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INTELLIGENCE

Den katalytiske
filantropi
De filantropiske fonde undergår i disse år en markant forandring. Verden
over træder en række frontløbere frem og påtager sig en ny rolle som
katalysatorer for større samfundsmæssige forandringer. Det har givet
begrebet filantropi en stærk renæssance. I den nye form for filantropi ser
fondene sig ikke længere som gavmilde donorer, men som katalytiske
partnere, der påtager sig ansvaret for at sætte komplekse udfordringer på
dagsordenen. Navnet på denne nye bølge er katalytisk filantropi.
Mandag Morgen har i samarbejde med Realdania kortlagt mulighederne
og potentialerne ved den katalytiske filantropi.
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Bill Gates er en af bannerførerne for den katalytiske filantropi. Bill & Melinda Gates Foundation har siden oprettelsen i 1994
bl.a. haft distribution af vacciner som et fokusområde.

Filantropiske fonde
kan forandre
samfundet
Filantropien er i disse år ved at påtage sig en helt ny rolle. I spidsen står
nogle af verdens førende erhvervsfolk og politikere. De repræsenterer en
ny generation af filantroper, der har sagt farvel til den gavmilde mæcen til
fordel for en business-orienteret partnerrolle. Den katalytiske filantropi
er stadig i sin vorden, og erfaringer er fortsat overvejende begrænset til
USA. Men den katalytiske filantropi er godt på vej til at blive fremtidens
filantropiske model, der kan øge værdien af fondenes arbejde markant.

F

ilantropiske fonde er i disse år på vej til at påtage sig
en helt ny rolle, der kan få afgørende betydning for
løsningen af en række store nationale og globale udfordringer. Se tekstboks.
Internationalt træder en række frontløbere frem og påtager sig en aktiv rolle som strategiske forandringsdrivere.
I spidsen står nogle af verdens førende erhvervsfolk og politikere som Microsofts grundlægger, Bill Gates, finansmanden David Rockefeller, eBays grundlægger, Pierre Omidyar,
New Yorks borgmester, Michael Bloomberg, og ekspræsident Bill Clinton. De repræsenterer en helt ny generation
inden for fi lantropi, som har sagt endegyldigt farvel til
”hattedameri” og rollen som den gavmilde mæcen til fordel
for en strategisk og business-orienteret fi lantropi. Navnet
på denne nye bølge er ”katalytisk fi lantropi”.
I denne form for fi lantropi ser fondene sig ikke længere
blot som donorer, men som strategiske partnere, der påtager sig ansvaret for at sætte komplekse udfordringer på
dagsordenen, engagere relevante aktører og dermed være
katalysatorer for større samfundsmæssige forandringer i
forhold til nogle af de store globale og nationale udfordringer som f.eks. sult, klima, sundhed og vækst. Baggrunden
er en opfattelse af, at fonde i kraft af deres økonomi, organisering og position i samfundet har noget værdifuldt at
bidrage med – ud over deres penge – og at nytteværdien af
fondenes svulmende pengekasser bliver størst, hvis de suppleres med et mere katalytisk fokus.
”Det er ikke nok at give penge ud til højre og venstre,
hvis fondene vil have størst mulig effekt af deres investe-
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FILANTROPISKE FONDE
I artiklen defi neres fi lantropiske fonde som de almennyttigt uddelende fonde – det vil sige almennyttige og erhvervsdrivende fonde samt de selvejende institutioner og foreninger, som alle i større eller
mindre omfang foretager almennyttige uddelinger.

ringer – specielt ikke, når fondene vil være med til at løse
store og komplekse udfordringer som eksempelvis fornyelse
af skolesystemet i USA eller global fattigdom. Inden for den
katalytiske filantropi sidder fondene derfor ikke længere og
venter på ansøgninger. De tager selv initiativ til og medansvar for at løse problemet for dermed at skabe størst mulig
samfundsmæssig værdi af deres investering,” siger Leslie
Crutchfield, der er seniorrådgiver i det amerikanske konsulentfirma FSG. Hun er medforfatter til bogen ”Do more than
give”, som er en af de første bøger, der analyserer modellen
for og perspektiverne ved katalytisk filantropi.
Katalytisk fi lantropi er stadig i sin spæde vorden, og erfaringer med denne form for fi lantropi er stadig overvejende begrænset til USA. Men ifølge Matthew Bishop, medforfatter til bogen “Philanthrocapitalism” og erhvervsredaktør
på The Economist, er der tale om en tendens, der breder
sig globalt. Det skyldes især en erkendelse af, at større sam-
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fundstransformationer kræver brede partnerskaber, og at
der på grund af den økonomiske smalhals i både den offentlige og private sektor er behov for at inddrage nye kapitalressourcer.
”Samfundet fattes penge. Både offentlige og private kasser er i underskud. Derfor er der i dag brug for nye aktører,
som tager ansvar for at udvikle samfundet. Det kalder på, at
fondene gør noget mere og kommer på banen som mere aktive forandringsdrivere. Der er flere i fondsverdenen, som
har læst skriften på væggen og kan se, at der er brug for
deres penge og deres særlige position i samfundet. Derfor
ser vi i dag, at flere og flere fonde påtager sig et større samfundsansvar – og som ved at arbejde katalytisk forsøger at
drive forandringer frem, der er på et helt andet niveau og
har en langt større effekt end den mere traditionelle fi lantropi,” pointerer han.
Fondenes muligheder for at blive mere katalytiske er
umiddelbart gode. Deres uafhængighed, deres langsigtede
horisont, deres finansielle råstyrke og deres fokus på at
skabe nytteværdi for samfundet gør dem til oplagte forandringsagenter. Men det sker ikke af sig selv. Skal den katalytiske fi lantropi vokse sig større, vil det kræve et opgør
med den traditionelle donorrolle til fordel for en langt mere
proaktiv, offensiv og samarbejdsorienteret fondssektor.
TRE SLAGS FILANTROPI
Historisk set har fi lantropien været båret af et godt hjerte
og et ønske om at gøre det gode. Den grundlæggende ide
bag fondene er jo, at de er forpligtede til at skabe almennytte. Men hvor den klassiske almennytte i høj grad handlede om rollen som donor – at give en pose penge til den
værdigt trængende – består almennytten i den katalytiske
fi lantropi i at skabe større sociale forandringer, der kan bidrage til at tackle mere vedvarende, omfattende og komplekse udfordringer.
De fi lantropiske fonde, som fører an inden for den katalytiske fi lantropi, har sat sig for at løse nogle af de helt store
udfordringer, som verdenssamfundet står over for i disse år,
og dermed bevæger de sig ind på en helt ny bane for fi lantropi. Ford Foundation vil forbedre det amerikanske skolesystem. Bill & Melinda Gates Foundation vil bekæmpe fattigdom og fremme den globale sundhed. Den indiske fond
Shiv Nadar vil skabe større lighed i det indiske samfund
med uddannelse som det primære middel. Den britiske
Thomson Reuters Foundation arbejder med nyhedsformidling som driver for social forandring i lande, hvor uafhængig journalistik er en mangelvare.
”Vi ser i disse år eksempler på mere ambitiøse fonde, der
har sociale forandringer som mål for deres investeringer.
De prøver kræfter med store sociale samfundsproblemer og
har erkendt, at penge alene ikke kan løse den type udfordringer. Det ændrer deres fokus markant – fra at donere
penge til velgørende formål til at investere i forandring,”
siger Mark Kramer, grundlægger og direktør for FSG og
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forfatter til flere førende videnskabelige artikler og bøger
om katalytisk fi lantropi.
For at illustrere de forskellige former for fi lantropiske
fonde og virksomheder bruger Henrik Mahncke, som er research fellow på CBS Center for Civilsamfundsstudier, den
velkendte formulering fra debatten om fi lantropi om, ”at
man ikke skal give en sulten mand en fisk, men hellere lære
ham at fiske”. Og udvider den ved at sige, at "nogle gange er
det heller ikke tilstrækkeligt. Her er det hele fiskeindustrien
vi skal have fat i”.
Den klassiske filantropi, som stadig er den dominerende
tilgang hos langt størstedelen af de fi lantropiske fonde, donerer midler på en måde, som groft sagt svarer til at give
manden en fisk. Det er en rendyrket form for velgørenhed,
hvor man f.eks. donerer penge til et herberg for hjemløse
eller til opførelsen af et nyt kulturelt monument.
Den strategiske filantropi, som har vundet frem blandt flere
fi lantropiske fonde de seneste år, er kendetegnet ved, at fondene forsøger at lære manden at fiske. Det kan f.eks. bestå i,
at en fond støtter udarbejdelsen af en rapport om hjemløses
vilkår eller gennemfører en kampagne for at øge brugen af
et kulturelt tilbud.
Den katalytiske filantropi går et skridt videre. Her er fondene ikke tilfredse med blot at lære manden at fiske, men
arbejder på at ændre hele fiskeindustrien, så fattige mennesker får bedre muligheder. Eksempler på dette kunne være
at gøre bekæmpelse af fattigdom eller udviklingen af den
kulturelle sektor til målet for en fonds aktivitet.
I katalytisk fi lantropi er fondens mål med en økonomisk
bevilling med andre ord ikke den enkelte pengeuddeling eller skabelsen af et enkeltstående projekt, men en mere bredspektret og omfattende investering med fokus på at skabe
en langsigtet ændring. Se figur 1.
ET STØRRE SAMFUNDSANSVAR
Fremvæksten af den katalytiske fi lantropi er motiveret af
et voksende behov for og krav om, at fondene påtager sig et
større ansvar i samfundet. Det globale samfund står over
for en række massive udfordringer. Verden over er landene
præget af økonomisk smalhals og omsiggribende kapitaltørke. Dertil kommer, at globale udfordringer som eksempelvis klimakrise, sundhedskrise, vækstkrise og fødevarekrise skaber et helt nyt globalt risikolandskab. Se figur 2 på
næste opslag.
Disse udfordringer kan ikke længere løses af regeringer
og stater alene. Det er udfordringer, som er så komplekse og
forbundne, at de kun kan løses i tætte tværgående partnerskaber, hvor de vigtigste aktører påtager sig forpligtende roller. Derfor leder samfund verden over i dag med lys og lygte
efter nye aktører og nye finansieringskilder, som kan bidrage
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NY MODEL FOR FILANTROPI
Karakteristika ved traditionel, strategisk og katalytisk filantropi
TRADITIONEL FILANTROPI

STRATEGISK FILANTROPI

KATALYTISK FILANTROPI

Fonden giver bidrag til
almennytte

Fonden udvikler nye løsninger

Fonden tager medansvar for og
engagerer andre med den målsætning at skabe en bedre verden

Hvilke velgørende
organisationer skal støttes, og
med hvor mange penge?

Hvordan kan filantropiske
bidrag skabe bæredygtige
løsninger?

Hvordan kan et projekt opnå
katalytisk effekt med målbare
resultater?

Bidragsmodtagere

Bidragyder og bidragsmodtagere

Bidragyder, bidragsmodtagere og
partnere

Hvad bliver støttet?

Individuelle projekter og
organisationer

Individuelle projekter og
initiativer

Processer på tværs af sektorer

Hvilke projekttyper
støttes?

Velgørende enkeltstående
projekter

Strategiske enkeltstående
projekter

Den langsigtede
forandringsproces

Hvilke redskaber
anvendes?

Ansøgninger, uddelinger

Partnerskaber, viden,
uddelinger

Alle tænkelige redskaber, f.eks.
netværk, partnerskaber,
in-house-kompetencer, advocacy
etc.

Hvordan bliver
information anvendt?

Til at sammenligne
støtteforespørgsler

Som det gode eksempel

Til at støtte og motivere
forandring

Hvordan måles effekt?

Donorevaluering

Projekt-, donor- og intern
evaluering

Det brede udkomme og konkrete
effektmål

Hvad er målet?

Hvad er
nøglespørgsmålet?

Hvem bærer ansvaret
for succes?

MM

FIGUR 1 Den katalytiske filantropi adskiller sig markant fra både den traditionelle og den strategiske filantropi.
Dette i forhold til fokusområde, partnerskaber, uddelinger, værktøjer og brugen af information.
Kilder — Mark Kramer, FSG og Mandag Morgen.

til at udvikle bæredygtige modeller for fremtidens samfund.
”Den tid, hvor fondene kunne putte sig, er slut. Internationalt er der et generelt pres på fondene for at påtage sig et
større og mere aktivt samfundsansvar. Dette forstærkes af,
at de frontløbende fonde, som arbejder med den katalytiske
fi lantropi, er meget synlige ambassadører for en ny fi lantropisk tilgang. De har fået en større forståelse for, hvordan de
skaber stor effekt, og har bevist, at en fond kan gøre langt
mere end at finansiere operahuse. De har bevist, at deres
penge kan bruges til at skabe reel forandring,” siger Matthew Bishop.
Opblomstringen af den katalytiske fi lantropi vidner således om, at der inden for fondsverdenen er en voksende

erkendelse af, at fondenes rolle er afgørende for udviklingen
af samfundet – og at fondene har et ansvar, som de i kraft
af deres almennyttige formål er forpligtede til at påtage sig.
”Vi har pengene og forpligtelsen til samt muligheden for
at gøre en reel forskel. Derfor er det vigtigt, at vi forsøger at
gøre det på bedst mulig vis, og at vi stræber efter at iværksætte de projekter og investeringer, som hjælper de mange
frem for de få,” siger Emily Tow Jackson, der er direktør for
Tow Foundation, en amerikansk familiefond, som arbejder
med den katalytiske model i deres fi lantropiske arbejde.
KATALYSATORROLLEN I CENTRUM
Uanset alle gode intentioner og målsætningen er de fi-
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MEGAKRISER SKÆRPER BEHOV FOR NYE AKTØRER
De syv forbundne globale kriser, der i de kommende år vil afgøre nationernes og virksomhedernes velstand og sikkerhed
✳ De vestlige landes samlede
gæld er i dag oppe på 314 pct. af
BNP – en fordobling siden 1980.
✳ For bare fire år siden var USA’s
samlede offentlige gæld 12.000
mia. dollar, og i dag er den 16.500
mia. dollar.
✳ Europa har siden 2008 mistet
over 5 mio. job.

✳ World Economic Forum
har udpeget ressourcekrige,
som den største trussel mod
global sikkerhed i det 21.
århundrede.
✳ Cyberkriminalitet og
cyberterrorisme er en del af
det globale risikobillede i
den digitale tidsalder.
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✳ Siden Kyoto-protokollen er
CO2-udledningerne i atmosfæren ikke begrænset, men steget.
✳ Klimaændringer indebar
økonomiske tab på næsten 1 pct.
af det globale BNP i 2010,
svarende til 700 mia. dollar.
✳ Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren blev i september
2012 målt til 391 ppm. Det er det
højeste niveau målt de sidste
15 år.
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✳ 1,2 mia. mennesker
lever i ekstrem fattigdom
(under 1,25 dollar om
dagen).
✳ 870 mio. mennesker på
verdensplan er kronisk
underernærede.

MM

✳ Kroniske sygdomme er årsag til 36
mio ud af 56 mio. dødsfald årligt på
verdensplan.
✳ I 2000-2008 voksede sundhedsudgifterne i den vestlige verden dobbelt
så hurtigt som resten af økonomien.
✳ De sidste 30 år er sundhedsomkostningerne i USA mere end
tidoblet, og de udgør i dag op imod 17
pct. af det amerikanske BNP.

✳ Fødevarepriserne er siden
2000 steget til det dobbelte.
✳ Den globale middelklasse
vil ifølge Den Europæiske
Unions Institut for
Sikkerhedsstudier vokse fra
2 mia. i dag til 3,2 mia. i
2020 og 4,9 mia. i 2030.

FIGUR 2 Der er et voksende behov for, at nye aktører træder til og hjælper med at løse nogle af de store globale udfordringer,
som præger samfund verden over.
Kilde — Mandag Morgen.
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✳ 4 mia. mennesker vil i
2020 have utilstrækkelig
adgang til ferskvand.
✳ Energiforbruget vil på
verdensplan stige med 35
pct. frem mod 2035.
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DEN STORE FORSKEL
Forskelle mellem klassisk og katalytisk filantropi
KLASSISK FILANTROPI

KATALYTISK FILANTROPI

Behandle ansøgning

Fonde
Erhvervsliv

Uddele støtte
Offentlig
sektor
Evaluere

MÅL:
Støtte de bedst
mulige projekter

MM

Ildsjæle

MÅL:
Indflydelse på tværs
af sektorer for at
skabe forandring

Den katalytiske filantropi tænker i partnerskaber og arbejder på at igangsætte udvikling, som inddrager en række
aktører på tværs af sektorer.

FIGUR 3

Kilde — Realdania og Mandag Morgen.

lantropiske fonde underlagt store begrænsninger, når de
vælger at påtage sig rollen som forandringsagenter i udviklingen af løsningsmodeller for store komplekse samfundsudfordringer. Her rækker deres økonomi ikke langt,
selv om flere af de fonde, som i dag arbejder med katalytisk
fi lantropi, har milliarder på bankkontoen. For selv om de
samlede donationer fra de fi lantropiske fonde i USA i 2011
var 41 milliarder dollar, ville det f.eks. kun kunne betale for
landets offentlige forbrug i fire dage. Tilsvarende ville de
samlede danske udbetalinger i 2010 fra fonde på knap 6,7
milliarder kr. kun kunne finansiere vores offentlige forbrug
i godt tre og en halv dag.
”Effektiv fi lantropi handler om at kunne skalere sin
indsats og skabe positiv forandring for de mange. En fond
kan ikke drive løsningen af en kompleks problemstilling
på egen hånd. Den globale sultkrise, udviklingen af fremtidens folkeskole eller forebyggelse af hudkræft kan ikke løses af en enkelt fi lantropisk fond. Det har den hverken penge, politisk engagement eller kompetencer nok til. Men via
partnerskaber kan fonden være den udslagsgivende kraft,
der får en forandring til at ske. Det er det spændende ved
fi lantropien”, siger Henrik Mahncke.

Ifølge Mahncke skyldes det også, at fondene netop fokuserer på komplekse områder, som har mange forskellige
stakeholdere og interessenter:
”En fond kan ikke komme ind fra højre og skabe forandringer. Det kræver en omfattende proces og et samarbejde
og partnerskab med de relevante aktører. Når en fi lantropisk fond eksempelvis ønsker at komme mobning i det danske skolevæsen til livs, kræver det, at fonden italesætter og
engagerer alle de relevante stakeholdere i en forandringsproces. Både lærere, elever, forældre, politikere, offentlige
myndigheder og eksperter skal tænkes med,” siger han.
Udgangspunktet for den katalytiske fi lantropi er således,
at fonden ikke kan og ikke skal forsøge at drive en forandring på egen hånd, men derimod agere katalysator for en
positiv udvikling. Fondene inden for den katalytiske fi lantropi indtager rollen som driver for at engagere andre stakeholdere i forhold til en given problemstilling. Se figur 3.
Et konkret eksempel er Bill & Melinda Gates Foundation, der både i forbindelse med det globale sundhedsprogram og det nationale program for bedre uddannelse
samarbejder med regeringer, myndigheder, organisationer, erhvervsvirksomheder og borgere for at sikre bred
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Detroit er ved at udvikle sig til en spøgelsesby, og derfor forsøger den amerikanske Kresge
Foundation gennem partnerskaber med borgere, myndigheder og virksomheder at skabe
en gennemgribende byfornyelsesproces.

opbakning – og dermed størst mulig effekt og værdi af
deres investeringer. Et andet eksempel er den amerikanske Kresge Foundation, som gennem partnerskaber med
borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at skabe
en gennemgribende byfornyelsesproces af Detroit.
Mark Kramer understreger, at det ændrer fondenes
position og funktion markant:
”Inden for den katalytiske fi lantropi er en fond ikke
længere eneansvarlig for at skabe forandring. Dens rolle
bliver i højere grad at bruge sine penge, viden, ressourcer
og netværk til at starte en inkluderende proces, som får
andre med. Den skal sætte en ny dagsorden og engagere
andre i en bredere kampagne for forandring.”
BUSINESS-INSPIRERET FILANTROPI
Den katalytiske fi lantropi har sat nye standarder og skabt
en helt ny model for fondenes donationer. En væsentlig del
af denne består i at samtænke fi lantropien med kommercielle strategier og redskaber. Her er Bill & Melinda Gates
Foundation det åbenlyse forbillede. Fonden har en klar
business-orienteret tilgang til det fi lantropiske arbejde,
hvor en strategisk tænkning, katalysatorrollen og brugen
af partnerskaber er nogle af nøgleordene.
Ved Forbes 400 Summit on Philanthropy, som blev
afholdt i juni sidste år og samlede mere end 150 af USA’s
rigeste fi lantroper, betegnede Bill Gates katalytisk fi lantropi som ”min nye model for donationer”. Han opstillede
i den forbindelse sin vision for den katalytiske fi lantropi.
Han betegnede det som en ny tilgang til det fi lantropiske
arbejde, hvor det at skabe nye markeder og kapitalistiske
tilgange bruges til at ”udvikle langsigtede systemiske løsninger, som kan hjælpe de trængende”.
De fonde, som har en katalytisk tilgang, arbejder i
retning af mere kommercielle og business-orienterede
modeller. Dette kommer til udtryk i deres fokus, organisering, strategisk tænkning, metoder og værktøjer samt i
deres brug af netværk:
Fokuseret indsats. Katalytiske fonde arbejder ud fra en
smal uddelingsstrategi, hvor der zoomes ind på enkelte
problemstillinger for at koncentrere indsatsen. I den traditionelle fi lantropi spreder man typisk sine investeringer
over en lang række emner.
Ny organisering. Katalytiske fonde opruster typisk antallet af ansatte med en ”intrepreneur-profi l” – det vil sige
ansatte, som besidder en række iværksætter-egenskaber
f.eks. i forhold til opbygning af nye koncepter, projekter
og partnerskaber. Dertil kommer, at flere af fondene ansætter et større antal eksperter inden for de områder, som
fonden arbejder med, og tit også dygtige kommunikations- og PR-folk, som kan få skabt opmærksomhed omkring og danne nye partnerskaber i forhold de samfundsudfordringer, fondene fokuserer på.

INTELLIGENCE

Klar strategi og evaluering. De katalytiske fonde har klare
strategiske planer for f.eks. de næste fem eller ti år, som
lægger linjen for deres arbejde. Her beskriver fondene
eksplicit deres fokusområder, deres målsætning og deres
tilgang til partnerskaber. Dertil kommer, at de løbende
evaluerer og måler effekten af deres investeringer. Det
gælder f.eks. for amerikanske fonde som The Willam and
Flora Hewlett Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation og The William J. Clinton Foundation.
Kommunikation. Både The Willam and Flora Hewlett
Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation og The
William J. Clinton Foundation kommunikerer værdien
eller effekten af deres indsats. De fortæller alle tre på deres hjemmeside om, hvad de har lært af deres arbejde, og
hvad effekten har været. ”200 millioner børn er blevet
vaccineret mod livstruende sygdomme som difteri, kighoste, hepatitis B og gul feber inden for det sidste årti”
(Bill & Melinda Gates Foundation). ”Præsident Clintons
vision og lederskab har resulteret i, at mere end 2,6 milliarder mennesker har fået adgang til livsvigtige hiv- og
aidsbehandlinger” (The William J. Clinton Foundation).
Flerstrenget filantropi. De katalytiske fonde arbejder med
en bred vifte af redskaber og metoder. De arbejder med
alt fra forskning, udvikling af ny viden og nye produkter,
igangsættelse af store offentlighedskampagner, direkte
lobbyisme og brug af såkaldte advocacy-teknikker til mobilisering af stakeholdere – herunder økonomiske og politiske ressourcer.
Netværk og videndeling. De katalytiske fonde arbejder i
høj grad netværksdrevet – især i forhold til at engagere
andre stakeholdere. Men det gælder også for den interne
videndeling blandt fondene, hvor man ved at dele viden
med de andre udvikler og kvalificerer sit eget arbejde. Et
eksempel er det europæiske fondssamarbejde EFC, der i
dag har mere end 230 medlemmer, og som arbejder for at
fremme videndeling blandt de europæiske fonde. Et andet
eksempel er medlemmerne af The Giving Pledge. Se tekstboks på næste side. 35 af medlemmerne – herunder Warren Buffett, Bill Gates, Melinda Gates, Pierre Omidyar og
Elon Musk, grundlæggeren af Paypal – afholdt sidste år et
lukket møde, hvor formålet var at hjælpe hinanden med at
blive bedre fi lantroper.
FONDENE HAR GODE FORUDSÆTNINGER
Som udgangspunkt har fondene gode forudsætninger for
at arbejde som forandringsagenter. Deres almennyttige
formål giver dem legitimitet til at påtage sig den rolle, og
deres kapital giver dem muligheden. Dertil kommer, at
deres særegne position i samfundet giver dem friere hænder end andre aktører til at agere på en samfundsudviklende bane.
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DEN NYE FILANTROP
The Giving Pledge er et fi lantropisk koncept undfanget af Bill Gates og Warren Buffet. Ideen er, at støtter
af Giving Pledge forpligter sig til at donere minimum
halvdelen af deres formue til velgørenhed. Da konceptet blev lanceret i 2010, var der 10 velhavende familier, der tilsluttede sig Giving Pledge sammen med
Gates og Buffett. I dag har knap 100 velhavere givet
tilsagn – herunder Facebook-stifteren Mark Zuckerberg, grundlægger af Paypal Elon Musk og fi nansmanden David Rockefeller.

En fond kan tillade sig at have et længere perspektiv
end både politikere, der skal tænke på næste valg, og virksomheder, der overvejende har blikket rettet mod næste
kvartalsrapport. Dette giver fondene friheden til at kaste
sig ud i mere usikre og eksperimenterende projekter, hvor
succesen ikke er givet på forhånd.
Derfor har fondene, ifølge Matthew Bishop, særlige
forudsætninger for at kunne løfte rollen som drivere af
innovative projekter. Se figur 4.
”Fondenes dna giver dem unik mulighed for tage en
risiko, fordi de hverken skal stå til politisk ansvar over for
vælgerne eller agere i forhold til et økonomisk afkast. De
kan derfor påtage sig en række af de opgaver, som staten
ikke magter, og hvor erhvervslivet ikke kan se et kommercielt potentiale,” siger Matthew Bishop.
Samme opfattelse deles af Bill Gates, som i flere omgange har argumenteret stærkt for, at fondene har en helt
unik rolle at spille som drivere af nye og innovative tiltag. I sit essay om katalytisk fi lantropi, som blev bragt
i Forbes Magazine i september sidste år, understreger
han, at denne mulighed skyldes, at fondene som investorer ikke forventer en økonomisk gevinst af deres investeringer, men at projekternes nytteværdi går direkte
til de ”fattige mennesker eller de syge mennesker eller
til samfundet generelt, som alle står til at få et betydeligt
afkast af den type innovationer, som erhvervsliv og regeringer ikke vil forfølge, medmindre den fi lantropiske
sektor går forrest”.
Ud over denne særlige position har fondene ofte et stort
netværk at trække på og en stor portion viden og knowhow i forhold til konkrete problemstillinger. Dels fordi
flere af fondene har en stærk tilknytning til erhvervslivet
– enten fordi de er ejet af virksomheder eller etablerede af
tidligere erhvervsfolk. Og dels fordi de har erfaring med
at arbejde inden for en given problemstilling. Begge dele
øger deres muligheder for at skabe forandring på et højt
vidensniveau og involvere de rigtige partnere.
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DE SMÅ FONDE KAN OGSÅ
Et væsentligt perspektiv ved den katalytiske fi lantropi er,
at det ikke kun er store globale fonde, som har potentiale
i forhold til denne model. Ifølge Henrik Mahncke giver
hele tankegangen en mulighed for, at mindre fonde også
kan komme på banen og være medskabere til store samfundsmæssige forandringer.
”Når det ikke er størrelsen af investeringen, der er afgørende, men derimod fondens evne til at igangsætte og
involvere andre aktører, skaber det helt nye muligheder
for, at mindre fonde kan øge deres effekt og værdiskabelse
markant,” siger han.
Et konkret eksempel på dette er Rockdale Foundation,
som med et årligt budget på 400.000 dollar i løbet af kun
syv år har formået at skabe massiv tilslutning til mikrolån
i Mellemøsten. I løbet af perioden er antallet af mikrolån
vokset fra 40.000 til mere end 3 millioner.
Et andet eksempel er The William J. Clinton Foundation, som ikke selv har en større formue, men som udnytter
det netværk, den tidligere præsident skaber ved at rejse
rundt i verden og mødes med stats- og regeringsledere

INNOVATIONSDRIVERE
Fondes forudsætninger for at skabe innovation –
sammenlignet med den private og offentlige sektor

INNOVATIONSPROJEKT

DEN FILANTROPISKE FOND
DEN PRIVATE
SEKTOR

✳ Markeds- og
profitafhængig
✳ Begrænsede
økonomiske
midler
✳ Kortsigtet fokus

MM

✳ Fleksibel
✳ Langsigtet
✳ Risikovillig

DEN OFFENTLIGE SEKTOR

✳ Vælgerafhængig
✳ Bureaukratisk
✳ Fattes penge

FIGUR 4 Fonde har pga. deres selvstændighed, langsigtede fokus og kapital en bedre mulighed for at skabe
innovation. Den offentlige sektor er vælgerafhængig og
sårbar over for skiftende vælgersympatier og politiske
drillerier. Den private sektor har et kortsigtet fokus i sine
investeringer og er afhængig af markedets op- og nedture.
Kilde — Mandag Morgen.
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for at øge opmærksomheden om nogle af de store globale
udfordringer.
Et tredje eksempel er Tow Foundation, som med kun
fire ansatte har skabt store resultater inden for deres fokusområde, som er at fremme vilkårene for kriminelle
unge. F.eks. er det efter en årelang indsats lykkedes at få
hævet aldersgrænsen for det særlige retssystem for unge,
juvenile court, i staten Connecticut fra 16 til 18 år.
”Ved at bruge den katalytiske tilgang får vi som en lille
spiller langt større muligheder for at skabe værdi og effekt af
vores investeringer inden for et afgrænset område. Vi øger
muligheden for at kunne gøre en forskel for de mange,” siger
Emily Tow Jackson.

det eksempelvis er tre gange så dyrt for den amerikanske
regering at finansiere uddannelse og løn til en børnelæge i
Afrika som for en privat fond.
En af de europæiske fonde, som er langt fremme i forhold til den katalytiske fi lantropi, er den engelske Thomson
Reuters Foundation, som arbejder for at fremme pressefrihed globalt set. Her er vurderingen af modellen også positiv.
“Vi er bevidst gået væk fra en model, hvor vi kun udskriver checks. I stedet har vi besluttet at bruge alle de redskaber

GODE ERFARINGER OG SYNLIGE RESULTATER
De hidtidige erfaringer med katalytisk fi lantropi findes hovedsageligt i USA. Den katalytiske tilgang passer godt til
den position og rolle, som de amerikanske fonde har. USA
har på grund af sine lave skatter og sit beskedne velfærdsniveau en stærk tradition for fi lantropi – herunder også en
fi lantropi, som tager et større ansvar for at løfte nogle af de
opgaver og udfordringer, som i andre dele af den rige verden
ofte varetages af den offentlige sektor. Dertil kommer, at de
fi lantropiske fonde i USA som modydelse for deres skattefritagelse er pålagt at uddele 5 pct. af deres formue hvert år.
Det har skabt en stærk fi lantropisk kultur, hvor fondene har
den samfundsmæssige legitimitet til at spille en aktiv rolle
i udvikling og drift af det amerikanske samfund. Derfor er
det også naturligt, at det er her, den katalytiske fi lantropi
har vundet frem. Se figur 5.
Inden for den amerikanske fondssektor er erfaringerne
med den katalytiske fi lantropi gode. De fonde, som arbejder med denne model, har skabt positive resultater, hvilket
har inspireret til udvikling af nye projekter, koncepter og
tiltag.
”Vores research viser, at de fonde, som arbejder inden
for den katalytiske fi lantropi, selv vurderer, at denne metode er yderst effektfuld, fordi den skaber målbare resultater og øger værdien af deres investeringer markant. Denne
model giver dem mulighed for at blive forandringsagenter
og gøre en betydelig forskel,” siger Leslie Crutchfield.
Det findes der mange eksempler på: Rockdale Foundation har – som nævnt – haft stor succes med udbredelsen
af mikrolån i Mellemøsten. Kresge Foundation har skabt
en helt ny bevægelse for byudvikling i Detroit, hvor både
borgere, virksomheder og myndigheder er deltagere. Ford
Foundation har fået et pilotprojekt med flere undervisningstimer i udvalgte skoler i USA til at blive en del af Obama-regeringens skolepolitik.
Flere af eksemplerne drejer sig om projekter i udviklingslande, som flere af de store fonde – anført af Bill & Melinda
Gates Foundation – har givet sig i kast med. Her viser et
casestudie i Hudson Institutes årlige rapport om privat og
statslig udviklingsbistand, ”Global Philanthropy Index”, at

Fondes totale donationer, pct. af BNP, 1971-2011
(justeret for inflation)
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FIGUR 5 De amerikanske fonde har i mange år spillet en
vigtig rolle i udviklingen af det amerikanske samfund –
og der er en stærk filantropisk kultur i USA.
Kilde — Giving USA.
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og den viden, vi har, til at fremme ideen om retsstaten og
pressefrihed. Vi giver derfor ikke længere penge, men tilbyder det, vi er bedst til: nyheder, information og netværk,
som skaber handling. Siden indførelsen af denne strategi er
vores effekt og værdiskabelse øget markant,” siger Monique
Villa, som er direktør for fonden.
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12 store danske fonde, antal medieomtaler, 2002-2012

Realdania

DANSKE FONDE ER VED AT VÅGNE
Den danske fondssektor adskiller sig på flere områder markant fra den amerikanske. Der er f.eks. ikke noget lovkrav
om, at en bestemt procentdel af formuen skal uddeles. Og
der eksisterer heller ingen stærk kultur for, at fondene indtager en aktiv rolle som drivere af samfundet.
Men ifølge Anker Brink Lund, som er professor og forskningsleder ved CBS Center for Civilsamfundsstudier, er der
tiltagende pres på fondene for at tage et større ansvar for udviklingen af samfundet – og dermed er der så småt sat en
bevægelse i gang, der går i retning af den amerikanske måde
at operere på.
”Vi er i Danmark meget langt fra amerikanske tilstande,
men i en tid, hvor riget fattes penge og velfærdssamfundet
er under voksende pres, er der mere end nogensinde før brug
for, at fondene påtager sig et større samfundsansvar – og det
vil blive et stigende krav fra offentligheden,” siger han.
Anker Brink Lund understreger, at det ikke kun handler
om at gøre noget nyt og anderledes, men også om at blive
bedre til at vise, hvad fondene faktisk gør.
”Fondene er i dag under større pres for at dokumentere
almennyttig værdiskabelse. Der er en tiltagende debat om
fondenes forpligtelser og mulige bivirkninger i forhold til almenvellet, og der er et voksende fokus på, hvordan fondene
skaber værdi sammen og hver for sig.”
Dette understøttes af ”Den Danske Fondsanalyse 2012”,
der er udarbejdet af konsulentfirmaet Kraft & Partners,
og som viser, at mediedækningen af de store fi lantropiske
fonde i Danmark er steget markant i de sidste år. Se figur 6.
”Vi kan se, at fondene træder mere frem i offentligheden, og at de fylder markant mere nu, end de gjorde tidligere. Det er et tegn på, at der er mere fokus på, hvilken rolle
de spiller og kan spille i samfundet,” siger Lars Bo Pedersen, som er seniorkonsulent i Kraft & Partners og ansvarlig
for fondsanalysen.
Dertil kommer, at Erhvervsfondsudvalget i december
sidste år offentliggjorde en næsten 600 sider lang udredning om de erhvervsdrivende fonde. Udvalget blev nedsat
af regeringen i foråret 2012 med den opgave at se nærmere
på behovet for at styrke det offentlige tilsyn. Udredningen
kommer med en række anbefalinger til et fælles kodeks for
god fondsledelse og en række ændringsforslag i fondslovgivningen, som går i retning af øget kontrol og større krav til
fondenes åbenhed.
I en række af de største fonde er der også en erkendelse
af, at behovet for og kravet til, at fondene tager et større
ansvar, er voksende.

OFFENTLIGHEDENS FOKUS PÅ
FONDENE ØGES

Der er generelt et tiltagende fokus på fondene
fra offentlighedens side. Antallet af mediehistorier er
steget markant i perioden 2002-2011. Dette i særdeleshed
i forhold til de helt store filantropiske fonde.
FIGUR 6

Note — Undersøgelsen baserer sig på landsdækkende medier.
Kilde — Den danske fondsanalyse 2012, Kraft & Partners og Mandag
Morgen

”Det er, som om den fi lantropiske sektor har sovet tornerosesøvn i 100 år, men nu er ved at vågne op. Der er ikke
tvivl om, at de danske fonde er på vej mod at tage en større
grad af samfundsansvar. Vi ser flere og flere fi lantropiske
virksomheder, der har erkendt, at de må gøre noget mere
– de er synlige og proaktive og bruger flere og flere redskaber i værktøjskassen for at øge effekten og værdien af
deres fi lantropiske aktiviteter. Og fondene har et kæmpe
potentiale for i endnu højere grad at påtage sig rollen som
samfundsudviklere,” siger Flemming Borreskov, direktør
i Realdania.
Alligevel er udviklingen mod en mere katalytisk tilgang
stadig undtagelsen i den danske fondssektor. Ifølge Henrik
Mahncke er de klassiske fonde, der deler gaver ud, stadig de
absolut mest udbredte. Af de nuværende ca. 14.000 fonde er
der kun en beskeden del, som arbejder strategisk, og et absolut fåtal, der arbejder direkte med den katalytiske model.
Ifølge Mandag Morgens egen kortlægning drejer det sig
om bl.a. Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Veluxfondene, Mary-Fonden, Egmont Fonden og TrygFonden.
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Den danske fondssektor er således helt domineret af den
klassiske fi lantropi, mens den mere business-inspirerede filantropi med brug af partnerskaber, strategier og effektmål
er et ret ubeskrevet blad.
Dette billede understøttes af Mandag Morgens afdækning
af de ti største fondes uddelinger i 2011. Her anvender flertallet stadig klassiske donationer forankret i en bred uddelingsstrategi, som tilgodeser flere forskellige områder og sektorer.
Et eksempel er Augustinus Fonden, som i 2011 uddelte i alt
144 millioner kr. på otte vidt forskellige områder – fra sygdomsbekæmpelse og udlån af musikinstrumenter til kirkelige og religiøse formål. Nordea-fonden er et andet eksempel.
I 2011 uddelte fonden 150 millioner kr., som blev fordelt på
sundhed, natur, kultur, motion og anden velgørenhed.
De få fonde, som i Danmark bevæger sig i retning af en
mere katalytisk tilgang, har en langt mere smal uddelingsstrategi, der understøtter deres hovedfokus. Et eksempel er
TrygFonden, hvis hovedfokus er at skabe større tryghed i
Danmark. Fonden uddelte i 2011 500 millioner kr. – fordelt
på tre kerneområder: 35 pct. af pengene gik til projekter inden for sikkerhed, 38 pct. gik til projekter inden for sundhed, og 27 pct. gik til indsatser inden for trivsel. Tilsvarende
gav Realdania i 2011 669 millioner kr. til projekter, der har
den fælles overskrift, at de skal medvirke til at skabe udvikling og forandring af det byggede miljø i Danmark.
DEN KATALYTISKE FREMTID ER LYS
En mere katalytisk tilgang til fi lantropien forudsætter ifølge Henrik Mahncke nytænkning af fondenes kultur, position og forpligtelser:
”Den fi lantropiske sektor som helhed er fortsat på et beskedent udviklingsstadie i forhold til at være driver for egentlige sociale og samfundsmæssige forbedringer. Der er store
muligheder for, at fondene kan skabe større værdi af deres
formuer, hvis de formår at geare sig til at spille en mere aktiv og synlig rolle. Men det stiller krav til nytænkning og

udvikling af fondene,” siger Henrik Mahncke.
I den sammenhæng er den danske fondssektor dog
langtfra et særtilfælde. Trods enkelte frontløbende fondes
arbejde med den katalytiske fi lantropi er den fi lantropiske
sektor internationalt set stadig præget af gamle dogmer og
traditionel tilgang til fi lantropi. Et amerikansk studie viser
eksempelvis, at kun 3 pct. af de amerikanske fonde arbejder
strategisk med deres erfaringer, dvs. opsamler feedback fra
deres gennemførte projekter og bruger dette til at justere
den fremtidige kurs.
”Den fi lantropiske model er stadig forbeholdt et fåtal.
Kun omkring 10 pct. af de amerikanske fonde arbejder i
dag med inspiration fra den katalytiske fi lantropi, men
frontløberne er dog flere af de allerstørste fonde,” siger
Mark Kramer.
Blandt de eksperter, som Mandag Morgen har talt med,
er der dog enighed om, at udviklingen af den katalytiske
fi lantropi kun vil gå én vej – og det er fremad.
”Potentialet for denne metode er så stort, at der er grund
til at tro, at katalytisk fi lantropi inden for en generation
vil blive den mest almindelige og mest anvendte model for
fondene. Det skyldes, at der i fondssektoren på globalt plan
er en voksende bevidsthed om de store problemer, verden
står over for. Og at der fra omverdenens side er et tiltagende
krav om, at fondene træder i karakter og tager ansvar,” siger
Leslie Crutchfield.
Dette understøttes af Matthew Bishop, som mener, at de
nuværende katalytiske fonde vil være med til at drive modellen frem.
”Der er et momentum for denne type fi lantropi de kommende år. Dels fordi der er brug for nye fi nansieringskilder, og dels fordi flere meget synlige fonde har fundet ud af,
hvordan den metode virker, og hvad de kan skabe af forandringer med denne tilgang til deres fi lantropiske arbejde.
De vil, hvis deres succes fortsætter, inspirere flere til at gå
denne vej,” forudsiger Matthew Bishop.
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Lynguide
til katalytisk
filantropi
Den katalytiske filantropi udstikker linjerne for en ny model for
filantropisk arbejde. Dette ses tydeligt hos frontløberne på området, som
har nydefineret deres rolle og taget helt nye arbejdsredskaber i brug.
Dermed fremstår de som rollemodeller for en ny filantropisk kultur, der
baserer sig på en fælles forståelse og et fælles begrebsapparat, som tegner
rammen for deres aktiviteter.
Følgende er en præsentation af seks konkrete veje til, hvordan man som
filantropisk fond kan arbejde med den katalytiske model. Dermed er
de en brugbar guide til de fonde, der ønsker at dreje deres filantropiske
aktiviteter i den retning. Guiden er ikke en endegyldig opskrift på,
hvordan man får succes som katalytisk fond, men anviser de seks primære
”knapper”, som fondene skal dreje på for at nærme sig den model.
Anvisningerne baserer sig på eksempler fra førende katalytiske fonde, en
række ekspertinterview, en rundbordsdiskussion om katalytisk filantropi
med en række af de største danske fonde og den eksisterende internationale
litteratur på området.
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1

Kend dit
problem

Inden for den katalytiske fi lantropi zoomer den enkelte
fond ind på udvalgte udfordringer. Denne fokusering udgør ledetråden for alle dens aktiviteter. Hele den katalytiske fonds strategi – etablering af et konkret projekt, uddeling af et beløb, aktivering af interne ressourcer, etablering
af partnerskaber og måling af effekt – er baseret på valg af
fokusområde. Det gælder også en omfattende analyse af
problemets årsag og omfang, herunder et strategisk valg
af, hvor fonden kan og skal gøre en forskel inden for det
pågældende område.

2

Du er
katalysator

Inden for den katalytiske fi lantropi arbejder fondene med
store sociale og samfundsmæssige udfordringer. Derfor
er den enkelte katalytiske fond afhængig af andre aktører
i forhold til at gøre en reel forskel. At igangsætte og drive
stærke partnerskaber er derfor afsættet for ethvert initiativ
fra en katalytisk fond. Formålet med partnerskaberne er at
styrke og støtte de stakeholdere, som allerede er engagerede
i den pågældende udfordring, eller som er relevante at inddrage. Det drejer sig om at etablere et langsigtet og bredt
samarbejde, som går på tværs af aktører og sektorer.

3

Innovation
er dit es

At løbe risici og igangsætte eksperimenter er ledetråden
i den katalytiske fi lantropi. De katalytiske fonde bruger
deres særlige placering i samfundet som en væsentlig ressource i deres arbejde. De har en frihed til at løbe risici og
igangsætte eksperimenter, som samfundets andre aktører
ikke har. Det giver de katalytiske fonde en unik mulighed
for at blive drivere af innovation og nytænkning, som kan
føre til udvikling af nye løsninger.

4

Din valuta
er dig

Inden for den katalytiske fi lantropi er den enkelte fonds
egne kompetencer, egen viden og eget netværk en helt afgørende ressource. Fondene er ikke længere donorer, der
blot udskriver checks, men aktive kompetencepartnere, der
tager del i at drive udviklingen af løsningerne frem – og er
med hele vejen. De katalytiske fonde baserer således deres
arbejde på stærke in-house-kompetencer i forhold til viden,
kommunikation, netværksarbejde og projektstyring. For at
gøre dette skal der gennemføres en omfattende intern professionalisering med den målsætning, at den katalytiske
fond skal kunne levere andet og mere end blot penge.

5

Kommuniker om
dine aktiviteter

Åbenhed, åbenhed, åbenhed – det er mantraet inden for
den katalytiske fi lantropi, hvor fondene er meget synlige og
eksplicit anvender en proaktiv kommunikation for at øge
effekten af deres arbejde. De katalytiske fonde fokuserer således i høj grad på strategisk kommunikation, som kan legitimere fondens arbejde og bidrage til at engagere og påvirke
relevante stakeholdere i samfundet. Den katalytiske fi lantropi sætter hermed nye standarder for graden af fondenes
dokumentation og åbenhed. Det gælder både i forhold til
de konkrete aktiviteter og projekter og i forhold til fondens
organisation, økonomi og målsætninger.

6

Mål på din
effekt

Den katalytiske fi lantropi hænger uløseligt sammen med
effektmåling. Blandt de katalytiske fonde er der et udpræget fokus på udvikling af klare og målbare effektmål og på
løbende at dokumentere effekten og værdien af fondenes
arbejde. Fondene fokuserer ikke kun på værdien af deres
egne indsatser, men anvender også nationale og globale statistikker til at følge den brede udvikling inden for en given
problemstilling. Succeskriteriet er derfor ikke kun ”hvad
du gør”’, men i højere grad ”hvad vi gør”.
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Internationale
frontløbere
definerer best
practise
Bill & Melinda Gates Foundation, Kresge Foundation og Ford Foundation
er alle eksempler på den nye generation af fonde. De repræsenterer en ny
måde at tænke filantropi på, hvor den katalytiske filantropi er en af de
primære modeller i deres arbejde. I Danmark er erfaringerne stadig meget
begrænsede. Men enkelte danske fonde har igangsat projekter, hvor de
arbejder ud fra den katalytiske model.
I det følgende præsenteres ti eksempler på, hvordan de internationale
frontløbere arbejder med den katalytiske model.
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Bill og Melinda Gates Foundation viser internationalt
lederskab i GAVI-alliancen

TrygFonden skaber en målbar forskel
i nye alliancer

2.

7.
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Rockdale Foundation laver store forandringer
med små beløb
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Fra familiefond til katalytisk
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Den katalytiske
overbygning

Tow Foundation redder unge kriminelle med
banebrydende metoder

Realdania er klar til at blive
en katalytisk aktør
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Fra dagsorden til social forandring

Fonden uden formue

Thomson Reuters Foundation er en af de frontløbende
europæiske fonde

William J. Clinton Foundation viser, at netværk
kan være vigtigere end penge
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10.

Den nye byudvikler

Samarbejde om handikappede

Kresge Foundation skaber sociale forandringer
i nye partnerskaber

ONCE forøger værdien af deres filantropiske arbejde
i samarbejde med Microsoft
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Gates-alliancens kamp
mod malaria

Den absolut største og mest synlige katalytiske fond på den internationale
scene er Bill & Melinda Gates Foundation. Den står som bannerfører for
den tænkning og de redskaber, som i dag tegner den katalytiske filantropi.
IFØLGE WHO er 200 millioner børn blevet vaccineret mod
livstruende sygdomme som difteri, kighoste, hepatitis B og
gul feber inden for det sidste årti. Hermed er mere end 5,4
millioner fremtidige dødsfald blevet forhindret.
Det er resultatet af en massiv satsning på at forbedre
sundhedsmulighederne for børn i verdens fattigste lande,
som er initieret og drevet frem af Bill & Melinda Gates
Foundation – med den katalytiske fi lantropi som model.
Bill & Melinda Gates Foundation har siden oprettelsen i
1994 haft forbedring af den globale sundhed som et af deres
tre strategiske indsatsområder og har herunder haft fabrikation og distribution af vacciner som deres primære prioritet.
Som led i denne strategiske satsning oprettede fonden
med en bevilling på 750 millioner dollar The GAVI Alliance
i 2000. Målet var at skabe en samlet, ambitiøs og bæredygtig indsats, der skulle forbedre mulighederne for at redde
børns liv og øge deres helbredsmuligheder ved at udvide
adgangen til vaccinationer i de fattige lande.
Fonden har med arbejdet i alliancen placeret sig selv som
en katalysator for et vidtfavnende partnerskab om denne
dagsorden og har derigennem formået at mobilisere en indsats, som rækker langt ud over fondens egne midler. Alliancen blev skabt som et offentlig-privat partnerskab, som i
dag tæller en bred vifte af de relevante aktører på området.
Blandt de involverede parter er en række regeringer i
udviklingslandene, UNICEF, WHO, Verdensbanken, civilsamfundet, vaccinefabrikanter og diverse sundheds- og
forskningsinstitutioner, som alle er økonomisk forpligtede
til at fremme vaccinationer i udviklingslande. Bill & Melinda Gates Foundations fokus har således været at skabe en
medfinansieringsmodel for – som fonden selv formulerer
det – ”at sikre langsigtet forpligtelse og fortsatte investeringer i udviklingen af området”. Fonden selv har siden oprettelsen doneret yderligere 1,8 milliarder dollar til alliancen.
The GAVI Alliance fungerer som katalysator for udvikling af området på en række forskellige niveauer. Alliancen arbejder således med at skabe øget opmærksomhed om
vaccination og er også direkte involveret i bl.a. produktudvikling af vacciner, oprettelse af distributionskanaler og
forhandling af købsaftaler mellem lande og producenter.
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Hermed indgår fonden og dens samarbejdspartnere i hele
værdikæden i forhold til at øge andelen af vaccinerede børn
i verdens fattigste lande.
I arbejdet er det derfor heller ikke det enkelte projekts
resultater, som er succeskriteriet. Det er i højere grad ud-

POSITIVE RESULTATER
Dækning af vaccinationer i fattige lande, pct.
DTP3-vaccine – en
vaccine mod difteri,
kighoste og stivkrampe.
Dækning i
udviklingslande

HepB-vaccine – en
vaccine mod hepatitis B.
Hib-vaccine – en
vaccine mod meningitis.
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FIGUR 1 Gennem The GAVI Alliance har Bill & Melinda
Gates Foundation skabt synlige resultater i forhold til at
udbrede muligheden for, at verdens fattigste børn kan få
vacciner mod livstruende sygdomme som meningitis og
difteri.
Kilde — Bill & Melinda Gates Foundation.
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viklingen af de globale data, som bruges som benchmark
for arbejdet. Og resultatet er opsigtsvækkende: Inden for
alliancens korte levetid er tilgangen til vacciner i verdens
fattigste lande øget markant. Se figur 1.
Alliancens erklærede mål er at fastholde sin indsats i
fremtiden. Frem mod 2015 forventer alliancen at kunne
medvirke til en fremskyndelse i adgangen til en række nye
vacciner, som ifølge alliancens egen strategi vil kunne spare
yderligere 4 millioner menneskeliv.
Alliancen er blot et blandt mange eksempler på Bill &
Melinda Gates Foundations katalytiske tilgang til fi lantropi,
som har været medvirkende til, at fonden i dag er en interna-
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tional rollemodel. Fonden har påtaget sig at arbejde med en
række store globale udfordringer og forsøger at igangsætte
forandringer, som kan forbedre levestandard, sundhedstilstand og uddannelsesmuligheder især i verdens fattigste
lande, men også i USA.
Fondens arbejde er gennemsyret af den opfattelse, at selv
om fonden kan meget, afhænger dens effekt af evnen til at
engagere andre. I Bill & Melinda Gates Foundations strategi
for deres sundhedsprogram hedder det f.eks.: “Vi er kun én
part i det store globale sundhedsbillede. Vores ressourcer er
små i forhold til de globale behov og i forhold til de lande,
som giver penge til området”.

Da mikrofinansiering
kom til Mellemøsten

Rockdale Foundation er en af de første fonde, som arbejdede med katalytisk
filantropi. Den er et godt eksempel på, at små beløb kan medføre store
forandringer.
ROCKDALE FOUNDATION har med sit arbejde med
udviklingen af mikrofinansiering i de arabiske lande sat
et markant fodaft ryk på den katalytiske fi lantropi. Fondens arbejde i 00’erne anses i dag for et af de bedste eksempler på, at mindre investeringer og tiltag fra en fi lantropisk fond kan katalysere store forandringer.
Rockdale Foundation igangsatte ved udgangen af
90’erne en række initiativer for at skabe større opmærksomhed om mikrofinansiering som en brugbar lånemodel i de arabiske lande. Bob Patillo, som er en velhavende
ejendomsmægler fra Atlanta og stifter af fonden, oplevede på en rejse til Cuba, at mange mennesker havde gavn
af mikrolån. Derfor undrede han sig over, at denne form
for lånemodel på daværende tidspunkt stort set var ikkeeksisterende i de arabiske lande.
Hvor der i 1999 var flere millioner, der benyttede sig
af denne type lån i Asien og Latinamerika, var der kun
oprettet ca. 40.000 mikrolån i de arabiske lande.
Rockdale Foundation indledte derfor et omfattende
arbejde for at afdække, hvorfor mikrofinansiering var et
næsten ubeskrevet blad i Mellemøsten. Fonden erfarede,
at langt hovedparten af litteraturen omkring mikrolån
ikke var tilgængelig på arabisk, og derfor hyrede Rock-

dale Foundation en række oversættere, så det blev muligt
at læse den relevante litteratur på arabisk.
Derudover fandt fonden ud af, at den organisation,
som på daværende tidspunkt stod for mikrolån i regionen, kun havde en person ansat, havde få indtægter og
ingen forretningsplan. Rockdale Foundation hjalp derfor
med de nødvendige midler til at udvikle og professionalisere organisationen.
Et tredje fokuspunkt i fondens arbejde blev at ændre
regionens status som et overset marked for de store globale mikrolångivere. Derfor iværksatte fonden en række
forskningsprojekter og studier om mulighederne og behovet for at yde denne form for lånestøtte i regionen. Og
fonden sørgede også for, at resultaterne blev formidlet ud
til de relevante internationale stakeholdere.
Den brede palet af tiltag illustrerer den flerstrengede
tilgang, som Rockdale Foundation havde til opgaven. Det
handlede ikke blot om at give penge til udviklingen af et
nyt center eller til en publikation, men at kigge på hele
problematikken fra alle sider for at kunne udvikle den
infrastruktur og viden, som var nødvendig for at få lånemodellen til at blomstre i regionen.
Udgifterne til Rockdale Foundations aktiviteter beløb
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sig i en syvårig periode til 400.000 dollar om året. Men
i løbet af de syv år steg antallet af mikrolåntagere i regionen fra de beskedne 40.000 til over 3 millioner mennesker. Og det var ikke kun på antallet af låntagere, at
fondens arbejde havde effekt. Projektet har også fungeret
som en katalysator for en opskalering af hele apparatet
omkring mikrolån. Initiativet fi k således tiltrukket en
række nye parter og aktører, som sammen arbejder for at
fremme mikrolån i den arabiske verden. I løbet af de syv
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år kom der således 50 nye institutioner, der – støttet af
18 globale fi lantropiske fonde – opererer med mikrolån
i regionen.
Derfor står Rockdale Foundations sammentænkning
af partnerskaber, initiativer og fokusområder stadig i
dag som et af de bedste og mest omtalte eksempler på,
hvordan denne tænkning kan skabe store forandringer
og udviklingsmuligheder for de fi lantropiske fonde, uden
nødvendigvis at kræve store økonomiske pengesummer.

Fra familiefond
til katalytisk frontløber

Tow Foundation er eksemplet på den lille amerikanske familiefond, som
tog springet fra den traditionelle filantropi til den katalytiske filantropi – og
skabte større værdi af fondens arbejde.
PARTNERSKABER og såkaldt advocacy er de primære redskaber for den mindre amerikanske familiefond Tow Foundation i arbejdet med at forbedre forholdene for samfundets udsatte. Tow Foundation arbejder bevidst og strategisk
med den katalytiske fi lantropi ved at være katalysator for en
ambitiøs satsning på at skabe bedre forhold for især unge
kriminelle. Fonden fungerer selv som den centrale aktør,
der engagerer relevante stakeholdere, driver dagsordenen
frem og forsøger at lede processen mod en forbedring af de
unge kriminelles muligheder.
Tow Foundation er en historie om den traditionelle
og lokalt forankrede fond, som i løbet af et årti blev til en
succesfuld katalytisk fond, der opererer både regionalt og
nationalt. Tow Foundation blev i 1998 etableret som en
traditionel familiefond med den klassiske donorrolle, men
igangsatte i løbet af 00’erne et ambitiøst strategisk skifte for
at bevæge sig ind på den katalytiske bane. Processen førte
til, at fonden målrettede sit fokus til de socialt udsatte og
herunder de unge kriminelle. Derudover adopterede fonden en række katalytiske redskaber. Baggrunden for skiftet
var et ønske om at skabe mere værdi og effekt af fondens
investeringer.
”Hvis du vil gøre en forskel for 10 eller 15 mennesker, kan
velgørenhed og donationer gøre meget, men hvis du vil skabe
værdi for de mange, kræver det langt mere end blot penge.
Det kræver en proces, hvor de rigtige aktører involveres, og
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hvor man målrettet og langsigtet arbejder for at skabe forandringer på et langt højere niveau,” siger Emily Tow Jackson,
som er CEO for fonden og datter af fondens stifter, Leonard
Tow, som er tidligere direktør i reklame- og telebranchen.
Ifølge Emily Tow Jackson var processen ikke ukompliceret, og derfor var det heller ikke noget, fonden bare gjorde.
”Der var i starten en vis usikkerhed om, hvorvidt fonden
kunne og skulle bevæge sig i retning af en mere katalytisk
tilgang. Derfor begyndte vi i det små, men i dag er vi blevet
langt mere ambitiøse og bevidste om, hvilke muligheder vi
har for at gøre en forskel. Vi oplever, at vi lige pludselig kan
skabe værdi på et langt højere niveau og hjælpe mange flere,”
siger Emily Tow Jackson.
Et konkret eksempel på fondens nye arbejdsmetode er
”The Juvenile Justice Initiative”. Formålet med projektet er
at forbedre vilkårene og livsmulighederne for de børn og
unge, som har været i kontakt med retssystemet i den amerikanske stat Connecticut. Dette forsøger fonden – i samarbejde med en række relevante stakeholdere – at gøre gennem
en bred og koordineret indsats for at skabe større forståelse
i offentligheden for, at de kriminelle unge udgør en ressource. Og derudover forsøger man at påvirke politikerne til
at gennemføre en række lovmæssige forandringer, som kan
bidrage til, at de kriminelle unge kan få en ny chance for at
få et bedre liv.
I ”The Juvenile Justice Initiative” arbejder Tow Foun-
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DET EFFEKTFULDE PARTNERSKAB
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FIGUR 2 Gennem partnerskaber har Tow Foundation på kort tid skabt markante forbedringer i forhold til unge kriminelles
muligheder i Connecticut. Der investeres langt flere penge i unge kriminelle, samtidig med at antallet af unge, der er i
berøring med retssystemet og får en dom, er faldet markant.
Note 1 — Den amerikanske retsinstans, der behandler sager med kriminelle unge.
Kilde — Tow Foundation.

dation i høj grad gennem partnerskaber med en række af
de organisationer, som arbejder med at fremme de unge kriminelles vilkår. Derudover er fonden engageret i en række
nationale netværk med andre fonde, som opererer inden
for samme felt. F.eks Youth Transition Funders Group og
Council on Foundations.
Med fondens egne ord har denne form for videndeling
“givet værdifuld støtte til vores arbejde og hjulpet med at
sikre, at de opnåede succeser i Connecticut har vundet genlyd i hele landet”.
Fonden arbejder derudover med advocacy ved hele tiden at forsøge at sætte de udfordringer, som unge kriminelle står over for, på dagsordenen hos politikerne, offentligheden, medierne m.v. for at fremme udformningen af
bedre og mere retfærdig lovgivning på området.
Et af initiativerne på dette område er ”The Connecticut Juvenile Justice Alliance”, som Tow Foundation er grundlægger af. Det er en alliance – bestående af familier, offentlige

myndigheder og fonden – som har været i stand til at påvirke statens lovgivning på området – bl.a. i forhold til den
kriminelle lavalder og overrepræsentationen i retsystemet af
unge fra minoritetsgrupper.
Indsatsen fra fonden er bl.a. motiveret af en række forskningsresultater, der viser, at risikoen for, at den enkelte unge
bliver i det kriminelle miljø, øges markant, hvis straffen afsones i et fængsel for voksne.
Resultatet af fondens arbejde i de sidste 10 år er bemærkelsesværdigt. I 2010 blev aldersgrænsen for behandling af
kriminelle ved de almindelige domstole hævet fra 16 til 18
år. Dertil kommer, at antallet af unge, som er i kontakt med
retssystemet, næsten er blevet halveret, og antallet af unge,
som får en decideret dom, er reduceret fra 473 til 164. Se
figur 2.
Tow Foundation arbejder i dag med at opskalere deres
succes ved bl.a. at forsøge sig med samme type projekt i staten New York.
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Fra dagsorden
til social forandring

Thomson Reuters Foundation arbejder målrettet med den katalytiske
filantropi. Dermed har fonden positioneret sig som en af de frontløbende
europæiske fonde på dette område.
NYHEDER OG INFORMATION driver social forandring. Det er grundtanken i den engelske fond Thomson
Reuters Foundations arbejde. Fonden blev grundlagt i
1982 af verdens førende nyhedsbureau, Reuters, og den
baserer sit fi lantropiske arbejde på den mangeårige viden
om medier og de stærke journalistiske kompetencer, som
Reuters besidder.
Thomson Reuters Foundation arbejder bevidst ud fra
en katalytisk tilgang. Den forsøger bl.a. at sætte dagsordener, formidle viden, øge tilgængeligheden til information og skabe bedre juridiske vilkår for at fremme sociale
forbedringer – med fokus på de steder i verden, hvor information og demokratiske rettigheder er en mangelvare.
Det overordnede formål er at skabe social forandring,
styrke retsstaten og øge pressefriheden.
Thomson Reuters Foundation er bevidst gået væk fra
modellen om bare at udskrive checks og har i stedet valgt
at bruge de redskaber og den ekspertise, man besidder:
”Vi giver ikke donationer mere, men giver det, vi er
bedst til: nyheder, information og netværk, som muliggør
handling. Troværdig information er, hvis det når dig på det
rette tidspunkt, som en form for støtte og en vigtig forandringsagent,” siger direktør for fonden, Monique Villa.
Fondens arbejde handler således i høj grad om at sætte
en social udfordring på dagsordenen ved hjælp af konferencer, meningsmålinger og ekspertrapporter – og at samarbejde med både ngo’er og virksomheder verden over. I
sit arbejde sætter fonden spot på nogle af de store globale
udfordringer, f.eks. kvinders rettigheder, trafficking og
bæredygtighed.
Tre initiativer udgør fundamentet for Thomson Reuters
Foundations arbejde:
TrustLaw er i dag verdens største markedsplads for gratis
juridisk hjælp. TrustLaw yder rådgivning til sociale entreprenører og ngo’er verden over, men arbejder også med at
fremme den form for retshjælp. Initiativet har i dag mere
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end 1.000 medlemmer, der repræsenterer over 250 advokatfirmaer. I 2012 ydede TrustLaw gratis retshjælp for 24
millioner dollar.
AlertNet er en webbaseret nyhedsservice, som dækker kriser på globalt plan, f.eks. jordskælvet i Haiti. Det er primært
målrettet nødhjælpsarbejdere og sigter mod at give dem
bedre information og øge deres muligheder for videndeling.
TrustMedia er et journalist- og medietræningsprogram,
der uddanner journalister verden over og dermed forsøger
at højne den journalistiske standard. 10.000 mennesker
fra 170 forskellige lande har hidtil været igennem dette
program. I forbindelse med etablering af mere lokalt forankrede medieprojekter indgår Thomson Reuters Foundation også partnerskaber med lokale aktører. Dette gælder
eksempelvis Aswat al-Iraq, som er Iraks første uafhængige nyhedsbureau, og Aswat Masriya, som er en egyptisk
hjemmeside, der dækker politiske nyheder. Under valget
i Egypten nåede hjemmesiden mere end 50.000 unikke
besøgende om ugen, og siden da er den også begyndt at
dække kvinders rettigheder og erhvervsliv i Egypten.
Inden for Thomson Reuters Foundation er man helt på det
rene med, hvordan den katalytiske model kan anvendes
med succes. Ifølge Monique Villa er denne model afgørende for at skabe store forandringer:
”Katalytisk fi lantropi virker og kan have en effekt,
der spreder sig langt ud over det enkelte projekt. Vi har
en række eksempler på, at vi kan skabe store sociale forandringer og sætte ting på dagsordenen, som katalyserer
social forandring. Det gælder f.eks. vores årlige måling af
kvinders rettigheder, som bruges af menneskerettighedsforkæmpere i bl.a. Indien til at advokere for forandring.
Takket være denne model har vi øget vores effekt og også
fået langt mere kontrol over, hvor vores ressourcer bruges,”
siger hun.
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Den nye
byudvikler

Partnerskaber har været et af de primære redskaber for Kresge Foundation
i arbejdet med at skabe sociale forandringer. Fonden er et godt eksempel på,
hvordan partnerskaber kan skabe opbakning til større sociale forandringer.
SPØGELSESBY
Antal indbyggere i Detroit 1830-2010
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DETROIT oplever i disse år en massiv udflytning fra byen.
I bilindustriens kronede dage var indbyggertallet på mere
end 1,8 millioner, hvilket gjorde Detroit til USA’s femtestørste by. I dag er Detroit med lidt over 700.000 indbyggere kun nummer 18 på listen over USA’s største byer. Nedturen er dog næppe slut, for antallet af indbyggere falder
stadig. Se figur 3.
Det har skabt en række problemer i forhold til Detroits
bymiljø, fordi næsten en tredjedel af byen er forladt. Det
betyder øde kvarterer, tomme huse, forladte erhvervsejendomme og lukkede skoler, biblioteker og politistationer.
Detroit er med andre ord ved at blive en spøgelsesby.
Dette er baggrunden for et ambitiøst byudviklingsprojekt, som den amerikanske Kresge Foundation – med
hovedsæde i Detroit – igangsatte i 2010. Den familieejede
fond har en formue på ca. 20 milliarder kr., som stammer
fra den amerikanske supermarkedskæde Kmart. Kresge
Foundation startede en proces, der gik ud på at samle byens fi lantropiske fonde, offentlige myndigheder og private
aktører om en storstilet redningsplan for byen.
Partnerskabet resulterede i en 357 sider lang plan, ”Detroit Future City”, som blev offentliggjort i januar i år. Heri
udstikkes linjerne til en storstilet revitalisering af byen,
som kan øge antallet af job og forbedre økonomien for byens borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.
Dermed er arbejdet dog ikke slut, for i forbindelse med
offentliggørelsen af planen annoncerede fonden, at den
over de kommende fem år vil donere 150 millioner dollar
som et bidrag til at realisere de visioner og ideer, som udstikkes i "Detroit Future City".
Projektet er dermed et godt eksempel på den katalytiske fi lantropi, hvor en fond ikke længere agerer alene og
giver en enkelt donation, men forpligter sig til et længere
og sejt træk i partnerskab med andre. Årsagen til dette er
den enkle erkendelse, at projektet simpelthen er så stort, at
det ikke ville kunne løses af en enkelt fond alene – et par
hundrede millioner dollar ville ganske enkelt ikke række
langt. Det er heller ikke en problemstilling, som kunne lø-

FIGUR 3 Detroit var engang en blomstrende bilby. Men
indbyggertallet er de seneste 10 år faldet med 25 pct. og
er i dag på samme niveau, som det var for 100 år siden.
Kilde — The Daily Mail, Census Bureau.

ses af den offentlige sektor alene eller en af de store bilfabrikanter. En løsning forudsætter en fælles indsats, hvor alle
byens stakeholdere bidrager til ideen og den opbakning,
som er forudsætningen for at skabe reel udvikling.
I processen forud for planen har mere end 150.000 af
Detroits indbyggere været inddraget i projektet, og man
har internt i fonden lavet et team, hvis hovedopgave var
at engagere alle relevante parter i Detroit. Leder af Kresge
Foundations program i Detroit, Laura Trudeau, udtalte
således også i forbindelse med offentliggørelsen af planen,
at ”vi håber, at vi med engagerede borgere kan tilskynde
andre aktører til at arbejde ud fra samme plan og dermed
få maksimalt udbytte af indsatsen”.
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Redningshelikopteren i Region Sjælland er et konkret eksempel på, hvordan
TrygFonden forsøger på at teste nye løsninger inden for tryghedsområdet.

6

Den tryghedsskabende
fond

I Danmark er TrygFonden en af de filantropiske fonde, som er længst i forhold til at tænke og agere katalytisk. Det er den fokuserede og partnerskabsdrevne indsats et bevis på.

TRYGFONDEN arbejder målrettet på at skabe et mere
trygt Danmark ved bl.a. at identificere og udvikle nye
dagsordener inden for tryghedsområdet og være den attraktive videnspartner for både borgere, virksomheder og
offentlige instanser.
Trygfonden har i høj grad formået at skabe opmærksomhed og bevidsthed om tryghed, og gennem en målrettet uddelingsstrategi er det lykkedes fonden at blive en
stærk katalysator for denne dagsorden.
Fonden har inkorporeret den katalytiske tilgang på flere
niveauer. Den arbejder målrettet med en femårig strategi
under overskrifterne sikkerhed, sundhed og trivsel, hvorunder den har udvalgt ti konkrete fokusområder, bl.a. trafi ksikkerhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse,
patientsikkerhed og indsatser mod vold og kriminalitet.
Ifølge Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden, er den
fokuserede indsats nødvendig, hvis man vil skabe effekt og
resultater:
“Vi vil gerne gøre en målbar forskel. Derfor har vi lagt
en prioriteret strategi, som styrer og fokuserer vores arbejde. Det betyder konkret, at vi i dag ikke giver penge til
noget, der ligger uden for vores fokusområder. Formålet er
at skabe mest mulig værdi – og ikke mindst blive i stand til
at måle værdien af vores arbejde.”
Dertil kommer, at fonden i høj grad tilbyder viden og
kompetencer i samarbejdet med andre aktører. Fonden har
opbygget en betydelig in-house-ekspertise inden for forskellige aspekter af tryghedsområdet og producerer løbende ny viden, der anvendes til at igangsætte nye initiativer.
Og endelig består en vigtig del af fondens katalytiske
arbejde i at drive og teste potentielle nye løsninger. Et
konkret eksempel er redningshelikopteren i Region
Sjælland, som TrygFonden donerede i 2010. Efter en
toårig testperiode – med særdeles positive resultater –
overgik driften i 2012 til det offentlige, hvorefter ideen med
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redningshelikoptere er blevet udbredt til resten af landet.
Redningshelikopteren er et eksempel på, at TrygFonden
påtager sig nogle af de opgaver, som ellers traditionelt befinder sig i det offentlige regi. Fokus er ikke at påtage sig
egentlige driftsopgaver, men at igangsætte nye projekter og
eksperimenter, som kan hjælpe til at skabe nye tiltag og
retningslinjer, der kan fremme trygheden for danskerne.
Dermed arbejder fonden på samme måde som flere amerikanske katalytiske fonde, herunder især Bill & Melinda
Gates Foundation.
Jeff Raikes, som er chef for Bill & Melinda Gates
Foundation siger således om deres arbejde: “Vi kigger på
innovative investeringer, og når vi først har bevist deres
succes, effekt og potentiale, forsøger vi at få regeringer til
at opskalere modellen. Vi løber risikoen inden for et område, som tidligere ikke var i fokus, og når det har vist sig
at virke, overlader vi driften til regeringerne.”
TrygFonden arbejder desuden direkte med flere af de
redskaber, som anvendes i den katalytiske fi lantropi. Således har fonden valgt en flerstrenget tilgang i brug af værktøjer og redskaber. Den benytter sig af alt fra forskning
over opinionsundersøgelser til mere advocacy-inspirerede
tiltag. Fondens måde at tænke i forskellige partnerskaber
med myndigheder, andre fonde, borgere, virksomheder
m.v. er også en del af den katalytiske model.
Gurli Martinussen understreger, at netop det er udtryk
for, at fonden søger at få mest mulig indflydelse og effekt ud
af de penge, den investerer:
”Vi ønsker at være en aktiv fond, som bidrager med noget andet og mere end blot penge. Vi vil gerne være med til
at katalysere en langsigtet positiv udvikling. Derfor er det
nødvendigt at bruge forskellige modeller og værktøjer og
indgå i partnerskaber og alliancer med andre aktører inden for samme område. På den måde skaber vi mest effekt
af vores indsats.”
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Den store fonds
markante stemme

Ford Foundation har en årelang erfaring med at benytte advocacy som
virkemiddel til at styrke deres filantropiske indsats. Fonden udgør et
relevant eksempel på, hvordan et konkret katalytisk værktøj kan hjælpe til
at skabe stor samfundsmæssig værdi.

TRE METROSTATIONER I MINNEAPOLIS. Det blev
resultatet af en massiv advocacy-kampagne, som Ford
Foundation igangsatte i 2009. Se tekstboks. De offentlige
myndigheder i byen havde ellers valgt at droppe opførelsen
af de tre stationer, som skulle ligge i byens fattigste områder, fordi anlægsbudgettet for den nye metrolinje var overskredet.
Indsatsen fra fondens side var foranlediget af en række forskningsresultater, som viste, at god infrastruktur
kan være en væsentlig løftestang for fattige bykvarterer
– og derved for hele byudviklingen i Minneapolis. Ford
Foundation gik dog ikke selv direkte ind i debatten, men
valgte at støtte lokale aktivister i en nystartet organisation,
Central Corridor Funders Collaborative, der blev lokalsamfundets stemme i debatten om besparelsen.
Kampagnen var effektfuld. I løbet af kort tid var alle tre
stationer igen en del af den planlagte metrolinje, og Central Corridor Funders Collaborative forsøger i dag at rejse
penge til at skabe byudvikling langs metrolinjen.
Ford Foundation har en årelang erfaring med at benytte
advocacy-teknikker som virkemiddel til at styrke deres filantropiske indsats. Fonden har et gigantisk byudviklingsprogram, Metropolitan Opportunity, som arbejder målrettet med at påvirke byudviklingen i samarbejde med lokale
ildsjæle, græsrødder og organisationer.
Et andet projekt fra Ford Foundation, som også er et katalytisk projekt baseret på advocacy-teknikker, er ”Expanded Learning Time in Low-Income Schools”. Projektet har
til formål at øge undervisningstiden for elever i de amerikanske skoler. Afsættet er et forskningsprojekt fra Harvard
University, som viser, at de ekstra undervisningstimer forbedrer elevernes resultater.
Ford Foundation har i forlængelse heraf igangsat et
større forandringseksperiment i en række offentlige
skoler for mere præcist at kunne teste og dokumentere
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ADVOCACY SOM
KATALYTISK REDSKAB
Advocacy-teknikker – på dansk også kaldet fortaleri – er et af de primære midler inden for den
katalytiske fi lantropi. De går ud på at sætte spot
på et emne eller en dagsorden for at skabe så stor
opmærksomhed, at det kan presse samfundets centrale stakeholdere – særligt de offentlige myndigheder – til at ændre opfattelse eller handle.

forskningsresultaterne i stor skala. I dag finansierer Ford
Foundation ekstra undervisningstimer i ca. 1.000 skoler
med ca. 460.000 elever, og fonden har for nylig annonceret, at den i løbet af de kommende to år vil fordoble dette
antal. Ekstratimerne betales af en direkte donation på 50
millioner dollar, men for at udvikle og kvalificere projektet
har fonden derudover oprettet alliancen ”Time to Succeed
Coalition”, der samler godt 100 af landets førende eksperter
og relevante stakeholdere inden for undervisningsområdet.
Ford Foundation har på baggrund af de hidtidige positive resultater igangsat en massiv kommunikationsindsats
rettet mod offentligheden og – i særdeleshed – politikerne
for at fortælle om fordelene ved at øge undervisningstiden.
Advocacy-indsatsen er indtil videre en succes. Projektet
har opnået stor opmærksomhed hos myndighederne på
nationalt niveau – og er blevet et koncept, som er kommet
på de offentlige budgetter. Obama-administrationen har
øremærket 4,5 milliarder dollar til en mere omfattende implementering af modellen for ”Expanded Learning Time”.
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Den katalytiske
overbygning

Katalytisk filantropi er blevet en væsentlig overbygning til danske Realdanias filantropiske arbejde. Realdanias omstilling fortæller historien om, hvad
der skal til for at blive en katalytisk aktør.

ET BESTYRELSESMØDE I DECEMBER 2012 blev skelsættende for Realdanias fremtidige fi lantropiske aktiviteter. Her blev det besluttet, at den fi lantropiske forening
fremover skal arbejde ud fra en strategi, hvor den katalytiske fi lantropi bliver et afgørende element.
Beslutningen kom ikke som en tyv om natten, men var
en følge af en velovervejet udvikling, som i høj grad havde
hentet inspiration fra de frontløbende katalytiske fonde
på den internationale scene. Inspireret af den stærke rolle,
som den katalytiske fi lantropi kan spille i samfundet, havde Realdania allerede i adskillige år taget tilløb til denne
type fi lantropi og havde på flere områder allerede gearet
arbejdet til at gå i denne retning.
”Filantropiske fonde har en særlig position i samfundet, som giver dem friheden til og muligheden for at være
katalysator for udvikling af samfundet,” siger Realdanias
direktør, Flemming Borreskov.
Realdanias nye strategi kan aflæses på flere niveauer:
Zoomer ind på én udfordring. Realdania har et målrettet
fokus på at forbedre det byggedes miljø. Siden etableringen i 2000 har foreningen arbejdet med projekter inden for
byen og byggeriet og i bygningsarven – og har arbejdet for
at skabe sociale forbedringer ved at sætte dette område på
dagsordenen. Realdania er således i dag også en væsentlig
stemme på dette område i den offentlige debat.
In-house-kompetencer. Realdania har gennem de seneste
år gennemført en gennemgribende udvikling af in housekompetencer – både ved at ansætte flere eksperter på bygningsområdet og ved at opruste de kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer.
Partnerskaber. Realdania har en stærk tradition for partnerskaber på alle niveauer og samarbejder således i dag
både med myndigheder, interesseorganisationer, borgere,
andre fonde og virksomheder ud fra en fælles dagsorden
om at forbedre det byggede miljø i Danmark. Et konkret
eksempel er Sustainia, som Realdania er medstifter af.

Sustainia er en alliance bestående af bl.a. Californiens
tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger, EU's klimakommissær Connie Hedegaard, DONG Energy, Mandag
Morgen, Novo Nordisk og Det Norske Veritas – og har
som målsætning at bygge en model for fremtidens bæredygtige samfund.
Eksperimenter og innovation. Endelig er hele Realdanias
tænkning stærkt rodfæstet i den katalytiske tilgang. Et eksempel er Realdanias projekt med ”det gode hospice”, som
er et samarbejde med en række andre aktører om at finde
en kopierbar model for fremtidens hospice. Realdania udnytter således i høj grad de unikke muligheder, som de filantropiske fonde har for at drive eksperimenter, der kan
øge vores viden om best practice.
Det har været en lang og omfattende proces at omstille
Realdanias aktiviteter, og Realdania rummer derfor også
historien om, hvordan en sådan udvikling kan forløbe.
”Vi har i dag valgt at gå i retning af den katalytiske tilgang. Det har krævet meget arbejde og mange overvejelser,
hvor vi har taget flere små skridt i den retning. Men det har
været en nødvendig omstilling for at kunne få størst mulig
effekt og værdi af vores fi lantropiske aktiviteter. Som samfundet ser ud i dag, er det virkelig noget, der er brug for,”
siger Flemming Borreskov.
Den katalytiske model i Realdanias arbejde har dog
ikke overflødiggjort andre typer af fi lantropi.
”Det er ikke et fravalg af andre tilgange, men en væsentlig overbygning, der kan hjælpe til at udvikle og øge effekten af vores investeringer. Derfor er den katalytiske model
heller ikke altdominerende, men en del af det, vi gør,” siger
Flemming Borreskov.
Ifølge Realdanias direktør er det en væsentlig forudsætning for at arbejde på denne måde, at man bliver en lærende organisation:
”Det er helt afgørende for denne type fi lantropi, at man
arbejder konkret med effektmålinger og evalueringer og
hele tiden bruger det til at forbedre ens arbejde. Vi befinder
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os stadig i en læringsproces, og derfor er det en ledetråd,
at vi hele tiden tilstræber idealet om at være en lærende
organisation.”
Det drejer sig bl.a. om, at Realdania ikke bare evaluerer
de enkelte projekter, men ser på det samlede fi lantropiske
resultat. Dertil kommer, at Realdania er med i European
Foundation Center og har været initiativtager til det første fælles adfærdskodeks for de danske fi lantropiske fonde,
”Principper for god fondspraksis”.
Et yderligere krav til at arbejde katalytisk er at have mod
og kompetencer til at deltage i den offentlige debat. Realdania har i flere omgange i løbet af det seneste årti været udsat

9

for offentlig kritik. Senest i 2010, da dagbladet Politiken i
en artikelserie kritiserede Realdania og bl.a. klandrede dem
for at være for dominerende og styrende i samarbejdsprocessen i forbindelse med konkrete byggeprojekter.
”Det kræver mod at være en samfundsudviklende fi lantrop. Man skal være indstillet på og rustet til at forklare
sig i offentligheden. Søger man indflydelsen, skal man være
parat til at forklare sit motiv og redegøre for, hvad man ønsker at opnå. Det er en del af at tage aktivt del i samfundet,
hvilket den fi lantropiske sektor i disse år må ruste sig til,”
siger Flemming Borreskov.

Fonden
uden formue

The William J. Clinton Foundation er fortællingen om, at penge ikke er
nødvendige for at kunne skabe store samfundsmæssige udviklinger. Målt på
formue er fonden således fattig, men målt på netværk er fonden rig – og det
udnyttes til at skabe og igangsætte markante samfundsudviklende projekter.
FILANTROPI handler om at bruge sine midler bedst muligt for at kunne skabe en bedre verden. Men en enkelt
fonds midler rækker sjældent langt i forhold til at skulle
finde løsninger på store komplekse samfundsudfordringer.
En væsentlig del af den katalytiske fi lantropi handler derfor om at kunne overbevise andre om at bruge deres penge
til de formål, som den enkelte fond fokuserer på. Det er
kernestrategien for The William J. Clinton Foundation,
som har tidligere præsident Bill Clinton ved roret.
The William J. Clinton Foundation har ikke selv mange
penge, men udnytter den tidligere præsidents netværk til at
rejse rundt i verden og mødes med bl.a. stats- og regeringschefer, topembedsmænd, centrale samfundsinstitutioner
og store virksomheder. Formålet er at øge opmærksomheden om og skabe forpligtende aftaler i forhold til nogle af de
store globale udfordringer. Fonden opererer globalt og har
projekter og samarbejdspartnere i både Nord- og Sydamerika, Afrika, Asien og Europa inden for fem højtprioriterede områder: global sundhed, økonomisk ulighed, klimaforandringer, fedme blandt børn samt sundhed og velvære.
Fonden har siden sin oprettelse i 2001 haft succes med
denne tilgang. I 2004 formåede fonden f.eks. at lave en aftale med fem producenter af medicinsk udstyr, der sikrede,
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at fattige mennesker verden over fi k adgang til billigere
aidstest. Aftalen betød, at indbyggerne i 16 udvalgte lande
i Caribien og Afrika fi k nedsat prisen med op til 80 pct.
Et andet eksempel er, at fonden i 2007 lancerede et globalt energirenoveringsprojekt af ældre bygninger. Baggrunden var, at byer udleder tre fjerdedele af verdens samlede drivhusgasser, og at bygninger alene står for 50-80 pct.
af denne andel – og derfor betyder rigtig meget i forhold til
at kunne holde den globale opvarmning stangen. Til finansieringen af dette projekt havde fonden samlet omkring 28
milliarder kr. fra store internationale banker som Deutsche
Bank, Citigroup og UBS. Ideen var, at bankerne skulle låne
pengene til de forskellige renoveringsprojekter, som så senere skulle betale dem tilbage ved hjælp af sparede udgifter
til varme- og elregninger.
Derudover har The William J. Clinton Foundation i
samarbejde med globale partnere igangsat en række andre
ambitiøse initiativer. Et eksempel er the Clinton Health
Access Initiative, der går ud på at styrke sundhedssystemerne i en række udviklingslande. Et andet eksempel er
The Clinton Global Initiative, der eksplicit arbejder for at
få globale ledere til at fremme en innovativ udvikling og
implementering af løsninger på nogle af verdens helt store
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problemer, bl.a. klima- og sundhedsproblemerne.
The William J. Clinton Foundation er på mange måder et godt eksempel på den katalytiske model. Det gælder
f.eks. hele ideen med at tage afsæt i partnerskaber i stedet
for at være donor. Det samme kan siges om fondens tilgang
til effektmålinger og kommunikation, der varetages med
stor professionalisme. Dertil kommer, at en afgørende del
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af fondens arbejde er baseret på betydelige in-house-kompetencer i forhold til at kunne agere på den internationale
bane. Bl.a. har fonden ansat både Bill Clintons tidligere
rådgiver i Det Hvide Hus Bruce Lindsey og Robert S. Harrington, der havde 22 års erfaring som investeringsrådgiver på Wall Street bag sig, inden han tiltrådte som CEO for
Clinton Global Initiative.

Samarbejde
om handikappede

Den spanske fond Fundación ONCE forsøger at øge værdien af deres filantropiske arbejde gennem et ambitiøst samarbejde med softwaregiganten
Microsoft. Hermed er fonden blevet et godt eksempel på den partnerskabstænkning, som er en forudsætning for den katalytiske filantropi.
FOR MENNESKER MED ET HANDIKAP kan teknologi
og it være vigtige hjælpemidler til at skabe en mere funktionel hverdag og højere livskvalitet. Eksempelvis kan særlig tilpasset teknologi til blinde gøre dem mere selvhjulpne.
Den spanske fond Fundación ONCE, som er den fi lantropiske del af lotterigiganten ONCE, har med baggrund
i Spaniens nationale blindeorganisation indledt et samarbejde med soft waregiganten Microsoft for at forbedre handikappedes muligheder i det spanske samfund – særligt
med fokus på at integrere handikappede på alle niveauer
af det spanske samfund og eliminere barrierer for adgang
til teknologi.
I 2004 startede samarbejdet med et enkeltstående projekt om it-træning, men det er i dag udvidet til et langsigtet
partnerskab, som fokuserer langt bredere – fra produktion
af viden på området, teknologisk design, udvikling og test
af best practice, til nye standarder, oplæring, arbejdsformidling og politisk advocacy-arbejde.
Den løbende udvidelse af samarbejdet vidner om, at det
giver begge parter gevinster, og Alberto Durán, som er vicepræsident for Fundación ONCE, udtalte da også sidste
år i et interview i Effect magazine, at ”udvidelsen af vores
partnerskab er blevet en realitet, fordi begge parter kunne
se potentialerne ved det”.
En væsentlig del af partnerskabet bygger på, at Fundación ONCE og Microsoft samarbejder med et klart forret-

ningsfokus for øje. Fonden peger selv på, at samarbejdet
giver en stor grad af synergi og har en række spill overeffekter, som kommer begge parter til gode. Eksempelvis
hjælper Fundación ONCE Microsoft med at udvikle og teste produkter. Det sikrer både handikapvenlige produkter
og øger Microsofts kundegrundlag.
Samarbejdet er således et eksempel på, hvordan fonde i
samarbejde med virksomheder kan fremme deres dagsorden – samtidig med at der tages højde for virksomhedens
kommercielle interesser.
I interviewet i Effect magazine understreger Alberto
Durán, at denne form for samarbejde er krævende:
”Den primære udfordring var at skulle etablere de rigtige kommunikationskanaler mellem de rigtige mennesker i vores respektive teams og skabe et arbejdsforhold
baseret på tillid til hinanden. Dette kræver naturligvis tid
og kræfter fra begge sider,” udtalte han.
Som led i at dele erfaringerne fra partnerskabet har
Microsoft og Fundación ONCE udviklet en undervisningscase til brug på business schools og har præsenteret
partnerskabet i en række businessfora. Sammen med en
række multinationale selskaber og offentlige institutioner
har Fundación ONCE derudover været med til at iværksætte en platform, der arbejder for at promovere social
ansvarlighed i offentlige udbud – et tiltag, som er unikt
i Europa.
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Mod en ny
model for
filantropien
Mandag Morgen og Realdania har gennemført en rundbordsdiskussion
med direktører og bestyrelsesformænd fra en række af de største fonde i
Danmark med henblik på at kvalificere debatten om katalytisk filantropi
– og få deres perspektiver på, hvorvidt modellen kan anvendes af den
danske fondssektor. Når det gælder fremtiden for den katalytiske
filantropi i Danmark identificerede deltagerne disse muligheder og
barrierer som de vigtigste:
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MULIGHEDER

BARRIERER

Den gode alliance

Fra donor til partner

Den katalytiske model rummer mulighederne for et nyt og
stærkere samarbejde mellem samfundets aktører. Både civilsamfund og den private og offentlige sektor er inviteret
med i nye alliancer, der har et fælles mål om at gøre samfundet bedre og skabe sociale og samfundsmæssige forandringer,
som kommer alle til gode.

Katalytisk fi lantropi kræver nytænkning – både i forhold til
hvordan den fi lantropiske fond skal organisere sig, hvordan
den skal arbejde, og hvilken målsætning den skal forfølge. Katalytisk fi lantropi forudsætter især, at fondene indgår i partnerskaber og i højere grad åbner sig for og går i dialog med
omverdenen.

Innovation og eksperimenter

Silotænkning

Fondene har i kraft af deres unikke position i samfundet gode
muligheder for at være innovative og eksperimentere. Nye
ideer, nye løsninger og nye handlinger er grundlaget i den katalytiske fi lantropi. Modellen kan derfor inspirere og guide de
fi lantropiske fonde til i endnu højere grad at placere sig i rollen
som samfundets katalysatorer for omstilling og innovation.

Den katalytiske model kræver en stor opbakning fra offentligheden. Fondene har brug for samfundets accept, hvis de skal
indtage en mere synlig og aktiv rolle som samfundsudviklere.
Skal det lykkes, forudsætter det også, at samfundets andre
aktører evner at deltage i et tværgående samarbejde med fondene. Det kræver et brud med den nuværende silotænkning.

En ny rolle

Effektmåling

Den katalytiske fi lantropi skaber behov for nytænkning og
for at redefinere, hvad en fi lantropisk fond er. Det kan skabe
ny praksis for fi lantropi, der kan bidrage til at give fondene
en stærkere position i samfundet. Det giver også i højere grad
fondene mulighed for at fremstå som en vigtig og værdifuld
sektor, som samfundet har brug for.

Katalytisk fi lantropi stiller krav om en klar og tydelig kommunikation om de resultater og den samfundsmæssige værdi, som fondene skaber. Det kræver, at de skal kunne måle
og dokumentere de konkrete effekter af deres investeringer
– og herunder være åbne om både deres positive og negative
erfaringer.

Større værdi

De rigtige kompetencer

At gøre noget for de mange er et af nøglebegreberne for den
katalytiske fi lantropi. Modellen muliggør, at fondene kan øge
effekten af deres arbejde markant – og få mere almennyttig
værdi ud af hver enkelt krone. Modellen kan således styrke
fondenes position og øge deres muligheder for at opfylde deres
formål om at skabe størst mulig almennytte.

Den katalytiske model er ny måde at tilgå det fi lantropiske
arbejde på. Det kalder på en række nye kompetencer, nye arbejdsprocesser og nye strukturer internt i den enkelte fond.
Skal det lykkes, vil det kræve en gennemgribende og målrettet
udvikling af fondenes kompetencer – dette både på medarbejder- og ledelsesniveau.

En stærk overbygning

Tøvende risikovillighed

Den katalytiske fi lantropi behøver ikke være et enten-eller,
men kan sagtens være et både-og. Modellen rummer mange
muligheder, der kan inspirere og guide fondene på forskellige
niveauer og med forskelligt udtryk. Den katalytiske fi lantropi
erstatter ikke andre typer af fi lantropisk arbejde, men er en
vigtig overbygning og et supplement til at kvalificere og styrke
det arbejde, fondene gør i forvejen.

Nye løsninger og eksperimenter forudsætter, at fondene er parate til at eksperimentere. Fondene skal turde udfordre sig selv
og være parate til at løbe risici i deres projekter, hvis den katalytiske tilgang skal få vind i sejlene. Det forudsætter mod til
at tænke i nye baner og kaste sig ud i projekter, hvor succesen
ikke er givet på forhånd.
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Behov for en helt
ny tænkning og
kultur

Katalytisk filantropi ændrer fundamentalt spillereglerne for de filantropiske
fonde, der ønsker at blive synlige og ambitiøse samfundsudviklere. Den nye
form for filantropi kalder på nytænkning, nye arbejdsformer og udvikling
af fondenes kompetencer. Mandag Morgen har identificeret fem grundlæggende forudsætninger, der er afgørende for succes på dette område.

N

år storfi lantropen Bill Gates udtaler, at han ”ikke
giver penge til operahuse”, rammer han hovedet
på sømmet i det, der er kernen i den katalytiske
fi lantropi. Den katalytiske model er en ny måde at arbejde
med fi lantropien på, som skaber nye muligheder for at øge
effekten og nytteværdien af de fi lantropiske fondes investeringer. Fondene forlader den klassiske donorrolle for i
stedet at blive synlige og ambitiøse samfundsudviklere.
Der er en række forhold, der trækker den fi lantropiske
sektor i retning af den katalytiske model og skaber særdeles
gunstige muligheder for de fonde, som arbejder med denne
form for fi lantropi. Det gælder fondenes særlige position i
samfundet, deres øgede formuer og donationer i de senere
år og samfundets voksende behov for nye investorer og udvikling af nye bæredygtige modeller.
Men den katalytiske tilgang er ikke en model, som kan
integreres i en fi lantropisk fonds arbejde overnight. For skal

fondene blive vigtige katalysatorer for løsninger af store
komplekse samfundsudfordringer, er der en række forudsætninger, de skal opfylde.
”Den katalytiske fi lantropi kræver en omstilling og professionalisering af de fi lantropiske fondes arbejde. Denne
model kalder på nytænkning, nye arbejdsformer og en
udvikling af fondens kompetencer,” siger Mark Kramer,
grundlægger og direktør for det amerikanske konsulentfirma FSG og forfatter til en række videnskabelige artikler
og bøger om katalytisk fi lantropi.
Den katalytiske tilgang ændrer med andre ord fundamentalt rammerne for, hvordan man agerer fi lantropisk.
Derfor må de fonde, som ønsker at gå denne vej, iværksætte
en udviklings- og professionaliseringsproces, der tager højde for dette.
På baggrund af Mandag Morgens omfattende kortlægning af førende katalytiske fonde og en række interview
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med danske og internationale eksperter og praktikere inden for den katalytiske fi lantropi kan der identificeres fem
grundlæggende forudsætninger, der er afgørende for et vellykket katalytisk arbejde. Det drejer sig om et helt anderledes ambitionsniveau, en ny magtstruktur, en nyfortolkning
af fondenes værdiskabelse, et fokus på hele værdikæden og
en omstilling til at blive en lærende organisation. Se figur 1.
NY BEVIDSTHED OG NYE AMBITIONER
Når Bill & Melinda Gates Foundation kan bryste sig af et
markant fald i malaria i udviklingslandene, og når The
William and Flora Hewlett Foundation kan tilskrive deres
kampagne- og netværksarbejde en lovændring på uddannelsesområdet i Californien, sættes der en tyk streg under,
at ambitionsniveauet i den katalytiske fi lantropi er hævet
markant. Se tekstboks.
De katalytiske fonde har en stærk bevidsthed om, hvad
de kan bidrage med, og flere af frontløberne på området beskriver eksplicit sig selv som katalysatorer for forandring.
Dette gælder f.eks. både den engelske fond Thomson Reuters Foundation, den lille amerikanske familiefond Tow
Foundation og ikke mindst Bill & Melinda Gates Foundation.
”Det at være en katalysator for forandringer er essensen af vores fond,” siger Monique Villa, som er direktør for
Thomson Reuters Foundation.
Et billede på det ambitiøse forandringsniveau er, at fondene måler og evaluerer succesen af deres fi lantropiske aktiviteter ud fra udviklingen i globale og nationale statistik-

FILANTROPISK NYTÆNKNING
Fem forudsætninger for den katalytiske filantropi

Et helt nyt
ambitionsniveau

Et fokus
på hele
værdikæden

En ny
magtstruktur

den
katalytiske
fond

En nyfortolkning af fondenes
værdiskabelse

En omstilling
til den lærende
organisation
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De katalytiske fonde står for en markant
nytænkning af den filantropiske sektor – og sætter nye
standarder for, hvordan en filantropisk fond kan arbejde.

FIGUR 1

Kilde — Mandag Morgen.

DEN AMBITIØSE POLITISKE GAMECHANGER
En styrkelse af godt politisk lederskab vil kunne skabe et
stærkere Afrika i fremtiden. Det er den ambitiøse målsætning for The Mo Ibrahim Foundation, som blev etableret
af den sudanskfødte engelske fi lantrop Mo Ibrahim for
seks år siden. Fonden arbejder målrettet for at fremme
en kultur for ”god politisk ledelse” i de afrikanske lande.
The Mo Ibrahim Foundation har i de seneste seks
år udlovet en pris på ikke mindre end 5 millioner dollar – og en personlig check på 200.000 dollar resten af
livet – til en demokratisk valgt afrikansk leder, som viser godt politisk lederskab. Kandidaterne bedømmes ud
fra tre hovedkriterier. Den pågældende skal have udvist
exceptionelt lederskab, have siddet på posten i den fulde
regeringsperiode og have trukket sig tilbage, da hans
valgperiode udløb.
Indtil videre har kun tre afrikanske ledere opfyldt
kriterierne, og i tre ud af de seneste fi re år er prisen ikke
blevet uddelt.
Baggrunden for initiativet er, at The Mo Ibrahim
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Foundation fi nder, at godt politisk lederskab vil være afgørende for Afrikas fremtid, og at det derfor er vigtigt at
udpege rollemodeller.
”Vi prøver at kigge på Afrikas helte, folk som blev
valgt demokratisk, ledede på en god måde, traf de svære
beslutninger, fi k folk ud af fattigdom, ændrede deres lands
kurs, og som, når tiden var moden, sikrede en sikker overdragelse af magten. Det er de folk, vi har brug for i Afrika,
hvis vi skal indfri vores potentiale,” udtalte Mo Ibrahim i
et interview med Foreign Policy i oktober sidste år.
Fonden forsøger dermed at blive katalysator for en
politisk og social forandring i den afrikanske region og
skabe grobund for en ny politisk kultur. I interviewet uddybede Mo Ibrahim sin opfattelse af den rolle, som fonden har for Afrikas fremtid:
”Hvis der om et år eller to ikke er nogen afrikanske ledere, som kan leve op til vores standarder, er det ikke fondens skyld. Skylden ligger hos det afrikanske lederskab,
og det skal vi ikke være bange for at sige,” udtalte han.
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ker – og ikke kun ser på den direkte effekt af det enkelte
projekt. Et andet billede er de katalytiske fondes strategiske
overvejelser om, hvad de skal levere, og hvordan de gør det
bedst muligt. De frontløbende katalytiske fonde baserer
deres fi lantropiske arbejde på en gennemarbejdet plan, der
bygger på deres overordnede værdigrundlag, fokusområde,
målsætning, primære uddelingsstrategi og de katalytiske
redskaber, de anvender. Det gælder f.eks. eksplicitte formuleringer om fondenes levetid, valg af indsatsområder, antal
og typer af ansatte og udvælgelse af partnere.
De katalytiske fondes store ambitioner om at skabe
størst mulig effekt ses også i forhold til deres valg af fokusområder. De satser på områder, hvor de forventer at kunne
gøre en forskel, og kaster sig ikke ud i projekter, hvor der
i forvejen er mange aktører, eller hvor den offentlige eller den private sektor står stærkt. De søger ”forældreløse”
samfundsudfordringer – og zoomer ind på områder, hvor
der forekommer systemfejl, og hvor andre aktører ikke
slår til.
”Fondene tager udgangspunkt i den kompleksitet og
sammenhængskraft, som præger vores verden i dag. De
identificerer de områder, hvor der er brug for forandringer,
og forsøger at gå ind der,” siger Leslie Crutchfield, seniorrådgiver i det amerikanske konsulentfirma FSG og medforfatter
til bogen ”Do More Than Give”, som er en af de første bøger,
der har analyseret perspektiverne i katalytisk filantropi.
Det høje ambitionsniveau bekræftes af Flemming Borreskov, der er direktør for den fi lantropiske forening Realdania, som arbejder eksplicit med den katalytiske model i
deres strategi.
”Vi skal løfte de opgaver, samfundet har brug for. Det er
et opgør med en naturlov om, at der er visse ting, som fondene ikke kan eller skal løse. Grænserne for, hvilken rolle
fondene kan spille, er ved at flytte sig.”
Dertil kommer, at de katalytiske fondes ambitioner rækker langt ud over det enkelte initiativ. De stiller sig ikke tilfredse med en succes eller et færdiggjort projekt. Tværtimod
animerer projekterne ofte til, at den enkelte fond breder sine
aktiviteter ud. Mandag Morgens analyse af førende katalytiske fonde viser således, at de bruger deres erfaringer og viden til at udbygge og opskalere deres aktiviteter. Fondene involverer sig med andre ord i en langsigtet forandringsproces.
Et eksempel er Tow Foundation, som startede lokalt med
at ville skabe bedre sociale og retlige forhold for kriminelle
unge. På baggrund af deres lokale erfaringer, udbredte de
derefter deres aktiviteter til statsniveau i Connecticut og arbejder nu med at skalere projektet til andre stater og til det
nationale niveau.
”Vi ville starte i det små – i det lokale miljø, hvor vi kunne lære spillerne at kende og se om vores arbejde virkelig
gjorde en forskel. Men vores erfaringer viste os, at det både
er muligt og vigtigt at udvide perspektiv og aktiviteter, hvis
man vil skabe fordele for de mange”, siger Emily Tow Jackson, som er direktør for Tow Foundation.

PARTNERSKABER ER PÅ
VEJ FREM
Traditionen for partnerskaber er begrænset i den
traditionelle fi lantropi. Men i disse år er der stadig
flere fi lantropiske fonde, der søger samarbejde med
andre stakeholdere i samfundet. Det viser en international undersøgelse af holdningen til fi lantropi
blandt 250 af verdens mest velhavende fi lantroper
lavet af Forbes Magazine og Credit Suisse i forbindelse med ”Forbes 400 Summit on Philanthropy”.
Undersøgelsen viser bl.a., at halvdelen af de adspurgte fi lantroper oplever, at deres brug af partnerskaber er steget i de sidste år. Erhvervslivet (40 pct.)
og ngo’er (28 pct.) er de mest populære partnere.

FRA ”POWER OVER” TIL ”POWER WITH”
I den katalytiske fi lantropi er en fond er ikke længere den
store donor, hvis gunst modtageren er dybt afhængig af. I
stedet er fonden en partner, som i høj grad agerer på linje
med de andre aktører. Se tekstboks.
Det skyldes, at partnerskaberne er afgørende for at kunne skabe effekt, fordi projekterne har et omfang, en kompleksitet og en varighed, som gør, at fondene ikke kan styre
eller være ansvarlig for hele processen på egen hånd.
Brugen af partnerskaber er ifølge Henrik Mahncke, der
er research fellow på CBS Center for Civilsamfundsstudier,
afgørende for fondenes muligheder for at skabe større forandringer.
”Inden for den katalytiske fi lantropi bliver pengene
brugt i fællesskab, og fondenes rolle er på linje med de andre aktører. Det reducerer den traditionelle magtrelation
og de klassiske afhængighedsforhold mellem fonde og deres
bevillingsmodtagere markant. Det er nødvendigt, når fonden arbejder med de store samfundsproblemer,” siger han.
Jeff Raikes, der er direktør for Bill & Melinda Gates
Foundation, har i en artikel, ”Catalyzing Change to Build
Better Lives”, formuleret behovet for partnerskaber ud fra
en logik om, at fonden skal hjælpe og støtte de andre aktører.
”Filantropi spiller en vigtig, men begrænset rolle. Vi kan
løbe risici, agere hurtigt og hjælpe til at katalysere forandring. Men store bæredygtige forandringer vil ultimativt
blive drevet frem og fastholdt af markedet og vores regeringer. Vores arbejde må derfor gå ud på at styrke eller komplementere disse kræfter frem for at forsøge at konkurrere med
eller erstatte dem.”
Dette er et brud med den traditionelle fondskultur, fordi
partnerskaber forudsætter fælles strategier og mål. Derfor
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vil de pr. definition begrænse den enkelte fonds magt, autonomi og selvstyre, hvilket er i direkte modstrid med en lang
og fasttømret fondstradition for – som donor – at sidde med
magten til at igangsætte, lede og stoppe et initiativ.
”Fondene er vant til at kunne lede top-down i forhold
til deres partnere. Men ligesom i resten af vores samfund
er denne ledelsesmodel ved at blive afløst af delt lederskab,
hvor de involverede aktører indgår i et ledelsesmæssigt
partnerskab,” siger Matthew Bishop, som er medforfatter
til bogen “Philanthrocapitalism” og erhvervsredaktør på
The Economist.
Inden for den katalytiske fi lantropi sker således en bevægelse fra den meget hierarkiske power over til en mere
lighedsbaseret power with. I praksis betyder det, at de katalytiske fonde udformer og justerer deres indsats i forhold
til deres samarbejdspartnere og i høj grad arbejder med
partnerskabsdrevet og dialogbaseret projektstyring, f.eks.
i form af ekstern rådgivning, løbende projektkvalificering
og evaluering.
Den ændring af magtforholdet ændrer også ved ansvarsfordelingen. I traditionel fi lantropi er virkningen af en
donation tæt forbundet med den enkelte fond. Et konkret
eksempel er A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formåls donation af Operaen i København, hvor den voldsomme kritik af både byggeproces
og det færdige resultat i høj grad faldt tilbage på fonden.
Inden for den katalytiske fi lantropi medfører den partnerskabsdrevne model, at fonden bliver én blandt mange
aktører – fra at have ansvaret til at have et medansvar. Bill
Gates er således ikke direkte ansvarlig, hvis forekomsten af
malaria på globalt plan stiger de næste år. Ligesom TrygFonden, som i dag bl.a. bidrager med en række præventive
indsatser for at styrke badesikkerheden ved de danske kyster, ikke er ansvarlig, hvis antallet af drukneulykker begynder at stige.
”I den katalytiske fi lantropi tager en fond ansvar for en
problemstilling, men fonden er jo ikke årsag til problemet,”
siger Henrik Mahncke.
KOMPETENCER ER DEN NYE KAPITAL
I den katalytiske fi lantropi består fondenes kapital ikke
længere udelukkende af de økonomiske donationer, men
i høj grad af deres kompetencer, viden og netværk i forhold til en given problemstilling. De katalytiske fondes
evne til at sætte en problemstilling på dagsordenen, bruge
advocacy-teknikker, involvere partnere og bidrage med
kvalificeret in-house-ekspertise er mindst lige så afgørende
og værdifulde bidrag. Tendensen inden for de katalytiske
projekter er da også, at de i stadig højere grad iværksættes med relativt små donationer, men til gengæld trækker
meget på fondenes medarbejderressourcer og kompetencer.
”Det handler ikke om, hvad du investerer i penge, men
hvad du investerer af tid, kompetencer og energi. De katalytiske fonde arbejder ud fra en stærk overbevisning om, at de
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har noget værdifuldt at bidrage med ud over deres penge. At
de i kraft af deres position, økonomi, kontakter og businessforståelse kan tilbyde en stor værdi. Som katalytisk fond
fjerner du dig derfor fra skrivebordet og tager ud i marken.
Du placerer dig, hvor udviklingen er, og tilbyder dig selv
som en værdifuld ressource,” siger Leslie Crutchfield.
Det skifte har man drevet til det yderste i Thomson
Reuters Foundation, hvor man er holdt op med at uddele
rene donationer.
”I stedet tilbyder vi det, som vi er bedst til: nyheder, information og netværk, som skaber handling. Efter vi har valgt
denne strategi, er vores effekt og værdiskabelse øget markant. Jeg har nu 26 journalister ansat i fonden, som dækker kvinders rettigheder, korruption og humanitære emner
– alle emner, hvor vi bidrager med en stor portion information, som skal klæde folk på til at kunne handle. I mange
situationer er fonde i en bedre situation end mange andre
i forhold til at kunne levere særlige services og særlig viden
til deres omverden,” siger fondens direktør, Monique Villa.
Udviklingen af den nye kapital har også ændret de katalytiske fondes syn på omfanget af interne driftsomkostninger. En nedbringelse af disse er en typisk målsætning for de
traditionelle fonde, mens de katalytiske fonde ser en intern
oprustning af deres medarbejdere som et vigtigt middel til
at kunne udvikle den nødvendige kompetencekapital – og
dermed ruste fonden til at kunne skalere og hæve niveauet
for deres fi lantropiske ambitioner.
”Traditionelt tænker fonde typisk i, hvordan de kan holde deres interne omkostninger nede for at bruge så mange
penge som muligt til fi lantropiske donationer. Med udviklingen af den katalytiske tilgang kommer en accept af, at
fondene bliver dyrere i drift, fordi de udvider deres medarbejder- og kompetenceprofi l. Det er påkrævet for at kunne
levere en særlig værdi til de projekter og partnerskaber, som
fondene er med i,” siger Lars Bo Pedersen, der er senioranalytiker ved Kraft & Partners, der rådgiver en række af
de store danske fonde, og som de seneste tre år har udgivet "Den Danske Fondsanalyse", der kortlægger de danske
fondes aktiviteter og bidrager med inspiration og værktøjer.
DEN LANGSIGTEDE FORANDRINGSPROCES
De katalytiske fonde begrænser sig ikke i enkeltstående tiltag eller projekter, men tænker sig ind i hele værdikæden –
lige fra diagnose af problemets omfang over udarbejdelse af
en strategi for fondens arbejde til igangsættelse af konkrete
projekter – herunder forskning, udvikling, test, distribution, videreudvikling, evaluering og effektmåling.
”Den katalytiske fond forpligter sig til det lange seje træk.
Fonden kan godt have en række projekter med konkrete
exitdatoer, men i forhold til fokus og strategi er fondens engagement mere langsigtet,” pointerer Henrik Mahncke.
Det indebærer også, at fondene har en høj grad af tålmodighed og et langsigtet fokus.
”Du bliver nødt til at være tålmodig. Forandring kan
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tage lang tid. Når du køber tæpper, der kan varme ofrene
for en naturkatastrofe, er effekten og værdien meget hurtig.
I katalytisk fi lantropi er belønningen meget større, men kan
også tage meget længere tid at opnå,” siger Monique Villa.
Mahncke peger i den forbindelse på, at udgangspunktet
for en langsigtet katalytisk indsats skal være en omfattende
analyse af problemets omfang og karakter.
”Afsættet for de katalytiske fonde er, at de starter med
at forstå problemet, som de zoomer ind på ved at lave en
problemdiagnose, og derefter prøver at ændre årsagen frem
for blot at symptombehandle,” siger Mahncke.
Ifølge Flemming Borreskov fra Realdania er det netop
det lange seje træk i forhold til en forandringsproces, der er
en helt afgørende force hos den type fonde.
”Vi har målrettet vores indsats mod en kompleks problemstilling, hvor den store løsning har meget lange udsigter. Det har fondene i kraft af deres særlige frie position i
samfundet muligheden for,” siger han.
DEN LÆRENDE ORGANISATION
Skiftet fra at arbejde med ansøgninger og uddelinger til at
være forandringsagent i forhold til store problemstillinger
medfører også en ændring af de katalytiske fondes interne
governance-struktur. Det indebærer en ny rolle til fondenes
bestyrelser og direktioner, som bliver overordnede ansvarlige i stedet for at arbejde i fondenes maskinrum. De får
ansvaret for at udstikke de overordnede linjer og lede på afstand – for derefter i høj grad at overlade selve udførelsen til
både ansatte og eksterne partnere. Det stiller nye krav til bestyrelsernes og direktionernes kompetencer og tankegang.
De katalytiske fonde arbejder derfor i retning af en professionalisering af bestyrelse og direktion efter samme principper som i erhvervslivet – og bevæger sig dermed mod
en performancekultur, der bygger på en række læringsmekanismer og en dialogbaseret udvikling og kvalificering af
fondens arbejde. Den katalytiske fond arbejder således i høj
grad læringsbaseret, f.eks. i form af implementering af key
performance indicators, interne og eksterne evalueringer,
brug af eksterne konsulenter og fokus på at sikre, at fonden
har den rette organisation og medarbejderudvikling.
De katalytiske fonde er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet, hvor gjorte erfaringer udløser løbende justeringer.
”De katalytiske fonde baserer deres arbejde på en stærk
læringskultur. De bruger deres erfaringer som afsæt for deres videre arbejde og fokuserer målrettet på at blive bedre
til planlægning, eksekvering og evaluering,” siger Leslie
Crutchfield.
Samme vurdering kommer fra Lindsay Austin Louie,
som er leder af et program for effektiv fi lantropi i den amerikanske fond The William and Flora Hewlett Foundation.
”Vi arbejder med at sætte klare og målbare mål for vores
fi lantropiske arbejde – og løbende at evaluere og rette vores

initiativer for at skabe størst mulig effekt. Vi evaluerer både
fonden og vores partnere og bruger eksterne evalueringer
som motor for vores videre arbejde”.
Jeff Raikes, direktør for Bill & Melinda Gates Foundation, skriver direkte i sin artikel ”Catalyzing Change to Build
Better Lives”, at læring og omstillingsparathed er afgørende
for fonden.
”Vi løber kalkulerede risici i forhold til lovende ideer.
Nogle af disse risici vil genere stor værdi, andre vil ikke.
Men vi forventer at lære af dem alle – og mens vi lærer, vil
vi løbende justere vores strategier,” skriver han.
Dette er en vigtig pointe, fordi fondene opererer på en
bane, hvor løsningen endnu ikke er fundet, og derfor må
eksperimentere og innovere. Dertil kommer, at partnerskaberne øger kravene til fondenes hurtighed og fleksibilitet,
f.eks. når de samarbejder med virksomheder. Fondene skal
være i stand til hurtigt at sadle om, så de hele tiden bidrager
til samarbejdet og ikke bremser det.
”Den traditionelle fond er ikke hurtig på aftrækkeren. Vi
kan ikke vente seks måneder til næste bestyrelsesmøde med
at komme i gang, hvis vi vil være åbne over for muligheder
og indgå i partnerskaber. Hvis en fond er i stand til at agere
hurtigt, arbejde proaktivt og være lydhør over for de partnere, som fonden arbejder med, vil der være enorme muligheder for at skabe social forandring,” siger Emily Tow Jackson.
PÅ VEJ MOD KATALYSATORROLLEN
De fem grundlæggende forudsætninger danner rammen
for den katalytiske fonds arbejde og fokus. Det er givne præmisser for at kunne arbejde med de store problemstillinger
og skabe værdi og maksimal effekt af fondens arbejde.
Den kortlægning af de katalytiske fonde, som Mandag
Morgen har udarbejdet, viser dog, at det langtfra er alle,
som er lige langt i forhold til at gennemføre de grundlæggende ændringer, der er nødvendige for at skabe en mere
katalytisk tilgang. De befinder sig på mange forskellige
niveauer i forhold til de fem grundlæggende forudsætninger, hvilket tyder på, at en inkorporering af den katalytiske
model er en proces, som tager tid, koster meget arbejde og
forudsætter en professionalisering af den enkelte fond.
”Den katalytiske fi lantropi er hårdt arbejde. Sociale forandringer tager tid og er svære at opnå. Det kræver meget af fondene og stiller store krav til deres kompetencer
og ressourcer. Derfor er det ikke noget, en fond bare gør,”
pointerer Leslie Crutchfield.
Et væsentligt element i dette er udviklingen af de kompetencer, som gør, at fondene kan igangsætte og drive en
forandringsproces og involvere og engagere stakeholdere.
”Du kan ikke bare vågne op og gøre det. Det kræver en
længere og strategisk transformationsproces, hvor man får
bygget den rigtige organisation op. Det kræver den rette
struktur at være katalysator,” siger Lindsay Austin Louie.
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The Green Revolution, der blev igangsat af Rockefeller Foundation er et af det første
kendte eksempler på katalytisk filantropi. Projektet startede i Mexico med udvikling af
nye hvede- og majstyper, der mangedoblede høstudbyttet. Succesen blev efterfølgende
fulgt op med risafgrøderne i Asien.

INTELLIGENCE

Mark Kramer:
“Det kræver mod
at gå denne vej”
Trods voksende interesse for den katalytiske filantropi er modellen ikke
særlig udbredt. Skal det ændres, vil det kræve et opgør med en række
barrierer. Det drejer sig bl.a. om at skabe større klarhed om modellens
fordele og ulemper, at gøre op med den traditionelt lukkede fondskultur og
at ændre omverdenens opfattelse af fondenes rolle i samfundet.

M

ange har udråbt den katalytiske model som det
helt store inden for fremtidens fi lantropi. Alligevel er modellen stadig ikke særlig udbredt. I den
samlede fondssektor hører det til undtagelserne, at en filantropisk fond opererer på den katalytiske bane.
”I dag er det stadig et mindretal, der arbejder med katalytisk fi lantropi. Der er måske tale om 10 pct. af de amerikanske fonde – særligt de store – som er inspireret af den
katalytiske model,” siger Mark Kramer, grundlægger og direktør for den amerikanske konsulentvirksomhed FSG og
forfatter til adskillelige videnskabelige artikler og bøger om
katalytisk fi lantropi.
De internationale og danske eksperter, som Mandag
Morgen har talt med, peger på, at årsagen til den manglende gennemslagskraft er, at der er en række barrierer, som
hindrer det store flertal af fonde i at gå den vej. For det første
mangler der stadig en mere klar best practice i forhold til
selve den katalytiske model. For det andet er det en kæmpe
udfordring for fondene at gå fra at være donor til at blive
forandringsagent, for det kræver betydelig nytænkning i
forhold til fondenes egen kultur og selvforståelse. Og for det
tredje er der behov for en ændring af omverdenens forventninger og opfattelse af fondene. Se figur 1.

STORE FORHINDRINGER
Tre barrierer for overgang til katalytisk filantropi
DEN TRADITIONELLE FOND

Den katalytiske model er stadig under udvikling
Fondenes egen kultur og selvforståelse
Omverdenens forventninger og opfattelse
af fondene som samfundsinstitution

DEN KATALYTISKE FOND
MM

FIGUR 1 Der kan identificeres tre primære udfordringer,
som den katalytiske filantropi står over for. Det er
udvikling af selve modellen, en gennemgribende omstilling
hos fondene og en accept fra omverdenen i forhold til, at
fondene påtager sig nye forpligtelser i samfundet.
Kilde — Mandag Morgen.
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DET FØRSTE KATALYTISKE PROJEKT
Selv om katalytisk fi lantropi er et relativt nyt begreb, kan
tankerne bag modellen og måden at arbejde på spores
langt tilbage i den fi lantropiske sektor.
Et af de mest kendte projekter med katalytiske elementer er ”The Green Revolution”, som blev igangsat af
den amerikanske fond Rockefeller Foundation. Fondens
katalytiske fokus på fødevareforsyning i Mexico førte på
mindre end to årtier til, at millioner af menneskeliv blev
reddet, og at den amerikanske agronom Norman Borlaug, som var ansvarlig for projektet, fi k Nobels Fredspris.
Tilbage i 1943 igangsatte Rockefeller Foundation en
fi lantropisk indsats mod en tiltagende fødevaremangel
i Mexico. Landet var dengang langtfra selvforsynende
med fødevarer, men importerede over halvdelen af Mexicos forbrug af hvede og en stor del af forbruget af majs.
Rockefeller Foundation satsede på en ambitiøs og
langsigtet indsats, som baserede sig på fødevareudvikling, brede partnerskaber og distribution af nye videnskoncepter. For det første etablerede fonden en gruppe
bestående af landbrugseksperter, der ledet af Norman
Borlaug blev sendt til Mexico, hvor de i to årtier arbej-

FRA GODE EKSEMPLER TIL GENEREL PRAKSIS
Den katalytiske model er med enkelte undtagelser af relativt ny dato. Se tekstboks. Erfaringerne er derfor begrænsede. Selv om der findes en række gode eksempler, som viser, hvordan den katalytiske fi lantropi kan virke i praksis,
er der stadig områder af modellen, som er forholdsvis uopdyrket land. Der mangler således stadig en del viden om og
dokumentation for, hvordan en katalytisk fond kan skabe
optimal værdi af sin indsats.
”Det er stadig en model, som er under udvikling, f.eks. i
forhold til evaluering af effekten. I de seneste år er der gode
eksempler på katalytiske fonde, som viser vej og er blevet
langt bedre til at dokumentere værdien af deres arbejde.
Men der mangler stadig en del i at skabe fuldt overblik over,
hvad denne type fi lantropi reelt kan,” siger Matthew Bishop, som er erhvervsredaktør på The Economist og medforfatter til bogen ”Philanthrocapitalism”.
Ifølge Mandag Morgens omfattende kortlægning er der
især fire udfordringer, der skal adresseres, hvis modellen
skal vinde yderligere indpas blandt de fi lantropiske fonde:
Det velegnede projekt. Den katalytiske fi lantropi er ikke
en model, der fuldstændigt erstatter alle andre tilgange til
fi lantropisk arbejde, men derimod en model, som kan være
brugbar i forhold til nogle problemstillinger, men ikke i for-
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dede på at udvikle mere hårdføre afgrøder. For det andet
etablerede fonden et samarbejde med landbrugsministeriet i Mexico med det formål at sikre en direkte vidensoverførsel og opkvalificering af de mexicanske embedsmænd. Og for det tredje startede fonden ”The Scholarship
Program”, som uddannede mexicanske agronomer på førende amerikanske universiteter.
Resultatet var markant. Allerede i 1956 var Mexico
blevet selvforsynende med hvede – og har været det siden. Ekspertgruppen udviklede også en ny majstype, der
fi redoblede hektarudbyttet i perioden 1948-1970.
I 1950 startede Rockefeller Foundation tilsvarende
programmer i Colombia, og senere blev modellen udbredt til en lang række lande i Sydamerika. Tænkningen
bag programmet er efterfølgende blevet videreudviklet til
et storstilet projekt med udvikling af risafgrøder i Asien
– herunder i Indien. I dag vurderes det, at ”The Green
Revolution” har reddet ca. 1 mia. menneskeliv.
I 1970 modtog Norman Borlaug fredsprisen. Begrundelsen lød, at hans resultater med at udvikle nye afgrøder
skabte en fødevaresikkerhed, der medførte større politisk
stabilitet.

hold til andre. Den katalytiske fi lantropi er i brede vendinger målrettet mod sociale og samfundsmæssige forandringer, men der mangler stadig en mere konkret beskrivelse af
”det velegnede katalytiske projekt”.
Strukturering af projektet. Den katalytiske model kræver
et nyt mindset og en ny måde at arbejde på hos fondene.
Til dato er der dog stadig mangel på veldokumenterede og
tilgængelige modeller for, hvordan en fonds katalytiske arbejde organiseres i praksis. Der er således en række gode
eksempler, hvor fonde er gået egne veje, men udviklingen af
en kopierbar best practice er stadig i sin vorden.
Model for partnerskaber. Det er en central del af den katalytiske fi lantropi, at fondene engagerer sig i partnerskaber
med andre aktører i samfundet. Men mulighederne for at
etablere partnerskaber med borgere, virksomheder, interesseorganisationer eller offentlige myndigheder er stadig under udvikling. Derfor er der begrænset viden om, hvordan
det gode partnerskab tilrettelægges med hensyn til arbejdsdeling, ansvarsområder og målsætninger. Det er således et
stort behov for at få udviklet klarere samarbejdsmodeller
og partnerskabsstrukturer, som fondene kan læne sig op ad.
Et eksempel på, hvad der skal til, er European Foundation
Center (EFC) og FSG, som i publikationen ”Multiplying
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Impact through Philanthropic Collaboration” udpeger fem
faktorer, der er afgørende for, at fi lantropiske partnerskaber
kan bruges til at skabe større effekt. Se figur 2.
Effektmål af projekter. Flere af de katalytiske fonde arbejder
med forskellige metoder til, hvordan man måler værdien af
de fi lantropiske fondes indsats. Men til dato slås de stadig
med at finde ud af, hvad der skal måles på. Brede formål
som “almennytte” og ”social forandring” er i sagens natur
vanskelige størrelser at definere og måle. Dertil kommer, at
de katalytiske projekter er langsigtede, hvilket yderligere
besværliggør sagen. For hvordan og hvornår skal man eksempelvis måle de positive og negative effekter af et eksperiment med øget undervisningstid for teenagere? Særligt Bill
& Melinda Gates Foundation har fra starten ført an med
et massivt fokus på at analysere, måle og monitorere effekten af deres fi lantropiske investeringer, og flere andre fonde
er fulgt trop. Men der findes stadig ikke en tilgængelig og
kopierbar model, som kan måle den konkrete katalytiske
investerings fi lantropiske succes.
Ifølge Matthew Bishop har frontløberne blandt de katalytiske fonde i de seneste år dog taget vigtige skridt i retning af
at kunne kvalificere deres arbejde – og de er dermed i fuld
gang med at ligge grundstenene til en veldokumenteret og
effektiv model for filantropisk arbejde, som andre kan kopiere.
”De katalytiske fonde har fået en større forståelse for,
hvordan denne model virker. For 10-15 år siden var der få,

der kunne gøre rede for, hvad den katalytiske fi lantropi i
praksis gik ud på. Det har fondene et langt bedre billede
af i dag. De udvikler og justerer hele tiden deres arbejde,”
siger han.
FONDENE SKAL TURDE TAGE RISICI
Det kræver mod og risikovillighed at gå fra at være donor
til at være en aktiv forandringsagent i samfundet. Det forudsætter bl.a., at fondene nytænker deres selvforståelse og
kompetencer. Men er de parate til det? Og er de i stand til
at gøre det?
”Det kræver mod at gå denne vej. Det er en helt ny bane
og en helt ny tilgang til det at være en fi lantropisk fond. Det
kræver, at man tør nytænke det traditionelle billede af en
fond og tildele den en helt ny rolle i samfundet,” siger Mark
Kramer.
Også Matthew Bishop peger på, at denne udfordring er
en væsentlig barriere for hovedparten af fondene:
”Fonde har i kraft af deres særlige konstruktion en unik
mulighed for at kunne løbe store risici i forbindelse med
deres arbejde – og det praktiserer de katalytiske fonde i høj
grad. Men blandt mange etablerede fonde hersker der skepsis over for at arbejde på denne måde. Man tør simpelthen
ikke gå ind i de risikobetonede projekter,” siger han.
Dertil kommer, at den katalytiske model fordrer mere
aktive og synlige fonde. Det kan bl.a. ses af den måde,
hvorpå de nuværende katalytiske fonde kommunikerer. De
bruger strategisk kommunikation som et middel til at skabe større effekt, f.eks. gennem advocacy-indsatser og lob-

DET VELLYKKEDE PARTNERSKAB
Fem faktorer, der er afgørende for at skabe succesfulde partnerskaber
ÅBENHED OVER
FOR SAMARBEJDE

ERKENDELSE AF
MULIGHEDERNE

INVOLVERING
AF PARTNERE

PLANLÆGNING
OG SETUP

Beskrivelse

Fonde skal være åbne og
bevidste over for at
samarbejde med andre

Succesfulde
partnerskaber er
drevet af specifikke
behov eller muligheder

Ressourcer og tidsplan
skal bygge på fælles
vision om arbejdsrelationen

En tidsbegrænset
strategi, en projektplan
og en klar arbejdsdeling er afgørende

Dedikeret
projektledelse og
løbende evalueringer
er centralt

Kritiske
faktorer

• Anerkendelse af
værdien af
partnerskaber
• Specifikke mål om at
søge og opbygge
partnerskaber
• Åbenhed over for nye
idéer og tilgange

• Erfaring fra egne
programmer
• Analyse af
muligheder og behov
• Information om
partnerskabsmuligheder

• Fælles vision og
succesmål
• Fleksibilitet og
villighed til
kompromis
• Mulighed for og tid
til at bygge relationer
op på alle niveauer
(ledelse, projekt,
program)

• Effektivt strategi- og
evalueringsdesign
• Tidsbegrænsende
målsætninger
• Realistisk og
veldesignet
projektplan
• Klar arbejdsdeling

• Dedikeret
projektledelse
• Evaluering og
erfaringsopsamling både ift.
projektresultater og
samarbejde

MM

IMPLEMENTERING
OG UDFOLDELSE

FIGUR 2 De fem kriterier er afgørende for at sikre de bedste resultater af partnerskaber mellem filantropiske fonde og andre

relevante stakeholdere.
Kilde — Multiplying Impact through Philanthropic Collaboration, EFC og FSG.
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byisme, og til at dokumentere effekterne af deres arbejde.
En højere grad af synlighed er ifølge Henrik Mahncke, som
er research fellow på CBS Center for Civilsamfundsstudier,
nødvendig, hvis fondene vil opnå indflydelse og fastholde
legitimiteten til at drive samfundsudvikling.
”Det kræver eksplicit kommunikation og meget tydelige
forklaringer, når fondene træder ind og agerer samfundsudviklere. Fondenes hensigt, arbejdsproces og målsætning
skal synliggøres for offentligheden. Ellers vil der være en
risiko for, at fondens motiver betvivles,” siger han.
Kravet om synlighed strider imod traditionen i en fondsverden, som har en meget lukket kultur. En kortlægning i
”Den Danske Fondsanalyse 2012” af de største danske fondes transparens viser f.eks., at kun 16 fonde har fremlagt
deres årsrapporter, at kun 6 har fuld transparens om deres
strategier og organisationsplaner, og at kun 2 fonde oplyser
om fremtidige uddelinger. Kortlægningen viser, at fondene
er særligt lukkede i forhold til deres organisering og økonomi. Se figur 3 på næste opslag.
”Der er en bevægelse mod større åbenhed i gang blandt
de danske fonde. Der er flere og flere af fondene, som har
indset, at transparens er gået fra at være en mulighed til at
være en nødvendighed. Men der er stadig et stykke vej til
”den åbne fondssektor”,” understreger Lars Bo Pedersen, seniorkonsulent hos Kraft & Partners, som står bag analysen.
Danmark er ifølge Lars Bo Pedersen ikke noget særtilfælde:
”Fonde har overalt i verden en lang tradition for at operere i det skjulte og holde sig langt væk fra mediernes og
offentlighedens søgelys. Det tager tid at ændre,” siger han.
Ifølge Mark Kramer skyldes det, at fondene nødigt deltager i den offentlige debat:
”De fi lantropiske fonde kan som udgangspunkt godt lide
at være tilbagetrukne og ikke synlige. Det kræver mod at gå
ud i offentligheden – og stille sig på en offentlig scene, hvor
man risikerer at lande midt i en offentlig kontrovers, hvor
man skal forklare og forsvare sig,” siger han.
Fondenes traditionelle arbejdsform er også en barriere.
I fondsverdenen er der en meget stærk tradition for at arbejde på egen hånd frem for at indgå i samarbejder og partnerskaber. Inden for den katalytiske fi lantropi er partnerskaber en nødvendighed – som midlet til at kunne skabe
større sociale forandringer.
”Vores sektors interne kultur og organiseringsprincipper kan være en meget stor barriere for denne tilgang. Fonde er typisk ledet af bestyrelser og chefer, som er vant til at
kunne styre processen og agere meget på egen hånd. Den
katalytiske model kræver langt mere åbenhed og lydhørhed
over for andre stakeholdere, så deres viden integreres i en
fælles beslutningsproces,” siger Emily Tow Jackson, som er
direktør for den amerikanske familiefond Tow Foundation.
Dertil kommer, at fondenes arbejdsproces i dag i høj
grad er baseret på indsamling af ansøgere og beslutning
om uddelinger, der bestemmes af bestyrelsen ved årlige eller halvårlige møder. I den katalytiske fi lantropi er fondene
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som aktive partnere hele tiden på, fordi beslutningerne ikke
kan udsættes til næste halv- eller helårlige bestyrelsesmøde.
Og endelig kræver den katalytiske model en større arbejdsindsats af fondene. At være partner frem for donor
kræver, at de opruster deres in-house-viden og ekspertise.
De skal kort sagt arbejde med at udvikle en helt ny kompetencekapital, hvor viden og erfaring i høj grad går ind og
erstatter de hidtidige donationer.
”Det kræver helt nye kompetencer at arbejde med denne
type fi lantropi. Det forudsætter en strategisk udvikling af
fondens organisation – at vi har den rette organisation og
det rigtige lederskab,” siger Lindsay Austin Louie, som er
leder af et program for effektiv fi lantropi i den amerikanske
fond The William and Flora Hewlett Foundation.
FONDENES LEGITIMITET
Realdania kom for nogle år siden ud i en veritabel mediestorm med en række kritiske historier om deres måde at
samarbejde med deres partnere på, og Bill & Melinda Gates
Foundation kritiseres ofte for at sammenblande de fi lantropiske med de erhvervsmæssige interesser.
Disse eksempler på offentlig kritik rejser spørgsmålet
om, hvorvidt fondene som en ikke-demokratisk instans har
legitimitet til at indtage en mere central rolle som forandringsagent, og det understreger vigtigheden af, at en mere
aktiv og medskabende fondssektor får opbakning fra offentligheden. Skal omfanget af de katalytiske fonde øges,
forudsætter det en bred accept af, at fondene påtager sig en
ny og mere aktiv rolle og bevæger sig ind på områder, der
normalt befinder sig i den offentlige og private sektors regi.
”Når en fond gerne vil løse store samfundsudfordringer,
kræver det, at der ikke er modstand og skepsis fra omverdenen, hvis det arbejde, fonden laver, reelt skal have en værdi”,
siger Leslie Crutchfield, der er seniorrådgiver i FSG og medforfatter til bogen ”Do More Than Give”, som er en af de
første bøger, der analyserer perspektiverne ved katalytisk
fi lantropi.
Det stiller krav til, hvordan fondene orienterer sig i forhold til omverdenen – og øger behovet for overvejelser om,
hvordan den enkelte fond fremstår udadtil. Inden for den
katalytiske filantropi har flere af de fremtrædende fonde
derfor også et stærkt fokus på, hvordan de løbende kan imødekomme omverdenens forventninger ved hele tiden at dokumentere og kommunikere effekten af deres investeringer.
”Når TrygFonden gerne vil forbedre patientsikkerheden
på de danske hospitaler, kræver det, at vi har opbakning fra
offentligheden og vores partnere – de offentlige myndigheder, de ansatte og patienterne. Ellers risikerer vi, at vi mister
legitimiteten til at gå ind på dette felt, og at projektet strander
og ikke får nogen værdi. Derfor er det afgørende, at der er
vished om vores rolle og projektets formål i offentligheden,”
siger Gurli Martinussen, som er direktør for TrygFonden.
Det hører dog med til historien, at omverdenens syn på
fondene allerede er under forandring. I takt med det større
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økonomiske pres i samfundet efterlyses der nye muligheder
for finansiering, og her er fondene med deres betydelige formuer en naturlig kandidat. Derfor kan de heller ikke tåle at
putte sig, hvis de vil fastholde deres frie position i samfundet. Det skaber, ifølge Henrik Mahncke, et voksende krav
til fondene om at komme frem i offentligheden og klargøre,
hvilken værdi de skaber for samfundet:
”Fondene kan opnå stor legitimitet og opbakning i forhold til at være samfundsudviklere, hvis de er klare i deres
kommunikation om, hvad de laver, og hvad målet er med
deres aktiviteter. Der er næppe mange, som kan være imod
ideen med at skabe almennytte, men for fondene handler
det om, at offentligheden skal forstå, hvad det er. Det kræver stor åbenhed om, hvad fondene gør, og hvilken dagsorden de opererer ud fra,” siger han.
En række undersøgelser viser, at offentligheden har meget lidt viden om, hvad fi lantropi og civilsamfundet er. Dertil kommer, at der tilsyneladende heller ikke er den store
tiltro til, at fondene bruger deres midler fornuft igt. Ifølge en
undersøgelse i den amerikanske nonprofit-iværksætter Dan
Pallottas bog ”Charity Case: How the Nonprofit Community Can Stand Up for Itself and Really Change the World”,
er der kun 17 pct. af amerikanerne, som mener, at de velgørende organisationer gør et godt job. Kun 10 pct. mener, at
de bruger pengene klogt, mens hele 70 pct. af amerikanerne
vurderer, at de velgørende organisationer ”spilder en stor
del af midlerne”.
Det manglende kendskab og fraværet af tiltro udgør ifølge Realdanias direktør, Flemming Borreskov, en stor risiko
for fondene:
”Vi skal gøre folk bevidste om den værdi, som fonde
kan bidrage med. Folk skal vide, præcist hvad vi laver,
og hvilke effekter vores arbejde har. Ellers risikerer vi, at

omverdenen får en modstand mod os. Det kan resultere
i begrænset samarbejde og mere kontrol, og det vil skade
vores muligheder for at være medskabere i udviklingen af
samfundet”, siger han.
VEJEN FREM
Det er ifølge Henrik Mahncke afgørende at komme alle
disse barrierer til livs, hvis den katalytiske model skal blive
fremtiden for den store fondssektor.
”Det er vigtigt for den katalytiske fi lantropi og for fondene generelt. Der mangler et opgør med en mere traditionel forståelse af, hvad fondene kan og skal bidrage med.
Det står i dag som en væsentlig hindring for, at fondene
kan få større effekt ud af deres penge,” siger han.
Denne proces kan ifølge Matthew Bishop i høj grad blive
drevet frem af de nuværende katalytiske fonde, som kan inspirere, men også presse andre til at følge trop.
”De katalytiske fonde repræsenterer en helt ny tænkning. Men de kommer også med nogle mærkbare resultater,
som kan være med til at drive en forventning frem om, at
fonde kan gøre mere, end hvad hovedparten præsterer i dag.
Hermed kan de bane vejen for en ny fondskultur, som andre
fonde også vil være tvunget til at adoptere,” siger han.
Ifølge Bishop er den katalytiske fi lantropi ikke kun et
udtryk for, at nogle fonde på eget initiativ har valgt at gå i
en ny retning. Det er også en konsekvens af, at fondenes position i dag er under opbrud – og at der stilles stadig højere
krav til, at fondene legitimerer deres virke.
”Det ligger i kortene, at fondene bliver nødt til at tage et
større samfundsansvar. Der er brug for deres midler og for
aktører, som kan lave den type investeringer, som fondene
er i stand til. Derfor er der et pres på fondene for at gå i retning af den katalytiske model,” siger han.
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DEN LUKKEDE FONDSVERDEN
44 store danske fondes transparens i 2012 – målt på 26 parametre inden for fem hovedområder
Fremtidige uddelinger
Økonomi

Placering af formuen og investeringspolitik
Nøgletal
Årsberetning eller tematisering af arbejdet

Ansøgninger
og projekter

Årsrapport
Hvem skal ikke søge
Håndtering og behandling af ansøgninger
Ansøgningsskema
CSR og mangfoldighed
Organisering
og ledelse

Whistleblower-funktion
God fondsledelse - etiske regler
Interessekonflikter
Lønninger og honorarer
Ledelsen og bestyrelsen
Organisationsplan

Arbejde

Målinger og evalueringer af igangværende
og afsluttede projekter
Oversigt over igangværende og afsluttede
uddelinger og projekter
Handlingsplan
Strategi

Uddelingsområde

Vision
Fondens historie
Vedtægt og fundats
Formål
Prioriteringer mellem indsatsområderne
Indsats- og uddelingsområder

MM

Lauritzen Fonden (JL- fondet)

Knud Højgaards Fond

Insero Horsens

Industriens Fond

Egmont Fonden

Det Obelske Familiefond

COWIfonden

Carlsbergfondet

Brødrene Hartmanns Fond

Bikubenfonden/BG Fonden

Bevica Fonden

Beckett-Fonden

FIGUR 3 Transparensanalysen viser en fondsverden, som på flere parametre stadig er lukket i forhold til omverdenen
– på flere områder fravælger fondene at kommunikere om deres arbejde.
Kilde — Kraft & Partners, Den Danske Fondsanalyse 2012 og Mandag Morgen.
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Augustinus Fonden

Annie og Otto Johs. Detlefs Almenfond

Aage V. Jensen Naturfond

A.P. Møllers og hustrus Almenfond

Hjemmeside
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Den Fynske Bladfond

Familien Hede Nielsens Fond

15. Juni Fonden

Hempel Fonden

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond

Otto Mønsteds Fond

Dreyers Fond

Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond

Ole Kirk´s Fond

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Tuborgfondet

TrygFonden

Spar Nord Fonden

Simon Spies Fonden

Rockwool Fonden

Realdania

Poul Due Jensens Fond

Politiken-Fonden

Oticon Fonden

Oak Foundation Denmark

Nykredits Fond

Ny Carlsbergfondet

Novo Nordisk Fonden

Nordea-fonden

Mary Fonden

Lundbeckfonden

LEGO Fonden
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frontløberne
afgør fremtiden
for den katalytiske
filantropi
De kommende 10 år vil blive skelsættende for fremtidens filantropi.
Megatrends som globale kriser, sektoropbrud og globalisering skaber behov
for nye aktører, der kan drive udviklingen af fremtidens samfund. Det taler
for, at den katalytiske filantropi vil blive den dominerende model i den brede
fondssektor. Succesen er dog ikke givet på forhånd, men vil afhænge af, om
frontløberne inden for området fortsat vil kunne dokumentere modellens
værdi. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse.

T

he William J. Clinton Foundation holder møder
med verdens regeringsledere for at højne det politiske ambitionsniveau i bekæmpelsen af klimaforandringerne. Den lille familiefond Tow Foundation prøver at
forbedre unge kriminelles forhold i det amerikanske samfund. The Mo Ibrahim Foundation vil forbedre det politiske lederskab i Afrika. Disse eksempler fra den moderne
fi lantropi vidner om, at der er noget stort på færde i den
fi lantropiske fondssektor, og at forudsætningerne for at
agere som en fi lantropisk fond er ved at ændre sig markant.
Flere fonde siger i disse år farvel til den klassiske fi lantropi for at afsøge nye muligheder for deres fi lantropiske
arbejde. Det har givet begrebet fi lantropi en stærk renæssance, hvor mæcentanken, paternalismen og traditionelle
magtforhold er lagt på hylden til fordel for en moderne
fortolkning, hvor fi lantropi er et middel til proaktive samfundsfornyende initiativer. Denne nytænkning af fondenes
position og forpligtigelser i samfundet har skabt genklang
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i hele den brede fi lantropiske sektor, fordi den anviser nye
veje for fremtidens fi lantropi.
Forandringsbølgen kommer ikke ud af det blå. Megatrends som globale udfordringer, sektoropløsning og globalisering bidrager til at ændre spillereglerne for den fi lantropiske sektor, og det skaber gunstige vækstbetingelser for
den katalytiske fi lantropi.
”Katalytisk fi lantropi kan inden for den næste generation blive den mest udbredte praksis inden for fi lantropi, hvilket vil betyde et generelt skifte fra fondenes donorrolle til en
katalysatorrolle,” siger Leslie Crutchfield, der er seniorrådgiver i det amerikanske konsulentfirma FSG. Hun er medforfatter til bogen ”Do More Than Give”, som er en af første
bøger, der analyserer perspektiverne i katalytisk fi lantropi.
Matthew Bishop, der er medforfatter til bogen “Philanthrocapitalism” og erhvervsredaktør på The Economist,
er enig i, at udsigterne forekommer lyse for den katalytiske
fi lantropi:
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4D FORESIGHT - DEN KATALYTISKE FILANTROPI
4D Foresight-analyse af de megatrends, begivenheder, værdier og holdninger, der påvirker den katalytiske model i dag og de
kommende år.

MEGATRENDS
✳ Økonomisk smalhals – tomme statskasser og røde bundlinjer i
virksomheder præger billedet verden over
✳ Accelererende globale kriser som sundhedskrisen, klimakrisen og
ressourcekrisen truer i horisonten
✳ Flere rige, flere filantroper

VÆRDIER
✳ De filantropiske fonde bidrager til en væsentlig udvikling i
samfundet
✳ Almennytte er mere end blot operahuse
✳ De, der kan, skal bidrage

✳ Øget globalisering

✳ Den, der kan drive det enkelte projekt bedst, skal drive
projektet

✳ En gennemgribende sektoropløsning

✳ Vi skal skabe mest mulig effekt ud af vores investeringer

✳ Sociale medier indtager den filantropiske sektor

BEGIVENHEDER

HOLDNINGER

✳ EFC konference i København – herunder en session om katalytisk
filantropi

”Der kan komme en øget skepsis over for fondene. Det kan
koste på deres legitimitet.”
”Der er brug for frie midler i samfundet.”
”Fonde kan drive innovation.”
”Der er et momentum for filantropien lige nu.”
”Det handler ikke om, hvem der løfter en opgave, men hvem
der løfter den bedst og mest effektivt.”
”Frontløbende katalytiske fondes succes kan skubbe andre
fonde i samme retning.”
”Fondenes eksistensberettigelse er baseret på deres evne til at
bidrage med noget andet end det offentlige og det private.”
”Dokumentation af effekt er afgørende for fremtidens
filantropi.”
”Vi er rollemodeller for fremtidens filantropi.”

✳ Giving Pledge-medlemmer mødes igen i 2013 og diskuterer
fremtidens filantropi
✳ De frontløbende katalytiske fondes årsrapporter og effektmålinger
✳ Kan modellen for at måle almennytte findes?
✳ Fald i tilfælde af malaria, difteri og meningitis i udviklingslandene
✳ Ny lovgivning om øget kontrol med fondene i Danmark – med
inspiration fra den amerikanske model

OM 4D FORESIGHT
Denne analyse bygger på modellen 4D Foresight – et strategisk analyseværktøj,
der bruges til at forudsige tendenser og trends, der former fremtiden for en
bestemt aktør, institution eller branche.
Modellen består af 4 dimensioner – megatrends, begivenheder, værdier og
holdninger. Tilsammen udgør de konteksten for den institution, person eller
branche, som er i fokus.

MM

Megatrends består af de vigtigste sikre og mindre sikre tendenser, der påvirker
den katalytiske filantropi i de kommende 0-10 år.
Begivenheder udgøres af de vigtigste faktiske eller planlagte begivenheder, der
kommer til at påvirke den katalytiske filantropi i de nærmeste 0-5 år.
Værdier er de overordnede værdistrømninger i samfundet, som påvirker den
katalytiske filantropi i de kommende 0-10 år.
Holdninger er dominerende positioner i den offentlige opinion i dag.

FIGUR 1 Den katalytiske filantropis fremtid formes i et krydsfelt af megatrends, begivenheder og holdninger. Den katalytiske
filantropi har store muligheder for at sætte sig igennem som en model for de mange på den internationale fondsscene.
Kilde — Mandag Morgen.
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”Den fi lantropiske sektor er under voldsom udvikling i disse år, og de kommende 10 år vil blive afgørende for, hvordan
den vil se ud i fremtiden. De fi lantropiske fonde kan fundamentalt omdefinere deres position og rolle i samfundet og
blive forandringsdrivere på et helt nyt niveau. Derfor kan
den katalytiske model meget vel blive common practice i
den fi lantropiske sektor,” siger han.
Ifølge Mandag Morgens strategiske analyse, som er baseret på analysemodellen 4D Foresight, vil de lyse fremtidsudsigter dog afhænge af, om de nuværende katalytiske
fonde fortsat vil være i stand til at demonstrere, at modellen
giver helt nye muligheder for det fi lantropiske arbejde. Se
figur 1 på forrige side. Analysen bygger på en kobling af de
megatrends, begivenheder, værdier og holdninger, der vil
påvirke den katalytiske fi lantropi de kommende 10 år.
FREMTIDEN ER LYS FOR DEN KATALYTISKE
FILANTROPI
Ifølge Mandag Morgens strategiske analyse er der især fire
tendenser, der skaber gunstige fremtidsmuligheder for den
katalytiske fi lantropi: det globale risikobillede, en opblomstring af fi lantropien, et gennemgribende sektoropbrud og
en øget globalisering.

Det globale risikobillede. Alt tyder på, at de kommende 10
år vil blive præget af ekstrem turbulens og voksende kompleksitet. Det globale risikolandskab tegnes af syv verdensomspændende megakriser – heriblandt klimakrisen, sundhedskrisen og fattigdomskrisen – som konstant forstærkes
og griber ind i hinanden i et komplekst dynamisk samspil,
hvor udviklingen på ét område hurtigt kan forandre vilkårene fundamentalt på et andet. Det stiller helt nye krav til
samfund verden over om at udvikle sammenhængende svar
og grænseoverskridende løsninger.
Behovet for nye løsninger harmonerer dårligt med
den økonomiske tilstand, som karakteriserer det globale
landskab de kommende år. I lande verden over tegner sig
et billede af et årti, som byder på økonomisk smalhals og
en massiv jagt på frie midler. USA’s voksende økonomiske
ubalancer, eurolandenes gældskrise og flere store globale
virksomheders nedskæringer er blot nogle af eksemplerne
på, at den globale økonomi er under massivt pres.
De fi lantropiske fonde, der besidder betydelige formuer,
som ikke er bundet til hverken det offentlige forbrug eller
virksomhedernes bundlinjer, kan derfor få en nøglerolle i
udviklingen af de nye bæredygtige løsninger, der kan drive
de nødvendige forandringer.

DER KOMMER FLERE OG FLERE RIGE
Vækst i størrelsen af de private formuer i forskellige dele af verden og globalt, billioner dollar
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Andelen af rige mennesker på globalt plan forventes at stige markant frem mod 2016. Det skaber gode forhold for
filantropien de kommende år.

FIGUR 2

Kilde — BCG, Global Wealth Market-Sizing Database, 2012.
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”Frie midler er en absolut mangelvare de kommende år. Det
gør fondenes penge til en attraktiv kapitalindsprøjtning,
som kan være med til at løfte og udvikle vores samfund,”
siger Matthew Bishop.

ØGEDE UDDELINGER
Donationer fra amerikanske fonde, 1971-2011, mia. dollar
(justeret for inflation)
350

En opblomstring af filantropien. The Economist har i flere
analyser beskrevet 00’erne og 10’erne som en potentiel ”golden age” for fi lantropi. Denne diagnose tager afsæt tre udviklingstendenser. For det første forventer man, at der vil
komme flere rige mennesker i verden. Se figur 2. Da erfaringerne fra de seneste årtier er, at verdens rigeste giver en del
af deres formuer tilbage til samfundet gennem fi lantropiske
aktiviteter, vil et voksende antal rige medføre en større filantropisk aktivitet.
For det andet er antallet af fonde stigende. I Danmark
er antallet af almennyttige fonde i løbet af de sidste 20 år
vokset fra ca. 10.000 til omkring 14.000. I USA er antallet
steget med næsten 20 pct. fra 2002-2011. Og i Tyskland er
den gennemsnitlige årlige vækst i antallet af fonde vokset
fra 200 om året i 1990’erne til 8-900 om året i de seneste ti
år. Og intet tyder på, at denne udvikling vil vende de kommende år. Og for det tredje kan man registrere et markant
løft i størrelsen af de beløb, som fondene uddeler. Se figur 3.
Et væsentligt element i denne opblomstring er også
fremkomsten af en ny generation af fi lantroper, som anført
af Bill Gates er blevet frontløbere for en langt mere synlig
fi lantropi. Et initiativ som The Giving Pledge, der har bredt
sig som ringe i vandet, sætter i disse år nye standarder for
synlighed og skaber meget opmærksomhed. Og den nye generation af fi lantroper har en helt ny tilgang til at være en
fi lantropisk fond.
”De er ikke bundet af gamle dogmer og et historisk baseret ”vi plejer”, men placerer sig på en helt anden bane. De
bliver filantroper i en tidlig alder og bevæger sig væk fra den
testamenterede form for filantropi, hvor det er efterkommerne til formueskaberne, der uddeler midlerne. Efter Warren Buffett var Mark Zuckerberg USA's største private filantrop sidste år. Han er kun 28 år gammel. Og så er de særdeles
gode til at skabe opmærksomhed og bevidsthed omkring
deres arbejde, så de vil i høj grad sætte en ny scene for filantropien de kommende år,” siger Henrik Mahncke, som
er research fellow på CBS Center for Civilsamfundsstudier.
At der er sket en kraft ig opblomstring, er Flemming Borreskov, direktør for Realdania, heller ikke i tvivl om:
”Vi har sovet tornerosesøvn i 100 år. Men nu er fondssektoren endelig vågnet op og er ved at finde tilbage til sin
tidligere storhed – som en sektor, der kan bidrage med noget andet end samfundets andre institutioner og herigennem være med til at skabe væsentlige forandringer og en
positiv udvikling af samfundet de kommende år,” siger han.
Et gennemgribende sektoropbrud. Når Levi Strauss
Foundation støtter etableringen af skoler i Bangladesh i
nærheden af virksomhedens fabrikker, når The Starbucks

300
250
200
150
100
50
0

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Donationer fra danske fonde, 2004-2010, mia. kr.
7
6
5
4
3
2
1
0
MM

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

FIGUR 3 Fondes donationer er øget væsentligt de sidste
år. Alene i USA er fondenes samlede uddelinger steget
med mere end 100 pct. fra 1970´erne til i dag.
Kilde — Giving USA 2012 og Den Danske Fondsanalyse 2012.

Foundation gennem de sociale medier lader deres kunder
bestemme, hvad fondens donationer skal gå til, og når Bill
& Melinda Gates Foundation hjælper myndigheder i udviklingslandene med at forhandle langsigtede aftaler med
vaccinefabrikanter, er det et klart bevis på, at fi lantropiens
kerneområder og arbejdsform er under transformation, og
at fi lantropi i sin klassiske, rene form – donation fra fond til
modtager – er på vej ud. I de katalytiske fonde arbejdes med
partnerskaber, hvor grænserne mellem offentlig, privat,
borgere, virksomheder og fonde flyder ud. Der er i høj grad
tale om et tværsektorialt samarbejde, hvor aktører fra alle
dele af samfundet forsøger at løse en udfordring ud fra den
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overbevisning, at den største effekt opnås, hvis man samarbejder på tværs af samfundets siloer. Se figur 4.
”Der er en opløsning i gang af hele sektorforståelsen på
globalt plan. Dette ses eksempelvis i det voksende antal
typiske offentlige opgaver, som fonde eller virksomheder i
større grad får muligheden for at påtage sig. Det er konsekvensen af en spirende ny forståelse for, at det ikke handler
om, hvem der løfter en opgave, men hvem der kan løfte den
bedst,” siger Henrik Mahncke.
Han peger på, at fondenes primære rolle i de kommende år fortsat vil være at eksperimentere og innovere,
men i samarbejde med samfundets andre aktører. Som et
konkret eksempel på fremtidens innovative samarbejde
mellem fonde og offentlige/private partnere fremhæver
han ”hackathons”. Det er et begreb, der er hentet inden for
soft wareverdenen, hvor det er en betegnelse for events, hvor
soft waredesignere, programmører, sociologer, designere
m.v. mødes for at lave tværfaglige løsninger på et specifi kt
område i løbet af en intens weekend:
”Mit bud er, at vi vil se flere problemløsningsfora, hvor
offentlige, private og fi lantropiske repræsentanter bruger
tid sammen for at finde nye løsninger, og dermed bevæger
vi os væk fra den klassiske donorrolle til et mere innovativt
samspil,” siger han.
Bruddet med silotænkningen er en massiv trend i disse
år, hvor virksomheder på globalt plan f.eks. er begyndt at
beskæft ige sig med corporate social responsibility (CSR).
Det kan beskrives med, hvad Mark Kramer, grundlægger
og direktør for det amerikanske konsulentfirme FSG, kalder shared value – at virksomheder og andre private investorer kan skabe en positiv social effekt sideløbende med et
positivt bidrag til bundlinjen.
Et konkret eksempel er FN’s Global Compact, som på
få år er blevet verdens største bæredygtighedsinitiativ, der
samler virksomheder og borgere i kampen for at skabe en
mere bæredygtig klode. Siden initiativet blev søsat i 2000, er
det vokset til at have mere end 10.000 virksomheder og andre stakeholdere fra mere end 130 forskellige lande. Virksomhedernes motiver til at deltage er dels at medvirke til
at fremme større bæredygtighed, og dels at bruge det som
platform i deres imagepleje.
I en artikel ”Creating Shared Value” i Harvard Business
Review skriver Mark Kramer, at kapitalismen er ”under
angreb”, og forudser, at den skal genopfindes i en version,
hvor afkastet ikke bare er af økonomisk, men også af social
karakter.
”Der er et skifte i gang mod at kombinere kapitalistisk
tankegang med en større social og samfundsmæssig bevidsthed. Konsekvensen er, at private aktører i stigende
grad bevæger sig ind på den samfundsudviklende bane og
at doing good bliver en væsentlig del af deres bundlinje,” siger Mark Kramer.
Denne kombination ses også som en mulighed inden for
fi lantropien. Blandt medlemmerne af Giving Pledge tales
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DEN FÆLLES INDSATS
Fem betingelser for et tværsektorielt samarbejde
EN FÆLLES AGENDA Alle deltagende parter skal have en
fælles vision for forandring, som inkluderer en fælles forståelse
af problemet samt en fælles tilgang til problemløsning via
aftalte tiltag.
FÆLLES MÅL Indsamling af data og måling af resultater skal
ske konsekvent og ensartet for alle deltagere for at sikre, at
indsatsen forbliver afstemt og deltagerne holder hinanden
ansvarlige.
GENSIDIGT STYRKENDE AKTIVITETER Deltagernes tiltag
skal være differentierede, men samtidig koordinerede via en
gensidigt styrkende handlingsplan.
KONTINUERLIG KOMMUNIKATION Konsistent og åben
kommunikation er en forudsætning for at skabe tillid, sikre
fælles målsætning og skabe fælles motivation.
GRUNDLÆGGENDE STØTTE At skabe og styre collective
impact forudsætter en separat organisation med medarbejdere
og et specifikt sæt kompetencer for at skabe et grundlag for
hele initiativet og koordinere deltagende organisationer og
myndigheder.
MM

FIGUR 4 Fem kriterier danner rammen for fremtidens
filantropiske partnerskaber – som et væsentligt middel
til at opnå større effekt af de filantropiske fondes
investeringer.
Kilde — FSG, Stanford Social Innovation Review, January 2013.

der således om impact investing, som for tiden er det helt
store buzzword i debatten om fremtidens fi lantropiske fonde. Ideen bag begrebet er, at fondene skal kunne indgå i filantropiske samarbejder, hvor kommercielle mål om profit
kombineres med et fokus på at skabe sociale forandringer.
Øget globalisering. Eksemplerne med Levi Strauss Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation og Starbucks Foundation vidner også om, at fremtidens fi lantropi vil være
global i sit perspektiv. Det ses også af, at der de seneste år
har været stigning i de beløb, som de amerikanske fonde giver til udenlandske formål. Se figur 5. Langt de fleste fonde
arbejder dog stadig lokalt eller nationalt. I 2010 gav 1.330 af

INTELLIGENCE

de største amerikanske fonde penge til udlandet. Det fremgår af opgørelsen ”International Grantmaking Update”, der
er lavet af det amerikanske Foundation Center. Flere af de
eksperter, Mandag Morgen har talt med, forudsiger, at fondene i de kommende år vil have et voksende regionalt og
globalt fokus.
”Vi har i dag en verden, hvor samfundets aktører orienterer sig globalt. Det gælder virksomheder, men også i stigende grad fondene,” vurderer Mark Kramer.
Han mener, at de sociale medier vil være en væsentlig
driver i denne udvikling:
”Internettet og de sociale medier skaber langt mere synlighed omkring verdens tilstand, og det gør det nemmere
at operere på et langt mere globalt niveau inden for den filantropiske sektor. Det trækker i retning af, at det ikke er
problemer i baghaven, men problemer på globalt plan, som
fondene kommer til at fokusere på,” siger han.
Globaliseringen af den fi lantropiske sektor skyldes også,
at opblomstringen i den fi lantropiske sektor har bredt sig til
nye regioner verden over. Det beror bl.a. på, at flere mennesker i Asien, Afrika og Latinamerika oplever markante
velstandsstigninger, og at antallet af millionærer og milliardærer er stigende. Erfaringer fra tidligere viser – som nævnt
– at det vil give flere penge til fi lantropi. Den forudsigelse
bekræftes af en undersøgelse af holdningerne hos 250 af
verdens mest velhavende fi lantroper, som Forbes Magazine
og Credit Suisse lavede sidste år.
45 pct. af respondenterne forventede en markant stigning
i den fi lantropiske kultur i Asien, og 50 pct. af de adspurgte

GLOBAL FILANTROPI PÅ VEJ FREM
Andel af donationer fra de 1.330 største amerikanske fonde
til udenlandske formål, blandt de fonde der giver til
udlandet, pct.
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FIGUR 5 De seneste 20 år har der været en stigning i de
amerikanske fondes andel af donationer, som gives til
filantropiske formål i udlandet.
Kilde — The Foundation Center, International Grantmaking Update, 2012.

latinamerikanere vurderede, at en kultur med at give er en
voksende social norm og forventning i deres region.
Den samme tendens kan ses i udviklingen af The Giving
Pledge. Hvad der startede ud som et initiativ på amerikansk
jord, er i dag blevet en verdensomspændende fi lantropisk
model, som også rigmænd fra både Asien, Latinamerika
og Europa har tilsluttet sig. Sidste skud på stammen er
den første afrikanske fi lantrop, Patrice Motsepe, der er
Sydafrikas første sorte milliardær.

NYE VILKÅR FOR FILANTROPIEN
Spillereglerne for den gamle og nye filantropi
DEN GAMLE FILANTROPI

FREMTIDENS FILANTROPI

Filantropi sent i livet

Filantropi gennem hele livet

Social forandring kommer fra nonprofitsektoren
Filantroper handler på egen hånd
Filantropen er den gamle hvide mand
Filantroper søger almennytte som donor
Filantroper fokuserer på lokale problemer
Filantroper kommunikerer begrænset og primært gennem
traditionelle kommunikationskanaler som f.eks. breve
Effektmåling er et ubeskrevet blad
Filantroper holder armslængde
Filantroper vil gøre godt
MM

Social forandring kommer fra alle sektorer
Filantroper handler sammen med andre
Filantropen kan have mange ansigter
Filantroper søger almennytte som partner
Filantroper kigger både lokalt, regionalt, nationalt og globalt
Filantroper har en målrettet kommunikationsstrategi med
stort brug af sociale medier
Effektmåling er uundgåelig
Filantroper er med, hvor forandringen sker
Filantroper vil skabe social forandring

FIGUR 6 De kommende år vil fondssektoren på globalt plan præges af helt nye filantropiske spilleregler, som ændrer den
måde, hvorpå fondene agerer, radikalt.
Kilde — Looking Out for the Future og Mandag Morgen.
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De fire udviklingstendenser vil skabe helt nye vilkår for filantropien i de kommende 10 år. Den vil blive mødt med
nye behov og nye krav, der vil bidrage til at definere nye
rammer, retningslinjer og muligheder for de fi lantropiske
fonde. Det kan bane vejen for et markant opgør med ”vi
plejer” i sektoren. Se figur 6 på forrige side.
ET STORT BRØD ER SLÅET OP
På trods af de markante udviklingstendenser, der tegner en
lys fremtid for den katalytiske fi lantropi, er det ikke givet,
at det bliver en model for de mange. Det vil kræve en højere grad af dokumentation for, at modellen er en effektiv
tilgang til fi lantropi. Derfor bliver de fonde, som i dag er
bannerførere for den katalytiske fi lantropi, helt afgørende.
”Der er en række store og meget synlige fonde, som har
placeret sig midt i debatten om fremtidens fi lantropi. De er
blevet fortalere for den katalytiske model, og der vil i høj
grad blive set på, hvordan deres erfaringer er med denne
tilgang,” siger Matthew Bishop.
Bishop mener, at det især bliver deres evne til at dokumentere og måle effekten af deres investeringer, der bliver
afgørende.
”Kan de katalytiske fonde dokumentere, at deres filantropiske arbejde er på et helt andet niveau i forhold
til effekt og værdi, vil der blive skabt en positiv stemning
om modellen. Så hvis de kan fortsætte deres positive resultater, vil det animere andre til at følge trop. Sker det
ikke, er der en risiko for, at modellen vil blive afskrevet
som et modefænomen. Det handler ikke blot om at fortælle, at man er en katalytisk fond, men om at dokumen-

56

INNOVATION BY COMMUNICATION

tere, hvordan man arbejder, og hvilken effekt man får ud
af denne model,” siger han.
I den fi lantropiske sektor er der også en erkendelse af, at
der er brug for rollemodeller. Således vurderer 58 pct. af de
adspurgte fi lantroper i Forbes Magazine og Credit Suisses
undersøgelse, at de fungerer som væsentlige eksempler for
fremtidens fi lantroper.
De kommende år skal de katalytiske fonde dog ikke kun
være ambassadører, men også være med til at styrke den
fi lantropiske sektor i omverdenen. En række undersøgelser
viser, at offentligheden har meget lidt viden om, hvad fi lantropi er. Der er også amerikanske undersøgelser, der tyder
på, at der i offentligheden ikke er den store tiltro til, at fondene fungerer særlig godt.
I en tid med smalhals og økonomisk krise er der risiko
for, at dette negative billede vil blive forstærket. Derfor bliver fondenes evne at bevise deres værd og effekt yderligere
vigtig. Her kan de katalytiske ambassadører, der i dag fokuserer meget på at skabe stærke resultater og dokumentere
dem for offentligheden, meget vel vise sig som fi lantropiens
redningsmænd.
Mest taler dog for, at vejen vil være banet for et årti, hvor
katalytisk fi lantropi vil blive modellen for de mange. I så
fald vil der – som Leslie Crutchfield påpeger – blive tale om
et paradigmeskifte i den fi lantropiske sektor.
”Der vil de kommende år stadig være brug for mere traditionel velgørenhed. Og ikke alle fonde har muligheden
for og kompetencerne til at implementere den katalytiske
fi lantropi. Men der vil ske et paradigmeskifte inden for filantropien – fra donor til forandringsagent,” siger hun.
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