Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012
MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede:
1. Et overordnet fagligt tema
2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase
3. Skemalagte networkingmuligheder til udveksling af viden og arbejdsmæssige
informationer medlemmerne imellem
4. Netværksplanlægning hvor medlemmerne skulle komme og være med til at
skabe indholdet i det kommende netværksår.
Mødet fandt sted tirsdag d. 30. august fra kl. 8:45 til 14:00 på Mellemfolkeligt
Samvirke. 32 personer fra 19 af netværkets medlemsorganisationer deltog på dagen.
INTRODUKTION
Omdrejningspunktet for Årsmødet 2012 var spørgsmålet: ”Hvordan samler vi Det
Arabiske Forår op?”. Det Arabiske Forår har skabt store omvæltninger i regionen, og
i processen er mange dagsordener blevet ”ofret” i revolutionernes navn. Derfor er
der nu brug for at gøre status over, hvordan vi kan samle op på disse dagsordener,
heriblandt kvinders rolle og stilling i samfundet, organiseringen af revolutionens
unge, menneskerettighedssituationen og de ændrede arbejdsforhold for danske
organisationer.
Disse emner blev italesat af netværkets egne eksperter via oplæg fra udvalgte
medlemmer, der respektivt gjorde rede for de specifikke tematikker med
udgangspunkt i deres daglige arbejde. Disse oplæg blev fulgt op af spørgsmål og
diskussioner. Mellemfolkeligt Samvirkes regionale direktør Suad Nabhan gæstede
også årsmødet. Hun holdte et tilsvarende oplæg hvis omdrejningspunkt var en
overordnet udredning af den nuværende situation i MENA indenfor ovennævnte
tematikker. Hun deltog tilmed aktivt i diskussionerne, der opstod på baggrund af
oplæggene, og kom med sit besyv ud fra regionale betragtninger. Derudover
indeholdt årsmødet som beskrevet ovenfor også planlægning af det kommende års
netværksaktiviteter, erfaringsudveksling og networking.
1. OVERORDNET TEMA
De tematiske oplæg fra medlemmerne havde følgende indhold og blev opdelt på
følgende måde:
 KVINFO: Kvinders rolle og stilling i samfundet efter DAF (kvinder er kun i
meget ringe omfang inkluderet i nye politiske processer post revolutioner og
valg) – og hvordan arbejder KVINFO (og vi andre) med at få ”samlet op” på
kvinders rettigheder post-DAF? Lisbeth Pilegaard fra KVINFO stod for
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oplægget og bredte indholdet lidt mere ud og bragte spørgsmålet om DAF
egentlig er ovre til debat, samt hvad udfordringerne er fremover.


Institut for Menneskerettigheder/EMHRN/Amnesty International:
Demokrati og menneskerettigheder efter DAF. Man har glemt at ”sikre”
specifikke menneskerettigheder fordi revolutionerne handlede om
menneskerettigheder generelt, men nu er det nærmest gået tilbage på
menneskerettighedsfronten. Hvad gør EMHRN/IMR/Amnesty sig af tanker
om, hvordan man kan samle op på dette nu? Oplægget blev styret af Marc
Schade-Poulsen fra EMHRN (Euro-Mediterranean Human Rights Network), og
det blev suppleret med kommentarer og minioplæg fra Gerd Elmark fra IMR
(Institut for Menneskerettigheder) og Stinne Bech fra Amnesty



DUF (Danske Ungdoms Fællesråd): Nye perspektiver på unges organisering og
deltagelse efter de arabiske oprør. Hvilken betydning har oprørene og unges
rolle haft for unge selv og hvilke nye udfordringer og muligheder byder det
på for ungdomsorganisationerne fremover – de gamle som de nytilkomne.
Oplægget tog udgangspunkt i DUF’s erfaringer. Anne Nybo og Lasse Tørslev
fra DUF stod for oplægget.



Anna Lindh Foundation (ALF). Oplæggets omdrejningspunkt var Kunstens
fortsatte rolle efter DAF og handlede om kreativ aktivisme, herunder
kulturhusenes rolle som platform for politisk engagement, kunstnernes
italesættelse af samfundsmæssige problematikker og snitfladerne mellem
kunst, kreativitet og de andre fokusområder i dansk arabiske partnerskaber.
Jakob I. Myschetzky fra ALF var oplægsholder.



Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Danmark: Dette oplæg blev holdt af
regional direktør Suad Nabhan. Oplægget tog temperaturen på den
nuværende situation i MENA, samlede op på de andre oplæg og lagde op til
debat blandt årsmødets deltagere.

2. MENA Netværkets nye ressourcedatabase
Årsmødet inkluderede også et kort oplæg om den nye ressourcedatabase og dennes
koncept og funktionalitet. Databasens formål er at gøre oplysninger om alle
medlemmernes projekter og samarbejdspartnere i regionen let tilgængelige og sikre
en højere og mere effektiv grad af videndeling blandt medlemsorganisationerne. En
af hovedpointerne i database oplægget på årsmødet var, at for at gøre databasen
brugbar, er det hver enkelt medlemsorganisations ansvar at lægge sine projekter ind
i databasen og løbende holde dem opdateret når projekter ændrer sig, afsluttes eller
nye projekter føjes til.
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3. NETWORKING
I årsmødeprogrammet var der indlagt ”networking” muligheder, som blev faciliteret
af en ”ice breaker” og ellers holdt forholdsvis uformelt. Der var både tid i
programmet efter oplægsrunden til at mingle og netværke. Derudover blev
frokosten afholdt som ”Networking Lunch”, hvor medlemmerne yderligere havde
mulighed for at udveksle viden og arbejdsrelaterede informationer, samt at lære
hinanden bedre at kende.
4. NETVÆRKSPLANLÆGNING
Denne del af årsmødet blev afholdt som en komprimeret version af ”open space”
modellen. Planlægningen startede med en tale fra Netværkskoordinator Sarah
Gjerding som opridsede netværkets historik og lagde rammerne for, hvad netværket
har af ressourcer og rammer for arbejdet over de næste 1½ år. Her blev der
fokuseret på aktualitetsmøder som har adresseret vigtige emner samt
kapacitetsopbygningsmuligheder via coachingforløb. Visionen for vores netværk blev
fremlagt, og med spørgsmålet om hvordan vi optimerer vores samarbejde på tværs
af organisationerne, samt optimerer netværkets funktionalitet blev
netværksplanlægningen sat i gang.
Medlemmerne blev opdelt strategisk i 5 grupper af for at diskutere og fremlægge
følgende spørgsmål:
o Hvad kunne vi tænke os fra Netværket?/Hvad er vores efterspørgsel
på viden, som kan passe ind under aktualitetsmøder og
coachingforløb?/Hvad vil vi gerne have at netværket skal kunne?
o Hvordan operationaliserer vi dette?/Hvad kan vi gøre? (her kunne
medlemmerne diskutere sig frem til hvordan ideerne gennemføres i
praksis)
Efter fremlæggelserne blev refleksionspapirerne hængt op, og der blev taget en
generel diskussion ud fra ønsker, frustrationer og ideerne blev sat op mod
ressourcebegrænsninger og netværksfunktionalitet.
FØRSTE FASE var en generel brainstorm som gav følgende output direkte citeret fra
medlemmerne:
 Vi har en forpligtigelse til at komme bredere ud. Hvad kan vi påvirke her, og
hvordan kan vi advokere mere i fællesskab.
 Det er vigtigt at vi samarbejder medlemmer imellem. Specielt dem der
arbejder inde for samme områder
 Vi skal finde tid til at samarbejde og invitere andre ind når vi hver især har
gæster fra MENA
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Der var derudover videns-efterspørgsel på:










Hvad er dialog? Hvad kan det/hvad skal det? Eksperter der arbejder med
dialog i praksis. Workshop om dialog. DUF har lavet en håndbog og vil gerne
være ressource på det
Hvad er et godt partnerskab?
Speed Dating møder. Specifikke kvalitative Networking møder temaspecifikt
Profiler på menanet.dk. Hvem er kontaktpersoner fra
medlemsorganisationerne – med billeder
Udvidelse og samarbejde med andre europæiske lande. Struktureret
videndeling. Udvekslingsforløb.
Ressource database (evt.- udvidelse af ressourcedelen af den eksisterende
hjemmeside)
Tværgående temamøder, samarbejde på tværs af organisationerne indenfor
tema/indsatsområder
Gæstedeling – er skal evt. opsættes et gæstedelingssystem

ANDEN FASE var udvælgelsesrunden, hvor der blev fundet frem til de 4 højst
prioriterede ideer fra fremlæggelserne. Disse var:
1. Gæstedeling/ udvidet videndeling:
 Ny fane i Databasen med ”Guests” hvor man kan reklamere, samt
lave en ønskeliste hvor medlemmer imellem kan co-funde et
besøg eller en aktivitet. Udvidet kalenderfunktion
 Nyhedsbrev/Updateringsmail/ MENAMAIL:
o Interne nyheder
o En gang om måneden eller efter behov ad hoc
o Eks:
 Disse projekter er blevet uploadet i databasen
 KVINFO får besøg af denne gæst
 Ressourcesiden på hjemmesiden er blevet
opdateret med følgende
 AD HOC netværksmøder
 Arrangementer
o Medlemmer kan selv vælge om de vil subscribe
2. Speeddating:
 AD HOC netværksmøder en gang hver 14. dag om skiftende
temaer
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Netværksmedlemmernes andre medlemmer/aktører/partnere
kan inviteres. Målet er at skabe videndeling
Stående frokost den sidste fredag i hver måned etc.

3. Koordineret Lobbyarbejde
 Interesserede medlemmer kan koordinere evt. fælles
lobbyarbejde omkring konkrete sager. Der underskrives ikke på
vegne af netværket, men på vegne af de medlemmer der tilslutter
sig
 Identificering af mulige partnere
 Akademisk guerilla
4. Redskab&metoder/Aktualitetsmøder
 Konflikthåndtering i samarbejdet med partner
o Brug af ressourcer/brains i netværket
 Samarbejde med FBO (Faithbased organisations) –
Redskabsworkshop med efterfuldt Coaching forløb
 Partnerskab – Hvad er det gode partnerskab – ”Best practices”
o CBS: Public – private partnership som case til at forstå
dynamikker i partnerskaber.
o Konflikthåndtering
De mange ideer fra Årsmødet – både de 4 der blev videreudviklet på og de øvrige,
som ikke nåede videre fra første fase – skrives sammen til en idé-bank og diskuteres
på næste Styregruppemøde, hvor netværkets aktiviteter og tiltag planlægges
imellem Årsmøderne.
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