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 121

2. Initiativets navn og
kontakt person

Fiskerifagligt Netværk 2012

3. Værtsorganisation

PUGAD

Adresse, postnummer og by

Corneliusmindevej 8, 2770 Kastrup

Kontaktperson (navn og email)

Einer Lyduch,

4. Projektperiode for bevillingsaftalen

Einer Lyduch

eily@niels.brock.dk

Start (dag/måned/år)
01/02/2012

Afslutning
(dag/måned
/år)
30/06 2012

5. Rapporteringsperioden

30/06 2012 – 30/09 2012

6. Samlede omkostninger

Ifølge bevillingsgrundlag
(kontrakt)

Faktisk

(i DKK – inkl. administrationsvederlag)

551.050

469.270

7. NGO FORUMs bidrag til
projektet

Ifølge bevillingsgrundlag
(kontrakt)

Faktisk

(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)

150.138

150.133

8. Andre finansieringskilder (medfinansiering)

Ifølge bevillingsgrundlag
(Godkendt budget)

Faktisk
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(i DKK – inkl. Administrationsvederlag)

400.822

319.117

9. Koordinator timer/uge

4 uger

4 uger

Samarbejde, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed
10. Planlægning og samarbejde
Beskriv hvordan de samarbejdende organisationer deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne?
Organisationerne i Fiskerifagligt Netværk (Afrika Kontakt, PUGAD og Levende Hav)
har igennem flere år samarbejdet omkring temaerne for denne indsats. En lang række tidligere aktiviteter samt styregruppe mødet ligger til grunds for planlægningen
af indsatsen. Aktiviteterne har primært være gennemført af PUGAD og Afrika Kontakt, idet Levende Hav har brugt deres resourser på egen kampagne der har løbet
samtidig.
Beskriv hvordan eksterne samarbejdspartnere har deltaget i planlægning og udførelse af aktiviteterne?
I forbindelse med planlægningen af indsatsen har der været tæt samarbejde med
DEO og NOTAT. Begge organisationer tilkendegav interesse i at deltage og afsætte
menneskelige resurser til gennemførelsen af aktiviteterne. DEO har bidraget betydelig i forbindelse med afviklingen af konferencen. NOTAT har bidraget økonomisk og
med menneskelige resurser (rekaktionsarbejde) til at udgive en dansk samt engelsk
version af magasinet. Dette er ikke reflekteret i budgettet men opgøres til et 'in kind'
bidrag på 100.000 kr. fra NOTATs side.
OCEAN2012, Coalition for Fair Fisheries Arrangements, International Collective in
Support of Fishworksers og German Church Aid har alle bidraget til at sikre en relevant faglig vinkling af konferencen.
EED og Naturskyddsforeningen har bidraget økonomisk til at sikre bredere syddeltagelse. Samlet set har de to organisationer finansieret 4 yderligere syddeltagere.
Dette er ikke medholdt i budgettet, idet det oprindelige budget ikke inkluderede disse udgifter.
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Hvem deltog i aktiviteterne og hvorfor var det vigtigt at bringe dem sammen?
FFNs sydpartnere, Masifundise, Coastal Links og Tambuyog deltog i konferencen.
Konferencen og sideløbende aktiviteter (støtte økonomisk fra anden side) har bidraget til en bedre forståelse af problematikkerne og de parallelle tendenser i hhv.
Filippinerne og Sydafrika. Det har tillige styrket samarbejdet og den faglige viden om
problematikken i en Filipinsk og Sydafrikansk kontekst for FFN og syd organisationerne.
En lang række af de centrale organisationer inden for globalt kystfiskeri deltog i konferencen, inkl. World Forum of Fisher Peoples (WFFP), Word Forum of Fish Harvesters
and Fishworkers (WFF), International Collective in Support of Fishworkers (ICSF), German Church Aid (EED). Disse er alle blandt de absolut mest fremtrædende organisationer på globalt plan indenfor området. Deres deltagelse har hæjnet kvaliteten i
konferencen og har styrket samarbejdet på tværs og mellem Fiskerifagligt netværk
og de enkelte organisationer.
Desuden deltog en lang række deltagerer fra øvrige organisationer, som arbejder
med fiskeri, herunder Verdensnaturfonden og Greenpeace. Deres deltagelse har
styrket dialogen til trods for forskellige tilgange og holdninger til fiskeripolitiske problemstillinger.
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.
Konferencen samt NOTAT magazinet har sat fokus på et centralt tema indenfor fiskeripolitik: Privatisering og markedsgørelse af havets resurser. Vigtigheden at dette
tema er tydeligt illustreret af 1) at denne tilgang medfører koncentration af fiskerettigheder på få hænder med ekspropriering af fiskere til følge (90% af kystfiskerne
i Sydafrika mistede deres rettigheder da dette system blev indført) og 2) at Verdensbanken netop har lanceret Global Partnership for Oceans som bygger på privatisering og markedsgørelse af havets resurser og forventes at mobilisere 1.5 millarder
US dollars over en 5-årig periode.
Temaet er generelt overset og negliseret i udviklingsmiljøet, og det har været af
enorm betydning at deltagerne, læserne af NOTAT og seerene til vores Youtube-film
har fået ny viden inden for området.
Tambuyog og Masifundise arbejder begge videre med temaet i deres daglige arbejde i den forstand at privatisering udgør en reel trudsel for eksistensgrundlaget for
millioner af mennesker fra kystsamfund i det Globale Syd.
Masifundise har videreformidlet internt i organisationen og ekstern til omkring 70
CBOs og NGOs fra hele Afrika. Tambuyog har inkluderet temaet ved en national konference om fiskerilicens med deltagere fra regeringsinstanser, kystfiskere mv. i Filippinerne.
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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).
Oplæg og efterfølgende diskussion ved konferencen; læsere af NOTAT og seere af
Youtube-film har fået øjnene op for vigtigheden af temaet og styrket deres faglige viden herom.
Mere end 1000 personer har set youtube-klippene om konference-temaet.
I omegn af 1300 magasiner (engelsk udgave) er omdelt verden over. I Bruxelles at
der distribueret omkring 600 eksemplarer iforbindelse med en lang række aktiviteter
inkl. OCEAN2012 gruppemøde, parlaments høringer mm.
12. Innovation og nytænkning
Beskriv eksempler på nytænkning i måderne aktiviteterne er gennemført (samarbejdspraksis):
Fiskerifagligt Netværk har bygget videre på viden og erfaring fra tidligere aktiviterer
og ved at bruge et stort, international netværk i planlægningen af konferencen og
udarbejdelse af NOTAT.
Der var fra start sat store ambitioner for aktiviteterne. Hvis man kan tale om
'nytænkning', så ligger det i at Fiskerifagligt Netværk bygger på eksisterende intern
viden og kapacitet, arbejder kritisk i forhold til de faglige temaer, og henter ny faglig
viden igennem dialog med partnere og andre interessenter. Det 'nye' relaterer sig
altså til at udvide den faglige horisont.
I forhold til metoder for konference, notat og video-klip bygger Fiskerifagligt Netværk på samargejde med kompetente partnere for derved at sikre en høj kvalitet.
13. Fortalervirksomhed
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Hvilke fortalermålsætninger har de samarbejdende organisationer haft eller forfulgt i
perioden (politik og debat) og hvilke resultater er opnået?
Aktiviteterne (konference, NOTAT og video-klip) har fungeret som fortalervirksomhed, hvilket var tilsigtet.
Resultaterne har været:
1)
at den danske fødevareminister har meldt klart ud hvad den danske position
er på det helt specifikke spørgsmål om obligatosik indførelse af ”omsættelige
kvoter” (det centrale tema) i og udenfor EU. Det er tvivlsomt om denne udmelding
var kommet uden det pres som aktiviterne har givet.
2)
Den politiske debat bland MF'ere har været begrænset, men vi har alligevel
set en betydelig interesse og bevidstgørelse bland enkelte MF'ere.
3)
Ordførerne fra Europaparlamentet er blevet fagligt udfordret og har fået stof til
eftertanke. Konferencen indgik som en officiel del af ordførernes arbejde med at udarbejde anbefalinger til Europaparlamentet.
4)
Europaparlamentets samt Rådets position på temaet er ændret i den ønskede
retning. Dette er til dels et resultat at de gennemførte aktiviteter, men naturligvis
også et resultat en en lang række andre faktorer.

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

0

Antal deltagere i åbne/offentlige arrangementer
Antal større konferencer (med netværket som hovedarrangør evt. i samarbejde med anden organisation)

1

Antal deltagere i større konferencer

Ca 150

Antal kurser/workshops/træning (systematiseret kompetenceopbygning)
Antal deltagere i kursus/workshops/træning
Antal persondage (antal deltagere * antal 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.
Det vurderes at målsætning 1 (At styrke deltagernes faglige viden om den globale fiskeripolitiske tendens om privatiseringen af havets resurser) er fuldt opnået.
Det vurderes at målsætning 2 (At styrke deltagernes kapacitet til at deltage aktivt i
fortalervirksomhed) er fuldt opnået.
Der vurderes at målsætning 3 (At organisationerne deltager aktivt i CFP-reformen)
er fuldt opnået.
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16. Opfølgning
Hvordan forventes det, at der følges op på samarbejdet og resultaterne (eller mangel på samme!)?
Der følges løbende op på samarbejde og resultater.







PUGAD har sat temaet på dagsordenen ved et OCEAN2012 gruppemøde
med 70 deltagere i Bruxelles i starten af juni.
Afrika Kontakt har i samarbejde med Masifundise (Sydafrika) samt German Church Aid og Concord Danmark afviklet en side-event ved EU-ACP
JPA i Horsens i maj 2012 omkring samme tema: se http://www.youtube.com/watch?v=cGki2BKHoEQ&feature=plcp
I maj 2012, har OCEAN2012 støttet op om videoproduktionen ved at finansiere oversættelse til Fransk og Spansk (ca. 250 seere til dags dato).
En lang række udenlandske organisationer og forskningsinstitutioner har
vist stor interesse for temaet som følge af aktiviteterne, og der arbejdes
kontinuerligt på at bygge nye allicancer. Et par eksempler: Lund Universitet har tilkendegivet interesse i feltet og tydeligt indikeret at der kan
blive slået en PhD op indenfor feltet; En Belgisk TV journalist vil lave et
program om temaet til Belgisk TV; forskingsinstitutioner fra Spanien,
England og Grækenland har tilkendegivet deres interesse i samarbejde;
SPIRE (Norge) har planlagt heldagsworkshop samt konference med nationale politikere om fiskeri og udvikling (skal afvikles i September) som
et resultat af styrket samarbejde mellem dem og Fiskeri Fagligt netværk; German Church Aid har sat fokus på temaet under Rio+20 som et
direkte resultat af samarbejdet.

17. Problemer og justeringer
Hvilke problemer har de samarbejdende organisationer måttet forholde sig til i implementeringsperioden?
Der har ikke være betydelige problemer i forbindelse med implementeringen.
Det var en stor udfordring af komme igennem til medierne og vi må konkluderer at
vi ikke fik opfyldt ambitionerne om mediedækning i Danmark. Konference og temaet
var på redaktionsmøder i flere medier men blev desværre ikke prioriteret højt nok –
hvilket til dels skyldes at ”morderen fra Toulouse” tog medie-overskrifterne under afviklingen af konferencen.
Hvilke justeringer i arbejdsplanen såvel som i budgettet er blevet gennemført
(punktform og begrundelse)?
Budgetmargin er brugt jf. aftale pr. email d. 30. marts 2012.
Ellers har det ikke været nævneværdige jursteringer i arbejdsplan eller budget i forbindelse med gennemførelsen.

SAMMENDRAG
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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 bruges
direkte 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
Kombinationen af konference (150 deltagere), NOTAT og video-produktion har betyder at vi er nået ud til over 2000 personer inkl. politikere, journalister, udviklings- og
miljø-organisationer, embedsmænd, studerende mv.
Vi har formået at videreformidle et grundlæggende problem (det centrale tema)
som mildest talt har været overset eller neglisieret i fiskeripolitiske og udviklingspolitiske sammenhænge. At formidlingen har haft effekt illustreres af:
1) at German Church Aid har udvist øget interesse indenfor området og efterfølgende ytret ønske om at samarbejde om temaet ved EU-ACP JPA i Horsens mv.
2) at OCEAN2012 valgte af finansiere oversættelse af videoklip til Fransk og Spansk
efter at have set den engelske version
3) at Naturskyddsforeningen (Sverige) valgte af finansiere yderligere Syddeltagelse.
4) at Lund Universitet opretter en PhD stilling om temaet i 2013
5) at de to mest centrale Europaparlamentarikere (ordførere for fiskeripolitiken)
samt den danske fødevareminister holdte oplæg ved konferencen.
Der har ikke være problemer i forbindelse med implementeringen.

BILAG
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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