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Generelle oplysninger og finansiel rapportering
1. J.nr.
2. Værtsorganisation
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Telefonnummer

Jr. nr.: NF 108
AIDS-Fondet
Lille Kirkestræde 3, 2. sal
1072 København K
Direktør Henriette Laursen

Telefaxnummer

Email

3927 1440

39271340
Aidsnet

henriette@aidsfondet.dk

3. Netværkets navn
4. Projektperiode for bevillingsaftalen
Start (dag/måned/år)
Afslutning (dag/måned /år)

Ifølge bevillingsgrundlag

Faktisk

1. januar 2010

1. januar 2010

31. december 2010

(Aidsnets modtog fra NGO-Forum en
brobevilling til at fortsætte netværkets
aktiviteter i 2010 mellem den tidligere 3årige Danida-bevilling og den næste
bevilling fra NGO-Forum. Da brobevillingen udløb modtog netværket en mindre bevilling fra NGO-Forum til den
resterende del af 2010.)

JA

5. Har netværket fået godkendt en projektfortsættelse?

x

Angiv periode:
1.1.2011-31.12.2011

NEJ
6. Samlede projektomkostninger
(i DKK)

Ifølge bevillingsgrundlag
750.070 kr.

Faktisk
753.825,56 kr.
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7. NGO-forums bidrag til
projektet
(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)
8. Andre finansieringskilder
(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)

Ifølge bevillingsgrundlag
750.070 kr.

Faktisk
750.070 kr.

Ifølge bevillingsgrundlag
n/a

Faktisk
n/a

DEL 1: Netværkets egendynamik og praksis
Netværkenes arbejdsformer, dynamik og praksis samt deres arbejde indenfor hhv. kapacitetsudvikling
og fortalervirksomhed er fokus for del 1 af rapporteringen. Målet er at indfange mulige resultater
samt bidrag til forandringsprocesser og producere et overblik gennem fortællinger og eksempler.
Som udgangspunkt ønskes det at netværkene rapporterer fra en narrativ tilgang med reference til
kvalitative indikatorer, der med fordel kan illustreres ved brug af cases, kvantitative data, konkrete
resultater eller lign.
9. Netværksarbejde og samarbejde
Hvordan har netværkets medlemsbase udviklet sig bl.a.:
•
Antal
•
Typologi
•
Udviklingen i medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab til dette formål er vedlagt formatet som bilag 2)?
Aidsnet har 37 medlemmer. Dette er en tilgang på tre nye medlemmer i forhold til året før. De
3 nye medlemmer i netværket: er:
1. Sex & Sundhed er en organisation, der for nyligt har udvidet sit ellers dansk baserede virke til at omfatte udviklingsarbejde,
og derfor er relativ uerfaren i den sammenhæng, men har stor erfaring indenfor det generelle faglige felt, hiv og aids.
2. Mission Øst er den eneste danske modtager af midler fra The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (den Global Fond)
til et program i Armenien, og kan bidrage med disse erfaringer til netværket.u
3. CHIP (Copenhagen HIV Programme) er indenfor feltet en meget anerkendt forskningsinstitution, der er forankret i Københavns Universitet. CHIP bidrager med relevant evidensbaseret viden til NGO-arbejdet og kan bidrage til at bygge bro mellem
forskningsverdenen og program-og projekt-arbejdet i Syd. CHIP trådte med det samme ind i netværkets styregruppe.
Aidsnet har tre typer medlemmer:
• internationalt orienterede udviklings- og nødhjælpsorganisationer (26 af medlemmerne),
• danske hiv/aids-organisationer (4 af medlemmerne),
• forskningsinstitutioner (7 af medlemmerne)
Hidtil har nye medlemmer selv henvendt sig til netværket og søgt om medlemskab, men det diskuteres i netværket fremover at
anvende en mere proaktiv hvervnings-strategi.
Der er en relativ stor andel af medlemmerne, som er aktivt involveret i netværket, enten som medlem af styregruppen, tovholder
for aktiviteter, medlem af arbejdsgrupper, medunderskrivere på fælles fortaler-skrivelser o.lign. Derudover er der nogle mere
passive medlemmer, som læser Aidsnets nyhedsbrev Aidsnyt, der udkommer hver 14. dag, bruger hjemmesiden og dens ressourcer. Se også bilag 2
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Beskriv hvordan netværkenes medlemmer har interageret f.eks. i kursus sammenhæng, debat arrangementer og lign:
Ved medlemmernes deltagelse i møder har der været god dialog på tværs af organisationer med forskellige erfaringer, holdninger og prioritetsområder. Derudover sætter medlemmerne pris på muligheder for at lære hinanden at kende, både med henblik
på udveksling af erfaringer, gensidig inspiration og muligt samarbejde. Det sker bl.a. gennem deltagelse i arbejdsgrupper, fyaraftensmøder og seminarer, fortalerarbejde osv.

Beskriv hvordan medlemsorganisationerne har brugt netværksaktiviteterne (Dette punkt kan beskrives
ved brug af eksempler):
Samarbejde: Organisationer har lært hinanden at kende gennem netværksaktiviteter og har på den baggrund igangsat projektsamarbejder. Det gælder f.eks. Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, der sammen har designet og gennemfører et
hiv/aids-projekt i Etiopien finansieret af den Innovative hiv/aids-pulje under Danida. Det gælder endvidere MSF og AIDS-Fondet,
der bl.a. har samarbejdet om tilrettelæggelsen af et tracking-studie vedr. Danidas anvendelse af hiv/aids-midler samt vedr. genopfyldning af den Globale Fond
Kapacitetsopbygning: Viden om hiv/aids, der formidles af netværket, indgår i tilrettelæggelse af programmer og projekter om
hiv og aids.
Yderligere er den viden, der er opsamlet i arbejdsgrupper og via undersøgelser i Aidsnet regi i flere tilfælde blevet videre anvendt i internationale processer. Det gælder f.eks.:
• Aidsnets arbejdsgruppe om ”Positive Health, Dignity and Prevention” (PHDP), der indgik et samarbejde med UNAIDS
og GNP+ (Global Network of People Living with HIV), som var i gang med en proces om at afdække begrebet og dets
operationalisering. Derved blev arbejdsgruppens arbejde linket op til internationale processer og bidrog med inputs til
den internationale debat, bl.a med udgivelsen af et faktaark om PHDP, som er blevet distribueret til internationale partnere. Hiv Danmark og HIV Europe har desuden valgt at sætte emnet på dagsordenen i deres organisationer og at arbejde strategisk med konceptet, direkte inspireret af gruppens arbejde.
•

Aidsnet-rapporten ”HIV/AIDS and the International Human Rights Treaty Bodies” (hvis udarbejdelse var inspireret af et
projektsamarbejde mellem Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, der udsprang af netværkssamarbejdet) har
været et effektivt instrument til at sætte fokus på at sikre menneskerettigheder i hiv/aids-arbejdet. Rapportens anbefalinger er blevet fremmet i FN-systemet og har resulteret i, at hiv/aids-resolutionen fra FN’s menneskerettighedsråds nyligt afsluttede session tog anbefalingerne fra rapporten til sig.

Lære hinanden at kende og lære af hinandens erfaringer: Ifølge medlemmerne har de stor gavn af at mødes og få et overblik
over hvem, der er deres ”kolleger” indenfor hiv/aids-feltet. Udover de sociale aspekter giver det mulighed for at netværke med
andre og få faglig sparring og inspiration, f.eks. gennem arbejdsgrupper, hvor man diskuterer faglige problemstillinger og drager
konkrete projekterfaringer frem.
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Fremhæv de vigtigste samarbejder eksternt f.eks.:
• Hvorledes er syd-partnere søgt inddraget i netværkets aktiviteter i Danmark?
• Hvilke samarbejdsrelationer og initiativer med andre netværk i Danmark har fundet sted?
• Hvilke nye typer samarbejder er etableret i nord og evt. syd i regi/affødt af netværkene?
• Hvordan har samarbejdet mellem forskere og praktikere udviklet sig, og er der opstået konkrete samarbejdsprojekter/initiativer?
Inddragelse af syd-partnere:
På årsmødets formøde, der sædvanligvis sætter fokus på et relevant fagligt område, blev der inviteret Syd-partnere fra en af
DMR-U’s afrikanske samarbejdspartnere, som fortalte om muligheder og forhindringer i hiv/aids-arbejde med kirkelige organisationer.
I forbindelse med et stort seminar på World AIDS Day, 1. december, afholdt af arbejdsgruppen ”Positive Health, Dignity and
Prevention”, blev der inviteret oplægsholdere fra Global Network on People Living with HIV, en organisation for hiv-smittede i
Zambia og en tilsvarende organisation i Kyrgyzstan.
I forbindelse med kampagnen ’Verdens bedste nyheder’ inviterede Aidsnet til møde med de to Global Fond ’Here I am’ ambassadører Joyce Kamwana, Malawi og Michael Gwaba, Zambia, som udover at være hiv/aids-aktivister i deres hjemlande, er levende eksempler på betydningen af hiv-medicinens udbredelse.
Samarbejde med andre netværk:
Aidsnet har afholdt seminarer i samarbejde med andre netværk og partnere: bl.a et seminar med titlen ”Considering men, love
and sex in HIV/AIDS programming” den 28. januar i samarbejde med ADRA, Enreca Health (Sundhedsforskningsnetværket) og
Institut for Menneskerettigheder.
I forlængelse af den internationale hiv/aids-konference i Wien afholdt Aidsnet i samarbejde med Aids-koordinationsgruppen
(netværk af danske hiv-organisationer) et meget velbesøgt efter-møde, som havde til formål at opsummere de store emner, der
kom op på konferencen, som præger den internationale hiv/aids-debat, og som medlemmer blev opdateret på.
Den 6. oktober afholdt Aidsnet, i samarbejde med AIDS-Fondet, Enreca Health og Copenhagen School of Global Health et seminar om microbicider på Københavns Universitet.
Aidsnet har desuden i samarbejde ICASO, GNP+ samt 8 andre globale/regionale hiv/aids-netværk viderformidlet og opfordret
sine medlemmer til at bakke op om anbefalinger vedrørende MDG6 samt om konkrete anbefalinger til selve formuleringen af det
såkaldte 'zero draft' til 'the MDG Outcome Document'.
Samarbejde etableret mellem medlemmerne:
Som nævnt har Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder samt MSF og AIDS-Fondet indgået samarbejder, der er direkte
affødt af at lære hinanden at kende gennem netværket.
Samarbejde mellem forskere og praktikere:
Samarbejdet med forskere er f.eks. blevet styrket gennem arbejdsgruppen ”Communication and Development” (med ADRA som
tovholder), der i foråret afholdt et stort seminar, hvor forskere og NGO-folk fremlagde deres resultater og diskuterede muligheder
for gensidigt samarbejde både gennem arbejdsgruppen og i øvrigt.
Netværket har en række forskningsinstitutioner som medlemmer og har et specifikt mål om at forbedre samarbejdet mellem
forskere og NGO’er. I rapporten ”Engaging Danish NGOs in Research for Health” af Hanne Lund Madsen (april 2010) fremhæves Aidsnet netop i forhold til at være gode til at koble sig til forskningsnetværk.
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Beskriv udviklingen i nye netværksformer og praksis (f.eks. Online arbejdsgrupper, temagrupper,
m.v.)
Netværket har lanceret en ny struktur med ”tovholderorganisationer”, der kan søge om midler til et relevant tema med tilhørende
aktiviteter. Dette initiativ er et forsøg på at reducere arbejdsbyrden for koordinatoren og samtidigt øge medlemmernes ejerskab
til netværkets aktiviteter.
En af netværkets tematiske arbejdsgrupper, om ”Positive Health, Dignity and Prevention”, har som nævnt indledt et samarbejde
og sparring med Global Network of People Living with HIV (GNP+) og UNAIDS, og er blevet inviteret til at deltage i en baggrundsgruppe under bl.a. UNAIDS, der skal udvikle ”operational guidelines” på området og ønsker at trække på konkrete programerfaringer.
2010 blev også året, hvor fortalervirksomhed kom mere i højsædet i netværket med en række forskellige initiativer, bl.a. et fælles
brev om genopfyldningen af den Globale Fond, et fælles høringssvar på UM’s nye udviklingspolitiske strategi samt UM’s Køreplan for ligestilling. Der har blandt medlemmerne været god opbakning til dette arbejde og interesse for at udnytte netværkets
potentiale som fortaler-platform (Se mere herom nedenfor)

10. Fortalervirksomhed
Hvilke fortalermålsætninger har netværket haft eller forfulgt i perioden (politik og debat)?
En af Aidsnets målsætninger er at kvalificere netværkets medlemmer til at deltage i fortalervirksomhed vedrørende hiv/aids og
udvikling og en række af de aktiviteter, der er beskrevet i denne rapport, har netop sigtet på at opfylde denne målsætning. Som
en meget konkret aktivitet, der er tilrettelagt med henblik på at kvalificere medlemmerne til fortalerarbejdet, kan desuden nævnes
et tracking studie vedr. Danidas anvendelse af hiv/aids-midler. Studiet er tilrettelagt i 2010 og resultaterne forventes i maj 2011.
Det er målet, at medlemsorganisationerne med dette studie er godt klædt på til at deltage i den diskussion, der forventes ved
offentliggørelsen af Danidas review af hiv/aids-indsatsen samt ved FN’s højniveaumøde om hiv/aids.
Med fortalerarbejdet har Aidsnet det overordnede fælles mål i fokus, nemlig at øge fokus og midler til hiv/aids-bistanden generelt, snarere end en prioritering af særlige indsatsområder. Aidsnets medlemmerne repræsenterer forskellige standpunkter i
forhold til hiv/aids-debatten, f.eks. mainstreaming versus målrettede indsatser, forebyggelse versus behandling og Aidsnet har
for at imødekomme denne mangfoldighed undladt at fastsætte meget specifikke målsætninger for fortalerarbejdet.
Vi har forsøgt at udnytte netværket som en platform for fælles fortalerindsats, fordi vi står stærkere som en større gruppe organisationer, end hvis de enkelte medlemmer individuelt reagerede.
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Hvilke fortalerstrategier har netværket brugt/anvendt i perioden:
• På hvilken måde og med hvilke midler har netværket søgt at sætte emner på den politiske
dagsorden og påvirket politiske aktører, processer og resultater (Politikudvikling)?
• På hvilken måde og med hvilke midler har netværket påvirket debatten indenfor ressourcebasen (Debat internt i miljøet)?
•

På hvilken måde og med hvilke midler har netværket påvirket debatten i den bredere offentlighed (Offentlig debat)?

Netværket har forsøgt at påvirke den politiske debat ved:
•

At udfærdige breve og høringssvar, f.eks. i forbindelse med vedtagelsen af den nye udviklingspolitik, MDG-topmødet,
Global Fund Replenishment samt Danidas Køreplan for ligestilling.

•

At arrangere dialogmøde med Danida og repræsentanter fra Folketingets Udenrigsudvalg vedr. den nye udvikingspolitik
og hiv/aids’s prioritering heri.

•

At deltage i UM-møder med ressourcebasen om f.eks. udviklingspolitikken. og har her forsøgt at influere på debatten og
sikret hiv/aids-hensyn.

•

At samarbejde med UM om den årlige erfaringsudvekslingsworkshop om UM’s innovative hiv/aids-pulje, som Aidsnet
arrangerer i samarbejde med UM. Her har netværket også faciliteret debatter om den fremtidige prioritering på hiv/aidsområdet.

Resultater af netværkets fortalerindsats:
Danmark
•

Hiv/aids blev skrevet ind i den nye udviklingspolitik. Emnet var ikke nævnt i det oprindelige udkast

•

Udviklingsministeren og et bredt udsnit af Folketingets partier har givet tilsagn om, at hiv/aids, trods en mere beskeden
plads i den nye udviklingspolitik, fortsat vil have samme høje prioritering i dansk udviklingspolitik som hidtil.

•

Danida har valgt at iværksætte et review af Damarks hiv/aids-indsats. Det skete netop på baggrund af en række henvendelse og spørgsmål fra Aidsnet og Aidsnets medlemmer

Internnationalt
• Anbefalingerne i Aidsnet-rapporten ”HIV/AIDS and the International Human Rights Treaty Bodies blevet fremmet i FNsystemet og har resulteret i, at hiv/aids-resolutionen fra FN’s menneskerettighedsråds nyligt afsluttede session tog anbefalingerne fra rapporten til sig.
•

Aidsnets medlemmer er på baggrund af arbejdet med ”Positive Health, Dignity and Prevention” blevet inviteret med i en
arbejdsgruppe under UNAIDS

Blandt medlemmerne
• Aidsnet har sat nye emner på dagsordenen, såsom konceptet ”Positive Health, Dignity and Prevention”, som bl.a.
UNAIDS netop havde lanceret som et vigtigt nyt emne på hiv/aids-dagsordenen.
Offentlig debat
• Netværket har bevidst ikke i samme grad prioriteret påvirkning af den offentlige debat, udover at invitere bredt til forskellige fyraftens- og debatmøder, og f.eks. publicere høringssvar på U-landsnyt, som når bredt ud i befolkningen.
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11. Kapacitetsudvikling
Hvilke strategier for kapacitetsudvikling anvender netværket (strategier for at styrke medlemmernes
kapacitet individuelt og organisatorisk)?
Netværket arbejder til stadighed på at opdatere medlemmernes faglige viden om hiv/aids, effektive og relevante metoder til at
arbejde med hiv/aids og nyeste forskning på området. Denne viden formidles via:
•
•

•

Hjemmesiden og nyhedsbrevet, der udkommer hver 14. dag,
Publikationer, herunder faktaark om ”Positive Health, Dignity and Prevention”, manualen ”Talking about HIV” om
hiv/aids-træning for sexarbejdere, analyserapporten ”HIV/AIDS and the International Human Rights Treaty Bodies” om
hvordan det internationale menneskerettighedssystem arbejder med hiv/aids i monitoreringen af de forskellige menneskerettighedskonventioner
Møder og seminarer, arbejdsgrupper, kurser og blogs herunder AIDS and Me-kurset inkl. et ToT-kursus og Facebookblog, hvor de deltagende Aidsnet-medlemmer under den internationale aids-konference i Wien i sommeren 2010 skrev
blog for at holde øvrige medlemmer orienteret om, hvad der foregik på konferencen og diskutere og kommentere.

To af Aidsnets tovholderfunktioner sigter netop på kapacitetsudvikling af medlemmerne. Den ene er en ’lyttepost’ funktion, der
sigter på at holde Aidsnets medlemmer orienteret om væsentlige nyheder, tendenser, og politiske begivenheder inden for
hiv/aids og udvikling og dermed ruste dem til at lave effektivt fortalerarbejde. Lytteposten monitorerer således den meget store
mængde nyheder og politiske processer og videreformidler det væsentligste til medlemmerne bl.a. via Aidsnets nyhedsbrev
Aidsnyt. Den anden vedrører forskningsformidling og sigter på at holde medlemmerne informerede om nye forskningsresultater
(medicinsk såvel som samfundsfagligt) med relevans for hiv/aids-arbejdet. Forskningsformidlingen sker også primært via
Aidsnyt.

Giv en vurdering af hvorvidt medlemsorganisationernes kapacitetsudvikling har været påvirket af netværkets aktiviteter? – dette må gerne illustreres ved eksempler.
I en interview-undersøgelse blandt medlemmerne nævner flere, at Aidsnet spiller en vigtig rolle i forhold til at holde dem fagligt
opdateret på hiv/aids-området. Flere organisationer har desuden nævnt, at denne viden anvendes direkte i tilrettelæggelsen af
programmer og projekter om hiv/aids.
Nogle medlemmer videregiver viden fra Aidsnyt til deres partnere i Syd. Et eksempel er information om, at den danske justitsminister har sat straffebestemmelsen om hiv i bero. Det vurderes at spredningen af denne nyhed kan påvirke beslutningsprocesser
også i andre lande
Som nævnt er resultat af arbejdsgruppen ”Positive Health, Dignity and Prevention”’s arbejde og seminaret på Word AIDS Day
har Hiv Danmark og HIV Europe valgt at sætte emnet på dagsordenen i deres organisationer og at arbejde strategisk med konceptet, direkte inspireret af gruppens arbejde.

På hvilke områder har netværket arbejdet med metodeudvikling og herunder rettighedsbaseret tilgang
(RBA)?
Eksempler på Aidsnets arbejde med metodeudvikling:
•
•

•

Arbejdsgruppen om ”Positive Health, Dignity and Prevention” har fokuseret på effektive metoder i hiv/aids-arbejdet. Rettigheder er et centralt punkt for dette koncept.
Kirkegruppen udveksler erfaringer med metoder til at arbejde med hiv/aids som kirkelige organisationer.
Arbejdsgruppen ”Communication and Development” har også fokuseret på metoder til at sikre effektiv kommunikation i
hiv/aids-arbejdet.
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Hvis muligt, giv eksempler på hvorledes medlemsorganisationernes organisatoriske læring og praksis
har været påvirket af netværkenes aktiviteter og tilgange – herunder ændringer i politik, praksis og
metoder (dette må meget gerne illustreres ved eksempler):
Som et eksempel har Hiv-Danmark besluttet at integrere ”Positive Health, Dignity and Prevention”-konceptet i organisationens
politik.

Hvis relevant, beskriv på hvilken måde netværket har forsøgt at bygge broer mellem netværksaktivitets-deltagernes kompetenceudvikling og medlemsorganisationens organisatoriske praksis?
Denne udfordring har været diskuteret i Aidsnets styregruppe. Styregruppen mener, at det først og fremmest er netværksaktivitets-deltagernes ansvar at sikre, at den kompetenceudvikling, der sker i netværket, faktisk indgår i den organisatoriske praksis.
De tilbagemeldinger vi får om, at viden og kompetencer fra netværket faktisk indgår i medlemmernes tilrettelæggelse af programmer og projekter, giver os også grund til at tro at videregivelsen til organisationerne sker i praksis.

Vidensdeling og kommunikation –
• På hvilken måde bidrager netværket til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)?
• Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet af netværket i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter).
Netværket udgiver som nævnt hver 14. dag et nyhedsbrev, der formidler ny viden og forskningsresultater til medlemmerne og
holder dem opdateret på hvad der rører sig i den internationale debat. Der er blevet foretaget en evaluering af formidlingen via
nyhedsbrevet, som viser stor tilfredshed med relevansen og brugbarheden af stoffet. 81,8% af medlemmerne læser nyhedsbrevet hver gang det udkommer.
Som tidligere nævnt har Aidsnet i perioden udgivet/tilrettelagt følgende publikationer:
•
•
•

•

”Mapping” af hvordan internationale menneskerettigheds- ”treaty bodies” har inkorporeret hiv/aids i sine anbefalinger.
Rapporten har fået stor international opmærksomhed, og er bl.a. blevet meget positivt modtaget i UNAIDS.
Manual om hiv/aids træning for sex-arbejdere, som bl.a. er blevet brugt i AIDS-Fondets projekt i Kenya.
4-siders faktaark om ”Positive Health ,Dignity and Prevention”
Et trackingstudie vedr. Danidas anvendelse af hiv/aids-midlerne er tilrettelagt
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12. Innovation
Beskriv eksempler på fornyelse og nytænkning i måderne som netværket fungerer på (netværkspraksis)
Netværket har i perioden afprøvet en ny struktur, hvor organisationer byder ind som tovholdere for et tema med en række tilhørende aktiviteter og er ansvarlige for den bevilling, de er blevet tildelt fra Aidsnet.

Har der været eksempler på social innovation1 i netværket i fht. netværkets tema (innovative løsninger
på udfordringerne). Hvis ja, beskriv hvordan netværket har faciliteret processer eller fora der har ført
til denne sociale innovation?
(Kommentar til formatet: usikker på hvad der kan kategoriseres som social innovation)

13. Årets tema – hvis relevant

14. Fakta box
Hvor mange % af deltagerne i netværkets aktiviteter var nye i netværkssammenhæng?

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

Kommentar til formatet: Usikker på
hvordan dette ønskes opgjort – f.eks.
gennemsnitlig procentvis andel af
hvor mange deltagere i hver aktivitet,
der deltager i en Aidsnet-aktivitet for
første gang, ud af det samlede deltagerantal?

ca. 40%

Hvor mange personer har deltaget i netværkets kapacitetsudviklingsak- Ca. 280 deltagere (afhængigt af
hvad der kategoriseres som kapativiteter?

citetsudviklingsaktiviteter, dog med
gengangere inkluderet).

Hvor mange % af medlemsorganisationerne har deltaget ved kapacitetsopbygningsaktiviteter?

Ca. 75%

Hvor mange besøgende har der været på hjemmesiden?

Hvor mange nyhedsbreve er sendt ud?

Da Aidsnet for nyligt har fået ny
hjemmeside, inkluderer statistikken på den nye side ikke besøgende i 2010.
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Hvor mange modtager nyhedsbrevene?

205 personer

DEL 2: Tematisk fokus og resultater
16. Effekt (Outcome og impact)
Giv en vurdering af netværkets bidrag til et eller flere af NGO-forums tematiske prioriteter:
Tema 5 under NGO-Forums strategiske prioriteteter for 2010-11 er defineret som ”hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheder” – Aidsnets aktiviteter bidrager dermed direkte til denne prioritet.

1

Her refereres specielt til social innovation, der defineres som udvikling af nyskabende måder at håndtere komplekse sociale
spørgsmål i spændingsfeltet mellem civilsamfundet, offentlige og private virksomheder – det er ideer der skaber forandring/løser problemer.
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Giv en vurdering af i hvilken grad netværkets eget mål/delmål (outcome) er nået:
Kapacitetsudvikling: Det vurderes, at Aidsnet i høj grad bidrager til at opkvalificere medlemmerne, som udtrykker, at de er
meget tilfredse med netværkets muligheder for bl.a. faglig sparring og opdatering på området. Medlemmerne får kendskab til ny
viden og metoder i hiv/aids-arbejdet, som de ellers ikke ville have fået. Kapacitetsudviklingen gælder også fortalerindsatser,
hvor Aidsnet har klædt medlemmerne på med relevant viden og indsigt i processer til at kunne påtage sig rollen som fortaler,
enten enkeltvis eller i fælles initiativer. Et eksempel på dette er dialogmødet med Danida-repræsentanter og politikere om udkastet til ny udviklingspolitik.
Erfaringsudveksling: Især arbejdsgrupperne har givet mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af forskelligartede organisationer. For eksempel har arbejdsgruppen om ”Positive Health, Dignity and Prevention” (PHDP) lavet oplæg om medlemmernes projekter med fokus på PHDP-elementer i projekterne og potentialerne for at styrke dette fokus. Også Kirkegruppen har
udvekslet erfaringer fra deres programmer og projekter om at arbejde med hiv/aids som kirkelige organisationer og de udfordringer, det indbærer.
Facilitering af samarbejde og koordination: Flere organisationer udtrykker, at de har nydt godt af at lære hinanden at kende
gennem netværket, og det har resulteret i samarbejder bl.a. mellem Red Barnet og Institut for Menneskerettigheder, og et samarbejde mellem AIDS-Fondet, Care og ADRA inspireret af Aidsnet-kurset ”AIDS and Me”.

Giv en vurdering af i hvilken grad netværket har bidraget til det overordnede udviklingsmål opstillet i
ansøgningen. (Hvis det er for tidligt at vurdere opnåelse af udviklingsmål angives det, hvorledes og
hvornår, en monitorering og rapportering heraf vil ske.)
Aidsnets overordnede mål er at katalysere en fortsat styrkelse af danske ngo’ers kapacitet til at udføre hiv og aids-aktiviteter af
høj kvalitet i lav-indkomstlande. Det er vores klare indtryk, at Aidsnet bidrager til denne målsætning ved at klæde medlemmerne
bedre på til at planlægge og gennemføre relevante og effektive hiv/aids-indsatser ved at præsentere og diskutere forskellige
metodiske tilgange og ny viden på området. Der er ikke afsat midler til en egentlig evaluering af netværket i 2011.

17. Resultater (output)
For hvert resultat udvælges og angives to, fortrinsvis kvantitative, indikatorer (samme som i ansøgning). For hver indikator angives oprindelige mål samt det faktiske resultat.
Indikator:
Resultat (output) 1:

Oprindeligt mål

Resultat

(Kommentar til formatet:
OBS: I ansøgningen var
indikatorerne, under pkt. 6,
ikke opstillet i forhold til
resultater men ifht. Netværkets 3 mål)

Resultat 2:
Resultat 3:
Resultat 4:
Analyse af resultaterne, herunder:
•
I hvilket omfang har netværket nået sine målsætninger (hvorfor – hvorfor ikke)
(Kommentar til formatet: Hvordan adskiller dette punkt sig fra punktet under nr. 16 ”Giv en vurdering af i hvilken grad netværkets
eget mål/delmål (outcome) er nået”?)

18. Problemer og justeringer
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Hvilke problemer har netværket måttet forholde sig til (uforudsete samt inden for forudsætninger og
risici, jf. ansøgning)?
Det har vist sig at være en større udfordring end forventet at opretholde energien i netværket uden den samme koordinatorstøtte
som tidligere, pga. nedskæringen i koordinatorstøtte i 2010. Omlægningen af strukturen til tovholder-organisationer har fungeret
fint – dog med det forbehold, at det har været svært at få organisationer 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 af organisationens kernekomptencer.

Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet, er blevet gennemført (punktform og begrundelse)?
Netværket ansøgte i efteråret 2010 om en budgetrevision, som blev godkendt. En af hovedårsagerne var et ønske om at omallokere uforbrugte midler til finansering af et tracking-studie af anvendelsen af den milliard kroner, som anvendes på hiv/aidsindsatser. Budgetmarginen blev også anvendt til at medfinansiere dette studie, som er udskudt til 2011 pga. en tilsvarende undersøgelse, som udviklingsminister Søren Pind annoncerede den 1. december, og som forudsætte en ændring af Aidsnets
undersøgelse og udsættelse af processen.
Enreca fik tildelt en bevilling som tovholder for forskningskurser, som ikke blev gennemført i 2010 men er udsat til 2011 (en ny
bevilling fra 2011-bevillingen er tildelt).

SAMMENDRAG
19. Sammendrag
Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af netværkets vigtigste resultater, problemer og læring i
den indeværende bevillingsperiode
Netværket har via arbejdsgrupper, udgivelser, møder, erfaringsudveksling, nyhedsbreve og faglige events givet sine medlemsorganisationer mulighed for 1) at opkvalificere deres arbejde med hiv og aids i lav-indkomstlande 2) at deltage aktivt i faglig
debat og advocacy 3) at møde nye samarbejdspartnere/kolleger blandt de andre medlemmer. Medlemmerne udtrykker overordnet set stor tilfredshed med netværkets aktiviteter. Den viden som medlemmerne har opnået via netværket er anvendt ved
organisationernes tilrettelæggelse af programmer og projekter.
Aidsnet har i perioden opnået markante politiske resultater i Danmark og internationalt.
Netværket har formået at tilpasse sig en ny bevillingsramme med færre koordinatortimer ved at indføre tovholderfunktionen,
hvor medlemmerne påtager sig opgaver mod beskeden refusion af omkostninger, og dermed har netværket sikret et relativt
højt aktivitetsniveau.

BILAG
Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget
Bilag 2: Medlemmernes involveringsgrad (arbejdsredskab)
Bilag 3a: Weighted Checklist – til koordinatorerne/styregrupperne, som kan bruges årligt til monitorering af netværkets funktioner.
Bilag 3b: Weighted Checklist – til netværksmedlemmerne som kan bruges årligt eller i sammenhæng
med en evaluering/review.
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