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Advocacy 
Midtvejs rapportering og evaluering af 

procesforløb 

Resumé: Deltagerne har oplevet at den udbudte seminarrække var relevant, at den har styrket deres viden om 

fortalervirksomhed og at de i nogen grad har været i stand til at omsætte den viden de fik, i praksis. Samtlige 

respondenter anfører, at hvis seminarrækken blev udbudt igen, så ville de anbefale det til en kollega. En skarpere 

opdeling af deltagerne både i forhold til om de selv udfører fortalervirksomhed i Danmark eller om de ’blot’ 

støtter Syd- partneres fortalervirksomhed, og hvor meget erfaring deres organisation har med 

fortalervirksomhed, ville kunne medvirke til et endnu større udbytte af fremtidige læringsforløb. På den måde 

ville både form og indhold af fremtidige  forløb i endnu højere grad kunne målrettes alle deltageres behov.  
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1. Indledning 

’Fortalervirksomhed’ er i de seneste 5-10 år kommet til at optage en stadig større plads i danske NGO’ers og 

deres partneres arbejde. På det tekniske niveau er NGO’ernes kompetence til at gennemføre 

fortalervirksomhed øget væsentligt i de seneste år. 

Blandt de danske NGO’er og deres samarbejdspartnere i Syd er der imidlertid også en stigende erkendelse 

af, at de organisatoriske kompetencer til at lave fortalervirksomhed, ikke nødvendigvis har udviklet sig i 

samme takt som de tekniske, eller at der i takt med de tekniske kompetencers udvikling er opstået en række 

organisatoriske udfordringer, som, hvis løst, kan medvirke til at styrke effektiviteten og gennemslagskraften 

af danske NGOers fortalervirksomhed.   

Med henblik på at bidrage til en styrket gennemslagkraft af danske NGO’ers fortalervirksomhed blev der med 

støtte fra NGO-forum afholdt 3 seminarer i perioden maj – november 2011. Den fælles arbejdstitel for de 3 

seminarer var ’Managing global advocacy. 

Gennem seminarer, eksterne oplæg, diskussioner og indsamling af ’best practices’ havde de 3 seminarer til 

formål at  

• Styrke og præcisere deltagernes bevidsthed om, hvilken rolle danske NGO’er kan spille i globalt  

advocacy og i forhold til internationale politiske fora. 

• Styrke deltagernes bevidsthed om de forskellige roller NGO’er kan indtage i advocacy arbejdet, 

deres evne til at placere sig strategisk i forhold til andre advocacy aktører, samt deres kompetence til 

i fællesskab med deres partnere i Syd at opstille mål for, planlægge og udføre fortalervirksomhed i 

en dansk og international sammenhæng. 

• Skabe overblik over de vigtigste ressourcer og redskaber i arbejdet med fortalervirksomhed, og 

hvordan arbejdet med fortalervirksomhed bedst kan organiseres, så alle ’redskaber’ bringes i spil. 

 

2. Forløbets organisering 

Til at planlægge de tre seminarer blev det etableret en styregruppe bestående af en repræsentant for Sex og 

Samfund, Rehabiliterings- Og Forskningscenteret for Torturofre samt Folkekirkens Nødhjælp. Styregruppen 

blev assisteret af en eksterm facilitator. Styregruppen havde det overordnede ansvar for at planlægge de 3 

seminarer og evaluere indholdet af forudgående aktiviteter.  

En oversigt over indhold og forventet udbytte af de 3 seminarer er vedhæftet i anneks I.  

 

3. Deltagerne 

Deltagerne i seminaret var repræsentanter for små, mellemstore og store danske (ulands)organisationer, der 

i forvejen havde nogen erfaring med fortalervirksomhed. De fleste organisationer deltog med 2 deltagere, en 

enkelt med 6 ansatte. De deltagende organisationer var Folkekirkens Nødhjælp, Rehabiliterings- Og 

Forskningscenteret for Torturofre, Ibis, Sex og Samfund, MS/Action Aid, Amnesty, Pugad, DUF, Caritas, 

Global Doctors, Danmission og Adra. 
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Selv om den overordnede tilbagemelding peger på, at forløbet blev oplevet som relevant for alle deltagere, 

så havde den relativt store spredning imellem deltagerne i forhold til hvor længe og hvordan de havde 

arbejdet eller kunne arbejde med fortalervirksomhed, betydning for deres forskellige oplevelse af relevansen 

af de enkelte dele af forløbet.  

Evalueringen peger således på, at en snævrere opdeling af deltagerne i forhold til hvor langt de er kommet 

med at afklare, hvordan de vil arbejde med fortalervirksomhed, og i forhold til om de selv udfører 

fortalervirksomhed i Danmark eller om de faciliterer partneres fortalervirksomhed, kunne medvirke til et 

endnu større udbytte af fremtidige læringsforløb (jf. afsnit 5 nedenfor).  

 

4. Seminarernes afvikling 

De tre seminarer blev søgt struktureret sådan, at der ved hvert seminar blev præsenteret en overordnet 

teoretisk/begrebsmæssig ramme for seminarets overordnede tema. De begrebsmæssige rammer 

fokuserede på:  

• Hvordan kan man forstå og arbejde med global fortalervirksomhed? 

• Hvad er en ’effektiv alliance’ og hvordan skaber man sådan en? 

• Hvad er en god advocacy organisation – og hvordan bliver vi bedre? 

De præsenterede temaer og problemstillinger blev dernæst eksemplificeret med indlæg fra eksterne 

oplægsholdere og gennem gruppearbejde koncentreret om konkrete øvelser.  

Forud for seminarerne blev repræsentanter for de deltagende organisationer kontaktet, så oplæg og øvelser 

så vidt muligt kunne reflektere konkrete problemstillinger hos de deltagende organisationer.  

En oversigt over programmerne for de 3 seminarer er vedhæftet i annex II 

 

Arbejdet mellem seminarerne:  

I planlægningen af forløbet – og i ansøgningen til NGO forum – blev der lagt op til, at de deltagende 

organisationer i perioderne mellem de tre seminarer skulle arbejde med de redskaber og den læring, de 

havde tilegnet sig, i relation til konkrete cases. For hver deltagende organisation skulle deres egen udvalgte 

case fungere som den røde tråd og læringsmekanisme, mens seminarerne og de øvrige deltageres cases 

ville skulle fungere som ’learning lab’, inspirationsbank og sparring. 

På grund af det tids- og arbejdspres deltagerne generelt var underlagt, ønskede de imidlertid ikke denne 

case- baserede tilgang til arbejdet, endsige en forpligtelse til at forsøge at implementere det, de lærte, 

mellem seminarerne.  

Deltagernes evaluering af forløbet (jf. afsnit 5 nedenfor) peger dog alligevel på, at flertallet har anvendt den 

tilegnede viden i relation til møder med beslutningstagere, i planlægningen af konkrete advocacy-indsatser, 

eller i samarbejdet indenfor en eller flere alliancer. Samtlige deltagere som har bidraget til evalueringen har 

ligeledes tilkendegivet, at de har delt eller planlægger at dele deres viden om, hvordan man organiserer 

advocacy arbejdet med kolleger i deres organisation.  
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Deltagelse og fremmøde: 

Efter det første seminar udviklede der sig en ’fast kerne’ af cirka 15 deltagere, som deltog igennem hele 

seminaret. Dertil kom en række andre deltagere, der mødte frem til dele af seminaret. Udlandsrejser og 

’travlhed’ synes at være en af de væsentligste årsager hertil, om end der også kan være tale om en mere 

bevidst prioritering af ’arbejdet frem for seminaret’. Udfordringen med at sikre konsekvent fremmøde er dog 

et kendt fænomen i NGO verdenen, også i andre dele af verden, og kan derfor også afspejle det forhold, at 

mange organisationer opererer under stort arbejdspres, hvor det ofte kan være svært at finde tid og ro til at 

’træde et skridt tilbage’ og investere tid i faglig fordybelse.  

Skal man overkomme dén udfordring, er én mulighed at tilrettelægge fremtidige læringsforløb, så de 

imødekommer meget specifikke behov hos udvalgte organisationer, eksempelvis specifik træning i 

kampagnerelateret kommunikation, forhandlings- og mødeteknik, og så de afvikles over ½ til 1 dag.  

En anden mulighed kunne være at fastholde en lidt bredere tilgang og et lidt længere forløb – som med de 

netop afviklede seminarer, men knyttet til et formaliseret efteruddannelsesmodul der afsluttes med en 

eksamen, sådan som det allerede sker med NGO-leder uddannelsen eller med projektlederuddannelsen.   

 

Facilitering 

Styregruppen har i perioden – grundet barselsorlov hos MS – bestået af Dorrit Rée Akselbo, RCT, Mette 

Kirstine Schmidt, Sex og Samfund, og Stine Leth-Nissen, Folkekirkens Nødhjælp. Samarbejdet og 

ideudviklingen i gruppen har fungeret godt, og det er trods travlhed lykkedes at mødes og evaluere 

seminarer samt gennemføre ideudvikling til kommende seminarer. Styregruppen udtaler:  

Vi har fået stor hjælp til arbejdet fra Malene Sønderskov, der som konsulent har evnet at lægge godt op til 

beslutninger og fri meningsudveksling. Malene har vist en uvurderlig evne til at lytte og til meget loyalt at 

gennemføre de retningslinjer, som styregruppen har udstukket for arbejdet. Kritik og evalueringer er 

konsekvent modtaget som oplæg til forbedringer, og vi har følt os serviceret på bedste måde. Malene evner 

at skabe fremdrift og sikre projekterne, samtidig med at hun sikrer projektets gennemførelse i henhold til 

rammerne. På alle områder, kvalitetsmæssigt, praktisk, finansielt, har Malene leveret et sikkert og 

kompetent stykke konsulentarbejde, der har givet styregruppen netop den nødvendige opbakning til at 

påtage os den overordnede ledelse af projektet.  

 

5. Relevans og Udbytte 

Med henblik på at vurdere udbyttet af forløbet, blev der ved forløbets afslutning foretaget en evaluering af 

deltagernes oplevede relevans og udbytte af forløbet. Evalueringen blev gennemført i form at et spørgeskema 

uddelt efter afslutningen af det sidste seminar. Det uddelte spørgeskema er vedhæftet i annex III. 

 

Generelt kan det konkluderes, at deltagerne har oplevet at den udbudte seminarrække var relevant, at den har 

styrket deres viden om fortalervirksomhed og at de i nogen grad har været i stand til at omsætte den viden de 

fik i praksis. Samtlige respondenter anfører, at hvis seminarrækken blev udbudt igen, så ville de anbefale det til 
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en kollega.  

 

Nedenfor er en uddybning af konklusionen.  

 
Relevans 

Overordnet kan det konkluderes, at deltagerne oplevede indholdet af de 3 seminarer som enten relevant eller 

meget relevant.  

 

Særligt muligheden for at ’lære hinanden at kende’, udveksle konkrete erfaringer og ’genkende specifikke 

advocacy udfordringer’ hos de andre deltagere, var værdsat. Her svarer samtlige respondenter at muligheden 

for at udveksle erfaringer med andre deltagere var relevant,  

 

Næsten ligeså højt vurderes relevansen af de eksterne oplægsholdere, fordi det ’gav nye viden og nye 

perspektiver på fortalerarbejdet’. Særligt blev mødet med Gitte Seeberg tidligere mf, EU parlamentariker og 

nuværende generalsekretær for WWF, mødet med Torben Hansen, mf for socialdemokraterne samt en 

lobbyist fra Leo-Pharma fremhævet som en mulighed for at få et ’realitetscheck’ på egne forestillinger om, 

hvordan politikere tænker og hvilke prioriteringer der styrer den politiske beslutningsproces. 9 ud af 10 

respondenter tilkendegiver, at de eksterne oplægsholdere var enten relevante eller meget relevante. Flere 

deltagere efterlyste ’mere af det’ og gerne knyttet til forhandlingsteknik i forhold til fremtidige seminarer og 

workshops.  

 

’Mindst’ relevant vurderes præsentation og arbejde med konkrete redskaber. Her vurderer 7 ud af 10, at denne 

del af seminaret har været relevant. Resten forholder sig neutralt. Årsagen til den lavere score på dette område 

kan hænge sammen med deltagernes forskellige erfaringer med fortalerarbejde – sådan at de mindst erfarne 

deltagere har fået mest ud af denne del, mens de mest erfarne helt eller delvist er blevet præsenteret for ’kendt 

stof’. Således begrunder en af de respondenter, der vurderer relevansen højt, at ’Skriftligt materiale om 

redskaber var først og fremmest godt i forhold til at  få overblik over ’håndværket’, mens en anden skriver: 

’konkrete redskaber har bidraget til at italesætte advocacy i vores organisation på en konstruktiv måde’.  

 

 

Outcome 

De 3 seminarer har bidraget til at styrke deltagernes viden og kompetencer til at arbejde med advocacy. 

Således mener 8 ud af 10 respondenter, at seminar-rækken i nogen eller i høj grad har styrket deres viden om, 

hvad der skal til for at påvirke politiske beslutningstagere lokalt og globalt. 6 ud af 10 mener at seminaret har 

styrket deres kompetencer til at planlægge advocacy strategier og identificere relevante målgrupper og 

alliancepartnere, mens 9 ud af 10 synes, at forløbet har udbygget deres viden om styrker og svagheder ved 

den måde, deres NGO organiserer sit fortalerarbejde på.  

 

Kun 4 ud af 10 mener dog, at forløbet har bidraget med viden og redskaber til at styrke samarbejdet med 

partnerne i Syd om advocacy. En årsag til denne lavere score kan være, at samarbejdet med Syd partnere blev 

behandlet som en integreret del af spørgsmålet om, hvordan man generelt styrker arbejdet i alliancer, og ikke 

som et separat tema.  

 

På spørgsmålet om, hvad der skulle til, for at deltagerne kunne have fået større udbytte af de 3 seminarer 

nævner deltagerne en strammere styring af diskussionerne, mere tid til at arbejde med stoffet internt i de 

enkelte organisationer – og tid til at deltage i alle 3 seminarer, samt et snævrere fokus på konkrete 
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forhandlings- og kommunikations teknikker (som var noget der kun blev behandlet teoretisk på det første 

seminars første dag).  

 

 

Impact 

I gennemsnit vurderer halvdelen af respondenterne, at de har omsat dele af den viden, de har opnået gennem 

forløbet i deres arbejde. Således erklærer 6 ud af 10 sig enige i, at de har anvendt den viden de fik i møder 

med beslutningstagere, mens halvdelen har brugt deres viden om samarbejde i alliancer i et eller flere af de 

netværk og samarbejdsrelationer, de er en del af. Det samme antal har brugt indholdet fra seminarerne i 

arbejdet med et gennemgående projekt. 9 ud af 10 har delt eller planlægger at dele den viden, de har fået om 

hvordan man organiserer fortalervirksomhed, med kolleger i deres organisation.  

 

På spørgsmålet om, hvad der skulle til for at deltagerne i højere grad ville omsætte den opnåede viden til 

konkret handling, er svarene nogenlunde enslydende i forhold til deltagernes vurdering af eget udbytte: 

Praktiske øvelser og konfrontation med beslutningstagere, større faglig fordybelse, flere redskaber til 

’selvevaluering’ af egen kapacitet og mulighed for en bedre intern opfølgning i de deltagende organisationer 

ville kunne bidrage til en større omsætning af den opnåede viden i praksis. 

En anden – men vanskeligt målbar – effekt af forløbet har været deltagernes muligheder for at lære hinanden 

og hinandens arbejde at kende. Seminarrækken har bidraget til at styrke deltagernes faglige netværk og viden 

om, hvor man kan hente inspiration og udveksle erfaringer om sit arbejde. Som en udløber af seminaret har 

deltagerne således besluttet at arrangere foreløbigt ét møde med Folkekirkens Nødhjælp som organisator. 

Fokus for mødet  vil være udfordringer og erfaringer med monitorering af fortalerarbejdet.  

 

 

6. Læring og anbefalinger 

 

På trods af at der i planlægning var langt vægt på at målrette seminaret mod deltagere, der i forvejen havde 

nogen erfaring med fortalervirksomhed, så repræsenterede deltagerne en stor spredning i forhold til, 

hvordan de ville og kunne arbejde med fortalervirksomhed, 

 

Således bestod deltagerne i hovedtræk af 2 grupper. En gruppe, der arbejdede med selv at udføre 

fortalervirksomhed i Danmark og i nogen grad i EU regi; enten for sig selv eller på vegne af partnere. Og en 

gruppe, hvis organisationer endnu ikke var helt afklarede om, hvordan de ville og kunne arbejde med 

fortalervirksomhed, og som overvejende var engageret i at facilitere Syd-partneres fortalervirksomhed 

gennem finansiel – og i nogen grad faglig - støtte og kapacitetsopbygning. Den sidste gruppe omfattede 

primært små- og mellemstore NGOer. 

 

Denne forskel syntes at afspejle sig i deltagernes træningsbehov.  

 

Hos den første gruppe synes de fremtidige træningsbehov at være af mere taktisk karakter. Her bliver der 

udtrykt behov for konkrete redskaber og/eller muligheder for at indhente erfaringer på områder som 

 

• Hvordan gennemfører man en forhandling med beslutningstagere 

• Hvordan kommunikerer man med sine støtter og/eller grupper man gerne vil mobilisere 

• Hvordan monitorerer man sit arbejde (herunder, hvordan formulerer man realistiske mål og 

strategier) 
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• Hvordan formulerer man ’the ask’ – den ønskede handling, fortalerarbejdet er centreret omkring.  

• Hvordan arbejder man med målgruppeanalyser. 

 

Det er styregruppens vurdering, at disse behov i fremtiden vil kunne dækkes enten gennem korte én-

dagsforløb for en gruppe af NGOer med samme behov og specialiseringsgrad, eller gennem forløb specifikt 

målrettet den enkelte NGO. 

 

Hos den anden gruppe er spørgsmålene og de fremadrettede behov af mere overordnet strategisk eller 

afklarende karakter: 

 

• Hvordan kan og vil vi arbejde med advocacy i lyset af vores identitet, ressourcer og erfaring? 

• Hvad kan og bør vi hjælpe vores partnere med? 

• Hvordan bliver vi klædt på til at hjælpe vores partnere?  

• Hvordan skaber vi ejerskab til fortalerarbejdet bredt i vores organisationer 

• Hvordan planlæger vi arbejdet og formulerer vores ’forandringsteori’ 

 

….er spørgsmål, der stadig synes  relevante for denne gruppe af deltagere. 

 

Ved fremtidige træningsforløb kan det derfor give god mening at indarbejde denne skelnen i planlægning og 

rekruttering af deltagere, for bedst muligt at imødekomme begge gruppers behov og interesser.  

 

Derudover synes følgende elementer at have værdi – også for fremtidige arrangementer:   

  

• Eksterne oplægsholdere der i kraft af deres arbejde og erfaringer kan medvirke til at belyse konkrete 

aspekter af kampagne- og lobbyarbejdet1.  

• Konkrete redskaber og redskaber til selvevalueringer, der kan medvirke til at skabe overblik over 

hvad man allerede kan eller burde arbejde videre med for at kvalificere sit arbejde. 

• Muligheden for at lære af hinanden/de andre deltagere og udveksle erfaringer.  

 

Fremtidige træningstilbud synes således (også) at skulle balancere mellem deltagernes behov for at være 

meget konkrete og ’skære ind til benet’, fordi seminarer og workshops skal passes ind i en i forvejen travl 

hverdag, og behovet for at tilgodese de lidt mindre mål- og resultatorienterede aktiviteter, der er forbundet 

med ’bare’ at lære hinanden at kende og lære af hinandens erfaringer.  

 

 

                                                           
1
  Særligt eksponeringen for politikere, der fortalte hvad de forventer af en god lobbyist, og bidragene fra to 

organisationer i Syd, der fortalte om deres forventninger til partnersamarbejdet gjorde indtryk. Det samme gjorde 

Ældresagens understregning af, at en af de helt væsentlige årsager til deres succes er deres grundige research. Dels af 

det politiske landskab, dels af hvad deres bagland ønsker og forventer sig af Ældresagen.   
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Annex I – Beskrivelse af de 3 seminarer 

Dato Titel Formål Forventede resultater 

6.-7. juni 2011  Danske NGO’ers rolle 

og merværdi i en 

global dagsorden. 

 

At kvalificere 

deltagernes viden om 

hvor, hvornår og 

hvordan danske 

NGO’er kan øve 

indflydelse i en 

verden af globale 

dagsordener og 

beslutningsprocesser. 

 

 

Deltagerne har en øget viden om 

og et styrket overblik over den 

mer-værdi og rolle deres 

organisationer kan indtage i det 

globale samarbejde, hvor og 

hvordan de kan øge indflydelse i 

forhold til europæiske 

udviklingsdagsordener. 

 

Deltagerne har formuleret 

konkrete ideer til, hvordan deres 

viden kan omsættes til handlinger 

eller strategier i deres eget arbejde 

 

12.-13. september Advocacy i alliancer At styrke deltagernes 

bevidsthed om og 

kompetencer til at 

inddrage partnere i 

Syd i planlægningen 

og implementeringen 

af advocacy arbejdet 

i Nord. 

 

Deltagerne har en øget viden om 

deres egne, deres partneres og 

andre potentielle alliancepartneres 

styrker og ressourcer til at indgå i 

globale alliancepartnere. 

 

Deltagerne har omsat deres viden 

til konkrete ideer til, hvordan de 

positionerer sig strategisk i forhold 

til alliancepartnere, og hvordan 

samarbejdet med partnere i syd 

styrkes i forhold til planlægning og 

implementering af advocacy 

arbejdet. 

 

7.-8. november Organisering af 

advocacy arbejdet. 

At udvikle ideer til 

hvordan de interne 

ressourcer og 

kompetencer, der 

findes i deltagernes 

organisationer 

udnyttes bedst til 

fordel for advocacy 

arbejdet og på tværs 

af organisationens 

grupper og 

afdelinger. 

Forventede resultater: Deltagerne 

har et styrket overblik over de 

organisatoriske forudsætninger, 

der kan medvirke til at styrke deres 

advocacy arbejde. 

 

Deltagerne har formuleret 

konkrete ideer til, hvordan 

advocacy samarbejdet og 

vidensudveksling på tværs af 

afdelinger kan styrkes, herunder 

hvordan advocacy mål indlejres i 

hele organisationen. 
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Annex II – Programmer for de 3 seminarer 

Mandag d. 6. juni 2011 

8 : 4 5 - 9 : 0 0          Velkommen og morgenkaffe 

9 : 0 0 - 9 : 1 5 Velkommen – Forventninger og forestillinger  

 

Gennemgang af program – seminar-rækken i sin helhed 

0 9 : 1 5 - 1 0 : 4 5 Advocacy eller ’campaigning’. Fortalerroller og forestillinger. 

Præsentation og gruppearbejde med udarbejdelse af et ’advocacy selvportræt’  

1 0 : 4 5 - 1 1 : 0 0 Pause 

Danske NGO’er år 2025 – roller og merværdi i en global dagsorden. 

Inspirationsoplæg og diskussion v. Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker. 

 

1 1 : 0 0 - 1 2 : 4 5 

Gruppearbejde – Din organisation år 2025 – en fremtidsvision 

 

1 2 : 4 5 - 1 3 : 3 0 

 

Frokost 

 

 

 

         Eftermiddagens Program 

Hvem bestemmer, og hvad er Danmarks rolle? – fra ide til beslutning i EU (v. 
Concord Danmark) EU's landbrugspolitik som case 

1 3 : 3 0  -  1 5 : 0 0 

Gruppearbejde: Globale beslutninger - konsekvenser for danske NGO’ers lobby- 
og kampagneaktiviteter  

1 5 : 0 0 - 1 5 : 1 5 Pause 

Lissabon traktaten. Hvilke muligheder rummer traktaten for at NGO’er kan øve 
indflydelse? Oplæg og diskussion 

1 5 : 1 5 - 1 6 : 3 0 U
d
st
il
li
n
ge
n
 å
b
n
e
r 

Opsamling og handlingspunkter til dag 2 
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Tirsdag den 7. juni 2011 

0 8 : 4 5 - 9 : 0 0      Velkommen og morgenkaffe 

9 : 0 0  –  9 : 4 5  Kend din forhandlingspartner, en introduktion til forhandlingspsykologi. 

Danmark og EU. Hvor og hvordan kan danske NGOer påvirke 

beslutningsprocessen? 3 oplæg fra beslutningstagere  og politiske rådgivere 

• Torben Hansen mf for Socialdemokraterne  

• Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF og fhv. mf og medl. af 

Europaparlamentet 

• Katja Murray, Corporate Public Affairs Manager i Leo-Pharma og fhv.. EU 

policy officer for Danske Mejerier i Bruxelles.  

1 0 : 0 0 - 1 1 : 1 5 

Paneldebat og diskussion 

1 1 : 1 5  –  1 1 : 3 0 Pause 

1 1 : 3 0 - 1 2 : 3 0 Book et møde med en beslutningstager eller politisk rådgiver 

Få konkret sparring og råd fra en af de 3 paneldeltagere på en advocacy 

udfordring (20 minutter pr. møde) 

1 2 : 3 0 - 1 3 : 1 5 Frokostpause 

Den europæiske offentlighed. Findes der sådan en, og hvordan arbejder man med 
den? Klima-topmødet som case. Oplæg v. Kathrine Nielsen, Media Mentors 

1 3 : 1 5  - 1 5 : 1 5   

Gruppearbejde - Europæisk kampagnearbejde, hvordan skal danske NGO’er gribe 
det an? 

1 5 : 1 5  –  1 5 : 3 0 Kaffepause 

 

1 5 : 3 0  –  1 6 : 0 0 

 

Opsummering og evaluering af de to dage, nedsættelse af arbejdsgrupper og 
ønsker til seminar nr. 2. 
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Program 

Mandag d. 12. september 2011 

Netværk og advocacy Alliancer Hvad skal de kunne? – Hvordan kan de styrkes? 

9 : 0 0 -  9 : 1 5          Velkommen og morgenkaffe 

9 : 1 5 -  1 0 : 0 0 

 

Det gode advocacy netværk – hvad er det? Teori og redskaber til ledelse af 

netværk og partnersamarbejder. 

Master Class i ’advocacy alliancer og netværk’. 

• Internationale alliancer – styrker og udfordringer. Præsentation af 

Amnesty International v Morten Iversen. 

Pause 

1 0 : 0 0 - 1 1 : 0 0 

Master Class i ’advocacy alliancer og netværk’. 

• Politiske muligheder og begrænsninger i Regionale Netværk – 

Præsentation af asiatisk netværk til forebyggelse af tortur v. Dorrit 

Rée Akselbo, RCT. 

1 1 : 0 0  –  1 3 : 0 0 Hvad forventer Ngo’er i Syd af advocacy samarbejdet med Ngo’er i Nord? – 

oplæg og diskussion v  

• Lina Alqurah – Euro-Mediterranean Human Rights Network, Jordan 

• Rev. Malcolm Damon, Economic Justice Network, Sydafrika (på 

skype) 

1 3 : 0 0 - 1 4 : 0 0 

 

Frokost 

1 4 : 0 0  –  1 5 : 0 0 De ideelle netværk er dynamiske, demokratiske, decentrale og 

diversificerede. Men hvordan opnår man det i den virkelige verden? 

Gruppearbejde: 

• Hvordan kan danske Ngo’er facilitere samarbejdet med – og mellem – 

partnere i Syd. Diskussion med udgangspunkt i FKNs støtte til 

nationalt netværk i Kirgisistan v. Jørgen Thomsen. 

• Alternative alliancepartnere - hvad er fordelene ved at ’tænke ud af 
boksen’, når man identificerer alliancepartnere, og udfordringerne 
ved at samarbejde med ’dem der ikke ligner en selv’. Hvad kan man 
være med til i samarbejdets navn, og hvor sætter man grænsen? 
Diskussion v Maja Andersen, MS 

• Hvornår identificerer man sig med sit netværk. Og hvornår er man sig 

selv (nok?). For at være en god partner i netværk og alliance-

arbejdet må man kende sine grænser, vide hvad man kan bidrage 

med og have forventninger til sig selv og de andre afklaret på 

forhånd. Hvordan bliver vi endnu bedre til det? v. Dorrit Ree. 

1 5 : 0 0  –  1 5 : 1 5 

 

Pause 
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1 5 : 1 5 - 1 6 : 0 0 Præsentation af gruppearbejdet. Action points og lessons learnt  
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Program 

Tirsdag d. 13. September 2011 

 

Hvem skal vi samarbejde med? 

Vælg de rigtige samarbejdspartnere 

 

9 : 0 0 -  9 : 1 5          Velkommen og morgenkaffe 

9 : 1 5 -  1 0 : 1 5 

 

Planlægningsværktøjer der kan hjælpe med at identificere det rette netværk  

Forandringsteori, field force analyse og power mapping - introduktion til 

analyseredskaber der kan hjælpe med at finde de rigtige alliancepartnere. 

1 0 : 1 5 - 1 0 : 3 0 Pause 

1 0 : 3 0 - 1 2 : 3 0 Forandringsteori i praksis. Få styr på dine forestillinger om 

forandringsprocessen: Hvem skal handle og mene hvordan, for at vores forslag 

kan blive til virkelighed.  

Gruppearbejde med udgangspunkt i egne advocacy kampagner  

Præsentation af gruppearbejdet 

1 2 : 3 0 - 1 3 : 1 5 

 

Frokost 

1 3 : 1 5  -  1 5 : 0 0 Power mapping og field force analyse i praksis - Introduktion til 

gruppearbejde.  

Power mapping og force field analyse: hvem er med os, og hvem er imod os? 

Find de mest relevante samarbejdspartnere til alliancen  

Identifikation af kræfter der støtter eller modarbejder arbejdet; samt af 

taktiske og strategiske samarbejdspartnere.  

1 5 : 0 0 - 1 5 : 1 5 Pause 

1 5 : 1 5 - 1 6 : 0 0 

 

Præsentation af gruppearbejdet. 

Action points og lessons learnt som deltagerne kan tage med hjem. 
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Mandag d. 7. november 2011 

Hvordan organiseres advocacy arbejdet internt? 

Hvad gør ’den gode’ advocacy organisation? – Hvordan kan vi gøre? 

9 : 0 0 -  9 : 1 5          Velkommen og morgenkaffe 

9 : 1 5 -  1 0 : 1 5 

 

Den gode advocacy organisation – hvad kan den? Og hvad kendetegner den. 

Teori og redskaber til det videre arbejde. 

Den gode advocacy organisation – hvordan gør man i praksis. 

Oplæg og erfaringer fra ’kunsten at håndtere en advocacy organisation’ 

Ældresagen v. udviklingschef Michael Teit Nielsen 

Pause 

1 0 : 1 5 - 1 2 : 0 0 

 

Spørgsmål og diskussion 

1 2 : 0 0  –  1 2 : 4 5 Folkelighed, Faglighed og Politiske rævekager. Hvordan udvikler man sin 

advocacy organisation? Dilemmaer og udfordringer fra vores egen verden (I) 

Hvordan vælger man ’den rigtige sag’ og det rigtige ’brand’? Og hvordan får 

man psykologer og læger til at arbejde sammen med journalister og jurister?  

Erfaringer fra RCTs interne strategiproces v. Dorrit Ree Akselbo RCT 

1 2 : 4 5 - 1 3 : 3 0 

 

Frokost 

1 3 : 3 0  –  1 4 : 4 5 Folkelighed, Faglighed og Politiske rævekager. Hvordan udvikler man sin 

advocacy organisation? Dilemmaer og udfordringer fra vores egen verden (II) 

Hvordan organiserer man det internationale advocacy arbejde? Hvordan 

tilpasser man sig en ny politisk virkelighed (Ny regering – hvad så? Beretning 

fra maskinrummet) v. Morten Iversen MS 

Decentralisering og fortalervirksomhed. Hvordan kan man organisere sig for 

at få stemmerne i Syd med i arbejdet? V. Kirsten Hjørnholm MS 

1 4 : 4 5  –  1 5 : 0 0 Pause 

1 5 : 0 0 - 1 5 : 4 5 

 

Gruppearbejde: The Advocacy Dream Team 

 – Hvordan vil vi ‘sætte holdet’ for at skabe den gode advocacy organisation  

1 5 : 4 0  –  1 6 : 0 0  Opsamling og tak for i dag 
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Tirsdag d. 8. November 2011 
 

Hvad gør ’den gode’ advocacy organisation? – Hvor gode er vi? 

 

9 : 0 0 -  9 : 1 5          Velkommen og morgenkaffe 

9 : 1 5 -  1 0 : 1 5 

 

De danske ulandsorganisationer som fortalere – en ekstern ’evaluering’ v. 

Christina Tønnesen, Mensch 

1 0 : 1 5 - 1 0 : 3 0 Pause 

1 0 : 3 0 - 1 2 : 3 0 Gruppearbejde m advocacy selv-evaluering og handlingsplaner 

Hvor gode er vi – og hvad kan vi gøre for at blive endnu bedre? 

1 2 : 3 0 - 1 3 : 1 5 

 

Frokost 

1 3 : 1 5  -  1 5 : 0 0 Hvad nu? – hvordan kan vi bruge hinanden fremadrettet for at udvikle vores 

advocacy arbejde? 

1 5 : 0 0 - 1 5 : 1 5 Pause 

1 5 : 1 5 - 1 6 : 0 0 

 

Evaluering af de 3 seminarer 
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Annex III 

Managing global advocacy 

Evalueringsskema 

Tak fordi du vil dele din mening med os og evaluere seminarerne. Dine oplysninger vil blive brugt til at gøre 

træningsforløb i fortalervirksomhed endnu bedre i fremtiden.   

 

Deltagelse 

Jeg deltog i (sæt X) Seminar 1   seminar 2  seminar 3 

 

Relevans 

Hvordan vurderer du overordnet relevansen af følgende dele af de 3 seminarer for din eller din organisations 

fortalerarbejde: 

 

 Ikke 

relevant 

Lidt 

relevant 

Hverken 

eller 

relevant Meget 

relevant 

De eksterne oplægsholdere      
Muligheden for at udveksle erfaringer med de andre deltagere      
Præsentation og arbejde med konkrete redskaber (theory of change, 

power mapping etc.)  
     

 

 

 

 

 

 

Outcome 

I hvilket omfang er du enig i følgende udsagn  

 Slet 

ikke 

I ringe 

grad 

hverken/ 

eller 

I nogen 

grad 

I høj 

grad 

Seminarrækken har styrket min viden om ’hvad der skal til’ for at påvirke 

politiske beslutningstagere lokalt og globalt. 

 

     

Seminarrækken har styrket mine kompetencer til at planlægge advocacy 

strategier og identificere relevante målgrupper. 
     

Seminarrækken har styrket min viden om hvordan man identificerer 

relevante alliancepartnere 
     

Seminarrækken har givet viden og konkrete redskaber til at styrke 

samarbejdet med partnerne i syd om advocacy. 
     

Seminarrækken har udbygget min viden om styrker og svagheder ved den 

måde, min NGO organiserer sit fortalerarbejde på. 
     

Hvilke dele af seminaret synes du har været mest relevant? Hvorfor? 
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Impact 

 

 

helt 

uenig 

uenig hverken/eller enig helt 

enig 
Jeg har anvendt den viden jeg fik i mine møder med beslutningstagere       
Jeg har brugt forandringsteori og/eller field force analyse i planlægning 

af mit advocacy arbejde  
     

Jeg har brugt min viden om samarbejdet i alliancer i et eller flere af de 

netværk og samarbejdsrelationer, jeg er en del af 
     

Jeg har delt, eller planlægger at dele, den viden jeg har fået om hvordan 

man organiserer fortalervirksomhed med kolleger i min organisation  
     

Jeg/min organisation har i forløbet brugt indholdet fra seminarerne i 

arbejdet med et gennemgående projekt. 
     

 

 

 

 

 

Samlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skulle der til, for at du kunne have fået  større udbytte af de 3 seminarer? Beskriv 

 

Hvad skulle der til, for at du i højere grad ville kunne omsætte den viden, du har opnået, til konkret handling i dit 

daglige arbejde? 

 

Hvis seminarrækken blev udbudt igen, ville du så anbefale det til en kollega? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvilke andre emner eller problemstillinger kunne du godt tænke dig blev belyst, hvis der blev udbudt et læringsforløb 

inden for fortalervirksomhed i fremtiden? 


