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Hvad skal vi bruge CISU til? 

- af Karl Jørgensen, ny sekretær i GtU 

Jeg har det sidste års tid mere eller mindre 

fungeret som kontaktperson til CISU, 

CivilSamfund i Udvikling, og efter at have påtaget 

mig rollen som sekretær for GtU i forbindelse 

med generalforsamlingen, er vi blevet enige om, 

at jeg også står som koordinator for GtU over for 

CISU. 

Hvad er CISU så?  

Det er en sammenslutning af mere end 270 

folkelige, danske organisationer, der alle er 

engagerede i udviklingsarbejde. CISU er en 

uafhængig organisation med egne vedtægter, 

bestyrelse og målsætninger.  CISU forvalter 

udenrigsministeriets pengepuljer for de mindre 

NGO’er med nu 4 forskellige puljer:  

CISU’s puljer med aktive bevillinger, som 

er åbne for ansøgninger:  

 Civilsamfundspuljen 

Civilsamfundspuljen er en særlig pulje til 

at støtte danske foreningers projekter i 

samarbejde med lokale partnere i u-

landene. Puljen bliver 

administreret af CISU; men man behøver 

ikke være medlem af CISU for at søge 

puljen og få støtte. 

 

 DERF- Den danske nødhjælpspulje 

Den danske Nødhjælpspulje eller the 

Danish Emergency Relief Fund (DERF) 

giver støtte til nødhjælpsindsatser i 

forbindelse med humanitære kriser. 

Danske civilsamfundsorganisationer, der 

ikke har en humanitær partnerskabsaftale 

med Danida, kan opnå støtte igennem 

puljen. 

 

 CISU’s Oplysningspulje 

CISU’s oplysningspulje giver danske 

organisationer mulighed for at få tilskud 

 
1 http://gtu.dk/introhaefte.pdf  

til oplysningsaktiviteter i Danmark. 

Aktiviteterne skal gå til en dansk 

målgruppe, men handle om forhold i 

lande, der kan modtage dansk 

udviklingsbistand. 

 

 Engagementspuljen  

Engagementspuljen støtter indsatser, der 

engagerer danskere i Danmarks 

udviklingssamarbejde og verdensmålene. 

Puljen kan støtte initiativer i det danske 

civilsamfund og gennem nye 

partnerskaber med andre aktører.  

CISU’s hjemmeside www.cisu.dk giver et godt 

indblik i målsætninger, procedurer, udbudte 

kurser m.m. 

 

CISU’s nye projektstyringsinstrument: 
 

CISU har siden 2003 haft et 

projektstyringsinstrument i form af en forholdsvis 

simpel online-database, der generelt har fungeret 

udmærket. I juni 2020 blev denne database afløst 

af et langt bredere, moderne database hvor de 

fleste data i den gamle database er blevet overført 

til den nye. I denne database har hver organisation 

fået sit eget område ”Vores CISU”, hvor man kan 

finde alle relevante oplysninger om den 

pågældende organisation, inklusive de sidste 

formandsberetninger, regnskab, antal medlemmer, 

men også informationer om ansøgninger til CISU 

samt bevillinger vi har fået gennem tiden.  

 

Under ansøgninger kan man desuden finde de 

nødvendige formularer for at søge inden for de 

forskellige puljer, samt få vejledning i, hvordan de 

skal udfyldes. 

 

GtU og CISU: 
 

GtU har tidligere fra 2006 til 2013 fået bevillinger 

til forskellige aktiviteter gennem CISU, herunder 

til vores introduktionshæfte1 samt til vores 

dialogturismeprojekt i Niger. 
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