Ansøgningsskema
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Initiativets titel:

Madsuverænitet og Miljø- og Klimaretfærdighed

Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (’lead
organisation’):

AK-Afrika Kontakt

Øvrige ansøgende organisationer (Bilag 1: ’Ansøgerforpligtelse’ for samtlige
ansøgende organisationer
skal vedlægges):

FBLL-Frie Bønder-Levende Land

Adresse: Nørrebrogade 52C, 2 sal tv., 2200 Copenhagen N. - Denmark
Kontaktperson: Allan Friis-Rasmussen
Mobil: 4047 8002 / 3535 9232;Mail: Alfras09@gmail.com / info@afrika.dk
Adresse: Sibirien 19, 8420 Knebel
Kontaktperson: Ole Færgeman
Tlf.: 75279072
Mail: olefaergeman@gmail.com

LLH-Landsforeningen Levende Hav
Adresse: Hemmedvej 59, Hemmed. 8585 Glesborg, Danmark
Kontaktperson: Knud Andersen
Mail: knud@levende-hav.dk

MAK – Mellemamerika komiteen
Griffenfeldtsgade 41, 2200 København N, Danmark
Kontaktperson: Troels Broberg
Tlf.: ; Mail: Troelsbp@hotmail.com

NOAH - Friends of the Earth Denmark
Adresse: Nørrebrogade 39, 1. tv, 2200 København N, Danmark
Kontaktperson: Bente Hessellund Andersen:
Tlf.:29294527; Mail: bente.hessellund@gmail.com

PUGAD -People Uniting and Generating Aid for Development
Adresse: Corneliusmindevej 8, 2770 Kastrup, Danmark
Kontaktperson: Naomi Lyduch
Tlf.: 32523183 / 22289161; Mail: nc.lyduch@gmail.com

Ansøgt støtteperiode: min.
12 måneder – max 36. måneder:

18 måneder

Ansøgt beløb fra Globalt
Fokus (min. 75.000 kr. –
max. 400.000 kr):

363.132

Hvis relevant: medfinansiering af betydning for gennemførsel af initiativet i
form af anden donor finansiering, deltagerbetaling etc.
Eventuelt tidligere bevillinger til beslægtede initiativer
gennemført af ansøgergruppen eller lead organisation (navn, j.nr., implementeringsperiode, afslutningsdato og beløb):

FFN har modtaget fire bevillinger fra NGO-forum i
NF 108, DKK 169.996- 1. januar til 31 dec. 2010
NF 118, DKK 209.443 – 2011
NF 121, DKK 150.228 -1/2 2012 til 30/6 2012
NF 150 , DKK 199.558 – 1/7-31/12 2012
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Det overordnede mål er at øge netværkets kapacitet til at kunne deltage i politiske processer og bidrage til at sikre små-skala producenters livsvilkår i det globale Syd på et madsuverænitets-grundlag. For
at opnå dette, er der behov for, at de deltagende organisationer opbygger øget organisatorisk kapacitet til kommunikation, samarbejde
og læring samt får udvekslet aktuel viden og erfaringer og opbygget
ny (fælles viden og erfaringer) om netværkets udvidede faglige fokus
på madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed. I forlængelse heraf
forventer netværket som et resultat af kapacitetsopbygningen at få
styrket samarbejdet mellem de deltagende organisationer i forhold
til en alternativ udviklings-dagsorden om madsuverænitet, miljø- og
klimaretfærdighed. Netværket bygger videre på tidligere erfaringer i
det afsluttede initiativ om Ocean Grabbing.
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1. Forberedelse (max. 1 side)
Ansøgergruppen det tidligere Fiskeri Fagligt Netværk under NGO Forum er nået til en fælles erkendelse af, at globalt tilrettelagte privatiseringer af havets ressourcer i stor skala inden for det
seneste årti er sket parallelt med tilsvarende privatiseringer af andre naturressourcer såsom land,
vand og skove og med ødelæggelser af økosystemer til følge. Millioner af mennesker har udsigt til
at få frataget deres rettigheder til jord og de øvrige naturressourcer og dermed miste deres livsgrundlag. Derfor har netværket udvidet sit fokus fra fiskeri til at omfatte hele fødevaresystemet
med perspektivet om madsuverænitet1 samt miljø-og klimaretfærdighed, der i det globale Syd er
de sociale bevægelsers modsvar til ovennævnte udvikling.
Initiativet er udviklet med afsæt i erfaringer fra tidligere projekter i netværket, og især tænkt som
en intern kapacitetsopbyggende opfølgning på netværkets advocacy engagement i at informere
om og mobilisere mod den igangværende privatisering af havets ressourcer (ocean-grabbing).
Netværkets samarbejde med Transnational Instititute om beskrivelsen og analysen af ’oceangrabbing’ og den efterfølgende promovering af udgivelsen i 2014 har haft succes med i samme år
at introducere begrebet både på de sociale medier og i internationale CSO-foraer, f.eks World Forum of Fisher Folks-WFFPs generalforsamling, Slow Food konference og indenfor akademia, f.eks.
ved Word Small Scale Fisheries Congress i Merida, Mexico. I FN systemet er begrebet ’oceangrabbing’ blevet præsenteret af WFFP ved CSO konsultationen på FAOs retningslinjer for småskala fiskeri-SFF i juli 2014 og på Den Anden Internationale Konference om Ernæring (ICN2) i november 2014. Det nye initiativ adskiller sig fra tidligere tiltag ved at koncentrere sig om at kapacitetsopbygge netværket gennem participatoriske tiltag til organisations- og videnopbygning med
henblik på at styrke fælles forståelse og sammenhængskraft mellem de deltagende organisationer
omkring et madsuverænitetsperspektiv.
I 2014 arbejdede Fiskerifagligt Netværk målrettet på at udvide den faglige og politiske horisont
samt at udbrede netværket til andre danske organisationer. Resultaterne af netværkets tre-dages
workshops i november 2014 var 1) en beslutning om at udvide den faglige horisont til madsuverænitet, landbrug og fiskeri; og 2) et styrket netværk med Mellemamerika-komiteen-MAK,
NOAH, Frie Bønder-Levende Land-FBLL samt Colombia Solidaritet samt og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (sidstnævnte organisationer er ikke formelle medlemmer, men der er etableret et
samarbejde). Netværket navn er “Forum for Madsuverænitet – for en socialt retfærdig fordeling af
verdens mad- og naturressourcer”.
Efter netværkets konference i november 2014 har vi arbejdet videre med at konsolidere det
udvidede netværk, udarbejdet arbejdsgrundlag (“På vej mod madsuverænitet” vedtaget i januar
2015, se bilag 3), vedtaget navn og planlagt generalforsamling d. 11.04.2015, hvor der lægges op
til vedtægtsændringer, der rummer det udvidede faglige og politiske fokus
I forhold til tidligere anvendte metoder til kapacitetsopbygning genbruges læringsrejser.
Kapacitetsopbygningsinitiativet vil som noget nyt introducere og udvikle nye participatoriske
metoder for forskningssamarbejde, læring (læringscirkler) og organisatorisk samarbejde samt
monitorere og evaluere med brug af Most Significant Change metode.

1

Madsuverænitet er udledt af den engelske betegnelse "Food sovereignty", et begreb opfundet af medlemmer af Via
Campesina i 1996, som fokuserer på, at de mennesker, der producerer, distribuerer og forbruger fødevarer bør styre mekanismer og politikker for produktion og distribution af mad, snarere end de selskaber og markedsinstitutioner der dominerer det globale fødevaresystem.
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2. Faglig/metodisk fokus og kapacitetsmæssige behov (max. 2 sider)
Initiativets faglige tema er sociale bevægelsers mobilisering for madsuverænitet, klima-og miljøretfærdighed, lokalt, nationalt og internationalt som modsvar til neoliberal privatisering af de fælles ressourcer ('land-, ocean- and water-grabbing’), blå-og grønne vækstinitiativer, samt transnationale virksomheders kontrol over fødevaresystemet i Syd og globalt.
Den identificerede hovedudfordring for initiativet er at opbygge en fælles forståelsesramme for de
deltagende organisationer omkring det nye tema samt udvikle ejerskab og engagement omkring
den organisatoriske proces for videnopbygning-og deling blandt medlemmerne ved brug af participatoriske metoder i samarbejdet. Initiativets relevans kan blandt andet ses i lyset af den beskrevne udvikling med globalt systematiseret ’ressource-grabbing’ og de sociale bevægelsers modsvar i form af perspektivet om madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed.
Netværket består af flere små organisationer med begrænsede ressourcer og baserer sig helt eller
delvist på frivillig arbejdskraft. Organisationerne i netværket har forskelligt afsæt for at indgå i et
samarbejde omkring det fælles initiativ. PUGAD, Afrika Kontakt og Landsforeningen Levende Hav
har tidligere arbejdet sammen omkring fiskerifaglige problemstillinger, herunder også i advocacy
kampagnen mod ’ocean grabbing’ og for en ny international guideline for småskala fiskeri I FAO
regi. Nye i netværket er NOAH samt Mellemamerika-komiteen foruden interesseorganisationen og
det faglige netværk Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land. De samarbejder alle ud fra et
menneskerettighedsperspektiv med sociale bevægelser i det globale Syd omkring alternativer til
’ressource-grabbing’, internationale handels-og investeringsaftaler og miljø-og klimapolitikker mv.
Det er i dette samarbejde, at disse organisationer har identificeret behovet for at knytte et civilsamfundssvar (mod ressource-grabbing’ og for madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed) til
den udviklingspolitiske dagsorden.
Konklusionen på medlemsorganisationernes afdækning af deres behov og ønsker til projektet er,
at de får opbygget øget kapacitet til stærkere og mere målrettet kommunikation, samt gennem
samarbejde og læring i netværket får udvekslet aktuel viden og erfaringer og derigennem opbygget ny fælles viden om netværkets faglige fokus på madsuverænitet og miljø-og klimaretfærdighed.

3. Mål og forventede forandringer (max. 1 side)
Det overordnede mål er at øge netværkets kapacitet til at kunne deltage i politiske processer og
bidrage til at sikre små-skala producenters livsvilkår i det globale Syd på et madsuverænitetsgrundlag. For at opnå dette, er der (som afdækket ovenfor) behov for, at de deltagende organisationer opbygger øget kapacitet til kommunikation, samarbejde og læring. I forlængelse heraf forventer netværket som helhed at få styrket samarbejdet mellem de deltagende organisationer i forhold til en alternativ udviklings-dagsorden. Forankring af medlemmernes læring i organisatorisk praksis/udvikling sikres af kontaktpersonerne. Monitorering, Evaluering og Læring’s -gruppen (MELgruppen) sikrer den løbende interne koordinering og opfølgning på læringsresultaterne blandt netværkets deltagere og medlemmer i egen organisation. Netværket bygger videre på tidligere erfaringer i det afsluttede initiativ om Ocean Grabbing.
Overordnet succes/forandringskriterier for projektet: at udvikling og implementering af aktiviteter
og læringsprodukter samt monitorering, evaluering og læring i såvel netværk som i de enkelte
organisationer er succesfuldt gennemført efter projektplan og plan for monitorering, evaluering og
læring (MEL). Netværksinitiativets overordnede mål kan konkretiseres i to delmål:
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1) Øget organisatorisk viden og kapacitet blandt medlemmerne til at anvende nye metoder og
strategier til kommunikation, samarbejde og læring.
Succeskriterier for medlemmer/organisationer: at deltagernes øgede viden og kapacitet til at
kommunikere, samarbejde og lære realiseres gennem deres faktiske afprøvning af ny viden,
metoder og værktøjer og gennem deres refleksioner over temaer og egen resp. fælles læring samt
gennem de læringsprodukter, de frembringer i fællesskab.
2) Øget viden og kapacitet blandt medlemmerne til at omsætte eksisterende og ny erfaringer og
viden til en ny fælles forståelse og retning for netværkets udvidede faglige fokus på madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed.
Succeskriterier for medlemmer/organisationer: at deltagernes kapacitet til at omsætte eksisterende viden og erfaringer til en ny fælles forståelse for netværkets udvidede faglige fokus på madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed realiseres gennem deres refleksioner over temaer og egen
resp. fælles læring samt gennem de læringsprodukter, de frembringer i fælleskab.

4. Strategi og metoder til kapacitetsudvikling (max. 3 ½ side)
For at opbygge kapaciteten i netværket vil vi øge vores fælles viden om såvel organisatoriske færdigheder og temaer og sikre at alle deltagere har del i denne viden. Vi vil realisere dette gennem
to læringsblokke der opbygger og understøtter organisationskapacitet indenfor kommunikation,
samarbejde og læring; og videnkapacitet omkring temaerne madsuverænitet, miljø- og klimaretfærdighed versus det globale industrielle fødevaresystem.
Det er vigtigt at bemærke, at de nye organisatoriske færdigheder vil ændre den måde vi lærer på,
samtidig med at dét at vi afprøver disse færdigheder inden for et tematisk set-up (gennem læringscirklen og udarbejdelsen af et participativt research-projekt) styrker indlæringen af de organisatoriske færdigheder. Opbygning af organisationskapacitet inden for kommunikation, samarbejde
og læring understøtter således det sideløbende læringsspor for videnkapacitetsopbygning omkring
temaerne madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed versus det globale industrielle fødevaresystem. Et tværgående reflektionsspor sikrer, at deltagerne fastholder opmærksomhed på egen og
fælles læring ligesom udarbejdelsen af læringsprodukter og efterfølgende eksperimentelle opgaver sikrer, at ny viden bliver gjort anvendelig.
4.1. Den første læringsblok (Blok 1: organisatorisk læring)
Læringsblokken om kommunikation, samarbejde og læring bliver gennemført via fem kapacitetsopbyggende forløb med følgende temaer:
 Digitale samarbejdsplatforme
 Medie-og kommunikationsstrategier
 Web indholdsstyring og brug af sociale medier
 Participatorisk forskning
 Monitorering og evaluering, metoder
Hvert af de fem emner kan beskrives som en brik. Den læring, vi uddrager af dette projekt vil blive
anvendt i netværket og også kommunikeret udenfor netværket. Til dette formål udarbejder vi en
mini-guide for hvert tema, bortset tema 3 (Web indholdsstyring og brug af sociale medier).
Læringsprocessernen og de nævnte mini-guides giver medlemsorganisationerne mulighed for at få
nogle praktiske erfaringer og at inkludere det, der har lært, i strategiplanlægning for deres fremtidige arbejde. Derudover vil vores mini-guider blive stillet til rådighed for andre interesserede, og
kan derved række udover vores netværk. (Bilag 4 beskriver læringsblokken mere detaljeret).
4.2. Den anden læringsblok (Blok 2: faglig vidensdeling og vidensopbygning)
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Læringsblok om temaerne madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed versus det globale industrielle fødevaresystem.
Metodisk er den tilrettelagt som en såkaldt læringscirkel med underliggende projektforløb og
læringscirkelsessioner. Læringscirklen organiseres efter inspiration fra en såkaldt læringscirkelmetode, som flere af initiativets medlemmer har positive erfaringer med at deltage i (Bay of Fundy
small-scale fisheries learning circle project) i tilknytning til WFFP-aktiviteter i Canada.
Læringscirklen gennemføres som ét forløb, opbrudt i et opstartmøde, to spor (“Konsekvenserne af
det dominerede globale industrielle fødevaresystem, set i lyset af det neoliberale paradigme” og
“De sociale bevægelsers alternative udviklingdagsorden”) med i alt fire temaer med hver en
minilæringscirkel, som slutter med et afsluttende reflektions/-og evalueringsseminar. (Bilag 4
beskriver og illustrerer læringscirklen detaljeret).
4.3. Komplementære blokke – at anvende blokkene sammen skaber nye muligheder
Arbejdet med vidensopbygningen i blok 2 ville ikke være den samme, hvis den ikke byggede på de
nye metoder og færdigheder opnået i blok 1. Og omvendt fungerer arbejdet men temaerne i blok
2 som en praktisk øvelse i brug af de nye færdigheder. Med andre ord: hver for sig ville læringen
og de resulterende produkter ikke blive ligeså fuldkommen, som når de fungerer i sammenhæng
og kan komplementere hinanden. Det at vi har begge blokke betyder at vi kan bevæge os ud over
den grundlæggende læring, idet begge spor drager fordel af hinanden.
Læringsmodel

Fordelene for læringen af de organisatoriske færdigheder kan være:
- Færdigheder kan tages i brug og anvendes så de passer til vores behov som netværk, såvel som
for hver organisation (organisations set-up, fokusområder, alliancer)
- Den praktiske anvendelse af disse nye færdigheder i projektet sikrer, at vi vænner os til dem, så vi
vil være i stand til at bære disse færdigheder videre ind i vores organisationer og anvende dem for
det fremtidige arbejde.
Fordelene for den tematiske læring kan være:
- Forbedret kommunikation ud i netværket vil fremme vidensdeling og dermed kunne initiere større deltagelse
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- Forbedrede kommunikationsevner vil forbedre vores udadrettede aktiviteter uden for netværket.
På den måde kan vi få mere input og feedback.
- Participatoriske metoder fremmer mere forskelligartede input og dermed en mere holistisk analyse.
Et vigtigt element i denne holistiske øvelse er læringsrejser. Der er allerede erfaringer med deltagelse i læringsrejser. Netværket har peget på et behov for, at vi skal inkludere læringsrejser som et
vigtigt bidrag til at sikre, at viden og erfaringer fra de sociale bevægelser, vi allierer os med, bliver
integreret i vores læring. Læringsrejser vil bidrage til dette i begge blokkene:
- For det første vil de praktiske færdigheder blive anvendt og praktiseret (participatorisk forberedelse med støtte fra vores digitale samarbejdsplatform; arbejde med medier og kommunikation
omkring begivenheden; øve vores nye monitorerings- og evalueringsmetoder). Ved at anvende
disse færdigheder i forbindelse med, at 3 personer fra netværket deltager i en læringsrejse (og
efterfølgende rapporterer tilbage til netværket som input til den fælles læring og vidensdeling), får
vi mulighed for at vurdere, hvor godt de passer til vores behov.
- For det andet – som erfaret ved tidligere læringsrejser – vil de øge indsigten i forhold til vores fire
temaer. Via læringsrejserne og mødet med de sociale bevægelser åbnes nye perspektiver, Vi får et
større overblik over det brede billede, vores netværk bliver større og derved opnår vi et bedre udgangspunkt for vores arbejde.
Netværket vil vælge to relevante begivenheder for læringsrejser. Vi har allerede identificeret to
muligheder, der strategisk indgår i vores arbejde:
• COP21 i Paris (se http://www.cop21.gouv.fr/en)
• NO Expo 2015 i Milano (se http://www.noexpo.org/).

5. Læring, dokumentation og vidensdeling (max. 1 side)
Hele fokus for projektet er læring, og de to læringsblokke er beskrevet i afsnit 4 og bilag 4.
Monitorering og evaluering af initiativets succeskriterier vil løbende blive gennemført med brug af
participartoriske metoder under initiativets implementering. Afrika Kontakt er hovedansvarlig for
processen og dens produkter, men vil i dette forløb blive støttet af en MEL-gruppe (til
monitorering, evaluering og læring-MEL).
MEL gruppen består af medlemmer fra styregruppen og andre interesserede medlemmer fra
netværket, hvor disses ansvar og opgaver bliver beskrevet i en MEL-plan (udarbejdet af MELgruppen). En Most Significant Change (MSC) metode implementeres af MEL-gruppen til brug for
monitorering og evaluering af initiativets succeskriterier. Blandt værktøjer til monitorering vil
indgå video-dokumention, observation, spørgeskema, logs og narrativer fra opstarts-og
afslutningsmøder og temagruppeforløb. Som før nævnt vil forankring af medlemmernes læring i
organisatorisk praksis/udvikling i de enkelte organisationer sikres ved, at kontaktpersonerne som
medlemmer af MEL-gruppen sikrer løbende intern koordinering og opfølgning på
læringsresultaterne. Kontaktpersonerne anvender Most Significant Change metoden til at måle
forandring/udvikling og rapporterer halvårligt om status.
Vi vil gerne tage i mod tilbuddet fra Globalt Fokus om at facilitere vores afsluttende reflektionsworkshop. Erfaringer og læring fra initiativet i form af evalueringsrapport samt digitale læringsprodukter
vil blive offentliggjort på initiativet kommende hjemmeside og gjort tilgængelig for andre organisationer i civilsamfundsarbejdet. Vi vil også med glæde deltage i koordinerede erfaringsudveklingsworkshops med andre civilsamfundsorganisationer.
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6. Organisatorisk set-up, forpligtelse og ejerskab (max. 1 side)
Afrika Kontakt er lead på initiativet med hovedansvar overfor Globalt Fokus, initiativets styregruppe og Afrika Kontakts forretningsudvalg. Lead-organisationens opgave er: 1) at gennemføre initiativet med afsæt i en fælles forståelse blandt deltagerne; 2) at opnå beskrevne lærings-og kompetenceudviklingsmål under overholdelse af tids-og bevillingsmæssige rammer; 3) at udarbejde og
facilitere implementering af projektplan; 4) at udarbejde og facilitere implementering af en monitorerings-og evalueringsmetode -og plan; 5) at indkalde til alle møder og aktiviteter i initiativet
og sikre facilitering af processer og produkter og 6) at facilitere, at alle metoder, planer og aktiviteter gennemføres med medlemmernes accept og aktive deltagelse samt 7) at dokumentere og rapportere status og fremskridt samt budgetforbrug til Globalt Fokus og Afrika Kontakts forretningsudvalg hvert halve år efter initiativets start.
En styregruppe bestående af kontaktpersonerne fra medlemsorganisationerne etableres, hvor
hver får medansvar for egen organisations bidrag til såvel initiativets læringsforløb samt til implementering, monitorering og evaluering. Det er styregruppens ansvar ved behov at korrigere leadorganisations opgavevaretagelse under hensyn til medlemmernes og initiativets behov. Kontaktpersonerne godkender kun udspil fra lead-organisationen efter høring blandt egne medlemmer.
Hver kontaktperson er ansvarlig for, at deres egne medlemmer engagerer sig som forventet og
beskrevet i ansøgerforpligtigelses-dokumentet. Det betyder, at kontaktpersonerne er ansvarlige
for såvel deres egen ansøgerforligtigelses-profil som for den efterfølgende interne opfølgning og
styring af, at egne medlemmer bidrager som forventet. Det giver undervejs mulighed for justering
af forholdet mellem ressourcer/input og forventede resultater. Styregruppen afholder kvartalsmæssige statusmøder på fremdrift i læringssporene og lokal forankring i medlemsorganisationerne. Monitorering og evaluering bliver gennemført som et særligt projekt, der som udgangspunkt
skal tilrettelægges efter participatoriske metoder. Udover projetkoordinator og medlemmer fra
styregruppen kan også andre interesserede medlemmer fra netværket indgå i monitorerings -og
evalueringsarbejdet, enten fast eller med afgrænsede funktioner, der knytter sig til særlige M&E
opgaver, f.eks. observation og video-dokumentation mv.
Medlemmerne forventes at indgå aktivt i initiativets aktiviteter og påtage sig roller og opgaver, der
er i overensstemmelse med deres input til deres organisations ansøgerforpligtigelsesprofil. Alle
forventes at tage ejerskab til og levere engagement i initiativets opgave og læringsforløb. Ved opståelse af uforudsete ricisi for initiativets gennemførelse kan styregruppen beslutte at indstille til
Globalt Fokus at initiativet tilpasses ændrede vilkår eller behov.
Initiativet gennemføres efter en model, der udstikker en strategisk retning for de underliggende
aktiviteter og sessioner. Hver af disse skal munde ud i en erfaringsdeling, diskussion og efterfølgende konsensus om den strategiske værdi af den gennemførte læring og kompetenceudvikling.
Denne proces faciliteres af medlemmerne fra MEL-gruppen, herunder af frikøbt/tilkøbt facilitator
til opgaven.

7. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet
8. Bilag
Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren):

07.10.2014

Side 8 af 9

Følgende to bilag er obligatoriske. I kan tilføje øvrige relevante bilag. Øvrige bilag kan kun være
understøttende i forhold til ansøgningen, ansøgningen skal beskrive initiativet, så det er forståeligt
og kan vurderes uden at det er nødvendigt at læse de ikke-obligatoriske bilag.
Bilagsnr.
Bilag 1 (obligatorisk)
Bilag 2 (obligatorisk)
Bilag 3
Bilag 4

07.10.2014

Bilagstitel:
Ansøgerforpligtelse Vedlægges enkeltvis (1.1, 1.2, 1.3 …)
Skal udfyldes af samtlige ansøgende organisationer.
Budget og finansierings plan (brug venligst det vedhæftede skema)
Arbejdsgrundlag: På vej mod madsuverænitet
Projektplan med to læringsblokke
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GLOBALT FOKUS
Ansøgningsskema - Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Bilag 2: Budget
Budgetnoter i næste faneblad udfyldes for hver budgetpost
Madsuverænitet og Miljø- og Klimaretfærdighed

BUDGET - beløb mellem 75.000 kr. og 400.000 kr.
Globalt Fokus
1. Workshops, seminarer, konferencer o.lign.
120.800
1.1 Opstartmøde for initiativet (Lokaleleje, transport, forplejning+print)
10.000
20.000
1.1.2 To møder, der dække behovene læringssessioner i læringsblok 1 (lokaleleje, forplejning og transport+print)
1.1.3 Afslutningsmøde, organisatorisk viden: To temaer (lokaleleje, forplejning og transport+print)
10.000
1.2. Opstartsmøde for læringscirkel (lokaleleje, forplejning og transport+print)
10.000
1.2.1 Udenlandske gæsters deltagelse I opstartsmøde
20.800
1.2.2 Opstartsmøde, spor 1: To temaer (lokaleleje, forplejning og transport+print)
10.000
1.2.3 Opstartsmøde, spor 2:To temaer (lokaleleje, forplejning og transport+print)
10.000
1.1.3 Afslutningsmøde, spor 1:To temaer (lokaleleje, forplejning og transport+print)
10.000
1.1.4 Afslutningsmøde, spor 2:To temaer (lokaleleje, forplejning og transport+print)
10.000
1.6 Afslutningsmøde for initiativet (lokaleleje, transport, forplejning)+print
10.000
2. Procesforløb/længerevarende læringsforløb.
60.000
2.1 Forberedelse og gennemførelse af forskningsprocesser
60.000
3. Tværgående undersøgelser, studier o.lign.
36.250
To læringsrejser:
3.1. No Expo, Milano (eller alternativ) - flybilletter, logi,diæter
18.125
3.2. COP 21, Paris - flybilletter, logi, diæter
18.125
3.3 Ektern konsulent til forskningsprodukt(honorering)
25.000
4. Faglig formidling, vidensdeling o.lign
0

5. Andre aktiviterer/udgifter
5.1 Køb/leje af videokamera+mikrofoner
5.2. 4x4 timers oversættelse (engelsk - dansk) af SKYPE læringssessioner
6. Støtte til implementering - frikøb eller tilkøb
6.1 Facilitering af MEL-opgave
7. Budgetmargin (10% af pkt 1-6)
8. Udgifter i alt

Eventuel supplerende finansiering*
0
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
0
Frivilligtimer
0
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer

27.700
14.400 Frivilligtimer
13.300 Frivilligtimer
50.000
50.000 Frivilligtimer
29.475

0
0

324.225

0

10.Subtotal

324.225

0

11. Administration (max 7 % af pkt 10)
11.1 Sekretariats bistand
12. Total (pkt. 10+11)

22.696
16.211
363.132

0

9. Revision

* Der er ingen krav om supplerende finansiering og der er ingen krav om at en eventuel supplerende finansiering
indgår som en del af regnskabsrevisionen.
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BILAG 3 (arbejdsgrundlag)
PÅ VEJ MOD MADSUVERÆNITET
Dette papir er et fælles arbejdsgrundlag for et netværk af danske organisationer, der arbejder for
madsuverænitet. Papiret skal ses som et politisk pejlemærke for vores fremadrettede arbejde. Det
pejlemærke er noget anderledes end andre eksisterende netværk i Danmark, der arbejder i krydsfeltet
mellem klima-, miljø-, og solidaritetsarbejde. På den måde udgør vi et alternativ til de eksisterende netværk,
og et af målene er således aktivt at søge efter allierede, der vil tage del i arbejdet ud fra dette grundlag – i
Danmark og internationalt.
*********************************
Siden 2007 har bevægelser, civilsamfundsorganisationer og andre kæmpet imod den nuværende indretning
af fødevaresystemet under begrebet 'madsuverænitet’. Kampen for madsuverænitet og en socialt retfærdig
fordeling af verdens mad og naturressourcer er et opgør med indretningen af vores nuværende
fødevaresystem og de eksisterende magtstrukturer i den globale politiske økonomi. Kernen i
madsuverænitet er, at befolkninger lokalt skal have mulighed for selv at bestemme over deres
madproduktion og –politik med henblik på at sikre tilstrækkelig, sund, kulturelt passende og let tilgængelig
mad af en høj kvalitet, der er produceret på en miljømæssigt forsvarlig måde.
Et afgørende første skridt i den retning er et stop for den omfattende ’land-grabbing’ og ’ocean-grabbing’, der
indebærer en frarøvelse af småbønders og –fiskeres adgang til de ressourcer, de har levet af og med
igennem generationer.
I solidaritet med de sociale bevægelser bag Nyéléni-deklarationen og ligesindede i Nord og Syd, vil vi i vores
arbejde kæmpe imod denne vidtgående land-grabbing og ocean-grabbing og de bagvedliggende
mekanismer. Vi vil samtidig arbejde for at fremme kendskab og opbakning til madsuverænitet og de
underliggende principper både i Danmark og internationalt, herunder ved at finde nye allierede og ved at
styrke båndene til organisationer og bevægelser, der kæmper for småbønders og –fiskeres rettigheder
internationalt.
Kampen mod ’land-grabbing’ og ’ocean-grabbing’
Land, vand, skove og andre naturressourcer er verden over udsat for en voldsom overudnyttelse, og de
økologiske systemer ødelægges. Småbønder og –fiskere, oprindelige befolkninger og lokalsamfund bliver
fordrevet fra, og nægtet adgang til, de naturressourcer og den natur, som de har levet i samspil med
igennem generationer.
Blandt årsagerne er en transnational politisk-økonomisk elites jagt på nye muligheder for at akkumulere
stadig mere profit ved at rage til sig af klodens ressourcer og drive rovdrift på mennesker, natur og miljø.
Jagten er tiltaget i styrke siden bobleøkonomiens sammenbrud i 2008 og har medført, at naturen og dens
ressourcer i stigende grad opfattes som et spekulationsobjekt, der skal underlægges markedslogikken til
fordel for de få og på bekostning af flertallet.
Dette er en konsekvens af neoliberalismens fremmarch og den følgende bølge af frihandelsaftaler, der, især
gennem de sidste 20 år, gradvis har opbygget en struktur i den globale politiske økonomi, som fremmer og
styrker elitens interesser, mens flertallets sociale og økonomiske rettigheder såvel som miljøet trædes under
fode. Dette illustreres af den globale klima- og madkrise.

Med frihandelsaftaler og andre neoliberale værktøjer i hænderne gennemtvinger eliten en omfattende landgrabbing og ocean-grabbing, der frarøver de eksisterende brugeres adgang til verdens ressourcer. Helt på
linje med dynamikken i den globale samfundsorden med en generelt stigende ulighed, indebærer landgrabbing og ocean-grabbing en uretfærdig omfordeling af naturressourcerne fra flertallet til fåtallet – hvoraf
smålandbrugere og kystfiskere i både Syd og Nord, kvinder og i forvejen marginaliserede befolkningsgrupper
rammes særligt hårdt.
Fødevarer for profit
Den neoliberalistiske indretning af hele vores politisk-økonomiske system har medført, at få aktører
dominerer næsten alle sektorer i økonomien – ikke mindst i produktion og distribution af mad. Her har et fåtal
af multinationale selskaber, bl.a. som følge af deres land-grabbing og ocean-grabbing, en kolossal magt over
alle andre aktører i fødevaresystemet fra produktion og forarbejdning til salg af den endelige vare.
Denne konsolidering inden for fødevaresystemet er sket på bekostning af små aktører generelt, men
konsekvenserne er måske mest tydelige i produktionssfæren, hvor småbønder og –fiskere må vige pladsen
for industriel stordrift på den ene side, og en omfattende fredning af land- og havområder i biodiversitetens
navn uden tilstrækkelig hensyn til den lokale befolkning på den anden side. Med henvisning til
'effektivisering’ og 'bæredygtighed’ er konsolideringsprocessen blevet drevet frem af en række forskellige
institutioner og aktører fra Verdensbanken og WTO til nationalstater, en række internationale miljø- og
udviklingsorganisationer og multinationale selskaber og deres private fonde. Dette på trods af, at
konsolideringen i flere tilfælde og helt åbenlyst har haft grelle konsekvenser for miljø og mennesker, samt at
den på ingen måde har formået at sikre en retfærdig fordeling af mad i verden – hvilket den seneste række
af madkriser har vist. Netop grundet de underliggende motiver om akkumulering af profit, har indretningen af
fødevaresystemet fremmet den internationale handel med og muligheden for at spekulere i fødevarer til
fordel for de multinationale og finanskapitalen, og det har medført en omfattende skævvridning i fordelingen
af mad. På den ene side har de mest socialt og økonomisk marginaliserede befolkninger i Syd til stadighed
problemer med at tilgodese selv de mest basale madbehov, og på den anden side er der et kolossalt
madspild i Nord. Det har også undermineret lokalbefolkningers muligheder for at producere sund og
tilstrækkelig mad til egne befolkninger på en miljømæssigt bæredygtig måde, som er tilpasset deres kultur og
naturgivne forhold.
*********************************
Afrika Kontakt / www.afrika.dk
PUGAD / http://www.pugad.org/
Landsforeningen Levende Hav / http://levendehav.dk/
NOAH / http://noah.dk/
Mellemamerika Komitéen / http://www.mellemamerika.dk/
Colombia Solidaritet / https://www.facebook.com/pages/Colombia-Solidaritet/878974395454654

Bilag 4

STRUKTUR, INDHOLD OG METODE I KAPACITETSOPBYGNING
1. Struktur og indhold
Kapacitetsopbygningsinitiatet er opbygget i følgende to læringsblokke, hvor de enkelte elementer
beskrives som brikker i et samlet læringsforløb.
1.1 Læringsblok 1: Kommunikation, samarbejde og læring – 5 brikker (organisatorisk udvikling)
Hver af de fem emner, vi ønsker at øge vores færdigheder i, kan beskrives som en brik.
De fem brikker er:
1. Digitale samarbejdsplatforme og god samarbejdspraksis gennem brug af digitale
samarbejdsplatforme (specielt netværkets digitale Podio samarbejdsplatform)
2. Medie-og kommunikationsstrategier (opbygge intern medie- og kommunikationsstrategi)
3. Web indholdsstyring og brug af sociale medier (Intern web indholdsstyring og teknisk brug af
sociale medier til målrettede kommunikationsformål)
4. Participatorisk forskning
5. Monitorering og evaluering, metoder (Aktionsforskning via MEL-tilgang: see afsnit 5 i
andøgningen)
Vi vil arbejde med brik nr. 1, 2 og 3 på læringssessioner. Det vi lærer i disse sessione vil blive
anvendt i vores projekt. I sessioner for nr. 2 og 3 vil vi tilknytte eksterne eksperter.
Med udgangspunkt i de afholdte sessioner (1,2 og 3) vil vi producere en intern mini-guide til
digitale samarbejdsplatforme og god samarbejdspraksis gennem brug af digitale
samarbejdsplatforme, effektiv kommunikation, samarbejde og læring.
Nr. 4 og 5 følger et andet koncept end nr. 1,2 og 3. Mens alle brikkerne giver netværket og dets
medlemmer mulighed for arbejde på nye og alternative måder, fokuseres der i nr. 4. og 5 på
metoder, der først skal udvikles. I stedet for at lære af eksperter, bliver vi selv eksperterne, når vi
gennem arbejdet undersøger og erfarer, hvordan NGO'er kan engagere sig i participatorisk
forskning samt eksperimenter med en ny metode for monitorering og evaluering, der også bygger
på participatoriske metoder.
Produktoversigt:
Ad 1)En intern mini-guide til digitale samarbejdsplatforme og god samarbejdspraksis gennem brug
af digitale samarbejdsplatforme, effektiv kommunikation, samarbejde og læring.
Ad 2) En mini-guide for participatorisk forskningssamarbejde.
Ad 3) En mini-guide i metoder og værktøjer til participatorisk monitorering og evaluering i
netværksinitiativet;
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1.2 Læringsblok 2: LÆRINGSCIRKEL – to spor med i alt fire temaer (faglig vidensdeling og
vidensopbygning)
Læringsforløbet skal belyse de to hovedtemaer (det dominerende og det alternative) ud fra vores
fælles forståelse, som den er udtrykt i vores arbejdsgrundlag. Hvert spor indeholder to temaer som
dækker hhv. jordbrug og fiskeri. Hvert tema skal resultere i et mini-forskningsprodukt:
Spor A (hovedtema): Konsekvenserne af det dominerede globale industrielle fødevaresystem, set i
lyset af det neoliberale paradigme: vækst, globale privatiseringsinitiativer og internationale
handels-og investeringspolitiker
Tema 1: ‘Land- & water grabbing’ i det globale Syd og Nord
Tema 2: ‘Ocean grabbing’ i det globale Syd og Nord
I spor A, skal begge temaer ses i kontekst af den overordnede overskrift (Konsekvenserne af det
dominerede globale industrielle fødevaresystem, set i lyset af det neoliberale paradigme: vækst,
globale privatiseringsinitiativer og internationale handels-og investeringspolitiker m.v.)
og yderligere undertemaer er:
- ‘Grøn’ og ´blå’ vækstøkonomi (hvor grønt og blåt legitimerer udplyndring af jord, vand og
have)
- ‘Co-optation’ (defineret som processer hvor magtfulde grupper underminerer mindre
magtfulde gruppers aktiviteter og resultater, der har udfordret de stærkere grupper)
- Miljø-og klimaændringer
Spor B (hovedtema): De sociale bevægelsers alternative udviklingdagsorden: ‘Degrowth’,
madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed
Tema 3: Alternative små-skala landbrugsmodeller
Tema 4: Alternative små-skala fiskeri-og akvakultur-modeller
I spor B, skal begge temaer ses i kontekst af den overordnede overskrift (De sociale bevægelsers
alternative udviklingdagsorden: ‘Degrowth’, madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed) og
yderligere undertemaer er:
- Rettigheder til naturressourcerne efter en menneskerettighedstilgang
- Alternative små-skala producenter (bønder, fiskere)
- Agro-økologi
- Muliggørende vilkår
- Markeds- og handelsstrategier, der understøtter alternativerne
- Miljø-og klimastrategier, der understøtter alternativerne
- Aktører, lokal / global kontekst
- Læringseksempler og succeser
Produkter:
Tema 1: Mini-forskningsprodukt om Grøn-og blå vækstøkonomi
Tema 2: Mini forskningsprojekt om co-optation
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Tema 3: Mini-forskningsprojekt om alternative småskala landbrugsmodeller
Tema 4: Mini-forskningsprojekt om alternative smaskala fiskeri-og akvakulturmodeller

1.3 Sammenhæng mellem de to læringsblokke
Læring fra hver brik vil blive indarbejdet i temagruppernes arbejde med deres miniforskningsprojekt. Således vil ikke blot temagrupperne men hele netværktet benytte Podio som
fælles digital samarbejdsplatform. Medie-og kommunikationsstrategier vil blive indtænkt i den
strategiske refleksion over de behandlede temaer på det afsluttende temamøde. Elementer fra
participatorisk forskningspraksis vil blive inddraget i arbejdet med forskningsprodukter ligesom
MEL-metode vil blive anvendt til at monitorere og opsamle læring fra alle temaforløb. Brik to og
tre vil blive faciliteret af ekspert gennem frikøb/tilkøb.

2. METODE
2.1 Metode for læringsspor 1
Hvert tema gennemføres med et produktforberedende forløb (arbejdsgruppe) og afsluttende
refleksion og diskusionsmøde.
2.2 Metode for læringsspor 2 – Læringscirkel
Videns-og kapacitetsudviklingsinitiativet organiseres efter inspiration fra en såkaldt læringscirkelmetode, som flere af initiativets medlemmer har positive erfaringer med at deltage i (Bay of
Fundy small-scale fisheries learning circle project, Canada) i tilknytning til WFFP-aktiviteter.
Læringstilgangen i denne metode er oprindelig udviklet af David Kolb og Honney & Mumford og
placerer sig teoretisk i en konstruktivistisk tradition på linje med Piaget og Vygotsky m.fl.
Model: Den komplette Læringscirkel
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1) Opstartmøde - åbning af læringscirkel
Erfaringer fra læringscirklen skal opsamles af MEL-gruppen og ende med at blive en til en manual /
miniguide for participatorisk research.
Vores læringscirkel åbnes med et fælles møde for alle deltagerne med arrangeret af styregruppen
for projektet:
-

Præsentation af læringscirklens formål, indhold og metode.
Evt. inspirationsoplæg fra aktivist eller ekspert og partnere
Videns– og erfaringsudveksling i forhold til de to spor samt refleksion over forskelligheder
og fælles mønstre mv.
Forventningsafstemning om indsats og udbytte
Ansvars-og opgavefordeling i forhold til temagrupper i efterfølgende sessioner

2.3 Detaljeret forløb for hvert tema (minilæringscirkel):
For hvert tema er der en temagruppe (nedsat på opstartsmødet). Arbejdet i hvert tema kan
opfattes som en minilæringscirkel med fælles opstartsmøde, efterfulgt af udarbejdelse af et miniforskningsprojekt i temagrupper før fælles session og fælles afslutning med et sammenfattende og
konkluderende møde. Vi arbejder med 4 temaer i alt, og for hvert tema, vi har gennemført, er vi
blevet klogere (se tegning).
Opstartsmøde om tema
Introduktion af temaet ved den gruppe, der er ansvarlig for temaet (temagruppen)
Vidensdeling i relation til temaet som input the temagruppen
Opsamling ved temagruppen
Udarbejdelse af mini-forskningsprojekt
Temagruppe arbejder (3-4 måneder):
Udarbejde mini-forskningsprodukt med inspiration fra den nye viden om
participatorisk/deltagerbaseret forskningspraksis opnået gennem projektet
Forberede konkluderende møde og udvælge og beskrive en case, der kan danne grundlag for
workshops i mindre grupper på det konkluderende møde.
Konkluderende møde
Konkludere på forskningsprodukt og fælles læring (plenum)
Resumere oprindeligt input fra plenum til arbejdsgruppen
Præsentation af temagruppens mini-forskningsprodukt
Øvelse i smågrupper:
Med udgangspunkt i ny viden (opnået gennem kapacitetsopbygningen) reflekteres over den
præsenterede case. Temagruppe faciliterer.
Refleksion:
Refleksion og drøftelse af opnået læring samt strategiske overvejelser opnået i læringscirklen. For
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hvert tema bygger konklusioner og reflektioner ovenpå den forudgående læring i
minilæringscirklen (se tegning).

Informations-og
videndeling+
refleksion (fokus
på mønstre

Refleksion
over ny viden
og over
arbejde med
case-opgave
(fokus på
mønstre)
Ny læring

Minilæringscirkel
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