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Ansøgningsskema 2012 - Mindre 
kapacitetsopbygningsinitiativer 

Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år  

 
Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes 
elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på pts@ngoforum.dk. Alle godkendte ansøgninger lægges 
op på NGO FORUMs hjemmeside som pdf fil.   
 
Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. 
 
Initiativet/aktivitetens navn: 

 

Navn: Fiskerifagligt Netværk (FFN): PUGAD, Afrika Kontakt 
og Levende Hav. 
Kontaktperson:  Einer Lyduch    
E-mail: eily@niels.brock.dk 

Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead 
agency): 

 

Navn:PUGAD www.pugad.org 
På vegne af FFN 
Adr:Corneliusmindevej8 
Tlf:+4532523183 +4527595900 
Kontaktperson:Einer Lyduch 
E-mail  eily@niels.brock.dk 

Øvrige (danske) organisationer (oversigt 
vedlægges som bilag): 

Afrika Kontakt www.afrika.dk 
Levende Hav http://www.levendehav.dk/ 
DEO www.deo.dk 

Ansøgt støtteperiode: 1.1.2012-30.6.2012 

Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM:  DKK 200.000,- ud af i alt DKK 743.650,- 

Ansøgt beløb fra NGO FORUM første støtteår: FFN har modtaget to bevillinger fra NGO-forum i hhv 2010 og 
2011: 
NF 108, DKK 169.996  
NF 118, DKK 209.443  

Andre finansieringskilder til initiativet 
(medfinansiering): 

Projektpuljen, Concord, EU Nævnet, Evangelisher 
Entwicklungsdienst og andre  

Resumé (max. 10 linjer): Konference om EU's fælles fiskeripolitik (CFP ): Det danske EU formandskab i 1. halvdel af 2012er 
en enestående mulighed for at fokusere på reformen af CFPen og sikre 1) at en social og miljømæssig bæredygtighed 
kommer i centrum af debatten, samt 2) at civilsamfundet fra syd og nord også inddrages i diskussionerne. EU 
Kommissionens udkast til den ny CFP blev offentliggjort i juli 2011, og den del der berører fiskeriet i AVS-landene 
indeholder kritiske elementer i forhold til bekæmpelse af fattigdom, styrkelse af demokrati samt fødevaresikkerhed. Det 
mest kritiske er den globale tendens om markedsgørelsen af fiskeriet hvilket i flere lande har ført til ulige fordelinger af 
resurser og været til hindring for bæredygtig udvikling. Konferencen gennemføres med støtte fra Concord Danmark, 
Evangelischen Entwicklungsdienst Tyskland, Naturskyddsforeningen Sverige, Danmarks Naturfredningsforening mf.  
1. Relevans (max. 1 side) 

1.1. Det faglige tema og problemstillinger, som initiativet vil beskæftige sig med og relationen til den 

danske Civilsamfundsstrategi: 
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I Afrikanske, Vestindiske og Stillehavs-landene (AVS) såvel som i vesten er de globale tendenser inden for 

fiskeriet 1) privatisering af havets resurser med en ulige fordeling  af resurserne som følge og 2) en 

manglende inddragelse af civilsamfundet (specielt fiskersamfundene) i beslutningsprocesser. Den eksterne 

dimension af CFPen – den del der omhandler fiskeri udenfor EU's territoriale farvande – bærer tydeligt 

præg af disse to tendenser og har derudover yderst begrænset reference til småfiskeriet, til trods for at det 

beskæftiger ca. 90% af verdens omkring 170 millioner fiskere1 og står for omkring halvdelen af de totale 

fangster globalt. 2 
 
”Aktiviteten” bidrager til faglig kapacitetsopbygning af syd og nord-organisationer, herunder fiskerifagligt 

netværk (FFN), således at disse fagligt klædes på til at deltage kvalificeret og konstruktivt i politiske 

beslutningsprocesser. Ydermere, bidrager ”aktiviteten” til at syd og nord-organisationer tager aktiv del i 

reformen af CFP'en – som i sin nuværende udkastsform vil have betydelige konsekvenser for AVS-landenes 

muligheder for bæredygtig udvikling. Faglig kapacitetsopbygning såvel som deltagelse i fortalervirksomhed 

er i tråd med Civilsamfundsstrategien. 

 

1.2. Hvad er målet for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået? 

Der er tre mål (forventede resultater) for initiativet: 

1. At styrke deltagernes faglige viden om den globale fiskeripolitiske tendens om privatiseringen af 

havets resurser. Det vil være speciel fokus på konsekvenserne og hvad er alternativerne af 

tendensen. I lande som Danmark, Sydafrika, Chile, Island og New Zeeland har denne tendens ført til 

en koncentration af fiskekvoter (ofte omtalt Individual Transferable Quotas – ITQ) og en betydelig 

reduktion i antallet af fiskere. I de fleste AVS-lande har/vil ITQ bidrage til skæv fordeling af 

resurserne. I Sydafrika, for eksempel, mistede 90% af småfiskerne deres ret til at fiske, da man i 

2005 indførte et nyt kvotesystem. 

2. At styrke deltagernes kapacitet til at deltage aktivt i fortalervirksomhed. Flere af deltagerne har 

betydelig erfaring og kompetence inden for området, men  konferencen vil yderligere styrke 

organisationernes kapacitet – specielt i relation til strategiske i fortalervirksomhed. 

3. At organisationerne deltager aktivt i CFP-reformen på baggrund at 1) en styrket viden om indholdet 

og problemstillingerne i EU kommisionens udkast og 2) en styrket kompetence i 

fortalervirksomhed. 

 

1.3. Hvem forventes at få udbytte af initiativet/aktiviteten? 
 

Aktiviteten består i en konference med tilhørende faglig formidling. De deltagende organisationer og deres 

bagland vil få udbytte af konferencen og den faglige formidling: 

1. FFN og syd-partnere: PUGAD, Tambuyog (Phillippinerne), Levende Hav, Afrika Kontakt, Masifundise 

og Coastal Links (Sydafrika) 

2. Øvrige danske medvirkende organisationer: Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, DEO, 

Concord Danmark 

3. Øvrige udenlandske medvirkende organisationer: World Forum of Fisher Peoples  (WFFP 

repræsenterer omkring 10 millioner kystfiskere globalt), Evangelischen Entwicklungsdienst (EED, 

Tyskland), Naturskyddsforeningen (Sverige), Coalition for Fair Fisheries Agreements (CFFA, baseret i 

Bruxelles), International Collective in Support of Fishworkers (ICSF, hovedkontor i Indien), 

Ocean2012 (netværk med 130 organisationer der arbejder med fiskeri og hvor størstedelen er fra 

Europa), studerende, embedsmænd, politikere. 

 

1.4. Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer til 

civilsamfundsorganisationer i syd. 

                                                 
1 The State of World Fisheries and Aquaculture, FAO, 2008 www.fao.org/docrep/011/i0250e/i0250e00.HTM 

2  Se punkt 5 for yderligere information om de to temaer/globale tendenser samt relevansen af EUs CFP i 

denne sammenhæng 
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FFN er konfronteret med den globale tendens om privatisering af havet resurser i deres arbejde i syd. 

Temaerne er i særdeleshed relevante for partnerskabet med sydpartnere, idet landene hvor der udføres 

udviklingsarbejde er konfronteret med 1) privatisering af havets resurser og 2) utilstrækkelig og ofte 

manglende inddragelse af civilsamfundets stemme i beslutningsprocesserne. 

 

For FFN er det afgørende at styrke den faglige viden og kapacitet til at udføre fortalervirksomhed, således 

at organisationerne sammen med partnerorganisationerne kan udføre fortalervirksomhed overfor f.eks. 

EU, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) og/eller AU/NEPAD. Det er også afgørende at dette 

arbejde i stigende grad udføres i samarbejde med øvrige aktører nævnt under 1.3. 

 

2.Initiativets forankring, eget bidrag og organisering (max. 1 ½ sider) 

2.1. Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder eventuelle møder og 

forundersøgelser.  

Ideen til initiativet er et resultat af flere års arbejde med fiskeripolitik og længerevarende partnerskaber med 

syd-partnere. Behovet for at styrke den faglige kompetence og engagementet i fortalervirksomhed overfor 

EU, FN, ASEAN, AU med flere er steget stødt.  
 

I 2007 deltog FFN i en studietur til Sydafrika for at lære om konsekvenser af sydafrikansk fiskeripolitik. I 2008 

gennemførte FFN et uge-langt seminar med afsluttende konference med syd-deltagere. I 2009 gennemførte 

FFN tre dages workshop efterfulgt af en konference om grundlæggende problemstillinger i det globale fiskeri, 

herunder fokus på korruption og bilaterale fiskerihandelsaftaler. Der var 60 deltagere, heriblandt to 

europaparlamentarikere. I 2010 gennemførte FFN en konference på Christiansborg med 120 deltagere 

heriblandt en sydekspert, en Europaparlamentariker, og ordførere fra 5 danske politiske partier. Konferencen 

havde eksplicit fokus på den eksterne dimension af CFPen og gav deltagerne markant styrket viden som 

sidenhen er anvendt i fortalervirksomhed.  

 

I juli 2011, startede FFN en undersøgelse (støttet af NGO-forum – journal nr. NF 118) om småskala-fiskeriet 

vigtighed i forhold til opnåelse af 2015-målene. LLH (som er lead på projektet) er i gang med at udarbejde en 

rapport, som skal anvendes til den faglige formidling i nærværende initiativ. 
 

I foråret 2011 besluttede FFN at bygge videre på tidligere års resultater og erfaringer. FFN har sidenhen 

afholdt en række møder internt og med eksterne partnere. Det har ført til samarbejde med organisationerne 

nævnt i punkt 1.3. DEO er medarrangør på konferencen. Der er samarbejde med Concord Danmark, som også 

forventes at støtte konferencen med omkring 50.000,- kr. EED har givet mundtligt tilsagn om økonomisk 

støtte i omegnen af 50-100.000 kr. De øvrige partnere, ICSF og CFFA i særdeleshed, har bidraget til udvikling 

af det samlede initiativ. I oktober har tre repræsentanter i FFN været i Bruxelles af tre omgange for at deltage 

i forskellige aktiviteter og møder omkring CFPen. Det har ført til at to af de tre CFP-rapporteurs fra EU 

parlamentets fiskeriudvalg bakker op og deltager i konferencen. Den svenske EU parlamentariker, Isabella 

Lovin er rapporteur på CFPens eksterne dimension og har indskrevet konferencen som en del af hendes 

officielle rapporteur kalender. Se bilag 4 for det koncept papir der ligger til grunds for de to rapporteurs 

tilslutning til konferencen.  

 

2.2. Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer til initiativet f.ex. medarbejder tid, 

økonomisk bidrag og ledelsens opbakning? 

PUGAD er værtsorganisation for FFN fra efteråret 2011 og har det overordnet ansvar for gennemførelse af 

nærværende initiativ. PUGADs ledelse bakker op om initiativet. Der er udarbejdet plan for opgave og 

ansvarsfordeling og primært PUGAD og Afrika Kontakts aktivister bidrager.  
 

Indtil dato for afsendelse af denne ansøgning har FFN brugt omkring 1½ måneds arbejde på forberedelserne. 

Dette svarer til et eget bidrag på 60.000 kr. for medarbejdertid og 20.000 kr. for rejseudgifter ifm. de tre ture 

til Bruxelles. 
 

FFN vil fremover honorerer en andel af arbejdstiden svarende til ca. 2 måneders fuldtidsarbejde. Se 2.4 og 
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2.5.  

 

2.3. Hvordan vil initiativet sikre at kapacitetsudviklingen forankres bredt i de deltagende organisationer? 

Ved tidligere lejligheder har FFN sikret en forankring af viden blandt aktivisterne ved at have en stort antal 

deltagere fra  hver organisation. Ydermere har konference rapporter3, specialudgave af magasinet NOTAT4 

(januar 2011), og øvrige informationsmaterialer bidraget til en forankring af viden i organisationerne.  

 

I forbindelse med nærværende initiativ vil der blive udarbejdet en specialudgave af magasinet Notat på dansk 

og engelsk. Denne faglige formidling henvender sig til de under 1.3 nævnte organisationer samt konference 

deltagerne.  
 

Det vil ydermere blive lavet video-dokumentation af konferencen. Video dokumentationen vil blive uploaded 

til Youtube og delt via email, Facebook og hjemmesider. Dette skal bl.a. bidrage til en yderligere forankring at 

viden i de deltagende organisationer og deres bagland5. Se bilag 5 for Terms of Reference. 

 

2.4. Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. medlemmer af denne), 

ansvarsfordeling, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt 

økonomistyring. 
 

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de ansvarlige organisationer, der alle har kvalifikationer 

og kompetencer i at planlægge, implementere og følge op på aktiviteterne. Se bilag 6 for medlemmer i 

styregruppen.  
 

Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper med hver deres ansvarsområder, herunder: 

1. Arbejdsgruppe med ansvar for planlægning, implementering og opfølgning på konference. 

2. Arbejdsgruppe med ansvar for at udarbejde og gennemføre medie og kommunikations-strategi for 

workshop samt konference.  

3. Redaktionsgruppe for udarbejdelse af NOTAT. FFN og NOTATs redaktion indgår i gruppen.  

4. Redaktionsgruppe for udarbejdelse af video-produktion.  
 

I alle 4 arbejdsgrupper afsættes lønmidler for at sikre en professionel udførelse af opgaverne. En person fra 

styregruppen ansættes med ansvar for at sikre overordnet styring, kommunikation og samarbejde i og på 

tværs af arbejdsgrupper, og økonomistyring.  Se bilag 7 for arbejdsbeskrivelser. 

 

2.5.Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg arbejdsbeskrivelse for evt. 

koordinator og/eller konsulenter. 

Ved konference gennemført af FFN i 2010 var den samlede arbejdsindsats på omkring 4 måneders 

fuldtidarbejde. For nærværende initiativ vil den samlede indsats være omkring 6 måneders arbejde. 

Forberedelse samt film-produktion og udgivelse af NOTAT er forklaringen på den øget arbejdsindsats. FFNs 

frivillige resurser er ikke tilstrækkelige til at sikre en professionel og forsvarlig gennemførelse af aktiviteterne. 

FFN har derfor besluttet at frikøbe 3-4 aktivister (samlet ca. 2 mdr. arbejde) for at sikre professionel 

planlægning, implementering og opfølgning. Se bilag 7 for arbejdsbeskrivelser. 

 

3.Aktiviteter og resultater (max. 1 side) 

3.1. Initiativets (hoved)aktiviteter for hele perioden og de resultater, som de forventes at føre til 

Konferencen: 

                                                 
3  Link til vores konference rapport fra 2009 samt 2010 

4  Se artikler af januar 2011 via dette link: http://notat.slid.dk/soeg.php?q=fisk&x=0&y=0 

 

5  Se videodokumentation udarbejdet i samarbejde mellem Masifundise og Afrika Kontakt på 

Projektrådgivningens hjemmeside: http://prngo.dk/Default.aspx?ID=27492  
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Form: en hel dag i Christiansborgs fællessal med 150 deltagere. Oplæg ved en rapporteur fra EU 

parlamentet, EU's fiskerikommisær, en europæisk ekspert og formanden for WFFP (sydrepræsentant). 

Paneldebat ved en rapporteur og politikere fra Danmark, Sverige, Tyskland. 

Forventede resultater: 

1. Styrket faglig viden om privatisering af havets resurser (i kommissionens CFP-udkast kaldet 

”Transferable Fishing Consessions” og ”rights based fisheries”)  

2. Styrket viden om CFPens eksterne dimension (den del der vedrører fiskeri i AVS-landene), herunder 

også fokus på ”governance” af havets resurser og EU's fiskeriinteresser i Afrika.  

3. At FFN, syd-partnere, samt øvrige deltagere styrker deres fortalervirksomheds-kapacitet via 

praktisk erfaring (aktiv deltagelse i konferencen). 

4. At sikre at småfiskernes stemme indgår i reformen af CFPen (via oplæg v. formanden for WFFP). 

5. At bringe reformprocessen af CFPen til det danske folketing og den danske befolkning og sikre at 

civilsamfundet deltager i debatten. Dette er et centralt element i og med at reformprocessen over 

de sidste to år stort set udelukkende har foregået i Bruxelles. Beslutningen herom grunder i 

grundige strategiske overvejelser om hvorledes civilsamfundet bedst udfører fortalervirksomhed 

overfor EU.  
 

Faglig formidling: 

Form: Video-dokumentation og NOTAT.  

Resultater: udbrede og forankre viden og temaerne og bidrage til reformprocessen af CFPen. 

 

3.2.Beskriv hvordan aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og eventuelt evalueret herunder 

hvordan medlemsorganisationerne inddrages. 

Konference-arbejdsgruppen har til opgave at monitorerer konferencen og udarbejde en rapport 

(dokumentation) for aktiviteten. Deltagerne fra FFN og partnerorganisationerne vil udfylde spørgeskemaer. 

Derudover vil 25 tilfældige, øvrige deltagere blive adspurgt om deres udbytte og syn på konferencen via 

email. Begge dele vil indgå i dokumentationen. 

 

Video-dokumentation: Bliver vurderet på antal hits (youtube seere) 

NOTAT: Bliver vurderet på baggrund af workshop-spørgeskema samt efterspørgsel/feed back på bladet. 

 

Desuden vil effekten af aktiviteterne blive målt på omtale i medierne. 

 

3.3.Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. Forskningsnetværk 

Der er samarbejde med organisationerne nævnt under punkt 1.3.  

 
Thomas Højrup, Professor ved Københavns Universitet (KU), vil deltage med oplæg ved konferencen. 

Thomas har indgående viden og erfaring fra forskning og praktisk arbejde i relation til den faglige vinkling. 

 

4.Metode og vidensdeling (max. 1 sider) 

4.1.Metoder og fremgangsmåder til kapacitetsopbygning, formidling, vidensdeling og erfaringsudveksling 

samt fortalervirksomhed.  

Kapacitetsopbygning: Den faglige kapacitetsopbygning sker igennem læring ved konferencen samt den 

faglige formidling. Ved konferencen vil der være taler fra 3-4 hovedpersoner samt en paneldebat med 

politikere. Herigennem styrker deltagerne deres faglige kompetencer og forståelse for reformprocesser i 

EU.  

 

Formidling, vidensdeling og erfaringsudveksling: Konferencen, magasinet NOTAT og videodokumentation 

bidrager til videndeling og formidling til en lang række aktører, herunder konference deltagere, 

organisationerne nævnt under 1.3 samt i Ocean2012s netværk (over 130 organisationer). 
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Fortalervirksomhed: Konferencen giver deltagerne praktisk erfaring med fortalervirksomhed. Udover at 

deltagerne derigennem øger deres fortalervirksomheds-kapacitet, så er konferencen også i sig selv 

fortalervirksomhed for småfiskernes rettigheder og krav i relation til CFPen.    

 

Tidligere erfaringer: Som nævnt i sektion 2.1, har FFN gode erfaringer med at gennemføre workshops og 

konferencer om fiskeri. Det er disse erfaringer samt det markant styrket netværk globalt, der gør det muligt 

for FFN at gennemføre en konference hvor de to pt. vigtigste EU-parlamentarikere i forhold til CFP-

reformen deltager. 

 

Nye metoder: Afrika Kontakt har haft succes med at anvende video-dokumentation i deres 

udviklingsarbejde. Det er nyt for FFN at anvende denne medie-form til at formidle viden og budskaber.  

 

Samarbejdet med NOTAT er ligeledes en ny metode der tages i anvendelse. Det forrige NOTAT (januar 

2011) om fiskeri var redigeret af NOTAT uden FFNs indflydelse. I den planlagte udgave af NOTAT, har FFN 

medansvar og indflydelse i redaktionen.  

 

Inddragelse af erfaringer fra syd: Den Sydafrikanske fiskeripolitik indført i 2005 er yderst relevant for 

workshop samt konference. Formanden for WFFP er direktør i Masifundise (Afrika Kontakts sydpartner) og 

vil bringe de sydafrikanske erfaringer i spil under konferencens. I Filippinerne udvikler myndighederne en 

ny fiskeripolitik, der bygger på principper som dem vi ser i sydafrikansk, dansk og europæisk fiskeripolitik. 

Tambuyog (PUGADs sydpartner) vil inddrage deres fiskeripolitiske viden og erfaringer med 

fortalervirksomhed i Filippinerne og ASEAN ved at deltage aktivtit i konference-debatten. 

 

4.2.Formidling af den opnåede faglige viden og resultater til medlemsorganisationer og andre 

Omtalt under metoder og fremgangsmåder i 4.1 

 

 

5 Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet 

Se bliag 8 for yderligere information om initiativets fokus på de to temaer/globale tendenser nævnt under 

pt. 1.1 samt relevansen af EUs CFP i denne sammenhæng. 

 

Initiativet støttes op af en tredages workshop og en felttur om samme temaer. Disse aktiviteter finansieres 

af andre kilder og indgår derfor ikke som en central del i denne ansøgning. Se bilag 9 for yderligere 

information herom. 

 

6.  Bilag 

 

Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren): 

 

Bilagsnr. Bilagstitel: 

1 Liste over medlemmer, deres egen-bidrag/involvering og eventuelt institutionel 

forpligtelse. 

2 Budget (Brug venligst format) 

3 Aktivitetsplan (Brug venligst format) 

4 Koncept-papir sendt til Isabella Lövin og Ulrike Rodust 

5 Terms of Reference for video-produktion 

6 Medlemmer i styregruppen 

7 Arbejdsbeskrivelser  

8 Notat om de globale tendenser 

9 Øvrige aktiviteter tilknyttet konferencen samt medfinansiering 
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NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere 

information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen.  

 

 

På vegne af FFN 

 

Einer Lyduch 

Formand for PUGAD 


