Ansøgningsskema 2013 - 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:

Ansøgt støtteperiode:

Navn: Kapacitetsopbygning af netværket Sundhed &
Udvikling med særligt henblik på arbejdsvilkår i skrøbelige
stater.
Kontaktperson: Elisabeth Riber Christensen
E-mail: erc@sexogsamfund.dk
Navn: Sex & Samfund
Adr: Rosenørns Allé 14,1, 1634 København
Tlf: 33931010
Kontaktperson: Tania Dethlefsen, Afdelingsleder
E-mail: td@sexogsamfund.dk
Maternity Worldwide, Dansk Røde Kors, Aids-Fondet,
Globale Læger, Læger Uden Grænser og Dansk
Missionsråds Udviklingsafdeling.
august 2013 – december 2013

Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM:

120.000 kr.

Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead
agency):

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

Hvis der tidligere er modtaget støtte fra NGO 200.000 kr (fra august 2012-july 2013) til Mindre
FORUM bedes disse bevillinger listes.
Kapacitetsopbygningsinitiativer
Andre finansieringskilder til initiativet
(medfinansiering):

Egenfinanciering af netværksorganisationer: arbejdstimer,
lokaler og forplejning

Resumé (max. 10 linjer):
Danmark øger i disse år indsatsen i skrøbelige stater. Danske NGOer arbejder også for at forbedre befolkningens
sundhed i skrøbelige stater, og fremover kan den øgede danske prioritering af skrøbelige stater i bistanden blive et
arbejdsområde for endnu flere NGOer. I denne situation er det vigtigt, at de igangværende organisationer
udveksler viden og erfaringer med andre NGOer, og at andre NGOer bliver klar over de særlige
arbejdsbetingelser, der gælder for dette arbejde. Endvidere er det vigtigt, at sundhed kommer højt op på
dagsordenen for bistanden til fremme af levevilkårene i skrøbelige stater, eftersom befolkningens sundhed særligt i
disse stater ofte lider under fraværet af de mest basale serviceydelser. Behovet for NGOernes arbejde er stort,
men der er også risici ved dette arbejdsfelt. Netværket Sundhed & Udvikling ønsker med denne ansøgning at
afholde en række kapacitetsopbyggende aktiviteter, som kan styrke de danske NGOers arbejde med sydpartnere i
skrøbelige stater og sætte befolkningens sundhed på dagsordenen for bistand i skrøbelige stater.
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1. Relevans (max. 1 side)
1.1 Beskriv det faglige tema og problemstillinger, som initiativet/aktiviteten vil beskæftige sig med og
hvordan relaterer det sig til den danske Civilsamfundsstrategi.
Adgang til sundhed for alle er essentielt for den sociale, politiske og økonomiske udvikling i verden, men i
udviklingslandene er adgang til sundhedsfaglige serviceydelser af god kvalitet dog et privilegium, som kun
de færreste har. I denne kortvarige ansøgning ønsker netværket at fokusere på et tema, nemlig
sundhedsbistand til skrøbelige stater - stater med svage statsstrukturer, svag intern sammenhængskraft
og stor ulighed samtidig med massive udfordringer fra ekstrem fattigdom, væbnet konflikt og ustabilitet1.
I 2010 skønnede Udenrigsministeriet, at der på verdensplan er 43 skrøbelige stater, og Danmark
opprioriterer i disse år indsatsen i nogle af disse stater2. Mange danske NGOer medvirker til at dække
behovet for sundhedsydelser i disse stater og fremmer derved befolkningens levevilkår. Arbejdsvilkårene i
skrøbelige stater er imidlertid ikke de samme som i de fleste andre udviklingslande. Det er sværere at
opnå resultater og der er en risiko for at blive inddraget i lokale konflikter. Civilsamfundsstrategien peger
endvidere på, at udviklingsarbejdet i sådanne stater ofte har været præget af en ændret rollefordeling
mellem aktørerne3. Netværket Sundhed & Udvikling ønsker med denne ansøgning at sætte fokus på
udfordringerne i civilsamfundets engagement i skrøbelige stater, fordi det forventes at være et voksende
arbejdsområde.
Netværket ønsker også fortsat at styrke samarbejdet i det danske civilsamfund indenfor sundhedsområdet
- et behov der er blevet bekræftet ved NGOernes interesse og tilslutning til de hidtidige afholdte
netværksaktiviteter. Mange danske NGO’er i sundhedssektoren kender stadigvæk ikke hinanden, og der
er brug for en samlet NGO stemme, som kan give med- og modspil til den danske udviklingspolitik
indenfor sundhedsområdet. Der er ligeledes en interesse blandt danske NGO’er for at styrke deres
kapacitet i forhold til samarbejdet med partnerne i syd. Initiativet vil derfor arbejde for at netværket styrkes
til at sætte sundhedssektoren i skrøbelige stater på bistandsdagsordenen herhjemme.
1.2 Hvad er målet for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået?
1) At styrke medlemsorganisationernes kapacitet som NGO’er engageret i sundhedssektoren gennem
læring og videns- og erfaringsudveksling både indbyrdes og sammen med eksterne forskere og
praktikere. Den faglige viden skal styrke kvaliteten af NGO’ernes projektarbejde med sydpartnere
samt det strategiske fokus udadtil.
2) At styrke netværkets identitet og afdække og udvikle netværkets rolle og muligheder indenfor
fortalervirksomhed i national og international sammenhæng gennem dialog og møder. Øget dialog og
samarbejde med andre netværk og institutioner skal styrke netværkets prioriteringer i forhold til hvilke
dagsordener der skal fremmes og hvordan.
1.3 Hvem forventes at få udbytte af initiativet/aktiviteten?
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Reference til Fred og Stabilisering. Danmarks Politik for Indsatser i Skrøbelige Stater 2010-2015.Udenrigsministeriet
2010
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Jf. f.eks. Danidas og KUs nyligt afholdte workshop: Health as a Human Right? How to deliver in a context of conflict
and fragility den 20-21 February 2013.
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Se især Civilsamfundsstrategien, Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene, december 2008 afsnit
2.4. En stærkere indsats i skrøbelige stater og situationer p 24f.
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Primært vil det være netværksorganisationerne, (NGO’er, forskere, praktikere) der får udbytte af initiativet.
Medlemmernes partnere i syd forventes indirekte at profitere af initiativet. Aktører som Danida og den
bredere offentlighed med interesse indenfor sundhed og udvikling ventes også at profitere af initiativet.
Hidtil har dette holdt stik, hvilket kan ses i deltagerlisterne til fællesmøderne.
1.4 Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer til
civilsamfundsorganisationer i syd.
Temaet går tæt på udfordringerne og arbejdsvilkårene for danske civilsamfundsorganisationer i skrøbelige
stater, og netværksaktiviteterne giver danske NGOer viden og redskaber til at højne kvaliteten i deres
samarbejde med partnere i skrøbelige stater i Syd.

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.
Netværket blev lanceret d 6. april 2011 på et offentligt møde organiseret af Røde Kors, Red Barnet og Sex &
Samfund, og netværket ansøgte i 2012 NGO forum til støtte for en formel etablering af netværket. Netværket
ledes af en aktiv styregruppe (kaldet arrangørgruppen) koordineret af Sex & Samfund. Gruppen er åben for
alle og består pt af Dansk Røde Kors, Maternity Worldwide, Globale læger, Aids-Fondet, Læger uden
Grænser, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Red Barnet og Sex og Samfund. Netværket har inspireret til
dannelse af forskellige arbejdsgrupper blandt netværksorganisationerne såsom en mor/barn gruppe, en
sundhedssektorgruppe, og en vand og sanitetsgruppe (WASH gruppen). Fra efteråret 2013 vil Aidsnet være
en ny arbejdsgruppe under netværket.
Der har siden 1. august 2012 været afholdt 5 større fællesseminarer med 25-30 deltagere pr gang og
styregruppen afholdt den 7. februar 2013 en midtvejsevaluering. Evalueringen vurderede netværkets
udvikling og aktiviteter meget positivt, og styregruppen besluttede sig for at søge en ny længerevarende
bevilling. For ikke at miste momentum i tidsrummet mellem midt 2013, hvortil den igangværende bevilling
løber, og en mulig ny større bevilling fra 2014, besluttedes det at ansøge om en bevilling for 2. halvdel af
2013.
Styregruppen diskuterede på sit møde den 3.4.2013 fokus og temaer for ansøgningen. De foreslåede
aktiviteter i denne ansøgning afspejler et fokus på et fælles rammevilkår for mange af netværkets
organisationer i deres arbejde i Syd, og skrøbelige stater vinder stadigt indpas blandt partnerlandene i dansk
udviklingspolitik. Selve ansøgningen er blevet til i et samarbejde mellem alle organisationer i styregruppen.
2.2 Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer til initiativet f.eks. medarbejdertid,
økonomisk bidrag og ledelsens opbakning?
Aktiviteterne tager udgangspunkt i organisationernes egne ønsker og er drevet frem på eget initiativ.
Netværksorganisationerne deltager i både prioritering, planlægning og gennemførelse af de enkelte
aktiviteter. Desuden bidrager de med henholdsvis lokaler, forplejning og arbejdstimer. Styregruppe- og
arbejdsgruppemøder vil fortsat afholdes af netværksorganisationerne. Hidtil har de deltagende
organisationer med ledelsens opbakning bidraget med arbejdstimer, lokaler og forplejning til de enkelte
styregruppemøder og medlemsaktiviteter.
2.3 Hvordan vil initiativet sikre at kapacitetsudviklingen forankres bredt i de deltagende organisationer?
Initiativet er drevet af netværksorganisationerne selv, og aktiviteterne afspejler både det brede interessefelt
og mere specifikke tematiske interesser i arbejdet i skrøbelige stater. Det er altafgørende, at aktiviteterne er
relevante for organisationerne. Denne forankring sikres også ved, at alle temamøder er todelt, idet noget af
tiden hver gang bruges til at evaluere og diskutere nye ideer og forslag til arrangementer. Desuden er både
styregruppe og arbejdsgrupper åbne for alle, som ønsker at engagere sig i netværket. Forankring internt i
netværksorganisationerne er på nuværende tidspunkt op til de enkelte deltagere og repræsentanter at sikre i
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det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt. Styregruppen er blevet udvidet for at aflaste de oprindelige
organisationer og for at udvikle kontakten til særligt interesserede organisationer.
2.4 Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. medlemmer af denne),
ansvarsfordeling, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt
økonomistyring.
Sex & Samfund er lead organisation og har det overordnede ansvar for administration, økonomistyring og
afrapportering af initiativet. En tovholder fra Sex & Samfund har i samarbejde med styregruppen ansvaret for
at koordinere og administrere aktiviteterne, indkalde til styregruppen samt opdatere hjemmesiden.
Styregruppen har ansvaret for den løbende koordinering, opfølgning og evaluering af initiativet. Den har
desuden ansvaret for planlægning og gennemførelse af de aktiviteter som er foreslået på vegne af
netværket.
Arbejdsgrupperne har selv en tovholder i spidsen, som har ansvaret for planlægning og gennemførelse af
gruppernes interne møder og de fælles møder, arbejdsgrupperne organiserer for hele netværket.
2.5 Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg arbejdsbeskrivelse for evt.
koordinator og/eller konsulenter.
Der søges om støtte til en tovholder/koordinatorfunktion. De aktive medlemmer bruger megen tid på
aktiviteter i netværket, men det er nødvendigt med støtte til koordinator timer for at sikre gennemførelsen af
aktiviteterne. Koordinatoren vil have ansvar for følgende:





Administration, økonomistyring, afrapportering af initiativet, evaluering
Koordinering af aktiviteter i samarbejde med styregruppen
Kontakt til netværksorganisationerne som f.eks. indbydelse til møder, referat m.v.
Opdatere hjemmeside med nyt fra aktiviteter, arbejdsgrupper mm

Under de enkelte aktiviteter afholdt af arbejdsgrupper og styregruppen er inkluderet nogle enkelte timer til
tovholder til forberedelse af aktiviteten. Derudover vil netværket bidrage med nødvendige ekstra
arbejdstimer.
Der vil blive indbudt eksterne ressourcepersoner i forbindelse med enkelte aktiviteter. Da et primært formål
med initiativet er at styrke netværkets viden indenfor udvalgte sundhedsområder, er der behov for input fra
eksperter indenfor de respektive områder.

3. Aktiviteter og resultater (max. 1 side)
3.1 Beskriv kort initiativets (hoved)aktiviteter for hele perioden og de resultater, som de forventes at føre
til (aktiviteter og indikatorer listes i bilag 3).
Sundhedsnetværket vil afholde en række møder under et overordnet tema, nemlig bistand til sundhed i
skrøbelige stater. Temaet vil blive belyst i såvel mere overordnede, som i mere specifikke problemstillinger.
Det er også stadigvæk et selvstændigt formål at støtte selvorganiseringen af civilsamfundet i Danmark
indenfor sundhedsområdet. Dette formål vil blive indfriet ved at mobilisere nogle af de mange små
sundhedsinteresserede organisationer, der har sundhed i et enkelt skrøbeligt land på dagsordenen. Nogle af
disse er diaspora grupper, hvilket åbner for helt særlige problematikker.
Initiativet vil desuden afholde en række aktiviteter med særlig interesse for arbejdsgrupperne indenfor
mor/barn sundhed, sundhedssektoren mere generelt og vand og sanitetsgruppen. De har til formål at tilføre
ny viden, erfaringer og viden om best practices inden for mere specifikke områder af sundhedssektoren.
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Netværksorganisationer forventes at få følgende resultater ud af initiativets fokus på sundhed i skrøbelige
statuer:
 viden om de særlige vilkår for arbejdet med sundhed i skrøbelige stater (alle aktiviteter)
 kendskab til financieringsmuligheder for sundhed i skrøbelige stater (aktivitet 1.3)
 forståelse af muligheder og udfordringer ved at arbejde med sundhed i civi-mili indsatser
(Aktivitet 1.5)
 indsigt i erfaringer med opbygning af sundhedssystemer i skrøbelige stater (Aktivitet 1.4)
 forståelse for arbejdet for Hiv/aids i skrøbelige stater (Aktivitet 1.2)
Netværksorganisationer forventes at få følgende resultater ud af det samlede initiativ:
 kendskab til hinanden styrkes og danner mulighed for ideudvekslinger i arbejdsgrupper
 Styrket basis for fortalervirksomhed som synliggøres gennem advocacy tiltag
 viden om innovative metoder, best practices og erfaringer indenfor særlige sundhedsområder
3.2 Beskriv hvordan aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og eventuelt evalueret herunder
hvordan medlemsorganisationerne inddrages.
Aktiviteterne vil løbende blive evalueret af styregruppen og der vil blive udarbejdet en evalueringsrapport
efter bevillingens udløb. Hver enkelt aktivitet vil blive evalueret i styregruppen i dialog med den ansvarlige
tovholder for den enkelte aktivitet. Dokumentation indhentes desuden gennem indbydelser, deltagerlister,
referater fra de enkelte aktiviteter og deltagernes evalueringsskemaer samt fra styregruppemøder.
Netværksorganisationerne er initiativtagere og arrangører af aktiviteterne og dermed naturligt inddraget i
initiativet. Som tidligere nævnt er styregruppen og arbejdsgrupperne åbne for alle og der er mulighed for at
ytre holdninger og ideer ved hvert fællesmøde og herved at påvirke netværkets form og udvikling.
3.3 Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. forskningsnetværk.
Netværket har med denne ansøgning indledt et tættere samarbejde med Aidsnet, som fremover vil være en
arbejdsgruppe under sundhedsnetværket. Derudover har netværket inviteret netværket for NonCommunicable Diseases ind i styregruppen. Endelig har netværket i den forløbne periode haft et positivt
advocacysamarbejde med forskernetværket Global Health Minders. Sundhedsnetværket ønsker at styrke
disse nye samarbejder i den kommende periode.

4. Metode og vidensdeling (max. 1 sider)
4.1 Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder der vil anvendes til kapacitetsopbygning, formidling,
vidensdeling og erfaringsudveksling samt eventuel fortalervirksomhed.
Initiativet udvikler samarbejdet blandt danske NGO’er med engagement i sundhedssektoren i syd, som blev
igangsat i 2011. Der er i sidste ansøgningsperiode fra midten af 2012 opnået kontakt med 27 NGOer, og vi
satser på at kunne nå ud til endnu flere af de over 100 sundhedsinteresserede NGOer på vores liste.
Desuden lægger initiativet op til at udvikle samarbejdet med sundhedsforskere for derved at presse på for en
mere kritisk tilgang til forståelsen af sundhedsproblematikker i Syd.
Initiativet vil afholde aktiviteter med oplæg, præsentationer, dialog og erfaringsudveksling. De metodiske
overvejelser vil være op til den ansvarlige tovholder og/eller arbejdsgruppe og vil afhænge af de enkelte
aktiviteters formål. I forbindelse med aktiviteterne vil der blive udarbejdet fact sheets til støtte for
kapacitetsudviklingen.
Initiativet har først og fremmest til formål at styrke civilsamfundet indenfor sundhedssektoren i Danmark. På
sigt vil netværket arbejde for at danske NGOer styrkes til at bistå deres sydpartnere i at indgå i
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beslutningsprocesserne om sundhedssektorens udvikling i Syd.
Netværket er en nyskabelse i sundhedssektoren, og netværket vil på baggrund af organisationernes
erfaringer bidrage til den igangværende udvikling af udviklingsbistanden i Danmark mod en voksende andel
af skrøbelige stater blandt de prioriterede samarbejdslande, til debatten om omlægningen af
civilsamfundsstøtten i dansk udviklingsbistand og til civilsamfundets inddragelse i beslutningsprocesserne
om sundhedssektorens udvikling i Syd.
4.2 Beskriv hvorledes den opnåede faglige viden og resultater formidles til medlemsorganisationer og
andre.
Viden og resultater fra aktiviteterne vil formidles dels gennem de deltagende netværksorganisationer, dels
via en allerede etableret hjemmeside og dels gennem formidling og indlæg til den offentlige debat indenfor
sundhedssektorudviklingen i syd. Nogle aktiviteter vil indeholde præsentationer og artikler, som formidles
videre via hjemmesiden www.sexogsamfund.dk/sundhedogudvikling

5. Bilag
Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren):
Bilagsnr.
1
2
3
4.
5.

Bilagstitel:
Liste over medlemmer, deres egen-bidrag/involvering og eventuelt institutionel forpligtelse
Budget (Brug venligst format)
Aktivitetsplan (Brug venligst format)
Tidslinje for aktiviteter
Liste over hidtil deltagende NGOer i netværksmøder

NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere
information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen.
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Bilag 1
De ansøgende netværksorganisationers egenfinanciering i initiativet:
(se også, aktivitetsliste v. ”ansvarlige” og følgebrev )
Netværkorganisationens navn
Sex og Samfund (koordinator)
Maternity Worldwide
Dansk Røde Kors
Aids-Fondet
Globale Læger
Læger Uden Grænser
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Egenfinanciering
Lokaler, forplejning
Arbejdstimer, lokaler, forplejning
Arbejdstimer, lokaler, forplejning
Arbejdstimer, lokaler, forplejning
Arbejdstimer, lokaler, forplejning
Arbejdstimer, lokaler, forplejning
Arbejdstimer, lokaler, forplejning

Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer (max. 200.000 kr)
Bilag 2: Budget
Kapacitetsopbygning af netværket Sundhed & Udvikling

Budget
Samlet budget
NGO FORUM
1. Workshops, seminarer og konferencer

30.100

NGO bistand til sundhed i skrøbelige stater (akt. 1.1. forplejning, lokale, forberedelse)
Hiv/aids i skrøbelige stater (akt. 1.2., ekstern res. person, forplejning, lokale, forberedelse)
Sundhed i civi-mili indsatser (akt. 1.5, ekstern deltager, lokale, forberedelse)
Netværksmøde med NGOer udenfor Kbh. (akt. 2.3 lokale,forplejning,rejse)

2. Tværgående undersøgelser og studier

3. Faglig formidling***

Finansiering
Med-finansiering
0

7.800
9.200
9.200
3.900

0

18.400

-

0

18.400

0

9.200
Health care financing in fragile states (akt. 1.3, eksterne res. personer,forplejning, forberedelse)
Opbygning af sundhedssystemer i skrøbelige stater. (akt. 1.4., eksterne res. personer, forplejning, forberedelse) 9.200

4. Faglig og koordinerende støtte*

55.500

Sex & Samfund Tovholder/koordinator (akt. 2.4.)
Koordinationsgruppemøder (akt. 2.1.)
Arbejdsgruppemøder (akt. 2.2.)
Hjemmeside (akt. 2.4., udbygning)
5. Andre udgifter

6. Budgetmargin (max. 5%)

8. Revision
9.Subtotal
10. Administration (max 7 % af pkt 9)**
11. Total (pkt. 9+10)

0

37.000

18.500
-

-

3.150

3.150

Budgetmargin på 2,9%
7. Netværksudgifter i alt

55.500

3.150
107.150

107.150

5.000

5.000

112.150

112.150

7.850

7.850

120.000

120.000

* Løn til koordinator/konsulent skal klart fremgå i denne budget linje. Der dækkes kun løn - ikke overhead.
** Administrationsbedrag beregnes som % af forbrug
*** Aktiviteter omhandler specifikke sundhedsfaglige temaer

0

Bilag 3: Aktivitetsplan
Målsætning(er)
Intern kapacitets- og
vidensopbygning:
(temamøder) *

Aktiviteter i forhold til målsætning(er)

Resultat/Indikator

1.1 NGO bistand til sundhed i skrøbelige stater (Somalia og

1.Kapacitetsopbygning
2. Antal deltagende NGOer
Afghanistan)
Der er i Danmark flere mindre NGOer der samarbejder med en enkelt 3. Interesse for netværket
4. Vedholdende interesse for
skrøbelig stat, ofte hjemsted for nuværende indvandrere. Hvilke
problemer møder de i arbejdet i hjemlandet? Bliver disse NGO en del netværket tilkendegivet via
deltagerliste og evaluering

af konflikten – eller af løsningen? Hvad vælger de at fokusere på?
Ibid
1.2 Hiv/aids i skrøbelige stater
Hvad er forskellen på at udføre hiv/aids arbejde i en almindelig
udviklingskontekst og i skrøbelige stater? Gender based violence er
ofte et problem i skrøbelige stater – hvad betyder det for spredningen
af hiv og for adgang til hiv-services, rådgivning og behandling? Hvad
gør man i stater, der ikke har en funktionel regering og et funktionelt
sundhedssystem? Kan og bør NGOerne tage over? Hiv&aids som et
sikkerheds-politisk anliggende
1.3 Health care financing in fragile states

How do we as NGOs` develop a health financing system in fragile
states which is sustainable, generates sufficient funding, provides
equitable access to (quality) health care and stimulates efficient use
of resources? How to involve community? how do we take into
consideration already existing national schemes (whether they are
functioning or not)?

Ibid

Hvornår (ca.)

Ansvarlig(e)

August 2013

Sex & Samfund

September
2013

Aidsnet

November
2013

Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling

1.4 Opbygning af sundhedssystemer i skrøbelige stater.

Styrkelse af netværkets
identitet og afdækning af
netværkets rolle og
muligheder indenfor
fortaler-virksomhed:
(netværksaktiviteter)

Ibid

Skrøbelige stater er karakteriseret ved svage offentlige institutioner
og en kontekst, der er påvirket af konflikt og skrøbelighed. NGOer,
spiller en betydelige rolle i at yde sundhedsydelser til befolkningen,
men kan blive anset for at være del af konflikten. Mødet vil have en
erfarings-, case-baseret og praktisk tilgang og komme ind på, hvorfor
det så er vigtigt med et civilsamfund som aktør også inden for
levering af sundhedydelser.
Ibid
1.5 Sundhed i civi-mili indsatser
Humanitær hjælp skal være neutral, upartisk og behovsorienteret,
men vi ser, hvordan humanitær hjælp og mandat forsøges kapret af
regeringer, stater og militære enheder i et forsøg på at vinde
civilbefolkningens "hearts and minds". Hvilken betydning har denne
udviskning af, hvad der bliver opfattet som neutralt og upartisk, og
hvad der bliver set som politisk og partisk på befolkningens sundhed og
adgang til sundhedsydelser? Hvilken konsekvens kan det have for de
humanitære organisationers mulighed for at nå befolkninger i nød? Er
de humanitære organisationer ikke omstillingsparate i forhold til den
komplekse virkelighed i konfliktområderne?
Referat fra møder.
2.1. Koordinationsgruppemøder

Oktober 2013

Globale Læger

December
2013

Læger uden
grænser, Røde
Kors

Løbende 2013

Medlemmer af
styregruppen

De
enkelte
arbejdsgrupper
Styregruppen

2.2. Arbejdsgruppemøder.

Referat fra møder

Løbende 2013

2.3 Netværksmøder med NGOer udenfor København

Referat fra møder

Ad hoc

2.4. Tovholder (Sex og Samfund).
2.5. Hjemmeside
2.6. Advocacy

Indkaldelse til kstyregruppemøder,
opdatering af hjemmeside,
afrapportering mm
Hjemmeside oppe at køre. Benyttet
af brugere. Opdateres.

Start
2013

august Sex & Samfund

August til
Sex & Samfund
december 2013

Fælles advocacyaktivitet – hvis August
til Styregruppen
muligheden byder sig.
december 2013
*Alle temamøder er todelte, således at mødet også bruges til intern diskussion og udveksling mellem netværksorganisationerne.

