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Kreativitet og nytænkning 
– i fællesskab

PULJEN TIL STØTTE AF FAGLIGE NETVÆRK OG KAPACITETSUDVIKLING



Tænk kreativt og nyt. Sådan lød NGO FORUMs strategiske prioriteter for netværkene i 2009-2011, og sådan 
blev det.

Styrket samarbejde mellem netværkene har resulteret i en række spændende arrangementer, vidensdeling 
og udvidelse af netværkene. Mellemøsten og Nord Afrika (MENA) netværket har for eksempel samarbej-
det med Børne- og Ungdomsnetværket om unges involvering og med Kønsnet omkring køn og ligestilling i 
MENA-regionen.

Kønsnet og Dansk Forum for Mikrofinans har samarbejdet om temaet køn og mikrofinans, og Børne- og  
Ungdomsnetværket og Uddannelsesnetværket har samarbejdet om en indsats for unge og beskæftigelse.  
Her har Dansk Forum for Mikrofinans også været med.  

Anderledes former for organisering af de faglige netværk og nye tiltag er gennemført i 2010. Blandt andet 
er tovholderfunktionen på undertemaer blevet uddelegeret til relevante medlemmer, og arbejdsgrupper, 
der ikke fungerede, er blevet nedlagt. Der er blevet afholdt studiekredse med fælles læsepensum, gen-
nemført kurser indenfor nye temaer, lavet fælles studier og indført en mere global og advocacy-orienteret 
tilgang til traditionelle emner. 

Rigtig mange af de nye tiltag har fungeret godt, men det blev også tydeligt i 2010, hvor pressede netvær-
kene er med deres begrænsede antal timer til koordinatorerne, og medlemmer, der er klemt på ressourcer 
og tid. I 2010 havde kun et netværk fortsat en fultids koordinator ansat. De andre fem netværk havde mel-
lem 15 og 20 koordinatortimer om ugen.    

De enkelte medarbejdere og de frivillige i organisationerne tilkendegiver, at de er glade for aktiviteterne i 
netværkene. Der er bred enighed om, at læring og udvikling sker i fællesskab med andre, og at netværk 
skaber nogle gode rammer for det. Der er altid viden og erfaringer at hente hos andre, og i fællesskab 
kan organisationer lægge større pres på og tale for reelle ændringer overfor for eksempel myndighederne 
i Danmark eller udviklingslandene, ligesom de i fællesskab kan gennemføre initiativer, som ville være for 
omfattende, for dyre eller for komplicerede for en enkelt organisation. 

Alligevel har mange medarbejdere svært ved at finde tid til at deltage i de mange aktiviteter, som net- 
værkene sætter i gang, og det kan være vanskeligt at få den ledelsesmæssige opbakning, der skal til  
for at sikre den organisatoriske læring. Danske organisationer er på alle måder pressede på ressourcer, 
og derfor er det vigtigt, at organisationerne bliver bedre til at lave en samlet prioritering af de tematiske 
områder, hvor der er behov for en styrket samlet indsats. 

I sidste ende er det organisationernes eget ansvar og i ledelsernes egen interesse at satse på den  
individuelle kompetenceudvikling og sørge for, at den forplanter sig som organisatorisk læring til gavn  
for alle og ikke mindst for dem, organisationerne er sat i verden for: Modtagerne af dansk udviklings-
bistand i udviklingslandene. 

Til gengæld er det NGO FORUMs ansvar at sikre nogle gode og fleksible rammer for en kraftigere priorite-
ring af den fælles kapacitetsopbygning. Det vil der komme større fokus på i 2011. 

Formand Vagn Bertelsen, Ibis  
Netværkskoordinator Pernille Tind Simmons, NGO FORUM
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Hvem trækker i tovet?
Blandt mange nye tiltag i netværkene er den såkaldte tovholder-model, som er blevet indført for at reducere udgifterne 
til koordinatortimer og give medlemsorganisationerne større ejerskab til netværkene. Tovholderne er oftest udlånt af 
medlemsorganisationerne, men nogle netværk har også købt tovholdere i form af konsulenter til afgrænsede aktiviteter. 

Erfaringerne er blandede. Tovholderne kan sagtens gennemføre godkendte aktiviteter og klare alt det praktiske i forbin-
delse med afvikling af arrangementer, og netværkene har trods få koordinatortimer kunnet holde et relativt højt aktivi-
tetsniveau. Men tovholderne kommer ofte fra en medlemsorganisation med et meget konkret formål og har selvfølgelig 
ikke det totale overblik over et helt netværk. Derfor har de forståeligt nok haft brug for støtte fra koordinatoren - også 
mere end forventet.  

Netværksaktiviteterne kommer desuden oveni i tovholdernes faste arbejde i organisationerne og kan virke som en 
ekstra belastning, der gør, at aktiviteter i netværkene af og til er blevet udsat.

2010’s vigtigste resultater
Kurser og faglige events, arbejdsgrupper, netværksmøder, erfaringsudveksling, studier, nye metoder, publikationer og 
nyhedsbreve betyder, at medlemsorganisationerne har: 

1) Fået dygtigere medarbejdere.
2) Mødt nye samarbejdspartnere og kolleger.
3) Været aktive i faglig debat og fortalervirksomhed.
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Aidsnets arbejdsgruppe om ”Positive Health, Dignity and 
Prevention” (PHPD) har blandt andet indledt et samar-

bejde med UNAIDS og GNP+ (Global Network of People 
Living with HIV). Arbejdsgruppen bidrog med input til den 
internationale debat og udgav et fakta-ark om PHDP, som er 
blevet distribueret til internationale partnere. Hiv Danmark 
og HIV Europe har også valgt at sætte emnet på deres stra-
tegiske dagsorden - direkte inspireret af gruppens arbejde.

Et projektsamarbejde mellem Red Barnet og Institut for 
Menneskerettigheder, der udsprang af netværkssamarbej-
det, inspirerede til udgivelsen af Aidsnet-rapporten ”HIV/
AIDS and the International Human Rights Treaty Bodies.” 
Rapporten har været med til at sætte fokus på menneske-
rettigheder i hiv/aids-arbejdet, og rapportens anbefalinger 
er afspejlet i hiv/aids-resolutionen fra FN’s Menneskerettig-
hedsråd.

Aidsnet har også udviklet en tovholderfunktion, der fungerer 
som ”lyttepost” og holder medlemmerne orienterede om nyhe-
der, tendenser og politiske begivenheder inden for hiv/aids og 
udvikling, så medlemmerne er godt rustede til at lave effektivt 
fortalerarbejde. En anden tovholder formidler ny forskning. 
Begge dele sker primært via nyhedsbrevet Aidsnyt.

Medlemsorganisationer har også indledt projektsamarbej-
der. For eksempel gennemfører Red Barnet og Institut for 
Menneskerettigheder et hiv/aids-projekt i Etiopien finansieret 
af den Innovative hiv/aids-pulje under Danida, og MSF og 
AIDS-Fondet står for et fælles tracking-studie.

KREATIVT 2010

Omlægningen til tovholder-organisationer har fungeret fint, men det har været svært 
at få organisationerne til at påtage sig det relativt store arbejde, som det indebærer, 
og der er en tendens til, at de temaer, som tovholderne identificerer, bliver relativt 
snævre, fordi de naturligt lægger sig op ad organisationens kernekompetencer. 

Aidsnet 

Aidsnet på den internationale scene
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Børne- og Ungdomsnetværket udvikler 
masser af ansatser til innovative temaer 
og grupper, som vi med begrænsede 
koordinatortimer ikke kan støtte og 
udvikle!

Børne- og Ungdomsnetværket

Nye metoder og studier 

Børne- og Ungdomsnetværket har involveret forskere og 
udvalgte medlemsorganisationers kontorer og partner-

organisationer i udviklingslandene i studier, screeninger 
og udredninger på vegne af netværket. Det har medført, at 
medlemsorganisationernes partnere er blevet bedre til at 
designe og gennemføre studier om børn og unge, og alle 
har fået ny viden og nye kontakter. 

Master-studerende har også fået lov at prøve kræfter med 
litteratur-review og design af studier, som er mundet ud i 
billige og nyskabende produkter. For eksempel har et sam-
arbejde mellem Institut for Antropologi og netværkets Vest-
afrika/konflikt-temagruppe inddraget partnerorganisationer i 
et studie om unges mobilisering. Også i fadderskabs-tema-
gruppen er der planlagt små studier i udviklingslandene.

I samarbejde med forskere har Børne- og Ungdomsnet-
værket desuden haft fokus på metodeudvikling i forhold til 
blandt andet ungdomsuddannelser, og netværket har set 
på, hvordan unge kan hjælpe andre unge med at opbygge 
kompetencer.  Netværket har afholdt kurser om børns 
deltagelse i monitorering og evaluering, ligesom netvær-
ket i samarbejde med et par medlemsorganisationer er i 
gang med at udvikle en ”pixi-version” af rettighedsbaseret 
programmering rettet mod børn og unge.  

KREATIVT 2010
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Med kun 20 timer om ugen har det været en kamp at få etableret og udvidet en 
database og kontakter til andre netværk. Den begrænsede koordinatortid har været 
et af de største problemer for udførelsen af de ønskede aktiviteter i 2010.

Dansk Forum for Mikrofinans

2010 var det første år for Dansk Forum for Mikrofinans 
(DFM), og lanceringen kickstartede et solidt samarbejde 

mellem DFM og Copenhagen Business School (CBS). DFM 
og CBS har afholdt fælles workshops og et debatmøde med 
udviklingsminister Søren Pind. Samarbejdet med CBS har 
sikret en kobling til forskningsverdenen, og CBS og DFM er 
fælles om et forskningsprojekt om spare-/lånegrupper, som 
dog endnu ikke har opnået finansiering.

Ifølge DFM ved danske forskere og organisationer generelt 
for lidt om mikrofinans, så workshops og kurser har givet 
mange organisationer et nyt syn på, hvad mikrofinans er for 
en størrelse. Samarbejdet gav også CBS en unik chance  
for at relatere institutionens internationale sommerkursus i 
mikrofinans til, hvordan mikrofinans fungerer i praksis. 

For at lave behovsorienterede og deltagerstyrede workshops 
i mikrofinans med kobling til forskningsverdenen indledte 
DFM et samarbejdet med en underviser fra USA og to  
mikrofinans-eksperter fra MUBS Center for Microfinance i 
Uganda. Eksperterne betalte selv billetten og kom til Dan-
mark for at deltage i flere workshops, mens de blev huset  
af workshopdeltagerne. De afholdt også selv en workshop, 
som medførte nye kontakter på tværs af verden. 

Vidensdeling på tværs af verden

KREATIVT 2010
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Kønsnet har i 2010 etableret nye tematiske arbejdsgrupper 
med udgangspunkt i globale tenderser: Køn og god re-

geringsførelse, køn og skrøbelige stater, køn og entreprenør-
skab samt metoder inden for ligestilling og rettighedsbaseret 
tilgang. Tilgangen har været deltagerorienteret og fleksibel, 
hvilket betød, at grupper løbende kunne dannes alt efter 
idéer og behov. Efter endt arbejde er flere grupper opløst, og 
deltagerne har nu lagt deres energi i nye projekter. 

Samarbejdet med organisationer og andre netværk som 
MENA netværket og KVINFO har været helt afgørende for 
styrkelsen af det tematiske arbejde, fordi samarbejdet har 
medført kontakt til andre interessenter og nye medarbejder-
grupper i organisationerne samt faglig sparring. 

I november afholdt Kønsnet et offentligt møde om mikro-
finans og ligestilling i samarbejde med Dansk Forum for 
Mikrofinans og 360-Students for Sustainability.  Udviklings-
minister Søren Pind deltog, og debatten, der trak fulde huse, 
afholdtes på Copenhagen Business School (CBS).  

Samarbejdet med flere organisationer om køn og skrøbelige 
stater førte til et arrangement om FN’s sikkerhedsresolution 
1325 samt et møde om udfordringerne ved at arbejde med 
køn i katastrofer og humanitære situationer. Det første skete 
i samarbejde med UNFPA Nordic og CARE Danmark, det 
sidste sammen med Dansk Røde Kors.

Opstart af temagrupper har taget tid og 
ressourcer fra sekretariatet. Vurderingen 
er, at det var en nødvendig og rigtige 
prioritering det første år, men det har 
selvsagt haft konsekvenser for andre 
aktiviteter som f.eks. idéen om en men-
torordning og twinning, som sekretariatet 
ikke har haft ressourcer til at tilbyde. 

Kønsnet

Fleksibilitet og samarbejde

KREATIVT 2010
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E N AMNETVÆRKET

E N AMN E T W O R K

Det har i perioder været svært at få 
medlemmerne til at prioritere og  
allokere ressourcer til at engagere sig  
i netværket og deltage i netværkets 
aktiviteter på grund af et stort arbejds-
pres i organisationerne. Frivillige har 
også haft svært ved at afsætte tid til 
netværkets aktiviteter, som ofte ligger 
indenfor folks almindelige arbejdstid.

MENA netværket

Da MENA netværket stadig er relativt nyt og voksede 
eksplosivt i 2009 fra 14 til 35 medlemmer, blev Årsmødet 

2010 holdt som et hel dags Open Space seminar, hvilket gav 
medlemmerne mulighed for at netværke og lære hinanden at 
kende. Andre aktiviteter, for eksempel to-dages kønskurser, 
gav medlemmerne adgang til ny viden og mulighed for at 
prøve kræfter med arbejdet med køn og ligestilling i projek-
ter i Mellemøsten via gruppearbejde og case studies under 
kyndig vejledning af en mellemøstlig kursusleder.

Arbejdet i netværkets to temagrupper, mellemøstpolitisk 
arbejdsgruppe og arbejdsgruppen om køn og ligestilling i 
MENA, har givet medlemmerne mulighed for at koordinere 
og planlægge deres indsats omkring fælles lobbyarbejde på 
Israel/Palæstina-området og iværksætte en mere fokuseret 
og målrettet indsats for at indarbejde køn og ligestilling i 
deres projekter.

Netværket har også afholdt arrangementer, da et medlems 
jordanske partnere besøgte Danmark. Temaet var det sam-
me, som den danske og jordanske partners, nemlig beskyt-
telse af kvinder og børn mod vold samt menneskerettigheder 
og reformer i Jordan. Det ene arrangement tog desuden fat 
på best practices omkring partnerskaber mellem danske og 
mellemøstlige organisationer.

MENA netværket og Børne- og Ungdomsnetværket har også 
afholdt et arrangement om ”Youth participation and societal 
transformation” med den britiske antropolog Jason Hart, som 
forsker i inddragelsen af unge i udviklingsprojekter i Mel-
lemøsten og udviklingslandene. Samarbejdet mellem MENA 
netværket, Børne- og Ungdomsnetværket og Jason Hart 
fortsætter i 2011.

Desuden er medlemsorganisationen KVINFO og MENA 
netværket ved at oprette en ekspertdatabase over personer 
med Mellemøstekspertise i Danmark. 

Masser af møder med ressourcepersoner

KREATIVT 2010
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Vi havde en ambition om at skabe nye organiserings- og samarbejdsformer, der 
skulle få medlemmerne i temagrupperne til at tage ansvar for at gennemføre net-
værksaktiviteter. Indtil videre med begrænset succes. Styregruppens konklusion er, 
at det er vanskeligt og tager tid at afprøve og ændre arbejdsformer og strukturering  
i et netværk. Desuden er processen svær at kombinere med de nye rammebeting-
elser for netværkenes arbejde, som indebærer kortere tidsfrister for implementering af 
aktiviteter, øgede krav til monitorering og afrapportering samt færre koordinatortimer.

Uddannelsesnetværket

Uddannelsesnetværket blev i 2010 en mere aktiv fortaler 
for uddannelse i Danmark og internationalt. En af de 

største fornyelser i Uddannelsesnetværket er samarbejdet 
med andre uddannelsesnetværk på globalt plan. Netværket 
er blevet medlem af the Global Campaign for Education 
(GCE), en kampagne for uddannelse for alle, som knytter 
bånd mellem civilsamfundsorganisationer, ngo’er og lærer-
organisationer i mere end 100 lande.

Uddannelsesnetværket var medarrangør af en fælles nor-
disk workshop om ”Education for All – Fast Track Initiative 
(FTI)” og IMF’s indflydelse på uddannelsessektoren. 26 
deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland og facili-
tatorer fra GCE var med på workshoppen. 

Emnet ”technical and vocational skills development (TVSD)” 
blev også behandlet af Uddannelsesnetværket og Børne- og 
Ungdomsnetværket, der nu er inviteret til at præsentere et 

studie ved ADEA (Association for the Development of  
Education in Africa) Triennale i Burkina Faso i december 2011.

Det internationale engagement har medført en række nye 
muligheder og tiltag i netværket:

- Det blev besluttet, at Uddannelsesnetværket skal stille 
op til GCE’s internationale bestyrelse i 2011 som re-
præsentant for koalitioner i Europa og Nordamerika. 

- Engagementet i GCE har ført til et internationalt sam-
arbejde omkring FTI. Netværkets koordinator tog initiativ 
til etablering og facilitering af en arbejdsgruppe blandt 
Nord-koalitioner om FTI.

- Fælles lobby-aktion om IMF.
- De internationale erfaringer har givet et internationalt 

videns-flow ind i netværket. Den nye viden formidles  
videre til styregruppen og temagrupperne og via  
nyhedsbrevet til medlemmerne. 

International fortalervirksomhed
for uddannelse

KREATIVT 2010
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Det har været svært at finde tid til at 
forberede og implementere konferencen. 
Dette førte blandt andet til udskydelse af 
en række deadlines. En anden udfor-
dring har været opfølgningen på  
konferencen, hvor der har manglet men-
neskelige ressourcer. Omtale og effekt 
af indsatsen ville blive styrket markant, 
hvis der i fremtiden blev allokeret men-
neskelige ressourcer til opfølgning. 

Fiskeri Fagligt netværk

Mens seks store netværk med en bred medlemsskare 
får større og længerevarende bevillinger fra Netværks-

puljen, har flere små netværk fået mindre beløb til konkrete 
aktiviteter. 

Blandt dem er Dansk Netværk for Kaffe, Te og Kakao, som 
i 2010 fik støtte til tre indledende seminarer og workshops, 
der skulle hjælpe danske ngo’er med at blive gode aktører i 
globale værdikæder. Seminarerne introducerede forskellige 
metoder og tiltrak aktører fra ngo-miljøet, den private sektor 
og den akademiske verden. 

Fiskeri Fagligt netværk har givet viden om fiskeri og fiskeri-
handelsaftaler videre til medlemsorganisationerne og afholdt 
en konference om Danmarks deltagelse i EU’s fiskeripolitik. 
Takket være konferencen og mediedækningen er emnet nu 
kommet på den politiske dagsorden.

Når netværk spreder viden

KREATIVT 2010
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Mens netværkene er med til at sørge for, at de danske 
udviklingsorganisationer udvikler sig og bliver sta- 

dig bedre til at støtte børn og voksne i udviklingslandene, 
har netværkene haft svært ved at dokumentere, at deres 
aktiviteter faktisk batter, og at den individuelle kompetence-
opbygning fører til organisatorisk læring. Derfor har en 
styrket og fælles kommunikation af resultaterne stået højt  
på ønskelisten i 2010. 

Denne årsrapport er et meget synligt udkomme af det 
ønske, og det samme er NGO FORUMs nye hjemmeside 
www.ngoforum.dk, der er bygget op som et multisite med 
de enkelte netværk som separate undersider. Hjemmesiden 
er billig i drift, da det bygger på et såkaldt ”open source”-
system, og den giver mulighed for koordinering gennem 
fælles kalender, gennemførsel af fælles tiltag og interaktive 
moduler samt en fælles aftale om help desk.

Hidtil er støtten til de faglige netværk blevet monitoreret 
gennem de enkelte netværks årlige rapporter til Udenrigs-
ministeriet samt gennem periodiske evalueringer og fælles 
reviews. I 2010 udviklende NGO FORUM i samarbejde med 
netværkene og en ekstern konsulent det første fælles rap-
porteringsformat med fokus på netværkenes arbejdsformer 
og praksis samt deres arbejde med kapacitetsudvikling og 
fortalervirksomhed. 

Den fælles rapportering skal også være med til at øge kend-
skabet til de faglige netværks aktiviteter og de mange flotte 
resultater både i egne rækker og blandt bistandsfaglige 
interessenter samt skabe bedre forståelse for netværkenes 
måder at fungere på. Formatet blev udviklet og testet i 2010, 
og processen fortsætter i 2011-2012, hvor monitoreringen 
og kommunikationen af aktiviteterne kommer i fokus. 

BEHOV FOR SYNLIGHED
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Netværkenes fremmeste rolle er at bidrage til kapacitets-
udviklingen i danske organisationer, der arbejder med 

udviklingsbistand. Blandt netværkenes mange aktiviteter er 
kurser, facilitering af arbejdsgrupper og interne netværks-
møder, fyraftensmøder og studier, som alt sammen er med 
til at gøre medlemmerne dygtigere til deres arbejde og 
dermed til at støtte målgrupperne i udviklingslandene så 
effektivt som muligt.

Netværkene udbreder også kendskabet til deres eget fag-
lige område gennem offentlige debatmøder og medieind-
læg. Flere kurser, workshops og diskussioner i arbejds- og 
temagrupper tilrettelægges, så præsentation af metoder og 
redskaber sættes i relation til konkrete eksempler fra delta-
gernes eget arbejde for at sikre relevans og øge mulighe-
den for, at deltagerne kan forankre den tillærte viden i egen 
organisation. 

Netværkene fungerer også som ”lyttepost,” idet de løbende 
holder medlemmerne orienteret om væsentlige nyheder, 
tendenser og politiske begivenheder. Denne ”lyttepost”-
funktion suppleres med oplæg, erfaringsudveksling og 
diskussion på diverse møder. Funktionen sikrer, at netværke-
nes arbejde og strategiske prioriteter altid relaterer sig til de 
aktuelle bistandsfaglige dagsordner og globale tendenser. 

DYGTIGERE DANSKE ORGANISATIONER

Populære forsker-oplæg
”I langt de fleste sammenhænge bruges aktiviteter 
til at dække behov for ny viden. Arrangementer med 
forsker-oplæg er derfor meget populære. 

Ofte bruger deltagerne også netværksaktiviteterne 
til at lære af hinanden. Et eksempel er Plans arbejde 
med ”positive diciplining,” som de andre i Fadder-
skabsgruppen har kunnet trække på. 

Netværket er også en platform, hvor deltagerne kan 
møde nye typer af aktører, som de ellers ikke ville 
have adgang til, for eksempel britiske undervisere 
og private virksomheder – alle aktører, som det er 
svært at få adgang til som enkelt-organisation.”

Uddrag af Børne- og Ungdomsnetværkets 
årsrapportering

Masser af materialer
Netværkene producerede masser af studier og publikationer i 2010. Blandt andet:

• Kortlægning over, hvordan internationale menneskerettigheds- ”treaty bodies” har inkorporeret hiv/aids i deres an-
befalinger, manual til hiv/aids-træning for sex-arbejdere samt fakta-ark om ”Positive Health, Dignity and Prevention.”

• Litteraturoversigten “Child and youth involvement in protective interventions,” studierne “Ung til Ung: Output and 
outcome, training based on action learning methodology” og “Danish NGOs and Networks involved in TVSD” samt 
“Youth mobilization and involvement, Freetown township.”

• Rapport om den danske mikrofinans-sektor og  retningslinjer for god praksis i mikrofinans.

• Den elektroniske guide ”Gender and Rights: A Resource Guide”, et metoderedskab, der kombinerer en rettigheds- 
og kønsbaseret tilgang.

• Et mindre køn- og kommunikations-toolkit.

• Notatet ”En introduktion til EFA-FTI.”
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DYGTIGERE DANSKE ORGANISATIONER

Fortalervirksomhed og debat i medierne er vokset i om-
fang i løbet af 2010. Alle netværk har deltaget i politiske 

debatter blandt andet ved at organisere debatmøder og 
udarbejde skriftlige indlæg og kommentarer, og da Uden-
rigsministeriet skrev sin nye udviklingsstrategi, indsendte 
fem netværk høringssvar. Engagementet medførte blandt 
andet at:

• Hiv og aids samt børn og unge blev skrevet ind i den 
endelige version af den nye udviklingsstrategi. Emnerne 
var ikke nævnt i det oprindelige udkast.

• Dansk Forum for Mikrofinans har ført dialog med centra-
le aktører om indholdet i udviklingspolitikken, og enkelte 
konkrete forslag til formuleringer er med i den endelige 
strategi.

• Kønsnet deltog i den offentlige præsentation af den nye 
strategi, og udviklingsminister Søren Pind har efter-
følgende indbudt Kønsnet til at deltage i et møde om 
handlingsplanen for ligestillingsstrategien.

• Uddannelsesnetværket har deltaget i debatten om 
omlægning af den danske uddannelsesbistand fra bila-
teral til multilateral involvering. Det lykkedes ikke at øve 
indflydelse på beslutningen, men netværkets kritik har 
sat problematikken på dagsordenen.

• Fiskeri Fagligt netværk har holdt møder med medlem-
mer af Folketinget og sat fokus på kerneproblemerne i 
EU’s fiskeripolitik. 

Netværkene har også afholdt en række Dialogmøder med 
Udenrigsministeriet:

• Uddannelsesnetværket afholdt i samarbejde med ud-
dannelsesrådgiverne i Danida dialogmødet ”Reformer 
i Education for All – Fast Track Initiativet – er vi på rette 
kurs?”

• DFM og Kønsnet har hver især præsenteret og diskute-
ret retningslinjer med Udenrigsministeriet. 

• Kønsnets temagruppe om rettighedsbaseret tilgang 
præsenterede i foråret deres guide ”Gender and Rights: 
A Resource Guide” for Udenrigsministeriets Gender 
Team. Formålet var at reklamere for guiden og advokere 
for ministeriets brug af guiden i dets bilaterale arbejde.

• Uddannelsesnetværket og Børne- og Ungdomsnetvær-
ket udarbejdede i fællesskab ”Danske ngo’ers rolle i 
arbejdet med uddannelse og beskæftigelse for unge i 
Afrika - et oplæg til diskussion i forhold til Afrika Kom-
missionen.” Papiret dannede baggrund for et møde 
mellem netværkskoordinatorerne og lederne i tre af 
netværkets organisationer, Red Barnet, IBIS og FIC, og 
et efterfølgende møde med sekretariatet for Afrika Kom-
missionen.

• Endelig har Danida blandt andet på baggrund af en 
række henvendelser og spørgsmål fra Aidsnet og 
Aidsnets medlemmer valgt at iværksætte et review af 
Damarks hiv/aids-indsats. 

DIALOG, DEBAT 
OG FORTALERVIRKSOMHED
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I løbet af 2010 har Børne- og Ungdomsnetværket, MENA 
og Uddannelsesnetværket fået støtte i ni måneder, mens 

Aidsnet, DFM og Kønsnet har modtaget støtte i 12 måneder. 

Netværkspuljen i 2010 (i afrundede tal)

Overført fra 2009: 440.000 kr.
Beløb fra finansloven 2010: 4.000.000 kr.
Beløb til rådighed i 2010: 4.440.000 kr.

2010 I TAL

FORDELING AF STØTTEN FRA NETVÆRKSPULJEN I 2010

 Beløb allokeret % af samlet allokering

Længerevarende faglige netværk 2.634.400 kr. 68%

Kapacitetsopbygningsinitiativer: Enkeltstående aktiviteter 
eller korterevarende forløb

325.600 kr. 8%

NGO FORUM: Sekretariat, herunder mødeaktiviteter, løn til 
netværkskoordinator og studentermedhjælp og ny hjemmesideløsning

933.900 kr. 24%

Samlet beløb (ikke revideret) 3.893.900 kr. 100%
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Netværkene har en stor medlemsbase, der inkluderer 
små og store ngo’er, virksomheder og konsulenter samt 

forskere og forskningsinstitutioner. Mens et par netværk som 
DFM og Kønsnet har fået mange nye medlemmer i 2010, har 
andre netværk haft en fast antal medlemmer med enkelte 
indmeldelser og få udmeldelser. 

De fleste medlemmer har en løs tilknytning til netværkene.  
De deltager i forskellige arrangementer og kurser, men de er 
ikke aktive i planlægningen af aktiviteterne. En mindre del af 
medlemmerne er tæt knyttet til deres netværk og er invol-
veret i styregrupperne, deltager i arbejds- og temagrupper 

og er aktive i planlægningen af aktiviteter og udarbejdelse 
af publikationer. Alle netværk har hvilende medlemmer, som 
ikke deltager i aktiviteter, men som for eksempel modtager 
nyhedsbreve. 

En vigtig indikator på, at netværkene fungerer godt er, at  
de stadig formår at tiltrække nye medlemmer. I fire af de 
seks støttede netværk var gennemsnitligt 49 procent af 
deltagerne nye i netværkssammenhæng i 2010, og dermed 
er det bevist, at netværkene ikke er lukkede klubber for de 
få indviede.

Gennemsnit  Minimum Maximum

Antal medlemsorganisationer 42 33 50

Involveringsgrad

Tæt tilknyttet 9 (25%) 25 (50%)

Løst tilknyttet 12 (36%) 24 (49%)

Hvilende 1 (2%) 16 (32%)

Deltagelse

Hvor mange personer har deltaget i netværkets  
kapacitetsudviklingsaktiviteter? 1 2  

288 239 548

Hvor mange % af deltagerne i netværkets aktiviteter  
var nye i netværkssammenhæng? 3 49% 25% 70%

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget  
ved kapacitetsopbygningsaktiviteter? 4 61% 50% 75%

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har været  
involveret i netværkets fortalervirksomhed? 5 

37% 26% 49%

Hvor mange modtager nyhedsbrevene? 6 338 148 505

NETVÆRKENE OG DERES MEDLEMMER

1 Der er ikke her taget højde for ’gengangere’. Dvs. en person, der f.eks. 
har deltaget i to workshops, vil tælle med to gange. 
2 Uddannelsesnetværket har ikke opgivet statistik og er derfor ikke  
inkluderet.
3 Uddannelsesnetværket og Aidsnet har ikke opgivet statistik og er derfor 
ikke inkluderet.

4 Uddannelsesnetværket har ikke opgivet statistik og er derfor ikke inkluderet. 
5 MENA netværket har ikke gennemført fortalervirksomhed i 2010 og ind-
går derfor ikke her. Uddannelsesnetværket har ikke opgivet statistik  
og er derfor ikke inkluderet. 
6 MENA netværket har ikke noget selvstændigt nyhedsbrev men en rubrik 
i Nyhedsbrevet om Partnerskab for Dialog og Reform – PDR. Dette er ikke 
inkluderet. 
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UDVIKLING OPNÅS BEDST I FÆLLESSKAB

”Udvikling opnås bedst i fællesskab” skrev grundlæg-
gerne af Aidsnet og Børne- og Ungdomsnetværket 
engang i en manual. Det kunne såmænd godt være mot-
toet for både NGO FORUM og alle de faglige netværk.

NGO FORUM er det centrale samarbejdsorgan for 
danske organisationer med interesse for dansk udvik-
lingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale 
udviklingssamarbejde. Et styrket samarbejde mellem 
danske organisationer og aktiv dialog med myndighe-
der, politikere og medier er i fokus hos NGO FORUM og 
de cirka 50 medlemsorganisationer.

NGO FORUM står også for administrationen af den 
Danida-finansierede Netværkspulje, som har til formål 
at støtte faglige netværk og kapacitetsopbygningsak-
tiviteter blandt andet via træning, erfaringsudveksling, 
dokumentation samt oplysning omkring faglige temaer 
indenfor udviklingsbistanden. I 2010 fik seks større 
faglige netværk støtte fra puljen.  

Aidsnet er et netværk af 33 ngo’er og forskningsinstitu-
tioner, der arbejder sammen om at forbedre kvaliteten 
af den danske hiv og aids-indsats i udviklingslandene. 
Aidsnet søger at styrke samarbejdet mellem forskere og 
ngo’er og formidler forskningsresultater.

Børne- og Ungdomsnetværket har 49 medlemmer og 
beskæftiger sig med de problemer og potentialer, der 
knytter sig til arbejdet med børn og unge som aktører i 
det generelle udviklingssamarbejde. Netværket agerer 
også som fortaler for børns og unges interesser i forhold 
til prioriteter i udviklingsbistanden. 

Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) er et fagligt netværk 
af danske ngo’er, virksomheder og institutioner, der 
arbejder med mikrofinans i udviklingslande. Netværket 
har cirka 50 medlemsorganisationer.

Kønsnet er et fagligt netværk af danske ngo’er og 
institutioner, der arbejder med køn, menneskerettigheder 
og ligestilling i en udviklingssammenhæng. Netværket 
tæller 45 medlemsorganisationer.

Formålet med Mellemøsten og Nord Afrika (MENA) net-
værket er at styrke danske organisationers vidensdeling 
og kompetencer omkring dialogen mellem den vestlige 
og den muslimske verden med fokus på Mellemøsten og 
Nordafrika for at styrke kvaliteten af den danske indsats i 
regionen. Netværket har cirka 39 medlemmer. 

Uddannelsesnetværket består af 33 danske organisatio-
ner, som alle arbejder med uddannelse i udviklingslande. 
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