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Resumé
Fiskerinetværket (FFN) fremmer en ansøgning, der indebærer en udredning og en
oplysningskampagne med det formål at fremhæve den store betydning, det har at satse
på småskala-fiskeri i forhold til at opnå 2015 målene. Aktiviteten består af tre faser, hvor
den første er at udarbejde en omfattende rapport på baggrund af eksisterende viden om
emnet. Rapporten skal komme til at udgøre et vigtigt værktøj i den aktuelle og fremtidige
debat om konflikten mellem industrialiserede landes store fiskeri ved fattige landes kyster
og det lokale bæredygtige kystfiskeris muligheder for lokal forsyning. Anden fase omfatter
egne empiriske kerneeksempler uddyber og illustrerer rapporten. Projektet afsluttes med
en tredje fase med en debat og oplysningskampagne, som finder sted i det danske
fiskerimiljø. Se bilaget 17, ”Projektbeskrivelse”.
I to år har fiskerinetværket (FFN) modtaget Danida-støtte via Projektrådgivningens mininetværkspulje. I 2010 har FFN modtaget Danida-støtte via NGO-Forum til en faglig
konference om EU´s fiskeri politik, som blev afholdt den 7. december 2010 på
Christiansborg.
FFN bygger videre på de gode erfaringer, der blev opnået og arbejder mod de samme
mål som i 2010. Vi fortsætter i 2011 med følgende målsætning:
• at styrke den samlede faglige vidensbasis med henblik på at fremme kystfiskeriet.
• at styrke organisationernes viden og kapacitet i forhold til politisk lobbyarbejde. Et
centralt element i denne sammenhæng er at styrke FFN’s kapacitet til at videndele
og oplyse danske og internationale politikere, udviklings- og miljø organisationer,
erhvervsorganisationer inden for globale fiskeri-relaterede problemstillinger, samt
den danske offentlighed.
• at videreføre FFN's fortalervirksomhed og i samarbejde med Syd-partnerne at
udføre fortalervirksomhed overfor beslutningstagere i Syd såvel som i Danmark og
EU.
• at styrke FFN's netværk til organisationer og institutioner (herunder også
regeringsinstitutioner) verden over med specielt fokus på Europa.
Yderligere forventer FFN at intensivere netværksarbejdet ved 1) at søge om yderligere
netværksmidler i 2011; 2) etablere et sekretariat med en deltidsansat om muligt i 2011; og
3) indlemme flere nye danske NGO'er med interesse i fiskeri i netværket.

Dato:

Underskrift (ansvarlig person):

1. Aktivitetens tema
Det faglige tema
Fiskerifagligt Netværk (FFN) beskæftiger sig med kystfiskeri globalt med speciel fokus
på at fremme kystfiskeriet og derigennem bidrage til social og økonomisk udvikling i
kystsamfund verden over.
Behovet for netværksaktiviteten
På globalt plan har specielt kystfiskeriet fået meget lidt opmærksomhed set i forhold til
andre sektorer – for eksempel landbrug og minedrift. Fra internationale institutioners
side – inkl. World Bank (WB), International Monetary Foundation (IMF), Den
Europæiske Union (EU), United Nations Food and Agricultural Organisation (FAO) –
har kystfiskeriet i fattige lande fået alt for lidt støtte resursemæssigt, menneskeligt og
økonomisk, hvilket ses afspejlet i den nationale og internationale fiskeripolitik og
økonomiske politik. Over de seneste år er det gentagende gange blevet påvist, at
international fiskeripolitik og fiskeriaftaler har undermineret eksistensgrundlaget for
kystsamfund i Afrika, Asien og Latin Amerika. På baggrund af behovet for at sætte
fokus på den store betydning, som kystfiskeriet har for eksistensgrundlaget for de
kystnære samfund, er det vigtigt at oplyse om og dokumentere de negative sociale og
økonomiske konsekvenser, som det industrialiserede fiskeri har for kystsamfund.
FFN’s aktivitet bidrager til at sætte fokus på dette behov ved 1) at styrke FFN’s
vidensbase om fordelene og mulighederne ved kystfiskeri, 2) politisk, socialt og
økonomisk at dokumentere negative konsekvenser af bl.a. EU’s industrielle fiskeri for
kystsamfundet, 3) at styrke FFN’s samlede vidensbase omkring fiskeripolitik på globalt
plan og derved skabe bedre basis for at udføre fortalervirksomhed for fremme af
kystfiskeriet i fattige lande.
Temaet i forhold til de strategiske prioriteringer, som NGO-forum har opstillet
FFN har opbygget en stor viden om de internationale politiske processer i relation til
kystfiskeri – herunder logisk politisk sammenhæng (policy coherence). Denne viden vil
blive yderligere styrket med den foreslåede aktivitet. Desuden engagerer FFN sig i
internationale diskussioner og i netværk i Syd såvel som Nord.
Kystfiskeri som tema er specielt relevant i forhold til de aktuelle, globale fiskeripolitiske
problemstillinger, herunder illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishery), klimaændringer (den globale, industrielle
fiskerflåde er årsag til en betydelig samlet udledning af CO2, hvorimod kystfiskeri med
passive redskaber bidrager minimalt til den globale opvarmning), subsidier, f.eks. EU
subsidier til den europæiske fiskeflådes fiskeri i AVS-landene (Afrika, Vestindien og
Stillehavslandene), ødelæggelse af biodiversiteten og global handel med fiskearter
(herunder overudnyttede fiskearter, som kystsamfund i AVS-landene er afhængige af
ernæringsmæssigt). Millioner af fattige mennesker i kystsamfund verden over får deres
ernæring fra kystfiskeri, derfor kan vigtigheden af udvikling og støtte til kystfiskeri ikke
overvurderes i indsatsen for fattigdomsbekæmpelse og forsøget på at forbedre
fødevaresikkerheden – de største udfordringer i forhold til at opnå 2015-målene. På
baggrund af de overnævnte globale problemstillinger er projektets aktiviteter rettet

imod udvikling af FFN’s fortalervirksomhed og oplysning af den brede offentlighed om
tendenser, muligheder og udfordringer inden for kystfiskeri på internationalt plan.
I forhold til forskningsbaseret kapacitets-opbygning, bygger aktiviteten blandt andet på
analysen af den eksisterende praksis indenfor temaområdet, som bliver udformet til en
praktisk anvendelig rapport. Internationale erfaringer fra Syd vil understøtte kapacitetsopbygningen og udformning af rapporten med enkelte empiriske beretninger om
vellykket praksis (”best practice”).
Aktivitetens vinkling af temaet
Igennem styrket vidensbasis og netværk sætter FFN stor fokus på fortalervirksomhed
og på at fremme kystfiskeri på globalt plan – specielt i Afrika og Filippinerne - og
derigennem bidrage til social og økonomisk udvikling. Organisationerne i FFN
anvender desuden den forøgede viden på området i deres projektarbejde og
herigennem organisationsudvikling, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i
samarbejde med sydpartnere.
Organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til
aktivitetens tema
Landsforeningen Levende Hav (LLH) har arbejdet med udvikling af kystfiskeri i
Danmark, Kasakhstan og Eritrea i mere end 16 år. LLH’s kernekompetence er
metoden, som de kalder ”fisker til fisker” samarbejde, hvor LLH igennem projekter
arbejder tæt sammen med fiskere, aktuelt i Eritrea, med henblik på at styrke fiskernes
kapacitet til 1) at effektivisere kystfiskeriet og 2) kapacitetsopbygge lokale strukturer
således, at kystfiskerne får demokratisk indflydelse. Yderlige har LLH, som medlem af
EU-rådgivningsorganet, Long Distance Fleet Regional Advisory Council (LDRAC) en
vis indflydelse på internationale politiske beslutninger inden for forvaltning af marine
ressourcer og fiskeri.
People Uniting and Generating Aid for Development (PUGAD) har arbejdet med
udvikling af kystfiskersamfund i Filippinerne siden 2005. PUGAD’s kernekompetencer
inkluderer basisorganisering på mikroniveau af marginaliserede småfiskere og
kapacitetsopbygning af deres fiskerier, samt involvering af fortalervirksomhed på især
de politiske niveauer.
Afrika Kontakt (AK) har arbejdet med organisationsudvikling i kystfiskersamfund i
Sydafrika siden 2004. AK’s kernekompetence er at støtte bevægelser i
kystfiskersamfund til at blive bedre mobiliserede og organiserede og derved få
indflydelse på politiske beslutningsprocesser. En yderligere kompetence er AK's
netværk i Afrika til en lang række civilsamfundsorganisationer, samt forsknings- og
regeringsinstitutioner, der arbejder med fiskeri.
Kollektivt som netværk har FFN siden 2006 opbygget en solid viden og kompetence
inden for 1) vigtigheden af og mulighederne for udvikling af kystfiskeriet, 2)
international fiskeripolitik (herunder FAO’s rolle som international aktør og EU's
reformering af den Fælles Europæiske Fiskeripolitik), og 3) lobby- og
fortalervirksomhed til fremme af kystfiskeri igennem netværk med en lang række
internationale partnere.

Kampagne-arbejder i Danmark i form af konferencer i 2009 og 2010, oplysning til
offentligheden gennem medier, samt deltagelse i internationale workshops og
konferencer (e.g. i Bangkok og Bruxelles mm.) underbygger netværkets efterhånden
stærke kompetencer indenfor kampagne-arbejde og fortalervirksomhed i Denmark og
internationalt.
Temaets relation til organisationernes rolle som partnerorganisationer med
civilsamfundsorganisationer i Syd.
De seneste tre års samarbejde i FFN har styrket organisationernes viden og
kompetencer inden for 1) metoder til og vigtigheden af at støtte kapacitetsopbygning af
civilsamfundet indenfor kystfiskeri, 2) viden om internationale problemstillinger, så som
fiskerihandelsaftaler mellem EU og AVS landene, hvilket bevirker at vores partnere i
syd bedre kan udføre lobby- og fortalervirksomhed overfor deres beslutningstagere
såvel som på internationalt plan, og 3) styrkelse af netværk mellem Syd og Nord
organisationerne, såvel som på Syd-Syd niveau.

2. Baggrund og forberedelsesprocessen
forberedelsesprocessen
Forberedelsesprocessen for nærværende ansøgning
Forberedelsesprocessen har inkluderet en række møder over det seneste halvandet år.
Med afslutningen af en netværksaktivitet støttet via NGO-Forum var der bred enighed om
at fortsætte netværket med en ny række aktiviteter. Ved mødet i januar i år var der
enighed om at søge at fremme denne aktivitet.
Baggrunden for denne ansøgning er et ønske om at sætte EU’s fiskeripolitik og dens
negative konsekvenser højt på dagsordenen. FFN vil styrke sin position og påvirke EU’s
fiskeripolitik ved at sætte fokus på konflikten mellem det industrialiserede storfiskeri og det
lokale kystfiskeri. FFN har over de seneste tre år etableret sig som et betydeligt og
anerkendt netværk, der beskæftiger sig med kystfiskeri globalt, og det er FFN's klare
opfattelse, at netværket har et betydeligt potentiale som aktør på det internationale plan.
Tidligere støtte til FFN via Projektpuljen (tidligere Minipuljen)
I 2007 modtog FFN støtte fra Projektpuljen til et ”mindre netværk”. Journalnummer 07-459MN-JUL. Samlet bevilling DKK 499.329. ”Projektet” stoppede i november 2009.
De betydelige erfaringer som FFN har opnået under denne bevilling, og som netværket
bygger videre på, inkluderer:
•Studietur til Sydafrika for at lære af AK’s og dennes partner's erfaringer med
kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer.
•Èn uges seminar med afsluttende konference arrangeret af LLH. Tema var
kystfiskeriets karakteristika, muligheder for udvikling. Der var speciel fokus på kvinders
rolle i fiskeriet, globaliseringens påvirkning af sektoren og havmiljøet.
•PUGAD og AK’s seminar og konference om korruption og handelsaftaler indenfor
fiskeri. Med omkring 60 deltagere, heraf flere internationale deltagere fra
forskningsinstitutter, NGO'er og regeringsinstanser samt to EU parlamentarikere,
styrkede konferencen FFN’s kapacitet og omdømme som et netværk, der adresserer
internationale problemstillinger.

•Deltagelse

i internationale seminarer og konferencer, herunder en konference om
kystfiskeri i Bangkok i 2008 arrangeret af FAO. Konferencen styrkede FFN’s netværk
og bidrog betydeligt med viden om kystfiskeriet (forvaltning og politik) og dets enorme
betydning for fødevaresikkerhed i kystsamfund i ACP landene.
•På egen hånd arrangerede netværket en studietur til Nordjylland med seminar i
Innovative Fisheries Management, besøg hos Thorupstrand Kystfiskerlaug og
Hanstholm Havn.
•Deltagelse i to temadage om reformprocessen af den Europæiske Fælles Fiskeripolitik
i EU-kommissionen september 2009 og februar 2010.
Tidligere støtte til FFN via NGO-Forum
I 2010 modtog FFN støtte fra NGO-Forum til at arrangere en faglig konference om EU
fiskeripolitik. Journalnummer NF 108. Samlet bevilling 169.996,00 kr
Konferencen ”På rov i Afrikas farvande?” blev afholdt den 7. december 2010 på
Christiansborg, med oplæg af en EU parlamentariker, en tidligere departementchef og
chef-forhandler fra Mauritanien, samt chef for Fødevareministeriets fiskeripolitiske kontor.
Konferencen satte fokus på reformprocessen af EU's fiskeripolitik og i særlig grad i forhold
til EU's fiskeriinteresser i Afrika. Der var 120 deltagere fra NGO'er, forskningsinstitutioner
og ministerier. Med konferencen har FFN sat EU's fiskeri på den danske dagsorden,
hvilket ses reflekteret i mediernes dækning og danske folketingspolitikeres stigende
interesse for området. Der har været omkring 15 artikler i landets aviser omkring temaet,
herunder 3 i Politiken. DR radio har dækket temaet to gange i P1 med længere
udsendelser i Klima og Miljø. DR tv bringer i april en dokumentar i Horisont om EU's fiskeri
i Mauritanien. Yderligere, har SF kaldt ministeren i samråd i januar for at få klare svar om
den danske position på området.
Konferencen blev planlagt og implementeret af 7 nøglepersoner fra netværket og
oplysningsforbundet DEO. I alt er der brugt mere end 4 måneders fuldtidsarbejde til
planlægning, implementering og opfølgning på konferencen.

3. Aktiviteterne
ktiviteternes
rnes organisering

Opgave- og ansvarsfordeling imellem de deltagende organisationer
Der er tradition for, at hovedansvaret for gennemførelsen af de enkelte projekter går på
skift mellem de tre organisationer, dog således at AK og PUGAD f.eks. arbejdede sammen
om konferencen på Christiansborg. Dette skyldes praktiske omstændigheder, idet AK og
PUGAD er hjemmehørende i København, mens Levende Hav hører hjemme i Jylland
(Djursland). PUGAD og AK vil dog deltage i oplysningskampagnen, lige som projektet
lægger op til en opfølgende konference på Christiansborg i 2012, som der senere vil blive
fremsendt ansøgning om. Levende Hav tager hovedansvaret for dette projekt, mens AK og
PUGAD vil tage hovedansvaret for gennemførelsen af den planlagte opfølgende
konference.

Organisering af samarbejdet omkring de konkrete aktiviteter
Organisationerne er organiseret i FFN. Netværket har egne vedtægter, og hver
organisation vælger én repræsentant samt én eller flere suppleanter til netværkets
styregruppe.
Styregruppen vælger én koordinator, som bliver honoreret for at koordinere møder og
sikre implementeringen af de konkrete aktiviteter. Koordinatoren har også til opgave at
sikre den interne kommunikation og at der arrangeres opfølgningsmøder i netværket efter
deltagelse i de foreslåede aktiviteter.
FFN’s styregruppemøde i 2011 vedtog at LLH skal være valgt hovedansvarlig (”lead
agency”) for nærværende aktiviteter (se bilag 10, ”Referat for FFN’s styregruppemøde
d.16. januar 2011”).
Organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til udførelsen af
de konkrete aktiviteter
Både LLH og AK har en stor erfaring og kompetence med implementering af projekter, der
er støttet af Danida. LLH har siden sin grundlæggelse i 1995, og en række nøglepersoner i
foreningen i endnu 7-8 år før det, med stor succes gennemført en række
oplysningskampagner i Danmark om miljø, kystfiskeri såvel som fattigdomsbekæmpelse.
Den seneste oplysningskampagne med M/S Anton som flygtningeskib er under afvikling.
Her sejler fartøjet, i samarbejde med kunstneren Jens Galschiøt, til havnebyer med 70
flygtningeskulpturer som en tankevækkende kunstnerisk begivenhed. Kampagnens formål
er at oplyse offentligheden i Nordeuropa om, at sult og klimaforandringer medfører, at
millioner af mennesker må flygte fra deres hjemsted.
Netværkets koordinator udvælges af styregruppen. I udvælgelsen lægges der stor vægt
på, at personen har de nødvendige kompetencer for at sikre en professionel
kommunikationsgang på tværs af organisationerne.
I forhold til deltagelse i de konkrete aktiviteter, lægger styregruppen stor vægt på, at
deltagerne har følgende holdninger og kompetencer:
1. at deltagerne viser engagement og interesse for det faglige tema;
2. at deltagerne har kompetence til at deltage aktivt i debatterne i aktiviteterne;
3. at deltagerne følger op på aktiviteterne og efterfølgende giver skriftligt såvel som
mundtligt feedback i netværket.
Der bruges en konsulent til udførelsen af de konkrete aktiviteter
LLH vil som ”lead agency” ansætte en konsulent i en to måneders periode til affattelse af
en rapport om aktivitetens tema, til udarbejdelse af et kærneeksempel på en positiv
situation for lokalt kystfiskeri (case study). Samme konsulent vil udover den lønnede
periode bidrage med frivilligt arbejde.

4. Aktiviteternes
ktiviteternes målsætninger og målgruppe
Aktiviteternes målsætninger
1.
At samle viden om og at dokumentere politisk, socialt og økonomisk negative
konsekvenser af bl.a. EU’s industrielle fiskeri for kystsamfundet. At styrke FFN’s
vidensbase om fordelene og mulighederne ved kystfiskeri. Dette vil udføres gennem

litteraturanalyse og efterfølgende egne empiriske undersøgelser, som vil resultere i en
praktisk anvendelig rapport. At styrke FFN’s samlede vidensbase omkring fiskeripolitik
på globalt plan og derved skabe bedre basis for at udføre fortalervirksomhed for forsvar
og fremme af kystfiskeriet i fattige lande.
2.
At tiltrække offentlighedens og politikernes opmærksomhed til kystfiskeriet, som
er en fødevareproducerende sektor med lige så stor vigtighed som, for eksempel,
landbrug og minedrift. Gennem oplysningskampagne, at sætte kystfiskeriet højt på den
politiske dagsorden i Denmark og internationalt. Dermed at påvirke dansk, EU’s og
international fiskeripolitik i retning mod inklusion af gennemsigtighed, samt social og
økonomisk retfærdighed. Det er specielt den faglige viden omkring konflikten mellem
storskalafiskeri og småskalafiskeri, som er vigtig i forhold til denne målsætning.
Oplysningskampagnen og den faglige rapport om effekterne, som det internationale
industrielle fiskeri har på kystfiskersamfundene, skal ikke ses isoleret. De rammer ind i
FFN-aktiviteter på langt sigt, eksempelvis en konference, som planlægges afviklet af
FFN i 2012 for at følge op på konferencen 2010.
Målgruppen for aktiviteterne
1.De aktive i FFN's medlemsorganisationer. Denne målgruppe består af 1) de udvalgte
personer, som deltager i ”projektets” aktiviteter, og 2) de øvrige aktive deltagere i
organisationerne, som tilegner sig øget viden og kompetencer igennem afrapportering
og videndeling.
2.Den brede offentlighed med henblik på at fremme folkelig forståelse for
problematikken.
3.Udviklings- og miljø-NGO’er.
4.Danske og internationale politikere og det politiske system, EU-institutioner.
5.Erhvervsorganisationer.
6.I sidste ende – kystfiskersamfundet verden over.

5. Indikatorer og evaluering
Succeskriterier for de to målsætninger
1. FFN producerer en praktisk anvendelig rapport om konflikten mellem
storskalafiskeriet og kystfiskeriet på verdens plan.
2. FFN tilegner sig viden om vigtigheden af og potentialet ved kystfiskeriet på globalt
plan, samt indgående viden om konflikten mellem det industrielle fiskeri og
kystfiskeriet.
3. Organisationerne anvender den øgede viden til at udføre lobbyarbejde,
fortalervirksomhed og informationsarbejde i Danmark såvel som udenlands.
4. Oplysningskampagnen opnår bedre folkelig forståelse for problematikken og derfor
styrkelse af en opinion som kræver en retfærdig udnyttelse af fiskeriressourcerne til
gavn for kystfiskersamfundet.
5. Beskyttelse og fremme af kystfiskeriet i fattige lande er sat højt på den politiske
dagsorden i Danmark og/eller internationalt. Øget udviklingsbistand til kystfiskere i de
fattige lande.

Evaluering af netværket
Aktiviteterne i netværket vil blive afrapporteret mundtligt og evalueret af FFN's styregruppe
ved udgangen af støtteperioden ved et styregruppemøde. Referatet fra afsluttende
styregruppemøde, samt skriftlige afrapporteringer fra/artikler om individuelle aktiviteter vil
være lagt på LLH’s og FFN’s hjemmesider.

6. Aktiviteternes indhold og varighed
Netværksaktiviteterne er følgende:
1. Samle og systematisere litteratur og rapporter der belyser:
• problemerne med udenlandsk industrielt fiskeri, der fortrænger lokale kystfiskere og
svækker den lokale forsyning med fisk.
• fortrængning af kvinder fra ressourceadgang til lokal fiskehandel.
• sammenligninger af lokal beskæftigelsesgrad i forskellige fiskerityper.
• definition af ”industrielt fiskeri” og ”kystfiskeri”.
• kystfiskeriets udvikling i de lande, hvor EU har fiskeri partnerskabsaftaler.
• kystfiskeriets udvikling i lande, hvor beskyttelse af kystfiskeri formindsker
fattigdommen og øger beskæftigelsen. Hvis sådanne lande findes.
• problematikken vedrørende regulering og kontrol med såvel storskala fiskeri og
småskala fiskeri.
2. Best practice kerneeksempler:
Opsøge og beskrive 1 (eller flere) kerneeksempler på succesrigt kystfiskeri i forhold til
fattigdomsbekæmpelse og fødevaresikkerhed. Kontrastere det med studierne af
forarmelsen i de kystområder, der bliver ramt af stordrift.
Eget empirisk eksempelstudie (case study) på baggrund af et felt-besøg er vigtigt for FFN
kapacitetsudvikling i form af politisk indflydelse og lobbyarbejde. En eller flere
eksempelstudier af positive rammer for kystfiskeri vil demonstrere, hvordan en god
udvikling af kystfiskeriet påvirker/forbedrer lokale forhold, samt hvad er mulige retninger og
strategier for kystfiskeriets udvikling.
Hverken litteraturanalyse eller studieeksempler skal ses i isolation. De er sammen
relevante for FFN´s arbejde på langt sigt og bidrager til vores fremtidige aktiviteter såsom
en konference, som netværket planlægger at afvikle i 2012. Den fiskeripolitiske
konference i 2012 vil følge op på konferencen om EU’s fiskeripolitik, ”På rov i Afrikas
farvande?” afholdt den 7. december 2010 på Christiansborg.
Udredningsarbejdet inklusive eksempelbeskrivelserne bliver til en rapport på ca. 50 sider,
som vil foreligge på engelsk med dansk resume.
3. Oplysningskampagne:
Den afsluttende fase består i at planlægge og gennemføre en kampagne i Danmark om
emnet på baggrund af rapporten. Den vil beskæftige sig med behovet for ændringer i
fiskeri- og udviklingspolitik. Kampagnen retter sig endvidere mod mulighederne for at opnå

2015 målene. Kampagnen gennemføres i 2012 i forbindelse med Danmarks EU
formandskab. Under kampagnen vil der blive gennemført følgende aktiviteter:
• udgivelse og distribution af rapporten om småskalafiskeri i forhold til industrielt
storfiskeri (papir- og elektronisk udgave).
• oplysnings- og propagandarejse med Levende Havs kutter, Anton, forklædt som
flygtningebåd med kunstneren Jens Galschiøts 70 ”flygtninge” med offentlige møder
i fiskerbyerne Thyborøn, Hirtshals, Bønnerup, Rødvig og Nexø.
• formidlingsmøder og lobbyarbejde med politikere, organisationer og institutioner,
som er involveret i fiskeribistand.
• forelæggelse på Fiskerinetværkets opfølgende konference 2012.
• kronikker og artikler i de mest læste og de mest relevante medier, samt på
hjemmesider tilhørende FFN’s medlemsorganisationer, FFN’s samarbejdspartnere
og andre udviklings- og miljøorganisationer.
• interviews i radio- og tv-udsendelser.
Vi forventer stor interesse i fiskerbyerne for emnet. Det skyldes, at hvad der foregår i
danske og europæiske farvande afspejler, hvad der er i gang med at ske ved fattige
landes kyster. Overkapacitet og de store fartøjers udkonkurrering af kystfiskeriet, samt
indførelse af individuelle omsættelige kvoter har næsten totalt minimeret dansk kystfiskeri.
I Levende Hav ved vi, at det er et emne, som der er mange følelser forbundet med i
danske fiskesamfund, og derfor formodes det, at der vil være en stor interesse for emnet i
danske fiskesamfund. Vi forventer endvidere, at den debat vil vække stor interesse i lokale
medier og via dem vil debatten blive reflekteret på landsplan.
Endelig kan det tilføjes, at al NGO-virksomhed ikke alene bør foregå i hovedstaden eller i
de største byer, men bør også føres ud i ”udkantsdanmark”.

Aktiviteter
1.Analyse af
eksisterende
viden om
emnet.

Forventede resultat i forhold til målsætninger
Øget faglig viden i FFN omkring konflikt mellem
storskala-fiskeri og småskalafiskeri, fiskeriforvaltning og
fiskeripolitik, som vil udtrykke sig gennem effektivt
lobbyarbejde og øget politisk indflydelse.
Udgivelse af en rapport. Det forventes at rapporten
Juli – december skaber mere opmærksomhed om konflikten blandt
2011
danske og EU politikere, samt i offentligheden.
2.Best practice Øget kompetence til at udføre lobbyarbejde og
kerneeksempler fortalervirksomhed indenfor aktivitetens tema.
.
Udvidelse af rapporten med FFN’s egne empiriske
Oktobereksempler.
november 2011
3.OplysningsHøjere bevidsthed blandt offentligheden og politikere
kampagne.
om vigtigheden af at ændre EU's nuværende
fiskeripolitik, herunder reducere subsidierne til
Januar –
storskalafiskeriet, og at øge udviklingsbistand til
oktober 2012
kystfiskeri. Desuden forventes aktiviteten at skabe ny
interesse for FFN blandt danske NGO'er.

Ansvarlig(e)
Netværkets
koordinator i
samarbejde
med
styregruppen
Netværkets
lead agency –
LLH

Styregruppen
og koordinator.

Metoder og fremgangsmåder i forhold til kapacitetsopbygning, formidling,
vidensdeling og erfaringsudveksling.
Tre faser er planlagt. Fase 1 er den primære aktivitet, som vil styrke FFN’s viden,
argumentation og lobbyarbejde. Fase 2 styrker fase 1 med egne, empiriske eksempler.
Fase 3 udfører målrettet og målbare fortalervirksomhed på baggrund af resultater fra Fase
1 og Fase 2.
1.Litteratur om eksisterende viden om emnet vil blive samlet fra de mest fagligt
respekterede videnskabelige kilder gennem internet research, fra biblioteker, samt
gennem LLH’s faglige netværk. Efter FFN’s koordinator har forberedt udkast af
rapporten, vil den blive læst og kommenteret af styregruppen.
2. Kerneeksempel(ler) udvælges på baggrund af den viden, som bliver samlet under
litteraturanalysen, dvs. ca. en eller to måneder efter litteraturgennemgangen
påbegyndes. LLH er allerede godt i gang med at samle den relevante faglige litteratur.
Kerneeksempler vil udgøres af erfaringer fra LLH’s arbejde i henholdsvis Eritrea og
Kenya. Et tredje vil blive udvalgt og besøgt. Inden afrejsen vil der blive samlet så
mange oplysninger om sagen som muligt med henblik på at gøre feltarbejdet mere
effektivt. Feltdata vil bygge på kvalitative interviews med lokale kystfiskere, forskere,
udviklingsarbejdere og politikere. Disse data vil blive holdt sammen med tilgængelige
lokale og internationale statistikker.
3.Oplysningskampagne. Se ovenfor, under ”Aktiviteternes indhold”.

7. Evaluering og vidensdeling
Evaluering af aktiviteterne
Som i den forrige netværksperiode – støttet af NGO-Forum – vil det blive pålagt
deltagerne i netværkets aktiviteter at 1) udarbejde skriftlig rapport (i form af artikler til
website, aviser mm, eller en mere formel skriftlig rapport til internt brug i FFN).
Denne afrapportering vil danne grundlag for styregruppens evaluering af netværket.
Set i lyset af det relativt beskedne budget for aktiviteterne, mener FFN, at en ekstern
evaluering vil være en for stor budgetpost relativt set. Den tidligere periode støtte af
Projektpuljen var evalueret af en ekstern konsulent. Prisen for evalueringen var DKK
13.000 for en samlet bevilling på DKK 499.000.
Inddragelse af organisationerne i evalueringen
Som beskrevet ovenfor, er det deltagerne fra de forskellige organisationer, som har
ansvaret for at afrapportere efter deltagelse i aktiviteterne. Efterfølgende vil styregruppen,
med mindst én repræsentant fra hver netværksorganisation, evaluere indsatsen.
Formidling af resultater, viden og erfaringer
Formidling internt
Ved oplysningskampagnen forventes det, at personer fra hver netværksorganisation
deltager. Herved forankres resultater, viden og erfaringer internt i netværket. Desuden,

som beskrevet ovenfor, vil formidling af viden naturligt ske gennem fællesevaluering af
aktiviteterne.
Opdatering af hjemmeside (www.fiskeri.org) vil ligeledes indgå som en del af den interne,
såvel som eksterne formidling.

Formidling eksternt
Resultater, viden og erfaringer formidles eksternt gennem artikler til hjemmesider og trykte
medier som en del af deltagernes afrapportering.
Endelig vil vidensdeling i forbindelse med deltagelse i oplysningskampagnen også udgøre
en del af den eksterne formidling. Den løbende dialog med øvrige
organisationer/institutioner er en central del af formidlingen af viden og erfaringer.
Styrkelse af organisationernes viden/kompetence til at forbedre arbejdet i Syd
Den øgede viden, som organisationerne løbende tilegner sig ved deltagelse i aktiviteterne,
er central i forhold til at forbedre projektarbejdet i Syd. Med en større viden omkring de
faglige temaer - i særdeleshed de større politiske problemstillinger så som EU's handelsog fiskeripolitik, konsekvenser for lokale kystsamfund, samt forsøget på at finde
hensigtsmæssige politiske løsninger – er organisationerne bedre rustet til at støtte
sydpartnerne fagligt således, at de kan rejse politiske problemstillinger overfor 1) deres
målgrupper på græsrodsniveau, og 2) beslutningstagere på lokalt, nationalt og
internationalt niveau.
FFN anser det for en vigtig opgave at samarbejde med sydpartnere omkring de store
globale problemstillinger. Når subsidier til den europæiske fiskeriindustri (f.eks. via EU's
fiskeriaftaler) har store negative konsekvenser for kystfiskersamfund og fiskebestande, så
er det en absolut nødvendighed at samarbejde med vores partnere i syd, således at vi i
fællesskab kan stille beslutningstagerne til ansvar – i Syd, i Nord såvel som i de globale
institutioner.

8. Fremtidsperspektiv
Som udtrykt i den sidste ansøgning til NGO-Forum om støtte, har FFN ønsket fra og med
2011 at styrke netværket yderligere ved at ansætte en deltidskoordinator. Denne intention
er delvist kommet til realisation i forbindelse med ansættelse af en fuldtids
udviklingsprojektkonsulent i LLH under løntilskudsordning. Efter aftale mellem LLH og de
andre to medlemsorganisationer i FFN, bruger konsulenten en del af sin arbejdstid på
arbejdet i FFN, specielt i forbindelse med LLH’s koordinatorrolle. Den ansatte arbejder i
København, hvilket er en praktisk fordel for samarbejdet.
I de kommende år vil FFN fortsætte med at udvikle arbejdet mere i strategisk henseende
for at sikre kvaliteten og effekterne af netværksarbejdet. Dette vil bevirke, at FFN i
stigende grad vil blive et vigtigt netværk i international sammenhæng, som kan give et
betydeligt bidrag for at opnå netværkets vision.

9. Øvrige relevante oplysninger vedrørende projektet
Vi anser det for vigtigt at gøre opmærksom på, at 2012 er året, hvor EU’s fiskeripolitik, og
altså herunder linjerne for EU’s fjernfiskeripolitik, skal fastlægges for de næste 10 år. Den
skal besluttes under dansk formandskab. 2012 bliver antagelig også året, hvor en
bæredygtig udnyttelse af verdens fødevareresurser kommer til debat, da det er 20-året for
Rio-mødet i 1992. Såvel udredningsarbejdet som kampagnen må forekomme yderst
relevante i den forbindelse. Der bliver god brug for det, vi ansøger om.
Vi vil desuden fremhæve en gang til, at den udredning, rapport og oplysningskampagne
om konflikten mellem det grænseoverskridende, internationale, industrielle fiskeri og det
naturskånsomme lokalt baserede kystfiskeri og den tilknyttede oplysningskampagne, som
vi hermed søger støtte til, ikke skal ses isoleret. Disse aktiviteter indgår i det Faglige
Fiskerinetværks fortalervirksomhed på lang sigt.

10.

Bilag

Bilags oversigt:
Bilags
Bilagstitel:
nr.
1
Levende Hav – Vedtægter
2
Levende Hav – Årsberetning 2010
3
Levende Hav – Revideret regnskab 2010
4
Levende Hav – Redegørelse
Redegørelse for kapaciteten til at være lead
agency
5
Liste over netværkets medlemsorganisationer (+ kort
redegørelse for
for deres arbejde i forhold til det valgte tema)
6
FFN – Vedtægter
7
FFN – Liste over tidligere bevillinger for FFN
8
FFN – Liste
Liste over navne på medlemmer i Styregruppen
9
FFN – Referat
Referat fra stiftende generalforsamling
10
11
12

FFN – Referat
Referat fra styregruppemøde,
styregruppemøde, 1616-0101-2011 (dokumentation for
valg af ansvarlig organisation)
FFN – Koncept
Koncept papir
Levende Hav – Navn
Navne
avne på bestyrelsesmedlemmer

13

FFN – Re
Referat fra generalforsamling 2009

14

FFN – Budget for nærværende projekt

15

FFN – Strategi
Strategi 2011

16

FFN – Evalueringsrapport 2010

17

FFN – Projektbeskrivelse 2011

18

FFN – Forside med underskrift

