Kontoret for humanitær indsats, migration og civilsamfund
Udenrigsministeriet, via hmc@um.dk
København 20. februar 2017
Vedr.: Høringssvar - omlægning af civilsamfundsstøtten
Tak for det grundige arbejde med udarbejdelsen af høringsmaterialet og muligheden for at bidrage med
høringssvar både under høringsmødet og med nedenstående skriftlige svar.
1. Af høringsmaterialet fremgår det at programpuljen hos CISU bliver styrket. Af CISU’s
Retningslinjer for Civilsamfundspuljen 2017 under krav til danske ansøgende organisation fremgår
det at ”formanden og hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller
udlændinge med fast opholdstilladelse i Danmark og bosiddende i Danmark.” Dette krav udelukker
organisationer, der har organisatorisk hjemsted i Danmark, men har valgt at have en international
bestyrelse for at sikre højst mulige faglig kompetence, international erfaring og netværk i ledelsen af
organisationernes internationale arbejde. Freemuse noterede med glæde, at Martin Bille Hermann
under høringsmødet ikke så nogen grund til at beholde kravet om dansk bestyrelse.
Baggrund:
Da Freemuse i 1999 opstod i forlængelse af den af det danske Kulturministerium støttede første
verdenskonference om musik og censur (1998) anbefalede Udenrigsministeriet – for at kunne yde
støtte til etableringen af Freemuse – en dansk organisationsregistrering med international bestyrelse
(for at sikre faglighed). Freemuse blev således etableret og var de første år bosiddende hos Dansk
Institut for Menneskerettigheder. Siden 1999 har majoriteten af sekretariatet bestået af danske
sekretariatsmedarbejdere og modtaget mere end 30 millioner kr. i støtte fra Sverige og Norge og
således udover global kompetence bidraget positivt til den danske økonomi.
I 2013 mødtes Freemuse med den daværende handels- og udenrigsminister og UM medarbejdere for
at drøfte fornyet dansk støtte til Freemuse. Ministeren var positiv, men i et svar til Freemuse
anbefalede sagsbehandleren på UM, at Freemuse kunne søge støtte hos CKU eller CISU.
Freemuse gjorde i den forbindelse ministeriet opmærksom på CISU’s klausul om ”dansk bestyrelse”
og måtte i den forbindelse bede CISU om at korrigere UM medarbejderens opfattelse.
Resultatet blev således, at Freemuse endnu en gang ikke kunne søge støtte.
Anbefaling:
Freemuse anbefaler at CISU’s krav, om at danske ansøgende organisationers bestyrelsesformand og
hovedparten af bestyrelsen skal være dansk eller bo i Danmark, frafaldes for at sikre at flest mulige
dansk registrerede internationale organisationer med internationale mandater og som ellers lever op
til Civilsamfundspuljens retningslinjer har mulighed for at søge en styrket programpulje.
2. I forhold til strategiske partnerskaber fremgår det, at Expressions of Interest (EOI) fra konsortier
med en ledende organisation modtages i forbindelse med Lot LAB (Labour market and private
sector framework conditions), hvorimod EOIs kun modtages fra individuelle organisationer når det
gælder Lot CIV (Civil society development) og Lot HUM (Humanitarian action).
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Anbefaling:
For at sikre at organisationer med brede mandater og organisationer med mere specifikke mandater,
ved at kombinere viden og færdigheder, sammen kan opnå resultater, anbefaler Freemuse, at
muligheden for at indseende EOIs som konsortier udbredes til også at gælde Lot CIV og Lot HUM.
Vi svarer naturligvis meget gerne på uddybende spørgsmål i forhold til disse høringssvar eller andre aspekter
af processen.
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