Vejledning til rapportering
Tværgående hensyn

Registrering
I rammebudgettet i Bilag 6a udfyldes skemaet vedr. tværgående hensyn ud fra en vurdering af,
hvor stor en del af rammemidlerne, der fordeles til de tværgående hensyn. I cellerne ”vægt”
angives de enkelte tværgående hensyns procentvise andel af det totale budget. Tallene skal blot
baseres på vurderinger og ikke præcise udregninger. Vær opmærksom på, at de samlede
allokeringer godt kan blive mere end 100 pct., idet specifikke initiativer kan imødekomme flere
tværgående hensyn samtidigt, således at midler til forbedring af forhold for kvinder også kan
bidrage til miljøforbedringer.
Selvom Danmark prioriterer, at disse emner integreres i udviklingssamarbejdet, er det vigtigt at
understrege, at det ikke drejer sig om at indrapportere så høje fordelinger som muligt.
Organisationerne kan eksempelvis registrere 0 pct., hvor det ikke er klart dokumenteret, at der
er specifikke omkostninger ved at fremme de pågældende hensyn i aktiviteterne.

Eksempel på udfyldt skema
Køn

Miljø

Vægt (%)

Vægt (%)

God regeringsførelse
og
menneskerettigheder
Vægt (%)

30 %

20 %

10 %

Hiv og aids

RMNCH

Vægt (%)

Vægt (%)

50 %

10 %

Nøgleord for tværgående hensyn

Miljø:








Bæredygtigt landbrug/økologisk landbrug
Naturbevarelse
Integreret vandressourcestyring
Bæredygtig energi
Renere teknologi
Bæredygtig bymæssig udvikling
Drikkevandsforsyning

Køn:
 Lige rettigheder (politiske, civile, økonomiske og sociale rettigheder, inklusive seksuelle
og reproduktive såvel som kulturelle) for kvinder og mænd
 Lige adgang til og kontrol af ressourcer for kvinder og mænd
 Lige muligheder for at opnå politisk og økonomisk indflydelse for kvinder og mænd
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God regeringsførelse og menneskerettigheder:
 Transparent og ansvarlig håndtering af menneskelige, økonomiske og finansielle
ressourcer
 Med et formål om retfærdig og bæredygtig udvikling
 I et politisk og institutionelt miljø, hvor menneskerettigheder, demokratiske principper
og retssikkerhed er opretholdt

Hiv og aids:








Forebyggelse af hiv smitte
Behandling af aids og “Opportunistiske Infektioner” (OI)
Omsorg for mennesker, der lever med hiv og aids (PLWHA)
Forældreløse eller udsatte børn som følge af hiv og aids
Koordination og harmonisering af hiv og aids programmer på landeniveau
Bekæmpelse af stigma, fornægtelse og diskrimination
Sammenhæng mellem ligestilling mellem køn, seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder (SRHR) og hiv og aids programmer

Reproductive, Maternal, Neonatal and Child Health (RMNCH):

 Støtte til gravide, nyfødte børn og børns sundhed, herunder aktiviteter der fremmer
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
 Familieplanlægning, herunder øget adgang til prævention, adgang til sikker abort og til
post-abort behandling
 Forebyggelse af børnesygdomme, så som akut luftvejsinfektion og diarre
 Støtte til opbygning af sundhedssystemer
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