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NGO FORUMs årsrapport 2012

Fattigdommen skal bekæmpes med menneskerettig-
heder og økonomisk vækst. Det blev i 2012 slået fast i 
den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, 
”Retten til et bedre liv.” NGO FORUM havde repræsen-
tanter i fi re forskellige referencegrupper og kommente-
rede på udkast til de enkelte afsnit. På den måde var 
NGO FORUM med til at påvirke dele af strategien. 

NGO FORUM er et samarbejdsorgan for danske 
organisationer med interesse i udviklingsbistand og 
Danmarks deltagelse i det internationale udviklings-
samarbejde. NGO FORUMs formål er at styrke samar-
bejdet mellem de 62 danske medlemsorganisationer og 
komme i fælles dialog med myndigheder, politikere og 
medier.

Med en særlig pulje fi nansieret af DANIDA yder 
NGO FORUM støtte til kapacitetsudvikling af danske 

organisationer. Baseret på kontekstanalyse og behovs-
afklaring udarbejder NGO FORUM hvert tredje år en 
strategisk ramme, som er retningsgivende for tildelin-
gen af midler. 

Faglige netværk og uformelle organiseringer, der 
bidrager til at udvikle kompetencerne i danske udvik-
lings- og miljøorganisationer med aktiviteter i Syd, kan 
søge støtte til kurser, konferencer, erfaringsudveksling, 
dokumentation, oplysning, fortalerarbejde og andre 
aktiviteter på strategisk vigtige områder, hvor behovet 
rækker ud over den enkelte medlemsorganisations 
egne interesser. NGO FORUMs sekretariat kan også stå 
for særlige fælles strategiske indsatser, der ikke vare-
tages af andre.
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En verden i forandring kræver nye 
kundskaber

2012       var et begivenhedsrigt år for de danske 
civilsamfundsorganisationer. Danmark fik 

den første nye lov om udviklingspolitik i fire årtier og en 
ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. Organisatio-
nerne lagde hver for sig og i fællesskab mange kræfter 
i at påvirke udformningen og formuleringen af den nye 
udviklingsstrategi, og de deltog i debatten om indholdet 
af den nye lov og den struktur, som loven lagde op til. 
NGO FORUM har haft repræsentanter i flere reference-
grupper, mens strategien blev skrevet, og NGO FORUM 
har også givet input til retningslinjer for en evaluering af 
Civilsamfundsstrategien. 

Verden er i forandring, og det er civilsamfundene i Syd 
også. De lokale civilsamfundsorganisationer bliver dygti-
gere, og civilsamfundsbevægelser spillede i mange lan-
de en aktiv rolle i en række begivenheder i 2012. Danske 
civilsamfundsorganisationer bliver til stadighed udfordret 
på spørgsmål om deres tillægsværdi, og krav om at vise 
resultater presser sig mere og mere på. Det kræver nye 
kundskaber, metoder og analyseredskaber både for den 
enkelte medarbejder, for organisationerne og for de net-
værk, som de deltager i.   

NGO FORUM fik med ansættelsen af en akademisk 
medarbejder mulighed for at arbejde med temaer og 
tendenser, der påvirker danske organisationers arbejde 
i Syd samtidig med, at NGO FORUM faciliterede arbej-
det med den nye udviklingsstrategi og evalueringen af 
Civilsamfundsstrategien. For at sikre den tværgående 
læring og metodeudvikling blev Fagligt Fokus etableret 
i foråret 2012 med CISU, Civilsamfund i Udvikling, som 
anker. Den faglige indsats skal støtte den fælles læring 
og metodeudvikling indenfor fortalervirksomhed.

Allerede i 2011 blev det i prioriteterne for puljen under-
streget, at alle større netværksinitiativer skal have et 
klart strategisk fokus, hvis der skal bevilges midler, og 

det var tydeligt, at ansøgningerne i 2012 var langt mere 
tematisk skarpe med flere strategiske overvejelser end 
tidligere. Også de mindre initiativer har været med til at 
sætte nye faglige temaer, der er relevante for civilsam-
fundet i Nord og Syd, på dagsordenen. Netværkene har 
samtidig søgt at sikre, at medlemmerne er engagerede 
og føler sig forpligtede af samarbejdet og fortsat yder 
en indsats i arbejdet med at udvikle nye metoder til 
kapacitetsopbygning. 

Det er dog fortsat en udfordring at dokumentere resulta-
ter i form af ændret praksis i medlemsorganisationerne. 
Dialog mellem repræsentanter for NGO FORUMs Stå-
ende Udvalg og netværkene har skabt en større fælles 
forståelse for udfordringerne og et bedre udgangspunkt 
for at arbejde videre med nye metoder for forankringen 
af læring i de enkelte organisationer.

Netværkenes ansvar er at skabe rammer og vise mulige 
veje for, at de enkelte personer, der tilegner sig viden fra 
aktiviterne, kan bringe deres nye kompetencer med hjem 
til deres egne organisationer. Derefter er det organisatio-
nernes eget ansvar at have systemer, som kan opsuge 
den nye viden og omsætte den enkelte medarbejders 
nye kompetencer til organisatorisk læring.     

Udenrigsministeriet gennemfører i sommeren 2013 et 
review af puljen. NGO FORUM håber, at reviewet med 
udgangspunkt i en analyse af eksisterende netværks-
dynamikker, metoder, udbud og resultater kommer med 
anbefalinger, som kan bidrage til at forbedre struktur, 
systemer og tilgange til kapacitetsudviklingen i danske 
udviklings- og miljøorganisationer. Vi ser frem til at arbej-
de med anbefalingerne og yderligere styrke den kapaci-
tetsudvikling, der finder sted med støtte fra puljen. 

Vagn Berthelsen, formand for NGO FORUM
Pernille Tind Simmons, netværkskoordinator
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Masser af debat og nye idéer 

F attigdom skal bekæmpes med rettigheder, fastslår 
Danmarks nye strategi for udviklingsarbejdet. Der-

med har de danske civilsamfundsorganisationer fået en 
ny, overordnet ramme for deres arbejde. Med etablerin-
gen af Forum for Rettigheder og Diversitet, FORDI, fik de 
danske civilsamfundsorganisationer samtidig et netværk, 
der skal styrke medlemsorganisationernes kapacitet til at 
skabe resultater på rettigheds- og diversitetsområdet.  

Den rettighedsbaserede tilgang er dog langt fra ny for 
alle, da mange danske organisationer og flere af net-
værkene i forvejen tager afsæt i rettigheder. Børne- og 
Ungdomsnetværket har for eksempel længe støttet med-
lemmerne i at arbejde inkluderende med børn og unge, 
agere politisk talerør og gennemføre programmer og pro-
jekter, der er med til at øge børn og unges indflydelse. 

Med udgangspunkt i den rettighedsbaserede tilgang 
havde Uddannelsesnetværket i 2012 kvalitetsuddan-
nelse for alle frem til og efter 2015 som mål. Gennem 
international fortalervirksomhed fik medlemmerne indfly-
delse på den internationale indsats for at nå de globale 
uddannelsesmål.  

Flere netværk blander sig også i den offentlige debat 
i Danmark. På møder og i indlæg og artikler i danske 
medier taler Uddannelsesnetværket altid for, at kvalitets-
uddannelse er en fundamental rettighed i Syd, samtidig 
med at netværket knytter an til den danske debat om 
uddannelse og folkeskole. Uddannelsesnetværket har 
haft en analyse om uddannelse og udvikling i Politiken 
den 17. juni 2012 og en kronik i Information om kvalitets-
uddannelse den 10. december 2012.

NGO FORUM har i samarbejde med 92-gruppen, Con-
cord Danmark og Forum for Rettigheder og Diversitet 
haft en kronik i Politikken den 18. september 2012 under 
overskriften ”FNs 2015 Mål har været en succes, men nu 
skal målene for de næste mange år sættes.” 

Netværkene har også sat deres temaer på dagsordenen 
overfor DANIDA. Dansk Forum for Mikrofinans, Børne- og 
Ungdomsnetværket, Uddannelsesnetværket, Forum for 
Rettigheder og Diversitet og NGO FORUM har alle delta-
get i debatten om Danmarks nye udviklingsstrategi ved 
at indsende høringssvar.  

Agro-Økologisk Netværk har givet indspark til diskus-
sionen om den nye danske udviklingsstrategi med et 
”Udredningspapir vedrørende sammenhængen mel-
lem DANIDAs udviklingsstrategi og agro-økologi,” der 
blev brugt som grundlag for medlemmernes egne 
høringssvar.

Policygruppen i Forum for Rettigheder og Diversitet har 
formuleret anbefalinger til DANIDAs egne guidelines 
”Guidance Note on a Human Rights Based Approach to 
Denmark’s Development Cooperation” og deltaget i kaf-
femøde med udviklingsministeren.

En mindre gruppe organisationer fik sat Udviklingsmi-
nisteren i stævne på en stor konference om bøssers, 
lesbis kes, biseksuelles og transpersoners rettigheder i 
Syd, og Fiskerifagligt Netværk fik fødevareministeren, en 
række danske politikere og EU-parlamentarikere i dialog 
om fiskeripolitik og privatisering af havene.

OFFENTlIG DEBAT OG NyE METODER
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Samtidig har netværkene udviklet nye metoder til 
netværksarbejde og kapacitetsudvikling. MENA Net-
værket har med stor succes arbejdet med coaching 
som metode til kapacitetsopbygning og har inspire-
ret Uddannelsesnetværket til at gøre det samme i et 
forløb om partnerskabsdannelse mellem NGOer og 
private firmaer i forbindelse med unge, uddannelse og 
beskæftigelse. 

Børne-og Ungdomsnetværket har i 2012 bygget videre 
på den innovative mini-studie-metode, hvor netværket 
i samarbejde med medlemsorganisationer og deres 
Syd-partnere indsamler data og ser på praksis inden-
for et afgrænset tema. Netværket har blandt andet set 
på, hvordan man kan sikre en god planlægning og 
opfølgning på et mini-studie, så mini-studiet bliver del 
af en læringsproces og ikke bare lander på en hylde. 

Agro-økologisk netværk har brugt partnerfeltskoler til 
læring og organisationsudvikling blandt netværkets 
medlemmer. En partnerfeltskole består af fem-syv 
medlemmer, som sparrer omkring for eksempel agro-
økologisk viden, fødevareforsyningssikkerhed, vær-
dikæder, organisationsudvikling, og kvinder, unge og 
ældre i landbrug. Og Dansk Forum for Mikrofinans fort-
satte med sine netværksgrupper. 

To metodepapirer blev udarbejdet som inspiration til 
koordinatorer og tovholdere på mindre initiativer: ”Mini-
studie som metode” af Dorthe Skovgaard Mortensen 

og ”Facilitering og coaching af grupper baseret på 
erfaringer fra coachingforløb i MENA Netværket” af 
Nina lauritzen fra CISU.

Koordinatorerne spiller en uendelig vigtig rolle i både 
små og store initiativer.  De har overblikket, kendskabet 
og forståelsen for de forskellige medlemmer og deres 
behov samt de ressourcer, som findes. I Koordinatorfo-
rum, som er faciliteret af NGO FORUMs netværkskoor-
dinator, udveksler koordinatorerne idéer, metoder, deler 
erfaringer og løser problemer. 

Blandt emnerne i 2012 var erfaringsudveksling om 
organisationsformer og involvering af styregrupper, 
diskussion om kapacitetsudvikling og online netværk 
med tænketanksforskeren Enriques Mendizabal, oplæg 
og debat om metoder til brobygning mellem den indivi-
duelle kompetenceopbygning og den organisatoriske 
læring samt introduktion til netværksmodellen ”FAN 
approach” af Dr. Eelke fra konsulentfirmaet MDF i 
Holland. 

OFFENTlIG DEBAT OG NyE METODER

Som koordinator arbejder man ret isoleret, og det 
har været godt at have et forum af koordinatorer 
med stort set de samme funktioner og ud-
fordringer, hvor man kan få inspiration og 
udveksle viden og erfaringer med metoder etc.

Anne Sørensen, koordinator, 
Uddannelsesnetværket
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Samarbejdet på tværs af netværk har selv med 
begrænsede koordinatortimer resulteret i gode arrange-
menter og masser af vidensdeling: 

 − NGO FORUM har samarbejdet med Forum 
for Rettigheder og Diversitet, 92-gruppen og 
Concord Danmark om en fælles holdning til 
Post-2015-dagsordenen. 
 − Fagligt Fokus har samarbejdet med Uddannelses-
netværket om fortalervirksomhed med udgangspunkt 
i udviklingstrekanten og Theory of Change og i sam-
arbejde med NGO FORUM og Forum for Rettigheder 
og Diversitet gennemført et seminar omkring læring 
fra Udenrigsministeriets tværgående monitorering af 
Civilsamfundsstrategien.  
 − Uddannelsesnetværket har ved hjælp af en separat 
bevilling arbejdet meget tæt sammen med Børne- og 
Ungdomsnetværket om at styrke medlemsorganisa-
tionernes kapacitet til at arbejde med unge, uddan-
nelse og beskæftigelse.

 − Fair Trade Danmark har været tovholder på et mindre 
initiativ omkring værdikæder og strategisk corporate 
social responsibility, CSR. I samarbejde med Uddan-
nelsesnetværket og Dansk Forum for Mikrofinans er 
der afholdt tre workshops om strategiske samarbej-
der mellem danske organisationer, lokale partnere og 
virksomheder.  
 − Agro-Økologisk Netværk og et mindre initiativ om pro-
grammatisk klimaarbejde i udviklingslande har sam-
arbejdet om et møde om Climate Smart Agriculture. 

Coachingmodellen er nyskabende, både i forhold 
til metode og til at finde nye veje til at støtte 
danske medlemsorganisationers kapacitet til at 
programudvikle og integrere lokale partnere i 
netværksaktiviteter. 

Fra Uddannelsesnetværkets årsrapport

SAMARBEJDE OG INVOlVERING 
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SAMARBEJDE OG INVOlVERING 

Statistik over involveringsgrad

Involverings-
grad

Beskrivelse Børne- og Ung-
domsnetværket

Dansk Forum 
for Mikrofinans

Forum for  
Rettigheder og 
Diversitet

MENA Uddannelses-
netværket

Tæt tilknyttet 
(kernemedlem)

Aktiv i arbejds-
grupper, 
styregruppe, 
initiativtager til 
arrangementer 

12 29 11 11 8

løst tilknyttet Ad 
hoc-deltagelse.

7 17 12 11 15

Hvilende Modtager 
nyhedsbreve

32 11 7 9 6

Antal medlems-
organisationer

51 57 30 31 29

Endnu mere rum for erfaringsudveksling

A  lle netværk har i 2012 arbejdet for at skabe stær-
kere tilknytning og ejerskab til netværkene blandt 

medlemsorganisationerne. En af metoderne har været at 
skabe endnu mere rum for, at medlemsorganisationerne 
kan dele deres egen viden, erfaringer og ressourcer 
med andre. 

I Dansk Forum for Mikrofinans har en medlemsorga-
nisation været underviser på et fyraftensmøde med 
Civilsamfund i Udvikling, CISU, om spare/låne-grupper 
og fortalervirksomhed, og eksperter fra tre medlems-
organisationer stod igen i 2012 for oplæggene ved 
Dansk Forum for Mikrofinans tredages grundkursus. Ni 
medlemsorganisationer har leveret cases til netværkets 
innovative guide om ekstern finansiering af spare/låne-
grupper, og en del af case-forfatterne gav oplæg ved et 
tredages kursus om samme tema, så stoffet blev gjort 
levende for kursets deltagere.

Under overskriften ”Good practices on how to work with 
a rights based approach” har Forum for Rettigheder og 

Diversitet på opfordring fra flere medlemsorganisationer 
indledt en seminarrække om konkrete erfaringer med 
rettighedsbaseret tilgang i praksis. I 2012 har fire forskel-
lige organisationer på skift stået for hver deres seminar, 
hvor de har delt ud af egne erfaringer og udfordringer.

MENA Netværket gennemførte sit årlige inspirations- og 
planlægningsmøde, hvor medlemmer påtog sig at plan-
lægge og gennemføre aktiviteterne. I 2012 deltog 20 ud 
af 31 medlemsorganisationer. Netværket inviterede også 
til ”Networking Lunch” og organiserede netværksska-
bende workshops og møder. 

Børne- og Ungdomsnetværket inddrog en mindre 
gruppe medlemsorganisationer og deres partnere i Syd 
i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et 
mini-studie, og Uddannelsesnetværket har forsøgt sig 
med elektroniske sparringsgrupper i forbindelse med 
høringssvar, planlægning af fyraftensmøder og work-
shop om fortalervirksomhed.

Det er vigtigt, at medlemmerne offentligt forpligter 
sig til netværket. Det er ikke nok, at medlemmer 
sender deres skriftlige tilkendegivelse om 
involvering til koordinatoren. Forpligtelse skal være 
offentlig og skal følges op.

Tænketanksforskeren Enriques Mendizabal ved et 
uformelt møde om aktive netværk 
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Viden sendes ud via netværkene

Netværkene bidrager til læring gennem identifi kation, 
opsamling og formidling af relevante ressourcer. 

Gennem nyhedsbrev, online ressourcebibliotek og kalen-
der formidles, hvad der sker på de forskellige faglige 
områder, og hvilke nye ressourcer, der er indenfor det 
faglige felt. Viden, ressourcer og redskaber indenfor 
specifi kke temaer bliver også delt gennem kortere 
nyhedsmails til medlemsorganisationerne og links på 
hjemmesiderne.  

VIDENSDElING OG KOMMUNIKATION

Publikationer i 2012

Børne- og Ungdomsnetværket
• “literature Review on life Skills and Marginalized 

Children and youth in Developing Countries” 
af Dorthe Skovgaard Mortensen

• Mini-studiet “life Skills among Vulnerable and 
Marginalized Children and youth” af Dorthe 
Skovgaard Mortensen

• “Follow-up on life Skills Study” af Katrine Ohm 
Dietrich

Dansk Forum for Mikrofi nans
• ”Evaluering af Dansk Forum for Mikrofi nans 

(DFM)” af Søren Jeppesen 
• ”Linking Savings and Loan Associations to Exter-

nal Financing: A guide for practitioners” af Dr. 
Ronald Severson

• “Catalogue of Microfi nance Actors in Denmark” 
af Dansk Forum for Mikrofi nans

Uddannelsesnetværket
• Rapport fra medlemsundersøgelse
•  Studie af dansk bistand til uddannelse

Input og bidrag til: 
• Global Campaign for Education survey om koali-

tionernes prioriteringer Post-2015
• Danske koalitioners bidrag til Global Campaign 

for Educations “Aid Watch Report”

Fiskerifagligt Netværk
• “Small-scale fi sheries showing the way forward!” 

af Eva Munk-Madsen

Fagligt Fokus
• Opdatering af publikationen ”The Change 

Triangle”

Globale tendenser 
• ”Vækst og beskæftigelse: Undersøgelse af 

danske miljø- og udviklingsorganisationer erfa-
ringer og eksempler til inspiration” af Commons 
Consultants
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Så mange når netværkenes nyhedsbreve ud til:

Børne- og 
Ungdoms  net-
værket

Dansk 
Forum for 
Mikrofi nans

Forum for 
Rettigheder 
og Diversitet

MENA Uddannelses-
netværket

Udsendte nyheds breve/nyhedsmails 4 13/6 5 4 12/24

Antal modtagere 177 543 291 60 510
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FAGlIGE INDSATSER

Globale tendenser

2012  var det første år, hvor der blev sat ekstra 
ressourcer af til en række temaer indenfor 

den bredt defi nerede prioritet ”Globale tendenser,” der 
både dækker internationale globale tendenser og rammen 
for danske civilsamfundsorganisationers engagement i 
miljø- og udviklingsarbejde i Syd. 

NGO FORUMs Stående Udvalg fi k mandat til at afsætte 
koordinatortimer og støtte til at løbe initiativer i gang, der 
kan styrke samarbejdet, erfaringsudvekslingen og viden 
indenfor temaet blandt NGO FORUMs medlemmer. En 
akademisk medarbejder blev i december 2011 ansat til at 
være tovholder på den faglige indsats.

Som opfølgning på Aid Effectiveness-topmødet i Busan 
i december 2011 blev der i 2012 sat fokus på begrebet 
”development effectiveness.” Der har været besøg af 
en række internationale oplægsholdere, blevet set på, 
hvilke af ”Siem Reap-principperne,” der er relevante 
i en dansk kontekst, kigget på resultatorientering og 

”value-for-money-”dagsordenen og dens mulige indfl y-
delse på danske organisationers arbejde og prioriteringer 
af aktiviteter, og der er kommet udspil til de rammer, der 
følger med nye rapporteringsformater.

NGO FORUM har bidraget til en politisk og strategisk dis-
kussion af civilsamfundsorganisationers rolle i forhold til 
vækst og beskæftigelse og fulgt udviklingen i støtteordnin-
ger og samarbejdsmuligheder. En undersøgelse af danske 
miljø- og udviklingsorganisationers erfaringer med vækst 
og beskæftigelsestiltag mundede ud i et inspirationskata-
log samt et positionspapir.

NGO FORUM har også faciliteret indstilling af NGO-
repræsentanter til diverse referencegrupper i forbindelse 
med udarbejdelsen af Danmarks nye udviklingsstrategi 
og en række handlingsplaner og koordineret dialogen 
med Udenrigsministeriet i forbindelse med evalueringen af 
Civilsamfundsstrategien. 

Samtidig samarbejdede NGO FORUM med Concord Dan-
mark, 92-gruppen og Forum for Rettigheder og Diversitet 
om at formulere en fælles holdning til Post-2015-dagsorde-
nen. Der blev afholdt fi re tematiske workshops og et stor-
møde, skrevet et fælles positionspapir med anbefalinger til 
den danske regering og forberedt en stor konference med 
internationale oplægsholdere. Konferencen skal afholdes 
i februar 2013. Samarbejdet har været til inspiration for 
andre lande. I Sverige er civilsamfundsorganisationer nu i 
gang med samme proces.

Det bedste ved mødet var den aktuelle dagsorden, 
den brede inddragelse og de gode oplæg, som 
satte tingene i større perspektiv.

Fra evaluering af møde om den nye udviklings-
strategi og den rettighedsbaserede tilgang

Støtte: 786.000 kroner
Periode: 01.01.12 – 31.12.12 

Antal større møder og tematiske workshops . . . . . . 10
Antal deltagere i større møder og 
tematiske workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
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Siden arbejdet med tværgående metodeudvikling i 
netværket Tematisk Forum stoppede i 2010, har de 

danske organisationer ytret ønske om at fortsætte den 
tværgående læring og metodeudvikling. I 2011 blev 
CISU, Civilsamfund i Udvikling, udpeget til at være tov-
holder for en faglig indsats, og baseret på en behovsana-
lyse i efteråret 2011 blev Fagligt Fokus etableret i 2012. 
Fortalervirksomhed blev indgangsvinkel til at arbejde 
med en række andre tværgående temaer. En reference-
gruppe bestående af seks netværks- og NGO-repræsen-
tanter har været CISUs sparringspartnere i forløbet. 

Fagligt Fokus har blandt andet opdateret metodered-
skabet udviklingstrekanten og arbejdet med en online 
manual for fortalervirksomhed. Med inspirerende danske 
og internationale oplægsholdere er der afholdt semi-
narer og workshops om fortalervirksomhed i forhold til 

netværksdannelse, udviklingstrekanten og forandrings-
teori samt Syd-funding. Fagligt Fokus har søgt at skaffe 
information omkring sammenhængene mellem fonde i 
Syd og fortalervirksomhed og skubbet på for at få DANI-
DA til at offentliggøre en intern rapport fra Udenrigsmi-
nisteriets Udviklingsfaglige Tjeneste om Syd-fonde, så 
organisationerne kunne få adgang til den.

Udviklingsministeren og ansatte i Kontoret for Humani-
tær Indsats, Civilsamfund og Personelbistand og den 
Udviklingsfaglige tjeneste har deltaget i fl ere af arran-
gementerne. På den måde er der etableret dialog, og 
civilsamfundsorganisationernes holdninger til fortalervirk-
somhed er kommunikeret videre til DANIDA. 

Da det har været en udfordring at få konceptualiseret og 
operationaliseret begrebet ”fortalervirksomhed,” vil der 
blive arbejdet målrettet med det i 2013. 

FAGlIGE INDSATSER

ledelsens opbakning til langsigtet, strategisk 
tilgang til fortalervirksomhed er vigtig. Donorkrav til 
rapportering betyder, at vi udsættes for 
ledelsesforventninger om at kunne fi nde partnere 
og fortaleremner, som kan levere dokumenterbare 
resultater indenfor få måneder.

Policy-medarbejder i rammeorganisation under 
arrangementet ”International Advocacy”

Støtte i 2012: 748.000 kroner
Periode: 01.01.12 – 28.02.13

Antal møder og konferencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Antal deltagere i møder og konferencer . . . . . . . . . 190
Antal kurser/workshops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Antal deltagere i kursus/workshops/træning  . . . . . 25
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NyT FRA NETVÆRKENE

Børne-og Ungdomsnetværket arbejdede i 2012 med 
livsfærdigheder, ”life skills,” blandt marginaliserede 

børn og unge. De mest udsatte børn og unge er svære 
at nå og ryger tit helt ud af de formelle strukturer. De 
risikerer også at blive overset eller ekskluderet af udvik-
lingsorganisationerne. Netværket har haft fokus på at 
styrke medlemmernes kapacitet til at nå de ”usynlige 
børn og unge” og støtte dem i at blive konstruktive foran-
dringsagenter i civilsamfundet i udviklingslandene ved at 
opbygge deres life skills.

Syv medlemsorganisationer og deres Syd-partnere har 
været med til at designe og gennemføre mini-studiet 
”life Skills among Vulnerable and Marginalized Children 
and youth.” Mini-studie-metoden giver mulighed for i fæl-
lesskab at udforske et tematisk område og måske fi nde 
løsninger på komplekse sociale spørgsmål. Samtidig 
åbner metoden mulighed for, at læringen forankres hos 
både medlemsorganisationerne og Syd-partnerne, så 
den nye viden nemmere kan omsættes til praksis. 

Netværket har også afholdt en række arrangementer om 
life skills blandt marginaliserede børn og unge. Modeller 

for at arbejde med life skills i projekter og programmer 
blev præsenteret og diskuteret på et eftermiddagssemi-
nar. Medlemsorganisationer kunne også refl ektere over 
deres egne og andres erfaringer på en ”life Skills Case 
Clinic,” hvor medlemsorganisationerne præsenterede 
deres egne cases. 

Aktiviteterne har genereret en høj grad af interaktion mellem medlemmerne. Medlemmerne får mulighed 
for at bevæge sig ud over deres egen organisations ”verdensbillede” og kigge på tværs, og der er 
dermed mulighed for, at medlemmerne bliver inspireret til nye måder at arbejde på.

Uddrag af Børne- og Ungdomsnetværkets afsluttende rapport

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2012

Antal åbne møder og konferencer .................................. 1
Antal deltagere i åbne møder og konferencer .............. 25
Antal kurser/workshops/træning ...................................... 2
Antal deltagere i kursus/workshops/træning ................. 39
Antal persondage (antal deltagere x antal dage) ...... 63,5
Medlemsorganisationer deltaget i 
kurser/workshops/træning .......................................... 29%

Medlemsorganisationer involveret i netværkets 
fortalervirksomhed ...................................................... 28%

Planlægningsperiode: . . . . . . . . . . . . . 01.01.12 – 31.12.12
Støtte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.000 kroner
Periode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.01.12 – 31.12.2012
Koordinatortimer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 timer om ugen

De ”usynlige børn og unge” skal gøres synlige
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Tidligere års kritik af mikrofinans som et middel til fat-
tigdomsbekæmpelse forstummede i 2012, men den 

faglige debat om især effekten og kommercialiseringen 
af mikrofinans fortsatte.

Dansk Forum for Mikrofinans brugte meget energi på et 
forløb om ekstern finansiering af spare-/låne-grupper. 
Det var et uudforsket område, som mange medlemmer 
har været usikre på. Sammen med forskere og praktikere 
producerede netværket en guide baseret på ni danske 
cases og international litteratur. Guiden er sendt ud til 
135 netværk og organisationer i Europa via ”Bulletin for 
European Microfinance Platform” og introduceret til inte-
resserede medlemmer på en tredages workshop. 

Dansk Forum for Mikrofinans har arbejdet målrettet for 
at involvere private firmaer mere i den danske mikrofi-
nanssektor. Et samarbejde med erhvervsnetværkene 
DANSIF og CSR Forum mundede ud i en konference på 
Copenhagen Business School. 90 repræsentanter fra 

virksomheder, institutioner og organisationer fik viden 
fra DANIDA, en tidligere Afrika-direktør for MicroRate 
og Maj Invest, der har en halv milliard kroner investeret i 
mikrofinans.

For at styrke vidensdelingen og give medlemmerne 
bedre forudsætninger for at samarbejde publicerede 
netværket et inspirationskatalog, der præsenterer 30 
medlemmers tilgang til at arbejde med mikrofinans og 
dokumenterer organisationernes og sektorens udvikling 
over tre år. 

Dansk Forum for Mikrofinans har en bred medlemsskare 
sammensat af institutioner, private virksomheder samt 
større og mindre civilsamfundsorganisationer. Medlem-
mer med meget erfaring sparrede og hentede ny inspira-
tion i arbejds- og netværksgrupper, og så deltog de som 
oplægsholdere på workshops for at dele deres viden og 
kompetencer med de mindre erfarne medlemmer.

NyT FRA NETVÆRKENE

Det er tydeligt, at mikrofinans er et vigtigt redskab, 
som bidrager til målet om at uddanne borgere og 
styrke organisationernes rettighedsbaserede 
arbejde. Organisationerne bør bruge mikrofinans 
som et redskab til at kombinere 
fattigdomsbekæmpelse med uddannelse i 
borgerrettigheder ved at styrke borgerne 
økonomisk. På den måde kan vi bygge kapacitet i 
civilsamfundet.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Udforskning af nye muligheder

FAKTA FOR NETVÆRKET I 2012

Antal åbne møder og konferencer .................................. 2
Antal deltagere i åbne møder og konferencer ............ 136
Antal kurser/workshops/træning ...................................... 6
Antal deltagere i kursus/workshops/træning ............... 137
Antal persondage (antal deltagere x antal dage) ....... 187
Medlemsorganisationer deltaget i  
kurser/workshops/træning .......................................... 44%

Medlemsorganisationer involveret i netværkets  
fortalervirksomhed ........................................................ 9%

Planlægningsperiode: . . . . . . . . . . . . . 01.01.10 – 31.03.13
Støtte i 2012: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.000 kroner
Implementeringsperiode: . . . . . . . . . . 01.01.12 – 31.03.13
Koordinatortimer: . . . . . . . . . . . . . . 15 timer om ugen samt 
 studentermedhjælp
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Forum for Rettigheder og Diversitet, FORDI, fik god-
kendt sin ansøgning samtidig med, at Danmark fik en 

ny udviklingsminister, der kalder sig selv for ”rettigheds-
minister,” men ønsket om et rettighedsnetværk er ikke nyt. 
Nogle organisationer har arbejdet med rettigheder i åre-
vis. For andre er tilgangen helt ny.  

Blandt netværkets aktiviteter er læring og ny viden, erfa-
ringsudveksling samt udvikling af redskaber, der kan 
styrke medlemmerne i at bekæmpe ulighed, fattigdom 
og marginalisering med en rettighedsbaseret tilgang. 
Forum for Rettigheder og Diversitet har i 2012 arrangeret 
to kurser, og under overskriften ”Good practices on how to 
work with rights based approach” lancerede netværket en 
seminarrække om rettigheder i praksis. Fire organisationer 
har stået for hver deres seminar. 

Dokumentar-teaterstykket ”SEVEN” inddrog danske poli-
tikere, erhvervsfolk og kulturpersoner i rollerne som de 
syv kvinder, stykket handlede om. Mere end 75 procent 
af publikum var ikke fra udviklingsbranchen, og stykket 
nåede derfor langt udenfor netværket med sine budska-
ber om rettigheder og diversitet. 

Forum for Rettigheder og Diversitet har samarbejdet tæt 
med NGO FORUM, Concord Danmark og 92-gruppen om 
Post-2015-dagsordenen. Det lykkedes at løfte en kom-
pleks og aktuel diskussion, som de enkelte organisationer 
ville have haft svært ved selv at bære, og der er skrevet 
et fælles positionspapir. Netværkets mandat har blandt 
andet været at sikre, at menneskerettigheder blev bredt 
integreret i det fælles positionspapir.

En gruppe medlemsorganisationer valgte at institutiona-
lisere deres samarbejde i en Policygruppe blandt andet 
som respons på de mange igangværende og forestående 
DANIDA-revisioner, evalueringer, handlingsplaner og 
policy-papirer. Gruppen har kommenteret og formuleret 
anbefalinger til guidelines, policy-papirer og rapporter. 

FORUM FOR REttIGHEDER OG DIVERSItEt

Der er høj grad af faglig sparring i Policygruppen, 
og gruppen fungerer som et eksempel på, hvordan 
der kan laves fortalervirksomhed, samtidig med at 
de deltagende organisationers kapacitet styrkes.

Fra Forum for Rettigheder og Diversitets årsrapport

Et ønske gik i opfyldelse
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FAKTA FOR NETVÆRKET I 2012

Antal åbne møder/konferencer ...................................... 12
 +11 opførelser af SEVEN 
Antal deltagere i åbne møder/konferencer ................. 265
 +2.145 i SEVEN 
Antal kurser/workshops/træning ...................................... 2
Antal deltagere i kursus/workshops/træning ................. 38
Antal persondage (antal deltagere x antal dage) ......... 57
Medlemsorganisationer deltaget i  
kurser/workshops/træning .......................................... 77%

Medlemsorganisationer involveret i netværkets  
fortalervirksomhed ...................................................... 27%

Planlægningsperiode: . . . . . . . . . . . . . 01.01.12 – 31.12.14
Støtte i 2012: . . . . . . . . . . 459.000 kroner fra NGO FORUM 
 (og 780.000 kroner fra anden finansieringskilde)
Implementeringsperiode: . . . . . . 01.03.2012 – 31.01.2013
Koordinatortimer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 timer om ugen 
 støttet af NGO FORUM

13



Mellemøsten og Nordafrika, MENA-regionen, opleve-
de også i 2012 store forandringer. Oprøret i Syrien 

udviklede sig til regulær borgerkrig, og Egypten fik en ny 
politisk leder. Som svar på det afholdt MENA Netværket 
møder om civilsamfundet i Egypten og muligheder for at 
etablere partnerskaber med lokale organisationer i den 
nye kontekst. 

Aktualitetsmøder samt to forskellige coachingforløb om 
”samarbejde med religiøse organisationer” og om ”unge 
i MENA” var med til at styrke medlemmernes kapacitet. 
En gang om måneden igennem tre måneder mødtes en 
coach med en lille gruppe organisationer, som havde 
fælles tematiske interesser. Med udgangspunkt i delta-
gernes konkrete problemer i deres projekter, undersøgte 
grupperne, hvordan man kan skabe forandring med 

baggrund i forandringsteorien. Coachingforløbene var 
effektive og fortsætter i 2013. 

MENA Netværket udviklede også en database over net-
værkets medlemmer for at gøre oplysninger om medlem-
mernes projekter og samarbejdspartnere tilgængelige 
for alle. Netværket har mange forskellige medlemsor-
ganisationer, der hver har deres niche, så der er fortsat 
behov for at lære hinandens projekter at kende, udveksle 
erfaringer og lære fra hinanden.

Den tilspidsede situation i regionen smittede af på med-
lemmernes tid, og det var en udfordring for mange at 
finde tid til at prioritere aktiviteterne i netværket. Derfor 
var det også godt at opleve, at flere medlemsorganisa-
tioner tilbød at være vært for de initiativer, medlemmerne 
i fællesskab besluttede sig for at sætte i gang i 2013, da 
de mødtes til et velbesøgt årsmøde med titlen ”Hvordan 
samler vi op på det arabiske forår?”

MENA NETVÆRKET

Coaching-forløbet gav mulighed for at komme i 
dybden med et emne, samtidig med, at der blev 
skabt rum for refleksion, der griber ud over det 
specifikke emne.

Katja Rosenstock, Red Barnet

Forandringer i MENA påvirkede også 
danske organisationer
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FAKTA FOR NETVÆRKET I 2012

Antal åbne møder og konferencer .................................. 1
Antal deltagere i åbne møder og konferencer .............. 40
Antal kurser/workshops/træning ...................................... 6
Antal deltagere i kursus/workshops/træning ................. 87
Antal persondage (antal deltagere x antal dage) ...... 63,5
Medlemsorganisationer deltaget i  
kurser/workshops/træning .......................................... 80%

Medlemsorganisationer involveret i netværkets  
fortalervirksomhed ....................................................... N/A

Planlægningsperiode: . . . . . . . . . . . . . 01.03.12 – 31.12.13
Støtte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238.000 kroner
Implementeringsperiode: . . . . . . . . . . 01.03.12 – 28.02.13
Koordinatortimer: . . . . . . . . . . . . . . . . 7 timer om ugen samt
 studentermedhjælp 10 timer om ugen
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NyT FRA NETVÆRKENE

En ny dansk udviklingsstrategi med mindre fokus på 
uddannelse, den økonomiske krise og accelerering 

af Post-2015-debatten har medført et større behov for 
fortalervirksomhed for uddannelse. Derfor så Uddan-
nelsesnetværket på, hvordan 2015 Målet om uddannelse 
for alle kan nås, og på processen efter 2015. Via medi-
erne, offentlige møder og et studie af dansk bistand har 
netværket dokumenteret, at det bliver svært at nå 2015 
Målene på uddannelsesområdet, blandt andet fordi der 
mangler finansiering globalt. 

Netværket spillede en central rolle i den internationale 
Global Campaign for Education. Med en dansk repræ-
sentant i kampagnens bestyrelse havde netværket rela-
tivt stor indflydelse, og danske krav om lige adgang for 
alle til kvalitetsuddannelse gennem uddannelse af lærere 
og en holistisk og rettighedsbaseret tilgang til uddan-
nelse er tydelig i Global Campaign for Education-studiet, 
der vil udgøre kernen i kampagnens positionspapir om 
uddannelse Post-2015. 

Et samarbejde med forskningsnetværket NORRAG har 
medført ny viden og ressourcer om uddannelse i Syd. 
Medlemmerne har fået adgang til NORRAG News-
Bites, en blog om international uddannelse, træning, 

udviklingsbistand og politik, og til at netværke og 
udveksle viden og kontakter med NORRAG-medlemmer.
 
I tæt samarbejde med Børne- og Ungdomsnetværket er 
medlemmernes kapacitet til at støtte udsatte unge i at få 
adgang til faglig uddannelse og ordentlig beskæftigelse 
blevet styrket, og under coaching af en ekstern konsu-
lent fik deltagerne sparring til partnerskabsdannelse 
mellem civilsamfundsorganisationer og private virksom-
heder. Med udgangspunkt i erfaringerne fra forløbet 
udarbejdes en manual i partnerskabsdannelse inden for 
uddannelsesområdet. 

Udover muligheden for at deltage i kapacitetsopbyggende aktiviteter og at få lejlighed til at dele viden og 
udveksle erfaringer med andre giver netværket også mulighed for, at organisationer, der arbejder med 
uddannelse, har en fælles stemme i forhold til politiske dagsordener.

Ghana Venskabsgrupperne

Behov for fortalervirksomhed for uddannelse
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FAKTA FOR NETVÆRKET I 2012

Antal åbne møder og konferencer .................................. 5
Antal deltagere i åbne møder og konferencer ............ 160
Antal kurser/workshops/træning ...................................... 4
Antal deltagere i kursus/workshops/træning ................. 81
Antal persondage (antal deltagere x antal dage) ......... 81
Medlemsorganisationer deltaget i  
kurser/workshops/træning .......................................... 50%

Medlemsorganisationer involveret i netværkets  
fortalervirksomhed ...................................................... 40%

Planlægningsperiode: . . . . . . . . . . . . . 01.01.12 – 31.12.13
Støtte i 2012: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.000 kroner 
 sammensat af to forskellige bevillinger
Implementeringsperiode: . . . . . . . . . . 01.03.12 – 28.02.13
Koordinatortimer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 timer om ugen
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KORT FRA DE MINDRE AKTIVITETER

Små initiativer med stor effekt

Det er ikke kun de store, etablerede, faglige netværk, 
som bidrager til kapacitetsudviklingen i de danske 

civilsamfundsorganisationer. En række mindre netværk, 
 aktiviteter og tværgående samarbejder får også støtte fra 
NGO FORUM.

Bedre sundhed i Syd

Danske organisationer, som arbejder med sund-
hedssektoren i udviklingslandene, har deres eget 
Netværk for Sundhed og Udvikling. Ved hjælp 
af koordinering og samarbejde vil netværket 
fremme kvaliteten af udviklingsbistanden, styrke 
civilsamfundets deltagelse i sundhedssektoren 
i udviklingslandene og bidrage til udviklingen af 
dansk udviklingssamarbejde indenfor sundheds-
sektoren. Netværket har etableret og faciliteret tre 
arbejdsgrupper og afholdt to åbne møder med 52 
deltagere, der diskuterede nye strømninger i sund-
hedsforskningen og opmuntrede organisationerne 
til at videreudvikle deres egen dokumentation, der 
kan bruges i organisationernes fortalervirksomhed.

Støtte: 200.000 kroner
Periode: 01.07.12 – 30.06.13  

Klarhed om strategiske 
virksomhedssamarbejder 
Tre workshops gav en række danske organi-
sationer mulighed for at se på udfordringer og 
potentiale i strategiske partnerskaber mellem 
civilsamfundsorganisationer og virksomheder. 
Organisationerne blev i løbet af workshopsene 
bevidste om deres egen rolle i virksomhedssamar-
bejder, så de i fremtiden kan fi nde frem til de rette 
samarbejdspartnere og sikre, at de ikke træder 
ved siden af deres egen mission og vision i forsø-
get på at få etableret virksomhedssamarbejder. 

Støtte: 127.000 kroner
Periode: 01.07.12 – 31.01.13

Deltagerne var glade for det planlægningsværktøj, de fi k udleveret, nemlig en spørgeguide, der fi k dem til 
at redegøre for egne kompetencer og sætte ord på nødvendige skridt i processen. De deltagere, som 
ikke allerede havde en handlingsplan, har brugt guidelinen til at sætte gang i den interne diskussion.

Uddrag fra afsluttende rapport fra initiativet om Corporate Social Responsibility

Privatisering af havene og 
fi skeripolitik kortlagt
Med to mindre bevillinger har Fiskerifagligt Net-
værk set på globale fi skeripolitiske tendenser til pri-
vatisering af havets ressourcer og konsekvenserne 
for fattige småfi skere. Rapporten ”Small-scale 
fi sheries showing the way forward!” bygger på 
feltstudier i Indien og Ghana. Flere organisationer 
har brugt rapporten i deres internationale fortalerar-
bejde, ikke mindst i forbindelse med processen om 
EUs nye fi skeripolitik. Netværket har også afholdt 
en international konference på Christiansborg, pro-
duceret et nummer af magasinet NOtAt og lavet en 
video. I alt har netværket nået over 2000 politikere, 
journalister, udviklings- og miljøorganisationer, 
embedsmænd, studerende og andre interessenter. 

Støtte til konferencen: 150.000 kroner
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KORT FRA DE MINDRE AKTIVITETER

Den viden, som er præsenteret i Agro-Økologisk 
Netværk, er så brugbar, at organisationen Karag-
was venner sammen med sin partnerorganisation 
i Tanzania fremover sætter øget fokus på udviklin-
gen af økologiske landmandsgrupper. Denmark 
Somaliland Network har også inkluderet økologi-
ske metoder i deres ansøgning til Diaspora Puljen 
under Dansk Flygtningehjælp, fordi introduktion af 
de økologiske metoder for småbønder i Somali-
land kan afhjælpe fødevareusikkerhed og gen-
skabe jordens frugtbarhed.

Uddrag af afsluttende rapport fra 
Agro-Økologisk Netværk

Bøsser, lesbiske, biseksuelle og 
transpersoner har også rettigheder

landsforeningen for Bøsser, lesbiske, Biseksu-
elle og transpersoner har samarbejdet med Sex 
& Samfund, Dansk Flygtningehjælp og Sabaah 
om et initiativ, der skal sætte bøssers, lesbiskes, 
biseksuelles og transpersoners rettigheder på 
dagsordenen i det internationale udviklingsarbej-
de og styrke danske organisationers viden. De to 
første faser blev afsluttet i 2012 med lancering af 
en webportal og vidensdatabase, www.lGBTnet.
dk, samt en minihåndbog om seksuel orientering. 
Den internationale konference på Christiansborg 
“Sexual minority discrimination and development 
cooperation – the necessity of integrating LGBt 
rights in development programs” med 123 delta-
gere blev støttet med 94.000 kroner.

Aidsnet sendte observatører til 
UNAIDS

Aidsnet har formidlet de mest relevante nyheder 
indenfor hiv og aids, global sundhed og udvikling 
på to offentlige møder, en række netværksmøder 
og ved hjælp af udsendelse af nyhedsbrev samt 
opdatering af www.facebook.dk/Aidsnet. Aidsnet 
havde også to medlemmer med som observatører 
ved UNAIDS’ bestyrelsesmøde i december 2012. 
Efterfølgende delte observatørerne deres viden 
om UNAIDS’ beslutningsprocesser og politikker. 

Støtte: 150.000 kroner 
Periode: 01.07.12 – 30.06.13

Systematiseret viden om agro-
økologi
Agro-Økologisk Netværk med Økologisk lands-
forening som tovholder har konsolideret sig som 
forum for gensidig læring og erfaringsudveksling. 
Netværket har 29 medlemsorganisationer og 
gennemførte i 2012 seks offentlige møder med 
cirka 370 deltagere og seks workshops med cirka 
120 deltagere. Der er etableret gode relationer 
til de vigtigste danske forskningsmiljøer for agro-
økologi, og vidensdelingen er systematiseret gen-
nem netværkets hjemmeside, nyhedsbreve og 
nyhedsmails.
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I 2012 fik Fagligt Fokus, Dansk Forum for Mikrofinans, 
Forum for Rettigheder og Diversitet, MENA Netværket 

og Uddannelsesnetværket alle en no-cost forlængelse 
ind i 2013, men da de fleste netværk først startede aktivi-
teterne i marts 2012, er det kun Dansk Forum for Mikrofi-
nans, som har haft en implementeringsperiode på mere 
end 12 måneder.

Netværkspuljen 2012 (afrundede tal):
Overført fra 2011: 0 kroner
Beløb fra finansloven: 6.000.000 kroner
Beløb til rådighed i 2012: 6.000.000 kroner

Prisen for faglige indsatser og 
netværksinitiativer

2012 I RUNDE TAl

SÅDAN BLEV STØTTEN FORDELT I 2012: 

Estimeret forbrug baseret på forbrugsregnskaber Beløb % af samlet beløb

Faglige indsatser (Globale tendenser og Fagligt Fokus) 1.535.000 28%

Større netværksinitiativer 1.925.000 36%

Kapacitetsopbygning: Enkeltstående aktiviteter og kortere forløb 1.050.000 19%

NGO FORUM Sekretariat: Fælles initiativer, møder, lønninger, hjemmeside, 
administration etc. 

930.000 17%

Samlet beløb (ikke revideret) 5.440.000 100%
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INITIATIVER I 2013

Det støtter vi i 2013

Mange initiativer fra 2012 fortsætter i 2013, og nye 
initi ativer kommer til. Blandt dem er Finding Fra-

mes Denmark, der skal styrke oplysningsarbejdet, så de 
danske organisationer bliver bedre til at engagere den 
danske befolkning og øge opbakningen til udviklingsbi-
standen. Initiativet er et forskningssamarbejde mellem 
Roskilde Universitetscenter og flere danske organi-
sationer med Folkekirkens Nødhjælp som tovholder. 
Initiativet støttes med 149.000 kroner i 2013 allokeret fra 
2012-budgettet.

Børne- og Ungdomsnetværket med Red Barnet som 
vært vil se på, hvordan civilsamfundsorganisationer kan 
skabe muligheder for børn og unges aktive medbor-
gerskab ved at udvikle børn og unges kompetencer i 
organisering, meningsdannelse og fortalervirksomhed. 
Initiativet er toårigt og støttes med 449.000 kroner i 2013.  

MENA Netværket med Mellemfolkeligt Samvirke, MS, 
som vært vil styrke medlemmernes viden om og kom-
petencer til at arbejde med forandringsaktører og tackle 
de mange udfordringer i MENA-regionen. I 2013 vil net-
værket fokusere på bæredygtige partnerskaber. 2013 
er andet år i et toårigt initiativ og støttes med 332.000 
kroner. 

Forum for Rettigheder og Diversitet med Folkekir-
kens Nødhjælp som vært vil fortsætte arbejdet med 
kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed for at øge 
medlemsorganisa tionernes kapacitet til at skabe resulta-
ter. 2013 er andet år af et treårigt initiativ. Initiativet støt-
tes med 629.000 kroner i 2013. 

Uddannelsesnetværket med IBIS som vært vil fortsat 
lave fortalerarbejde for 2015 Målet om uddannelse for 
alle og fastholdelse af uddannelse som en del af de nye 
mål, der sættes for 2015 og frem. 2013 er andet år af et 
toårigt initiativ og støttes med 250.000 kroner i 2013. 

Uddannelsesnetværket er også tovholder på et initiativ, 
hvor netværket sammen med Børne- og Ungdomsnet-
værket vil hjælpe organisationerne med at udvikle nye 
metoder til at øge udsatte unges, og især unge kvin-
ders, sociale og politiske indflydelse og bane vejen for 
adgang til faglig uddannelse og ordentlig beskæftigelse 
i Syd. 2013 er andet år af et toårigt initiativ og støttes 
med 203.000 kroner i 2013.  

Der vil forsat være støtte til at arbejde med bøssers, les-
biskes, biseksuelles og transpersoners rettigheder i 
Syd. lGBT Danmark er tovholder på videreudviklingen 
af www.LGBtnet.dk med flere temaer, og Sex og Sam-
fund tager ansvaret for et forløb, hvor deltagerne rustes 
til at arbejde med lGBT-rettigheder i Syd. Initiativet vil 
også udvikle best practice-dokumenter. Det støttes med 
199.000 kroner i 2013.

Agro-Økologisk Netværk vil fortsat indsamle, udveksle 
og udvikle viden og erfaring om agro-økologiske land-
brugsmetoder. For at skabe debat om DANIDAs Grøn 
Vækst-strategi planlægger netværket blandt andet en 
konference om sammenhængen mellem fødevaresik-
kerhed og agro-økologiske metoder i 2013. Netværket 
vil også arbejdere videre med partnerfeltskoler som 
metode til at generere læring og organisationsudvik-
ling. Initiativet støttes med 196.000 kroner bevilliget fra 
2012-puljebudgettet.

En af de helt store gengangere fra 2012 er Fagligt 
Fokus med CISU som tovholder. Som noget nyt vil Fag-
ligt Fokus se på, hvordan man kan måle resultaterne 
af fortalervirksomhed. Fagligt Fokus vil fortsat søge at 
styrke den fælles metodeudvikling og forståelse samt 
bidrage til, at hver organisation udvikler egen kapacitet, 
egen forståelse og egne redskaber. Fagligt Fokus støttes 
med 900.000 kroner i 2013.

NGO FORUM fortsætter som tovholder på ”Globale 
tendenser” med fokus på ”development effectiveness” 
og ”Post-2015” samt rammen for danske civilsamfunds-
organisationers engagement i udviklings-, miljø- og 
humanitært arbejde i Syd. Der skal blandt andet følges 
op på evalueringen af Civilsamfundsstrategien, og NGO 
FORUM vil også være med til at udvikle den nye ramme 
for civilsamfundsstøtten. Der er afsat 970.000 kroner, 
som er inklusive administrationsbidrag til NGO FORUMs 
værtsorganisation IBIS, i 2013.
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”Mini-studiet er et godt eksempel på en ny type samarbejde, idet medlemsorganisationernes Syd-
partnere har været inddraget. Studiet giver de deltagende organisationer mulighed for at reflektere 
over egen praksis, ligesom der opbygges kapacitet til at indsamle evidensbaseret viden gennem 
inddragelse af børn og unge, ikke kun blandt de danske medlemsorganisationer, men også deres 
partnere. Dermed forankres læringen hos både medlemsorganisationen og Syd-partneren, hvorved 
sandsynligheden for, at den erhvervede viden omsættes i det fremtidige projektarbejde, øges. 

Uddrag af Børne- og Ungdomsnetværkets årsrapport
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