Invitation
Velkommen til global lancering af to læringssites d. 2. november 2021 kl. 10-12!
CKU har udviklet to spændende læringssites om Anti-korruption og Preventing Sexual Harassment and
Exploitation i samarbejde med FABO. Derfor inviterer CKU til en spændende Lancering af de to kurser
d. 2. november. Læringsmodulerne vil blive obligatoriske for nye bevillingsmodtagere fra
ansøgningsrunden i oktober 2021.
I CKU mener vi, at vi både har en moralsk og en formel forpligtelse til at bekæmpe korruption, men
først og fremmest er korruption med til at skabe øget fattigdom og ulighed, og derfor har CKU længe
haft et ønske om at udvikle et online læringssite om forebyggelse af korruption:
https://fabo.org/cku/CKU-Anti-Fraud. Nu er læringssitet, der er bygget på virkelighedsnære cases,
endelig klar!
Til lanceringen, vil Natascha Linn Felix fortælle os om, hvorfor
forebyggelse af korruption er så vigtigt, og hvordan hun har været
med til at udvikle og lancere det første e-læringsværktøj for antikorruption i sin tid som rådgiver for både læring og anti-korruption i
Folkekirkens Nødhjælp. Natascha, der i mange år også har været
formand for Transparancy International Denmark, vil give os
konkrete eksempler på den forandring dette e-læringsværktøj har
gjort blandt de partnere i ACT alliancen, som Folkekirkens
Nødhjælp arbejder sammen med.

I samarbejde med andre danske civilsamfundsorganisationer, har CKU også udviklet et online
læringssite om Sexual Misconduct: https://fabo.org/llab/preventing-sexual-misconduct
Sexual Misconduct indebærer alle former for uønsket seksuel aktivitet, opmærksomhed eller samtale.
Forkortelsen herfor er PSHEA, som står for Preventing Sexual Harassment, Exploitation and Abuse.
Sexual misconduct finder sted alle steder og er ofte forbundet med ulige magtforhold, hvor personer i
privilegerede positioner udnytter personer i mindre privilegerede personer. PSHEA hænger også ofte
sammen med manglende ligestilling mellem kønnene og udspiller sig især i kontekster, hvor kvinder og
piger ikke oplever at have mulighed for at kunne sige fra og derfor tvinges til at give seksuelle ydelser
for at få adgang til basale rettigheder eller karrieremuligheder.
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Til lanceringen vil vi få besøg af Sara Katrine Brandt, som er politisk
rådgiver fra Global Fokus. Sara har spillet en afgørende og
kapacitetsopbyggende rolle ifbm implementeringen af PSHEA
klausulen blandt danske civilsamfundsorganisationer. Sara vil fortælle
om, hvorfor arbejdet med PSHEA er så vigtigt, og hvilke konsekvenser
det kan få, hvis man ikke har øje for PSHEA i sin organisation.

CKU tolerer hverken korruption eller sexual misconduct i vores bevillinger. Derfor har vi både en antikorruptions- og en PSHEA-klausul i forbindelse med alle projektkontrakter. Det vil fremadrettet være
obligatorisk for CKUs bevillingsmodtagere at have gennemført de to online-kurser.
CKU lancerer de to kurser d. 2. november 2021 kl. 10-12.
Lanceringen vil være Global og virtuel. Udover oplæggene, vil I blive vist rundt og introduceret til de to
online kurser.
Progammet for lanceringen er:
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst v/ Peter Blum Samuelsen, Sekretariatschef i CKU
Vigtigheden af arbejdet med anti-korruption af Natascha Linn Felix, forperson for Transparency
International Denmark.
Virtuel rundvisning på Anti-Korrruptions læringssite inklusiv Q/A v/ Daniel Madsen,
Puljekoordinator i CKU
Pause
Vigtigheden af fokus på PSHEA ved Sara Katrine Brandt, politisk rådgiver, Global Fokus.
Virtuel rundvisning på PSHEAS learningssite inklusiv Q/A v/ Annika Bach, Faglig Koordinator i
CKU
Afslutning

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/85086531890
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