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RESUMÉ     
Dette dokument gør rede for et konsulentholds evaluering (review) af et program i Bolivia og 
Nicaragua forestået af International Børnesolidaritet (IBS) med titlen ”Børn som aktører for et 
demokratisk, retfærdigt og bæredygtigt samfund”. Den første programfase for perioden 2015-2018 
er bevilget støtte af CISU/Danida og samarbejder med otte lokale partnerorganisationer. I Nicaragua 
er det MILAVF, Inhijambia, Tuktan Sirpi, INPRHU og FUNARTE. I Bolivia er det Chasqui, COMPA og Inti 
Phajsi.  

Herunder opsummeres evalueringen, mens resten af rapporten uddyber konsulentholdets 
iagttagelser, konklusioner og anbefalinger. Forhåbentlig kan denne rapport bidrage til fortsat 
forbedring af IBS’ programindsats til fordel for børn i Bolivia og Nicaragua. 

 

1. INDLEDNING 

Formålet med konsulentopgaven var at afdække, hvad der er lært og opnået af resultater i den 
igangværende 1. programfase. Blandt de anvendte metoder og elementer var en undersøgelse af, 
hvordan det sidenhen er gået deltagere i programmet (et ”tracer study”) samt en forundersøgelse i 
hvert af de to programlande. Særlige redskaber blev udarbejdet for give konsulentholdet den 
nødvendige indsigt. 

 

2. PROGRAMMETS KONTEKST OG RELEVANS 

Bolivia og Nicaragua er blandt de latinamerikanske lande, der har ratificeret flest 
menneskerettighedskonventioner og -traktater. Både børneværnet og den juridiske beskyttelse af 
børn er imidlertid utilstrækkeligt udviklet. Civilsamfundsorganisationer er underlagt restriktioner i 
begge lande, og deres råderum er mindre end for 10 år siden.  

Konteksten i Nicaragua og Bolivia, hvor IBS er til stede med sit program i dag, bærer vidne om, at den 
hidtidige støtte har været nødvendig og relevant for at medvirke til vigtige forandringer for en sårbar 
befolkningsgruppe. En anden faktor, der bør tages højde for, er de internationale donorers 
nedprioritering af begge lande, der medfører betydelige nedskæringer i udviklingsbistanden. 

 

3. OPFØLGNING PÅ KAPACITETSANALYSEN  

Konsulentholdet har set nærmere på, hvordan IBS har fulgt op på de 12 anbefalinger, der blev 
udstedt af kapacitetsanalysen i 2014. Seks af dem kan anses for at være ”udført”, mens de 
resterende seks bliver opdateret og genfremsat i denne rapport.  

 

4. RESULTATER OPNÅET MED PROGRAMMET I NICARAGUA OG BOLIVIA 

Kapitel 4 beskriver og analyserer resultaterne af programimplementeringen, hvor konsulentholdet 
har set nærmere på målopfyldelsen indtil juni 2017 på baggrund af programdokumentet godkendt i 
2015 og statusrapporter fra IBS. Endvidere drog konsulenterne ud i felten, hvor de var i kontakt med i 
alt 656 personer ved hjælp af spørgeskemaer, interviews, fokusgrupper og iagttagelser i felten i 
Bolivia og Nicaragua. 

I kapital 4 analyseres ligeledes begrænsningerne i programledelsens resultatstyring og -måling. Det 
anses for vanskeligt at fastslå resultaterne, fordi monitoreringssystemet først og fremmest er 
aktivitetsbaseret. Ikke desto kan det konkluderes, at partnerorganisationernes hidtidige kvantitative 
resultater generelt er tæt på eller er gået længere end målopfyldelsen. De afspejler sig ved 
succesrige mobiliseringer, kapacitetsopbyggede interessegrupper, udvikling af børns sociale 
færdigheder, styrkede netværk af frivillige mv. Et vigtigt punkt i dette kapital omhandler de 
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succesrige metoder, der er blevet udviklet, heraf en del af partnerorganisationerne selv, hvis 
brugbarhed er anerkendt i lokalsamfund, på skoler og endda på landsplan, som i Nicaraguas tilfælde.  

Herunder nævnes de vigtigste resultater i programmet: 

I Bolivia har partnerorganisationerne generelt et godt ry i den lokale befolkning. De er kendte for 
deres succesrige folkelige mobiliseringer (med små boder og andre kampagnemedier, diverse fora 
mv.) til fordel for børns deltagelse og rettigheder. I løbet af programmet er der kapacitetsopbygget 
interessegrupper med mindst 1.029 børn, der medvirker til at styrke dem i samfundet 
(empowerment). De har udviklet sociale færdigheder knyttet til deres kulturelle identitet, fået større 
selvværd og lært om lederskab. Et særligt kendetegn ved indsatsen i Bolivia er, at de såkaldte 
lektieklubber og deres metoder bliver efterlignet rundt omkring på skolerne. Det har skabt en unik 
model, der når bredt ud til en sårbar befolkningsgruppe. Der er rekrutteret ca. 155 lokale frivillige, 
der bidrager til arbejdet i hverdagen. Udover de frivillige er det lykkedes at få forældre og andre 
familiemedlemmer, der tager sig af børnene, til at deltage aktivt overalt inden for partnernes 
arbejdsområde i El Alto Kommune. Kunst er et nøgleredskab i partnerorganisationernes virke. 

I Nicaragua var det d. 30. juni 2017 lykkedes at få 4,378 børn (73% af målet) til at organisere sig selv i 
155 interessegrupper, der blev oprettet med støtte fra programmet. Rehabiliteringsforløb har 
formået at få mindreårige under behandling ind i uddannelsessystemet, ud på arbejdsmarkedet og til 
at melde sig som frivillige, der er med til at forebygge kønssygdomme og HIV-smitte. Det er 
bemærkelsesværdigt, hvor gode de deltagende børn har været til at involvere sig og udbrede 
kendskabet til deres egne ”børnedagsordener” ad forskellige veje (bl.a. kunst, teater, møder på 
uddannelsesinstitutioner, oprettelse af børneråd og kommunale arrangementer). 

Det er ligeledes et stort fremskridt, at der er udviklet succesrige metoder, som kan være med til at 
føre offentlige uddannelsespolitikker ud i livet i begge lande. Eksempelvis har man i Bolivia takket 
være partnerorganisationen Inti Phajsi udviklet en metode kendt som ”Skolen for den kollektive 
hukommelse”, som øger lederskabsevner med børns aktive deltagelse og fortalervirksomhed, så de 
selv kan udøve retten til at præge deres samfund. Den såkaldte ”Blidhedens pædagogik” på COMPA-
centret er også med til at skabe sociale forandringer med gode omgangsformer og forebyggelse af 
vold. Børnerådene har vist sig som endnu et redskab til at arbejde med ”empowerment”, hvor børn 
selv kræver deres ret.  

I Nicaragua er der blevet arbejdet med en metode med navnet ”Giv den videre” (Pásala), der har vist 
sig yderst brugbar til oplysningsarbejde, undervisning og bevidstgørelse om seksuel og reproduktiv 
sundhed sammen med socialt sårbare unge. Det er lykkedes at få metoden udbredt til offentligt 
ansatte og nationale instanser. Dermed er programmets geografiske dækning blevet øget. 
”Børnekunst og hjertevarme” er en metode, der anvendes af FUNARTE for at fremme, at deltagerne 
værdsætter hinanden. Metoden ”Et skridt tilbage” har tydeligvis været med til at nedbryde voksnes 
autoritære holdninger over for børn og styrke børns deltagelse. Endelig har lektieklubberne bidraget 
til kvalitet og lighed i undervisningen, og denne metode er i færd med at blive taget i anvendelse af 
Undervisningsministeriet, hvilket er en stor succes for programmet.  

 

5. ANALYSE AF DE VIGTIGSTE SPØRGSMÅL 

Konsulentholdet har i denne del af rapporten behandlet de vigtigste spørgsmål i kommissoriet 
(Terms of Reference, ToR). Det drejer sig om programmets relevans, strategi og synergieffekter, dets 
arbejde med den menneskerettighedsbaserede tilgang, social dialog, fortalervirksomhed, 
metodeudbredelse og omkostningseffektivitet, samt partnernes arbejde med deres organisatoriske 
og økonomiske bæredygtighed.   

Der kan ikke herske tvivl om, at programmet har bevist sin berettigelse og relevans i de kontekster, 
hvor det gennemføres i Bolivia og Nicaragua. Konsulentholdets analyse har synliggjort behovet for at 
arbejde med børns rettigheder – konkret inden for uddannelse, børnedeltagelse og håndhævelse af 
love og regler om børns rettigheder. 
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De forskellige deltagere var aktivt involverede i planlægningen af programmet, hvilket har været med 
til at gøre det mere praktisk anvendeligt og attraktivt for målgruppen. Der er dog stadig brug for en 
bedre strategi for at nå ud til de mest sårbare grupper i hvert land. 

Eftersom CISU’s bevillingsnotat fra 2015 understregede vigtigheden af at arbejde med 
fortalervirksomhed, overrasker det konsulentholdet, at der hverken i Bolivia eller i Nicaragua er 
arbejdet målrettet for at skabe bedre resultater med metodeudbredelse og fortalervirksomhed over 
for offentlige instanser. Samtidig anser konsulentholdet det for en svaghed, at 
implementeringsstrategien ikke indeholder betragtninger om bæredygtighed. Der er heller ingen 
tegn på, at programmet i sin udformning eller implementering skulle have opereret med 
resultatstyret ledelse. 

Synergien og udvekslingselementet har vist sig at have stort potentiale i kraft af, at IBS’ 
internationale samarbejde er slået sammen til ét program og ikke bare udgør otte forskellige 
projekter, der er adskilte mellem lande og partnerorganisationer. Partnerne værdsætter de 
muligheder for at mødes og udveksle, som programmet tilbyder dem. 

For så vidt angår programmets partnerskabstilgang og personalebistand, skal det fremhæves, at IBS 
fra starten er blevet anerkendt af sine partnere i både Nicaragua og Bolivia for at indgå i et 
samarbejde præget af gensidig respekt og tillid. IBS-personalets kompetencer, indlevelsesevne og 
engagement er med til at øge programmets kvalitet. De lokale partnerne værdsætter programmets 
fleksibilitet, og der er en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem hver samarbejdspartner. De lokale 
IBS-kontorers nærvær bliver ligeledes påskønnet.  

Den menneskerettigheds- og børnerettighedsbaserede tilgang er forholdsvist svagt udviklet i 
partnernes afrapportering og programaktiviteter. De såkaldte ”børnedagsordener” har været højt 
prioriteret i arbejdet med børns deltagelse. Ikke desto mindre udgør udfærdigelsen af 
børnedagsordener med udgangspunkt i de utilfredsstillede behov, som børnene oplever i deres 
lokalsamfund og kommuner, ikke en egentlig menneskerettighedsbaseret tilgang, fordi det fokuserer 
på materielle mangler, hvilket indebærer en fare for at fremme en velgørenhedskultur snarere end 
en rettighedskultur. 

IBS’ program bør blive bedre til at udnytte mulighederne for fortalervirksomhed. 1) 
Fortalervirksomhed på landsplan prioriteres ikke tilstrækkeligt i nogen af de to lande. 2) Partnernes 
strategiske kontaktflader udnyttes i begrænset omfang i de to lande. 3) Partnernes indsats for at få 
offentlige instanser til at overtage succesrige metoder er endnu i sin vorden. 

Konsulentholdet konkluderer således, at indsatsen inden for social dialog og fortalervirksomhed 
stadig er utilstrækkelig. IBS bør støtte sine partnere i at deltage mere aktivt i netværk, platforme, 
kampagner og andre steder, hvor de kan drive fortalervirksomhed ud fra princippet om, at børnene 
skal spille hovedrollen. Det gode samarbejde med Undervisningsministeriet omkring Den Bolivianske 
Kampagne for Retten til Uddannelse (CBDE) bekræfter, at det vitterligt kan lade sig gøre at få 
indflydelse i den bolivianske kontekst. 

Et emne, det er obligatorisk at tage op i denne rapport, er partnernes økonomiske bæredygtighed. 
Det er tydeligt, at de mangler planer og strategier på dette felt. Konsulentholdet konstaterer en høj 
grad af afhængighed af internationale agenturer, der i gennemsnit dækker 95% af deres budgetter 
for 2016 i Nicaraguas tilfælde og 90% i Bolivias tilfælde. Afhængigheden af IBS’ finansiering – målt 
som procentdelen af de otte lokale partneres samlede budget – er gennemsnitligt øget fra 14% i 
2014 til 16% i 2016. 

Den organisatoriske bæredygtighed går ud på, hvor solid partnernes interne ledelse, medlemsbase 
og frivillige engagement er. Selv om de otte partnere opfylder reglerne i deres hjemlande, er der tale 
om stiftelser med meget få medlemmer (mellem 7 og 18). Flere af dem har hverken nogen adskillelse 
mellem bestyrelse og ansatte eller nogen politik for at undgå interessekonflikter. En stiftelse med 
blot 7 medlemmer lever ikke op til principperne for dansk udviklingssamarbejde med civilsamfundet, 
hvor det forventes, at samarbejdspartnerne har legitimitet og folkelig forankring, forvaltes på 
gennemsigtig vis, og står til ansvar over for deres bagland. 
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Frivillighed er en prioritet i IBS’ program. Partnerorganisationerne har oprettet netværk med i alt ca. 
526 frivillige i de to lande. Disse personer er motiverede og engagerede i deres lokalsamfund, hvilket 
kan være med til at styrke og øge frivilligheden i programmet yderligere, så programmet får udvidet 
sin dækningsgrad og kvalitet, og så færre økonomiske midler skal gå til menneskelige ressourcer. Der 
er også potentiale for at tiltrække mere veluddannede fagfolk som frivillige og samtidig opdyrke 
alliancer med akademiske miljøer for at skaffe adgang til forskning, praktikanter og flere frivillige. 

Programmets monitoreringssystem har været en svaghed, der er anerkendt af IBS. Det fokuserer på 
detaljerede aktivitetsbeskrivelser i stedet for på ledelse med resultatstyring. Med de kvartalsvise 
statusrapporter leverer IBS og partnernes i omegnen af 800 sider om året, hvilket er et tungt input 
for et monitereringssystem, der burde være smidigt og effektivt. Den bedste instans er 
Koordineringskomiteen, der fungerer i hvert af de to lande, og har sikret en høj grad af udveksling og 
læring i programmets regi. 

Den kvartalsvise indberetning anses af partnerorganisationerne for at være en mekanisme, hvorved 
de står til ansvar ”opad”, dvs. over for deres donor. Der er ingen tegn på, at partnerne udnytter 
denne regelmæssige praksis til at stå til ansvar ”nedad”, dvs. over for målgrupperne af børn, 
skolelærere, lokale ledere og forældre. 

Konsulentholdet har analyseret efterfølgelsen af de fem principper nedfældet i Paris-erklæringen om 
udviklingsbistandens nyttevirkning. Det er indlysende, at IBS arbejder med en høj grad af lokalt 
ejerskab. Ikke desto mindre er der svagheder i tilpasningen til partnernes egne årsplaner. Der er også 
mangel på harmonisering af de rapportformater, der kræves anvendt af forskellige donorer til 
samme partner. Det medfører høje transaktionsomkostninger i udviklingssamarbejdet, som kunne 
mindskes, hvis hver partnerorganisation indgik en aftale om samlet afrapportering til alle sine 
vigtigste donorer. 

Anbefalinger 

Herunder fremlægges konsulentholdets anbefalinger til, hvordan der kan tages højde for 
ovennævnte iagttagelser og konklusioner, der uddybes i resten af denne rapport.  

Anbefaling 1: At styrke partnerorganisationernes menneskelige ressourcer inden for den 
menneskerettighedsbaserede tilgang, det tværkulturelle og køn som tværgående dimensioner på 
alle deres indsatsområder. Desuden bør partnerne blive mere opmærksomme på problemstillingen 
med børneværn og beskyttelse af børn i næste programfase. 

Anbefaling 2: At IBS støtter partnerne i at påtage sig en aktiv rolle i netværk og alliancer med henblik 
på at styrke fortalervirksomheden på nationalt niveau og i de forskellige regioner af hvert land 
(f.eks. gennem Den Bolivianske Kampagne for Retten til Uddannelse (CBDE), Boliviansk Koalition for 
Børns Rettigheder og den nicaraguanske koordineringsinstans for børnerettighedsarbejde CODENI) 
såvel som med deres internationale forbindelser (f.eks. REDLAMYC, MMI-LAC, Latinamerikansk 
Kampagne for Retten til Uddannelse). I tilrettelæggelsen af næste programfase er det vigtigt at 
indtænke målrettet netværksarbejde og lignende oplagte springbrætter for fortalervirksomhed. 

Anbefaling 3: At man sammen med partnerne iværksætter strategier for børns deltagelse, hvor det 
sikres, at det er børnene selv, der spiller hovedrollen i at udarbejde og prioritere deres forslag, samt 
i at mobilisere sig og fremlægge dem for kommunale, regionale og nationale myndigheder. Desuden 
anbefales det, at de lokale partnere forbedrer deres evner til at gøre børnene følgeskab uden at 
forsøge eller komme til at overtage hovedrollen selv. Det er nødvendigt at udvikle metoder og 
mekanismer til styrkelse af børnenes egen organisering. 

Anbefaling 4: At prioritere spredningseffekten af de gode praksisser og succesrige metoder, så de 
udbredes til andre NGOer og til ansvarshavende instanser (duty bearers, såsom kommuner, 
Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Familieministeriet, politiet, kulturinstitutter mv.) med 
henblik på at gøre programmet i Bolivia og Nicaragua mere omkostningseffektivt. I Bolivias tilfælde 
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vil det være vigtigt at indgå en aftale med El Alto Kommune for at udnytte mulighederne for 
samarbejde og metodeudbredelse. 

Anbefaling 5: At de lokale partnerne styrker deres fortalervirksomhed på nationalt niveau i Bolivia 
og Nicaragua på følgende felter: A. Knytte indsatsen an til officielle politikker og programmer for 
børns velfærd og beskyttelse. B. Påvirke nationale børnepolitikker. C. Sikre udbredelsen 
(institutionaliseringen) af deres metoder på landsplan. 

Anbefaling 6: At IBS i 2019 arrangerer en resultatevaluering af lektieklubberne, der undersøger i 

hvor høj grad, de stadig fungerer to år efter udløbet af denne fases støtte til denne aktivitetsform i 

Bolivia og Nicaragua. 

Anbefaling 7: At processen til formulering af ”børnedagsordener” omdannes, så de fokuserer mere 

på at påvirke beslutningstagere til at sikre overholdelsen af børns menneskerettigheder og i mindre 

grad på at levere en ønskeseddel om infrastruktur og lignende, der ikke er med til at synliggøre den 

strukturelle problemstilling angående børns pligter og rettigheder. Dagsordenerne bør desuden stiles 

enten til de kommunale eller til de nationale myndigheder alt efter, hvor kompetencen ligger. 

Anbefaling 8: Hver partners strategi for organisatorisk bæredygtighed bør omfatte interne 

ledelsesprincipper samt rekruttering af medlemmer og frivillige. Som minimum bør følgende 

aspekter indtænkes: 

- Sikring af adskillelsen mellem bestyrelse og personale (et af principperne for god 
intern ledelse). 

- Klare politikker for at undgå interessekonflikter, der vedtages på hver organisations 
generalforsamling. 

- Analyser og forslag til udvidelse af medlemsbasen, der fremlægges på hver 
partnerorganisations generalforsamling, herunder eventuelle ændringer i 
vedtægterne, som strategi for at styrke legitimiteten i samfundet og opnå større 
indenlandsk støtte (både økonomiske og menneskelige ressourcer). 

- Optrapning af indsatsen for at tiltrække frivillige, herunder frivillige fagfolk, der er 
interesserede i bruge deres tid og udøve deres indflydelse i organisationen, hvilket 
med tiden vil mindske de samlede lønomkostninger.  

- Overvejelser om at oprette en støttemedlemsordning i hver partnerorganisation 
(hvor støttemedlemmer bidrager hvert år eller måned, men uden stemmeret på 
generalforsamlingen). 

- Opdyrkning af alliancer med det akademiske miljø for at skaffe adgang til forskning, 
praktikanter og aktivister samt for at tiltrække frivillige fagfolk.  

- Fremme af mekanismer blandt partnerne, der formaliserer børns høringsret og 
indflydelse i den enkelte organisation.     

Anbefaling 9: At have et udkast til en økonomisk og organisatorisk bæredygtighedsstrategi klar 
senest april 2018. Den bør udfærdiges med følgeskab og rådgivning fra IBS (inklusive 
konsulentbistand) og efter udveksling mellem de lokale partnere. 

Anbefaling 10: At IBS sammen med partnerne ændrer det nuværende monitoreringskoncept, der 
først og fremmest er aktivitetsbaseret, til fordel for en egentlig resultatstyring i ledelsen, dvs. med 
velbeskrevne kvalitative og kvantitative indikatorer og dertil hørende verificeringsmekanismer, så det 
bliver lettere at følge og måle indsatsens resultater, virkninger og omkostningseffektivitet. 
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Anbefaling 11: At IBS indhenter halvårlige i stedet for kvartalsvise statusrapporter fra sine partnere, 
mens regnskabsrapporterne fortsat bør være kvartalsvise. Det er nødvendigt at forbedre og/eller 
standardisere afrapporteringsformaterne for at harmonisere med andre donorers krav og dermed 
spare partnerne tid og arbejde. Partnerne bør trænes i at foretage deres indberetninger med 
udgangspunkt i resultater og effekter af fortalervirksomhed, metodeudbredelse, 
organisationsudvikling, bæredygtighed mv. 

Anbefaling 12: At overveje at inddrage børn i partnernes organisatoriske strukturer og procedurer, 
især inden for planlægning, monitorering og evaluering med henblik på at styrke gennemsigtighed i 
forvaltningen og stå mere til ansvar ”nedad” (downward accountability), dvs. over for forældre, 
frivillige og lærere, der spiller afgørende roller i de processer, organisationerne iværksætter.  

Anbefaling 13: At hver partner udarbejder en årsberetning til offentligheden i henhold til princippet 
om at stå til ansvar for en gennemsigtig forvaltning. Det kan samtidig øge mulighederne for at 
indsamle penge i hjemlandet. Sådanne publikationer kan nå ud til et stort publikum via hjemmesider 
og sociale medier. 

Anbefaling 14: At IBS med hver enkelt partnerorganisation og dens vigtigste donorer analyserer, 
hvordan man bedst tager hensyn til de fem principper fra Paris-erklæringen, der har til formål at øge 
ulandsbistandens nyttevirkning og effektivitet samt mindske dens transaktionsomkostninger. Det kan 
omfatte såkaldt tilpasning (til modtagerens prioriteringer, eksempelvis partnerorganisationernes 
årsplaner og samlede regnskabsrevisioner) og harmonisering mellem de største donorer til hver 
partner (såsom fælles afrapporteringsformater og organisatoriske regnskabsrevisioner). Hver partner 
indkalder til et møde med sine hoveddonorer for at diskutere, hvordan man bedst muligt styrker den 
organisatoriske og økonomiske bæredygtighed og tager hensyn til principperne fra Paris-erklæringen. 
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1. INDLEDNING 
 

International Børnesolidaritet (IBS) er i gang med sit program for perioden 2015-2018. Det udføres i 
Bolivia og Nicaragua. Denne første programfase er bevilget støtte af CISU/Danida med tre formål, der 
her gengives som i det oprindelige programdokument på dansk: 

1. Empowerment, deltagelse og organisering af børn: “12.200 socialt udsatte børn i Nicaragua og 
Bolivia samt 480 børn og unge i højrisiko i Nicaragua modtager uddannelse med kvalitet og uden 
vold, og har selvværd og sociale kompetencer til at kunne agere i eget liv og sammen deltage i 
samfundet.” 

2. Kapacitetsopbygning af partnere og pædagogiske fagfolk: ”950 unge frivillige, 2.500 forældre, 
800 lærere og 400 sociale aktører (komponent A, B, C) samt 12 partnere (det blev senere til 9) i 
Nicaragua og Bolivia med indflydelse på børnenes situation støtter børns ret til uddannelse, 
deltagelse og inklusion.” 

3. Fortalervirksomhed og metodeudbredelse. ”12 partnere (det blev senere til 9) i Nicaragua og 
Bolivia har opnået, at offentlige institutioner og andre organisationer, lokalt og nationalt, delvist 
eller totalt bruger de modeller og metoder, der er udviklet sammen med børn og unge gennem 
programmets strategiske serviceydelser.” 

De otte nuværende programpartnere er som følger. I Nicaragua: MILAVF, Inhijambia, Tuktan Sirpi, 
INPRHU og FUNARTE. I Bolivia: Chasqui, COMPA og Inti Phajsi (Den niende partnerorganisation 'Educar 
es fiesta' (uddannelse er en fest) endte sit partnerskab med IBS i august 2017, fordi organisationen var 
blevet til en kommerciel forretning). Partnerne har sluttet sig til programmet i løbet af denne 
programperiode. De sidste partnerorganisationer kom til 1. maj 2017 efter afslutningen på et IBS-
projekt, og de har siden arbejdet med komponent B i Nicaragua. 

Kommissoriet (Terms of Reference) skrevet på engelsk og godkendt af CISU for nærværende 
konsulentopgave er vedlagt som Bilag A. Formålet er at: ”(….) afdække resultaterne og hvad der er lært 
af den igangværende første fase af programmet med henblik på at forbedre fremtidige 
implementeringsstrategier. I dialog med programpartnerne skal der gennemføres dels en evaluering 
(review) af, hvad der hidtil er opnået i den igangværende programfase, dels en forhåndsvurdering (pre-
appraisal) af hovedtrækkene og de vigtigste elementer i forslaget til en ny programfase.” 

Konsulentholdet bestod af holdleder Hans Peter Dejgaard fra INKA Consult i Danmark, Jimena Tito 
Rosquellas og Anelise Solares López fra Bolivia samt Gabriel Rivera Rocha og Jeanett Antonia Velásquez 
Corrales fra Nicaragua. 

Forberedelserne til konsulenternes feltarbejde bestod af to hovedaktiviteter: a) En undersøgelse af, 
hvordan det sidenhen er gået deltagere i programmet (kendt på engelsk som et tracer study) b) En 
forundersøgelse, der blev gennemført af to konsulenter i Bolivia og to konsulenter i Nicaragua i tæt 
koordinering med IBS-kontoret i La Paz og Managua samt med de otte partnerorganisationer.  

I hvert land udførtes et tracer study, der indsamlede data med seks forskellige spørgeskemaer: 

 Spørgeskema nr. 1 til børn, der har deltaget i aktiviteter i diverse projekter og komponenter. 

 Spørgeskema nr. 2 til børn, der har været med i en såkaldt Hart-trappe-bedømmelse af 
omfanget og nyttevirkningen af deres deltagelse. 

 Spørgeskema nr. 3 til børn, der har deltaget i aktiviteten ”Giv den videre” (Pásala) i komponent 
C i Nicaragua. 

 Spørgeskema nr. 4 til samfundsaktører, der arbejder direkte med børn, herunder skolelærere, 
skoleledere og kommunekontorer. 

 Spørgeskema nr. 5 til frivillige fra partnerorganisationerne. 
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 Spørgeskema nr. 6 til forældre til børn, der har deltaget i programmet.  

 Vejledning for interviews med partnernes koordinatorer/ansvarshavende personer. 

 Vejledning for observering af aktiviteter med børn under 12 år (anvendt i Bolivia). 

Bilag A fremlægger resultaterne af undersøgelsen i hvert land. Bilag B indeholder besøgsprogrammet i 
de to lande, mens Bilag C bringer en liste over personer, der blev interviewet.  

Holdleder Hans Peter Dejgaard var i Bolivia og Nicaragua d. 17.-28. august 2017, hvor han sammen med 
de lokale konsulenter besøgte civilsamfundsorganisationer, kommunekontorer og internationale 
agenturer i byerne La Paz, El Alto, Managua, Estelí og Jinotega.  

Konsulenterne fremlagde deres foreløbige observationer, konklusioner og anbefalinger på to møder, 
nemlig i La Paz d. 21. august med tre lokale partnerorganisationer samt i Managua d. 28. august med IBS 
og fem lokale partnerorganisationer. Derefter afholdtes et tredje fremlæggelsesmøde d. 7. september 
2017 i København med deltagelse af Johannes Nordentoft fra CISU samt Sara Fischer Dirksen og Grete 
Lyngsø fra IBS. 

Synspunkter udtrykt i denne rapport er konsulentholdets og deles ikke nødvendigvis af IBS eller CISU.  
Konsulentholdet takker de mange bolivianske og nicaraguanske organisationer og personer, der stod til 
rådighed for vores interviews, samt partnerorganisationernes og IBS’ personale for deres opbakning. 
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2. PROGRAMMETS KONTEKST OG RELEVANS 

Hvis der er noget, de latinamerikanske lande har til fælles, hvad livskvalitet angår, er det, at de udgør 
den verdensdel, der har allerstørst økonomisk ulighed på kloden. Det går især ud over kvinder, børn og 
unge. 

Bolivia og Nicaragua er blandt de latinamerikanske lande, der har ratificeret flest 
menneskerettighedskonventioner og -traktater. Det omfatter de fleste 
menneskerettighedsinstrumenter under FN og OAS, hvor FN’s Børnerettighedskonvention står centralt. I 
begge lande er børneværnet dog svagt udviklet, hvilket kommer til udtryk ved utilstrækkelig investering 
i børns opvækst og mangelfuldt beredskab til beskyttelse af børn, forebyggelse i hjemmet, behandling af 
skader, retsforfølgelse for forskellige former for vold mod børn samt juridiske tiltag til genetablering af 
overtrådte rettigheder. 

Det er dog værd at bemærke, at Bolivia adskiller sig fra Nicaragua ved sin udbredte decentralisering af 
staten, hvor kommunernes relative adgang til offentlige midler er fire gange højere1 end i Nicaragua. 
Således råder de bolivianske kommunekontorer over flere ressourcer til offentlige investeringer, om end 
der stadig investeres for lidt i børn og unge i begge lande. 

Endnu en bekymring i begge lande er domstolenes mangel på uafhængighed, der gør det svært at sikre 
menneske- og børnerettigheder. Civilsamfundsorganisationer er underlagt restriktioner, og deres 
råderum er mindre end for 10 år siden. I begge lande bekender regeringen sig til socialismen, og 
græsrodsorganisationer spiller en fremtrædende rolle. 

2.1. Programmets kontekst i Nicaragua  

Nicaragua har vedtaget en række love, der anerkender børns rettigheder og myndighedernes ansvar for 
at sikre deres opfyldelse. Det gælder især Lov om mindreårige (Código de la Niñez y Adolescencia, 1998), 
Uddannelsesloven (Ley General de Educación, 2006), Lov om vold mod kvinder (Ley integral contra la 
violencia hacia las mujeres, 2013) og Familieloven (Código de Familia, 2015). Derudover findes der 
instanser med ansvar for børne- og familieanliggender (såsom Familie- og Børneministeriet, MIFAN) og 
klageinstanser som bl.a. Børneombudsmanden (Subprocuraduría Especial de Niñez y Adolescencia)2 
oprettet i 1998, der overvåger regeringens politik med henblik på at garantere børnerettighederne. 

 

Indikatorerne for menneskelig udvikling er under forbedring, især inden for uddannelse, sundhed og 
ernæring, hvilket afspejler sig ved et fald i børns skolefrafald, dødelighed, sygelighed og underernæring 
(UNDP, 2016)3.   

Mindreåriges ret til deltagelse er stadig underlagt en autoritær voksenmentalitet. Der er få børnevenlige 
fora i lokalsamfundet og i offentlige instanser. Selv når sådanne fora eksisterer, anklages de ofte for at 
blive politiseret.4 Der er store udfordringer, især i fattige landområder og blandt børn med socialt 
belastet baggrund (fuldtidsarbejdende, stofafhængige og forsømte børn). De interviewede personer 
deler denne vurdering: ”Når jeg hører ordet børnerettigheder, falder tanken på piger og drenge, der 
leger i skolen, men også på piger og drenge, der arbejder på gaden og på markedet uden at gå i skole. Vi 
har mange udmærkede love, men problemet er at få dem overholdt” Pablo Blandón, FUNARTE. 

                                                           
1 I Bolivia tegner kommunerne sig for 16,8% og i Nicaragua for 3,8% af de offentlige udgifter. Kilde: 
"Descentralización en América Latina y tareas del municipalismo" [Decentralisering i Latinamerika og opgaver for 
det kommunale selvstyre], Mario Rosales, 2011. 
2 Denne instans fungerer på normal vis, om end der stadig mangler at blive udnævnt en Børneombudsmand. 
3 UNDP (2016): Human Development Report 2016. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-
notes/es/NIC.pdf  
4 Centro de Estudios y Análisis Político, CEAP [Center for Forskning og Politisk Analyse] (2010): ”Consejos del Poder 
Ciudadano y gestión pública en Nicaragua” [Borgermagtsråd og offentlig forvaltning i Nicaragua], Managua. 
http://redlocal.org.ni/sitio/sites/default/files/1268760528_Version%20Educativa_CPC_gestion_publica.pdf  
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Hvad uddannelse angår, er det lykkedes at få flere børn indskrevet, holde dem fast i skolesystemet og 
rykke dem op i højere klassetrin, men det er presserende at få gjort noget ved kvaliteten for at sikre 
større og mere relevant læring. Stadig flere skoler, hvor det er gratis at gå, er blevet mere velholdte, 
men deres gammeldags pædagogik går ud over elevernes motivation og gør dem mindre tilbøjelige til at 
studere videre. 

Den institutionelle tankegang i landet trækker i retning af centralisering, hvilket præger den 
uddannelsespolitik, der føres både på landsplan af Landsrådet for Beskyttelse af Børn (Consejo Nacional 
de Atención y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, CONAPINA) og på kommunalt plan i de 
kommunale børneudvalg (Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia). Det gør det i det hele 
taget svært for forsøgsordninger med børns deltagelse (såsom de såkaldte børneråd, Cabildos Infantiles) 
at rodfæste sig i systemet. 

Civilsamfundet har siden 1990 spillet en central rolle i fortalervirksomhed for børns rettigheder, særligt i 
vedtagelsen af love, offentlige politikker og krav om større investeringer på området både på nationalt 
og kommunalt niveau. Det skal understreges, at den fremherskende centralisme hæmmer sådanne 
investeringer. Tildelingen af midler til kommunerne tillader stadig ikke en budgetmæssig prioritering af 
sociale problemstillinger forbundet med børn, personer med handicap mv. 

2.2. Programmets kontekst i Bolivia 

Den lovmæssige ramme i Bolivia er gunstig for børn. Det gælder landets forfatning, Børneloven (Código 
del Niño Niña Adolescente, Ley 548), Lov mod racisme og alle former for diskrimination (Ley Contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación), Uddannelsesloven (Ley Avelino Siñani de Educación) samt Lov 
om kvinders frihed for vold (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia). 
Disse officielle regelsæt fastlægger klare mekanismer for fuld beskyttelse af børn. Der bliver imidlertid 
stadig budgetteret utilstrækkeligt fra centralt, regionalt og kommunalt hold til at sikre håndhævelsen, 
hvilket er en stor forhindring for arbejdet med at styrke landets officielle børneværn og skabe reelle og 
konkrete forbedringer for Bolivias piger og drenge. 

Det skønnes, at Bolivia i 2017 har 2.906.000 indbyggere mellem 0 og 11 år. Ikke færre end 9 ud af 10 
mindreårige i Bolivia kan siges at blive udsat for en eller anden form for vold (Bolivias Statistiske Institut, 
INE, 2012). I gennemsnit slås et barn ihjel hver 15. dag. Der foreligger dog ingen bekræftede data 
baseret på officielle undersøgelser om overgrebenes art, antal og forskellige slags følgevirkninger, 
ligesom omfanget og nyttevirkningen af børneværnets indgriben ikke er tilstrækkeligt belyst med 
oplysninger, der kan underbygge beslutningstagning hos myndighederne eller andre samfundsaktører 
på dette felt. Sundhedsvæsnet, uddannelsessystemet og andre sektorer indsamler heller ikke 
systematisk de data, der skal til for at belyse og tage hånd om problemstillingen. 

De mest konfliktramte områder af Bolivia er byerne El Alto, La Paz og Santa Cruz. I første halvdel af 2016 
var det suverænt største stridsemne i El Alto den offentlige transport, der tegnede sig for 33% af alle 
sociale konflikter. På andenpladsen langt bagude kom sager med politisk konfrontation (17%) og 
konflikter forbundet med kriminalitet (14%)  

Civilsamfundet spiller en vigtig fortalerrolle inden for lovgivning og offentlige politikker, og yder 
endvidere en bemærkelsesværdig indsats ved at drive ikke-statslige modtagelsescentre for ofre for 
seksuel vold, menneskehandel, fysisk og psykologisk vold, børn udsat for forsømmelse, samt 
midlertidige hjem for gadebørn mv. 

2.3. Store forandringer i donorlandskabet 

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om IBS og organisationens lokale partnere har taget tilstrækkeligt 
højde for de vidtgående forandringer i de internationale donorers udsyn. Således var Nicaragua for ikke 
så mange år siden det land i verden, der modtog mest ulandsbistand per indbygger, men befinder sig i 
dag i en meget anderledes international kontekst. 

I de seneste år har fattigdomsorienteringen i udviklingssamarbejdet ofte måttet konkurrere med 
sikkerhedsmæssige, økonomiske og geostrategiske interesser blandt de største bilaterale donorer. 
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Latinamerika anses i dag for at være en stabil region. Det har tydeligvis givet anledning til markante 
nedskæringer i støtten fra lande som Holland, Sverige, Spanien og Danmark. De multilaterale agenturer 
– såsom Europa-Kommissionen, IDB og Verdensbanken – kan forventes at forblive i regionen fremover 
med beløb, der vil være betydelige, men ikke målrettet IBS’ partnere. 

Nedgangen i officiel bistand fra Holland og de nordiske lande gør alvorlige indhug i budgetterne for de 
organisationer, der arbejder med menneskerettigheder og civilsamfund i Mellemamerika og Bolivia. Den 
samme tendens – om end knapt så voldsomt – gør sig gældende blandt europæiske NGOer, der 
efterhånden begynder at prioritere deres ressourcer til fordel for Afrika og skrøbelige situationer. 
Sådanne udsigter forstærker udfordringen med at sikre den økonomiske bæredygtighed hos IBS’ 
partnere. 
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3. Opfølgning på kapacitetsanalysen i 2014 
Kommissoriet beder om at gennemgå IBS’ opfølgning på de anbefalinger, der blev udstedt af 
kapacitetsanalysen bestilt af CISU og gennemført af Annemette Danielsen i januar 2014. 
Konsulentholdet har således set nærmere på, hvorvidt de tolv anbefalinger udstedt i 
kapacitetsanalyserapporten er blevet fulgt. 

Af de tolv anbefalinger fra 2014 anser konsulenterne de seks for at være ”udført”, mens de resterende 
seks er blevet opdateret i nærværende rapport. 

Kolonnen til venstre i skemaet herunder opremser hver anbefaling fra 2014. Kolonnen i midten angiver, 
hvorvidt konsulentholdet anser den for at være ”udført”, mens kolonnen til højre angiver om samme 
stof har givet anledning til at genfremsætte anbefalingen – om end i en anderledes og opdateret 
formulering – i nærværende rapport.  

Bilag G indeholder konsulentens bemærkninger om disse anbefalinger sammen med IBS’ seneste 
opdatering af fremskridt i opfølgningen per 1. august 2017. 

           

Anbefalinger citeret fra kapacitetsanalysen i 2014 

  

Konsulent-
holdets 
vurdering i 
september 
2017 

Tilsvarende 
anbefaling i 
denne 
rapport 

(Nummer på 
anbefalingen) 

1. IBS bør nedskrive sine procedurer og de almene krav og 
standarder i en administrationsmanual. 

 

Udført 

 

2. Hovedkontoret bør overveje træning hos CISU, INTRAC og 
lignende aktører for selv at være tilstrækkelig suveræn til at kunne 
yde udesystemet tilfredsstillende vejledning. 

 

Udført 

 

3. Det anbefales IBS, at definere de bredere mål for 
fortalervirksomhed i programmet og på den måde sikre en mere 
strategisk og fokuseret indsats.  

  

2 og 7  

4. Det anbefales, at IBS i højere grad knytter sig op på 
internationale kampagner, når det er relevant, idet man hermed 
dels kan indgå i fagligt inspirerende processer men ikke mindst kan 
øge tyngden af lobby og fortalerarbejde og dermed og effekten af 
sit rettighedsarbejde.   

  

2 

5. Anbefaling: IBS bør overveje, hvordan baglandets faglighed kan 
inddrages – dette med henblik på at øge det folkelige engagement 
men hovedsageligt for mere systematisk at kapitalisere på den 
betydelige faglighed, der gemmer sig i daglig praksis blandt 
pædagoger og lærere.   

 

Udført 

 

6. De tværgående hensyn bør alle videreudvikles og testes sammen 
med partnere gennem den første programperiode med henblik på 
at sikre en udmøntning af disse tematikker i strategiske 
prioriteringer og i aktiviteter og outputs/outcomes, der kan 

Udført  
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monitoreres og måles på.  

7. Konceptnoten og programmet bør styrkes, så det fremgår, hvilke 
mål IBS sætter i forhold til bæredygtighed, og hvordan 
organisationen eksempelvis arbejder strategisk med myndigheder 
og andre interessenter. 

  

4 og 8 

8. IBS bør sikre en langt højere grad af dokumentation af sit virke. 
Dette forudsætter, at man definerer, hvad der er indhold, metoder 
og standarder i visse af kerneindsatsområderne. Det anbefales, at 
der udvikles nogle tema-papirer (eller hvad man vil kalde sådanne), 
på følgende områder: deltagelse; organisering; rettigheder; de 
tværgående hensyn; bæredygtighed og fortalervirksomhed. 

 

 

Udført 

 

9. IBS bør udvikle en model, hvor børn på demokratisk vis får 
indflydelse på programudviklingen. Dette bør formuleres som en 
ret, der er aftalt og støttet af samarbejdspartnerne, og som 
kommunikeres offentligt. Man må sikre klare vedtægter, så børn 
og unge ved, hvad de kan forvente. 

  

3 

10. IBS opfordres til at styrke beskrivelsen i konceptnoten af, 
hvordan man mere aktivt og fremadrettet vil knytte an til 
eksisterende policy netværk, alliancer og kampagner. Ofte kan 
indsatser for at løfte rettigheder med fordel styrkes af den vej, idet 
fortalervirksomheden gives mere tyngde. 

  

2 

11. IBS bør dokumentere den løbende udvikling i Nicaragua-
programmet gennem årene, og ligeledes må man sikre en 
resultatorienteret og bæredygtig strategi for indsatsen i de 
kommende år.  

  

6 og 10 

12. Skal projekter i Ghana på sigt løftes i kvalitet, skal de lægges ind 
i et særskilt program, hvor der også indgår yderligere et eller flere 
andre afrikanske lande. Dette handler om at undgå, at Ghana bliver 
et appendiks, der er udelukket fra den ”added value”, som IBS’ 
særlige Syd-Syd udveksling, koordination og tværgående 
læringsrum kan bidrage med. 

 

 

Udført 

 

 

  Skema: Opfølgning på anbefalinger fra kapacitetsanalysen i 2014   
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4. Resultater opnået med programmet i Nicaragua og Bolivia 

Dette kapitel beskriver og analyserer resultaterne af programimplementeringen, hvor konsulentholdet 
har gransket målopfyldelsen indtil juni 2017 på baggrund af programdokumentet godkendt i 2015, 
statusrapporter fra IBS samt en resultatverificering, hvis metoder forklares i næste afsnit.   

4.1. Metoder for at måle og verificere resultaterne 

For at kunne iagttage og tjekke programmets resultater drog to bolivianske og to nicaraguanske 
konsulenter ud i felten. Her formåede de at komme i kontakt med 656 førstehåndskilder (352 i 
Nicaragua og 304 i Bolivia), hvis bidrag blev indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer, interviews, 
fokusgrupper og direkte observering. Holdlederen fuldendte dette arbejde ved også at besøge El Alto, 
Jinotega, Estelí og Managua. 

Et afgørende element i forløbet i hvert af de to lande var at undersøge, hvordan det er gået tidligere 
programdeltagere – et såkaldt ”tracer study” (gennemført i henhold til ILO’s metodemanual).5 Det skulle 
skaffe feedback om den måde, IBS og de lokale partnere har udført deres arbejde på. ”To trace” betyder 
at opspore, og dette ”tracer study” gik ud på at opspore folk, der har deltaget i programaktiviteter 
afholdt af partnerne. 

             
Teknikker anvendt af 

konsulentholdet 

 

Antal 
anvendelser  

Antal deltagere 

Spørgeskemaer 181 181 

Interviews 18 20 

Fokusgrupper 11 69 

Observering 7 82 

I ALT Nicaragua  352 

Rundspørge 130 130 

Interviews 18 18 

Fokusgrupper 13 126 

Direkte observering 6 30 

I ALT Bolivia  304 

I ALT Nicaragua + 
Bolivia (antal adspurgte 
personer) 

 656 

Skema. Resumé af redskaber anvendt i Nicaragua og Bolivia (med konsulentholdet selv som kilde) 

Der blev udarbejdet fem spørgeskemaer til hver deres målgruppe: 1) Børn. 2) Ledere, koordinatorer og 
pædagogiske fagfolk fra partnerorganisationerne. 3) Skoleledere, skolelærere og kommunalt ansatte. 4) 
Frivillige. 5) Forældre. De anvendte redskaber var interviews, fokusgrupper og direkte observering, der 
blev tilpasset for at kunne gå i dybden med programmets sammenhæng, partnernes metoder, folks 
opfattelser af, hvad de har lært osv.  

Oplysningerne blev indsamlet i El Alto Kommune i Bolivia og i seks kommuner i Nicaragua, nemlig 
Somoto, Estelí, Jinotega, Posoltega, Managua og Ciudad Sandino, idet i alt otte partnerorganisationer 
havde ansvar for programmets implementering, nemlig COMPA, Inti Phajsi og Chasqui i Bolivia samt 
INPRHU Somoto, Tuktan Sirpi, FUNARTE, Inhijambia og MILAVF i Nicaragua. 

                                                           
5 ILO's tracer study manual: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=8990 
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4.2. Mangelfuld resultatstyring og -måling 

Dette afsnit gør rede for begrænsninger i programledelsens resultatstyring og -måling. Konsulentholdet 
har gennemgået de fremskridt, IBS har opnået i implementeringen ifølge sin egen Logical Framework 
Approach (gældende for 1. juni 2015 – 31. marts 2017), statusrapporter udarbejdet af 
partnerorganisationer og IBS-kontorer, samt årsberetningerne for 2015 og 2016 indsendt til CISU. 

Det har været svært at fastlægge programmets overordnede resultater, fordi monitoreringssystemet 
lægger vægten på detaljerede aktivitetsbeskrivelser i stedet for at basere sig på resultatstyring i 
ledelsen. Årsberetningerne til CISU mangler en fremstilling af generel målopfyldelse og kvalitativ 
nyttevirkning. Hvad er f.eks. kriterierne for at måle voldsfri kvalitetsuddannelse, udvikling af selvværd og 
sociale kompetencer? 

De hidtidige kvantitative resultater er generelt tæt på eller er gået længere end målopfyldelsen, hvilket 
understreger behovet for at forbedre planlægningsprocesserne. Imidlertid handler langt de fleste 
indikatorer i programmets Logical Framework Approach om antallet af møder, grupper og/eller 
deltagere. Det lægger op til en forbedring af metoden for at indsamle kvantitative data, der mere 
præcist kan monitorere de kvalitative indikatorer, og hvordan de knytter sig til de forventede formål, 
resultater og den samlede gennemslagskraft (forandringerne). 

Som svar på disse begrænsninger i resultatmålingen har konsulentholdet søgt at opsummere 
resultaterne med programfolkene i Nicaragua og Bolivia, eftersom IBS’ og de lokale partneres rapporter 
nøjes med at indberette på aktivitetsniveau. 

4.3. Programmets hovedresultater (i de første to år) 

I Bolivia:  

 Der gennemføres succesrigt oplysningsarbejde om børns deltagelse og rettigheder (med boder 
og andre kampagnemedier, fora mv.) i fem distrikter af storbyen El Alto (organisationerne 
Chasqui, COMPA, Inti Phajsi). 

 Der er oprettet og styrket 50 interessegrupper med 1029 børn fra El Alto med henblik på deres 
empowerment. 

 Der udvikles synlige sociale kompetencer forbundet med den kulturelle identitet hos børn, 
herunder større selvværd og bedre ledelse iblandt dem (Inti Phajsi). 

 Oprettelsen af lektieklubber spreder sig rundt omkring på skolerne i fem distrikter af El Alto. Det 
sker efter samme skabelon, der når bedre ud til den mest sårbare del af befolkningen, idet hele 
ti gange flere børn er blevet involveret på skolerne end i klubhusene. Inti Phajsi råder over ca. 
155 lokale frivillige. 

 Fædre, mødre, andre familiemedlemmer, der tager sig af børnene, samt frivillige deltager aktivt 
i den folkelige mobilisering i partnernes indsatsområde, der spreder sig over fem distrikter af El 
Alto Kommune (COMPA, Chasqui, Inti Phajsi).  

 Kunst anvendes som redskab til integration i lokalsamfundet med en gunstig indvirkning på 
diverse processer. 

 

I Nicaragua: 

 D. 30. juni 2017 nåede man op på 4.378 piger og drenge (73% af målet) som deltagere i deres 
egen organisering i form af 155 interessegrupper, der er oprettet med støtte fra programmet.  

 Rehabiliteringsforløbene gennemført med 132 socialt sårbare mindreårige har haft succes med 
at få dem tilbage i uddannelsessystemet, skaffe dem i arbejde og gøre dem til aktive i 
forebyggelsen af kønssygdomme og HIV-smitte (Inhijambia).  

 Børn spiller en hovedrolle i udbredelsen af ”børnedagsordener” på vægmalerier og i 
radioprogrammer, i børnekunst og i forbedringen af en økologisk park (FUNARTE). 
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 Teaterforestillinger har fremlagt ”børnedagsordener” for beslutningstagere i lokalsamfundet, og 
der er indgået strategiske alliancer med lokale ledere (INPRHU Somoto). 

 Børn i Jinotega har i høj grad taget begrebet om deres økologiske rettigheder til sig.  De har 
fremlagt ”børnedagsordener” på deres uddannelsesinstitutioner og over for ledere i 
lokalsamfundet. De deltager i et kommunikationsnetværk og i et særligt udvalg for mindreårige i 
Jinotega (Tuktan Sirpi). 

 MILAVF har hidtil oprettet 10 børneråd i samme antal kommuner samt et pigenetværk. Der er 
blevet fremlagt en ”børnedagsorden”, hvor mindreårige har vist sig i stand til at udfordre de 
kommunale myndigheder. 

4.4. Succesrig metodeudvikling 

Alle succesrige metoder udviklet til og sammen med børnene har potentiale til at bidrage til 
regeringernes politik. Det gør dem velegnede til at blive efterlignet og udbredt til resten af landet. 
Herunder påpeges de mest vellykkede metoder: 

Bolivia: 

 Skolen for den kollektive hukommelse. Inti Phajsi har skabt denne metode, der har til formål at 
styrke lederskabsfærdigheder med børns aktive deltagelse og fortalervirksomhed, så de selv kan 
udøve deres ret til at præge samfundet.  Den består i, at børn lærer Bolivias historie at kende ud 
fra egne oplevelser og med et konstruktivt fortsæt. Med udgangspunkt i deres kendskab til 
tidligere og nuværende konflikter og deres refleksioner om historien arbejder børnene derefter 
med at formulere proaktive, fremadrettede, harmoniske og fredelige løsninger.  

 Blidhedens pædagogik. COMPA-centret har arbejdet med denne metode, der bygger på den 
neurovidenskabelige tese om, at udtryk for omsorg og kærlighed kan hele selv neuronale skader 
forårsaget af vold, mangel på uddannelse og underernæring, hvorved mindreårige kan komme 
på et mere positivt spor. 

 Børneråd. Disse er udviklet af Inti Phajsi og har vist sig at være nyttige forsamlinger, hvor børn 
lærer praktisk og konkret, hvordan de kan engagere sig og være med til at kræve deres ret. De 
har vist sig velegnede til at fremme børns deltagelse stort set uden voksen indblanding.  

Nicaragua: 

 ”Giv den videre” (Pásala). Denne aktivitetsform har vist sig at være særdeles nyttig som redskab 
til oplysning, undervisning og bevidstgørelse om emner inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed med de store børn og unge fra socialt belastede miljøer, som Inhijambia arbejder med.  
Det omfatter diverse lege- og deltagerorienterede teknikker. Det kan konstateres, at både det 
nationale politi og HIV/AIDS-sammenslutningen ASONVIHSIDA har efterlignet aktivitetsformen, 
endda i andre egne af landet såsom Masaya, Carazo, Chinandega, León og Managua. 

 Børnekunst og hjertevarme. Denne psykologisk baserede metode er taget i anvendelse af 
FUNARTE. Det kunne konstateres i felten, at børnene anvender den frie tegneteknik på hver 
deres måde i en atmosfære af kammeratskab, hvor de respekterer og værdsætter hinanden.  

 Et skridt tilbage. Denne metode er ved at blive evalueret af universitetet UCA. Den har til formål 
at få voksne mænd og kvinder til at stille spørgsmålstegn ved deres indlærte autoritære 
holdning over for børn, der forhindrer mindreårige i at udøve deres ret til deltagelse.  De voksne 
skal tage ”et skridt tilbage”, så børnene kan bevæge sig fremad, udvikle deres potentiale for 
deltagelse og blive i stand til at udleve deres rettigheder. Det kan konstateres, at de børn i 
målgruppen, der har meldt sig som frivillige, har taget metoden til sig. 

 Lektieklubber. Denne metode tager udgangspunkt i socialpædagogiske erfaringer gjort af 
børneorganisationen Tuktan Sirpi og INPRHU. Den søger at fremme kvalitet og lighed i 
skolegangen med udgangspunkt i følelser og leg og med inddragelse af de 
samfundspædagogiske, sociale og rettighedsorienterede dimensioner. Den er i færd med at 
blive taget i anvendelse af Undervisningsministeriet (af lærere i det nationale skolesystem).  
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 Børn deltager. Denne metode anvendes af fem partnerorganisationer i Nicaragua. Det er en 
proces, hvor de børnene lidt efter lidt udvikler større evner til at deltage (integration, styrkelse, 
netværksdannelse) og til at påtage sig lederskabsroller. MILAVF og FUNARTE har dokumenteret 
disse erfaringer med børns deltagelse. 

4.5. Evaluering og verificering af resultater under formål 1.  

 Formål 1 ifølge planlægningen: ” 12.200 socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia samt 480 børn 
og unge i højrisiko i Nicaragua modtager uddannelse med kvalitet og uden vold, og har selvværd og 
sociale kompetencer til at kunne agere i eget liv og sammen deltage i samfundet.” 

 Status d. 31. marts 2017 (ifølge IBS): 8.433 socialt udsatte børn i Nicaragua og Bolivia (63% af målet) 
samt 447 børn og unge i højrisiko i Nicaragua (93% af målet) modtager uddannelse med kvalitet og 
uden vold, og har selvværd og sociale kompetencer. 

Resultater af Komponent A: ”Børns deltagelse”  

 Indikator ifølge planlægningen: ”6.000 børn har deltaget i social fortalervirksomhed (awareness-
raising) om børns rettigheder.” 

 Status d. 31. marts 2017 (ifølge IBS): 5.712 børn (4.378 i Nicaragua og 1.334 i Bolivia) har deltaget i 
social fortalervirksomhed om børns rettigheder (95% af endemålet).  

BOLIVIA: 

Bolivianske børn, der er med i programmet, bliver til ledere på deres skoler, hvor de udøver deres ret til 
at deltage og blive hørt angående beslutninger, der påvirker deres skole- og familieliv. 

Ifølge IBS’ afrapportering fra første kvartal lykkedes det at oprette 48 interessegrupper med aktiv 
deltagelse af 1.029 børn i El Alto. De arbejder med børns rettigheder ud fra en tilgang, der bygger på 
personlige tillidsforhold. Deltagerne er desuden blevet trænet i kommunikation og talekunst, så de kan 
udbrede kendskabet til deres rettigheder over radioen, i aviserne, ved kampagner, på festivaler osv. 
(resultat 1.3). 

NICARAGUA: 

100% af de interviewede deltagere i Komponent A (i alt 4.378) deltager i en af de 155 interessegrupper i 
de 14 kommuner, hvor programmet gennemføres. Det kan konstateres, at de mindreårige har deltaget 
på en interessant måde, der dog stadig mangler at blive solidt forankret i programorganisationernes 
fortalervirksomhed. 

De 13 børneråd er i færd med at udvikle deres sociale dialogstrategi på lokalt niveau. Det skal foregå via 
udarbejdelse og fremlæggelse af ”børnedagsordener”. Dermed bliver børnene til politiske aktører, der 
er med til at forandre samfundet for alle generationer, idet de spiller en hovedrolle i 163 tiltag til 
udbredelse af deres dagsordener via radioprogrammer (i Jinotega f.eks. over ”Radio Estéreo Libre”), på 
vægmalerier, gennem fortællinger, teaterforestillinger og andre kreative midler målrettet de lokale 
myndigheder. 

Resultater af Komponent B: ”Uddannelse for Livet” 

 Indikator ifølge planlægningen: ”80% af 6.200 socialt udsatte børn udtrykker glæde og 
tilfredshed ved at gå i skole.” 

 Status d. 31. marts 2017 (ifølge IBS): Det er blevet forsøgt at måle på denne indikator, men 
metoden egnede sig ikke godt nok til det, og man vil nu prøve med et nyt kvalitativt 
måleredskab. 

BOLIVIA:  

I det første kvartal af 2017 blev der oprettet 87 lektieklubber med deltagelse af 2953 børn. Resultaterne 
for hver partnerorganisation i denne komponent er som følger: 

COMPA arbejder med kvalitetsuddannelse, genetablering af brudte forhold ved hjælp af en ”blidhedens 
pædagogik” og legende tilgang, ledelsesevner, aktiv lytning, respekt og omfavnelse. Disse metoder tages 
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i brug i lektieklubberne, hvor der også gives faglig støtte i klasseværelset inden for matematik og spansk. 
Det har styrket deltagernes selvværd markant, og har været med til at lære børn deres rettigheder at 
kende gennem budskaber, der udbredes ved teaterforestillinger, over radioen, på festivaler, gennem 
kampagner osv. 

Inti Phajsi arbejder med i alt 12 lektieklubber på tre forskellige skoler. Det foregår direkte sammen med 
børnene i koordinering med deres lærere, hvor de får faglig støtte inden for matematik og spansk med 
diverse pædagogiske tilgange. ”Hukommelsesskolens” kunstarbejde formår at skabe refleksion, styrke 
børnenes identitet – hvem de er, og hvor de kommer fra – og identificere lokale problemer. 

NICARAGUA: 

Komponent B startede først i maj 2017. Oplysningerne om denne komponent er baseret på 
programmets statusrapporter samt en slutevaluering af et forudgående projekt.6 3.688 børn er blevet 
styrket af det, de har lært i 337 lektieklubber. De laver ”piñatas” (Latinamerikas svar på 
fastelavnstønden), håndværk og andre forskellige aktiviteter i disse rekreative læringsrum.  

Samtidig er der blevet undervist i følelser og empati, børns deltagelse og rettigheder. I alt 719 piger og 
drenge har taget aktivt del i 41 holdningsbearbejdende oplysningsaktiviteter om deres rettigheder (49% 
af målet) på uddannelsesinstitutioner, i lokalsamfund, via kampagneboder, i radioprogrammer, 
pressemeddelelser, videoer, tegninger, diverse fora og erfaringsudvekslinger. 

 

Resultater af Komponent C: ”Empowerment af børn og unge fra socialt belastede miljøer” 

 Indikator ifølge planlægningen: ”480 børn og unge i højrisiko har informeret 6 ligestillede om 
smitteveje og forebyggelse af HIV og STI (kønssygdomme).” 

 Status d. 31. marts 2017 (ifølge IBS): 270 børn og unge i højrisiko (44% af målet) har hver især oplyst 
gennemsnitligt 3,7 jævnaldrende, der lever under lignende forhold, om smitteveje og forebyggelse 
af HIV-virus og kønssygdomme (i alt 1004 er blevet oplyst, svarende til 61% af målet om de 6 per 
person).   

Denne komponent fungerer kun i Nicaragua, hvor partnerorganisationen Inhijambia koncentrerer sit 
arbejde om mindreårige med socialt belastet baggrund. Det kunne konstateres, at den anvendte 
metode og indholdet på de 49 afholdte workshop-kurser med deltagelse af 447 socialt udsatte børn har 
medvirket til betydelige forandringer, hvor de store børn er blevet yderst ansvarlige i deres 
kæresteforhold og i udøvelsen af deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Nogle er blevet til 
frivillige, der fortæller det, de har lært om smitteveje og forebyggelse af kønssygdomme og HIV, videre 
til jævnaldrende. 

Undersøgelsen gjorde det muligt at verificere, at blandt de 132 børn, der er blevet rehabiliteret på 
modtagelsescentrene, færdiggjorde 7 forløbet i andet kvartal af 2017. Flere af dem er blevet indlemmet 
i uddannelsessystemet, hvoraf nogle er i færd med at tage en teknisk uddannelse. To unge er begyndt 
på kurser for at blive chauffør, mekaniker og mobiltelefonreparatør. Samtidig modtager politibetjente 
træning i Sundhedscentret Francisco Buitrago. 

4.6. Evaluering og verificering af resultater under formål 2  

Formål 2 ifølge planlægningen: ”950 unge frivillige, 2.500 forældre, 800 lærere og 400 sociale aktører 
(komponent A, B, C) samt 12 partnere (det blev senere til 9) i Nicaragua og Bolivia med indflydelse på 
børnenes situation støtter børns ret til uddannelse, deltagelse og inklusion.” 

Status i marts 2017 (ifølge IBS): 519 unge frivillige, 2.096 forældre, 1093 lærere og 565 sociale aktører 
(komponenterne A, B, C) samt 9 partnerorganisationer i Nicaragua og Bolivia med indflydelse på 
børnenes situation støtter børns ret til uddannelse, deltagelse og inklusion. 

                                                           
6 Slutevaluering af fase 1, 2 og 3 af projektet “Børnearbejderes ret til uddannelse i Nicaragua” (El derecho de niñas, 
niños y adolescentes trabajadores a la educación en Nicaragua) ved konsulent Gabriel Rivera Rocha.  
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BOLIVIA:  

155 aktive frivillige er med i netværket. Det drives af de forskellige partnerorganisationer, hvilket lover 
godt for bæredygtigheden og for de frivilliges fortsatte engagement i at fremme børns uddannelse, 
inklusion og deltagelse. Online-platformen medvirker også til at forbedre resultaterne. 

1.375 forældre til socialt udsatte børn har deltaget i mindst én aktivitet sammen med børnene og 
dermed bidraget til målopfyldelsen. Organisationen Inti Phajsi har bevist, at det er muligt at få forældre 
og familiemedlemmer, der tager sig af børnene, til at tage medansvar for børns uddannelse og 
deltagelse, idet de nu er aktivt involverede i programmets aktiviteter. 

Undervisningsforløbet med fysisk fremmøde af unge frivillige og undervisere har gjort det muligt at 
sprede kendskabet til de introducerede metoder, strategier og læring for at opmuntre til efterligning. 

 

NICARAGUA: 

 Uddannelse, deltagelse og inklusion er blevet identificeret som de vigtigste rettigheder, der støttes 
og fremmes af 363 frivillige, 615 forældre, 184 skolelærere og andre samfundsaktører, som anser 
børn og unge for at være rettighedsindehavere. Børn føler sig bakket op og anerkendt af voksne. 

 Programmets online-platform har trænet 26 unge frivillige promotorer og øget deres motivation. De 
giver udtryk for, det har været en ”unik og anderledes oplevelse”. 

 Empowerment-kurset, der er en del af udvekslingen mellem Bolivia og Nicaragua, bliver allerede 
efterlignet i organisationerne. 

 De forældre, der er med i fokusgruppen, giver udtryk for, at de har lært om børns rettigheder, og 
om hvordan de bedst kommunikerer og opbygger et bedre forhold til deres børn. 

 Det kan konstateres, at partnerorganisationerne har indgået strategiske alliancer gennem 
Koordineringskomiteen.  

4.7. Evaluering og verificering af resultater under formål 3  

Formål 3 ifølge planlægningen: ”12 partnere i Nicaragua og Bolivia (blev sidenhen til 9) har opnået, at 
offentlige institutioner og andre organisationer, lokalt og nationalt, delvist eller totalt bruger de 
modeller og metoder, der er udviklet sammen med børn og unge gennem programmets strategiske 
serviceydelser.”  

I henhold til programstrukturen har hovedfokus de første to år været at nå programformål 1 og 2, hvor de 
fleste resultater forventes at indtræffe i det tredje år. 

 Komponent A: ”I 25 kommuner i Nicaragua og 5 distrikter i El Alto Kommune i Bolivia er mindst 1 
børneagenda (politisk forslag) om året præsenteret for beslutningstagere, og i hver af 
kommunerne/distrikterne er mindst 1 helt eller delvist opfyldt. 13 kommuner, 37 forslag om året, og 28 
vedtaget.” 
Status i marts 2017 (ifølge IBS): Der er fremlagt i alt 14 børnedagsordener for beslutningstagere i hver 
kommune/distrikt (13 i Nicaragua, 1 i Bolivia) bestående af i alt 168 politiske forslag, hvoraf blot 2 er blevet 
vedtaget.  

Komponent B: Undervisningsministeriet (MINED) i Nicaragua og fire skoledirektioner i departementer 
(regioner) i Bolivia har helt eller delvist indarbejdet metoden ”Uddannelse for livet” udviklet i 
lektieklubberne i hhv. nationale og lokale grundskoleundervisningsplaner.” 
 
Status i marts 2017 (ifølge IBS): I Bolivia har partnerne påbegyndt en indsats for at få diverse 
distriktsmyndigheder i Achocalla samt lederen af Distrikt 8 til efterhånden at tage de udviklede metoder til 
sig.  

Komponent C: ”Mindst 2 lokale institutioner, som arbejder for speciel beskyttelse af børn og unge i 
højrisiko i distrikt 4 i Managua, har indarbejdet ”Giv den videre”-metoden (peer to peer).” 
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Status (ifølge IBS): I 2016 blev metoden ”Giv den videre” præsenteret for to offentlige myndigheder 
(politiet og Sundhedsministeriet) og for ASONVIHSIDA.7 

BOLIVIA:  

- Der foregår et arbejde med at få Achocalla Kommune til at tage ejerskab over metoder og 
modeller, hvor lærere fra forskellige skoler er blevet efteruddannet uden for programmets regi 
og i dag anvender COMPA’s redskaber.   

- Lektieklubberne fungerer rundt omkring, og lærerne har hurtigt taget dem til sig. Lærerne 
behersker og anvender i dag metoderne fra Inti Phajsi og COMPA. 

- Lærerne organiserer sig i netværk for at arbejde for venlige og trygge skoler, og har allerede 
gennemgået en proces, hvor de har taget partnerorganisationernes redskaber til sig. 

- Der er stadig behov for, at Udviklingsafdelingen i El Alto Kommune tager ejerskab over metoder 
til de yngre børns deltagelse gennem udarbejdelsen af ”børnedagsordener”. 

- Ang. Resultat 2.3: Chasqui styrker arbejdet for børns rettigheder gennem leg og kunst under 
Børnerettighedsugen (gennemført med to års løbende forberedelser i Chasqui-centret). 

- Programmets partnerorganisationer har nu i to år i træk spillet en hovedrolle i ”Verdensugen for 
Retten til Uddannelse”. 

NICARAGUA: 

- Der er gjort gradvis fremskridt i udbredelsen af lektieklubmetoden. Efteruddannede skolelærere 
er gået i gang med at kopiere initiativet sammen med kolleger takket være 
Undervisningsministeriets workshops afholdt på kommunalt og regionalt plan.  

- I august 2017 var 6 af de i alt 14 dokumenterede børnedagsordener blevet tilfredsstillende 
besvaret af de pågældende myndigheder takket være den dialog, der blev igangsat af børn som 
rettighedsindehavere.  

- De gennemførte interviews viste, at en partnerorganisation i Nicaragua har formået at få en 
offentlig institution (politiet) og en landsdækkende organisation (ASONVIHSIDA) til at anvende 
metoden ”Giv den videre” (Pásala). Man er i gang med at sprede metoden yderligere i 
koordinering med et sundhedscenter og medicinstuderende på det Nationale Universitet 
(UNAN), samt med de kommunale myndigheder og et forum for frivillig borgerdeltagelse i 
hovedstaden.  

   

   

     

                                                           
7 Forening for personer, der lever med HIV/AIDS 
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5. Analyse af de vigtigste spørgsmål og udfordringer 
       

Dette kapitel analyserer de vigtigste evalueringsspørgsmål rejst i kommissoriet. Konsulentholdet har set 
nærmere på programmets relevans, strategi og synergieffekter såvel som på dets anvendelse af den 
menneskerettighedsbasererede tilgang, social dialog, fortalervirksomhed, metodeudbredelse, 
omkostningseffektivitet samt partnernes organisatoriske og økonomiske bæredygtighed.  

5.1. Programmets relevans for målgruppen og partnerne 

Som det fremgår af Kapitel 2, anses programmet for at være relevant og berettiget i lyset af den 
bolivianske og nicaraguanske kontekst, hvor der stadig er åbenlyse mangler i opfyldelsen af børns 
rettigheder, særligt inden for uddannelse, deltagelse og håndhævelsen af love og regler. Børnene, 
partnerorganisationerne og andre samfundsaktører fremhæver alle, at IBS’ program tackler 
udfordringerne i landene, hvor de ansvarlige myndigheders sikring af børns rettigheder tydeligvis stadig 
er mangelfuld, og at programmet er tilpasset nationale politikker på børneområdet. 
 
BOLIVIA:  

Der er store uopfyldte uddannelsesbehov i byen El Alto, der har en ung befolkning, er ramt af mange 
konflikter og over de seneste ti år har oplevet den mest massive tilflytning i hele hovedstadsregionen. 

Ifølge en folketælling fra 2016, er El Alto den by i landet, der har flest gadebørn og hjemløse. Der foregår 
desuden en bekymrende menneskehandel, hvor piger og drenge sælges til prostitution, idet den 
organiserede kriminalitet gør det til en utryg by med alt for svag tilstedeværelse af det statslige 
sikkerhedsapparat. 

Programmets ”lektieklubber” har været med til at fremme den mentalitetsændring, det kræver at 
overkomme uhensigtsmæssige kulturelle og sociale forestillinger om børn. De har også medvirket til at 
styrke og udtrykke børns kulturelle identitet gennem deltagelse, samarbejde, udvikling af sociale 
kompetencer og identificering med lokalsamfundet. 

At arbejde med børns empowerment, selvværd og deltagelse er afgørende for at kunne forme ledere og 
beslutningstagere nu og fremover. Derfor er det relevant for programmet at arbejde med emner, der fra 
et konventionelt uddannelsesperspektiv ikke ses som essentielle.  

Projektet skabt af IBS for nogle år siden med børn, der var ankommet til byen fra landet, var uden tvivl 
med til at bane vejen for det igangværende program, idet det lagde grunden til de strategier, der følges i 
dag, og var med til at give de lokale partnerorganisationer deres store kapacitet til at arbejde med 
konfliktløsning. 

 

NICARAGUA: 

Der er sket betydelige fremskridt i love og regler i Nicaragua, især inden for uddannelse. Den 
gammeldags, lærercentrerede pædagogik lever dog videre, hvilket skader børns motivation for at gå i 
skole hver dag, og indskrænker deres ret til at deltage i egen læring. Det gør partnernes indsats i 
lektieklubberne vigtig, fordi det viser vejen for lærerne med undervisningsmetoder baseret på leg, der 
gør børnene mere tilbøjelige til at blive og klare sig godt i skolesystemet, fordi det er med til, at de kan 
udøve deres ret til deltagelse. 

Samtidig er det vigtigt med de socialt orienterede læringsprocesser, der øger børns viden og kapacitet til 
at spille hovedrollen i at kræve deres rettigheder og deltage aktivt i deres familier, skoler og 
lokalsamfund.  

I den forstand giver den politiske tilgang med direkte demokrati mening ifølge programmets logik, fordi 
det motiverer partnerorganisationerne til at forblive i en støttende rolle, hvor de nøjes med at give 
børnene følgeskab. 
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5.2. Analyse af strategiarbejdet 

Alle partnerne udtrykker tilfredshed med deres involvering i programmets planlægning i perioden 2014-
2015. 

Implementeringsstrategien blev udførligt beskrevet i det originale programdokument (s. 19-30 i kapitel 
4), der forklarer, hvordan de tre formål skal nås: 

Formål 1: Empowerment og deltagelse af børn, der består af tre komponenter:   

Komponent A: Empowerment, demokratisk deltagelse og organisering  
Komponent B: Empowerment og uddannelse for livet 
Komponent C: Empowerment og forebyggelse blandt socialt udsatte børn og unge  

Formål 2: Kapacitetsopbygning af partnere og folk, der er i tæt kontakt med børnene  
Formål 3: At få offentlige instanser til at anvende de udviklede modeller og metoder  

Generelt anser konsulentholdet implementeringsstrategien for at være godt skruet sammen. Ikke desto 
mindre er der svagheder i analysen af de mest socialt udsatte personer i målgruppen. Selv om 
programmet vitterligt når ud til socialt belastede miljøer, har det ingen dybere strategi for at komme 
særligt i kontakt med de mest sårbare i lyset af den konkrete kontekst i hvert land. Undtagelsen er 
Inhijambia i Managua, der har specialiseret sig i store børn i højrisiko som målgruppe. 

Formålene er tilrettelagt som gradvise processer, hvor deltagelsen i én aktivitet forbereder børn på at 
deltage i den næste. Det er dog påfaldende, at tidsplanen udskyder starten på fortalervirksomhed og 
metodeudbredelse til det sidste af de tre år i programperioden, ikke mindst i betragtning af, at IBS har 
arbejdet i 25 år i Nicaragua og også en del år med partnerne i Bolivia. Dette punkt vil blive mere 
udførligt diskuteret længere nede i afsnit 5.6 om fortalervirksomhed og social dialog. 

CISU’s bevillingsnotater fra 2014 og 2015 gjorde meget ud af vigtigheden af at arbejde med 
fortalervirksomhed, og understregede, at CISU ikke yder støtte til ren levering af serviceydelser. IBS har 
kæmpet med at opfylde Danidas Civilsamfundspolitik fra 2012, der kræver balance mellem 
fortalervirksomhed for at forbedre offentlige politikker, styrkelse af kapacitet og metoder samt 
strategiske serviceydelser (en balance, der kommer til udtryk ved interessegrupperne, lektieklubberne 
mv.). CISU’s Bevillingsudvalg anbefalede IBS at udarbejde en strategi for fortalervirksomhed og 
forstærke dette aspekt allerede i første programfase. 

I lyset af det klare forsæt i CISU’s anbefalinger om at sikre fortalervirksomhed blev konsulentholdet 
særdeles overrasket over, at man hverken i Nicaragua eller i Bolivia har taget skridt til opfyldelse af 
formål 3 om fortalervirksomhed og social dialog i løbet den evaluerede periode. Det kunne f.eks. have 
været en undersøgelse om situationen for børns rettigheder eller en landsdækkende kampagne for 
børns rettigheder. Samtidig konstaterede konsulenterne åbenlyse svagheder i bæredygtigheden (i form 
af behov for at mindske den store afhængighed af international udviklingsbistand) samt i arbejdet med 
metodeudbredelse og påvirkning af offentlige instanser. 

Endelig er der ingen tegn på, at programmet i sin udformning eller implementering skulle have opereret 
med resultatstyring i sin ledelse, hvilket analyseres nærmere i afsnit 4.2. 

5.3. Synergi og udveksling i programmet 

IBS og partnerne har skabt synergi, hvor de udnytter programtilgangens fordele frem for adskilte 
projekter. Partnerne påskønner programmets muligheder for at møde hinanden. De bruger dem til at nå 
til enighed om fælles handling, udveksler erfaringer og viden om metoder. På den måde bidrager de 
med deres erfaringer til den sociale dialog på lokalt plan, folkelige mobiliseringer, kampagneboder og 
lignende arrangementer, hvor synergi opstår. Imidlertid har de ikke udnyttet de synergiske effekter til at 
drive fortalervirksomhed på landsplan i Bolivia og Nicaragua. 

    
“Vi har lært af hinanden og af de vellykkede metoder. I vores tilfælde har vi udbredt vores 
metode med børnekunst blandt partnerne, og vi har også lært af andre, såsom metoden til at 
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værdsætte børns deltagelse (”Et skridt tilbage”) og arbejdet med at nå ud til jævnaldrende (”Giv 
den videre”)”. IBS-programmets koordinator i FUNARTE. 

I dette samspil – drevet af udvekslinger, møder og brug af Koordineringskomiteen for programmet i 
hvert af de to lande – har partnerne styrket deres kapacitet inden for metodeudvikling og arbejde med 
børn. Erfaringsudvekslingen mellem Bolivia og Nicaragua har været vigtige for læring og 
metodeoverførsel. De store børn, der blev interviewet efter at have deltaget, nævner, at de stadig er i 
kontakt med jævnaldrende fra det andet land, og at det har udvidet deres verdensbillede, givet dem 
indblik i en anden kultur og motiveret dem til at fortsætte deltagelsen, komme videre i deres personlige 
vækst og engagere sig. 

5.4.  Programmets tilgang til partnerskab og personalebistand 

IBS’ partnerskaber er indgået på forskellige tidspunkter (for over 25 år siden med MILAVF, for 15 år 
siden med INRPHU Somoto og Tuktan Sirpi, for 14 år siden med COMPA, for 10 år siden med Inhiijambia 
og for 6 år siden med FUNARTE). 

Siden sin grundlæggelse har IBS opbygget et godt ry blandt partnerne præget af gensidig respekt og tillid 
i Bolivia såvel som i Nicaragua.  

IBS-personalets kompetencer, indlevelse og engagement er med til at løfte programmets kvalitet. 
Partnerne værdsætter den fleksibilitet i programmets udførelse, som donoren (CISU/Danida) tillader. 

Der ses en klar rollefordeling. IBS gør følgeskab, men implementerer ikke selv den sociale dialog og 
fortalervirksomhed, der foregår i samarbejdslandene, idet holdningen er, at de lokale partnere og 
målgrupper skal spille hovedrollen i deres egen udvikling.  

Partnerne udtrykker, at selv om bevillingen stiller skrappe krav, er udfærdigelsen af rapporterne med til 
at styrke deres indsats med børn i lokalsamfundet. Folkene fra Chasqui siger f.eks., at de ikke blot får 
økonomisk støtte, men også nyttig vejledning og teknisk bistand, herunder endda på andre felter, der 
ikke er direkte forbundet med IBS-programmet, hvilket har skabt stor tillid og opbakning til 
partnerskabet. 

Hvert af IBS’ kontorer har tre ansatte: En koordinator, en kommunikations- samt en 
administrationsmedarbejder, der bruger noget af deres tid på at rådgive de lokale partnere. Partnerne 
værdsætter IBIS-kontorernes tilstedeværelse som belejlig og konstruktiv, idet rådgivningen både gives til 
enkeltpersoner og til organisationer som helhed i et klima af respekt for partnernes identitet, erfaring 
og hovedrolle. I dette samspil har partnerne styrket deres kapacitet til at forfølge programmets formål. 
Støtten fra de to nationale IBS-kontorer er noget positivt, der bør bevares i en kommende programfase. 

5.5. Den menneskerettighedsbaserede tilgang 

Det igangværende program er udformet efter Danida-politikken om den menneskerettighedsbaserede 
tilgang. Der tages udgangspunkt i børn som rettighedsindehavere, og der satses på, at de lærer om og 
forsvarer deres rettigheder. Børn får færdigheder til at organisere sig og kræve af de ansvarlige 
instanser, at de opfylder deres forpligtelser. Som der står i programdokumentet: ”De strategiske 
serviceydelser og den sociale og politiske fortalervirksomhed er midler, der arbejder for, at såvel rights 
holders som duty bearers påtager sig ansvar i processerne omkring krav og beskyttelse/garanti for børns 
rettigheder.” 

Denne evaluering gjorde det klart, at der i begge samarbejdslande er behov for at styrke tilgangen 
baseret på menneskerettigheder og børnerettigheder samt for bedre at beherske nationale og 
internationale virkemidler på dette felt. 

I både Bolivia og Nicaragua bemærkede konsulentholdet, at partnerne har ringe kendskab til den 
menneskerettighedsbaserede tilgang. De gældende mekanismer, lovmæssige rammer, internationale 
konventioner mv. for at kræve sin ret er kun overfladisk berørt i indsatsen. Et klart eksempel er 
Børneloven i Bolivia (Código Niña, Niño y Adolescente), der har flere relevante paragraffer, såsom 
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paragraf 184 stk. a. Her tildeles det kommunale selvstyre beføjelser til at ”føre an i beskyttelsen af børns 
rettigheder i kommunen.”  

De bolivianske partnere har heller ikke udnyttet mulighederne inden for det officielle børneværn i 
landet. Både i Bolivia og Nicaragua har konsulentholdet bemærket et behov for at give større prioritet til 
partnernes indsats på dette felt. Hverken IBS eller partnerne har på nuværende tidspunkt nogen 
retningslinjer, politikker eller minimumskrav for, hvad der skal til for at være en sikker organisation for 
børn. Det er ellers noget, børnerettighedsorganisationer i hele verden har forpligtet sig til for at komme 
problemer i forkøbet i planlægningen og udførelsen af aktiviteter for og sammen med børn. 

Konsulentholdet har analyseret de fire dimensioner af Danida rettighedsbaserede tilgang, nemlig 
”deltagelse”, ”ikke-diskrimination”, ”ansvarlighed” og ”åbenhed”. Programmets styrke ligger i en meget 
høj børnedeltagelse i de sociale undervisningsaktiviteter. De adspurgte børn gav udtryk for, at 
aktiviteterne arrangeres af partnerorganisationerne, der imidlertid forhører sig hos børnene, om de har 
lyst til at være med (for at sikre frivillighed). De lytter desuden nøje til, hvad børnene mener, hver 
aktivitet skal indeholde og hvordan den bør udføres. 

Hvad angår princippet om ikke-diskrimination, er partnerne åbne over for inddragelse af en 
mangfoldighed af børn (fra landet, byerne, fattige familier, oprindelige folk, socialt belastede miljøer), 
og indpoder samtidig et værdisæt med vægt på social inklusion. Der forestår dog stadig en udfordring i 
at arbejde målrettet med børn med handicap. 

Kønsdimensionen berøres også kun lidt i statusrapporterne indsendt af partnerne og bearbejdet af IBS, 
og det er heller ikke et aspekt, der træder tydeligt frem i aktiviteter iagttaget eller i interviews foretaget 
af konsulentholdet. På to workshops i Nicaragua argumenterede nogle partnere, at kønsdimensionen er 
indtænkt i andre igangværende projekter. De fremhævede MILAVF’s arbejde med at skabe eksklusive 
rum for piger og for drenge. Ikke desto mindre er der tale om en bekymrende svaghed i lyset af den 
store ulighed mellem kvinder og mænd, der stadig kendetegner Bolivia og Nicaragua, hvor 
kønsdiskriminerende normer, opfattelser og praksisser rammer især pigers og unge kvinders muligheder 
i sociale sammenhænge, i lokalsamfundet og i familien. 

Princippet om åbenhed overholdes i økonomistyringen (man står til regnskab for afholdte udgifter) og i 
kommunikationen med omverdenen (man oplyser, hvad man gør og opnår). På disse områder er 
deltagelsen imidlertid begrænset til de meget få medlemmer af organisationerne og især til dem, der 
har poster i bestyrelserne. Det eneste eksempel på en vis fremgang kunne iagttages hos MILAVF i 
Nicaragua, der er begyndt at oplyse børn om organisationens generalforsamlinger. 

Organisationerne har gradvist taget princippet om ansvarlighed (brugt af Danida om ”accountability”) til 
sig. Der var stor fremgang at spore i at stå til ansvar ”opad” over for især donorerne. Dette punkt 
analyseres nærmere i afsnit 5.12, hvor det påpeges, at der stadig er udfordringer i at stå til ansvar 
”nedad” overfor målgrupperne, der omfatter børn, lokale ledere, forældre og frivillige.  Man oplyser 
børnene om de planlagte aktiviteter, men konsulentholdet fandt ikke belæg for at forsikre, at børnene 
gøres bekendt med resultaterne endsige med budgetmæssige forhold. 

Anbefaling 1: At styrke partnerorganisationernes menneskelige ressourcer inden for den 
menneskerettighedsbaserede tilgang, det tværkulturelle og køn som tværgående dimensioner på alle 
deres indsatsområder. Desuden bør partnerne blive mere opmærksomme på problemstillingen med 
børneværn og beskyttelse af børn i næste programfase. 

5.6. Evaluering af fortalervirksomhed og social dialog 
   

5.6.1 Fortalervirksomhed og social dialog i den bolivianske og nicaraguanske kontekst 

Danidas ”Politik for dansk støtte til civilsamfundet” (2012) understreger vigtigheden af, at indsatser 
efterlignes og kommer en bredere målgruppe til gode. Det gør det afgørende at øge gennemslagskraften 
til fordel for de mest sårbare befolkningsgrupper ved hjælp af klare strategier for fortalervirksomhed, 
hvilket er et centralt element i programdokumentet godkendt af CISU og Danida i 2015. 
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Kommissoriet for denne konsulentopgave spørger ind til, hvordan programmet skelner mellem 
”fortalervirksomhed” (incidencia política på spansk) og ”social dialog” (diálogo social). De nicaraguanske 
partnere opfatter termerne som synonymer. Blot foretrækkes ”social dialog”, fordi ”fortalervirksomhed” 
er belastet af flere års kontroverser, hvor regeringen har udviklet en modvilje og endda fjendtlighed 
over for meningsudvekslinger med NGOer. Partnerne udøver primært fortalervirksomhed på 
kommunalt plan, mens det stadig er en udfordring at styrke indsatsen over for højere instanser med 
ansvar for at formulere nationale børnepolitikker. Nicaraguas NGOer har i dag svært ved at udøve 
fortalervirksomhed, fordi Præsident Ortegas regering har indført en model kaldet ”direkte demokrati”, 
hvor befolkningen – uden civilsamfundsorganisationers mellemkomst – selv skal kræve sin ret. 

De bolivianske partnere ser derimod de to begreber som komplementære, og ikke som synonyme. 
Således er de i stand til at erklære, at de har gjort fremskridt i den sociale dialog uden at udøve 
fortalervirksomhed. For nyligt har El Alto Kommunes ”Kontor for Menneskelig og Social Udvikling” været 
åben over for et samarbejde omkring teknisk støtte til udarbejdelse af kommunale regler om frivilligt 
engagement, sociale emner, kultur og uddannelse. 

Selv om programmet fra starten kortlagde, hvilke aktører dets fortalervirksomhed kunne henvende sig 
til og evt. blive hjulpet af, har der været klare svagheder i tilrettelæggelsen såvel som i gennemførelsen 
af arbejdet med fortalervirksomhed i begge lande. 

Konsulentholdet havde et vigtigt interview i La Paz med Den Bolivianske Kampagne for Retten til 
Uddannelse (CBDE), som IBS og de lokale partnerorganisationer i programmet er med i. CBDE’s 
koordinator bekræftede, at det godt kan lade sig gøre at udøve fortalervirksomhed i Bolivia i dag. 
Kampagnen har samarbejdet med Undervisningsministeriet og fik ansvaret for at koordinere 
formuleringen af en erklæring fra et internationalt træf om alternativ uddannelse, der blev afholdt i La 
Paz i maj 2017 med 800 deltagere under overskriften ”Uddannelse hinsides uddannelsessystemet” (La 
educación más allá de la educación).   

Deltagelse i den slags fora er afgørende for at opnå synlige resultater inden for fortalervirksomhed. 
Rapporterne bør gøre mere ud af hvilke resultater er skabt via netværk, platforme og lignende 
initiativer, som IBS og partnerne er med i. IBS og CBDE deler for tiden kontor, hvorfor konsulentholdet 
undrer sig over, at netværket ikke er indlemmet som partner i programmet for at udnytte dets 
fortalervirksomhed på landsplan. Både CBDE og Den Latinamerikanske Kampagne for Retten til 
Uddannelse er aktive instanser i en verdenskampagne for uddannelse, der i Danmark har fået titlen 
”Hele Verden i Skole” (på engelsk Global Campaign for Education). 

Det kan konkluderes, at den lave prioritering af fortalervirksomhed i programmet ikke retfærdiggøres af 
indskrænkninger i civilsamfundets råderum i Bolivia og Nicaragua eller af konfliktfyldte politiske 
kontekster. Børns rettigheder er ikke kontroversielt på samme måde som f.eks. TIPNIS-vejprojektet i 
Bolivia. Hvad der er på tale i dette program, er konstruktiv og proaktiv fortalervirksomhed for at 
henvende sig til offentlige instanser på forskellige niveauer med budskaber om metoder, der er afprøvet 
med succes på forskellige felter, med henblik på skabe forandringer på en større skala. 

Det skal nævnes, at programmet har støttet et nationalt netværk af børnerettighedsorganisationer 
(CODENI), især hvad angår forskning i Nicaragua. 

En af anbefalingerne til IBS fra kapacitetsanalysen i 2014 var at knytte an til vigtige internationale 
kampagner, netværk, koalitioner og platforme, så man kan øge tyngden i sit lobbyarbejde og sin 
fortalervirksomhed. Programmet har desværre stadig til gode at følge denne anbefaling. Derfor bør der 
arbejdes hårdt med dette punkt via nationale netværk i Nicaragua og Bolivia, der kan forbinde IBS og de 
lokale partnere med de latinamerikanske netværk, der arbejder for bedre nationale og internationale 
offentlige politikker, og som samtidig kan bidrage med den seneste viden og vejledning på 
børneområdet. I den henseende virker det oplagt at samarbejde med de kendte koalitioner REDLAMYC 
og MMI-LAC8 for at skabe større resultater inden for fortalervirksomhed. 

                                                           
8 REDLAMYC er et netværk af nationale netværk af børne-NGOer i Latinamerika og Caribien. MMI-LAC er en 
koalition dannet af de største børnerettighedsorganisationer og -netværk i Latinamerika og Caribien.  
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Anbefaling 2: At IBS støtter partnerne i at påtage sig en aktiv rolle i netværk og alliancer med henblik på 
at styrke fortalervirksomheden på nationalt niveau og i de forskellige regioner af hvert land (f.eks. 
gennem Den Bolivianske Kampagne for Retten til Uddannelse (CBDE), Boliviansk Koalition for Børns 
Rettigheder og den nicaraguanske koordineringsinstans for børnerettighedsarbejde CODENI) såvel som 
med deres internationale forbindelser (f.eks. REDLAMYC, MMI-LAC, Latinamerikansk Kampagne for 
Retten til Uddannelse). I tilrettelæggelsen af næste programfase er det vigtigt at indtænke målrettet 
netværksarbejde og lignende oplagte springbrætter for fortalervirksomhed. 

NGOerne i Bolivia og Nicaragua spillede i mange år en fremtrædende rolle, hvor de endda opnåede at 
blive anerkendt af staten, mens de udøvede indflydelse på lovgivningen såvel som på offentlige 
politikker og handlingsplaner for børn og uddannelse. Sidenhen har politiske forandringer gjort det til en 
udfordring for NGOerne i de to lande at få børn til at udøve deres rettigheder på lokalt plan på en måde, 
hvor børnene spiller hovedrollen, mens organisationerne nøjes med at facilitere processerne. 
Programmet i Bolivia og Nicaragua har medvirket til, at børn deltager inden for rammerne af modellen 
for ”direkte demokrati”. 

Anbefaling 3: At man sammen med partnerne iværksætter strategier for børns deltagelse, hvor det 
sikres, at det er børnene selv, der spiller hovedrollen i at udarbejde og prioritere deres forslag, samt i at 
mobilisere sig og fremlægge dem for kommunale, regionale og nationale myndigheder. Desuden 
anbefales det, at de lokale partnere forbedrer deres evner til at gøre børnene følgeskab uden at forsøge 
eller komme til at overtage hovedrollen selv. Det er nødvendigt at udvikle metoder og mekanismer til 
styrkelse af børnenes egen organisering. 

       
5.6.2. Resultater inden for metodeudbredelse 

En vigtig del af fortalervirksomheden handler om at få de ansvarshavende instanser til at tage nye 
metoder til sig. Her er der skabt følgende resultater: 

 Det er lykkedes Inhijambia at få metoden ”Giv den videre” (Pásala) overtaget af det nationale 
politis ungdomsafdeling i Managua Kommune med udsigt til yderligere udbredelse på landsplan. 

 FUNARTE udøver fortalervirksomhed over for Estelí Kommune for at styrke brugen af metoden 
med børnekunst. 

 Det er lykkedes INPRHU Somoto at etablere bred koordinering med lokale ledere og 
byrådsmedlemmer, der viderebringer børns krav til de kommunale myndigheder. 

 MILAVF udøver fortalervirksomhed over for byrådene ved at fremlægge børnenes krav 
udmøntet i de såkaldte ”børnedagsordener”. Organisationen koordinerer desuden med 
instanser og beslutningstagere på landsplan.  

 Det er lykkedes Tuktan Sirpi at få Undervisningsministeriet og markedspladser til at stille plads 
til rådighed for børneklubberne, mens børn, der kræver deres ret, har fået taletid i radioen. 

  COMPA har formået at overføre sine metoder til Achocalla Kommune, hvor de udbredes blandt 
skolelærerne. 

 Det er lykkedes Inti Phajsi at få sine metoder taget i anvendelse i andre sammenhænge end på 
de skoler, hvor organisationen arbejder, nemlig i klubber på skolerne såvel som i almindelig 
undervisning med lærernes deltagelse. 

 Chasqui udøver fortalervirksomhed i forhold til kommunal beslutningstagning, og har endda 
formået at deltage i fortalervirksomhed på landsplan til fordel for børns deltagelse. 

  
Partnerne i begge lande har efterhånden udviklet diverse modeller og metoder. I Nicaragua gælder det 
lektieklubberne (Clubes de Reforzamiento Escolar), metoden ”Et skridt tilbage”, der er inspireret af den 
såkaldte Hart-trappe-model, samt metoden ”Giv den videre”, der er overtaget af det nationale politi og 
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af organisationen ASONVIHSIDA. Og i Bolivia drejer det sig bl.a. om metoderne ”Afkolonisering af 
kroppen”, ”Skolen for den kollektive hukommelse” og ”Blidhedens pædagogik” (se det forrige kapitel 4). 

 

Anbefaling 4: At prioritere spredningseffekten af de gode praksisser og succesrige metoder, så de 
udbredes til andre NGOer og til ansvarshavende instanser (duty bearers, såsom kommuner, 
Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Familieministeriet, politiet, kulturinstitutter mv.) med 
henblik på at gøre programmet i Bolivia og Nicaragua mere omkostningseffektivt. I Bolivias tilfælde vil 
det være vigtigt at indgå en aftale med El Alto Kommune for at udnytte mulighederne for samarbejde 
og metodeudbredelse.       

5.6.3. Muligheder for fortalervirksomhed på landsplan 

IBS’ program bør udnytte sine muligheder for fortalervirksomhed på landsplan, idet følgende forhold gør 
sig gældende: 

1. Fortalervirksomhed på nationalt niveau prioriteres utilstrækkeligt i begge lande. Selv om 
regeringerne er skeptiske indstillede over for NGOer, kan de nicaraguanske partnere gøre mere 
for at udnytte de få muligheder for deltagelse, der eksisterer, herunder i høringsfasen forud for 
vedtagelsen af nye love i Nationalforsamlingen med henblik på at komme med 
børnerettighedsvenlige inputs. I Bolivias tilfælde er det vigtigt at udnytte landsdækkende 
netværk til at tage borgerinitiativer, der foreslår lovændringer. Det gælder også om at følge godt 
med på det børnepolitiske område, for her er der større råderum til at fremsætte krav.  

2. Partnernes strategiske kontaktflade i de to lande udnyttes kun i begrænset omfang. Partnerne 
bør blive bedre til at udnytte strategiske allierede (borgmestre, embedsfolk, 
parlamentsmedlemmer, politiske rådgivere). Det er også en god idé, at partnerne styrker 
samarbejde, der har til formål at blive hørt af de nationale myndigheder med henblik på at 
bidrage til offentlige politikker og få deres egne succesrige metoder indført på en større skala. 

3. Indsatsen for at udbrede gode metoder på landsplan er stadig i sin vorden. Hidtil har man knapt 
taget hul på arbejdet med at få ansvarshavende instanser på nationalt niveau til at tage 
forskellige metoder til sig. Partnerne har brug for at fastlægge en strategi for, hvordan de kan 
blive hørt af de øverste myndigheder – såsom uddannelses-, sundheds- og socialministeriet, 
samt politiet – der har kompetence til at institutionalisere brugen af nye og bedre metoder i 
hele landet. Her er det værd at fremhæve Inhijambias indsats, der har fået det nationale politi til 
at overtage metoden ”Giv den videre”.  

Anbefaling 5: At de lokale partnerne styrker deres fortalervirksomhed på nationalt niveau i Bolivia og 
Nicaragua på følgende felter: A. Knytte indsatsen an til officielle politikker og programmer for børns 
velfærd og beskyttelse. B. Påvirke nationale børnepolitikker. C. Sikre udbredelsen (institutionaliseringen) 
af deres metoder på landsplan. 

Ifølge interviews i Bolivia beklager programpersonalet at have mistet overblikket over, hvad der sker 
med lektieklubberne i byerne Potosí og Santa Cruz, der blev sat i gang af et projekt til fordel for bedre 
uddannelse af børn af indianske tilflyttere. Hvad Nicaragua angår, blev der for nyligt udført en 
resultatevaluering af fase 1, 2 og 3 af projektet ”Arbejdende børns ret til uddannelse i Nicaragua”. 
Konsulentholdet foreslår, at der udføres en resultatevaluering i 2019. 

 
Anbefaling 6: At IBS i 2019 arrangerer en resultatevaluering af lektieklubberne, der undersøger i hvor 
høj grad, de stadig fungerer to år efter udløbet af denne fases støtte til denne aktivitetsform i Bolivia og 
Nicaragua. 
    
5.6.4. Social dialog og børnedagsordener 
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Programmet giver høj prioritet til de såkaldte børnedagsordener, hvor børn i begge lande identificerer 
deres rettigheder, reflekterer over i hvor høj grad disse er opfyldte, og forbereder sig på at kræve dem, 
hovedsageligt over for ansvarshavende instanser i kommunalt regi, i familien og i skolen. 
Børnedagsordenerne arbejder direkte med børns evner til at kræve deres ret og deltage aktivt på det 
beslutningstagende niveau. Ikke desto mindre udgør udfærdigelsen af børnedagsordener med 
udgangspunkt i de utilfredsstillede behov, som børnene oplever i deres lokalsamfund og kommuner, 
ikke en egentlig menneskerettighedsbaseret tilgang, fordi det fokuserer på materielle mangler, hvilket 
indebærer en fare for at fremme en velgørenhedskultur. Her er det nødvendigt at lægge vægt på en 
forståelse af, at pligter og rettigheder hænger sammen.  

Strategien med social dialog har vist sig at virke godt på kommunalt plan, hvor børn i kraft af 
børnedagsordenerne synliggør deres rettigheder og presser på for at få ledere i kommunen og 
lokalsamfundet til at prioritere deres opfyldelse. Både i Bolivia og i Nicaragua er der i de kommende 
måneder behov for at følge fremgangen i opfyldelsen af krav, der er fremsat af børn i deres 
børnedagsordener. 

De adspurgte nicaraguanske børn giver udtryk for, at myndighederne er begyndt at imødekomme deres 
krav, om end det varierer meget fra den ene kommune til den anden. I den henseende er børns 
erfaringer sammen med MILAVF i byen Ciudad Sandino til stor inspiration, idet de har formået at få 
borgmesteren og byrådet til at love at føre børnedagsordenerne ud i livet.  

“Børnedagsordenen er et dokument, vi selv laver, hvor vi prioriterer de behov, vi har, for at overbringe 
dem [til borgmesteren og byrådet] ved at forsamle os i børneråd. De voksne bliver overraskede over, at 
det er os børn, der snakker og holder fast, indtil vores krav bliver opfyldt. De er allerede i gang med at 
anlægge den park, vi bad om, og den nye skolevej. Og politiet passer på os, når vi går i skole og tager 
hjem.” Teenage-dreng, der deltager i MILAVF’s aktiviteter i Ciudad Sandino. 

De børn, der er med til at udarbejde børnedagsordenerne, giver udtryk for at have fået mere viden om 
deres rettigheder og større kapacitet til at kræve dem opfyldt. Et par citater: “Det føles helt specielt at 
vide, jeg er til gavn folk her, hvor jeg bor.” ”Vi føles os nyttige ved at vide, vi gør noget godt for os alle 
sammen.” 

Erfaringen med børnedagsordenerne har også styrket børns deltagelse. Ifølge en voksen koordinator fra 
INPRHU Somoto: ”Det er meget positivt, fordi børnene med deres dagsordener opbygger en vision for 
deres skoler og lokalsamfund. Det er en proces, hvor de spiller hovedrollen. Det er dem, der tager 
beslutningerne.” 

De sidste rapporter om den sociale dialog indsendt fra Bolivia og Nicaragua beretter om en god indsats 
for at finpudse undervisningsmetoder med hver partner, indkalde til mobilisering, udvikle 
lektieklubberne mv. Der er imidlertid brug for at lægge større vægt på processer rettet mod strategiske 
resultater, der stikker dybere end antallet af møder og deltagere. En nærlæsning af statusrapporterne 
giver anledning til at anbefale en nærmere overvejelse af den strategiske dimension i det, man ønsker at 
opnå og gøre sig til fortaler for. 

Der er brug for, at facilitatorerne orienterer børnedagsordenerne i en retning, der kan påvirke de 
strukturelle problemstillinger, børn er underlagt på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Ifølge 
konsulentholdets analyse er det nødvendigt med følgende forbedringer i arbejdet med 
børnedagsordenerne: 

 Børnedagsordenernes krav bør stiles til kommunale, regionale og nationale myndigheder, alt 
efter hvor kompetencen ligger, så børn kan fremlægge deres dagsordener for rette 
beslutningstagere, der så kan tage højde for dem i deres årsplaner, programmer, projekter, 
offentlige politikker osv. 

 Der bør gennemføres forløb, hvor børns deltagelse og mobilisering fokuserer på ét bestemt 
emne for at gøre en forskel, f.eks. for at øge uddannelseskvaliteten, kæmpe mod vold mod børn 
og skabe mere plads for børns medvirken i beslutningstagning. 

I Bolivia har COMPA oprettet en platform for skolelærere kaldet ”Venlige og trygge skoler” (Escuelas 
amigables y seguras). Den kan bruges til fortalervirksomhed over for kommunale 
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uddannelsesmyndigheder i indsatsen for at bekæmpe vold og fremme ”blidhedens pædagogik”. Det 
udgør en mulighed for at få programpartnernes metoder udbredt til den formelle undervisning på 
skolerne. 

Anbefaling 7: At processen til formulering af ”børnedagsordener” omdannes, så de fokuserer mere på 
at påvirke beslutningstagere til at sikre overholdelsen af børns menneskerettigheder og i mindre grad på 
at levere en ønskeseddel om infrastruktur og lignende, der ikke er med til at synliggøre den strukturelle 
problemstilling angående børns pligter og rettigheder. Dagsordenerne bør desuden stiles enten til de 
kommunale eller til de nationale myndigheder alt efter, hvor kompetencen ligger. 

5.7. Effektivitetsbetragtninger 

Konsulentopgavens kommissorium spørger ind til omkostningseffektiviteten og nyttevirkningen af 
programmet9. 

Notatet fra 2015 Danidas bevillingsudvalg siger, at det er udtryk for en passende 
omkostningseffektivitet, at partnerne står for 74% af budgetforbruget. I skemaet herunder har IBS 
opgjort budgettet for kontorer, administration og partnere: 

     

Programbudgetlinjer Udgiftsbeløb (i danske kroner) 
Procentdel af 

programbudgettet 

IBS’ kontor i Danmark10 986.000 6% 

IBS’ kontorer i La Paz & Managua11 2.451.000 15% 

Overførsler til lokale partnere 11.513.000 72% 

7% administrationsgebyr til IBS 1.041.000 7% 

I alt 15.991.000 100% 
 

Som redskab for optræning og skabelse af viden er der udviklet en elektronisk platform, hvilket især 
værdsættes af de frivillige. Samtidig er mange fysiske møder blevet erstattet af online-møder, f.eks. i 
Koordineringskomiteen og mellem Bolivia og Nicaragua, hvilket utvivlsomt har været fornuftigt for at 
øge programmets omkostningseffektivitet i kraft af den besparende effekt. 

Maksimering af effektiviteten kræver dog også, at der lægges mere vægt på nyttevirkningen i form af 
højere prioritering af fortalervirksomhed og metodeudbredelse blandt offentlige instanser, som 
analyseret i foregående afsnit. 

5.8. Partnernes økonomiske bæredygtighed 

Økonomisk bæredygtighed forstås i denne rapport som reducering af partnernes afhængighed af midler 
fra eksternt samarbejde samt større kapacitet til at skabe egne og/eller få andel i indenlandske midler 
ved hjælp af bæredygtighedsstrategier. 

Partnerne har udviklet kapacitet til at anvende og forvalte udviklingsbistand. Konsulentholdet 
konstaterede en høj grad af afhængighed af udenlandske agenturer, der ellers generelt er på retræte i 
Latinamerika. Denne støtte dækkede gennemsnitligt 95% af deres samlede budget i 2016 i Nicaraguas 
tilfælde og 90% i Bolivias tilfælde (se skemaet herunder med tal, der er udledt af partnernes svar til 
konsulentholdets spørgeskema). 

                                                           
9 Effektiviteten defineres som værdien af et projekts resultater delt med mængden af anvendte ressourcer. Heraf 
følger, at effektiviteten maksimeres, når der anvendes så få ressourcer og skabes så værdifulde resultater som 
muligt. Nyttevirkning kan defineres som graden af opfyldelse af fastsatte mål og opnåelsen af ønskede 
forandringer. 
10 Udgifter afholdt i Danmark i forbindelse med IBS-programmet. Det omfatter honoraret til en dansk konsulent for 
oprettelse af kontoret i La Paz samt tilsynsbesøg fra kontoret i København. 
11 Inklusive lokal regnskabsrevision i de to lande. 
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Tre af de fem partnere i Nicaragua er afhængige af udviklingsbistand for over 97% af deres budget. Kun 
MILAVF og Tuktan Sirpi har formået at skaffe en vis indtægt i Nicaragua (med hhv. 14 og 7% 
egenfinansiering). I Bolivia er to af de tre partnere afhængige af udviklingsbistand til dækning af over 
92% af deres budget. Kun Inti Phajsi er knapt så afhængig, idet denne organisation selv skaber 21% af sit 
budget (når værdien af det frivillige arbejde inkluderes). 

IBS er en af disse udenlandske donorer, som partnerorganisationerne er så afhængige af. I gennemsnit 
dækkede IBS 14% af de otte partneres samlede budget i 2014 og 16% i 2016. Afhængigheden af danske 
midler er størst hos Inhijambia (25%) efterfulgt af MILAVF (21%) og Tuktan Sirpi (11%). I perioden 2014-
2106 steg nicaraguanske FUNARTE’s afhængighed af danske penge med hele 10 procentpoints (fra 11 til 
21%). I Bolivia i 2016 dækkedes Inti Phajsi 58% af sit budget via bevillinger fra CISU, mens det for 
COMPA var 39%. 

        
 

12. oktober 2017 

Analyse af indtægterne hos IBS' otte lokale 
programpartnere 

År 2016 
 

                 (i US dollars) 
 

LAND Partnerorganisation                                 

Indtægt i alt Egenindtægt IBS 
Andre 

donorer 

IBS' bidrag 
til det 

samlede 
budget (%) 

Udenlandsk 
finansiering 

(% ) 

Indenlands
k 

finansiering 
(%) 

Bolivia 

Chasqui 185.220 14.599 53.718 116.902 29 92   
COMPA (uden 

kampagne) 210.000 931 82.600 239.832 39 99,6 0,4 

Inti Phajsi  47.239 10.000 27.239 10.000 58 79 21,2 

Nicaragu
a 

FUNARTE 327.543 0 67.384 260.159 21 100,0 0,0 

Inhijambia 335.227 15.000 82.934 237.293 25 95,5 4,5 

INPRHU Somoto 
1.510.000 10.000 35.865 

1.464.13
5 2 99,3 0,7 

Tuktan Sirpi 407.774 27.857 45.834 334.083 11 93 7 

MILAVF 321.201 45.551 68.008 207.642 21 86 14 

  
Gennemsnit 
Nicaragua         16 95 5 

  Gennemsnit Bolivia         42 90 7 

 
År 2014 

 
                 (i US dollars) 

 

LAND Partnerorganisation                                 

Indtægt i alt Egenindtægt IBS 
Andre 

donorer 

IBS' bidrag 
til det 

samlede 
budget (%) 

Udenlandsk 
finansiering 

(% ) 

Indenlands
k 

finansiering 
(%) 

Bolivia 

Chasqui 194.377 4.124 72.968 117.284 38 98 2,1 

COMPA 467.732 1.784 111.993 353.955 24 99,6 0,4 

Inti Phajsi  
76.688,17 10.000,00 

26.688,1
7 40.000,00 35 87 13,0 

Nicaragu
a 

FUNARTE 698.856 0 79.594 619.262 11 100,0 0,0 

Inhijambia 327.139 8.000 86.204 232.935 26 97,6 2,4 

INPRHU Somoto 
1.611.000 11.000 33.875 

1.566.12
5 2 99,3 0,7 

Tuktan Sirpi 389.270 0 35.008 354.262 9 100,0 0,0 

MILAVF 520.405 185.498 117.538 217.369 23 64,4 35,6 

  
Gennemsnit 
Nicaragua         14 92 8 

  Gennemsnit Bolivia         24 95 5 
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(udarbejdet på baggrund af svar på spørgeskema om bæredygtighed) 
 

 De indenlandske ressourcer, som organisationerne formår at mobilisere, er minimale (med undtagelse 
af MILAVF. Det skyldes bl.a. følgende: 

1. Skabelse af en egenindtægt har ikke været højt prioriteret af partnerne, der i hele deres historie 
har været afhængige af udviklingsbistand.  

2. Der er ikke iværksat mekanismer for at mobilisere lokale midler. Medlemskontingenterne giver 
næsten ingen indtægt. 

3. Organisationerne mangler erfaring på det kommercielle område, hvor konkurrencen er hård. De 
har ikke noget personale, der udelukkende tager sig af det kommercielle, og så er det er svært at 
slå igennem som iværksættere.  

En anden faktor i organisationernes økonomiske bæredygtighed er sammensætningen og 
diversificeringen af deres udenlandske donorer. Her er der i nogle tilfælde en vis variation i 
indtægtskilderne (INPRHU Somoto, Inhijambia og i mindre grad FUNARTE). Andre partnerorganisationer 
afhænger af få donorer (især MILAVF), og de er naturligvis særligt sårbare over for nedskæringer i 
udviklingsbistanden. Ifølge skemaet herunder har organisationerne generelt 4-6 hoveddonorer, der 
finansierer over to tredjedele af deres budget, mens en række andre donorer tegner sig for resten. 

  

2016 
(Tal i procenter) 

FUNARTE Inhijambia 
INPRHU 
Somoto 

MILAVF 
Tuktan 

Sirpi 
Terre des hommes 21     
International Børnesolidaritet  21 17 2 21 12 
Save the Children (Red Barnets internationale alliance) 33   25  
Trócaire (under Den Katolske Kirke i Irland)  16     
DKA (under Den Katolske Kirke i Østrig) 10     
PeaceWorks  (New Jersey, USA)  15    
Christ Church (USA)    3    
Secours populaire française  5    
Stichting Monimbó (Holland)  5    
Stichting Kinderpostzegels (Netherlands)  6    
Luxembourg officielle agentur  26    
Terre des hommes Italien   4    
Særlige donationer  7    
Yann Verdina (Schweiz)   7    
UNDP    10   
CARITAS Schweiz   2   
Manos Unidas (Spanien)   3   
Fundación Telefónica (Spanien)   36   
Raleigh International (England)   3   
Terre des hommes & det tyske udenrigsministerium   4   
SUCO-ACDI Canada   3   
Catholic Relief Services & US Department of Agriculture   8   
Catholic Relief Services   12   
Treball Solidari - Junta Castilla y Leon (Spanien)   4   
American Nicaraguan Foundation   4   
Andre donorer der står for mindre end 2% hver   9   
Christian Children’s Fund of Canada (CCFC)    40  
Terre des hommes Schweiz     32 
Terre des hommes     17 
Christian Initiative Romero (Tyskland)     8 
Foreningen Svalorna (Sverige)     12 
Educo (global børnerettighedsorganisation)     19 
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Partnernes svar på et spørgeskema om økonomisk og organisatorisk bæredygtighed gjorde 
konsulentholdet i stand til at analysere deres holdning til udfordringen med at mindske afhængigheden 
af udenlandsk udviklingsbistand.  

Ingen af de otte partnerorganisationer har udarbejdet en strategi for økonomisk bæredygtighed, selv 
om tendensen til nedskæringer i udviklingsbistanden har været tydelig i over et årti og er blevet skærpet 
de eneste fem år som konsekvens af stigende BNP per indbygger i begge lande og donorernes 
geografiske omprioritering. 

Alle partnerne fremhæver behovet for at have en plan, der strukturerer indsatsen for økonomisk 
bæredygtighed, og de erklærer sig villige til at drive kommerciel virksomhed, der kan skabe indtægter og 
gøre dem i stand til at finansiere dele af deres almennyttige programmer. Det vil imidlertid gøre det 
nødvendigt at definere og omdefinere hver organisations juridiske status i skattehenseende mv.   

Partnerne har gjort sig nogle indledende tanker om mulighederne for at skaffe egne midler, der kan 
delfinansiere deres virke, som det fremgår af følgende skema:   

     

Ideer for at skabe indtægter 
(i deres eget land) 

FUNARTE Inhijam-
bia 

INPRHU  
Somoto 

MILAVF Tuktan 
Sirpi 

Chasqui 
 

COMPA Inti 
Phajsi 

Drive profitable erhvervsaktiviteter X X X X X  X  
Sælge serviceydelser 
(konsulentvirksomhed, udleje af 
lokaler osv.) 

  X X X X X X 

Skaffe donationer fra 
virksomheder, der ønsker at udvise 
socialt ansvar 

  X  
   

 

Byde på opgaver, der udbydes i 
licitation af kommuner og andre 
statslige organer. 

    
   

X 

Tilbyde fadderskaber 
(børnesponsorater) 

   X 
   

 

 

På workshops med konsulentholdet giver partnerne udtryk for at have brug for teknisk, finansiel og 
juridisk rådgivning for at gøre deres organisationer mere økonomisk bæredygtige, og de ser IBS som en 
potentiel støtte i den indsats. 

5.9. Organisatorisk bæredygtighed, medlemmer og frivillige 

Den organisatoriske bæredygtighed skal forstås som soliditeten i partnerorganisationernes interne 
ledelse og kapaciteten til at tiltrække menneskelige ressourcer, der er villige til at støtte og arbejde 
ulønnet for organisationen, herunder bl.a. personer med professionel erfaring, universitetsfolk, frivillige 
med erfaring i menneskerettighedsarbejde samt aktivister. 

Konsulentholdet anser god intern ledelse, medlemmer og frivillige for at være strategiske elementer til 
fordel for den organisatoriske bæredygtighed. Partnerne forstår begrebet på forskellig vis som forklaret 
herunder: 

- Solid organisationsstruktur, klar formålsparagraf, en ramme for strategisk planlægning og 
metoder afprøvet med succes, så den overordnede kurs kan fastholdes, selv om der skal 
manøvreres i et samfund i stedse forandring. 

- Passende kapacitet til gennemsigtig ledelse og forvaltning af modtagne bevillinger, hvor man 
står til ansvar for sine dispositioner. 

- Frivillige kræfter, der kan holde gang i lokale aktiviteter og føre dem videre uafhængigt af et 
programs implementering.  

Generelt er partnernes organisationsstrukturerer ligesom i andre dele af Latinamerika kendetegnet ved 
følgende: 
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 Stiftelser dannet af meget få personer, hvor beslutningskompetencen ligger hos en lille kerne, 
typisk anført af medstifterne. 

 Formelle beslutningstagende strukturer, hvor folk kan blive genvalgt til posterne (formand, 
næstformand, sekretær, kasserer) så mange gange, de kan samle flertal til det. 

 Generelt er der få medlemmer af organisationerne, og der gøres ikke noget for at tiltrække 
flere. 

  
Svarene på spørgeskemaet om intern ledelse hos hver partner gav anledning til følgende analyse: 

 De otte partnerorganisationer opfylder reglerne i deres hjemlande (udstedt af 
Indenrigsministeriet og skattemyndighederne). I Bolivia er partnerne dog ikke ajour med deres 
tilladelser som stiftelser. 

 De otte partnerorganisationer er stiftelser med meget få fremmødte på deres 
generalforsamlinger (mellem 7 og 18 medlemmer).  

 Nogle af partnerorganisationerne har ingen adskillelse mellem bestyrelse og personale (der er et 
princip for god intern ledelse). 

 Partnerne mangler politikker for at undgå interessekonflikter. 

Selv om en stiftelse med blot syv medlemmer opfylder de nationale regler, lever den ikke op til Danidas 
”Politik for dansk støtte til civilsamfundet” (2012), hvor det forventes, at samarbejdspartnerne fra 
civilsamfundet har legitimitet og folkelig forankring, forvaltes på gennemsigtig vis, og står til ansvar over 
for deres bagland. Det forventes ligeledes at den interne ledelse er demokratisk og med såkaldte 
”checks and balances”, der fungerer. 

Konsulentholdets undersøgelser viste ikke tegn på, at partnerne anser en større medlemsbase som en 
bæredygtighedsstrategi, selv om det lave medlemstal kan skade deres legitimitet og kapacitet til at 
udøve fortalervirksomhed og føre social dialog. Generelt har partnerne ikke anstrengt sig for at 
indlemme nye medlemmer. Der hersker ellers ingen tvivl om, at de har potentiale til at få indmeldt en 
hel del skolelærere og andre personer i lokalsamfundet. Deres sag kunne også få opbakning blandt 
studerende og akademikere med speciale i børn og unge eller beslægtede felter, herunder 
socialrådgivere, psykologer, forskere mv. 

Frivillighedsområdet 
Det frivillige engagement prioriteres af IBS-programmet. Det fremstår ligeledes som vigtigt for de otte 
partnerorganisationer i de to samarbejdslande som middel til at nå ud til kommuner og lokalsamfund og 
være med til at sikre den organisatoriske bæredygtighed. I Nicaragua trækker partnerne på 371 frivillige 
(herunder 184 lærere i komponent B, der udbreder metoden med lektieklubberne). To partnere har 
nedfældet og vedtaget en intern politik for frivillige (Tuktan Sirpi og FUNARTE). I Bolivia er der for tiden 
ca. 100 aktive frivillige hos Inti Phajsi, COMPA og Chasqui. Der er gode udsigter til yderligere vækst i 
dette antal i betragtning af, at der er tale om et lokalt frivilligt engagement, som 
partnerorganisationerne først for nyligt er begyndt at fremskynde. 

De store børn og unge, som konsulentholdet har interviewet og lyttet til i fokusgrupper, har værdsat 
deres rolle som frivillige, idet de anser det for at bidrage til deres personlige udvikling (ansvarlighed, 
kommunikationsevner og erfaring i at arbejde med børn), deres viden (om børns rettigheder og 
deltagelse) og forståelse af værdier (solidaritet, engagement mv.). 

Der er tydeligvis behov for at øge antallet af frivillige medlemmer af organisationerne og fortsætte med 
at udvikle gode træningsforløb for dem, der tager hensyn til deres alder og interesser. Det er til gavn for 
de frivillige selv såvel som for partnerorganisationerne, der bl.a. sparer lønudgifter og kan nå ud til en 
større målgruppe. Det frivillige engagement bør have et mere strategisk sigte og samtidig satse på at 
tiltrække nye ”professionelle frivillige”, der er bedre uddannet. Desuden bør der indgås alliancer med 
den akademiske verden for at få adgang til forskning, praktikanter og frivillige. 

Arbejdet med frivillige kræver, at man vedtager interne politikker til beskyttelse af børn, dvs. solide 
institutionelle mekanismer for at sikre, at alle, der kommer i direkte kontakt med børnene, er uddannet 



 28

til at tage sig ordentligt af dem, og at man kommer enhver situation i forkøbet, der kan true eller 
overtræde børns rettigheder.  

De fleste af de frivillige er kommet til at identificere sig med den organisation, de er med i. De er 
imidlertid ikke klare over, hvordan de kan melde sig ind som medlemmer, og deres organisation har 
heller ikke tilbudt dem noget sådant. Partnerorganisationerne bør ændre praksis, så man mere 
målrettet indlemmer de frivillige i deres foreningsliv ved at gøre dem til medlemmer og give dem 
indflydelse. 

Anbefaling 8: Hver partners strategi for organisatorisk bæredygtighed bør omfatte interne 
ledelsesprincipper samt rekruttering af medlemmer og frivillige. Som minimum bør følgende aspekter 
indtænkes: 

- Sikring af adskillelsen mellem bestyrelse og personale (et af principperne for god intern 
ledelse). 

- Klare politikker for at undgå interessekonflikter, der vedtages på hver organisations 
generalforsamling. 

- Analyser og forslag til udvidelse af medlemsbasen, der fremlægges på hver 
partnerorganisations generalforsamling, herunder eventuelle ændringer i vedtægterne, 
som strategi for at styrke legitimiteten i samfundet og opnå større indenlandsk støtte 
(både økonomiske og menneskelige ressourcer). 

- Optrapning af indsatsen for at tiltrække frivillige, herunder frivillige fagfolk, der er 
interesserede i bruge deres tid og udøve deres indflydelse i organisationen, hvilket med 
tiden vil mindske de samlede lønomkostninger.  

- Overvejelser om at oprette en støttemedlemsordning i hver partnerorganisation (hvor 
støttemedlemmer bidrager hvert år eller måned, men uden stemmeret på 
generalforsamlingen). 

- Opdyrkning af alliancer med det akademiske miljø for at skaffe adgang til forskning, 
praktikanter og aktivister samt for at tiltrække frivillige fagfolk.  

- Fremme af mekanismer blandt partnerne, der formaliserer børns høringsret og 
indflydelse i den enkelte organisation.     

  
Anbefaling 9: At have et udkast til en økonomisk og organisatorisk bæredygtighedsstrategi klar senest 
april 2018. Den bør udfærdiges med følgeskab og rådgivning fra IBS (inklusive konsulentbistand) og 
efter udveksling mellem de lokale partnere. 

5.10. Styring af programmer og økonomi 

IBS har i henhold til sin decentrale struktur uddelegeret betydelige ansvarsområder til sine kontorer i 
Managua og La Paz. De varetager IBS’ ansvar for programmets implementering og indgår 
samarbejdsaftaler, hvor partnerorganisationer får ansvaret for at gennemføre de enkelte projekter. 

I begge samarbejdslande findes en velfungerende Koordineringskomité for programmet, der spiller en 
vigtig rolle for erfaringsudveksling og synergi ved at fremme og samordne fortalervirksomhed. 
Konsulentholdet har indtryk af, at IBS har god kapacitet inden for økonomistyring, regnskabsføring og 
forvaltning både på sine to kontorer i La Paz og Managua og hjemme i København. Et nyligt tilsyn fra 
CISU har nøje gransket systemer og procedurer, og konkluderer, at IBS har styr på sine regnskaber, 
økonomistyring og forvaltning. 

IBS-kontorerne har faciliteret en ”Mango-evaluering”12 for alle partnerne med en risikovurdering, hvor 
ingen af dem blev stillet diagnosen ”bekymrende”. 

Det samlede budget bevilget til programmet er 15.785.795 danske kroner, hvoraf blot 7.573.000 kr. blev 
brugt inden d. 30. juni 2017, altså 48% af det godkendte beløb, hvilket gør det muligt at forlænge 
programmet indtil slutningen af 2018 uden at øge budgettet. 

                                                           
12Organisationen Mangos ”’økonomiske helbredstjek”, som spørger: ”Hvor sund er økonomistyringen i din 
organisation?” 2009. 
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5.11. Monitorering og afrapportering 

Monitoreringssystemet har været en svaghed i programmet, hvilket IBS har anerkendt, og CISU har 
nævnt i sine kommentarer til statusrapporten for andet år. Som beskrevet i afsnit 4.2 af denne rapport 
har det været svært at fastslå programmet vigtigste resultater, fordi monitoreringssystemet fokuserer 
på detaljerede aktivitetsbeskrivelser i stedet for på resultatstyring på ledelsesniveau. 

Konsulentholdet har gjort op, at de fem rapporter fra Nicaragua i første kvartal havde 87 sider, plus 18 
sider i IBS’ udvidede version, hvilket er i alt 106 sider. I Bolivia leverer partnerne i gennemsnit 27 sider i 
kvartalet, hvilket er 81 sider i alt for de tre partnere, plus 17 sider i versionen bearbejdet af IBS, hvilket 
er i alt 106 sider. Omregnet til tal på årsbasis leverer IBS og partnerne altså et gennemsnit på omkring 
800 sider hvert år, hvilket er et tungt input for et monitereringssystem, der burde være smidigt og 
effektivt. Samtidig bemærker konsulentholdet, at de afleverede rapporter ikke indeholder systematisk 
erfaringsopsamling omkring ”betydningsfulde forandringer” eller andre øvelser, der fører til læring og 
refleksion. Heldigvis har Koordineringskomiteen i hvert af de to lande og andre aktiviteter sikret en høj 
grad af udveksling og læring i programmets regi. 

Anbefaling 10: At IBS sammen med partnerne ændrer det nuværende monitoreringskoncept, der først 
og fremmest er aktivitetsbaseret, til fordel for en egentlig resultatstyring i ledelsen, dvs. med 
velbeskrevne kvalitative og kvantitative indikatorer og dertil hørende verificeringsmekanismer, så det 
bliver lettere at følge og måle indsatsens resultater, virkninger og omkostningseffektivitet. 

I interviews med partnerorganisationernes ledelser kom det frem, at det er tidskrævende for personalet 
at udarbejde statusrapporterne, og at IBS i dag er den eneste donor til de otte partnere, der forlanger 
sådanne hvert eneste kvartal. Det bør ændres til fordel for en mindre hyppig afrapportering, så der hos 
IBS og partnerne frigøres tid, der kan bruges på fortalervirksomhed, metodeudbredelse og arbejdet med 
målgruppen. 
    
Anbefaling 11: At IBS indhenter halvårlige i stedet for kvartalsvise statusrapporter fra sine partnere, 
mens regnskabsrapporterne fortsat bør være kvartalsvise. Det er nødvendigt at forbedre og/eller 
standardisere afrapporteringsformaterne for at harmonisere med andre donorers krav og dermed spare 
partnerne tid og arbejde. Partnerne bør trænes i at foretage deres indberetninger med udgangspunkt i 
resultater og effekter af fortalervirksomhed, metodeudbredelse, organisationsudvikling, bæredygtighed 
mv.    

5.12. Nyttevirkning, gennemsigtighed og ansvarlighed ”nedad” 

Den kvartalsvise indberetning anses af partnerorganisationerne for at være en mekanisme, hvorved de 
står til ansvar ”opad”, dvs. over for deres donor (IBS). Der er ingen tegn på, at partnerne udnytter denne 
regelmæssige praksis til at stå til ansvar ”nedad”, dvs. over for målgrupperne af børn, skolelærere, 
lokale ledere og forældre. 

IBS er bevidst om behovet for forandring i monitoreringssystemet. Konsulentholdet foreslår, at IBS og 
partnerne indfører en ny form for monitorering, hvor man også står til ansvar ”nedad” over for 
målgruppen med vægt på gennemsigtighed, ansvarlighed og legitimitet med udgangspunkt i et oplæg 
udarbejdet af CIVICUS og CISU (se illustration længere nede13). 

I forbindelse med målet om at øge den organisatoriske bæredygtighed nævnes ovenfor vigtigheden af at 
skaffe flere medlemmer og frivillige. Endnu et redskab til at den nødvendige styrkelse af legitimitet, 

                                                           
13 ”Transparencia, rendición de cuentas y legitimidad. Manual para organizaciones de la sociedad civil” 
[Gennemsigtighed, ansvarlighed og legitimitet. Håndbog for civilsamfundsorganisationer]. ICD Montevideo, 2013. 
Er inspireret af metoder fra CIVICUS, der bl.a. har samarbejdet med CISU i udviklingen af et redskab kaldet 
"Legitimacy, Transparency and Accountability (LTA)". 
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ansvarlighed og gennemsigtighed er et monitoreringssystem, hvor hver partner også står til regnskab 
over for de børn, forældre, frivillige, skolelærere mv., der involveres i aktiviteterne. 

Anbefaling 12: At overveje at inddrage børn i partnernes organisatoriske strukturer og procedurer, især 
inden for planlægning, monitorering og evaluering med henblik på at styrke gennemsigtighed i 
forvaltningen og stå mere til ansvar ”nedad” (downward accountability), dvs. over for forældre, frivillige 
og lærere, der spiller afgørende roller i de processer, organisationerne iværksætter.  

Derudover er det nødvendigt at sikre institutionaliseret deling af rapporterne med medlemmerne på 
generalforsamlinger, frivillige og donorer. 

Den tid, der bliver frigjort ved ikke længere at skulle skrive lange kvartalsvise statusrapporter, kan 
fremover investeres i at udbrede rapporterne bedre og forbedre gennemsigtigheden i programmets 
implementering. 

Anbefaling 13: At hver partner udarbejder en årsberetning til offentligheden i henhold til princippet om 
at stå til ansvar for en gennemsigtig forvaltning. Det kan samtidig øge mulighederne for at indsamle 
penge i hjemlandet. Sådanne publikationer kan nå ud til et stort publikum via hjemmesider og sociale 
medier.    

 
 

Danidas politik lægger vægt på at øge nyttevirkningen og bæredygtigheden af dansk udviklingsbistand 
som aftalt i Paris-erklæringen i 200514. Konsulentholdet har analyseret efterfølgelsen af dens fem 
principper. Det er indlysende, at IBS arbejder med en høj grad af lokalt ejerskab og respekt for 
partnernes prioriteter. Som det fremgår af skemaet herunder, ønsker konsulentholdet dog at påpege 
svagheder i tilpasningen til partnernes egne årsplaner og en manglende harmonisering af de 
rapportformater, der kræves anvendt af forskellige donorer til samme lokale partner. Det medfører høje 
transaktionsomkostninger i udviklingssamarbejdet, som kunne mindskes, hvis hver partnerorganisation 
indgik en aftale om samlet afrapportering til alle sine vigtigste donorer. Der er brug for at se mere 
overordnet på det institutionelle niveau for at udnytte muligheder for organisatorisk styrkelse (f.eks. i 
form af tiltag for at øge bæredygtigheden, analyser af det organisatoriske virke, metodeudbredelse, 
fortalervirksomhed, osv.). Der ligger også et potentiale i at tage udgangspunkt i hver organisations årlige 
planlægningsdokumenter fremover (arbejdsplaner og budgetter). 
 
Anbefaling 14: At IBS med hver enkelt partnerorganisation og dens vigtigste donorer analyserer, 
hvordan man bedst tager hensyn til de fem principper fra Paris-erklæringen, der har til formål at øge 
                                                           
14 http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf - Paris-erklæringen om udviklingsbistandens 
nyttevirkning (2005) på engelsk. 
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ulandsbistandens nyttevirkning og effektivitet samt mindske dens transaktionsomkostninger. Det kan 
omfatte såkaldt tilpasning (til modtagerens prioriteringer, eksempelvis partnerorganisationernes 
årsplaner og samlede regnskabsrevisioner) og harmonisering mellem de største donorer til hver partner 
(såsom fælles afrapporteringsformater og organisatoriske regnskabsrevisioner). Hver partner indkalder 
til et møde med sine hoveddonorer for at diskutere, hvordan man bedst muligt styrker den 
organisatoriske og økonomiske bæredygtighed og tager hensyn til principperne fra Paris-erklæringen. 

 

De fem principper fra Paris-erklæringen  
(med relevans for en situation hvor flere donorer støtter 
samme partner) 

Karak-
ter fra 
1 til 5 

Konsulentholdets 
bemærkninger angående 
programmets efterlevelse af 
princippet 

1. De lokale partnere (her civilsamfundsorganisationer) bør 
påtage sig ejerskabet over udviklingsbistanden, så de reelt 
står i spidsen for egne politikker, planer og strategier for 
udvikling, og så det er dem, der koordinerer med deres 
donorer.  

 
4 

   
De lokale har påtaget sig 
ejerskabet på glimrende vis 

2. Donorlandene bør tilpasse sig partnernes (her 
civilsamfundsorganisationernes) strategier, så deres 
udviklingsbistand bygger på partnernes og målgruppernes 
egne udviklingsstrategier, institutioner og procedurer.  

 
3 

Der er god tilpasning til 
partnernes strategiske planer, 
men der er brug for tilpasning 
til deres årsplaner. 

3. De internationale donoragenturer bør indbyrdes 
harmonisere deres metoder og aktiviteter med henblik på 
velkoordineret planlægning, afrapportering osv. De bør 
forsimple deres procedurer og dele information imellem sig 
for at undgå dobbeltarbejde for de partnere, de har til 
fælles. 

  

 
2 

Der er brug for at 
harmonisere formater og 
frekvenser for afrapportering 
(mellem flere donorer til 
samme partner). 

4. Partnerne (her civilsamfundsorganisationer), donorerne 
og målgrupperne bør anvende udviklingsbistanden på 
resultatorienteret vis. 

 

 
3 

Programstyringen er tilbøjelig 
til at fokusere på aktiviteter i 
stedet for at være 
resultatorienteret. 

5. Partnerne (her civilsamfundsorganisationerne), 
donorerne og målgrupperne bør forpligte sig til at stå til 
ansvar over for hinanden for resultaterne af 
udviklingsbistanden. 

 
3 

Man står til ansvar på 
glimrende vis ”opad” over for 
donorerne, men kun svagt 
”nedad” over for deltagere og 
målgrupper. 
 

 
       
      

 


