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Resume 
 
Danida åbnede i 2002 for første gang mulighed for, at danske ngo’er kunne søge om støtte til 
faglige netværk. Det overordnede formål med dannelsen af faglige netværk var at forbedre danske 
organisationers faglige udgangspunkt for at gennemføre aktiviteter i udviklingslandene. Der har 
været lagt op til, at netværkene skulle sikre erfaringsudveksling på nationalt og internationalt plan, 
faglig koordinering og samarbejde, kapacitetsopbygning og faglig udvikling, dokumentation af 
erfaringer og viden, samt information og oplysning til omverdenen. Der har siden 2002 været 
bevilget midler til fem netværk, jf. nedenstående tabel. Til sammenligning er der bevilget 25,7 mio 
kr. til den indeværende fase af de seks kørende forskningsnetværk (ekskl. tidligere 
finansieringsfaser).  
 

 
Et netværk er udløbet i 2005 (IGNARM) og to udløber i 2006 (Børne- og Ungdomsnetværket og 
Aidsnet). Fra disse to forventes der fornyede ansøgninger. Der foreligger desuden ansøgninger fra 
to nye netværk, der endnu ikke er behandlet: Tematisk Forum og Kønsnetværket. 
 
Dette review har haft til formål gennem analyse af erfaringerne fra de hidtil finansierede netværk 
(særligt Børne- og Ungdomsnetværket og Aidsnet) at vurdere netværkskonceptets styrker og 
svagheder og at fremkomme med anbefalinger til eventuelle justeringer af konceptet og fremtidige 
støttemuligheder.  
 
Reviewet har analyseret netværkskonceptet ud fra følgende vinkler: definition og afgrænsning af de 
faglige netværk, tema og målgruppe, netværk som organisation eller organisme, vidensbegrebet, 
overførselsproblematikken i forbindelse med overførsel af individuel kompetenceudvikling til 
organisatorisk niveau, samarbejde med andre netværk samt finansieringsmodaliteter.  
 
Definition og afgrænsning af de faglige netværk 
Der findes ikke i civilsamfundsstrategien og gældende retningslinjer en definition på fra Danidas 
side, hvad man forstår ved et fagligt ngo-netværk. Det overordnede formål med støtte til faglige 
netværk at forbedre danske organisationers faglige udgangspunkt for at gennemføre aktiviteter i 
udviklingslandene. Reviewet stiller sig spørgsmålet om, hvad netværksmodellen specifikt kan 
bidrage med i forhold til kapacitetsudvikling, og teamet har derfor ønsket at afdække, hvad der er 
netværksmodellens komparative fordel i kapacitetsudvikling og dernæst bruge dette som grundlag 
for at udvælge kriterier for aktiviteter og temaer, som et netværk kan opnå støtte til. Hypotesen er, 

Bevillinger Periode Mio kr.
Børne- og Ungdomsnetværket 2002-06 3,3                    

Aidsnet 2003-06 5,0                    

IGNARM 2003-05 1,1                    

Uddannelsesnetværket 2004-07 2,9                    

Kaffeklubben 2004-07 3,0                    

Total 15,3                  

Ansøgninger Periode Mio kr.
Tematisk Forum 2006-09 2,4                    

Kønsnetværket 2006-09 4,0                    

Total 6,4                    
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at det er i mødet mellem organisationer, hvor deltagerne sammen skaber og udveksler viden eller 
vidensprodukter på tværs af organisatoriske og faglige skel, at der tilføjes en værdi, der ikke ville 
blive skabt foruden. Review-teamet konkluderer, at kombinationen af kapacitetsudvikling og 
netværk ikke er optimal, idet forskellige fagligheder og processer er på spil. Der er brug for en 
skarpere arbejdsdeling mellem de forskellige aktører på feltet og en tydeligere strategisk fokusering 
på den gensidige erfaringsudveksling i højere grad end efter- og grunduddannelse. 
 
Afhængig af hvilket tematisk fokus et givet netværk har, vil der være behov for både en faglig 
oplysningsindsats i forhold til at sætte temaet på dagsordenen i bredere forstand ’internt’ i ngo-
miljøet og en synliggørelse og udveksling af holdninger. Det er ofte tvingende nødvendigt at skabe 
en større forståelse for et givet temas vigtighed og advokere for en faglig mainstreaming, for at 
kunne løfte arbejdet med det pågældende tema op på et højere strategisk niveau i organisationerne. 
 
Reviewet har set på afgrænsningen mellem aktiviteter i nord og syd. De fleste organisationer anser 
det for kritisk, at et netværk ikke konkurrerer med sine medlemmer – både mht. at være talerør og 
generelt vidensgenererende og implementerende. Dette synspunkt deler reviewet. Netværkenes 
fokus på kapacitetsopbygning af og vidensdeling mellem dansk-baserede ngo’er fastholder dermed 
den nuværende arbejdsdeling mellem implementerende organisationer og faglige netværk. Når 
mødet mellem organisationer i (nord-)netværkene leder til egentlige programmer, projekter, støtte 
til syd-netværk, internationale netværk, etc. kan de i stedet finansieres som allianceprojekter, hvor 
flere ngo’er med komplementerende kerne-kompetencer kan gå sammen om fælles indsatser i syd. 
 
Tema og målgruppe 
Reviewet ser på, hvilke temaer der kan vurderes som relevante og støtteberettigede. Feltet omfatter 
både netværk med et smalt tematisk fokus og netværk med et bredt emne, der knytter an til den 
overordnede bistandspolitik og specifikke strategier, som dermed giver politisk legitimitet og 
prioritering til feltet. På den ene side er det oplagt at etablere netværk og fremme 
kapacitetsopbygning inden for temaer, som er højt prioriteret i den danske udviklingsbistand, 
således at tematikken bliver styret af bistandspolitikkens overordnede temaer. Omvendt er 
argumentet for fagligt smalle temaer, at den direkte relevans i det daglige arbejde og i 
programmerne i syd træder mere frem. Dertil bør innovation og nytænkning vægtes højere end det 
er tilfældet nu. Reviewet har set på betydningen af den unikke vinkling og ambitionsniveauet for det 
enkelte netværk som afgørende for vurderingen af støttemuligheder og -omfang.  
 
Review-teamet vurderer, at det i sidste ende er et strategisk mere end et fagligt valg, hvilke temaer 
man ønsker at prioritere – brede eller smalle – og at et sådant valg optimalt bør baseres på en fælles 
vurdering af organisationernes behov og temaets relevans i forhold til hele sektorens mandat og 
kompetenceudviklingsbehov inden for ulandsbistanden. 
 
Det kan overvejes, om der skal stilles krav til medlemskredsen af et netværk om f.eks. at afspejle 
mangfoldigheden af organisationer, der er engageret i udviklingsarbejde og i dansk ulandsbistand i 
overensstemmelse med den generelle politiske dagsorden på feltet. Og dog er det i sidste ende 
organisationerne selv, der vælger at indgå i de netværk, som de finder relevante og nødvendige. 
Hvis temaet ikke prioriteres og efterspørgslen er til stede, så begrænser medlemskredsen sig selv. 
Vinklingen af temaet og det tilsigtede vidensniveau kan også have en afgørende indflydelse på, 
hvilke organisationer der tiltrækkes af netværket. 
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Netværk som organisation eller organisme 
Der har tilsyneladende udkrystalliseret sig en standard model for, hvordan netværk under Danida-
finansiering organiserer sig. Reviewet ser på netværk ud fra dikotomien organisation-organisme og 
finder, at tendensen til at etablere brede, årelange netværk som mere ligner ’organisationer’ end 
’organismer’ er blevet for dominerende. IGNARM er tilsyneladende undtagelsen, der bekræfter 
reglen, idet erfaringerne herfra tyder på, at netværk ikke behøver at være større, dyre og 
længerevarende konstruktioner, men også godt kan være kortvarige, konkrete og sags-specifikke 
netværk af få organisationer, der arbejder sammen i en snæver kreds på et fokuseret område og 
opløses igen ved ’mission accomplished’. Et sub-netværk som dette kan nærmest sammenlignes 
med en arbejdsgruppe i de eksisterende netværks forstand.  
 
Arbejdsgrupperne er i de fleste netværk tænkt som det primære deltagerforum, organiseret efter de 
strategiske valg, der tages i forbindelse med ansøgningen til Danida. Det er forskelligt, hvor godt 
arbejdsgrupperne ser ud til at fungere, både fagligt, læringsmæssigt og organisatorisk. Læringen for 
fremtiden ser desuden ud til at være, at man i sin strategiske fokus bør indtænke en fleksibilitet, der 
er i overensstemmelse med et netværks organiske natur. 
 
Der er brug for et anderledes netværkskoncept, der muliggør en bred variation af mindre initiativer 
som underskov til bredere og længerevarende netværk. Reviewet foreslår derfor, at der etableres en 
mini-netværkspulje, som giver støtte til tidsbegrænsede og overskuelige initiativer, som mindre og 
færre organisationer tør og kan give sig i kast med. Projektrådgivningen og/eller andre lignende 
grupperinger tænkes at kunne spille en drivende rolle i at etablere en ramme for organisationernes 
møde og dermed udkrystalliseringen af mini-netværksgrupper. 
 
Et netværk anerkendes ikke som en juridisk enhed – der kræves en etableret værtsorganisation, der 
kan påtage sig det juridiske ansvar og optræde som bevillingshaver. I øjeblikket optræder fire 
rammeorganisationer som værtsorganisationer.  
 
Det er et strategisk valg at påtage sig rollen som værtsorganisation for et netværk, både fagligt og 
administrativt. Netværkenes temaer ligger centralt inden for alle værtsorganisationers egen mission 
og strategiske fokusområde. Der har udviklet sig en praksis med at bemande netværk med min. en 
fuldtidsansat koordinator, hvilket medlemmerne anser for at være essentielt for et netværks 
rækkevidde og aktivitetsniveau.  
 
Man har generelt ikke engageret sig i at overveje eller teste andre, mere omkostningseffektive og 
bæredygtige løsninger for organisering af et netværk, bortset fra IGNARM som har frikøbt 
ressourcer fra organisationerne. Der er derfor rum for at udvikle og pilotere nye ideer til at 
understøtte netværk som ’organismer’. 
 
Vidensbegrebet 
Reviewet har set på netværkenes rolle i i) at skabe viden – sammen, gennem erfaringsudveksling og 
applied research; ii) at formidle viden – gennem kursusvirksomhed, oplysning, og forskningsbaseret 
viden af en bredere samfundsmæssig relevans; og iii) at anvende viden – i organisationerne, i 
programmer, i syd. På alle felterne er der gjort værdifulde erfaringer i de forskellige netværk og 
udviklet modeller, som kan testes, videreudvikles og dokumenteres yderligere med en gensidig 
nytteværdi for alle netværkene. En del best practice på specifikke områder har potentialet til at blive 
bredere repliceret.  
 



 

Syntese på netværkskoncept – endelig rapport  Side vi 17. april 2006 

 

Et metodisk dilemma for nogle netværk er, at netværksdeltagerne udgøres af både ansatte og 
frivillige, ildsjæle og professionelle. Det ser også ud til, at deltagere fra de større organisationer 
kræver substantielt input udefra og reel ekspertise for at prioritere aktiviteterne. Den vigtige læring 
her er, at netværkene må tænke ind i at møde de forskellige behov og præferencer, som forskellige 
typer af organisationer og deltagere har. 
 
Produktion af ny viden – f.eks. gennem erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationerne – har 
fundet sted i forskelligt omfang i netværkene.  
 
Aidsnet har gjort sig erfaringer med meget praksisnær udveksling og denne måde at generere ny 
viden på anerkendes bredt som relevant og udbytterigt. Der er også gjort erfaringer med at arrangere 
spørgefora for ngo’er, hvor organisationerne kan få coaching og rådgivning af specialister og 
eksperter. Dette imødekommer behovet for konkret rådgivning, og er en metode der fremover bør 
tænkes mere konsekvent ind i arrangementer og aktiviteter.  
 
Efter reviewets vurdering bør et af kriterierne for støtte til netværk være innovation og nytænkning. 
IGNARM er et godt eksempel på at krydse flere undertemaer. Deltagernes forskellige kompetencer 
og viden sættes i spil og perspektiveres i mødet med hinanden. IGNARM har kombineret fire meget 
forskellige organisationer (tværorganisatorisk) fra hvert sit fagfelt med det mål at skabe ny viden i 
krydset mellem tre vidensfelter (tværfagligt), På den baggrund kan IGNARM karakteriseres som 
yderst innovativt. 
 
Alle netværkene inddrager i varierende omfang og på forskellig maner forskningsbaseret viden i 
netværkets aktiviteter. Relevansen af dette kan vurderes på tre aspekter: brugerrelevans, 
samfundsmæssig relevans og videnskabelig relevans.  
 
Udkommet af reviewet synes at indikere, at syd-inddragelsen generelt i netværkene tjener nord-
interesser, idet f.eks. syd-repræsentation i aktiviteter og publiceringer mere ser ud til at sikre, at 
læringsudkommet er relevant og bygger på virkeligheden i syd, end den egentlig producerer et 
vidensudbytte til sydpartnere. 
 
De fleste netværk er produkt- og redskabsorienterede. Vidensprodukterne omfatter f.eks. databaser, 
tjeklister, guidelines, arbejdspapirer, tematiske studier, etc. Vidensprodukter har en mere blivende 
karakter end ren inter-personel vidensudveksling, hvilket både værdsættes af 
medlemsorganisationerne og bidrager til arbejdsforpligtelsen i arbejdsgrupperne, hvor indsatsen 
rækker ud over deltagerne selv.  
 
Overførselsproblematikken  
I forhold til formålet om kapacitetsudvikling af danske ngo’er peger reviewet på, at der mangler en 
større klarhed over kapacitetsbehovene i organisationerne relateret til både organisationernes og de 
individuelle medarbejderes eller frivilliges forventede præstationsniveau. Reviewet ser 
kapacitetsudvikling på fire niveauer: i) den personlige kompetenceudvikling for deltagerne, som 
uden tvivl har en positiv påvirkning af organisationerne og deltagernes arbejdspræstationer; ii) 
deling i organisationerne af den viden, som de individuelle netværksdeltagere bringer med hjem, 
hvor der også er belæg for at sige, at netværkene har en effekt; iii) institutionalisering i 
organisationernes systemer og procedurer, hvor der er enkelte eksempler på, at netværksdeltagelse 
har ledt til strategiudvikling; iv) inklusion af netværkstema på programniveau, hvilket rammerne for 
reviewet ikke har givet mulighed for at evaluere. Mht punkt i) og ii) slår reviewet fast, at 
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netværkene – selvsagt sammen med deltagerne – har ansvar for at sikre kvalitet og effekt på disse 
områder. Mht punkt iii) og iv) er reviewet af den opfattelse, at disse områder klart må placeres som 
organisationernes ansvarsområde. 
 
Samarbejde med andre netværk  
Aktuelt er der seks aktive netværk, der lægger billet ind på fortsat støtte under ngo-bevillingen. 
Reviewet har vurderet kapaciteten og mæthedsgraden i ngo-verdenen til maksimalt at kunne trække 
fem delvist overlappende netværk inden for centrale og brede udviklingspolitiske temaer. Dette 
forudsætter en yderligere indbyrdes afstemning for at undgå ’overload’. Dertil kan der være netværk 
med smallere temaer rettet mod andre segmenter af ngo-verdenen samt en række mini-netværk. 
 
Der har udviklet sig forskellige modeller for den fysiske placering af netværkssekretariaterne. I 
forhold til princippet om ’organisme’ vs. ’organisation’ vurderer reviewet, at modellen med rotation 
hos medlemsorganisationerne er mest optimal i forhold til at understøtte kapacitetsudvikling i 
organisationerne og øge involvering af deltagere. I forhold til omkostningseffektivitet og større 
koordinering af ressourcer har modellen med fælles fysiske faciliteter sine store fordele, idet 
bemandingen af f.eks. et antal brede netværk kunne tænkes sammen (antal stillinger, profiler). Alle 
netværkene har etableret deres egen hjemmeside. Det er et oplagt felt, hvor investeringerne i 
oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider kunne optimeres. 
 
I forhold til evt. samarbejde med de ligeledes Danida-støttede forskningsnetværk vurderer reviewet, 
at de mest optimale rammer for dette ligger på ngo’ernes banehalvdel gennem en selektiv 
involvering af forskning og forskere i ngo-netværkenes vidensproduktion. Mht de digitale Danida 
Networks finder reviewet, at karakteren af disse er så substantielt anderledes, at der ikke 
umiddelbart er noget perspektiv for et egentligt samarbejde. 
 
Finansieringsmodaliteter 
Reviewet har vurderet finansieringsmodaliteter ud fra faserne i et netværks livscyklus, 
finansieringsfaser og muligheden for at generere indtægter til netværkene.  
 
Et netværk har en livscyklus, hvor det fødes og etableres ud af et behov og en relevans for 
deltagerne. Det konsolideres og lever for en periode for derefter at dø ud som netværk. Denne 
livscyklus – og ikke mindst den tidsmæssige udstrækning – bør anerkendes allerede i 
ansøgningsfasen, så finansiering garanteres for hele livscyklen. 
 
Der er behov for støtte til netværk over en længere periode, når det drejer sig om langvarige 
netværk med brede, strategiske temaer, hvor støtten dog gradueres efter de forskellige faser. For at 
skabe rum til mere dynamik og organisme finder reviewet, at der er brug for at oprette en mini-
netværkspulje, der kan bevilge støtte til små, specifikke netværk med et smalt tematisk fokus uden 
core-funding. Desuden bør det nuværende gratis-princip brydes med en gradvis introduktion af 
brugerbetaling.  
 
Der henvises i øvrigt til kapitel 9 for konklusion og anbefalinger på reviewet. 
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1 Baggrund 
 
Danida åbnede i 2002 for første gang mulighed for, at danske ngo’er kunne søge om støtte til 
faglige netværk. Der er siden hen bevilget støtte til fem faglige ngo-netværk, bl.a. Børne- og 
Ungdomsnetværket (www.bu-net.dk) og Aidsnet (www.aidsnet.dk). Reviewet af netværkskonceptet 
har til formål at fremkomme med anbefalinger til eventuelle justeringer af konceptet for støtte over 
ngo-bevillingen til netværk med henblik på en præcisering af fremtidige støttemuligheder. Dette er 
fremkommet på baggrund af en analyse af erfaringerne fra de hidtil finansierede netværk (særligt 
Børne- og ungdomsnetværket og Aidsnet), hvor det hidtidige netværkskoncepts styrker og 
svagheder er blevet vurderet. Denne rapport dækker selve det fremtidige netværkskoncept og 
støttemuligheder.  
 
Reviewet tager afsæt i to nylige interne evalueringer af Børne- og Ungdomsnetværket og Aidsnet, 
og har desuden omfattet desk-studier af diverse materiale, et tracer-studie af netværksbrugere, en 
række fokusgruppeworkshops med styregruppen, ledelsesrepræsentanter af medlemsorganisationer 
og arbejdsgruppemedlemmer, samt individuelle interviews med værtsorganisationen, personale, 
netværksevaluatorer, andre netværk samt andre relevante personer. 
 
Reviewet er gennemført af Lisbet Fich, team leader og proceskonsulent fra Katalyst, og Marianne 
Victor Hansen fra MVH Consult. Ansvaret for indholdet af nærværende rapport hviler udelukkende 
på konsulentholdet, og rapportens synspunkter deles ikke nødvendigvis af Danida, netværkene eller 
medlemsorganisationerne. Konsulenterne takker for den venlige assistance ydet af alle parter. 
 

2 Faglige netværk: definition og afgrænsning 
 
Der findes ikke i civilsamfundsstrategien og gældende retningslinjer en definition på fra Danidas 
side, hvad man forstår ved et fagligt ngo-netværk. Netværkene er primært beskrevet gennem de 
aktiviteter, der kan opnås støtte til: erfaringsudveksling på nationalt og internationalt plan, faglig 
koordinering og samarbejde, kapacitetsopbygning og faglig udvikling, dokumentation af erfaringer 
og viden samt information og oplysning til omverdenen. Derudover antages det, at netværkene er 
nationale, som dog godt kan relatere sig til internationale netværk. 
 
2.1 Kapacitetsudvikling som mål 

Fra Danidas side er det overordnede formål med støtte til faglige netværk at forbedre danske 
organisationers faglige udgangspunkt for at gennemføre aktiviteter i udviklingslandene. Review-
teamet har stillet sig spørgsmålet om, hvad netværksmodellen specifikt kan bidrage med til 
kapacitetsudvikling af ngo’er i Danmark. For teamet er det ikke entydigt indlysende, at et netværk 
er det bedste redskab til kapacitetsudvikling, og teamet har derfor ønsket at afdække, hvad der er 
netværksmodellens komparative fordel i kapacitetsudvikling og dernæst bruge dette som grundlag 
for at udvælge kriterier for aktiviteter og temaer, som et netværk kan opnå støtte til. 
 
Det er teamets hypotese, at det er i mødet mellem organisationer, hvor deltagerne sammen skaber 
og udveksler viden eller vidensprodukter på tværs af organisatoriske og faglige skel, at der tilføjes 
en værdi, der ikke ville blive skabt foruden.  
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For øjeblikket vurderer review-teamet, at der næsten er ubegrænset adgang til forskellige former for 
kapacitetsudvikling under netværksfinansiering. Der efterlyses derfor en klarhed på, hvad der er 
netværksformens komparative fordel – og dermed også en afgrænsning af, hvad der falder uden for. 
 
Dette bringer review-teamet til at stille spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang det er et netværks 
opgave at fungere som videnscenter eller kursusudbyder af en bred menu af gratis servicetilbud til 
medlemmerne. F.eks. kan medarbejdere og frivillige sagtens tage på redskabskurser ’alene’ med 
samme effekt, uanset om udbyderen er et netværk eller en anden kursusudbyder. Eller en 
organisation kan holde kurser eller gennemføre strategiudviklingsforløb for ledelse og medarbejdere 
(som f.eks. da Kønsnetværket faciliterede en workshop med Cares personalegruppe), hvor det ikke 
gør nogen forskel, om konsulentfunktionen udfyldes af et netværk eller af andre lignende 
forandringsagenter. Ved sådanne forløb, hvor kursusdeltagerne måtte gennemføre forløbet 
’parallelt’, og uden at de tværorganisatoriske og tværfaglige dynamikker måtte komme i spil, 
udnyttes netværksmodellen styrker ikke tilstrækkeligt.    
 
Der kan på visse faglige områder argumenteres for, at der i højere grad er behov for kurser og 
’basisuddannelse’ på feltet end vidensdeling mellem erfarne praktikere. Dette gør sig f.eks. 
gældende for Børne- og Ungdomsnetværket, hvor feltet børn og unge er så ’jomfrueligt’ og savner 
generel bevågenhed og opmærksomhed, at der kun i meget begrænset omfang har været grundlag 
for erfaringsudveksling. Denne situation har ledt Børne- og Ungdomsnetværket til at udvikle en 
model for sin kursusvirksomhed, hvor der dannes erfa-grupper i løbet af et længere kursusforløb, 
der er tilrettelagt med flere moduler og hjemmeopgaver i perioderne mellem modulerne. Modellen 
har indtænkt, hvordan opbygning af tillid og etablering af peer groups kan integreres i forløbet. Man 
søger at matche ligesindede organisationer, som kan få glæde af et samarbejde og en tættere 
koordinering. Modellen kan betragtes som en best practice, der fortjener at blive udfoldet metodisk 
og repliceret i flere forløb.  
 
Review-teamet er af den opfattelse, at kompetenceudviklende og redskabsorienterede kurser på 
individuelt niveau (som f.eks. projektcyklus, projektledelse, LFA etc.) snarere hører hjemme i et 
videnscenter eller en kursusvirksomhed (som f.eks. Projektrådgivningens kurser, et ngo’ernes 
’Hornbækhus’ eller et ngo-DCCD). I den rette ramme vil det være ’legalt’ at afholde kurser, også 
grundkurser for begyndere, og der vil være mulighed for at anerkende og give rum til den relevante 
faglighed, der er nødvendig for at understøtte kvalitet og effekt i kursusvirksomhed. 
  
Tre netværk (Børne- og Ungdomsnetværket, Aidsnet og Uddannelsesnetværket) har sammen 
udviklet en model for, hvordan opbygning af generiske kompetencer kan kombineres med specifik 
faglig viden. Modellen er et forløb, hvor f.eks. Projektrådgivningen kører et generisk 
undervisningsmodul i LFA eller indikatorer, hvorefter netværkene står for specifikke moduler, hvor 
teorien anvendes på det givne fagfelt (børn & unge, hiv/aids, uddannelse e.l.). Det synes at være en 
god model, der har potentiale til at blive bredere repliceret, og som kan inspirere 
afgrænsningsproblematikken mellem netværkene og de øvrige aktører med mandat inden 
kapacitetsopbygning (som f.eks. Projektrådgivningen og paraplyerne). 
 
Review-teamet konkluderer, at kombinationen af kapacitetsudvikling og netværk ikke er optimal, 
idet forskellige fagligheder og processer er på spil. Der er brug for en skarpere arbejdsdeling 
mellem de forskellige aktører på feltet og en tydeligere strategisk fokusering på den gensidige 
erfaringsudveksling i højere grad end efter- og grunduddannelse. 
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2.2 Information og oplysning til omverden 

Information og oplysning til omverdenen er støtteberettigede netværksaktiviteter. Grænsen er i 
praksis defineret ved støtte til egentlig politisk fortalervirksomhed i Danmark. I overensstemmelse 
med netværksfilosofien, er ingen af netværkene etableret som en fælles paraply- eller 
interesseorganisation for medlemsorganisationerne. Tværtimod – alle medlemsorganisationer er 
autonome medlemmer, der profilerer sig uafhængigt af hinanden. Fordelen ved at afskære sig fra en 
fælles politisk fortalervirksomhed er, at netværkene ikke lider af ’profilitis’, men kan give rum til 
allehånde holdninger, også modstridende.  
 
En række netværksdeltagere udtrykker ønske om, at de faglige netværk – i stil med f.eks. 92-
gruppen og Nord-Syd Koalitionen – kan udfylde en bredere rolle i at facilitere og understøtte 
holdningsdannende og dagsordensættende processer samt monitorere implementeringen af de 
overordnede politikker og strategier i bistanden i praksis – og ikke kun i ngo-bistanden.   
 
Afhængig af hvilket tematisk fokus et givet netværk har, vil der være behov for – ikke kun en faglig 
oplysningsindsats i forhold til at sætte temaet på dagsordenen i bredere forstand ’internt’ i ngo-
miljøet – men i lige så høj grad en synliggørelse og udveksling af holdninger. Det er ofte tvingende 
nødvendigt at skabe en større forståelse for et givet temas vigtighed og advokere for en faglig 
mainstreaming, for at kunne løfte arbejdet med det pågældende tema op på et højere strategisk 
niveau i organisationerne. Dette er specielt relevant for at få ’glemte’ og underprioriterede temaer 
på dagsordenen (kønsproblematikken) og for at skabe bevågenhed om marginaliserede målgrupper 
(børn og unge, hiv/aids). Både Børne- og Ungdomsnetværket, Aidsnet og Kønsnetværket er 
eksempler på, at en sådan indsats har båret frugt – desværre uden at kunne konstatere, at opgaven er 
fuldført. Der er stadig et stykke vej at gå. 
 
For de tværgående temaer kan man sige, at de har en relevans for alle projektbærende 
organisationer, da hensigten er at mainstreame disse i alle programmer. Netværkene kan således 
medvirke til at sikre og støtte en fagligt kvalificeret mainstreaming, også i de mindre erfarne 
organisationer. Generelt for ikke-sektor-temaerne er der en rolle i at være dagsordensættende og til 
stadighed gøre opmærksom på temaets berettigelse i medlemskredsen. For et sektorbaseret netværk 
som f.eks. Uddannelsesnetværket ligger der et dilemma i at tænke hele uddannelsessektoren 
sammen. Dette kan bidrage til, at de enkelte organisationer bryder isolationen og ser deres arbejde 
med skole og uddannelse i en større sammenhæng og i samspil med de statslige-bilaterale 
uddannelsesprogrammer.   
 
Fagligt oplysningsarbejde kan medvirke til at bryde traditionel modstand på følsomme områder som 
f.eks. kønsligestilling. Selvom der foreligger en officiel strategi på feltet fra Danida’s side, ligger 
der en stor udfordring i at bryde igennem institutionelle barrierer og bygge bro mellem politik og 
praksis i organisationerne: at bevæge organisationerne fra de rigtige ord og den politiske korrekthed 
til egentlig handling og konsekvens i praksis. Det er desuden oplagt, at tidens mindre ’hotte’ emner 
styrkes af, at ngo’erne får rum og ressourcer til at mødes og deles om et emne. Både Børne- og 
Ungdomsnetværket og Kønsnetværket fremhæver, at alene eksistensen af et netværk er med til at 
fremme, synliggøre og give status til emner, der ellers ikke har så stor gennemslagskraft – både i 
ngo-verdenen og bredere ud i den øvrige bistand. Det at have mulighed for at give en faglig 
feedback og indgå i en faglig dialog med Danida om opfølgning på strategier, udarbejdelse af 
guidelines eller lignende har stor betydning for synlighed og dermed temaets status. Der er også 
eksempler på, at Danida-medarbejdere trækker på de relevante faglige netværk til sparring og idé-
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udveksling som et slags personligt fagligt netværk, selvom et større engagement og interesse i 
udveksling fra de faglige Danida-medarbejderes side også efterlyses på andre områder. 
 
2.3 Netværksaktiviteter i syd 

Det overordnede mål med støtten til netværk er at forbedre bistanden i syd, og erfaringsudveksling 
på internationalt plan er også defineret som en støtteberettiget aktivitet. Syd-perspektivet kan 
udfoldes på følgende aspekter:  
 

1. Syd-inddragelse i læringstjek ud fra en nord-interesse. 
2. Udvikling af modeller, metoder, manualer og redskaber til målrettet vidensdeling og 

kapacitetsudvikling af partnerorganisationer i syd. 
3. Sparring og vidensdeling med syd-netværk (regionale og internationale). 
4. Indgåelse af partnerskaber med (grupper af) sydorganisationer (projektimplementerende). 
5. Støtte til etablering og kapacitetsudvikling af videnscentre i syd (projektimplementerende). 
6. Støtte til etablering og kapacitetsudvikling af syd-netværk (projektimplementerende). 

 
Punkt 1-2 falder tydeligt inden for netværkenes nuværende aktivitetsområde, mens punkterne 3-6 
falder uden for. De fleste organisationer anser det for kritisk, at et netværk ikke konkurrerer eller 
overlapper med sine medlemmer – hvilket gælder både mht. at være talerør og i øvrigt generelt 
vidensgenererende og implementerende. Der er så vidt vides ikke udtrykt noget ønske fra 
organisationernes side om, at de faglige netværk skal have muligheden for at blive program- eller 
projektimplementerende i partnerskab med andre netværk eller syd-organisationer. En øget 
implementeringsbyrde ville desuden være mere, end hvad de nuværende værtsorganisationer for 
netværkene ville være i stand til eller interesseret i at løfte. 
 
Der synes at være bred enighed om, at man ønsker at fastholde netværkenes fokus på 
kapacitetsopbygning af og vidensdeling mellem dansk-baserede ngo’er, og dermed fastholde den 
nuværende arbejdsdeling mellem implementerende organisationer og faglige netværk. Review-
teamet deler denne opfattelse. Det giver desuden en klar og entydig skæringsflade til aktiviteter i 
syd: egentlige programmer, projekter, støtte til syd-netværk, internationale netværk, videnscentre, 
etc. bør i overensstemmelse med princippet om ikke-konkurrence falde ind under kategorien 
allianceprojekter, hvor flere ngo’er med komplementerende kerne-kompetencer kan gå sammen om 
fælles indsatser i syd. Der enkelte eksempler på, at mindre grupper af organisationer har videreført 
en kontakt og et samarbejde, der er opstået i et netværk, i et allianceprojekt eller i en fælles 
kampagne. Her kan de erfaringer, som organisationerne gør sig i de danske faglige ngo-netværk, 
med fordel anvendes til at støtte syd- eller regionale netværk i lignende aktiviteter. Dette er 
initiativer, som det kun kan anbefales netværkene at inspirere til i større omfang. Det er blot ikke en 
rolle, som de faglige ngo-netværk selv skal tage op.  
 

3 Tema og målgruppe 
 
3.1 Valg af tematik 

De overordnede målsætninger for de faglige netværk angiver ingen retningslinjer for, hvilke temaer 
der ’berettiger’ til at modtage støtte til et netværk. Dette kan lede til, at et element af tilfældighed 
kan råde, hvor der bevilges midler efter ’først-til-mølle’ princippet. 
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Aidsnet, Børne- og Ungdomsnetværket og Uddannelsesnetværket dækker alle brede emner af almen 
interesse for store dele af de danske udviklings-ngo’er og har med en bred målsætning om 
kapacitetsopbygning for mange ingen umiddelbar udsigt til ’mission accomplished’. I samme 
kategori falder de to ansøgninger om støtte til Kønsnetværket og Tematisk Forum.  
 
Inden for den brede type af netværk knytter alle temaerne an til bistandspolitikker og specifikke 
strategier, som dermed giver politisk legitimitet og faglig status til feltet: Tematisk Forum lægger 
sig tæt op ad civilsamfundsstrategien med kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed i syd; køn er 
et tværgående hensyn med egen ligestillingsstrategi; børn og unge samt hiv/aids er særlige 
indsatsområder med egne retningslinjer; uddannelse er en faglig sektor med egen strategi.  
 
Alle de overordnede strategier og retningslinjer dækker hele bistanden, både den statslige-bilaterale 
og ngo-bistanden. Strategierne inkluderer i varierende grad civilsamfundsorganisationernes rolle på 
feltet, og udgør i flere tilfælde en referenceramme for netværkene, enten som en strategi netværkene 
selv er en del af at opfylde eller en strategi netværkene gerne vil bidrage til at promovere og 
monitorere. Kønsnetværket blev nærmest født ud af den koordinering, der kommenterede og 
influerede på tilblivelsen af Danidas ligestillingsstrategi. 
 
Kaffeklubbens Ulandsnetværk og IGNARM (Netværket for Indigenous People, Gender and Natural 
Resource Management) har det til fælles, at de begge har valgt et smalt tematisk fokus. 
Kaffeklubben har en målsætning om at styrke fattige producenters kaffeproduktion og 
afsætningsmuligheder, hvorfor aktiviteterne støttet af Danida retter sig mod kapacitetsopbygning af 
ulandsorganisationer, der implementerer kaffeprojekter. Netværket omfatter således en snævrere 
kreds af ngo’er, der i netværksregi gennem mødet med importører, private virksomheder i branchen 
og forbrugere lærer at tænke i bæredygtige, kommercielle strategier for kaffeproduktion 
(markedsmekanismer og produktudvikling). IGNARM, der nu har afsluttet de aktiviteter, der 
modtog støtte, har ligeledes haft et smalt tematisk fokus og har dermed haft karakter af et 
netværksprojekt med en afgrænset målgruppe og et fokuseret formål i form af at forbinde og skabe 
synergi mellem de tre ellers isolerede og følsomme temaer. 
 
Der kan anføres forskellige argumenter for, hvilke kriterier der bør være afgørende ved valget af 
temaer for netværk. På den ene side er det oplagt at etablere netværk og fremme 
kapacitetsopbygning inden for temaer, som er højt prioriteret i den danske udviklingsbistand, 
således at tematikken bliver styret af bistandspolitikkens overordnede temaer. Aktiviteterne vil her 
have relevans for en bred kreds. På den anden side kan man sige, at netop disse temaer under alle 
omstændigheder bliver givet opmærksomhed, og at kapacitetsopbygning på disse felter må antages 
generelt at blive prioriteret af i hvert fald de større af organisationerne. Der kunne derfor være en 
pointe i at styrke emner som i øvrigt nemt nedprioriteres i kampen om ressourcer i de enkelte 
organisationer. Her kan især de mindre organisationer med frivillige drage fordel af vidensdeling, 
erfaringsudveksling og læring, som de ellers ikke ville have adgang til.  
 
Omvendt er argumentet for smalle temaer, at den direkte relevans i det daglige arbejde og i 
programmerne i syd træder mere frem. Det giver mulighed for i højere grad at gå fra det konkrete til 
det generelle. Der kan gås relativt mere i dybden med et smalt problemfelt, mens ulempen kan 
være, at det måske har relevans for færre organisationer. Selvom det faktisk er muligt at søge støtte 
til smalle, kortvarige netværk, findes der hidtil kun et eksempel på dette. En del af årsagen kan 
formodentlig søges i de tilknyttede administrative krav.  
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Inden for Projektrådgivningens medlemskreds kan der identificeres flere temaer for faglige netværk, 
som kunne have gavn af mere kortvarig aktivitetsstøtte:  
 

• Udviklingsarbejde i post-konfliktområder. 
• Brug af radio og kommunikation i udviklingsindsatser. 
• Samarbejde mellem private virksomheder og ngo’er. 
• Mikro-kredit programmer. 
• Folkeligt baserede udviklingsaktiviteter uden projekttilknytning. 

 
Review-teamet vurderer, at det i sidste ende er et strategisk mere end et fagligt valg, hvilke temaer 
man ønsker at prioritere – brede eller smalle – og at et sådant valg optimalt bør baseres på en fælles 
vurdering af organisationernes behov og temaets relevans i forhold til hele sektorens mandat og 
kompetenceudviklingsbehov inden for ulandsbistanden. 
 
3.2 Målgruppe og medlemskab 

I følge retningslinjerne for faglige netværk kan støtte søges af rammeorganisationer og andre 
danske ngo’er. En paraplyorganisation kan ikke i sig selv udgøre et netværk, men kan deltage som 
medlem i netværk. Netværket skal være åbent for alle danske ngo’er og institutioner med en faglig 
interesse på området – dvs. der forventes at være meget vide rammer for optagelseskriterier til 
støttemodtagende netværk. Som eksempler på en indsnævring af disse kriterier kan f.eks. nævnes, i) 
at medlemskab af Aidsnet er begrænset til projektbærende organisationer, og ii) at de deltagende 
organisationer i IGNARM har været en lukket kreds af tre ngo’er og et forskningscenter. Så i 
praksis har rammerne været administreret med stor fleksibilitet.  
 
Review-teamet har overvejet, om der burde stilles krav til medlemskredsen af et netværk om f.eks. 
at afspejle mangfoldigheden af organisationer, der er engageret i udviklingsarbejde og i dansk 
ulandsbistand. Skal det være et krav, at et netværk for at opnå støtte skal nå bredt ud – i 
overensstemmelse med den generelle politiske dagsorden på feltet – til mange typer af 
organisationer:  
 

• Erfarne over for nybegyndere inden for temaet.  
• Store, etablerede organisationer med ansat personale over for små, frivillige organisationer. 
• Projektimplementerende over for venskabs/solidaritetsorganisationer. 
• Mainstream-organisationer over for organisationer, der har en specifik tematisk mission.  

 
Reviewet af Aidsnet konstaterede, at Aidsnet har taget det strategiske valg at etablere sig som et 
netværk for et mindre antal af organisationer – alle relativt store og veletablerede, og alle 
projektbærende og dermed generelt erfarne inden for projektimplementering. Vidensmæssigt sigter 
Aidsnet på et mellem- og højniveau. Med den skæring, som Aidsnet har valgt at lægge ned over 
netværket, har man således ’fravalgt’ underskoven af mindre og frivillige ngo’er, der endnu ikke er 
fuldbefarne projektmagere. Aidsnet har i forlængelse heraf indgået en strategisk aftale med 
Projektrådgivningen, om at Projektrådgivningen dækker behovet for grundkurser og generiske 
kurser, også inden for hiv/aids, hos denne målgruppe.  
 
Et dilemma er, i hvilket omfang netværkene skal lade ’de aktives demokrati’ styre eller i hvilket 
omfang et netværk skal være tro mod civilsamfundsperspektivet i sit bagland og ud fra politisk-
strategiske hensyn arbejde for en bredere medlemsskare og mere proaktiv målrettethed mod de 
mindre og frivillige organisationer. Dette er der ikke noget universelt svar på.  
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En vigtig pointe er her, at det i sidste ende er organisationerne selv, der vælger at indgå i de 
netværk, som de finder relevante og nødvendige for organisationens mission og aktiviteter. Så 
netværkene kan være nok så åbne, men hvis temaet ikke prioriteres og efterspørgslen er til stede, så 
begrænser medlemskredsen sig selv. Et andet aspekt der også skal tages i betragtning, er vinklingen 
af temaet og det tilsigtede vidensniveau, som også kan have en afgørende indflydelse på, hvilke 
organisationer der tiltrækkes af netværket. Her kan der være stor forskel på mindre, frivillige 
organisationer og store etablerede (ramme-)organisationer med ansat personale. Dette kan derfor 
igen tale for, at organisationerne samlet definerer og prioriterer behov og tematisk relevans, samt at 
den hidtidige fleksibilitet i kravene til sammensætningen af det enkelte netværk fastholdes. 
 
En interessant observation i tracer-studiet på Aidsnet og Børne- og Ungdomsnetværket er, at de to 
netværk er næsten rene ngo-netværk. Der er tilsyneladende ingen deltagelse fra og ingen 
vidensdeling med den private sektor. Erfaringerne i Uddannelsesnetværket viser, at den private 
sektors interesse i kontakt med netværket er drevet af kommercielle interesser (salgbare CV’er, idet 
der primært er tale om vidensbaserede konsulentvirksomheder).  
 
I Kaffeklubben ses det omvendte, idet Kaffeklubben omfatter to under-netværk: Ulandsnetværket 
for ulands-ngo’er og Markedsnetværket, som fremmer partnerskab med bl.a. kommercielle private 
virksomheder inden for branchen. Dette møde mellem forskelligartede aktører ser ud til at bibringe 
begge parter en nytteværdi, der absolut gør en forskel. Til gengæld bruger man så en del energi i sin 
struktur på at sikre, at ulandsmidler ikke kommer private virksomheder til gode.  
 
Konkluderende må det siges, at nytteværdien og relevansen af at inddrage andre aktører som f.eks. 
private virksomheder i de faglige netværk vil variere stærkt med både tema, sektor og formål med 
udvekslingen i netværket.     
 

4 Organisation eller organisme 
 
4.1 Netværkenes ’Net-/Web-ogram’ 

Uden at det på nogen måde har ligget i kortene fra starten, synes der at have udkrystalliseret sig en 
ret fast standardmodel for, hvordan netværk under Danida-finansiering organiserer sig: Det 
besluttende organ er årsmødet, hvor medlemsorganisationerne vælger en styregruppe på fem-syv 
personer, der repræsenterer medlemskredsens sammensætning. Den organisation der er 
bevillingshaver over for Danida har fast repræsentation i styregruppen, som konstituerer sig selv – 
oftest med bevillingshaveren i formandsstolen. En række tematiske arbejdsgrupper udgør strukturen 
og drivkraften i netværket, og en fuldtidskoordinator og en deltidsstudent understøtter netværkets 
virke.  
 
Både i Børne- og Ungdomsnetværket og i Aidsnet har det vist sig, at ikke alle deltagere tænker 
netværk. Nogle agerer som i en mere traditionel organisation, hvor initiativet og ansvaret for ledelse 
ligger centralt i styregruppen. Effekten ser ud til at være en mindre grad af selvledelse og 
ansvarstagen, og mere ’forbruger’-adfærd, hvor man orienterer sig efter tilgængelige udbud.  
 
Flere af netværkene har brugt meget energi – ofte for meget – på at få etableret en struktur for 
netværket. I Aidsnet antog man, at denne definition af relationer inden for netværket siden kunne 
sættes ’on hold’, hvilket ikke synes helt foreneligt eller optimalt inden for en netværksorganisme. I 
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Kaffeklubben er man nået til den erkendelse, at man uheldigvis bruger for meget tid på struktur i 
forhold til substans.  
 
IGNARM er tilsyneladende undtagelsen, der bekræfter reglen, idet erfaringerne herfra tyder på, at 
netværk ikke behøver at være større, dyre og længerevarende konstruktioner, men også godt kan 
være kortvarige, konkrete og sags-specifikke netværk af få organisationer, der arbejder sammen i en 
snæver kreds på et fokuseret område og opløses igen ved ’mission accomplished’. Et sub-netværk 
som dette kan nærmest sammenlignes med en arbejdsgruppe i de eksisterende netværks forstand.  
 
I Aidsnet søger arbejdsgrupperne mere sammenhængskraft, og man efterlyser flere fælles 
strategiske diskussioner, hvor hele netværket er på banen. Det kan ses som et udtryk for, at 
arbejdsgrupperne ønsker at se sig selv i en større strategisk sammenhæng, hvor der ikke kun er 
fokus på egen behovsopfyldelse og relevans, men på at skabe mening og forskel. Det man laver skal 
række ud over en selv, og det kræver mere ’kit’ og sammenhængskraft i hele netværket. 
 
Hvis man tænker organisme er konsekvensen, at netværksidentiteten og relationerne mellem 
aktørerne hele tiden skal skabes og genskabes gennem netværksaktiviteterne, og dette bør 
understøttes af f.eks. udvikling af passende netværkskompetencer og -redskaber i deltagerkredsen. 
F.eks. kunne netværkene opmuntres til i højere grad at skabe rum til mere udveksling – f.eks. 
jævnlige fællesmøder med brug af dynamiske faciliteringsredskaber såsom Open Space e.l., hvor 
’organismen’ kan holdes levende gennem debatter og udveksling af meninger og holdninger uden 
for den mere formelle struktur i ’organisationen’.  
 
Denne arbejdsform kunne tænkes både at give et større kendskab til hinanden i branchen og fremme 
løbende (ufinansieret) koordinering og erfaringsudveksling mellem specialisterne i de danske 
ngo’er. Små og frivillig-baserede organisationer kunne i højere grad komme på banen og etablere 
netværk på egne præmisser. Man kunne forestille sig, at et sådant netværkskoncept med en bred 
variation af initiativer udgjorde en underskov til de større fastere netværk – i form af 
tidsbegrænsede og overskuelige initiativer, som selv mindre organisationer tør give sig i kast med – 
lidt á la tankegangen bag mini-puljen og mini-programmerne. Grundlæggende er det et spørgsmål 
om at se netværk som ’organismer’ eller som ’organisationer’ – både inden for det enkelte netværk 
og bredt ud i sektoren, hvor der kan være et behov for at skabe rum til begge modeller. 
 
Projektrådgivningen og/eller andre lignende grupperinger tænkes at kunne spille en drivende rolle i 
at etablere en ramme for organisationernes møde og dermed udkrystalliseringen af mini-
netværksgrupper. 
 
For alle netværkene er geografi et forhold, der vanskeliggør jævnlige fysiske møder, processer og 
interaktioner: netværkene er alle baseret i København, en del af de større organisationer med 
personale er Sjællandsbaserede, mens medlemmer og frivillige er spredt over hele landet. Dette 
taler for også at tænke regionale aktiviteter kombineret med at udnytte virtuelle fora til det yderste. 
 
 
4.2 Arbejds- og tema-grupper  

Arbejdsgrupperne er i de fleste netværk tænkt som det primære deltagerforum, organiseret efter de 
strategiske valg, der tages i forbindelse med ansøgningen til Danida. Det er forskelligt, hvor godt 
arbejdsgrupperne ser ud til at fungere, både fagligt, læringsmæssigt og organisatorisk.  
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Læringen for fremtiden ser desuden ud til at være, at man i sin strategiske fokus bør indtænke en 
fleksibilitet, der er i overensstemmelse med et netværks organiske natur. Hvis forudbestemte temaer 
bliver for dominerende, kan netværket miste momentum og tabe pusten. En struktur med 
arbejdsgrupper må forudsætte, at emnevalget er fleksibelt og muligt at ændre undervejs både efter 
deltagernes behov og interesser og efter ændringer af strategiske prioriteringer, som 
medlemsorganisationerne måtte enes om. 
 
Kendetegnende ved succeshistorierne fra arbejdsgrupperne er, at de alle har været ansvarlige for 
gennemførelse af større aktiviteter eller projekter (f.eks. producere en manual, arrangere et længere 
udviklingsforløb, e.l.). Denne sociale forpligtelse til at løfte en aktivitet, der rækker ud over gruppen 
selv, vurderes af reviewet som essentiel i forhold til at holde grupperne kørende som læringsfora og 
grundsten i netværket. Grupperne etableres som ramme for vidensopbygning og 
erfaringsudveksling, og netop gennem forpligtelsen i et arbejdsfællesskab fastholdes deltagelsen og 
møderne bliver til andet og mere end ’snik-snak’. Deltagerne forventer et klart fagligt udbytte af 
deltagelse i arbejdsgrupper, og såfremt dette ikke indfries, må man antage, at deltagelsen ikke 
prioriteres i en ellers travl arbejds-hverdag. 
 
I forhold til netværkskompetencer har man i Aidsnet etableret en funktion som tovholder i hver 
arbejdsgruppe. Dermed er selvledelse i grupperne sat på spor og anerkendt som en procesfunktion, 
der skal varetages i en ’organisme’ for at sikre, at den tid man bruger sammen, giver det største 
udbytte for produktet og for deltagerne. Den frivillige funktion varetages med entusiasme af 
deltagerne og kan danne grundlag for en videreudvikling af lignende netværksredskaber. 
 
4.3 Værtsorganisation og sekretariat 

Værtsorganisation 
Et netværk anerkendes ikke som en juridisk enhed – der kræves en etableret værtsorganisation, der 
kan påtage sig det juridiske ansvar og optræde som bevillingshaver. I øjeblikket optræder fire 
rammeorganisationer som værtsorganisationer (eller ansøger om at blive det): Red Barnet, Ibis, 
Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp. Desuden har tre ikke-rammeorganisationer, 
Sex & Samfund, Max Havelaar Fonden og WWF, påtaget sig rollen som bevillingshaver og 
værtsorganisation for et netværk. 
 
For alle værtsorganisationers vedkommende ser det ud til, at det har været et strategisk valg for 
organisationen at prioritere rollen som værtsorganisation for et netværk, både fagligt og 
administrativt. Netværkets tema ligger centralt inden for alle værtsorganisationers egen mission og 
strategiske fokusområde. Red Barnet og S&S har begge været en drivende kraft i etableringen af det 
netværk, som de hver især er bevillingshaver for. Begge har flere medarbejdere involveret og har 
prioriteret at deltage aktivt i arbejdsgrupper og styregruppe. Opstarten af et netværk karakteriseres 
generelt som en omfattende indsats, der først senere bærer frugt.  
 
Civilsamfundsstrategien forudsætter, at de store organisationer, specielt rammeorganisationerne, vil 
påtage sig et ’socialt ansvar’ i forhold til at stille sig til rådighed for vidensdeling og 
erfaringsudveksling i netværk med mindre og mellemstore organisationer. Dette er dog en 
antagelse, der bør nuanceres og i praksis modificeres. En antagelse som denne, der gøres på 
organisationsniveau, kan ikke nødvendigvis overføres ukritisk til det individuelle plan, hvor det er 
medarbejdere som individuelle deltagere, der indgår i netværkenes aktiviteter og giver dem indhold. 
For at dette skal fungere, forudsætter det, at der på sigt skabes en win-win situation gennem 
gensidighed i udvekslingen og et kvalificeret udbytte for alle deltagere. For Børne- og 
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Ungdomsnetværkets og Aidsnets vedkommende er denne forudsætning nu kommet på plads efter 
den første opstartsfase, der krævede store investeringer fra værtsorganisationernes side. 
 
Sekretariat 
Der er udbredt enighed blandt netværkenes medlemmer om, at koordinatorfunktionen har stor 
betydning for et netværks funktion og aktivitetsniveau. Koordinatoren sikrer gennemførelsen af 
aktiviteter og giver input til arbejdsgrupperne. Medlemsorganisationerne anfører, at de ikke vil være 
i stand til alene at løfte koordinator-funktionen ressourcemæssigt – med det ansvar og de opgaver, 
som i øjeblikket er lagt ind i stillingen. Medlemsorganisationerne har generelt ikke involveret sig 
selv i at overveje andre, mere omkostningseffektive og bæredygtige løsninger for organisering af 
netværk. 
 
De fungerende netværk har prioriteret at give sekretariatet en høj faglig profil gennem 
netværkskoordinatoren, og det betragtes generelt som et must, at koordinatoren mestrer netværkets 
faglige arbejdsfelt og samtidig kan tilbyde et videre udsyn og kompetencer på et højere plan end 
netværkets gennemsnitsbruger. 
 
Det er reviewets holdning, at sekretariatets rolle overordnet bør være at fungere som moderator for 
at forbinde folk i netværket (kommunikation) og at få deltagerne til at fungere godt sammen 
(procesfacilitering) – foruden at sikre den faglige indsats (kernefaglighed). Udfordringen for 
netværkene ser ud til at ligge på procesfaciliteringen, hvor der er behov for mere proces- og 
læringsfaglighed i overensstemmelse med tankegangen om netværk som en ’organisme’. 
Sekretariatet og dermed koordinatoren skal ikke selv udfylde en rolle som vidensproducent. De 
fleste netværk har studentermedhjælp tilknyttet, hvilket vurderes til at være en fornuftig brug af 
ressourcer, idet netværkskoordinatoren så kan fokusere på at varetage funktioner, der svarer til 
vedkommendes kvalifikationer.  
 

5 Viden 
 
Vidensfeltet omfatter det at skabe viden, formidle viden og anvende viden. Kvalificeringen heri 
angår også rollefordelingen – dvs. hvem skaber viden til hvem? Hvem anvender hvilken viden? 
 
5.1 Differentieret læring 

Et metodisk dilemma for nogle netværk er, at netværksdeltagerne udgøres af både ansatte og 
frivillige, ildsjæle og professionelle: Hvordan kan et netværk tackle dette dilemma, så de små, 
frivilligt baserede organisationer kan hente støtte til en kapacitetsudvikling, som de ellers ikke 
besidder ressourcer til, samtidig med at de store, professionelle organisationer ser netværket som et 
aktiv inden for deres virke? Hvis alle – små og store, erfarne og uerfarne – skal være med, hvor 
langt kan man så nå, og kan netværksaktiviteter være relevante for alle samtidig? Udfordringen for 
netværkene er dermed på en fornuftig og meningsfuld måde at bibringe kapacitetsopbygning for 
deltagere på forskellige niveauer.  
 
Børne- og Ungdomsnetværkets erfaringer tyder på, at fyraftensmøder ikke virker til at kunne samle 
de store og små organisationer, da kun de små og frivillige afsætter tid og ressourcer til at deltage. 
Ansatte i de større organisationer ser ud til at foretrække arrangementer i arbejdstiden. Det ser også 
ud til, at deltagere fra de større organisationer kræver substantielt input udefra og reel ekspertise for 
at prioritere aktiviteterne. Den vigtige læring her er, at netværkene må tænke ind i at møde de 
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forskellige behov og præferencer, som forskellige typer af organisationer og deltagere har – måske i 
den grad, at det også gøre synligt i form af ”De frivilliges klub”, ”Profferne”, ”VL-klubben” – eller 
hvad der nu kunne signalere, at her mødes en speciel gruppes faglige behov.  
 
5.2 At skabe viden sammen 

I Aidsnet kan vidensniveauet betegnes som en introduktion på mellemniveau til folk, der har været 
igennem ’turistparløren’, og som kan bruge dette som afsæt for at kunne bevæge sig op på et højere 
niveau. Derfor fylder andre aktiviteter mere i billedet i Aidsnet end egentlig kursusvirksomhed.  
 
Produktion af ny viden – f.eks. gennem erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationerne – har 
fundet sted i forskelligt omfang i netværkene. I Aidsnet er det nærmest sket som et biprodukt af 
organiseringsformen i arbejdsgrupperne og de forskellige projekter og aktiviteter, som grupperne 
har varetaget, og i Børne- og Ungdomsnetværket som et biprodukt af den udbredte 
kursusvirksomhed.  
 
Aidsnet har afholdt et større arrangement med erfaringsudveksling som omdrejningspunkt, hvor 
ADRAs erfaringer og best practice fra Uganda dannede udgangspunkt for en reel 
erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationer. Denne meget praksisnære udveksling og måde 
at generere ny viden på anerkendes bredt som relevant og udbytterigt, og der efterspørges flere 
aktiviteter af denne karakter i medlemskredsen – dvs. den konkrete deling af erfaring, lessons learnt 
og best practice baseret på egen praksis i programmerne. 
 
Der er også gjort erfaringer med at arrangere spørgefora for ngo’er, hvor organisationerne kan få 
coaching og rådgivning af specialister og eksperter. Dette imødekommer behovet for specifik og 
praksisnær rådgivning, og er en metode der fremover bør tænkes mere konsekvent ind i 
arrangementer og aktiviteter.  
 
Dette område kunne styrkes generelt ved i højere grad at tænke organiseret, systematisk 
erfaringsudveksling, hvor medlemsorganisationerne bruger hinanden til at få konkrete ideer og 
indspark på strategi-, program- og aktivitetsniveau, f.eks. gennem fora for vidensdeling og fælles 
refleksion, hvor medlemsorganisationerne ud fra egen praksis og erfaring kan give værdifuld 
feedback og feedforward i peer-grupper, som reflekterende teams, eller andre tilsvarende metoder, 
der understøtter gensidig, praksisnær udveksling og læring. Kaffeklubbens Ulandsnetværk går så 
vidt, at erfaringsudvekslingen føres over i organisationernes enkelte programmer i syd, hvor man 
trækker på kompetencer fra andre organisationer i selve implementeringen.  
 
En interessant observation af forskelle mellem de nuværende fem netværk er, at hvis man ser på 
vidensfeltet, som netværkene arbejder med, så samler tre af netværkene (Børne- og 
Ungdomsnetværket, Aidsnet, Uddannelsesnetværket) medlemsorganisationer og deltagere, der alle 
arbejder med det samme vidensfelt, mens Kaffeklubbens ulandsnetværk og IGNARM samler 
forskelligartede organisationer og deltagere – dvs. hvor det er krydset af forskellige vidensfelter, 
sektorer eller brancher, der frembringer synergi og læring.  
 
Det er bestemt en grundig overvejelse værd, om det er ensartetheden eller forskelligheden i det 
faglige udgangspunkt, der bedst stimulerer vidensdeling og erfaringsudveksling. Erfaringerne fra 
Kaffeklubben og IGNARM kunne tyde på, at forskelligartethed på vidensfeltet giver et kvalitativt 
dybere og anderledes læringsudkomme. Erfaringerne fra de andre netværk tyder dog også på, at for 
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stor forskellighed f.eks. mellem store etablerede og små frivillige organisationer kan være en 
relativt stor udfordring for et gensidigt læringsudbytte. 
 
Efter reviewets vurdering bør et af kriterierne for støtte til netværk være innovation og nytænkning. 
IGNARM er et godt eksempel på at krydse flere undertemaer. Deltagernes forskellige kompetencer 
og viden sættes i spil og perspektiveres i mødet med hinanden. IGNARM har kombineret fire meget 
forskellige organisationer (tværorganisatorisk) fra hvert sit fagfelt med det mål at skabe ny viden i 
krydset mellem tre vidensfelter (tværfagligt), På den baggrund kan IGNARM karakteriseres som 
yderst innovativt. 
 
5.3 Forskning (science-based viden) 

Alle netværkene inddrager i varierende omfang og på forskellig maner forskningsbaseret viden i 
netværkets aktiviteter. Relevansen af dette kan vurderes på tre aspekter: brugerrelevans, 
samfundsmæssig relevans og videnskabelig relevans.  
 
Kaffeklubbens Ulandsnetværk og IGNARM har gode eksempler på, hvordan forskning (og dermed 
’science-based’ viden) er blevet inddraget i netværkets aktiviteter på en meningsfuld og udbytterig 
facon. Brugerrelevansen for ngo’en, partneren eller målgruppen har været anvendt som det primære 
kriterium for samarbejde med forskere: Der er et klart defineret problem eller videnshul, hvor 
kommissioneret forskning eller applied research kan bidrage med viden til at løse problemet eller 
kaste lys over feltet.  
 
Børne- og Ungdomsnetværket og Aidsnet har overvejende inddraget forskere i forhold til en 
bredere samfundsmæssig relevans, hvor det er forskerne, der sætter feltet, hvor forskningsresultatet 
derfor er af en bredere relevans for hele det tematiske felt. Brugerne skal derefter selv gøre denne 
viden relevant i forhold til deres egen situation. Børne- og Ungdomsnetværket er i gang med at teste 
yderligere en model, hvor netværket definerer forskningsfeltet, og stiller medlemmernes praksis til 
rådighed som empiri for forskere, som netop mangler et præcist empirisk felt at udforske. 
 
Det tredje aspekt angår den videnskabelige relevans – i form af udvikling af selve forskningsfeltet 
(ny teori, nye forskningsmetoder, forskningsetik). Det er reviewets vurdering, at dette felt klart 
falder uden for, hvad de faglige ngo-netværk skal beskæftige sig med. Her er vi ovre på et egentligt 
forskningsterræn, der passende falder under forskningsnetværkene selv.  
 
5.4 Syd-inddragelse 

Taget i betragtning at formålet med støtten til de faglige netværk er at forbedre danske 
organisationers faglige udgangspunkt for at gennemføre aktiviteter i udviklingslandene, er det 
essentielt, at aktiviteterne har en direkte relevans og omsættelighed i programmerne i syd.  
 
Aidsnet har haft succes med involvering af praktikere og forskere fra syd, som har bibragt ny viden 
og erfaringer fra praksis i syd. Dette konstituerer en best practice for netværkene fremover på 
involvering af syd i læring i nord. Det skal dog gøres meget klart, at behovet herfor og drivkraften i 
denne syd-involvering bunder i nord-organisationernes behov for et læringstjek: Inputtet fra syd 
handler om at bruge syd-repræsentanterne til at sikre relevans, brugbarhed og state-of-the-art for 
nord-organisationernes programmer og metodearbejde. Rationalet er ikke at producere et direkte 
udbytte for sydpartnere eller en umiddelbar effekt i syd. Bytteforholdet går den anden vej. 
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I Kaffeklubbens Ulandsnetværk satses der med stor vægt på vidensdeling med partnere i syd. 
Derfor er hjemmesiden på såvel engelsk som spansk. Partnere er på besøg i Danmark og vice versa 
for at udveksle erfaringer og dele viden. Målet er også at opnå konkrete forbedrede resultater for 
partnerne i syd. 
 
Udkommet af reviewet synes at indikere, at syd-inddragelsen generelt i netværkene tjener nord-
interesser, idet f.eks. syd-repræsentation i aktiviteter og publiceringer mere ser ud til at sikre, at 
læringsudkommet er relevant og bygger på virkeligheden i syd, end den egentlig producerer et 
vidensudbytte til sydpartnere. Dette læringstjek i syd er vigtigt nok i sig selv for at sikre forankring 
af viden og erfaring i en relevant virkelighed, men rækker ikke i sig selv til at garantere en øget 
kvalitet i ngo’ernes syd-programmer – specielt ikke når der er tale om større organisationer, hvor 
denne viden skal vandre flere led fra medarbejdere på et sekretariat i Danmark over landekontorer 
til partnerorganisationer i syd.  
 
5.5 Vidensprodukter 

De fleste netværk er produkt- og redskabsorienterede. Vidensprodukterne omfatter f.eks. databaser, 
tjeklister, guidelines, arbejdspapirer, tematiske studier, etc. Børne- og Ungdomsnetværket har netop 
færdiggjort en IT-baseret manual, der skal støtte gennemførelse af workshops og højne kvaliteten af 
projekter rettet mod børn og unge. Manualen virker umiddelbart tilgængelig og med konkrete 
handlingsanvisninger for de mindre erfarne organisationer. Aidsnet har publiceret en større manual, 
som fremtræder som en professionel publikation på engelsk på 120 sider med indlagt CD-rom. 
Manualen siges at være en introduktion på mellemniveau, der kan bruges som indgang til videre 
vidensøgning. Samtidig efterlyses der fra Projektrådgivningen en begynder- eller pixi-version til 
mindre erfarne ngo’er.  
 
Vidensprodukter har en mere blivende karakter end ren inter-personel vidensudveksling, og det 
prioriteres som sådan også af medlemsorganisationernes ledelser, at netværkene producerer 
blivende materiale og dokumentation til organisationerne. Det er dog reviewets vurdering, at større 
investeringer i manualer og publikationer kun kan retfærdiggøres, hvis de bliver fulgt helt til dørs. 
Det skal sikres, at produkterne anvendes i praksis af andre end de grupper, der har deltaget i 
produktionen af disse, f.eks. gennem introducerende workshops, handleplaner for systematisk 
udbredelse og introduktion til organisationernes evt. landekontorer i syd og til medarbejdere og 
frivillige i partnerorganisationerne.  
 
Valg af medie for vidensprodukter – web-baseret, CD-rom, papirbaseret – bør overvejes nøjere i 
forhold til produktions-, distributions- og opdateringsomkostninger. Det traditionelle trykte medie 
er i alle aspekter dyrere og mindre fleksibelt at operere med. 
 

6 Overførselsproblematikken 
 
Formålet med at give støtte til de faglige netværk er at forbedre danske organisationers faglige 
udgangspunkt for at gennem aktiviteter i udviklingslandene – med andre ord: kapacitetsudvikling af 
danske ngo’er. I netværkene sker dette primært gennem individuel kompetenceudvikling, som 
derefter forventes på sæt og vis at transformeres til det organisatoriske niveau. Heraf kommer vi ind 
på overførselsproblematikken fra individ til gruppe til organisatorisk system.   
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Generelt ønsker reviewet at pege på, at der mangler en større klarhed over kapacitetsbehovene i 
organisationerne relateret til både organisationernes og de individuelle medarbejderes eller 
frivilliges forventede præstationsniveau. De kursusudbud og kapacitetsudviklingstiltag, der 
gennemføres i de forskellige netværk, tager i for høj grad udgangspunkt i, hvad ’feltet’ har interesse 
i at formidle og udbrede i stedet for i hvilke behov for faglig udvikling der kan identificeres baseret 
på f.eks. en overvejelse om rolle- og ansvarsafklaring.  
 
Børne- og Ungdomsnetværket har netop ladet udføre et studie, der dels begrebsafklarer, dels 
opsamler erfaringer med kapacitetsudvikling og udstikker anbefalinger til, hvordan netværket i 
fremtiden kunne arbejde med dette felt. Studiet anbefaler, at netværket ændrer sin fokus fra skills 
development til kompetenceudvikling, hvor indsatsen målrettes deltagernes specifikke jobprofil og 
konkrete opgavefelt, og hvor organisationerne tages i ed på forhånd. Dette kræver en større 
forberedende indsats fra netværkets side, men vil til gengæld sikre en langt højere relevans og 
efterfølgende anvendelighed. Dette er helt på linje med review-teamets vurderinger.  
 
Spørgsmålet er, om netværkenes aktiviteter i tilstrækkeligt omfang afspejler den rolle, som danske 
ngo’er spiller i bistanden samt modsvarer de kernekompetencer, som ngo’erne – og specielt deres 
sekretariater i Danmark – forventes at være i besiddelse af. Det må antages, at de Danmarks-
baserede sekretariater i de store organisationer primært har strategisk programniveau som 
ansvarsområde, mens landekontorer, udsendt personale og partnerorganisationer har det operative 
ansvar, som forudsætter den dybere viden på feltet. Netop disse grupper nås ikke af de faglige 
netværks dansk-baserede aktiviteter. Kaffeklubbens Ulandsnetværk har gjort sig nogle erfaringer 
mht. til dette, der kunne komme andre netværk til gode. 
 
6.1 Individ-niveau: Personlig kompetenceudvikling 

Både deltagere og organisationsledere vurderer, at aktiviteterne i netværkene i høj grad er personligt 
kompetenceudviklende for deltagerne. Det har en positiv indvirkning i organisationerne og på 
deltagernes arbejdspræstationer. Netværkene fungerer for visse grupper som et fagligt forum for 
’ensomme’ professionelle, som sidder alene på det fagspecifikke felt (tværgående hensyn eller et 
marginalområde – som f.eks. børn og unge eller hiv/aids), og som henter erfaringsudveksling og 
gensidig sparring fra netværks-’kolleger’ i stedet for på selve arbejdspladsen. Dette er høj grad i 
overensstemmelse med netværksmodellen, selvom det faktum at det ofte kun er en person i hver 
organisation, der sidder med det pågældende ansvarsområde, må antages at begrænse mulighederne 
for en bæredygtig overførsel af viden og kompetencer til selve organisationen. Det er reviewets 
klare vurdering, at netværkene generelt fører til relevant faglig udvikling for deltagerne.  
 
6.2 Gruppe-niveau: Vidensdeling i organisationerne 

Reviewet har vist, at der er stor opmærksomhed i organisationerne og hos ledelserne om, at den 
kompetenceudvikling der sker i netværkene skal og bør institutionaliseres i organisationerne, og 
ikke blot forblive hos den enkelte medarbejder eller frivillige. Det er dog nødvendigt i hvert tilfælde 
at vurdere, hvem der har brug for hvilken viden, og dernæst kun inddrage de relevante personer. 
 
Tracer-studiet på Børne- og Ungdomsnetværket og Aidsnet sandsynliggør, at netværksdeltagere 
vedbliver med at arbejde eller være engageret i organisationerne i længere tid. Dette skulle således 
bidrage til at fastholde den opbyggede viden og kompetence i organisationen. For de frivillig-
baserede organisationer er dette dog mere usikkert, da der formodes at være en større cirkulation af 
folk blandt frivillige end ansatte.  
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Børne- og Ungdomsnetværket har gjort sig nogle gode erfaringer med at bygge bro til den 
organisatoriske læring i forbindelse med eksempelvis integration af handleplaner i kurser og 
workshop-forløb, som understøtter deltagernes rolle som forandringsagent i egen organisation. 
Samtidig matches deltagere fra ligesindede /peer organisationer i grupper, som efterfølgende 
mødes, følger op på resultater og giver sparring på problemer. Det anses for specielt frugtbart at 
sende flere deltagere fra samme organisation til samme aktiviteter, da det forstærker muligheden for 
at realisere udbyttet af netværksdeltagelsen i hjem-organisationen. 
 
Eksempler fra ledere af medlemsorganisationerne på typiske tiltag til vidensdeling er: 

• Udførlige referater  
• Kortere e-mail beskrivelser 
• Præsentation af tema over frokosten – frokost-brief 
• Danne læringsnetværk i egen organisation 
• Hele eller halve uddannelsesdage med frivillig deltagelse  
• Faglige eftermiddage 
• Peer groups – forpligtelse til opfølgning i møder 
• Vidensdeling som fast punkt på dagsordenen til møder. 

 
Metodisk kunne evaluering af forskellige aktiviteter gennemføres som en formativ 
procesevaluering, hvor der genereres læring i processen, og ikke først når aktiviteten er afsluttet.  
 
6.3 Organisationsniveau: Institutionalisering af læring i systemer og strukturer 

Medlemsorganisationerne stiller selv spørgsmålet, om de danske ngo’er i det hele taget magter at 
institutionalisere deres egen erfaringsopbygning, således at det hæver sig over den person-bårne 
kompetenceudvikling og vidensdeling, og inkorporeres i organisationens strategiske fokus og 
systemer i alle projektcyklens faser fra planlægning over implementering til monitorering og 
evaluering. Samtidig er der stor bevidsthed i organisationerne og blandt lederne om behovet for at 
tænke i organisatorisk kapacitetsopbygning og ikke ”nøjes” med den personlige og individuelle 
kompetenceudvikling.  
 
I flere organisationer har netværksdeltagere været initiativtagere til eller tovholdere for at udvikle 
strategier for det pågældende tema eller emne i egen organisation. Det er ikke inden for rammerne 
af dette review muligt at sige noget om disse strategiers reelle forandringskraft for 
organisationernes arbejde.  
 
Ledelsesrepræsentanter fra et antal medlemsorganisationer efterlyser flere tiltag såsom: 
• Inspiration fra andre organisationer 
• Erfaringsdeling om læringssystemer 
• Ressourcepersoner ud til medlemsorganisationerne fra netværkets medlemskreds (ikke 

netværkets sekretariat) 
• Skriftligt materiale og redskaber, som forbliver i organisationen. 
 
Børne- og Ungdomsnetværkets studie anbefaler – i modsætning til den interne evaluering – ikke, at 
Børne- og Ungdomsnetværket ”at present on its own should strive to become a full-fledged OD 

provider”. Studiet bemærker, at mange netværk fejlagtigt har taget det for givet, at organisationerne 
har interne vidensdelings- og læringssystemer på plads, der sikrer at netværkenes services 
indoptages i organisationerne, og at der derfor kan være et behov for at netværkene tilbyder basis-
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ydelser inden for dette felt, og i øvrigt henviser organisationerne til andre vidensressourcer og 
facilitatorer inden for organisationsudvikling. 
 
Det er review-teamets vurdering, at ansvaret for institutionalisering af læring i organisationerne 
fuldt og helt ligger hos organisationerne selv, ikke hos netværkene. Netværkene bør fastholde den 
tematiske fokus, og kan understøtte erfaringsudveksling mellem organisationerne også på dette 
plan, men har ingen rolle at spille inden for bredere organisationsudvikling eller institutionalisering 
af læringssystemer.  
 
6.4 Effekt på programniveau 

Det har ikke været muligt som led i hverken de interne evalueringer af Børne- og 
Ungdomsnetværket og Aidsnet eller som led i reviewet generelt at tjekke eller dokumentere, i 
hvilken grad den kapacitetsopbygning der støttes gennem netværkene reelt påvirker programmerne i 
syd. Især i de mindre, frivillige organisationer siges den personlige kompetenceudvikling at have 
givet et stort løft i arbejdet i syd. For enkelte større organisationer har formuleringen af strategier i 
organisationen haft indflydelse på programarbejdet.  
 
Organisationerne har efterlyst modeller og materialer f.eks. for afholdelse af relevante kurser i syd, 
så viden og kompetencer kan videregives på en kvalificeret måde til medarbejdere på landekontorer 
eller programmer i syd samt personale i partnerorganisationen. Dette kunne også indeholde 
coaching, sparring eller peer-reviews mellem organisationerne for at understøtte omsætningen af 
viden til praksis.  
 
Der gives umiddelbart flest konkrete eksempler på, at viden og erfaring er omsat på programniveau 
i Kaffeklubbens Ulandsnetværk og IGNARM, hvor hele grundlaget for vidensgenerering har været 
specifikke, konkrete videnshuller og mangler i syd, som har dannet udgangspunkt for at søge 
løsninger og lave metodeudvikling, der så til gengæld både kan appliceres i den kontekst, der 
dannede udgangspunktet, men samtidig også har elementer af generisk læring i sig, som kan 
overføres til andre lignende problemkomplekser. Kaffeklubbens Ulandsnetværk arbejder f.eks. 
meget med prissætnings- og afsætningsstrategier for kaffeproducenter, hvor metodikken i dette 
umiddelbart kan overføres til andre producenter af andre afgrøder eller varer. 
 

7 Samarbejde med andre netværk 
 
7.1 Faglige ngo-netværk 

Hidtil har fem faglige netværk modtaget støtte fra Danida, hvoraf et er lukket ned. For Aidsnets og 
Børne- og Ungdomsnetværkets vedkommende udløber den nuværende bevilling inden for de 
kommende par måneder, og man har til hensigt at søge om yderligere finansiering. 
Uddannelsesnetværket og Kaffeklubbens Ulandsnetværk er sikret finansiering indtil 2007. Der 
foreligger nye ansøgninger fra endnu to netværk: Tematisk Forum og Kønsnetværket. Dvs. aktuelt 
er der seks aktive netværk, der lægger billet ind på støtte under ngo-bevillingen.  
 
Tracer-studiet indikerer, at en betydelig andel af deltagerne i Børne- og Ungdomsnetværkets og 
Aidsnets aktiviteter er gengangere, der er involverede i flere netværk. Specielt ser det ud til, at der 
er gengangere mellem Børne- og Ungdomsnetværket, Aidsnet og til dels Uddannelsesnetværket, 
mens det tyder på, at det er et helt andet segment af ngo-verdenen, der frekventerer Kaffeklubben 
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og IGNARM. Overlappet mellem de ’brede’ netværk har formentlig flere årsager: dels indeholder 
nogle kurser og workshops en fælles generisk del, hvorved alle deltagere kommer i kontakt med de 
tre brede netværk, dels har de tre brede netværk en del oplagte overlappende emner: uddannelse og 
børn og unge; børn og unge med aids (Aidsnet og Børne- og Ungdomsnetværket har dannet en 
fælles arbejdsgruppe); i alle tre netværk er der metodegrupper, der gensidigt inspireres af hinanden.  
 
Generelt har karakteren af temaerne derfor en stor betydning for absorptionsevnen i ngo-verdenen 
og dermed for det optimale (og maksimale) antal af netværk. Hvis netværkene i praksis henvender 
sig til den samme gruppe mennesker, må antallet af netværk nivelleres – eller det enkelte netværks 
ambitionsniveau må tilsvarende sænkes. Hvis netværkene henvender sig til adskilte segmenter, er 
potentialet for netværk større.  
 
Med de foreliggende temaer ser det ud til, at der muligvis kan være et vist sammenfald mellem 
deltagergrupperne som illustreret nedenfor:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På denne baggrund vurderer reviewet, at fem delvist overlappende netværk inden for centrale og 
brede udviklingspolitiske temaer er det absolutte maksimum, som ngo-verdenen kan trække under 
hensyntagen til den nuværende ressourcemæssige situation. Samtidig kan og skal ambitionsniveauet 
for hvert af de delvist overlappende netværk indbyrdes afstemmes for at undgå ’overload’. Dertil 
kan der så være netværk med smallere temaer rettet mod andre segmenter af ngo-verdenen samt en 
række mini-netværk, hvor ressourcesituationen vil se helt anderledes ud. 
 
Fysiske faciliteter 
Der har udviklet sig forskellige modeller for den fysiske placering af netværkssekretariaterne: i) 
permanent hos den bevillingshavende organisation, som samtidig kan bibringe et fagligt relevant 
miljø; ii) på rotation mellem flere medlemsorganisationer; iii) flere netværkssekretariater under 
samme tag. Der er fordele og ulemper ved alle modellerne:  
 
• Aidsnet er et eksempel på model 1), hvor Sex & Samfund absolut har givet et solidt fagligt 

grundlag for netværkets virke, samtidig med at administration og kommunikation smidiggøres 
ved at være tæt på. Ulempen ved modellen kan være, at ’ejerforholdet’ til netværket næsten kan 
blive for stort. Kaffeklubbens Ulandsnetværk, IGNARM og Uddannelsesnetværket følger også 
denne model, dog med varierende tæthed i den faglige interaktion med værtsorganisationen. 

 
• Børne- og Ungdomsnetværkets sekretariat har roteret fra DUF til nu tættere på Red Barnet, som 

også er bevillingshaver. Begge organisationer har bibragt et fagligt miljø til netværket, og det 
vurderes til at være en win-win situation for vært og netværket at have fælles fysiske faciliteter. 
Rotationen besværliggør administrationen for koordinatoren. Under denne model kunne 
netværket således komme tættere på flere medlemsorganisationer.  
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• Aidsnet og Børne- og Ungdomsnetværket er i øjeblikket naboer, idet Børne- og 

Ungdomsnetværket huses i lejede lokaler hos Sex & Samfund (men dog i samme bygning som 
værten Red Barnet). Naboskabet med et andet netværk i kontoret ved siden af har givet store 
fordele ved et øget samarbejde, fællesskab og udveksling – samt et egentligt fagligt arbejdsmiljø 
for koordinatorerne, som ellers på grund af deres arbejdsfelt har svært ved at finde kolleger med 
samme udsyn og virke inden for værtsorganisationen. De to netværk har i dag en tæt 
koordinering, især i forbindelse med fælles arrangementer, som Uddannelsesnetværket ofte også 
er en del af, hvilket synes mere at skyldes det personlige netværk mellem koordinatorerne.  

 
Vurderet i forhold til principperne om ’organisme’ vs. ’organisation’ er det reviewets opfattelse, at 
modellen med rotation hos medlemsorganisationerne, hvor netværkets ressourcer gennem 
sekretariatet i en periode kommer tættere på en række organisationer, er den mest optimale i forhold 
til både at understøtte kapacitetsudvikling i organisationerne samt at invitere til en øget daglig 
involvering af deltagere fra andre end den bevillingshavende organisation. Ulempen er, at denne 
model kun kan omfatte organisationer med et vist etableret sekretariat og ikke rene frivillig-
organisationer. Modellen forudsætter dernæst, at værtsrollens ’rettigheder og pligter’ i forhold til 
netværket gøres meget tydelig og handles af, så netværket ikke bare får status af en tilfældig ’lejer’. 
Som ’organisme’ vil det være sundt for netværkene i det hele taget at række mere ud til 
medlemsorganisationerne, ikke kun gennem rotation af fysisk hjemsted, og dermed modvirke en 
tendens til ’institutionalisering’ af netværkene. Modellen inviterer desuden til en udvikling hen 
imod mere frikøb af ressourcer i medlemsorganisationerne og dermed en mindre ressourcekrævende 
bemanding af sekretariatsfunktionerne. 
 
Vurderet i forhold til omkostningseffektivitet og større koordinering af ressourceanvendelsen 
mellem netværkene har modellen med fælles fysiske faciliteter sine store fordele, idet bemandingen 
af f.eks. et antal brede netværk kunne tænkes sammen, og kompetencebehovene kunne tænkes mere 
horisontalt end vertikalt som nu (hvor hvert netværk har sin ’egen’ koordinator, som dermed skal 
dække alle kompetenceområderne). En anden fordel er etableringen af et fagligt miljø for 
sekretariaterne, som kan øge koordinering og samarbejde på overlappende emner og tværgående 
kompetenceområder (f.eks. kapacitetsudvikling i organisationerne). Ulempen er, at denne model 
trækker stærkt mod ’organisation’ og en institutionalisering af netværkene selv, hvor netværkene 
risikerer at blive en institution i sig selv i stedet for en dynamik i og mellem organisationerne.  
 
I forhold til en koordinering mellem netværkene er det slående, at netværkene er så segmenterede, 
at der f.eks. ingen kontakt har været mellem på den ene side Aidsnet, Børne- og Ungdomsnetværket 
og Uddannelsesnetværket – og på den anden side Kaffeklubbens Ulandsnetværk og IGNARM.  
 
IT platform  
Alle netværkene har etableret deres egen hjemmeside, hvor der i varierende omfang tilbydes 
kontaktmuligheder, information, vidensøgning, etc. Aidsnet har endvidere et extranet, hvor der kun 
er adgang for netværkets aktive deltagere. Hjemmesiderne er overvejende designet til 
informationsformidling fra det enkelte netværk til medlemmerne. State-of-the-art inden for netværk 
og e-learning viser, at netværksaktiviteter generelt i langt højere grad kan understøttes af virtuelle 
interaktive fora, hvor medlemmerne kan bidrage med materiale og dokumenter, debattere indbyrdes 
og knytte kontakter på tværs. Det er et oplagt felt, hvor investeringerne i oprettelse og 
vedligeholdelse af hjemmesider kunne optimeres. En fælles gateway, evt. en platform med et 
udvidet CMS system, kunne tilbyde hvert netværk langt flere muligheder på nettet, skabe rum for at 
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deltagerne komme på banen med decentral upload og interaktiv kommunikation, og dermed bringe 
netværkene noget længere i vidensdeling. 
 
7.2 Forskningsnetværkene 

De seks forskningsnetværk er parallelt med de faglige netværk blevet underkastet et review. 
Formålet med forskningsnetværkene er at opbygge forskningskapacitet i syd gennem samarbejde 
mellem forskningsinstitutioner i Danmark og i syd, at integrere forskningskomponenter i 
sektorprogrammerne, samt at fremme brugen af forskningsbaseret viden i bistanden gennem en 
tættere dialog mellem det danske forskningsmiljø og bistandsadministrationen hjemme og ude. Der 
er fokus på forskningens rolle i forbindelse med sektorprogrammer (SPS), SWAP og budgetstøtte.  
 
Reviewet af forskningsnetværkene vurderede overordnet netværkenes resultater som meget 
positive, men fandt også, at de har svært ved at trænge igennem til praksisniveau og at deres 
succesrate er under middel, når det angår applicering af viden i bistandsprogrammerne i syd. Mht 
vidensformidling blev det vurderet, at forskerne selv har problemer i forhold til at nå deres 
målgruppe: rådgivere, programme managers og praktikere, der i den travle hverdag ikke har tid til 
at læse tunge fagbøger og forskningsrapporter. Netværkene står derfor fortsat over for en stor 
udfordring i at bidrage til en oversættelse af relevante forskningsresultater til fordøjelige formater, 
og et skifte i mindset blandt forskerne til at se sig selv som change agents og kun sekundært som 
akademikere – dvs. væk fra merit og publiceringsfrekvens mod anvendt viden og 
handlingsorientering.  
 
I forhold til evt. samarbejde og koordination med de faglige ngo-netværk er spørgsmålet så, hvor de 
mest optimale rammer kan skabes for en frugtbar interaktion mellem forskere og ngo’er: På 
forskernes banehalvdel eller på ngo’ernes banehalvdel? Hvem skal sætte reglerne – hvem skal have 
hjemmebanefordelen?  
 
Det er reviewets klare vurdering, at dette dilemma bør besvares ud fra et kriterium om impact på 
målgruppe-og brugerniveau. En selektiv involvering af forskning og forskere i ngo-netværkenes 
vidensproduktion kan bibringe stor værdi til at forbedre ngo’ernes virke inden for deres 
kernekompetenceområder – dvs. det kan understøtte opfyldelsen af såvel netværkenes som 
ngo’ernes mål. I dette perspektiv bør ngo’erne således fortsat have hjemmebanefordelen.  
 
Det omvendte scenarie – hvor ngo’erne på forskningens præmisser skulle forsøge at omdirigere 
forskningsrelevansen til et brugervenligt civilsamfundsperspektiv – ville for det første totalt ændre 
perspektiv og formål for begge typer netværk, og for det andet udgøre en ’tall order’, som er ude af 
proportioner med de faglige ngo-netværks og medlemsorganisationernes kompetencer og kapacitet. 
Der ser desuden ikke ud til at være det store overlap, hverken i forhold til tematik eller 
brugersegment.  
 
7.3 Danida Networks – professionelle netværk 

Danida Networks under DCCD og BFT er ligeledes parallelt blevet underkastet et review. Der er 
otte sektornetværk og fem tværgående netværk. Formålet med disse netværk er at forbedre 
udkomme og effektivitet af bistanden gennem formidling af sektorrelateret viden og best practices. 
Reviewet vurderer, at de web-baserede professionelle netværk mere har karakter af vidensdatabaser 
end egentlige netværk.  
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Et udpræget problem er, at Danida Networks savner brugere: 40 % af målgruppen har aldrig hørt 
om netværkene før. Kun 3 % af besvarelserne i review-undersøgelsen kommer fra ngo’er, da 
ngo’erne i forvejen er svagt repræsenteret i brugergruppen. Dette billede bekræftes af tracer-studiet 
på de faglige ngo-netværk, hvor Danida Networks var næsten helt ukendte blandt de faglige ngo-
netværks brugere. 
 
Review-teamet finder, at karakteren af Danida’s professionelle netværk er substantielt anderledes 
end de faglige ngo-netværk, så de nærmest ikke kan sammenlignes. Danida Networks har en primær 
målgruppe inden for BFT, ambassadepersonale, rådgivere på sektorprogrammer, konsulenter fra 
private virksomheder, counterparts inden for nationale statslige strukturer. De faglige ngo-netværk 
består af ikke-statslige civilsamfundsorganisationer, ansatte og frivillige, i partnerskab med ikke-
statslige civilsamfundsorganisationer i syd.  
 
De faglige ngo-netværks virke baserer sig på den sociale dimension af læring og vidensdeling, som 
kan understøttes digitalt. Danida Networks kan bedst lignes med de faglige netværks hjemmeside-
del uden den sociale og interaktive dimension.  
 
Det er derfor reviewets konklusion, at der ikke umiddelbart ser ud til at være det store perspektiv for 
et udvidet samarbejde eller koordinering mellem disse typer af netværk, andet end en mere intensiv 
oplysning om eksistensen af de øvrige netværk til de respektive brugergrupper. Den største fælles 
interesse kunne ligge i etableringen af udvidede interaktive faciliteter på en digital platform, men 
allerede her vil man støde ind i problematikken om clearing og autorisering af dokumenter og andet 
materiale, der uploades på nettet, hvor det udenrigsministerielle ønske om kontrol (til trods for en 
begyndende opblødning) står i skarp modsætning til civilsamfundsorganisationernes ønske om fri 
og åben adgang til viden og modsatrettede synspunkter.  
 

8 Finansieringsmodaliteter 
 
8.1 Netværkscyklus 

Et netværks udvikling kan opdeles i følgende faser:  
 
• Det første initiativ og afsøgningsfase: En initiativtager træder frem. Udforskning af interesse, 

ressourcer og forventninger blandt potentielle medlemmer af netværket. 
• Etablering og drift (1-2 år): Netværksstrukturen etableres med vedtægter etc., de første 

aktiviteter organiseres (møder, workshops, etc.), kommunikationssystemer etableres. Et 
sekretariat er evt. etableret.  

• Konsolideringsfase (3-4 år): Netværksstrukturen er konsolideret og kan tilpasses efterhånden 
som målsætninger omdefineres. Netværket er nu udfoldet i fuldt omfang med en bredere vifte af 
aktiviteter. 

• Udvikling og tilpasning: Netværket udvikler en fornyet strategisk fokus og bevæger sig i nye 
retninger mod nye dagsordener.  

 
Et netværk har en livscyklus, hvor det fødes og etableres ud af et behov og en relevans for 
deltagerne. Det konsolideres og lever for en periode for derefter at dø ud som netværk – enten 
udvikler det sig til andre organiseringsformer (en mere fasttømret organisation, et kontaktforum), 
opnår sine mål, eller det mister sin relevans og tiltrækningskraft. Denne livscyklus – og ikke mindst 
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den tidsmæssige udstrækning – bør anerkendes allerede i ansøgningsfasen, så finansiering 
garanteres for hele livscyklen.  
 
For netværk, hvis formål er kapacitetsopbygning, er det dog sværere at forudsige dødens indtræffen. 
Kapacitetsopbygning er en proces, der ikke nødvendigvis afsluttes inden for en overskuelig periode, 
især ikke i organisationer med relativ stor gennemstrømning af involverede, både personale og især 
frivillige.  
 
For de eksisterende netværk er målsætningerne formuleret på en måde, der ikke lægger op til, at de 
skal nedlægges igen – uden at det dermed antages, at de skal være under permanent ekstern 
finansiering. Man kan dog håbe på, at netværkene kan fortsætte på et neddroslet aktivitetsniveau, og 
mere baseret på personlige kontakter på tværs af organisationerne. Sådanne personbårne i stedet for 
organisationsbårne netværk ligner meget det mønster, som Kønsnetværket er udsprunget fra.  
 
De danske ngo’er er presset på ressourcer, og det synes derfor ikke sandsynligt, at de vil være i 
stand til at afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre netværkenes fortsatte eksistens med et 
aktivitetsniveau, der forudsætter et fuldt bemandet sekretariat. Netværkenes forankring i 
organisationerne – i modsætning til at være et netværk af ildsjæle fra organisationerne – vil have 
stor betydning her. Erfaringen fra f.eks. IGNARM er værdifulde her, hvor netværket omfattede så få 
personer, at belastningen i det lange løb uden støtte fra et permanent sekretariat blev så stor, at 
netværket er gået i sig selv igen, efter at forpligtelserne udadtil er blevet opfyldt.  
 
8.2 Finansieringsfaser 

Spørgsmålet er i hvilke faser og hvordan støtten til netværk bedst skrues sammen. En støtte, der 
tager højde for et netværks livscyklus eller udviklingsfaser formodes i højere grad at understøtte 
netværkets bestræbelser på at skabe resultater og effekt end støtte, der er mere punktuel og tilfældig 
i forhold til netværkets udvikling og modenhed. Den hidtidige støtte til fem netværk beløber sig til i 
gennemsnit lidt over 1 mio kr. per netværk per år i de første tre år: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De to nye ansøgninger, Tematisk Forum og Kønsnetværket, er budgetmæssigt meget forskellige: 

 
 
 
 
 
 

 

Ansøgning Per år
Tematisk Forum 2.466.885       822.295          

Kønsnetværket 4.021.510       1.340.503       

Total 6.488.395       2.162.798       
Gennemsnit per netværk per år 1.081.399      

Bevilling Per år
BU Net 3.300.000       1.100.000       

Aidsnet 5.000.000       1.666.667       

IGNARM 1.100.000       550.000          

Uddannelse 2.900.000       966.667          

Kaffeklubben 3.000.000       1.000.000       

Total 15.300.000     5.283.333       
Gennemsnit per netværk per år 1.056.667      
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8.3 Medfinansiering 

For nærværende består medlemsorganisationernes bidrag til netværkene i den tid, der medgår ved 
engagement i netværksaktiviteter. Dog indebærer medlemskab af Kaffeklubben, at der betales et 
årligt medlemskontingent. Dette kendes generelt af mange af organisationerne, når de optræder som 
kollektive medlemmer hos hinanden. Kaffeklubbens Ulandsnetværks strategi har været at skabe sig 
egne indtægter gennem rådgivning til konkrete projekter og aktiviteter. 
 
Der genereres i øjeblikket ikke nogen substantielle indtægter til netværkene. Arrangementer, kurser, 
materialer, dokumenter, etc. er alle gratis ydelser, udelukkende finansieret af støtten fra Danida. 
 
Det er reviewets holdning, at indførelse af en moderat og gerne differentieret deltagerbetaling vil 
kunne understøtte, at organisationernes og brugernes behov kommer til udtryk og måske i højere 
grad kan bidrage til en prioritering i forhold til hvad man ’must have’, og hvad der er ’good to have’ 
og ’nice to have’.  
 
Netværkene bør derfor gradvist arbejde på at generere egne indtægter, f.eks. i form af kontingent fra 
medlemsorganisationerne og individuelle medlemmer, deltagerafgifter til arrangementer (dog til 
subsidierede priser), salg af manualer og materialer (om ikke andet så til materialepris).  
 
Dette skal dog tage hensyn til, at flere netværk samler mange små organisationer med få midler, 
hvoraf nogle hovedsageligt består af frivillige og er placeret uden for København. Krav om 
deltagerbetaling kan – hvis der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til organisationernes og deltagernes 
baggrund og vilkår – få konsekvenser for et netværks evne til at favne bredt. Princippet om 
deltagerbetaling kan derfor differentieres i forhold til organisationernes størrelse, støtte fra Danida, 
deltagernes status, geografisk placering, etc. 
 
Til inspiration kan det nævnes, at Bistandstorget i Norge opererer med medlemskontingenter 
varierende efter organisationernes bistandsomsætning på mellem 2.100 kr. og 8.100 kr. og med 
deltagerafgifter på seminarer etc. på mellem 240 kr. og 730 kr. for seminarer under 4 timer og fra 
480 kr. til 1.100 kr. for heldagsseminarer, igen afhængig af organisationens bistandsomsætning og 
relation til netværket. Deltager mere end to fra en medlemsorganisation ydes der 50 % rabat. 
 
Nogle netværk har fremført, at transaktionsomkostningerne ved netværksindkomst beløbsmæssigt 
vil overstige selve indtægten, hvilket selvfølgelig ikke giver mening. Review-teamet er dog fortsat 
af den overbevisning, at dette vil kunne modvirkes gennem at tænke i simple og effektive 
forretningsgange og systemer, som det kendes både fra partnerne i syd og de mindre frivillige 
organisationer. 
 

9 Konklusion og anbefalinger 
 
Metodisk set har reviewet betragtet og vurderet hvert netværk ud fra dettes specifikke kontekst og 
dets eget rationale, og i dette perspektiv må det konkluderes, at alle fem netværk, Børne- og 
Ungdomsnetværket, Aidsnet, Uddannelsesnetværket, IGNARM og Kaffeklubbens Ulandsnetværk, 
er effektfulde netværk, der understøtter læring, vidensdeling og erfaringsudveksling – på helt 
forskellige niveauer, med forskellig vægtning af proces og produkt, målrettet meget forskellige 
brugergrupper, med hver deres unikke dynamik i processerne, og med meget forskelligt udkomme 
hos medlemsorganisationerne. Vurderet på hver deres egne præmisser og vilkår er det således 
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reviewets konklusion, at støtte til de eksisterende netværk – isoleret set – må anses at være en 
frugtbar og omkostningseffektiv måde at understøtte læringsprocesser og faglig udvikling i og 
mellem de danske ngo’er.  
 
Anden del af reviewets opgave har været at flytte perspektivet til helikopter- og konceptniveau, 
hvor spørgsmålet om netværkenes effekt bredes ud til ngo-bistanden generelt: hvilke elementer af 
netværkenes portefølje kan det retfærdiggøres at finansiere over ngo-bevillingen? Som netværk og 
ikke som projektaktiviteter rettet mod syd? Konklusion og anbefalinger i dette perspektiv følger.  
 
9.1 Faglige netværk: definition og afgræsning 

Kombinationen af kapacitetsudvikling og netværk er ikke optimal, idet forskellige fagligheder og 
processer er på spil. Der er brug for en skarpere arbejdsdeling og en strategisk fokusering på den 
gensidige erfaringsudveksling i højere grad end efter- og grunduddannelse. 
 
Anbefaling 1:  
• Det overordnede formål med støtte til faglige netværk er fortsat at forbedre danske 

organisationers faglige udgangspunkt for at gennemføre aktiviteter i udviklingslandene.  
• Støtten skal fokusere på netværksformens komparative fordel i at skabe rammerne for et møde 

mellem organisationer, hvor deltagerne gensidigt skaber og udveksler viden og/eller 
vidensprodukter på tværs af organisatoriske og faglige skel. Mødet kan tage form af 
erfaringsudvekslingsforløb, hvori der indgår workshops, coaching, o.l. relevante metoder. 

• Støtten til de faglige netværk vil ikke omfatte egentlig projektteknisk kursusvirksomhed inden 
for generiske felter, hvilket ligger inden for Projektrådgivningens mandat at dække. Modellen 
for arbejdsdeling og samarbejde omkring generisk og specifik vidensformidling bør repliceres 
bredere, så netværkene afgrænser sig til specifik vidensformidling inden for deres felter. 

 
Information og oplysning til omverdenen om et netværks tema er støtteberettigede 
netværksaktiviteter. Afhængig af tema, kan der desuden være behov for en faglig og 
holdningsdannende oplysningsindsats i forhold til at sætte temaet på dagsordenen i en bredere 
forstand og at fremme en faglig mainstreaming for at kunne løfte arbejdet med det pågældende tema 
i medlemskredsen op på et højere strategisk niveau i organisationerne. 
 
Anbefaling 2:  
• Der kan opnås støtte til faglige informations- og oplysningsindsatser mhp: 

1. at løfte det pågældende tema op på et højere strategisk niveau i miljøet og i 
organisationerne,  

2. at bygge bro mellem politik og praksis, samt  
3. at fremme en faglig mainstreaming af temaet. 

 
Reviewet støtter synspunktet om, at et netværk ikke må konkurrere eller overlappe med sine 
medlemmer. Derfor fastholdes den nuværende arbejdsdeling mellem implementerende 
organisationer og faglige netværk. 
 
Anbefaling 3:  
• Støtten til netværkene fastholder sit fokus på kapacitetsopbygning af dansk-baserede ngo’er og 

erfaringsudveksling på nationalt og internationalt plan.  
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• Der kan gives støtte til syd-inddragelse i læringstjek, til arbejde med modeller, metoder, 
manualer og redskaber til medlemsorganisationernes vidensdeling med og kapacitetsudvikling 
af sydpartnere samt til sparring og vidensdeling med syd-netværk (regionale og internationale). 

• Der kan ikke gives støtte som netværk til kapacitetsudvikling af medlemsorganisationernes 
partnerorganisationer i syd.  

• Der kan ikke opnås støtte til et netværks projektimplementering i syd. Ønsker om støtte til 
egentligt projektimplementerende samarbejde mellem flere ngo’er, som måtte opstå gennem 
mødet i netværk, kan derimod imødekommes under faciliteten Allianceprojekter. 

 
9.2 Tema og målgruppe 

De nuværende overordnede målsætninger for de faglige netværk angiver ingen retningslinjer for, 
hvilke temaer der ’berettiger’ til at modtage støtte til et netværk. Det er oplagt at etablere netværk 
inden for centrale strategiske temaer i bistanden (’hotte’ emner). Omvendt kan der være en pointe i 
at styrke emner (græsrods-styrede ’notte’ emner), som ellers risikerer at leve en skyggetilværelse i 
kampen om ressourcer i organisationerne. For fagligt smalle temaer træder relevansen for 
programmerne i syd mere frem. Dertil er et relevant kriterium innovation og nytænkning. 
 
Anbefaling 4:  
Støtte til netværk kan fremover gives inden for temaer og sektorer, der relaterer sig til flere af 
nedenstående kriterier og demonstreret gennem et udtrykt behov: 
 

1. Temaet relaterer sig til ngo’ernes kernekompetencer og rolle som partner til 
civilsamfundsorganisationer i syd, jf. civilsamfundsstrategien. 

2. Faglig mainstreaming af et givent tema eller tværgående hensyn i kredsen af danske ngo’er. 
3. Et fagligt løft på områder af stor strategisk vigtighed eller politisk bevågenhed, hvor 

udfordringen ligger ud over den enkelte ngo’s rækkevidde, med anerkendte behov for faglig 
udvikling eller andre behov. 

4. Innovation og nytænkning i tema, tilgang og metode. 
 
Reviewets konklusion er, at det er den unikke vinkling og ambitionsniveau for det enkelte netværk, 
der bør falde afgørende ud i vurderingen af støttemuligheder og -omfang. Vinklingen af temaet og 
det tilsigtede vidensniveau har en afgørende indflydelse på, hvilke organisationer der tiltrækkes til 
et givet netværk. Langvarig finansiering til sekretariatsbistand på tematisk brede netværk må 
forudsætte, at netværket afspejler mangfoldigheden og når bredt ud i ngo-miljøet i dansk 
ulandsbistand – uden at netværkene dog af den grund skal stå til regnskab for deres folkelige 
forankring. Jo smallere vinkling af tema, des smallere medlemskreds og skarpere fokusering af 
finansieringen.  
 
Anbefaling 5:  
• Støtte til netværk må afveje hensynet til faglighed med hensynet til mangfoldighed. 
• Hensynet til mangfoldigheden kan vige ved korterevarende netværksstøtte til direkte 

aktivitetsomkostninger (f.eks. frikøb af menneskelige ressourcer, materialer, etc.) og i mindre 
grad til indirekte omkostninger til koordinering, sekretariat, etc.  

• Der bør ses positivt på, at medlemskredsen vægter inklusion af forskelligartede 
medlemsorganisationer til at understøtte et kvalitativt dybere og anderledes læringsudkomme. 
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9.3 Organisation eller organisme 

I de fleste netværk er arbejdsgrupperne tænkt som det primære deltagerforum med fokus på generelt 
at skabe læringsfora eller erfa-grupper. Det er her ’organismen’ lever og erfaringsudvekslingen 
sker. Læringen er bl.a. at den sociale forpligtelse til at løfte en aktivitet, der rækker ud over gruppen 
selv, er essentiel i forhold til at holde grupperne kørende som læringsfora og grundsten i netværket. 
 
Anbefaling 6:  
• Arbejdsgrupperne konstituerer et gennemgående læringsrum for vidensdeling og 

erfaringsudveksling og er en grundsten i netværkene. De hidtidige værdifulde erfaringer om 
understøttelse af vel-fungerende arbejdsgrupper gennem etablering af peer groups, forpligtende 
arbejdsfællesskab, fleksibelt temavalg samt anvendelse af netværksredskaber til selvledelse bør 
dokumenteres og deles med de øvrige netværk.  

 
Et netværk huses af en etableret værtsorganisation, der kan påtage sig det juridiske ansvar og 
optræde som bevillingshaver. Modellen for værtsrollen for netværk vurderes til at være 
ressourcemæssigt fornuftig og i overensstemmelse med netværkstankegangen, idet et netværk 
dermed ikke presses ud i at skulle etablere egen bevillingsadministration. 
 
Anbefaling 7:  
• Den nuværende model for værtsrollen for netværk bør fortsat anvendes, så et netværk ikke 

forventes at skulle etablere egen bevillingsadministration. 
 
Reviewet finder, at et netværkssekretariats rolle overordnet bør være at fungere som moderator for 
at forbinde folk i netværket, at få deltagerne til at fungere godt sammen samt at sikre den faglige 
indsats (kernefaglighed). Den faglige profil af koordinatoren har været vægtet højt i alle netværk. 
Netværkene udfordres derfor på procesfaciliteringen, hvor der synes at være behov for mere 
læringsfaglighed i overensstemmelse med tankegangen om netværk som ’organismer’. En fastansat 
koordinator skal ikke udfylde en rolle som vidensproducent, da netværketsmedlemmerne forventes 
at bidrage på dette felt. Fokus i jobbet som koordinator bør vendes indad på læringsprocesserne i 
netværket. Så mange funktioner som muligt skal henvises til medlemsorganisationer og 
netværksdeltagere, som f.eks. vidensproduktion og netværksrepræsentation. Koordinatoren kan kun 
i begrænset omfang optræde som rådgiver til enkeltorganisationer. 
 
Anbefaling 8:  
Der kan opnås støtte til finansiering af følgende kompetencer og ressourcer:  
• Moderator-funktion (inkl. netværkskompetencer)  
• Formidling og kommunikation (inkl. hotline) 
• Bred tvær-faglighed inden for det tematiske felt  
• Fuldtids koordinatorfunktion i en nærmere fastsat periode af et netværks levetid  
• Frikøb af relevant personale eller frivillige i medlemsorganisationerne 
• Faglig konsulentstøtte  
• Studentermedhjælp. 
 
9.4 Viden 

Et metodisk dilemma i netværkene er, at netværksdeltagerne udgøres af både ansatte og frivillige, 
hvor det er nødvendigt at tænke i differentieret læring, dvs. at møde de forskellige behov og 
præferencer, som forskellige typer af organisationer og deltagere har.  
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Anbefaling 9:  
• Netværkene bør metodisk udvikle former og indhold til læring på et differentieret niveau, der 

tilgodeser de forskellige deltageres behov. Dette kan organiseres i form af i) arbejdsgrupper 
inden for særlige temaer og på differentieret erfaringsgrundlag; ii) peergroups hvor ligesindede 
organisationer parres til visse opgaver; iii) workshopforløb i moduler med niveauopdeling.  

 
Netværkene har metodisk gjort sig forskellige erfaringer mht praksisnær erfaringsudveksling og 
generering af ny viden og nye indsigter blandt medlemsorganisationerne. Produktion af ny viden – 
f.eks. gennem erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationerne –kunne styrkes generelt ved i 
højere grad at tænke organiseret, systematisk erfaringsudveksling, hvor medlemsorganisationerne 
bruger hinanden til at få konkrete ideer og indspark på strategi-, program- og aktivitetsniveau, f.eks. 
gennem fora for vidensdeling og fælles refleksion, hvor medlemsorganisationerne ud fra egen 
praksis og erfaring kan give værdifuld feedback og feedforward i peer-grupper, som reflekterende 
teams, eller andre tilsvarende metoder, der understøtter gensidig, praksisnær udveksling og læring.  
 
Anbefaling 10:  
• Børne- og Ungdomsnetværkets model for procesforløb, der sigter på dannelse af erfa-grupper i 

løbet af et længere kursusforløb bestående af flere moduler med hjemmeopgaver mellem 
modulerne, er en best practice, der fortjener at blive repliceret i flere forløb. 

• Netværkenes forskellige erfaringer og best practices mht praksisnær erfaringsudveksling og 
generering af ny viden blandt medlemsorganisationerne bør dokumenteres mhp at styrke den 
innovative side af netværkenes virke.  

 
Reviewet vurderer, at den metodiske erfaring, der er gjort med forskningsinddragelse i relation til 
emner med høj bruger- eller samfundsmæssig relevans (hhv applied research og invitation af 
forskere til at bruge ngo-bistand som empirisk felt) bør testes, videreudvikles og dokumenteres 
yderligere til gensidig nytte for alle netværkene. Forskningsbaseret viden målt i forhold en 
videnskabelig relevans ligger uden for det aktivitetsområde, som netværkene kan opnå støtte til. 
 
Anbefaling 11:  
• Involvering af forskere og forskningsverdenen i de faglige netværk skal baseres på en specifik 

brugerrelevans eller en bredere samfundsmæssig relevans for det pågældende felt, hvor 
forskningsaktiviteterne kan bidrage direkte med viden til at løse specifikke problemer i 
medlemsorganisationernes programmer eller kaste lys over det specifikke tematiske felt. 

 
Reviewet konkluderer, at den nuværende karakter af syd-inddragelse i netværkene primært tjener 
nord-interesser. Dette er relevant, men man skal holde sig for øje, at rationalet ikke er at producere 
et direkte udbytte for sydpartnere eller en umiddelbar effekt i syd. Bytteforholdet går den anden vej. 
 
Anbefaling 12:  
• Der kan i netværkene opnås støtte til at involvere praktikere og forskere fra syd, som kan 

bibringe ny viden og erfaringer fra praksis i syd, der – som et læringstjek – kan bidrage til at 
sikre relevans, brugbarhed og state-of-the-art for nord-organisationernes metodearbejde. 

 
De fleste netværk er produkt- og redskabsorienterede. Vidensprodukter har en blivende karakter, 
hvilket værdsættes i medlemsorganisationerne og i øvrigt bidrager til sammenhængskraften i 
arbejdsgrupperne. Reviewet vurderer, at større investeringer i manualer og publikationer kan 
retfærdiggøres, hvis de bliver fulgt helt til dørs og anvendelsen sikret på brugerniveau. Valg af 
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medie for vidensprodukter – web-baseret, cd-rom, papirbaseret – bør desuden overvejes nøje i 
forhold til produktions-, distributions- og opdateringsomkostninger.  
 
Anbefaling 13:  
• Der kan opnås støtte til udarbejdelse af vidensprodukter såsom databaser, tjeklister, guidelines, 

arbejdspapirer, studierapporter, manualer, håndbøger, etc.  
• Større produkter bør udarbejdes på sprog, der er relevante for anvendelse af produkterne i syd.  
• Støtte til udgivelser forudsætter valg af omkostningseffektive medier for publikationerne. 
 
9.5 Overførselsproblematikken 

Aktiviteterne i netværkene vurderes i høj grad til at være personligt kompetenceudviklende for 
deltagerne. Det har en positiv indvirkning i organisationerne og på deltagernes arbejdspræstationer. 
Reviewet peger på, at der mangler en større klarhed over kapacitetsbehovene i organisationerne 
relateret til både organisationernes og de individuelle medarbejderes eller frivilliges forventede 
præstationsniveau. De kursusudbud og kapacitetsudviklingstiltag, der gennemføres i de forskellige 
netværk, tager i høj grad udgangspunkt i, hvad ’feltet’ har interesse i at formidle og udbrede i stedet 
for i hvilke behov for faglig udvikling der kan identificeres baseret på f.eks. en overvejelse om 
rolle- og ansvarsafklaring. 
 
Anbefaling 14:  
• For at forankre kapacitetsudviklingen bedre i faktisk følte behov i medlemsorganisationerne, bør 

netværkene i højere grad søge at forpligte organisationer og ansatte/frivillige på bestemte 
udviklingsforløb, for først derefter – når forpligtelsen er tiltrådt – at udvikle og afholde disse.  

• Netværkene bør udvikle og udveksle metoder til at indtænke, hvordan kapacitetsudvikling i 
Danmark kan understøtte, at indsatserne også får en positiv effekt for udsendt personale og 
partnerorganisationer, taget i betragtning disses betydende rolle i at gøre bistanden bedre i syd. 

 
Der er stor opmærksomhed i organisationerne og hos ledelserne om, at den kompetenceudvikling 
der sker i netværkene skal og bør institutionaliseres i organisationerne. Såvel netværk som deltagere 
har ansvar for, at deltagerne klædes på til at kunne tilbageføre læringen til egen organisation. 
Børne- og Ungdomsnetværket har gjort sig nogle gode erfaringer med at bygge bro til den 
organisatoriske læring og understøtter deltagernes rolle som forandringsagent i egen organisation. 
Disse erfaringer kan de øvrige netværk hente inspiration i. Det anses for specielt frugtbart, når en 
organisation sender flere deltagere samme aktiviteter. Dette burde generelt udvikles og repliceres 
yderligere.  
 
Anbefaling 15:  
• Netværkene bør generelt integrere handleplaner og øvelser for deltagerne i, hvordan de bruger 

og spreder den opnåede viden og kompetence i hjem-organisationen. Erfaringerne fra Børne- og 
Ungdomsnetværkets peer groups mht opfølgning og forpligtelse til vidensdeling bør deles og 
repliceres yderligere.   

• Erfaringsudveksling og dokumentation af best practice i forbindelse med vidensdeling i 
organisationerne bør vægtes højere for at organisationerne kan hente inspiration hos hinanden.  

• Overførsel af viden til organisationerne kan understøttes af mere formative procesevalueringer. 
 
Medlemsorganisationerne stiller selv spørgsmålet, om de danske ngo’er i det hele taget magter at 
institutionalisere deres egen erfaringsopbygning. Ansvaret for institutionalisering af læring i 
organisationerne ligger fuldt og helt hos organisationerne selv, ikke hos netværkene. Netværkene 
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bør fastholde den tematiske fokus, men kan understøtte erfaringsudveksling mellem 
organisationerne også på dette plan. 
 
Anbefaling 16:  
• Ansvaret for institutionalisering af læring i organisationerne ligger fuldt og helt hos 

organisationerne selv, ikke hos netværkene. Netværkene bør fastholde den tematiske fokus. 
• Netværkene bør fokusere på også at udvikle og dokumentere best practice til indarbejdelse af 

læringssystemer i organisationerne og relateret til netværkets eget tema, med henblik på at sikre 
en bedre forankring af den netværks-producerede viden i organisationerne.  

• Der kan ikke opnås støtte til, at netværkene tilbyder generel konsulentstøtte til individuelle 
medlemsorganisationer i organisationsudvikling.  

 
Organisationerne har efterlyst modeller og materialer for kvalificeret videregivelse af kompetencer 
til programmerne i syd. Der er givet flest konkrete eksempler på dette i Kaffeklubbens 
Ulandsnetværk og IGNARM. 
 
Anbefaling 17:  
• Det vil være formålstjenligt, om netværkene mere systematisk monitorerer anvendelse af viden 

og redskaber i medlemsorganisationerne samt monitorerer og understøtter ’trickle-down’ 
effekten til syd.  

• Det bør dokumenteres, hvordan kapacitetsopbygningen reelt påvirker programmerne i syd, og 
om strategier, guidelines og manualer bliver anvendt og medfører en ændret praksis. 

 
9.6 Finansieringsmodaliteter 

Aktuelt er der seks aktive netværk, der lægger billet ind på fortsat støtte under ngo-bevillingen. Der 
er indikationer på, at der er et betydeligt antal gengangere mellem visse af netværkene, mens andre 
frekventeres af et helt andet segment af ngo-verdenen. Karakteren af temaerne har derfor stor 
betydning for absorptionsevnen og dermed for det optimale (og maksimale) antal af netværk. Hvis 
netværkene i praksis henvender sig til den samme gruppe mennesker, må antallet af netværk 
nivelleres – eller det enkelte netværks ambitionsniveau må tilsvarende sænkes. Hvis netværkene 
henvender sig til adskilte segmenter, er potentialet for flere forskellige netværk større. 
 
Anbefaling 18:  
• Af hensyn til ngo’ernes ressourcemæssige situation kan der maksimalt på ethvert givet 

tidspunkt ydes længerevarende støtte bl.a. i form af core-funding (standardmodellen for store 
længerevarende netværk med fast sekretariat og fuldtidskoordinator) til fem netværk inden for 
centrale og brede udviklingspolitiske temaer. Der kan derudover ydes tilsvarende støtte til 
netværk med et afgrænset og smalt fagligt tema, der klart henvender sig til andre segmenter af 
ngo-verdenen.  

 
Der har udviklet sig forskellige modeller for den fysiske placering af netværkssekretariaterne: i) 
permanent hos den bevillingshavende organisation, som samtidig kan bibringe et fagligt relevant 
miljø; ii) på rotation mellem flere medlemsorganisationer; iii) flere netværkssekretariater under 
samme tag. I forhold til princippet om ’organisme’ vs. ’organisation’ vurderer reviewet, at modellen 
med rotation hos medlemsorganisationerne er mest optimal i forhold til at understøtte 
kapacitetsudvikling i organisationerne og øge involvering af deltagere. I forhold til 
omkostningseffektivitet og større koordinering af ressourcer har modellen med fælles fysiske 
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faciliteter sine store fordele, idet bemandingen af f.eks. et antal brede netværk kunne tænkes 
sammen (antal stillinger, profiler). 
 
Anbefaling 19:  
• Dertil kan der opnås støtte til de ekstra omkostninger der påløber, hvis et netværk prioriterer, at 

dets sekretariat huses hos skiftende medlemsorganisationer for at understøtte en gensidigt 
udbytterig faglig tilknytning til så mange medlemsorganisationer som muligt. Der kan desuden 
frikøbes deltidsressourcer i medlemsorganisationerne til koordinatorfunktioner til supplement af 
en deltidskoordinator for i højere grad at understøtte netværkets dynamik som organisme i 
modsætning til organisation. 

 
Reviewet konkluderer, at støtte til store brede tematiske netværk bør tage hensyn til et netværks 
livsfaser: afsøgningsfase, etablering og drift (1-2 år), konsolidering (3-4 år) og udvikling/tilpasning. 
På denne baggrund konkluderer reviewet, at der er behov for at yde støtte over en længere periode. 
De første tre leveår kan der ydes maksimal støtte, gradvist faldende i år 4 og år 5, hvorefter 
netværket evt. kan overgå til vedligeholdelsesstøtte.  
 
Anbefaling 20:  
• Længerevarende netværk med brede temaer bør gives tilsagn om en finansieringsperiode på 

min. fem år til dækning af både opstart og konsolidering. Finansieringen bør gradueres over tid, 
således at støtten i de sidste år er faldende med sigte mod en overgang til vedligeholdelsesstøtte. 

 
Reviewet konkluderer, at der er brug for et anderledes netværkskoncept, der muliggør en bred 
variation af mindre initiativer som underskov til bredere og længerevarende netværk. Det skal 
fremover prioriteres at fremme kortsigtede, konkrete og sags-specifikke netværk af ganske få 
organisationer, der arbejder sammen i en snæver kreds på et fokuseret område og opløses igen ved 
’mission accomplished’. Dette kan tage form i en mini-netværkspulje, som giver støtte til 
tidsbegrænsede og overskuelige initiativer, som mindre organisationer tør give sig i kast med. 
 
Anbefaling 21:  
• Der oprettes en mini-netværkspulje, der kan bevilge støtte til små, specifikke netværk med et 

smalt tematisk fokus. Der kan max. ydes støtte på op til 500.000 kr. per netværk per år. Der 
ydes ingen støtte til core funding, f.eks. i form af oprettelse af sekretariat, fastansættelse af 
koordinator, e.l. Fagligt input kan frikøbes i organisationerne eller freelances.  

• Denne facilitet for støtte til mini-netværk skal primært rette sig mod små, mindre og mellem-
store organisationer. Der forudsættes deltagelse af min. tre organisationer. 
Rammeorganisationer kan ikke alene opnå støtte til mini-netværk.  

• Mini-netværkspuljen administreres af Projektrådgivningen på linje med Mini-puljen. 
 
For nærværende består medlemsorganisationernes bidrag til netværkene i den tid, der medgår ved 
engagement i netværksaktiviteter. Det er reviewets opfattelse, at netværkene gradvist bør arbejde på 
at indføre en grad af deltagerbetaling, gerne differentieret i forhold til organisationernes 
beskaffenhed og økonomi.  
 
Anbefaling 22:  
• Netværkene bør gradvist introducere en vis deltagerbetaling på netværksarrangementer og ved 

salg af vidensprodukter (f.eks. i form af kontingent fra medlemsorganisationerne og individuelle 
medlemmer, deltagergebyrer, salg af manualer og materialer (til materialepris).  
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9.7 Samarbejde mellem netværk 

Reviewet finder, at et forum for refleksion mellem alle de støttede netværk (alle ngo-netværk, 
forskernetværk, etc.), f.eks. på styregruppeniveau, over det at være en ’organisme’, metoder og 
netværkskompetencer kunne støtte netværkene i at løfte blikket fra egen faglighed og se lidt 
længere ud i horisonten for inspiration og læring på et højere niveau.  
 
Anbefaling 23:  
• Gensidig inspiration og erfaringsudveksling på proces- og metodesiden bør styrkes mellem alle 

netværkene ved f.eks. fællesmøder med passende mellemrum eller fælles konferencer med 
fokus på metodeudvikling og netværkskompetencer. 

• Der søges en mere dynamisk tilgang til koordinering og metodisk erfaringsudveksling mellem 
alle støttede faglige netværk, f.eks. gennem tiltag som fælles evalueringsforløb, fælles 
metodeudveksling og -udvikling, styregruppe-træf, Open Space for arbejdsgrupper, et årligt 
netværkstræf med fokus på best practice.  

 
Alle netværkene har etableret deres egen hjemmeside, hvor der i varierende omfang tilbydes 
kontaktmuligheder, information, videnssøgning, etc. State-of-the-art inden for netværk og e-
learning viser, at netværksaktiviteter generelt i langt højere grad kan understøttes af virtuelle 
interaktive fora. Det er et oplagt felt, hvor investeringerne i oprettelse og vedligeholdelse af 
hjemmesider kunne optimeres. 
 
Anbefaling 24:  
• Der bør etableres en fælles IT-portal for alle faglige netværk, store netværk som mini-netværk, 

hvor der tilbydes såvel database- som interaktive tekniske faciliteter, som hvert netværk kan 
applicere på egne tematiske undersider. Vedligeholdelsen af indholdsdelen skal ligge på 
decentralt brugerniveau.  

 
I forhold til evt. samarbejde med andre netværk vurderer reviewet, at de mest optimale rammer for 
en frugtbar interaktion mellem forskere og ngo’er ligger på ngo’ernes banehalvdel. Dette er baseret 
på et kriterium om impact på målgruppe-og brugerniveau. En selektiv involvering af forskning og 
forskere i ngo-netværkenes vidensproduktion kan bibringe stor værdi til at forbedre ngo’ernes virke 
inden for deres kernekompetenceområder.  
 
Anbefaling 25:  
• Samarbejdet mellem forskningsnetværkene og de faglige netværk bør fortsætte som hidtil med 

gensidig repræsentation på styregruppeniveau, hvor relevant.  
• Koordinering og erfaringsudveksling kan styrkes gennem periodiske møder på 

sekretariatsniveau. 
 
Mht. de digitale Danida Networks finder reviewet, at karakteren af disse er så substantielt 
anderledes, at de nærmest ikke kan sammenlignes. Der er derfor ikke umiddelbart noget perspektiv 
for et egentligt samarbejde med disse netværk. 
 
Anbefaling 26:  
• Danida Networks og de faglige ngo-netværk opfordres til gensidigt at oplyse de respektive 

brugergrupper om øvrige netværks eksistens og virke. 
 


