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De første år med nye strategiske prioriteter er altid spændende. Lykkes det efter hensigten?  
Er vi på rette vej?

Allerede i 2009 var de første fælles strategiske prioriteter for puljen til støtte af kapacitetsudvikling klar 
(2010-2011). Alle ansøgere – nye som gamle - blev opfordret til at tænke kreativt og afprøve nye former for 
organisering, samt at arbejde mere globalt og advocacy-orienteret. Og det gjorde netværkene. De fornyede sig, 
om-organiserede og gennemførte flere spændende aktiviteter og nyskabelser bl.a. ved samarbejde på tværs. 

I 2011 har de faglige netværk bygget videre på de flotte resultater fra 2010. De føler sig dog stadigvæk me-
get pressede med begrænsede koordinatortimer, manglende aktiv medlemsinvolvering, krav om konkrete 
arbejdsplaner og omfattende rapportering. I 2011 er der derfor bl.a. blevet større fokus på en overordnet 
prioritering og konkrete aktiviteter og mindre fokus på fælles innovativ udforskning i temagrupper.  

Som en del af de strategiske prioriteter for 2010-2011 blev det meldt klart ud, at der var behov for at prio-
ritere arbejdet med de såkaldte ”globale tendenser”. NGO FORUM nedsatte i 2011 to arbejdsgrupper, der 
skulle arbejde med henholdsvis ’Aid Effectiveness’ og ’Vækst og Beskæftigelse’. Aid Effectiveness arbejds-
gruppen var meget aktiv i månederne op til topmødet i Busan i begyndelsen af december 2011. Der blev 
skrevet et positionspapir for de danske NGOer i samarbejde med Concord Danmark, og de danske NGO 
repræsentanter holdt forberedelsesmøde med Udviklingsministeren inden afrejse. Vækst og Beskæftigelses 
arbejdsgruppen har haft fokus på vækst begrebet og afdækning af medlemsorganisationerne erfaringer 
med vækst og beskæftigelsestiltag.     

En ny strategisk ramme:
I 2011 brugte NGO FORUM en del kræfter på at udarbejde en ny strategisk ramme for puljen til støtte af de 
danske NGOers fælles kapacitetsudvikling i 2012–2014. Der blev udpeget følgende tre strategiske priorite-
ter 1) Globale tendenser, 2) Metodeudvikling og læring, og 3) Tværgående og specifikke temaer. 

I forhold til de globale tendenser skal der fokus på temaer som 1) udviklingsbistandens effektivitet og æn-
drede rolle, 2) vækst, ulighed og fordelingspolitik, 3) rammevilkårene for civilsamfundet i Syd (og i Nord), 
samt 4) partnerskaber og rollefordeling. For at sikre et yderligere strategisk løft af temaerne under de glo-
bale tendenser, ansatte NGO FORUM i december 2011 en akademisk medarbejder, der skal sikre faglige 
analyser og kapacitetsudvikling af NGO FORUMS medlemsorganisationer. 

Organisering og facilitering af den tværgående metodeudvikling og læring er forankret i Projektrådgivnin-
gen. Initiativet gennemføres i tæt samarbejde med NGO FORUMs sekretariat og koordineres med øvrige 
kapacitetsudviklingsaktiviteter.
 
De nye strategiske prioriteter for 2012-2014 vil også have konsekvenser for de faglige netværk og organisa-
tioner, der søger støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer. Der vil fremover i endnu højere grad lægges vægt 
på de faglige temaers overordnede relevans og fokus samt initiativernes opbakning og forankring. Samtidig  
er der arbejdet med at lette de bureaukratiske krav til de faglige netværk og sikre en både faglig og over-
ordnet politisk behandling af ansøgningerne.

Vi håber, at de nye strategiske prioriteter vil sikre en ramme for den nødvendige prioritering af den fælles 
kapacitetsudvikling og ser frem til endnu et år med spændende nye initiativer.

Formand Vagn Bertelsen, IBIS
Netværkskoordinator Pernille Tind Simmons, NGO FORUM
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UUNDVÆRLIGE NØGLEPERSONER

Koordinatorerne i netværkene spiller en utrolig vigtig 
rolle i forhold til kapacitetsudviklingsinitiativerne – 
både de større og de mindre initiativer. Der er helt 
klart behov for en person med overblik, kendskab og 
forståelse for de forskellige medlemmer og deres be-
hov. Og sådan en nøgleperson er koordinatorerne.

NGO FORUMs netværkskoordinator har fortsat 
faciliteret et kollegialt koordinator forum, som i 2011 
blev udvidet til også at inkludere de tovholdere, som 
koordinerer de mindre initiativer. Det har sikret, at de 
nye koordinatorer får mulighed for at lære af dem, 
der har mange års netværkserfaring samtidig med, 
at de bringer nye ideer i spil.   

DET SKETE – BLANDT ANDET – I 2011

- Børne-og Ungdomsnetværket har arbejdet 
meget tæt sammen med Uddannelsesnetvær-
ket med et omfattende antal aktiviteter knyttet til 
TVSD (Technical and Vocational Skills Develop-
ment). De to netværk blev i 2011 inviteret til at 
præsentere et studie udarbejdet af de to netværk 
ved ADEA (Association for the Development of 
Education in Africa) Triennale, der blev afholdt i 
februar 2012. 

- Desuden har Børne-og Ungdomsnetværket 
arbejdet sammen med MENA Netværket om to 
aktiviteter omhandlende unge i MENA regionen.

- Kønsnet har i samarbejde med MENA Netvær-
ket, EMHRN og KVINFO afholdt en række kur-
ser, der har sat fokus på køn og udvikling i MENA 
regionen. Kurserne har været på et højere niveau 
end tidligere år blandt andet pga. inddragelse 
af eksterne partnere og ressourcepersoner fra 
Danmark og andre lande.

- Igen i år har Dansk Forum for Mikrofi nans 
samarbejdet med Kønsnet – denne gang om 
en kompetenceopbyggende workshop om køn, 
ligestilling og mikrofi nans. 

KOORDINERING OG SAMARBEJDE

Samarbejdet på tværs af netværkene blev yderligere styr-
ket i 2011. Og som det også var tilfældet året forinden 

resulterede det i spændende arrangementer, vidensdeling 

og udvidelse af netværkene med deltagere fra forskellige 
faglige områder og med forskellige faglige kapaciteter. 

2011 – et år med samarbejde 
på kryds og tværs 
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BROBYGNING MELLEM 
NETVÆRK OG ORGANISATIONER

Netværkene har i 2011 til sammen udbudt 50 kompeten-
ceudviklende kurser, 540 personer har deltaget, og det 

har udmøntet sig i 800 antal kursuspersondage1. Det er flot!  
Men hvordan arbejder netværkene med at bygge bro mellem 
deltageres individuelle kompetenceudvikling og organisatio-
nernes kapacitetsudvikling? 

Det er utrolig svært at måle, hvad deltagerne tager med 
tilbage til deres programarbejde i egne organisationer, 
og hvordan deres nye viden og inspiration bliver omsat 
til ændring i organisations praksis. Og i sidste ende er 
det medlemsorganisationernes eget ansvar. Netværkene 
arbejder dog på forskellig vis med metoder, som kan sikre, at 
deltagerne tager en del med tilbage til egne organisationer, 
og at kurserne gør dem bedre rustet til arbejdet i Syd. 

I løbet af kurserne bliver deltagerne opfordret til at relatere 
den læring, som finder sted, til udfordringer i deres egen 
organisation.
 
Der er flere eksempler på, at medlemsorganisationerne selv 
har udpeget specifikke emner for træningsindsatser netop 
på områder, der er meget lidt udforsket. Og netværket har 
således udgjort en faglig støtte for organisationernes udvik-
ling af dette felt. 

Nogle netværk har arbejdet med strategi, implementering og 
forankring af temaet/emnet i deltagernes medlemsorgani-
sationer – både for at styrke udviklingen af hele sektoren og 
for at styrke deltagerens rolle i egen organisation. Yderligere 
opfordrer mange netværk deres medlemmer til at sende 
mere end én deltager til kurser.

Der har også været arbejdet med coaching-forløb faciliteret 
af ekstern coach med erfaring indenfor temaet. Formålet er 
at hjælpe de deltagende medarbejdere med at få indarbej-
det temaet i deres egne projekter. Mellem møderne med 
coachen arbejdede medlemmerne af gruppen videre med 
de metoder, temaer osv., de blev præsenteret for. 

1 Persondage er udregnet som det antal dage, kurset har 
forløbet gange antal deltagere

Vi bygger bro

En af de deltagende medlemsorganisationer i 
studiet ”Community Protection – for, with and by 
children and youth” har afholdt en workshop 
(i samarbejde med partneren i Syd) for at designe 
og installere et ”Child Protection Accountability 
System. Her har en aktivitet i netværkets regi ført 
til nye metoder hos medlemsorganisationen og 
dens partner i Syd. 

Børne- og Ungdomsnetværket

Jeg kan se, hvorfor det er vigtigt at arbejde med køn og ligestilling. Og det har sat skub i, 
hvordan en evt. kønsstrategi kan udarbejdes.

Deltager i et af Kønsnets kapacitetsopbyggende kurser.
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En central del af arbejdet i netværkene handler om at 
identificere, opsamle og formidle relevant ny viden og 

nye faglige ressourcer indenfor de forskellige fagområder 
og felter, som netværkene beskæftiger sig med – for på den 
måde at skabe læring. 

En af metoderne til at formidle viden om de mest aktuelle, 
interessante og valide materialer som fx rapporter, guidelines 
og ”best practices” er via nyhedsbreve. Men også online res-
sourcebiblioteker og en kalender bruges til at kanalisere viden 
om nye materialer og arrangementer videre ud i netværkene.

VIDENSDELING OG KOMMUNIKATION

Netværket spiller en værdsat rolle i forhold til formidling af information, især via det månedlige nyheds-
brev. Nyhedsbrevet rummer nyheder fra netværket, opdateringer fra relevante organisationer, informa-
tion om arrangementer og nye udgivelser. 

Uddannelsesnetværket

Når nyhederne skal ud
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SÅ MANGE NÅR NETVÆRKENES NYHEDSBREVE UD TIL:

Aidsnet BogU DFM Kønsnet MENA Udd.

Nyhedsbreve sendt ud 14 14 15 11 - 12

Antal modtagere 117 171 565 365 - 488
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Alle netværk har i løbet af året udarbejdet deres egne 
vidensprodukter, der er med til at ruste medlemmerne 

og give dem ny viden til deres videre arbejde med deres 
specifikke områder i organisationerne. Vidensprodukterne 
er meget forskellige og spænder fra studier, metodepapirer, 
guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter. 
Netværkenes opgave er at identificere områder, hvor der er 
behov opsamling af eksisterende viden eller generering af 
ny viden, planlægge forløb, sikre kvaliteten af det færdige 
produkt samt kommunikation af vidensprodukterne til med-
lemmer og andre interesserede.

Aidsnet har fået gennemført en konsulentundersøgelse af 
brugen af de midler, som Danida afsætter til hiv&aids- 
indsatser, med specifik fokus på mainstreaming-indsatser: 
- “Review of Denmark’s support to the response to HIV/

AIDS 2011”

Børne og Ungdomsnetværket har i løbet af året gennem-
ført en række studier, der har resulteret i følgende rapporter:
- “Community Protection – for, with and by children and youth”
- “Religion i danske NGO projekter rettet mod unge –  

udfordringer og opfordringer”
- “Action Learning – methods, approaches and learning”
- “Study of Action Learning in Youth-to-Youth work”

Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) har i løbet af året udgi-
vet og lanceret fem rapporter/analyser for mikrofinanssektoren:
- retningslinjer for god praksis inden for mikrofinans, 
- et studie af den danske mikrofinanssektor, 
- en sammenligning med den norske sektor, 
- et metodepapir for facilitering af netværksgrupper samt 
- en innovativ guide til arbejdet med civilsamfundsudvikling, 

fortalervirksomhed og spare/låne-grupper udviklet i samar-
bejde med Dans Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U). 

Kønsnet står bag to større publikationer udgivet i 2011:
-  “Strengthen Women’s Influence in Political Life” 
-  “Countries in transition: Options for women’s political 

participation”.

Uddannelsesnetværket har arbejdet med to studier i 2011:
- ”Sammenhæng i serviceydelser og fortalervirksomhed for 

uddannelse i Syd” (studie)
- Yderligere har netværket bidraget til studiet: ”The Brown 

Report on Education for a 21st Century Economy” (som 
GCE fik udarbejdet i samarbejde med Gordon Brown)

MENA Netværket har i 2011 fået udarbejdet en ekstern 
evaluering og en engelsksproget, introducerende guide 
sammen med DUF:
-  Evaluering af MENA Netværket 2011
- ”Working with Youth in the MENA region. An introductory 

guide to NGO programming in support of the inclusion of 
youth”.

Uddannelsesnetværket og Børne- og Ungdomsnetværket 
har som en del af deres samarbejde omkring Tecnical and 
Vocational Skills Development udarbejdet følgende analyse:
- “The role of NGOs in promoting innovative models of TVSD 

and facilitating new partnerships: An analysis of the role of 
professional networks and North-South cooperation”  

Publikationer, studier og analyser 
fra netværkene i 2011:
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Der har været en fi n balance mellem, at medlem-
merne selv har identifi ceret relevante aktiviteter 
og taget initiativ til dem, og at koordinatoren 
med sit faglige overblik har givet medlemmerne 
kendskab til relevante problemstillinger og 
debatter, der er oppe i tiden, og som medlem-
merne bør forholde sig til.

 Aidsnet

Netværkenes medlemsorganisationer har meget forskel-
lige profi ler og tæller både store rammeorganisationer, 

program-organisationer, frivilligdrevet organisationer, forsk-
ningsinstitutter, interesseorganisationer, fagforeninger og 
private virksomheder.
De enkelte netværk arbejder med medlemsorganisationerne 
på en række forskellige måder. 

- I Børne- og Ungdomsnetværkets regi har en mindre 
gruppe medlemsorganisationer og deres partnere i Syd 
været involveret i planlægning og gennemførelse af et 
studie.

- I Dansk Forum for Mikrofi nans og i Kønsnet har medlems-
organisationer bidraget til publikationer med egne cases 
og siddet i følgegrupper for at bidrage til udformningen af 
disse. 

- Aidsnet har arbejdet videre med tovholderfunktionen, 
hvor medlemmer får tildelt en bevilling og er ansvarlig for 
planlægning, gennemførsel og afrapportering. 

Alle netværk har haft fokus på at skabe rum for erfaringsud-
veksling og læring med afsæt i medlemsbasens egen viden 
og ressourcer. Der har været arrangeret fyraftensmøder og 
workshops, hvor medlemsorganisationerne har holdt oplæg 
om deres erfaringer. 

Baseret på erfaringerne i 2010 afprøvede eksempelvis Ud-
dannelsesnetværket i 2011 en model, hvor temagrupperne 
fi k ansvar for aktiviteter i gruppen, mens øvrige aktiviteter 
blev gennemført af koordinatoren og/eller eksterne kon-
sulenter, og temagrupperne bidrog med sparring. Denne 
model viste sig at fungere godt og resulterede i 6 fyraftens-
møder, som medlemmerne har stået for.

Netværkene 
og deres mangeartede medlemmer

INVOLVERING OG TILKNYTNING

Den største udfordring 
– mangel på tid: 
Det er fortsat en udfordring for netværkene at sikre en 
aktiv involvering fra medlemsorganisationerne. Der er 
stor interesse for de forskellige temaer, men det kniber 
med tiden i de ofte meget travle hverdage i egne 
organisationer – og det kan netværkene mærke. 

Koordinatorerne har igen i 2011 oplevet, at det er 
svært at få den forventede opbakning til initiativer/
forløb og oplevet en del no-shows til mindre såvel som 
større arrangementer. Det har været svært at samle 
temagruppernes medlemmer, og nogle netværk har 
enten siddet med meget få deltagere eller måtte af-
lyse møder i sidste øjeblik. Det har haft konsekvenser 
for fokusering og prioriteringerne. 
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STATISTIK OVER INVOLVERINGSGRAD

STATISTIK OVER INVOLVERINGSGRAD:

 Involveringsgrad Beskrivelse Aidsnet BogU DFM Kønsnet MENA Udd.

Tæt tilknyttet 
(kernemedlem)

Aktiv i arbejdsgrupper,  
styregruppe, initiativtager 
på arrangementer eller lign

13 16 28 20 9 14

Løst tilknyttet Ad hoc deltagelse 8 19 13 16 16 10

Hvilende Modtager nyhedsbreve, 
ingen fysisk deltagelse.

8 16 12 14 13 9

Antal medlemsorg. 29 51 53 50 38 33
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Hiv/aids er stadig en kæmpe udfordring rent udviklings-
mæssigt i de lande, hvor medlemmerne af netværket 

arbejder, og derfor ser Aidsnet fortsat et behov for kapaci-
tetsudvikling og fortalervirksomhed på området. Aidsnet har i 
2011 bidraget til at styrke medlemmernes faglige kapacitet og 
spillet en afgørende rolle i forhold til at ruste de danske NGOer 
til at lave relevant og effektivt hiv/aids-udviklingsarbejde. 

Der har været en stor variation af metoder til kapacitets-
udvikling og typer af aktiviteter, lige fra mere formelle, 
strukturerede seminarer med internationale oplægsholdere 
og debattører, til uformelle studiekredse. Netværket har 
bl.a. beskæftiget sig med nye muligheder for at forebygge 
hiv-smitte ved at udbrede hiv-behandling til smittede, samt 
kriminalisering af hiv og de problemer, det skaber for at  
gennemføre effektive hiv/aids-indsatser. 

Aidsnet har fortsat gjort brug af tovholderfunktionen. Værts-
organisationen AIDS-Fondet har fungeret som ”lyttepost/
forskningsformidling”, og Sundhedsforskningsnetværket 
fik en bevilling til at stå for et 2-dages kursus i brugen af 
evidens i hiv/aids-indsatser. 

Koordinatoren har taget initiativ til fortalerindsatser, hvor 
en række medlemmer har skrevet under på fællesbreve til 
UM og udviklingsministeren om henholdsvis køreplanen for 
Danmarks internationale udviklingsarbejde for 2011, og om 
Danmarks faldende bidrag til den Globale Fond for hiv/aids, 
malaria og tuberkulose. Her var formålet at holde beslut-
ningstagerne fast på tidligere løfter og forpligtelser og sikre 
prioritering af hiv/aids i udviklingsbistanden. 

Aidsnet har fungeret som kontaktled mellem Danida og den 
danske hiv/aids-ressourcebase. F.eks. havde Aidsnet 4 
deltagere med som en del af den officielle danske delega-
tion ved FN’s højniveaumøde om hiv/aids i New York i juni og 
havde således mulighed for at være med til at diskutere de 
danske mærkesager.  

Aidsnet holder politikerne fast på deres løfter

NYT FRA NETVÆRKENE

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2011
Støttebeløb:  755.000 kr.
Implementeringsperiode:  1-1-2011 – 29-02-2012
Koordinatortimer:  20 timer /uge
Åbne/offentlige arrangementer:  14
Deltagere i åbne/offentlige 
arrangementer:  206
Større konferencer:  2
Deltagere i større konferencer:  74

I erkendelse af, at læring optimeres, når man 
indgår i dialog og reflekterer aktivt over ny  
viden, har vi indført konceptet ”dialogmøder”,  
som udover oplæg fra paneldeltagere også 
involverer deltagerne aktivt – blandt andet 
gennem Djævlens Advokat-diskussions-øvelser.

Aidsnet
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Børne-og Ungdomsnetværket har i 2011 afprøvet en ny 
innovativ metode, hvor medlemsorganisationer og deres 

partnere i Syd har indgået i et studie omhandlende børn og 
unges beskyttelsesmekanismer. Netværket fungerede som en 
platform for den faglige udvikling og koordinationen af studiet, 
mens medlemsorganisationerne og deres partnere i Syd 
leverede de konkrete input til studiet i form af kvantitativ og 
kvalitativ data. Det har medført større ejerskab hos både med-
lemsorganisationerne og deres partnere og begge har fået ny 
viden og metodisk kapacitet til deres videre projektarbejde. 

Gennem et fokuseret forløb omkring Technical and Vocatio-
nal Skills Development (TVSD) har netværket forsøgt at på-
virke den politiske dagsorden om ”vækst og beskæftigelse” 
og styrket NGOernes kapacitet til at designe og gennemføre 
projekter i forhold til beskæftigelse og uddannelse for unge i 
udviklingslande. 

Udarbejdelsen af et studie om NGOers potentiale til at bi-
drage med social innovation og nye partnerskaber førte til, at 
Børne-og Ungdomsnetværket sammen med Uddannelsesnet-
værket blev inviteret til at deltage i ADEA (Association for the 
Development of Education in Africa) Trienallen i februar 2012.

Børne-og Ungdomsnetværket har også afholdt en række 
kurser, hvor medlemsorganisationerne har fået viden om 
og redskaber til at sikre børns deltagelse i monitorering og 
evaluering. Kurserne blev faciliteret af danske såvel som 
internationale trænere. 

Flere af de fast tilknyttede medlemmer har del-
taget aktivt i udvikling, planlægning og gennem-
førelse af aktiviteter i 2011 – blandt andet har de 
deltaget i temagrupper og studier omhandlende 
bl.a. børns beskyttelsesmekanismer og unge og 
religion. For de mere løst tilknyttede medlemmer 
skifter deltagelse hen over året, afhængige af 
netværkets udbud.

Børne- og Ungdomsnetværket

Ny metode giver større ejerskab

NYT FRA NETVÆRKENE

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2011
Støttebeløb:  915.000 kr. (83.000 kr. overført fra 2010)
Implementeringsperiode:  1-1-2011 – 29-02-2012
Koordinatortimer:  17,5 timer /uge
Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning):  9
Deltagere i kursus/workshops/træning:  160
Antal persondage (deltagere * dage):  275
Procent af medlemsorganisationerne, der har deltaget i kurser:  42%
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2011 har været et begivenhedsrigt år, som startede hårdt 
ud med kritik af netop mikrofinans-begrebet i journalist Tom 
Heinemanns dokumentarfilm i januar. 

Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) deltog fra starten i de-
batten, og Tom Heinemann var i krydsild med DFMs formand 
på årsmødet samme aften, som filmen blev transmitteret. 
Herefter fulgte en intens mediedækning af emnet i TV, radio, 
aviser og på hjemmesider. Debatten om mikrofinans har 
givet mindst syv invitationer til konferencer i miljøet, hvor 
medlemmer af bestyrelsen har holdt oplæg/været i krydsild 
med Tom Heinemann. En spændende proces i medierne, 
men DFM kunne have ønsket en mere seriøst funderet debat. 

DFMs publikationer har et rettighedsbaseret fokus omkring 
ansvarlig mikrofinans og beskyttelse af låntagere, samt på 
arbejdet i Syd med fortalervirksomhed og ressourcemo-
bilisering. Publikationerne knytter sig til den internationale 
debat om ansvarlig mikrofinans, og DFM har deltaget i flere 
internationale konferencer, bl.a. gennem sit medlemskab i 
European Microfinance Platform i Luxemburg, som udsendte 
DFM publikationen om fortalervirksomhed til 135 netværk og 
medlemsorganisationer i Europa. 

2011 har også været året, hvor DFM har etableret to net-
værksgrupper med stor opbakning. Netværksgrupperne har 
henholdsvis 19 og 23 faste medlemmer og har holdt i alt 17 
møder i 2011. Fokus for møderne er dybere læring og har 
spændt vidt fra arbejde med særligt sårbare grupper og 

ansvarlig mikrofinans, til finansiering af arbejdet og strategisk 
udvikling på organisationsniveau. Det er primært deltagerne 
selv der holder oplæg, men et par gange har der også været 
talere fra udlandet.

Mikrofinans i stormvejr

NYT FRA NETVÆRKENE

Gennem brevudveksling med tidligere Udviklings-
minister Søren Pind, og via møde med Senior 
Technical Advisor i UM er den politiske vinkel 
behandlet. UM har også bidraget til udviklingen  
af retningslinjer, hvilket var et strategisk tiltag for  
at få dem mere aktivt og positivt involveret i 
mikrofinansarbejdet blandt NGOer.

 
Dansk Forum for Mikrofinans

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2011
Støttebeløb: 578.000 kr. 
Implementeringsperiode: 1-1-2011 – 31.12.2011
Koordinator timer: 20 timer/uge + studentermedhjælp
Åbne/offentlige arrangementer: 12
Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer: 581
Antal netværksgruppemøder: 17
Procent af medlemsorganisationerne, som har deltaget i netværksgrupper: 60%
Procent af medlemsorganisationerne, som har deltaget i kurser/workshops/træning: 71%
Besøgende på hjemmesiden: 6393
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Hvad har Kønsnet og teater med hinanden at gøre? En 
hel del. I 2011 gik Kønsnet nemlig sammen med UNDP 

Nordic Office og tre danske teatre om at skaffe midler til at 
opsætte det internationalt anerkendte dokumentar-teaterstyk-
ke SEVEN i Danmark. SEVEN bygger på interviews med syv 
kvinderettighedsforkæmpere fra syv forskellige lande. For-
målet var at oplyse om ligestilling og rettigheder på en ny og 
innovativ måde - både ved at bruge teatret som medie, men 
også ved at bruge markante danske politikere, erhvervsfolk 
og kulturpersoner i rollerne som de syv kvinder. Projektet har 
fået støtte fra bl.a. DANIDA og Det Obelske Familiefond. 

Danida lancerede i juni 2011 Danmarks nye køreplan for 
ligestilling. Køreplanen konkretiserer regeringens strategi 
for udviklingsarbejde ”Frihed fra Fattigdom – Frihed til 
Forandring”. Kønsnet har haft en konstruktiv dialog med 
ministeriet, og netværket er op til og under udarbejdel-
sen af køreplanen og strategien kommet med en række 
kommentarer og anbefalinger. Flere af disse har Danida 
indarbejdet.

Erfaringer viser, at temagrupperne er meget tids- og res-
sourcekrævende for sekretariatet og ikke bliver prioriteret 
særligt højt af medlemsorganisationerne – med undtagelse 
af de tilfælde, hvor en gruppe mødes om en meget konkret 
og kortsigtet opgave. Derfor valgte sekretariatet i 2011 at 
skære ned på antallet af temagrupper og i stedet fokusere 
der, hvor ideer og behov opstod. 

Kønsnet lukkede officielt den 29. februar 2012. Netværket 
vurderede, at der var behov for at nytænke og skærpe fokus 
på rettigheder. Med oprettelsen af et nyt netværk med fokus 
på rettigheder og diversitet vil det danske NGO miljø fortsat 
kunne arbejde med kønsdiskrimination i sammenhæng med 
anden diskrimination, men det bliver med en ny ramme og 
med et ny og anderledes fokus på rettigheder.

Ligestilling på de skrå brædder

NYT FRA NETVÆRKENE

Kønsnet har afholdt to rundbordsdiskussioner, hvor en syd-partner fra en medlemsorganisation har givet 
indblik i en specifik problematik for en mindre gruppe. Der har været god tid til dialog og fordybelse til 
disse møder.

Kønsnet

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2011
Støttebeløb: 954.000 kr. (50.000 kr. overført fra 2010).
Implementeringsperiode: 01.01.2011 – 29-02-2012
Koordinator timer: 37 timer/uge + studentermedhjælp
Antal åbne/offentlige arrangementer: 14
Deltagere i åbne/offentlige arrangementer: 248
Antal personkursusdage udbudt: 189
Procent af medlemsorganisationerne, som har deltaget i kurser/workshops/træning: 68%
Besøgende på hjemmesiden: 18.711
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2011 blev et udfordringernes år for MENA Netværket, da 
der med udbruddet af det, der senere er blevet kaldt ”Det 
Arabiske Forår”, opstod helt nye behov blandt medlemmerne 
i forhold til deres arbejde med partnerskaber i regionen og 
mange medlemmer fik ekstra travlt med eget projektarbejde. 
Netværket har formået at fortsætte sit arbejde med at styrke 
og udvikle medlemmernes kapacitet til at arbejde med ud-
fordringerne i MENA regionen med specielt fokus på køn og 
ligestilling i regionen. 

Under et 4 måneder langt coaching-forløb mødtes mindre 
grupper af medlemsorganisationer med fælles tematiske 
interesser én gang om måneden med en coach/mentor,  
hvor de blandt blev oplært i gruppe- og kollegial supervision. 
Ved hjælp af disse metoder kunne deltagerne efterfølgende 

bringe læringen fra forløbet videre ind i deres egen organi-
sation. Denne nye metode viste sig at være meget brugbar  
i forhold til medlemmernes behov for målrettet kapacitets-
opbygning og udgør derfor ryggraden i den nye ansøgning 
til en fortsættelse af MENA Netværket i 2012-13. 

I forbindelse med revolutionen i Egypten gjorde Netværket et 
spædt forsøg med fælles fortalervirksomhed, i form af et brev 
til Udenrigsministeren med en fælles appel til en stærkere 
reaktion fra dansk og europæisk side til menneskerettig-
hedskrænkelserne i landet. Appellen blev dog ikke særlig 
kraftfuld, da det var svært at nå til enighed om indholdet i ap-
pellen samtidig med, at kun 10 ud af 38 medlemmer i sidste 
ende så sig i stand til at skrive under pga. deres organisato-
riske bagland.

Den stadigt skiftende situation i regionen, hvor væbnede 
opstande, regimefald og nye – ikke altid mere demokratiske  
- magthavere præger dagsordenen, viser, at der er behov  
for fleksibilitet i de aktiviteter, som Netværket i de kommende 
år skal give sig i kast med - fx ”aktualitetsmøder”, som kan 
tage fat i skiftende problematikker i regionen. 

Arabisk forår gav nye udfordringer 

NYT FRA NETVÆRKENE

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2011
Støttebeløb: 585.000 kr.
Koordinatortimer: 20 timer/uge
Bevillingsperiode: 1.1.2011 – 28.2.2012
Åbne/offentlige arrangementer: 7 (2 i samarbejde med andet netværk)
Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer: 231 
Antal møder i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper: 12
Antal faste deltagere i temagrupper: 13
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Konkrete kurser, som f.eks. er blevet gennemført 
omkring køn, er blevet modtaget overvejende 
positivt, og specielt er et efterfølgende coaching-
forløb for mindre grupper af ligestillede organisa-
tioner rost til skyerne. 

Fra ekstern evaluering af MENA Netværket
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NYT FRA NETVÆRKENE

Uddannelsesnetværket deltog i februar 2011 i Global Cam-
paign for Education (GCE) General Assembly i Paris, hvor 

netværket blev valgt ind i GCEs bestyrelse, som repræsentanter 
for Nord-koalitionerne. Samtidig videreførte netværket det aktive 
engagement i GCEs arbejdsgruppe om Global Partnership for 
Education (GPE). Netværket har med sit fortalervirksomhedsar-
bejde via GCE vist en model for, hvordan indgåelse i internatio-
nale netværk og alliancer i forhold til globale udviklingstenden-
ser kan løfte både vidensniveau, kapacitet og indflydelse for 
danske NGOer.

Danmark var i november 2011 vært for en stor international GPE 
Event med ministerdeltagelse, og netværket blev derfor enga-
geret i en række uforudsete aktiviteter henover 2011. GCE/GPE 
arbejdsgruppen blev omdrejningspunkt for forberedelse af det in-
ternationale civilsamfunds deltagelse og samtalepartner for GPEs 
sekretariat. Uddannelsesnetværket deltog aktivt i forberedelsen, 
stod for en række logistik og mediemæssige aktiviteter, og ar-
rangerede både et formøde for Nord og Syd civilsamfundsrepræ-
sentanterne, samt et efterfølgende møde for Nord-koalitionerne. 

Både engagementet med GCE/GPE og et tværgående sam-
arbejde med Børne- og Ungdomsnetværket om beskæftigelse 
for unge i udviklingslande har givet en væsentlig læring i 
2011: Jo mere kapacitet de danske NGOer erhverver sig fx  
ift. fortalervirksomhed for GCE, desto større er potentialet for  
at styrke og støtte Syd partnerne i deres fortalervirksomhed  
og linke fortalervirksomheden i Syd og Nord. 

Erfaringerne fra forløbet viser, at der blandt danske NGOer er 
et potentiale for at bidrage med social innovation via partner-
skaber indenfor dette felt, men at der også fortsat er brug for 
udvikling hos NGOerne for at løfte denne opgave.

Internationale alliancer giver indflydelse

Uddannelsesnetværket’s analyser af dansk 
uddannelsesbistand og viden erhvervet gennem 
netværkets direkte deltagelse i Global Campaign 
for Education (GCE) har bidraget til udvikling af 
Red Barnet’s politiske positioner i diskussioner 
og høringer af den danske udviklingspolitik.

Uddannelsesnetværket

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2011
Støttebeløb: 747.500 kr. (115.000 kr. overført fra 2010)
Implementeringsperiode: 1-1-2011 – 29-02-2012
Koordinatortimer (gennemsnit i 2011): 26 timer/uge 
Antal kurser/træning (systematiseret kompetenceopbygning):  8
Procent af medlemsorganisationerne, som har deltaget i kurser/workshops/træning:  51%
Antal deltagere: 125
Antal faste medlemmer i temagrupper/netværksgrupper: 19
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KORT FRA DE MINDRE AKTIVITETER

Det er ikke kun de seks store etablerede faglige netværk, 
som bidrager til kapacitetsudvikling af de danske civilsam-

fundsorganisationer. En række mindre netværk og tværgående 
samarbejder får også støtte fra NGO FORUM til konkrete 
aktiviteter. Læs her om tre af de støttede initiativer:   

Tilsammen ved vi en masse

Det var vigtigt at bringe dem (deltagerne i aktivite-
terne) sammen, fordi de tilsammen udgør en 
ressourcebase med både stor viden og praktiske 
erfaringer, og denne ressource har indtil nu ikke 
været udforsket eller udnyttet i dansk landbrugs-
udviklings-arbejde.

 Agro-Økologisk Netværk

Landbrugsudvikling i syd
Økologisk Landsforening er tovholder på Agro-
Økologisk Netværk. Med netværket er - på tværs 
af sektorer - skabt et forum for gensidig læring, 
erfaringsudveksling og basis for fremtidige projekt-
samarbejder mellem de mange store og små NGOer, 
erhvervsorganisationer og forskere, der er engageret 
i landbrugsudvikling i Syd. Netværket har bl.a. afholdt 
et kursus om ”fokus-sparringskoler/staldskoler” og 
mulighederne for at bruge metoden i Danmark i net-
værkssammenhæng – et nyt og spændende initiativ, 
som andre netværk potentielt vil kunne lære meget 
af. 25 organisationer og 15 forskere er engageret i 
netværket.

FAKTA – HELT KORT: 
Støttede beløb: 248.000 kr.
Periode: 1-07-2011 – 30-06-2012
Antal koordinator timer: 3 timer/uge

Afklarende spørgsmål om klima
Care er lead på et initiativ, der har som formål at 
opbygge kapacitet indenfor programmatisk klima-
arbejde i udviklingslande. Netværkets aktiviteter har 
bidraget til at kapacitetsudvikle gennem vidensdeling 
og erfaringsudveksling mellem forskellige aktører i og 
udenfor NGO branchen. Der er blevet skabt et rum, 
hvor det har været muligt at stille spørgsmål og få 
andres øjne på konkrete problematikker og cases, og 
hvor der har været plads til diskussion og afklarende 
spørgsmål. Samtidig har deltagerne fået et dybere 
indblik i, hvordan andre arbejder med klima og der-
med, hvor der fi ndes viden og erfaring i miljøet.

FAKTA – HELT KORT: 
Støttede beløb: 249.000 kr. 
Periode: 1-07-2011 – 30-06-2012
Antal koordinator timer: 7 timer/uge

Nye redskaber til fortalervirksomhed
28 personer fra 12 forskellige organisationer har i 
2011 deltaget i kapacitetsudviklingsinitiativet ”Mana-
ging advocacy – NGOernes rolle og organisering 
af global fortalervirksomhed”. Lead på initiativet var 
Folkekirkens Nødhjælp. Med henblik på at bidrage til 
en styrket gennemslagkraft af danske NGOers forta-
lervirksomhed blev der afholdt 3 seminarer af 2 dages 
varighed i perioden maj – november 2011. Her fi k del-
tagerne blandt andet konkrete redskaber til selveva-
lueringer, der kan medvirke til at skabe overblik over, 
hvad man allerede kan eller burde arbejde videre med 
for at kvalifi cere sit arbejde. 
 
FAKTA – HELT KORT:  
Støttede beløb: 246.500 kr. (heraf dækkes 
179.000 kr. af det tidligere Tematisk Forum)
Periode: 1-04-2011 – 31-05-2012 
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Netværkspuljen til støtte for kapacitetsopbygning fik i 2011 
bevilliget to millioner kroner mere end i 2010 med et sam-

let beløb på 6.000.000 kr. afsat på finansloven. Puljen til støtte 
af kapacitetsudvikling af de danske NGOer er efterhånden 
en veletableret pulje med bevillingssystem og retningslinjer, 
og NGO FORUM stiller krav til selvforvaltningen. Det koster at 
uddanne, og det koster at sikre koordinering. For at sikre den 

nødvendige kapacitetsudvikling forhandlede NGO FORUM 
og Danida sig i 2010 frem til det højere beløb for puljen.

Netværkspuljen 2011 (afrundede tal):
Overført fra 2010:    490.000 kr.
Beløb fra finansloven:  6.000.000 kr.
Beløb til rådighed i 2011: 6.490.000 kr.

Uddannelse og koordinering koster

2011 I TAL

SÅDAN BLEV STØTTEN FORDELT I 2011: 

 Beløb allokeret % af samlet beløb

Større netværksinitiativer 4.241.000 kr. 66%

Kapacitetsopbygningsinitiativer: Enkeltstående aktiviteter eller kortere forløb 949.000 kr. 15%

NGO FORUM: sekretariat herunder fælles kapacitetsudv. initiativer, møder, 
lønninger og fælles hjemmesideprotal

1.253.000 kr. 19%

Samlet beløb (ikke revideret) 6.443.000 kr. 100%
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INITIATIVER I 2012

Rettigheder og fortalervirksomhed. Marginalise-
rede børn og unge. Uddannelse for alle og EU’s 
fiskeripolitik. 

Det er bare nogle af de emner, der vil blive arbejdet intens 
med i netværkene i 2012. En lang række initiativer har alle-
rede fået bevilliget støtte fra puljen til kapacitetsudvikling det 
kommende år – lige fra 150.000 kroner til næsten en million 
kroner. 

Her er de initiativer, der har fået penge i 2012 
(pr 1. marts 2012)

Børne- og Ungdomsnetværket (med Red Barnet som 
værtsorganisation) fokuserer på udvikling af medlemsorga-
nisationernes kapacitet til dels at være talerør, dels at kunne 
arbejde inkluderende med marginaliserede børn og unge. 
Initiativet er et 1-årigt initiativ, som støttes med 350.000 kr.  

Forum for Rettigheder og Diversitet (FORDI) er et nyt 
initiativ i 2012, som Folkekirkens Nødhjælp er vært for. FORDI 
arbejder med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed 
ud fra en rettighedsbaseret og diversitetsfokuseret tilgang 
til udvikling. Initiativet er et 3-årigt initiativ som støttes med 
459.000 kr. i 2012. 

MENA Netværket (med MS som værtsorganisation) fokuse-
rer på at styrke medlemmernes kompetencer til at takle de 
forandringer, som udviklingen i regionen medfører for deres 
engagement. Et 2-årigt initiativ som støttes med 339.000 kr. 
i 2012. 

Uddannelsesnetværket (med IBIS som værtsorganisation) 
bidrager til at opnå 2015-målene om ”uddannelse for Alle”. 
Gennem deltagelse i bestyrelsen for the Global Campaign 
for Education (GCE) vil netværket engagere medlemmer di-
rekte i konkret fortalervirksomhedsarbejde og forventer både 
konkrete resultater i form af policy ændringer og kapacitets-
udvikling af medlemmerne. Et 2-årigt initiativ som støttes 
med 250.000 kr. i 2012. 

Uddannelsesnetværket skal i samarbejde med Børne- og 
Ungdomsnetværket (IBIS er værtsorganisation) arbejde for 
at øge de udsatte unges sociale og politiske indflydelse og 
give dem adgang til uddannelse og ordentlig beskæftigelse 
i Syd (med særligt fokus på udsatte unge kvinder). Et 2-årigt 
initiativ som støttes med 203.000 kr. i 2012.  

Dansk Forum for Mikrofinans, DFM, fortsætter deres 
3-årige projektperiode. Støttes med 400.000 kr. i 2012. 

Fiskerifagligt netværk, FFN, afholder en konference om 
EU’s fælles fiskeripolitik (CFP) under det danske EU formand-
skab – et af målene er at sikre, at en social og miljømæssig 
bæredygtighed kommer i centrum af debatten. I forbindelse 
med konferencen vil der også laves en video-dokumentation, 
som skal sikre formidling. Støttes med 150.000 kr. 

LGBT i Syd (LGBT Danmark værtsorganisation) sætter fokus 
på Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendereds (LGBT) 
rettigheder. Gennem en webportal med tilhørende videns-
database og guide/håndbog skal de danske NGOers viden 
om LGBT-relaterede problemstillinger styrkes, så de kan 
håndteres hensigtsmæssigt internt i organisationerne samt 
i forbindelse med samarbejds¬partnere og projekter i Syd. 
Støttes med 196.000 kr.

Projektrådgivningen er tovholder på initiativet Fagligt 
Fokus, der har som formål at styrke den fælles metodeud-
vikling og -forståelse og samtidig bidrage til, at den enkelte 
organisation udvikler sin kapacitet, sin egen forståelse og 
egne redskaber tilpasset det konkrete arbejde og kontek-
sten. Initiativet støttes med 900.000 kr. i 2012.  

Det støtter vi – blandt andet – i 2012
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I 2011 fi k seks større faglige netværk støtte fra puljen.

Aidsnet er et netværk af 29 NGOer og forskningsinstitutio-
ner, der arbejder sammen om at forbedre kvaliteten af den 
danske hiv og aids-indsats i udviklingslandene. Aidsnet 
søger at styrke samarbejdet mellem forskere og NGOer og 
formidler forskningsresultater. 

Børne- og Ungdomsnetværket har 51 medlemmer og be-
skæftiger sig med de problemer og potentialer, der knytter 
sig til arbejdet med børn og unge som aktører i det gene-
relle udviklingssamarbejde. Netværket agerer også som 
fortaler for børns og unges interesser i forhold til prioriteter i 
udviklingsbistanden. 

Dansk Forum for Mikrofi nans (DFM) er et fagligt netværk 
af danske NGOer, virksomheder og institutioner, der arbej-
der med mikrofi nans i udviklingslande. Netværket har 53 
medlemsorganisationer. 

Kønsnet er et fagligt netværk af danske NGOer og institutio-
ner, der arbejder med køn, menneskerettigheder og ligestil-
ling i en udviklingssammenhæng. Netværket havde i 2011 50 
medlemsorganisationer, men lukkede i februar 2012.  

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 38 medlemmer. 

Uddannelsesnetværket har bl.a. som formål at styrke de 
danske NGOernes faglige kapacitet til at arbejde med ud-
dannelse i Syd og bidrage til den bistandspolitiske debat. 
Uddannelsesnetværket består af 33 danske organisationer, 
som alle arbejder med uddannelse i udviklingslande.

KORT OM DE FORSKELLIGE NETVÆRK
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Faglige og professionelle netværk er essentielle for fremskridt på en lang række områder – bl.a. for 
innovation, kompetence-opbygning og ledelsesudvikling. Samtidig er udfordringerne for mange 
netværk netop mobilisering, fastholdelse og bæredygtighed. Det er en kunst at facilitere og skabe 
gunstige livgivende rammer uden at institutionalisere og forstene netværket. 

 
    Fra Hanne Lund Madsens,HML Consult blogspot

http://hlmconsult.blogspot.com/p/netvrk-facilitering-lring-og.html 


