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1. Introduktion
Conducive Space for Peace (CSP) er en dansk 
civilsamfundsorganisation, der er etableret på 
en stiftende generalforsamling i december 2018 
(se vedtægter) og registreret som en almennyttig 
forening hos Erhvervsstyrelsen per 1. januar 2019. 
Organisationen er grundlagt af Mie Roesdahl 
i 2016 med støtte fra en gruppe af stiftende 
bestyrelsesmedlemmer i november 2016 og har 
eksisteret i forskellige former og faser frem til 
slut 2018, hvor den fik sin endelige form som en 
selvstændig organisation.  

Formålet med CSP er at styrke lokal fredsopbygning 
i konfliktramte lande og skabe forandringer i det 
internationale system til støtte af fredsopbygning. CSP 
har fokus på at styrke lokale aktørers rolle i at skabe 
bæredygtig fred. CSPs arbejde fokuserer konkret 
på støtte til forandringsagenter, vidensopbygning 
og strategisk kommunikation i samarbejde med 
internationale og lokale aktører i konfliktramte lande, 
samt facilitering af netværk til deling af erfaringer 
mellem forandringsagenter og fredsopbyggere ’trans‐
lokalt’, altså på tværs af forskellige lande.  

2. CSPs aktiviteter i 2020
2020 kan for CSP inddeles i to større program‐
perioder, hvor den første ’Inception Phase’ løb fra 
oktober 2019 til marts 2020 og den nuværende 
programfase, der startede i marts 2020 og forløber 
til udgangen af 2022. Disse to programperioder er 
støttet af to private filantropiske fonde, hvis støtte går 
til både drift og aktiviteter. Den samlede årlige støtte 
lyder på ca. DKK 4.848.000.

2020 har været et år præget af forandringer 
grundet Covid‐19 pandemien. Som respons på de 
ændrede vilkår og de nye problematikker og behov 
som Covid‐19 pandemien medførte, har CSP bl.a. 
fokuseret på at skabe opmærksomhed omkring og 
adressere de udfordringer, som Covid‐19 krisen har 
skabt for fredsprocesser verden over og for lokale 
fredsopbyggere specifikt. Dette har været tæt knyttet 
til CSPs allerede planlagte aktiviteter. Enkelte af CSPs 
budgetterede udgiftsposter for 2020 er blevet skubbet 
til 2021, men langt de fleste er blevet implementeret 

på en måde, der har været muligt og effektiv under 
de nye vilkår.

De største aktivitetsposter var i 2020  indsatsområderne 
Evidence, Analysis og Research, hvor også den største 
lønpost lå, samt Change Agents and Networks. Disse 
aktiviteter udmøntede sig blandt andet i etablering 
af en digital platform for lokale fredsopbyggere 
samt rapporten Covid‐19 and the Impact on Local 
Peacebuilding, i samarbejde med Peace Direct (PD) 
og Humanity United (HU). Efterfølgende udviklede og 
publicerede CSP rapporten Act now on Localisation 
om Covid‐19’s implikationer for økonomisk støtte til 
lokale fredsopbyggere.

CSP brugte deslige midler i forhold til tilblivelse af 
rapporten Covid‐19 and the Impact on South Sudanese 
Women Peacebuilders, en rapport skabt i samarbejde 
mellem 16 sydsudanesiske fredsopbyggere, Unyoke
Foundation og CSP. En del fokus var i 2020 på at 
videreudvikle netværket af forandringsagenter jf CSPs 
strategi. CSP har desuden organiseret og faciliteret 
målrettet dialog og indflydelsesarbejde med lokale 
fredsopbyggere og andre forandringsagenter om, 
hvordan vi sammen kan ændre det globale system 
til støtte af lokal fredsopbygning, så det bedre 
imødekommer deres behov, og dermed skaber bedre 
rum for bæredygtig fred. De indledende faser til 
aktiviteten Reimaging Peaceuilding blev gennemført 
i 2020, mens den egentlige proces med 25 lokale 
fredsopbyggere vil løbe henover første halvdel af 
2021. Aktiviteten er klar til at blive sat igang og 
forventes at være en af de største aktivitetsposter i 
2021. Desuden blev konsultationer omkring støtte til 
fredsopbygning i Myanmar og DR Congo gennemført 
i 2020 og opfølgning vil ske i 2021.

I 2020 fik CSP to bevillinger fra CISU til samarbejde 
med fredsopbygningsorganisationer i Kenya og 
Colombia. Den ene var støtte til CSP og SembrandoPaz 
til gennemførelse af projektet Recovering our Rights in 
a time of Covid‐19 i Colombia. Aktiviteterne opstartes 
i første halvår af 2021, og midlerne på DKK 99.588
udbetales i hhv. januar og marts 2021. Projektet ses 
som begyndelsen på et langsigtet samarbejde mellem 
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CSP og Sembrando Paz. Derudover opstartede CSP 
projektet Partnership for Peacebuilding in Kenya, 
et samarbejde mellem CSPs og tre kenyanske 
organisationer CMD, TEAM og Angaza, med en 
bevilling fra CISU. Projektet vil understøtte og 
opbygge kapacitet i forhold til en fredelig valgprocess 
i Kenya før det forestående valg i 2022. Første halvdel 
af bevillingen blev udbetalt fra CISU i 2020, men som 
senere angivet fremskrevet til 2021, hvor aktiviteterne 
i Kenya starter. Bevillingen lyder på ialt DKK 499.920. 
CSP har ligeledes fået tildelt DKK 80.000 af Globalt 
Fokus, til et projekt for at styrke fokus på lokal 
fredsopbygning blandt de danske organisationer og 
indenfor rammen af Netværk for Konfliktforebyggelse 
og Fredsopbygning. Disse modtages primo 2021, da 
aktiviteterne er sat til 2021. 

CSP har igen i 2020 investeret tid og ressourcer til 
afholdelse af møder med vores strategiske partnere 
Humanity United og Peace Direct. Det strategiske 
partnerskab har i 2020 været gennem en længere og 
sund proces i forhold til, hvorledes det skulle tage form 
fremadrettet. Fra efteråret 2020 var der konsensus 
om, at det strategiske partnerskab skal udmønte sig i 
en ny modalitet.

3. Omsætning og Resultat for 2020 og tilhørende 
forklaringer
CSPs samlede omsætning for 2020 er på DKK 
3.562.360,65, hvilket indbefatter 1 bevilling fra 
Porticus, der blev udbetalt i juni 2020 samt 1 bevilling 
fra Humanity United, der blev forudbetalt i 2019 og 
fremskrevet til 2020. Derudover har CSP modtaget 
DKK 249.960 fra CISU, hvilket svarer til halvdelen af 
det bevilligede beløb for projektet Partnership for 
Peacebuilding in Kenya. Beløbet fremskrives til 2021, 
hvor projektaktiviteterne begynder. CSP har desuden 
modtaget medlemsstøtte i 2020 for ialt DKK 1.900, 
der ligesom medlemsindbetalingerne fra 2019 på DKK 
450 fremskrives til 2021.   

CSP har fremrykket udbetalingen for 2020 fra 
Humanity United til primo 2021. Denne fremgår 
derfor ikke i resultatopgørelsen for 2020.  Grundet 
ændrede aktivitetsomkostninger, i lyset af Covid‐19, 
har CSP overført ubrugte midler fra 2019 på DKK 
345.389 fra hhv. Porticus og HU, i alt DKK 690.778. 
I midlerne for 2020, vil DKK 892.614 fra HU og DKK 
892.614 fra Porticus blive overført til 2021. Disse 

ses under kortvarige gældsposter i balancen under 
kontonavnene: Ubrugte Midler fra Humanity United 
til 2021 og Ubrugte Midler fra Porticus til 2021.  

Det er en vigtig del af CSPs finansieringsstrategi, at 
der skal etableres en egenkapital, som kan bruges 
som buffer, hvis der skulle ske noget uventet, eller 
hvis der opstår perioder, hvor CSP venter på at en 
ny bevilling udmøntes. Det er ikke CSPs hensigt at 
etablere en egenkapital, der overstiger det absolut 
nødvendige, dog at denne lever op til et af følgende 
kriterier: 1) svarer til 2% af den årlige omsætning eller 
2) svarer til 2 måneders lønninger. Sidste kriterie er 
CSPs mål, da dette udgør den største sum. I 2019 lød 
egenkapitalen på DKK 321.612 og det er CSPs mål, at 
der i hhv. 2020 og 2021 er et resultat på minimum 
DKK 68.993, således at CSP primo 2022 minimum 
har en egenkapital på DKK 459.598. Denne strategi 
er blevet godkendt af bestyrelsen. I 2020 lander 
CSP på et resultat på DKK 192.140, hvilket svarer til 
CSPs underforbrug af overhead, dermed er CSPs 
egenkapital samlet på DKK 513.752. Den forøgede 
egenkapital modsvarer stigning i antal medarbejdere 
og medarbejdertid, og dermed hvad der svarer til 2 
måneders lønninger.

4. Forklaring af relevante udgiftsposter  
Der  er  som  tidligere   beskrevet   et forventet underforbrug  
i  2020 på en række aktivitetsbudgetposter. Dette 
er beskrevet ovenfor. Budgetposten ’Cross Cutting 
Activity’ indeholder poster, der vedrører alle Outcome 
Areas, aktiviteter og underaktiviterer, da det primært 
indbefatter strategiudviklingsmøder. I starten af 2020 
var størstedelen af teamet i London til strategimøde 
med Peace Direct og Humanity United, for at lægge 
grunden for det videre samarbejde.

CSPs personale og bestyrelse afholdt i september 
2020 et strategimøde på Ørslev kloster. I forhold til 
administrative poster har CSP igen i 2020 fokuseret 
på at udvikle og styrke den organisatoriske del, både 
i form af IT‐assistance, men i særdeleshed i forhold 
til planlægningsværktøjer og styringsredskaber. En 
væsentlig udgiftspost i 2020 er kursregulering grundet 
faldet i dollarkursen både på CSPs USD bankkonto og
vores kontantbeholdning.



Resultatopgørelse

Omsætning
CISU 20‐3003‐CSP Kenya
Porticus
Indtægt fra medlemsbase
Humanity United

Forudbetalinger og ubrugte midler
Forudbetalinger og ubrugte midler ultimo til 2021
Midler fra medlemsbase

Nettoomsætning total

Omkostninger

Aktivitetsomkostninger (andre eksterne omkostninger)
1.1 Activity area: EAR
1.2 Activity area: Influencing
2.1 Activity area: Networks of change agents
2.2 Activity area: Country Level Engagement
2.2.1 Sub activity: Colombia
2.2.2 Sub activity: Myanmar
2.4. Digital Inclusion in Peacebuilding
3.2 Activity area: Strategic Communication
Cross cutting activity
Administrationsomkostninger
Aktivitetsomkostninger i alt

Personaleomkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Renteindtægter i alt

Renteudgifter
Renteudgifter, bank
Renteudgifter, SKAT
Kursregulering valutakonto
Renteudgifter i alt

RESULTAT

249,960
2,647,322

2,350
2,700,287

‐2,035,208
‐2,350

3,562,361

‐84,106
‐9,084

‐65,379
‐6,435
‐8,934

‐48,871
‐5,018

‐10,682
‐133,361
‐245,219
-617,089

-2,667,711

277,561

5,042

‐3,496
‐1,145

‐85,822
-90,463

192,140



AKTIVER

Deposita
Huslejedepositum m/moms
Deposita i alt
Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Kassebeholdning
Arbejdernes Landsbank 5337 024 35 66
Arbejdernes Landsbank 5337 024 35 74
Arbejdernes Landsbank 5337 024 52 16 CISU
Arbejdernes Landsbank 5303 966 24 21
Omsætningsaktiver i alt 
AKTIVER I ALT

PASSIVER

EGENKAPITAL
Overført resultat fra tidligere år
Periodens resultat efter skat
EGENKAPITAL I ALT

GÆLDSFORPLIGTELSER
Periodeafgrænsningsposter
Modtaget forudbetalinger
Forudbetaling CISU 20‐3003‐CSP
Ubrugte midler fra Humanity United til 2021
Ubrugte midler fra Porticus til 2021
Periodeafgrænsningsposter i alt

Anden gæld
Skyldige omkostninger
Skyldige medarbejdreudlæg
Moms og afgifter i alt
Skyldig ATP
Hensat feriepengeforpligtelse før OGP
Hensat feriepengeforpligtelse efter OGP
Anden gæld i alt

GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

27,000
27,000
27,000

4,846
2,600,920

2,688
249,960
661,216

3,519,630
3,546,630

321,612
192,140
513,752

2,800
249,960

1,238,013
1,238,013
2,728,786

36,050
2,690

18,225
3,408

39,645
204,073
304,092

3,032,878
3,546,630


