Rapporteringsformat – Årsrapport/afsluttende rapport for kapacitetsudviklingsinitiativer

Afsluttende narrativ rapport
KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER
Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning til støtte af kapacitetsudvikling af danske civilsamfundsorganisationer forvaltet af NGO FORUM. Skemaet bedes udfyldt elektronisk i Word og fremsendt elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på
pts@ngoforum.dk.
Skemaet udfyldes i et kortfattet og præcist sprog – eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form
ikke overskride 3 sider (eksl. forsiden og bilag).
Generelle oplysninger og finansiel rapportering
1. J.nr.

NF 118

2. Initiativets navn og kontakt person

Fiskerifagligt Netværks Kapacitetsopbygningsinitiativ bestående af følgende aktiviteter: 1) Udarbejdelse af en rapport. 2) beskrivelse af emperiske kerneeksempler, samt 3) en oplysningskampagne og fortalervirksomhed i det danske fiskerimkiljø.

3. Værtsorganisation

Landsforeningen Levende Hav

Adresse, postnummer og by

Hemmedvej 59, 8585 Glesborg

Kontaktperson (navn og email)

Knud Andersen knud@levende-hav.dk

4. Projektperiode for bevillingsaftalen

Start (dag/måned/år)

01-06-11

Afslutning (dag/måned /år)

31-10-12

5. Rapporteringsperioden
6. Samlede omkostninger
(i DKK – inkl. administrationsvederlag)

7. NGO FORUMs bidrag til projektet
(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)

8. Andre finansieringskilder (medfinansiering)

Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt)

Faktisk

209.934 kr.

211.571 kr.

Ifølge bevillingsgrundlag (kontrakt)

Faktisk

209.934 kr.

209.934 kr.

Ifølge bevillingsgrundlag (Godkendt
budget)

Faktisk

(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)

1.637 kr.

9. Koordinator timer/uge

Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed
10. Planlægning og samarbejde
Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne?
Projektet blev planlagt og fulgt op på møderne mellem Fiskerinetværks deltagere, hvor udviklingen blev drøfteet.
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Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne?
Eva Munk-Madsen har afgivet følgende rapport:Fiskeri for fattigdomsmålene - Småskala

fiskeri viser vejen frem.
Udredningsarbejdet der gik forud for Fiskerinetværkets kampagne for 2015-målene forløb over al
forventning.
Litteraturstudiet blev gennemført i månederne december 2011 til februar 2012. Det blev påbegyndt i Danmark/Canada og afsluttet på ICSF’s (International Collective in Support of Fishworkers) dokumentationscenter i Indien. To feltstudier blev gennemført af henholdsvis konsulent
Eva Munk-Madsen i Tamil Nadu, Indien og af to masterstuderende fra RUC Helga Mathiassen
og Anders Barfod i Ghana.
Feltstudierne bragte helt friske empiriske case-beskrivelser og analyser fra to verdensdele ind i
udredningsrapporten. Materialet i sig selv gav helt nødvendige indspil til analysen, forståelsen og
konklusionen i rapporten: at små-skalafiskeri brødføder millioner af mennesker der ikke har andre muligheder for at skabe levebrød, i modsætning til stor-skalafiskeriet der skaber meget få
levebrød og udhuler ressourcegrundlaget for småskalafiskeriet. Arbejdsintensiteten i småskalafiskeriet er en meget vigtig fordelingsmekanisme, der sikrer, at de begrænsede fiskeressourcer
kommer flest mulig mennesker til gode.
Feltstudierne var også et eksemplarisk netværksarbejde, der knyttede forbindelse mellem personer og organisationer i Ghana, Indien og Danmark. Mere end 20 personer har i forskelligt omfang og på forskellig vis bidraget til rapporten. Mens Eva Munk-Madsen var ansvarlig for det faglige indhold var Knud Andersen, LLH’s formand koordinator for produktionen fra sin post i Danmark, mens case-studierne forløb på to andre kontinenter.
Udover den engelsksprogede rapport blev der udarbejdet en folder med hovedbudskaberne fra
udredningen. Der blev også produceret et powerpointoplæg til brug ved kampagnemøderne i de
danske havne. Oplægget blev først præsenteret af Eva Munk-Madsen i Hirsthals på kampagnens første folkemøde. Knud Andersen holdt de senere oplæg på kampagnens folkemøder i
Bønnerup Strand, Rødvig og på Bornholm.
Rapporten er relevant for samarbejdspartnerne i Indien og Ghana, samt for studerende og den
interesserede almenhed. Dele af den indgår nu i undervisningen på sociologi-studiet på Århus
Universitet. Den korte produktionstid giver rapporten høj værdi, feltmaterialet blev indsamlet i februar/marts og i april lå rapporten færdigtrykt.
Det store billedmateriale blev blandt andet brugt til at producere to fotobøger til lokalsamfundene
i Tamil Nadu der indgik i undersøgelsen. Den lokale fiskeribefolkning læser ikke engelsk og det
var derfor en måde at tilbagegive nogle resultater til de lokale landsbyråd.
Edmonton, 21. september 2012, Eva Munk-Madsen, PhD
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Hvem deltog i aktiviteterne og hvorfor var det vigtigt at bringe dem sammen?
Angående selve tilvejebringelse af rapporten og de deri i inddragne er nævnt ovenfor. Oplysningskampagnen fandt
sted i 4 fiskeribyer: Hirtshals, Bønnerup, Rødvig, samt Allinge på Bornholm i forbindelse med Folkemødet dér. Mødet
på Bornholm var dog finansieret fra anden side, men hører dog med til erfaringerne. I hver af byerne var Levende Hav
tilstede med ”Flygtningebåden” i havnen i 3-4 dage i forbindelse med en weekend. Fredag aften var der offentligt møde med powerpointbilleder fra rapporten og foredrag med efterfølgende diskussion. På møderne deltog fiskere og
fiskeriengagerede. I Hirtshals bl.a. en fiskeskipper, der er formand for det af fødevareministeren nedsatte ”Kystfiskerudvalg”, samt ministeriets kystfiskerkonsulent og på Bornholm bl.a. formanden for Danmarks Fiskeriforening og også
direktøren for samme organisation. Levende Havs kutter, Anton, som flygtningebåd blev besøgt af mange hundrede
mennesker og på Bornholm af tusinder. Her i blandt var der mange, som udviste stor interesse for rapporten og som
ønskede at høre mere om den. En hel del fiskere blev inviteret om bord til en dybere snak over en kop kaffe.
Det lykkedes netop at drage paralleller mellem konsekvensen af kapitaliserede, omsættelige fiskerettigheder, som de
er indført i Danmark, og køb af fiskerettigheder i den fattige del af verden. Det har f.eks. på Bornholm betydet, at der
nu kun er ganske få fartøjer tilbage, at der praktisk talt ikke landes fisk på øen og at øens fiskere i dag kun ejer en lille
del af fiskerettighederne i Østersøen. Det er det samme, som er resultatet af industrialiserede landes opkøb af fiskerettigheder i den fattige del af verden. Denne viden finder vi det særdeles vigtig at sprede i fiskermiljøet og i øvrigt i
den danske offentlighed og det synes at lykkes.
11. Kapacitetsudvikling
Hvis muligt, beskriv hvordan de deltagende organisationer (og ikke kun de enkelte medarbejdere) har brugt den viden/de metoder, som er blevet præsenteret gennem aktiviteterne. Brug gerne eksempler til at illustrerer dette.
Rapporten er blevet anvendt i rigt mål af alle Fiskerinetværkets organisationer. - og særlig i det internationale arbejde.
Således har deltagerne i den workshop, som Fiskerinetværket afholdt i marts fået rapporten, den er
blevet delt ud på en international kystfiskerkonference på Filippinerne og alle organisationer har anvendt den som dokumentation på fler møder om EU`s fjernfiskeripolitik i Brüssels . På en netop afholdt konference om ”post2915 på Cypern”, vakte rapporten stor interesse.
Vidensdeling og kommunikation –
 På hvilken måde har initiativet bidraget til læring gennem identifikation og formidling af fagspecifikke ressourcer, kommunikation og disseminering (filtering)?
 Anfør vidensprodukter, som er udarbejdet i bevillingsperioden (herunder eventuelle studier, metoder, guidelines, best practices, reviews og evalueringsrapporter).
12. Innovation og nytænkning
Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis):
13. Fortalervirksomhed
Hvis relevant, beskriv kort hvilke fortalermålsætninger de samarbejdende organisationer har haft eller forfulgt i perioden (politik og debat) og hvilke resultater er opnået?

Aktiviteter og resultater
14. Fakta box1
Antal åbne/offentlige arrangementer

4

Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer

ca. 80 i møder
ca. 10.000 ved Flygtningebåden

Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde
med anden organisation)
1

1

Der skal kun udfyldes hvor det er relevant. Er der f.eks. ikke afholdt konferencer skrives N/A
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Antal deltagere i større konferencer

280

Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning)

1

Antal deltagere i kursus/workshops/træning

35

Antal persondage (antal deltagere * antal dage)

3 dage

Antal faste medlemmer i temagrupper/arbejdsgrupper/netværksgrupper

15. Resultater
For resultatrapportering bruges rapporteringsformatets bilag 2.
Med udgangspunkt i resultaterne gives en vurdering af i hvilken grad målene opstillet i ansøgningen er nået. Brug
gerne eksempler fra interne evaluerings/refleksions sessioner.
Med rapporten vurderes, at målet med denne er nået til fulde. Målene i forbindelse med oplysningskampagnen blev
delvist nået, men den danner et godt fundament for det videre oplysningsarbejde.
16. Opfølgning
Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)?
På et møde i styregruppen afholdt den 18. september evalueredes projektet og lysten til at fortsætte samarbejdet i
Fiskerinetværket bekræftedes. Det besluttedes at inddrage flere aktivister i arbejdet omkring netværket.
17. Problemer og justeringer
Hvilke problemer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden?
De geografiske afstande mellem Jylland og København hæmmer samarbejdet. Lidt humoristisk må vi konstatere, at
der er længere fra København til Jylland end der er fra Jylland til København.
Hvilke eventuelle justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført (punktform og begrundelse)?
Vi havde fuldstændig underbudgetteret trykkeudgifterne.

SAMMENDRAG
18. Sammendrag (max 1/3 side)
Skriv et kortfattet sammendrag (vurdering) af de vigtigste resultater, problemer og læring i bevillingsperiode (max. 1/3
side). Formålet er at sammendraget kan føde direkte ind i den fælles rapportering for puljen til støtte af kapacitetsudvikling (se evt. sidste års rapport på: http://www.ngoforum.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=61
Hovedproduktet: ”Smaal-scale fisheries showing the way forward!” er efter vor vurdering blevet særdeles vellykket
og det er da også blevet meget rost fra mange sider, lige som rapporten har vagt stor interesse. Også den lille folder
på dansk, der samler op på rapportens hovedkonklusioner, har været et godt værktøj i Fiskerinetværkets og navnlig
Levende Havs turné med Flygtningebåden i år, hvor vi foruden de tre fiskerihavne, som er indbefattet i dette projekt
har været mange steder i Danmark, samt i Stavanger i Norge og i Stockholm, hvor vi var inviteret til byens kulturfestival. Begge steder var der stor interesse for folderen, som fik adskillige til at spørge efter selve rapporten. Rapporten har været til særdeles stor nytte i netværksorganisationernes internationale arbejde og ikke mindst i forbindelse
med fornyelsesprocessen af EU´s fiskeripolitik for de næste 10 år. Det har været yderset relevant, at rapporten har
været relateret til FN´s 2015-mål. Møderne og tilstedeværelsen i de fire fiskerihavne har ført til en dialog med udøvere af det danske kystfiskererhverv, hvilket har været en kilde til erkendelse for fiskerne og også i høj grad vigtig for
Fiskerinetværkets troværdighed. Levende Hav bliver gang på gang konfronteret med, at der er ringe opmærksomhed
på det internationale storskalafiskeri og dets ødelæggende virkninger, når det gælder om at bekæmpe fattigdom,
måske fordi emnet underordnes landbrugssektoren problematikker. Vi har flere gange bemærket, at rapporten har
været et godt værktøj, når vi i internationale fora har gjort opmærksom på dette.

BILAG
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Bilag 1: Format for finansiel rapport i forhold til oprindelig budget.
Bilag 2: Resultat rapportering
Andre dokumenter der kan være relevante som bilag:
- Program for større aktiviteter
- Deltagerliste
- Sammendrag af evalueringer
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