Velkommen til NGO-Dag 8 d. 20. januar 2022
NGO’er som professionelle medspillere om Civilsamfundets udfordringer
Når der opstår udfordringer i civilsamfundet, opstår nye vigtige græsrodsorganisationer.
Det sker på områder som klima, miljø, plastik- og madspild, flygtninge og integration,
ensomhed, fattigdom, truede dyr, udsatte børn og sygdomsbekæmpelse.
Vi har gentagende gange set at NGO’er er kommet op med innovative løsninger på
nationale og internationale udfordringer, som Danmark kunne leve af. Et par gode
eksempler er vindindustrien og økologien. Hvor var Danmarks mest voksende
eksportsucces, vindkraft, i dag hvis ikke græsrødder havde insisteret på at udvikle
teknologien og hvad med det voksende salg af økologiske varer, hjemme og i udlandet?
Store succeser der spirer nedefra.
At give børn en stemme, og sikre en bedre barndom for udsatte børn, sparer samfundet
for både penge og menneskelige omkostninger. Det samme kan siges for ældre, torturofre
og socialt udsatte. Temaer som cykelturisme og Smart City-løsninger tager også deres
udspring fra NGO’er.
Gennem tiden har flere af græsrødderne udviklet sig til at blive store professionelle
organisationer, som er med til at sætte dagsordenen i Danmark og globalt – heldigvis!
Men det økonomiske fundament for at græsrødderne kan udvikle sig, er ændret. NGO’ers
økonomi er i dag et kludetæppe af forskellige usikre finansieringskilder – kampen om
medlemmer, køen foran fondene, puljer der opstår og nedlægges, indsamling, arv, Danida
midler, projektmidler, være på finansloven, sælge merchandise er blot nogle af de kreative
og tidskrævende tiltag. Bør staten spille en større rolle i fremtiden for at sikre uvildighed?
På NGO-dagen vil vi sætte fokus på NGO’ernes økonomiske virkelighed.

Kilde: Babas hjemmeside

Program
Kl.
12.00

Aktivitet
Tjek ind med kaffe og the

12.30

Velkomst og dagens program

12.40

En ministers perspektiv v/ klima-, energi- og
forsyningsminister Dan Jørgensen
-

13.10

Hvilke rammer gælder for NGO’er som professionelle medspillere om
Civilsamfundets udfordringer?

En græsrods perspektiv v/ bestyrelsesformand Henrik Beha Pedersen,
Plastic Change
-

Hvordan oplever Plastic Change udfordringerne med at sikre
økonomi, og samtidig have en vigtig sag?

13.40

Kort pause

13.50

En tænketanks perspektiv v/ bestyrelsesformand Connie Hedegaard,
Concito
-

14.20

Hvordan oplever Concito udfordringerne med at sikre økonomi, og
samtidig have en vigtig sag?

En fonds perspektiv v/ direktør i Villumfonden Lars Hansen
-

Hvilke overvejelser gør vi os i Villumfonden, når vi støtter og dropper
en sag?

14.50

Pause, networking samt faciliteret øvelse vedr. NGO’ers økonomiske
situation

15.15

Babas rejse v/ chef baba Asim Latif, Baba
-

15.45

Medlemmers betydning for DFUNK v/ direktør i Dansk Flygtningehjælp
Ungdom Natasha Al-Hariri
-

16.30

Hvem opfandt og finansierede Baba?

Hvad er DFUNKS medlemsstrategi?

Tak for nu

