lederskab Il at gennemføre politiske beslutninger for at 
udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling.  

 

MONGOLIET 
Mål 1 - AFSKAF FATTIGDOM 

1.1 Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle menne-
sker, overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen 
skal leve for mindre end 1,25 dollars om dagen.  

1.2. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, 
der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, 
mindst halveres  

 

Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gen-
nemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kva-
litet, så børnene opnår relevant og  

effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være 
gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstræk-
kelig udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskoleal-
deren, så de er klar til at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem 
kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle 
niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for ud-
satte grupper, herunder personer med handicap, oprinde-
lige folk og børn i sårbare situationer.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del 
af voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende 
opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op 
om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet ud-
dannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed 
mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikkevolde-
lig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel 
diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med 
opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også 
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med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-
voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af sti-
pendier, der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for 
de mindst udviklede lande, små ø-udviklingsstater og afri-
kanske lande. Stipendierne skal være til optagelse på hø-
jere læringsanstalter, herunder erhvervsuddannelser og 
uddannelser inden for informations- og kommunikations-
teknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gi-
ves stipendier i udviklingslandene til både at studere i an-
dre udviklingslande og i udviklede lande.  

4.10 Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede læ-
rere betydeligt, blandt andet gennem internationalt samar-
bejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder 
især i de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater. 

 

Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITU-
TIONER 

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, 
inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på 
alle niveauer.  

 

Mål 17 - PARTNERSKABER FOR HANDLING 

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer til 
udviklingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige 
kilder.  

17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum 
og lederskab til at gennemføre politiske beslutninger for at 
udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling.  

17.16 Vi skal forbedre det globale partnerskab for bære-
dygtig udvikling, suppleret af partnerskaber med mange in-
teressenter. Partnerskaberne skal mobilisere og dele vi-
den, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at 
støtte bæredygtig udvikling i alle lande, især i de mindst ud-
viklede lande.  

17.17 Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på 
tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og ci-
vilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores 
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erfaringer med partnerskaber og deres ressourcestrate-
gier. 

 

NEPAL: 
Mål 1 - AFSKAF FATTIGDOM 

1.1 Ekstrem fattigdom skal helt afskaffes, for alle menne-
sker, overalt i verden, inden 2030. Det vil sige, at ingen 
skal leve for mindre end 1,25 dollars om dagen.  

1.2. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn, 
der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser, 
mindst halveres  

 

Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gen-
nemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kva-
litet, så børnene opnår relevant og  

effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være 
gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstræk-
kelig udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskoleal-
deren, så de er klar til at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem 
kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle 
niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for ud-
satte grupper, herunder personer med handicap, oprinde-
lige folk og børn i sårbare situationer.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del 
af voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende 
opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op 
om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet ud-
dannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed 
mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikkevolde-
lig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel 
diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med 
opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også 
med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-
voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.  
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4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af sti-
pendier, der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for 
de mindst udviklede lande, små ø-udviklingsstater og afri-
kanske lande. Stipendierne skal være til optagelse på hø-
jere læringsanstalter, herunder erhvervsuddannelser og 
uddannelser inden for informations- og kommunikations-
teknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gi-
ves stipendier i udviklingslandene til både at studere i an-
dre udviklingslande og i udviklede lande.  

4.10 Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede læ-
rere betydeligt, blandt andet gennem internationalt samar-
bejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder 
især i de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater. 

 

Mål 10 - MINDRE ULIGHED 

10.2 Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, øko-
nomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, 
handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk 
status eller anden form for status.  

10.3 Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal re-
ducere sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere dis-
kriminerende love, politik og praksis. I stedet skal vi 
fremme passende politik, lovgivning og handlinger. 

 

Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITU-
TIONER  

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige 
insItuIoner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, 
inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på 
alle niveauer.  

 

Mål 17 - PARTNERSKABER FOR HANDLING  

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer Il 
udviklingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige 
kilder.  

17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum 
og lederskab Il at gennemføre politiske beslutninger for at 
udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling.  
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TANZANIA 
Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gen-
nemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kva-
litet, så børnene opnår relevant og  

effektiv læring. Adgangen til disse uddannelser skal være 
gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstræk-
kelig udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskoleal-
deren, så de er klar til at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem 
kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle 
niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for ud-
satte grupper, herunder personer med handicap, oprinde-
lige folk og børn i sårbare situationer.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del 
af voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende 
opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op 
om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet ud-
dannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed 
mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikkevolde-
lig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel 
diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med 
opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også 
med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-
voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.  

4.9 Inden 2020 skal vi i betydelig grad forøge antallet af sti-
pendier, der er tilgængelige for udviklingslandene. Især for 
de mindst udviklede lande, små ø-udviklingsstater og afri-
kanske lande. Stipendierne skal være til optagelse på hø-
jere læringsanstalter, herunder erhvervsuddannelser og 
uddannelser inden for informations- og kommunikations-
teknologi, teknik, ingeniørarbejde og forskning. Der skal gi-
ves stipendier i udviklingslandene til både at studere i an-
dre udviklingslande og i udviklede lande.  
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4.10 Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede læ-
rere betydeligt, blandt andet gennem internationalt samar-
bejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder 
især i de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater. 

 

Mål 10 - MINDRE ULIGHED 

10.2 Inden 2030 skal vi styrke og fremme den sociale, øko-
nomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, 
handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion, økonomisk 
status eller anden form for status.  

10.3 Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi skal re-
ducere sociale uligheder, blandt andet ved at eliminere dis-
kriminerende love, politik og praksis. I stedet skal vi 
fremme passende politik, lovgivning og handlinger. 
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VOLONTØR-PROGRAM 
 

Afhængig af de konkrete frivillige kan vores volontørpro-
gram bidrage til arbejdet med bl.a. følgende: 

Mål 4 - KVALITETSUDDANNELSE 

4.1 Inden 2030 skal vi sikre, at alle piger og drenge gen-
nemfører grundskole og ungdomsuddannelse af en høj kva-
litet, så børnene opnår relevant og effektiv læring. Adgan-
gen til disse uddannelser skal være gratis og lige for alle.  

4.2 I 2030 skal alle piger og drenge have adgang til tilstræk-
kelig udvikling, omsorg og skoleforberedelse i førskoleal-
deren, så de er klar til at starte i skole.  

4.5 I 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem 
kønnenes uddannelse. Vi skal også sikre lige adgang til alle 
niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for ud-
satte grupper, herunder personer med handicap, oprinde-
lige folk og børn i sårbare situationer.  

4.6 Inden 2030 skal vi sikre, at alle unge og en betydelig del 
af voksne mænd og kvinder kan læse, skrive og regne.  

4.7 Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende 
opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op 
om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet ud-
dannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed 
mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikkevolde-
lig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel 
diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.  

4.8 Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med 
opmærksomhed på både piger og drenges behov, og også 
med fokus på de handicappede. Alle skal have sikre, ikke-
voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer.  

4.10. Inden 2030 skal vi forøge antallet af kvalificerede læ-
rere betydeligt, blandt andet gennem internationalt samar-
bejde om læreruddannelse i udviklingslande. Det gælder 
især i de mindst udviklede lande og små ø-udviklingsstater. 
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Mål 16 - FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITU-
TIONER 

16.6 Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige 
institutioner på alle niveauer.  

16.7 Vi skal sikre, at der tages beslutninger på en lydhør, 
inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på 
alle niveauer.  

 

Mål 17 - PARTNERSKABER FOR HANDLING 

17.3 Vi skal mobilisere yderligere finansielle ressourcer til 
udviklingslandene. Pengene skal komme fra flere forskellige 
kilder.  

17.15 Vi skal respektere hvert lands politiske handlerum og le-
derskab til at gennemføre politiske beslutninger for at udrydde 
fattigdom og opnå bæredygtig udviklin 


