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Anmodning om at det stående udvalg revurderer FFNs netværksansøgning.

FFN modtog afslag  på netværksansøgning d.  15.  december  2011.  Vi  mener,  at  afslaget   grunder  i  
mangel på information om  FFNs arbejde med at  udbrede netværket. Set i lyset af oplysningerne i 
ansøgningen er det forståeligt, at det stående udvalg traf beslutningen om et afslag, men det er det alene 
af den årsag, at skemaet ikke stiller specifikke spørgsmål om netværkets udbredelse og ikke giver plads 
til fyldestgørende at forklare herom.  Når skemaets specifikke spørgsmål er besvaret, er den tilladte 
tekst på 4½ side allerede overskredet. 

På baggrund af nedenstående oplysninger om FFNs forankring, anomoder vi venligst det stående udvalg 
om at revurdere netværksansøgningen. Anmodningen skal ses i lyset af, at vi nu har en fastsat dato for 
konfenrencen,  d.  23.  marts  2012  –  hvor  den  danske  fødevareminister,  Mette  Gjerskov,  samt 
Europaparlamentets  to  ordførere  på  den  fælles  fiskeripolitik  vil  være  blandt  hovedtalerene  i 
Christiansborgs Fællessal – og vi har derfor ikke mulighed for at vente og indsende en ny ansøgning til 
næste ansøgningsrunde.

Inden vi beskriver FFNs forankring, vil vi først fastslå, at FFN i højeste grad mener, at den folkelige  
opbakning er af afgørende betydning i det danske bistandsmiljø. Dermed også sagt, at vi ser det som 
strategisk  vigtigt,  at  FFN  samarbejder  med  så  mange  organisationer  som  muligt  omkring  vores 
initiativer, hvad enten der er tale om formelle medlemmer af FFN eller uformelt netværksarbejde.

FFNs forankring i bistandsmiljøet.
FFN  startede  som  et  uformelt  netværk  i  2002  med  fokus  på  sociale  og  økonomiske  forhold  i 
kystfiskeriet  i  AVS-landene samt i  Danmark. I  2005 tog Afrika Kontakt,  Levende Hav samt Razon 
(organisationen ophørte i 2009) initiativet til at etablere et formelt netværk og gennemføre en række 
fælles aktiviteter. I 2006 inviterede disse tre organisationer til en række møder med henblik på at sikre et 
bredere  fundament  for  netværket.  De  inviterede  organisationer  inkluderede  Greenpeace, 
Verdensnaturfonden, STS Internatinal Solidarity,  Svalerne mf.  Ved mødere blev det tydeligt  at  flere 
organisationer kun arbejdeder med fiskeri perifært, og derfor ikke ønskede at engagere sig formelt, og at 
andre organisationer arbejdede med en betydelig anderledes vinkel på fiskeriet, som vanskeliggjorde 
etableringen af et stort fælles netværk. Derfor tog Afrika Kontakt, Levende Hav og Razon initiativ til  
selv at stifte FFN.

I 2007 blev FFN formelt stiftet og PUGAD blev indlemmet i samarbejdet. Efter et udbytterigt år i 2008 
gik RAZON i opløsning og blev meldt ud af netværket. Således var FFN tilbage til de tre organisationer.

Fra 2008 til 2010 gennemførtes en række aktiviteter, som skabte en bredere interesse for FFNs arbejde. 
Der har specielt været interesse i de 3 konferencer som FFN har gennemført, senest i Christiansbords 
Fællessal i december 2010, men også i flere af de mindre aktiviteter som to workshops under COP15. 
Mere  end 30 organisationer  har  været  involveret  aktiviteterne,  herunder  FFN medlemmerne,  DEO, 
Greenpeace, Verdensnaturfonden, Puntland Aid Service, Polisario Danmark, Ibis, Oceana, Danmarks 
Naturfredningsforening  (DN),  STS  Internatinal  Solidarity,  samt  en  længere  række  udenlandske 
organisationer. 

I det tættere samarbejde med DEO, Greenpeace, Verdensnaturfonden mf. har der været tale om konkrete 
indsatser, hvor der har været en fælles dagsorden. Med andre ord, et mere uformelt netværksarbejde, 



hvor det  har været  underforstået,  at  organisationerne ikke skulle være en formel del af  FFN for at  
samarbejde. Flere af samarbejdspartnerne har en vision og mision der ligger langt fra FFNs. For de 
fleste  havmiljøorganisationer  er  fokus  og  indsats  primært  på  den  miljømæssige  bæredygtighed,  og 
derfor virker det ikke naturligt at disse skal indgå i et formelt netværk, hvor fokus ligger på de sociale 
og økonomiske aspekter af kystfiskeriet. 

FFN anser flere af de ovennævnte organisationer som vigtige strategiske partnere, hvilket i høj grad 
afspejles af samarbejdet i forhold til den forestående konference d. 23. marts 2012. Et af FFNs flere 
tiltag optil konferencen har været et fyraftensmøde med repræsentanter fra de danske organisationer, der 
arbejder med fiskeri med henblik på at drøfte den danske regerings rolle i forhold til reformen af den 
fælles  fiskeripolitik  under  EU formandsskabet.  Mødet  førte  til  at  organisationerne sendte en fælles 
opfordring  til  den  danske  fødevareminister  med  henblik  på  at  sikre  bæredygtigt  fiskeri 
(http://afrika.dk/st%C3%B8t-b%C3%A6redygtigt-fiskeri). FFNs folkelige forankring skal i høj grad ses 
i lyset af det samlede netværksarbejde – formelt og uformelt.  

FFN har også styrket netværket på Europæisk og globalt plan, og arbejder i dag tæt sammen med de 
mest resursestærke organisationer, som beskæftiger sig med kystfiskeri i AVS-landene, herunder World 
Forum of Fisher Peoples, World Fisher Forum, International Collective in Support of Fishworkers, og 
Coalition  for  Fair  Fisheries  Agreements.  Førstnævnte  repræsenterer  i  omegnen  af  10  millioner 
mennesker beskæftiget i kystfiskeriet på globalt plan. Et nyt tiltag er FFNs samarbejde med ovennævnte 
om at udarbejde nye FN retningslinier for rettigheder for verdens kystfiskere.

Af ovenstående kan det måske tolkes, at FFN ikke har fokus på spørgsmål om hav-miljø og bæredygtigt 
fiskeri. Den korrekte udlægning er rettere, at det ikke er muligt at opnå bæredygtigt fiskeri uden også at  
sikre social og økonomisk bæredygtighed, hvilket efterhånden er bredt accepteret. Ligeledes skal det 
pointeres,  at  social  og  økonomisk  bæredygtighed  inden  for  fiskeriet  ikke  kan  sikres  hvis 
fiskebestandene overfiskes. Således er der en klar direkte sammenhæng mellem disse tre områder af 
bæredygtigheden.  Hvor de  fleste  organisationer  som arbejder  med fiskeri  i  Europa (herunder  langt 
størstedelen af de 130 medlemsorganisationer  i netværket OCEAN2012, som PUGAD og Levende Hav 
også er medlemmer af) bygger deres fundament på et bæredygtigt hav-miljø, så har FFN valgt at bygge 
fundamentet på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Med  ovenstående  håber  vi  at  have  redegjort  fyldestgørende  for  hvorfor  FFN  i  dag  består  at  3  
organisationer. I retningslinierne fremgår det, at der skal være tale om 3 organistioner og helt formelt, så 
opfylder vi det krav. Det er rigtigt at der ”kun” er 2 organisationer fra FFN som står for den primære del  
af planlægning, implementering og opfølgning på konferencen, men det skal siges at Levende Hav, som 
en central del af FFN, bidrager som faglig sparrings-partner i processen. Levende Hav har pt. travlt med 
at gennemføre en undersøgelse for FFN; gennemføre kampagnearbejde i Levende Hav-regi; og skal 
gennemføre længere rejser i starten af 2012 (projektbesøg til Eritrea, Indien, Ghana mm.). LLH har 
derfor, desværre, ikke menneskelige resurser til at deltage i planlægningen. Derimod vil Levende Hav 
deltage aktivt med flere medlemmer i såvel konferencen d. 23. marts som de tilstødende workshops og 
feltture. Den konstruktion af en netværksaktivitet adskiller sig ikke fra så mange andre netværksaktiviter 
støttet af NGO-forum, og vi er derfor uenige i, at FFN ikke lever op til retningslinierne om, at der skal  
være minimium 3 organisationer, der samarbejder om initiativet.

Vi håber, på baggrund af ovenstående, at det stående udvalg vil revurdere FFNs ansøgning og give 
tilsagn om støtte, så FFN kan sikre at fiskeri i udviklingslandene kommer på dagsordenen under det 
danske EU-formandsskab.
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