NGO FORUMs beslutning om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer
Vedtaget på møde i det Stående Udvalg den 22. juni 2011

NGO FORUM modtog den 26. april 2011 to ansøgninger om støtte til kapacitetsudviklingsinitiativer samt en
genansøgning:
1) En ansøgning om støtte til opbygning af kapacitet indenfor programmatisk klimaarbejde i
udviklingslande
2) En ansøgning fra fiskerifagligt netværk om støtte til vidensopbygning og fortalervirksomhed vedr.
fiskeri
3) En genansøgning fra agro-økologisk netværk om støtte til opbygning af organisatorisk kapacitet og
fagligt fællesskab.
Indstillingsudvalgets opgave har (endnu engang) været at vurdere de indkomne ansøgninger samt – på
baggrund af NGO FORUMs retningslinjer, bevillingskriterier og de fælles strategiske prioriteter – at udarbejde
en skriftlig, prioriteret indstilling til NGO FORUMs stående udvalg. Den endelige behandling og godkendelse
fandt sted på møde i NGO FORUMs Stående Udvalg den 22. juni 2011.
Ansøgningerne:
1) Programmatisk klimaarbejde i udviklingslande (lead organisation: CARE)
Resume:
Forløbet retter sig mod at skabe et forum for vidensdeling og erfaringsudveksling mellem forskellige NGOer,
forskere og praktikere. Gennem netværks-/erfaringsudvekslingsmøder samt to workshops med inddragelse af
eksterne ressourcepersoner sigter forløbet på at opbygge kapacitet hos de deltagende organisationer og
institutioner til at inddrage klimatilpasning i projekter og programmer. Fokus gennem hele forløbet er på
organisationernes eget arbejde indenfor temaerne vand, energi, skov, landbrug og fødevaresikkerhed samt
oprindelige folk og rettigheder med særligt fokus på klimatilpasning og programmatisk fortalervirksomhed.
Initiativet involverer 17 aktører (NGOer, institutioner og et konsulentfirma) og strækker sig over 12 måneder.
Generel vurdering i forhold til NGO FORUMs strategiske prioriteter:
Klimaproblematikken er i høj grad tværgående inden for udviklingsbistanden og vurderes som et utrolig vigtigt
emne, som mange udviklingsorganisationer skal forholde sig til i deres arbejde i Syd. Emnet er indskrevet i
NGO FORUMs arbejdsplan for 2011 og ansøgningen vurderes at bidrage til Tema 1 (Globale tendenser) i
NGO FORUMs strategiske prioriteter. Derudover har forløbet fokus på metodeudvikling, udveksling af best
practice-cases, erfaringer og viden på området og relaterer sig derved til Tema 3 (Metodeudvikling).
Godkendelse:
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 249.176 kr.
CARE opfordres til at arbejde sammen med NGO FORUMs netværkskoordinator for at sikre, at dokumentation
og best practices lægges op på NGO FORUMs hjemmeside. Derudover opfordres der til at man i evalueringen
inkluderer eksempler på, hvordan de introducerede modeller og metoder er blevet indarbejdet i de deltagende
organisationers programarbejde.
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2) Fiskerifagligt Netværk (FFN) (lead organisation: Landsforeningen Levende Hav)
Resume:
FFN søger om støtte til: 1) udarbejdelse af en rapport der kan synliggøre problemet omkring industrialiserede
landes storfiskeri ved fattige landes kyster og svækkelsen af det lokale kystfiskeri, 2) beskrivelse af empiriske
kerneeksempler samt 3) en oplysningskampagne og fortalervirksomhed i det danske fiskerimiljø. FFN ønsker
med aktiviteterne at sætte fokus på adgangen til (egne) fiskeressourcer og problematikken med lokal-baseret
versus storkapital-drevet fiskeri, der er en relevant problemstilling på globalt niveau og i EU.
Netværket består af 3 organisationer (NGOer) og strækker sig over 15 måneder.
Generel vurdering i forhold til NGO FORUMs strategiske prioriteter:
Fiskeri-problematikken vedrører fødevaresikkerhed og eksistensgrundlaget for kystbefolkninger verden over,
og er dermed meget relevant ift. 2015-målene og aktuelt i forhold til EU’s fiskeripolitik, som skal revideres
under Danmarks EU-formandskab i 2012. Netværket lægger stor vægt på at opbygge
medlemsorganisationernes kapacitet i forhold til de politiske processer specielt i EU (Tema 1). En del af målet
med aktiviteterne er at dokumentere best practices indenfor feltet (Tema 3).
Godkendelse:
Initiativet støttes med et samlet beløb på ca. 210.000 kr.
Indstillingsudvalget har været i dialog med FFN for at få en yderligere uddybning af oplysningskampagnens
strategiske kobling til rapporten samt hvordan kampagnen forventes at nå politikerne og dermed indgå i
netværkets fortalervirksomhed. Der er leveret en god og saglig udredning, men det vurderes stadig, at
oplysningskampagnen bør udgøre en mindre del af dette kapacitetsudviklingsinitiativ. Det er derfor vedtaget at
netværket får ca. 50.000 kr. til oplysningskampagnen i stedet for det fulde beløb på 94.000 kr. FFN opfordres
til at søge medfinansiering til kampagnen fra andre kilder.
3) Agro-økologisk netværk (AØN) (lead organisation: Økologisk Landsforening)
Kort resume:
I november 2010 blev en ansøgning fra AØN om støtte til et længerevarende netværk afvist, men da det blev
vurderet at temaet var relevant og ansøgningen forholdt sig dels til globale tendenser indenfor området og dels
metodeudvikling, blev AØN opfordret til at starte mindre op og søge om støtte til et kapacitetsudviklingsinitiativ
på maximum 250.000 kr. Det er ansøgningen om kapacitetsudviklingsstøtte, som her vurderes.
Ansøgningen har fire målsætninger: 1) udveksle og opbygge viden om agro-økologi, der skaber en fælles
platform at handle og arbejde ud fra, 2) formulere og identificere behov og mulige relevante strategier for
fortalervirksomhed og debat om landbrug, miljø og fødevareforsyning i den danske offentlighed samt hos
partnerorganisationerne i Syd, 3) koncept- og metodeudvikling (pilotfase) af ”farmer field school” konceptet
som redskab til at facilitere grupper i en dansk netværkssammenhæng samt 4) etablere en interaktiv
hjemmeside med viden om agro-økologi og dens rolle i udvikling af landbrug, fødevaresikkerhed og suverænitet, værdikæder og landdistriktsudvikling i tropiske lande og lavindkomstområder.
Initiativet involverer 7 danske NGOer og strækker sig over 12 måneder.
Generel vurdering i forhold til NGO FORUMs strategiske prioriteter:
AØN ønsker at arbejde med perspektiver som produktudvikling, værdikæder og fødevareforsyning i relation og
samarbejde mellem nord og syd (Tema 1). Aktiviteterne falder endvidere under Tema 3 (Metodeudvikling) med
sin fokus på forståelse og analyse af egne tilgangsvinkler og metoder, identifikation og udveksling af ’best
practices’ samt metodeudvikling i forhold til at bruge farmer-feltskoler i en dansk netværkssammenhæng
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(pilotfase). Der er behov for en (gerne intern) evaluering af pilotfasen – dette er dog ikke beskrevet i
ansøgningen.
Godkendelse:
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 248.000 kr.
Samlet oversigt:
Ansøgning

Værtsorganisation

Programmatisk Klimaarbejde
Fiskerifagligt netværk (FFN)

CARE
Landsforeningen Levende
Hav
Økologisk Landsforening

Agro-Økologisk Netværk (AØN)

Ansøgt beløb

Godkendt
beløb
249.176 kr.
249.176 kr.
249.952 kr.
209.934 kr.
248.000 kr.

248.000 kr.

Budget oversigt (ansøgt beløb):

1
2
3
4
5
6
7
8

Initiativ Klimaarbejde
FFN
Budgetlinjer
WS, seminarer, konferencer, ...
58.000
Tværgående undersøgelser, studier, ...
47.250
Faglig formidling
23.625
Faglig og koordinerende støtte
81.000
Andre udgifter
Budgetmargin
8.000
Revision
15.000
Administration
16.301
Total
249.176
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AØN

105.000
94.000
5.000
2.000
20.600
7.000
16.352
249.952

31.800
20.600
10.800
98.000
55.000
10.800
5.000
16.000
248.000

