
Partnerskab og projekt – kom godt i gang 
Jeg deltog i Cisus weekend-kursus, ”Partnerskab og projekt – kom godt i gang”, 22.9-23.9 i Vartov, 
København. 
Min baggrund var, at jeg ca. 14 dage forinden havde meldt mig ind i GtU og samtidig også til 
arbejdsgruppen vedr. samarbejdet med Initiatives & Actions.  
 
Emnerne der blev taget op på kurset var bl.a. 
 

 De overordnede rammer for dansk udviklingsbistand, herunder civilsamfundsstrategien  

 Partnerskabet 

 Udviklingstrekanten - sammenhænge mellem strategiske ydelser, kapacitetsopbygning og 
fortalervirksomhed 

 Bæredygtighed  

 Støtteformer 

 Kommunikation, kulturforståelse og formidling 

 SWOT analyse 
 
Arbejdsformer var en kort definition og introduktion i plenum, derefter kortvarigt gruppearbejde, 
hvor begreberne blev vendt og erfaringer udvekslet, og så opsamling og diskussion. 
Der blev udleveret forskelligt materiale, Civilsamfundsstrategien (Danida, 2008) og positions-
papirer udarbejdet af Cisu, som kan findes på dansk: 
http://www.cisu.dk/Default.aspx?ID=19029 (men ikke fransk). 
 
Det viste sig, at jeg var den kursusdeltager med den mindste ngo-anciennitet. På trods af min 
korte tid i denne verden kunne jeg bidrage med mit indtryk af partnerskabsrelationer med I&A, 
som Isabelle havde orienteret mig om. Desuden læsning af materiale fra Cisu, og GtU: 
hjemmeside, avisartikler, folder, Projekt & Kultur. I denne forbindelse var det heldigt, at jeg havde 
været ’korrekturlæser’ i samarbejde med Isabelle på ansøgningen (september 2012) til 
projektpuljen vedr. partnerskabet med I&A. 
Selvom jeg havde et vist kendskab til alle begreberne var det særdeles nyttigt med en grundigere 
bearbejdning af især civilsamfundsstrategien, partnerskabet, kapacitetsudvikling, fortaler-
virksomhed og bæredygtighed, der jo alle er centrale begreber og termer, som har sin egen 
fortolkning i denne kontekst.  
 
Det var et spændende kursus med dejlige, engagerede mennesker og konstruktive diskussioner, 
og var interessant at høre om andres erfaringer. Mest indtryk gjorde det på mig med Mission 
Afrikas udfordringer med det ’feudale hierarki’ og Dansk Handicap Forbund vedr. partnerskabet 
(Vietnam). Dette var problemstillinger som også har relevans til I&A. 
 
For mig var det et spændende kursus som jeg fik et stort udbytte af. Det kan anbefales for 
nybegyndere eller personer, som har behov for at sætte sig ind i tankesættet og begreber i 
forbindelse med partnerskab mellem Nord og Syd. 
Den største udfordring og det mest spændende er mødet mellem kulturer, vaner og livsopfattelse 
med øjne, ører, tunge, mund og taster på kort eller lang afstand. 
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