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Ansøgningen blev vurderet af bevillingsudvalget til ”støtteværdig med betingelse”:
”Ansøgerfeltet udvides med en yderligere civilsamfundsorganisation som medansøger, så tre foreninger, der
alle opfylder mindstekravene, står bag jf. retningslinjerne. Der skal foretages en klarere afgrænsning mellem
kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed, som ikke finansieres under puljen. Relevens, læringsmål og cost
effectiveness af netværksrejser i Europa skal dokumenteres yderligere. (se yderligere kommentarer i BUnote)”
Afrika Kontakt har fremsendt dokumentation, der imødekommer de tre betingelser, som BU har opstillet for
endelig godkendelse:
Betingelse 1: Ansøgerfeltet udvides med en yderligere civilsamfundsorganisation som medansøger, så tre
foreninger, der alle opfylder mindstekravene, står bag jf retningslinjerne.
• Mellemamerika Komiteen (MAK) er trådt til som fjerde deltagende civilsamfundsorganisation og
medansøger. MAK er en medlemsorganisation med 331 betalende medlemmer og ca. 70 frivillige.
MAK ledes af et forretningsudvalg, valgt på landsmødet. 1 deltidsansat landssekretær. MAK har
udfyldt og underskrevet ansøgerforpligtelse. MAK vurderes dermed til at leve op til mindstekravene.
Betingelse 2: Der skal foretages en klarere afgrænsning mellem kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed,
som ikke finansieres under puljen.
• Der er fremsendt en kortfattet redegørelse for, at initiativet ikke indeholder fortalervirksomhed, men
kun kapacitetsudvikling til fremtidig fortalervirksomhed. Redegørelsen er overordnet
tilfredsstillende, men da det kan være en gråzone, hvornår aktiviteter er reelle fortaleraktiviteter, og
hvornår de udelukkende lægger op til fortalerarbejde, foreslås det dog, at GF og Afrika Kontakt
løbende holder kontakt for at sikre, at den rette balance holdes i forhold til at sikre overholdelse af
puljen retningslinjer.
Betingelse 3: Relevans, læringsmål og cost effectiveness af netværksrejser i Europa skal dokumenteres
yderligere.
• En udførlig redegørelse om relevans af netværksrejser er udarbejdet, og det anføres, at det vil være
styregruppens ansvar, at der udarbejdes læringsmål for den enkelte netværksaktivitet. Afrika Kontakt
forventes at fremsende særskilt løbende rapportering på dette område til GF.
Dermed vurderes de tre betingelser imødekommet, og ansøgningen er indstillet som støtteværdig 15. juni
2017 af bevillingskonsulent Lisbet Fich.

Globalt Fokus - Rysensteensgade 3, 3 - 1564 København V - www.globaltfokus.dk - info@globaltfokus.dk

Ansøgningsskema
– Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Initiativets titel:
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Titel: Madsuverænitet og miljø- og klimaretfærdighed
Journalnummer: GF.2015.1.Madsuverænitet
Periode: 18 måneder (1/8 2015 til 31/1/2017) projektet er blevet
forlænget til ny slutdato: 31/8 2017.
Beløb: 390.500 kr.
NOAH og Afrika Kontakt er en del af dette projekt.
Initiativet har til formål, at styrke samarbejdet og dialogen omkring hvordan global samhandel kan fremme
udviklingen af mere lige og bæredygtige samfund. Ved at opbygge kapaciteten hos de tre ansøgende
organisationer, er målet en aktiv inddragelse og dialog med en række aktører i det danske civilsamfund samt
en styrkelse af det fælles fortalerarbejde på handelsområdet. Kapacitetsopbygningen består af tre
komplementære læringsblokke, mens læringen bygger på læringscirker baseret på vekselvirkning mellem
videns- og kompetenceopbygning, dialog med eksterne aktører og netværk og afprøvning af værktøjer og
viden. Det er på den måde et aktionsbaseret læringsprojekt, som vil have en række konkrete outputs i form af
konkrete politikker, mere samarbejde blandt danske CSO'er og med det Globale Syd, forbedret
kommunikation og fortalervirksomhed og øget tilstedeværelse i medierne.
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1. Forberedelse
To af de ansøgende organisationer har tidligere arbejdet sammen omkring det Globalt Fokus støttede
initiativ, Forum for Madsuverænitet, og ønsker med det nye initiativ at udvikle samarbejdet på
handelsområdet, da det bl.a. gennem Forum for Madsuverænitet er identificeret som et yderst relevant
område for vores arbejde. Sammen ønsker de tre ansøgende organisationer at skabe øget videndeling
mellem geografiske og tematiske fokusområder og i fællesskab opstarte et initiativ, der kan række ud
til et bredere netværk af organisationer og aktører på handelsområdet. Her bidrager Colombia
Solidaritet med ny viden og erfaring i forhold til den Sydamerikanske region. Dette vil være et vigtig
afsæt i det øgede samarbejde mellem de tre organisationer og åbne op for et bredere
handelssamarbejde.
NOAH og Afrika Kontakt har inden for de seneste tre år samarbejdet på det handelspolitiske område
vedr. TTIP og CETA og har gode erfaringer i forhold til gensidig udveksling af viden og ressourcer.
Dette arbejde har eksempelvis forgået via TTIP og CETA netværket. Disse netværk har blandt andet
bestået af Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace, Corporate Europe Observatory, PROSA og Det
Økologiske Råd, ligesom der har været i dialog med dele af fagbevægelsen (3F og FOA). Derved er der
et solidt fundament for at fortsætte et øget samarbejde omkring handel, og vi forventer at kunne
involvere en række organisationer og netværk ved initiativets opstart, samt løbende til faglig sparring,
vidensdeling og debat. Dog har netværkssamarbejdet omkring handel været udfordret af manglende
ressourcer og prioritering af medarbejderes tid, hvilket ofte har ført til frustration over manglede
effektivitet og kvalitet af indsatserne. I forberedelsen af dette initiativ har vi været i dialog med flere af
disse organisationer i forhold til at fortsætte samarbejdet, men det står klart, at der er behov for et
stærkt ejerskab og ansvar hos en mindre gruppe aktører for at kunne facilitere et fornyet engagement
omkring handelssamarbejdet. Fremadrettet forventer vi at kunne skabe et stærkt fællesinitiativ med
de tre ansøgende organisationer i front.
Samarbejdet mellem Colombia Solidaritet, NOAH og Afrika Kontakt er baseret på den fælles interesse i
at kunne belyse handelsområdet fra forskellige vinkler og baseret på samme analyse af
problemstillingen. Vi ønsker at udvikle dette samarbejde, blive bedre til at involvere flere parter og vil
med nærværende initiativ arbejde med udvikling og kommunikation af retfærdig og bæredygtig
handelspolitik. De seneste to år har der været en øget dialog mellem de tre parter, andre
civilsamfundsorganisationer, netværk samt danske politiske partier om, hvordan man kan udvikle,
fremme og formidle konstruktive budskaber, politikker og visioner for bæredygtig handel. Der er et
stort potentiale i, at de tre organisationer med deres forskellige profiler bidrager fagligt til hinanden
og dermed skaber en bredere og mere holistisk forståelse af global handel. Dog ser alle parter et behov
for kapacitetsudvikling på området, da de ikke har de rette værktøjer eller den dybdegående faglige
viden til at skabe og formidle alternativer til den nuværende handelspolitik.
Ligeledes er der grundet de tre organisationers struktur, kendetegnet af mange mindre
frivilligdrevene arbejdsgrupper og få eller ingen ansatte en udfordring i forhold til manglende eller
uorganiseret praksis for vidensdeling og opsamling af læring. I forberedelsesfasen er afdækningen af
centrale udfordringer, behov og visioner for samarbejdet blevet udarbejdet af medlemmer af Colombia
Solidaritet, NOAHs og Afrika Kontakts handelsgrupper, samt de politiske medarbejdere fra NOAH og
Afrika Kontakt. Udviklingen af initiativet og diskussionerne omkring centrale behov har ligeledes
været stærkt forankret hos organisatorernes ledelse/forretningsudvalg samt sekretariat (Afrika
Kontakt og NOAH).I designet af initiativet har vi lært af tidligere kapacitetsudviklingsprojekter og
fokuseret på at skabe en bæredygtig struktur for vidensdeling. Der er i designet af initiativet lagt stor
vægt på en bred rækkevidde for indsatsen, der rækker ud over de ansøgende organisationer. Ved at
opbygge stærkt ejerskab og engagement hos en mindre styregruppe fra projektets start er målet at
sikre kapacitet til at involvere og engagere flere aktører i initiativet. Det har også været vigtigt, at
undgå et unødvendigt ressourcekrævende og administrativt tungt setup for de deltagende frivillige,
særligt styregruppen. Vi forventer at erfaringerne fra det tidligere kapacitetsudviklingsprojekt vil
være med til at sikre at projektet bliver en katalysator for vidensdeling, et aktivt og dynamisk
engagement fra flere relevante aktører samt konkret udvikling af politikker og guidelines.
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2. Faglig/metodisk fokus og kapacitetsmæssige behov
Handelspolitik står ved en skillevej. På den ene side argumenterer aktører for mere fri og global
handel, mens andre aktører promoverer protektionisme og afstandtagen fra globale institutioner.
Samtidig er handelspolitik for alvor kommet på den europæiske dagsorden med EU’s forhandlinger af
en række omfattende handelsaftaler særligt TTIP, mellem EU og USA (Transatlantic Trade and
Investment Partnership), og CETA mellem EU og Canada (Comprehensive Economic and Trade
Agreement). I forhold til den udviklingspolitiske dagsorden er rammen for international handel et af
de mest afgørende områder for at sikre en bæredygtig udvikling af fattige landes økonomier og
demokratier. Lige nu er der relativ få organisationer der arbejder aktivt med emnet og der et stort
uopfyldt potentiale for at skabe større samfundsmæssig debat om samspillet mellem handel og
udvikling. Ikke mindst i forbindelse med EU’s forhandlinger om en række aftaler mellem EU og det
Globale Syd, bl.a. ACP-landene (EPA’erne), den sydamerikanske region (Mercosur) og fire lande i
Sydøstasien (ASEAN). Disse aftaler rummer en række udfordringer, der negativt påvirker alt fra
standarder for arbejdsvilkår, produktion og eksport, klima- og miljølovgivning til staters demokratiske
råderum. På den anden side rummer handelspolitikken også en række muligheder for at promovere
globale standarder og ansvarlighed samt skabe udvikling, hvor retfærdighed og bæredygtighed er i
centrum. Det er centralt at skabe en alternativ vej for samhandel, da hverken national protektionisme
med tårnhøje toldmure eller ureguleret global frihandel er løsningen for forbrugere og arbejdstagere i
Nord eller for udviklingsøkonomierne.
Derfor er der et stort forandringspotentiale i at engagere og kapacitetsopbygge flere aktører i og uden
for det danske CSO-miljø til, for at sætte fokus på hvordan global handel kan være med til at sikre en
udvikling der fremmer FN’s mål for bæredygtig udvikling. Koblingen mellem handel og udvikling er
relevant for verdensmålene. Handel har samtidig indflydelse på de fleste andre politikområder, og de
fleste nyere handelsaftaler er derfor også mere end tusind sider lange og indeholder kapitler om bl.a.
fødevaresikkerhed, intellektuelle ejendomsrettigheder, offentlige og lokale indkøb, bæredygtighed og
arbejdstagerrettigheder. Handelspolitik er derfor relevant for størstedelen af civilsamfundet, men
tilgængelig for et fåtal, grundet emnets kompleksitet og formen på de politiske beslutningsprocesser.
De ansøgende organisationer har i denne debat behov for at blive bedre til ikke blot at påpege
problemerne ved det nuværende handelsregime, men i højere grad sætte konkrete alternativer og
redskaber for politikudvikling på dagsordenen. Initiativet er inspireret af og ønsker en
videreudvikling, aktualisering og konkretisering af the Alternative Trade Mandate (Bilag 4), og denne
vision for en alternativ handelspolitik. Med udgangspunkt i the Alternative Trade Mandate ønsker vi,
via ny research, øget dialog og inddragelse af danske CSO’er, virksomheder og beslutningstagere at
sikre et dansk fokus og ejerskab til arbejdet for mere lighedsskabende og bæredygtig handel.
Potentialet for samarbejdet og indsatsen kræver en kapacitetsopbygning i forhold til følgende faglige
og metodiske behov:
1) Høj faglighed og løbende vidensdeling
Selvom der ligger en stor faglighed viden hos de ansøgende organisationer, er der et behov for øget
viden og research. Emnet er præget af mange tekniske termer, komplekse juridiske og økonomiske
koncepter. Derfor er der også behov for en bedre struktur for vidensdeling i og mellem organisationer.
For at opnå en større fælles faglighed og forståelse er det nødvendigt at styrke vidensdelingen på
tværs af de ansøgende organisationers fokusområder samt med det brede civilsamfund.
2) Udvikling af konkrete politikker for bæredygtig og lighedsskabende handel
Der er et stort behov for at udvikle konkrete politikker og ikke kun overordnede principper for at
kunne deltage mere i debatten og blive seriøse aktører på området. Det faglige fokus for projektet er
derfor udviklingen af retfærdige og bæredygtige politikker, hvilket bl.a. indeholder diskussioner om
told og kvoter, investeringsbeskyttelse, subsidier, tekniske handelshindringer, mærkningsordninger,
offentlige indkøb og sociale og miljømæssige klausuler.
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3) Formidling og fortalerarbejde
Organisationerne har behov for at formidle til og være i dialog med beslutningstagere og det bredere
civilsamfund for at gøre handelspolitik dagsordensættende. For at kunne det har vi behov for
kommunikationsværktøjer, viden om at arbejde og kommunikere alternativer og erfaring med og
viden om fortalervirksomhed. Det metodiske fokus for projektet er derfor formidlingen af alternativer
og løsninger herunder fortalervirksomhed.
Handel er relevant for en lang række af de arbejdsområder, som forskellige danske CSO’er og andre
aktører på udviklingsområdet arbejdet med. Initiativet sigter derfor også på at inddrage en bred vifte
af CSO’er. De vil blive inddraget løbende og opfordret til at bidrage til åbne dialog- og strategimøder og
initiativets rapporter samt afsluttende konference. Relevante aktører er eksempelvis fagbevægelsen
(bl.a. 3F international, Ulandssekretariatet og PROSA), grupper i TTIP-netværket, globalt orienterede
NGO’er (Ibis Oxfam og Mellemfolkeligt Samvirke) samt Dansk Initiativ for Etisk Handel, og Initiativet
for Handel og Udvikling.
3. Mål og forventede forandringer
Det overordnede mål med initiativet er, at udvikle en holistisk analyse og forståelse af handelspolitik,
som skal sætte de ansøgende organisationer i stand til at argumentere for en retfærdig og bæredygtig
handelspolitik og sætte emnet på dagsordenen gennem forbedrede kommunikationsværktøjer og
fortalervirksomhed samt et udviklet alternativt narrativ. Målet ved at opkvalificere de ansøgende
organisationer og sikre en prioritet indsats er, at skabet øget fokus på området og et forum for
diskussioner for det brede civilsamfund. De to hovedmål for indsatsen i forhold til faglig og metodisk
kapacitetsopbygning er:
1) Øget faglighed og vidensdeling mellem danske og internationale aktører
Det faglige mål, initiativet skal bidrage til, er, at de deltagende organisationer opnår mere faglig viden
inden for det handelspolitiske område især på tværs af miljø- og udviklingsperspektiver, som gør det
muligt at udvikle et sammenhængende og holistisk alternativ; en retfærdig og bæredygtig
handelspolitik. Delmålene er:
- En udviklet analyse af problemstillingerne
- Udviklede holistiske alternative politikker
- Øget engagement i relevante europæiske og internationale netværk inden for handelspolitik.
2) Styrkelse af metoder til læring, formidling og fortalerarbejde
Det metodiske mål for initiativet er, at organisationerne og deres ansatte og aktive får redskaber og
værktøjer til at formidle alternative politikker, det værende både til det brede civilsamfund, men også
til beslutningstagere gennem fortalervirksomhed såvel offline som online. Delmålene er:
- Anvendelse af nye kommunikationsformer
- Forbedret og kompetent dialog med relevante beslutningstagere
- Øget deltagelse i den offentlige debat
- Mere opsamling af viden og strukturering af læringsforløb, så den viden der skabes aktivt anvendes i
fortalerarbejdet.
Vi forventer, at initiativet vil føre til flere konkrete resultater:
• Mere samarbejde på tværs af CSO’er der arbejder med handelspolitik gennem øget dialog og
fælles møder. Herunder fagbevægelsen ved bl.a. 3F international, andre
udviklingsorganisationer som Mellemfolkeligt Samvirke og diverse initiativer på områder bl.a.
Dansk Initiativ for Etisk Handel
• En udviklet analyse af handelspolitiske problemstillinger og identifikation af relevante
komponenter i en retfærdig og bæredygtig handelspolitik i sammenhæng med europæiske og
internationale netværks politikker udviklet sammen med partnere i Syd
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•
•
•
•
•

Udvikling og brug af online og offline kommunikations- og fortalervirksomhedsværktøjer for at
blive dagsordensættende
En forbedret organisatorisk praksis i forhold til at anvende den viden der ligger i
organisationerne samt hos samarbejdspartnere i Europa og det Globale Syd
Deltagelse i relevante debatter samt dialog og kontakt til beslutningstagere
Øget tilstedeværelse i medierne og øget aktivitet omkring temaet på organisationernes
kommunikationskanaler (nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier m.v.)
Flere aktive i de ansøgende organisationer inden for handelspolitik

Den forandrede situation vil være, at de ansøgende organisationer er i stand til at formulere og
argumentere for konkrete handelspolitiske alternativer, som i høj grad i dag er ikke-eksisterende.
Initiativet vil også komme det brede danske civilsamfund til gode, da flere af aktiviteterne vil være
målrettet en bredere kreds og være relevant for mange politikområder.
4. Strategi og metoder til kapacitetsudvikling
Strategien bygger på flere års arbejde i NOAH, Afrika Kontakt og Colombia Solidaritet i forhold til at
opbygge ny viden og faglig ekspertise inden for komplekse udviklingsmæssige problemstillinger og
aktualisere disse i en bredere offentlig dialog. Centralt for strategien er at skabe en øget
vidensopbygning på tværs af netværk og organisationer, der med det frivilligdrevne engagement og
initiativrigdom i fokus, kan være med til at udbrede forståelse, interesse og debat om handelspolitiske
spørgsmål i udviklingsmiljøet såvel som i den brede offentlighed.
I forhold til tidligere videns- og kapacitetsopbyggende initiativer vil der i dette initiativ være øget
fokus på fokuserede men fleksible læringsmål, samt løbende refleksion omkring hvordan den nye
viden kan anvendes i praksis. Der lægges vægt på fleksibilitet i forhold til den to-årige indsats, for sikre
mulighed for at inddrage nye muligheder, der opstår undervejs. Gennemførslen af initiativet tager
udgangspunkt i en vekselvirkning mellem vidensopbygning, strategiske diskussioner, inputs og dialog
fra eksterne aktører og afprøvning af viden og kompetencer. Processen kan beskrives som en
læringscirkel:

Initiativet vil basere kapacitetsopbygningen på participatoriske og ”popular education” metoder i de
interne aktiviteter samt anvendelsen af nye færdigheder gennem kobling af læring og metodiske
kompetencer (1), fagligt indhold (2) og dialog (3) gennem tre komplementære læringsblokke som
illusteret i skema 1. Der er på den måde tale om et aktionsbaseret læringsforløb, hvor tillærte
færdigheder anvendes, baseret på tilgange i kapacitetsopbygningen, der sikrer deltagernes
engagement ved at sætte deres egen viden og ressourcer i spil og sikre kollektivt ejerskab over
processen. Læringsblokkene vil styrke indlæringen af de organisatoriske færdigheder og skabe
syngerieffekt. Kapacitetsopbygningen vil samtidig indeholde eksterne aktiviteter og dialog for at
tilbyde en læringsproces for større dele af civilsamfundet samt dialog med aktører fra det Globale Syd
for at dele erfaringer og sikre, at kapacitetsopbygningen sker i overensstemmelse og fra et fælles
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udgangspunkt. Styregruppen kombineret med løbende strategi- og refleksionsmøder sikrer løbende
evaluering, monitorering og tilpasning at kapacitetsopbygningen.
Skema 1: Initiativets aktiviteter august 2017 til august 2019 (jf. Bilag 3 og bilag 2) med
tilhørende forudsætninger for at sikre tilfredsstillende gennemførsel.
Læringsblokke Interne læringsprocesser og
strategier herunder
opbygning af metodiske
kompetencer

Research og
politikudvikling

Vidensdeling, styrkelse af netværk
og dialog

Konkrete
aktiviteter (i =
intern) (e =
ekstern)

Participatorisk
research og
udarbejdelse af tre
action guides
(værktøjer og viden til
fortalerarbejde om
handel i Nord og Syd)
til brug for det bredere
civilsamfund og
organisationernes
frivillige og ansatte (e)

Løbende styrkelse af deltagelse og
sparring med internationale
netværk, herunder deltagelse i
netværksmøder i EU for at sikre
kapacitetsopbygningen sker i
overensstemmelse med aktører fra
det Globale Syd (i)

Opstartsmøde i
styregruppe, herefter
løbende arbejdsmøder (i)
Fire strategimøder og fire
reflektionsmøder ca. hvert
halve år (møder med større
deltagelse fra org. ledelse)
(i). Strategimøderne
fokuserer på at sikre
kvalitet og fremgang i
aktiviterne, mens
reflektionsmøderne
fokuserer på
læringsprocessen.
Afholdelse af fire
værktøjskurser der styrker
kompetencer og giver nye
redskaber: formidling,
fortalerarbejde og research
(i)
Evaluering og diskussion af
fortsat læring (i)
Forudsætning for
gennemførelse:
Aktiv deltagelse fra de
organisationers
handelsgrupper og ledelse.
Sikres via. indskrivning i
arbejdsplane, samt ekstern
sparring til metoder for
læring og dokumentation af
forandringsprocesser

Participatorisk
research og
udarbejdelse af rapport
om alternativ
handelspolitik til brug
for beslutningstagere
og det bredere
civilsamfund samt
andre aktører på det
handelspolitiske
område (e)
Forudsætning for
gennemførelse:
Sikring af høj kvalitet af
produkter så de kan
bruges fremadrettet.
Frikøb af medarbejdere
til at sikre
færdiggørelse og
kvalitet af produkter

Afholdelse af fem offentlige
dialogmøder hvor andre aktører
indbydes som panel og
oplægsholdere og til fælles dialog
(både danske og internationale) (e)
Møder med beslutningstagere og
deltagelse i nationale fora (e) for at
anvende tillærte kompetencer og
viden
Afsluttende konference om
muligheder for en bæredygtig og
retfærdig handelspolitik (e)
Åbent afsluttende åbent
strategimøde for at fortsætte
kapacitetsopbygningen bredt i
civilsamfundet (e)
Forudsætning for gennemførelse:
Interesse og tid fra andre aktører
til at deltage i dialogmøder og
bidrage med perspektiver og inputs
til initiativet. Sikres ved at
styregruppen står for planlægning
og opfølgning der ofte er det mest
tidskrævende og der hvor der
mangler ressourcer.

5. Læring, dokumentation og vidensdeling
Ved projektets begyndelse laves en baseline for, den viden og kapacitet de deltagende organisationer
rummer, dette skal danne baggrund for en løbende evaluering af den udvikling organisationerne vil
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gennemgå inden for initiativets to fokusområder: det handelspolitisk faglige og værktøjsdelen, ligesom
der vil blive lagt en detaljeret plan for initiativets læringskurve, og en styregruppe vil blive nedsat. Det
vil blive præciseret, hvilke mangler og udfordringer de gældende organisationer har og står overfor
for på den måde at kunne lave en plan for, hvordan de kan komme ud over disse og bevæge sig mod
det overordnede mål.
De enkelte organisationer vil på baggrund af det ovenstående udarbejde individuelle læringsplaner for
hele forløbet, så det er klart hvilke strategier, der bruges for at nå de overordnede mål. Her skal det
fremgå hvilke aktiviteter, initiativer og refleksionsprocesser, der forventes at blive gennemgået for at
opnå den ønskede forandring. For at sikre en løbende refleksion og dokumentation af den læring og de
metodiske værktøjer vil hver organisation udvikle en online logbog. I denne skal det fremgå, hvilke
resultater der er opnået i løbet af projektet, og hvordan den opnåede viden er blevet omsat til praksis.
Dette gøres så det bliver muligt at dele erfaring og sparring med andre parter og interessenter.
Gennem forløbet vil der blive organiseret halvårlige strategi- og refleksionsmøder for hele
styregruppen samt deltagele af yderligere medlemmer fra organisationernes ledelse. Her vil refleksion
over læringsmål og implementering af disse være i fokus, samt en diskussion af om der er behov for
justeringer eller ændringer af projektet. Strategidagene skal fungere som en platform, hvor det er
muligt at gå i dybden med projektets problemstillinger på et organisatorisk plan, så de optimale
rammer for samarbejde mellem de ansøgende organisationer kan skabes. Der tages derfor også gerne
imod Globalt Fokus’ tilbud om facilitering af evalueringsmøder, da der ønskes en konstruktiv og kritisk
refleksion af processen og en sikring af, at denne dokumenteres på bedst tænkelig vis. Dertil vil vi gøre
brug af MSC (Most significant change) tilgangen for at sikre en kvalitativ og værdibaseret tilgang til
læring og forskellige forståelser af de mest betydningsfulde forandringsprocesser. Derved suppleres
de mere skemalagte og målbare indikatorer og åbner op for en løbende refleksion over værdier og
praksisser, nye forandringer der opstår undervejs, og fokus på interne forskelligheder og interesser i
styregruppen.
6. Organisatorisk set-up, forpligtelse og ejerskab
Som lead-organisation vil Afrika Kontakt stå for den økonomiske styring og håndtering af projektet,
løbende regnskabsføring og udbetalinger samt det økonomiske overblik inkl. rapportering af
budgetforbrug og eventuelle ændringer til de deltagende organisationer og Globalt Fokus. Som de
største organisationer vil NOAH og Afrika Kontakt være ansvarlige for afvikling af og indkaldelse til
initiativet og netværkets løbende aktiviteter, herunder åbne dialogmøder og værktøjskurser, interne
strategi- og refleksionsmøder samt opsamle dokumentationen af lærings- og forandringsprocessen.
Formålet med styregruppen er desuden, at samtlige organisationer er involveret i
implementeringsprocessen og den løbende evaluering. Styregruppen skal sørge for, at der er
sammenhæng mellem de enkelte organisationers læring og forandring i forhold til den overordnede
strategi. Samtidig skal den fungere som en platform for kommunikation mellem organisationerne, så
der bliver skabt en åben dialog og participatorisk styring af projektet.
De tre organisationer vil være ansvarlige for hver deres fagligt indholdsmæssige del og udvikling af
action guides: NOAH for klima/miljø og handel, Afrika Kontakt for EPA’erne og Colombia Solidaritet
for offentlige indkøb og sociale og miljømæssige klausuler. Derudover vil NOAH og Afrika Kontakt
være ansvarlige for de afsluttende aktiviteter herunder konferencen og rapporten. Gennem delt ansvar
sikres ejerskab over for initiativet hos de gældende organisationer, det forventes derfor også at alle
involverede deltager på lige fod og bidrager med inputs og engagement i forløbet. Hver organisation
vil derudover mobilisere egne aktivister til deltagelse i initiativets aktiviteter og ligeledes opreklamere
og udbrede initiativet. Baseret på erfaring fra tidligere kapacitetsudviklingsprojekter ønsker vi at sikre
tidsmæssig nøjagtighed i projektet og at forhindre, at aktivister drukner i administrative opgaver.
Derfor prioriterer vi frikøb af medarbejdere i initiativet for at sikre højeste kvalitet og udbytte.
De enkelte organisationer vil individuelt føre logbog og udvikle en læringsplan for deres deltagelse i
initiativet, som vil være udgangspunktet for refleksionsmøderne og danne fundament for en grundig
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sparring og erfaringsudveksling mellem de deltagende organisationer og om initiativets aktiviteter. På
denne måde vil initiativets aktiviteter også løbende kunne evalueres og tilpasses de deltagende
organisationers behov.
7. Bilag
Bilagsoversigt
Bilagsnr.
Bilagstitel:
Bilag 1 (obligatorisk) Ansøgerforpligtelser
Bilag 2 (obligatorisk)
Bilag 3
(obligatorisk)
Bilag 4

Budget og finansieringsplan
Implementeringsplan med tidsramme for initiativets aktiviteter og
refleksionsmøder, ansvarsfordeling og evt. med tilknyttede delmål.
Beskrivelse af Alternative Trade Mandate
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GLOBALT FOKUS
Ansøgningsskema - Større kapacitetsudviklingsinitiativer
Bilag 2: Budget
OBS: Udfyldes i næste faneblad: Overordnede bemærkninger om omkostningseffektivitet samt budgetnoter for hver budgetpost

Hvordan fremmer vi bæredygtig og lighedsskabende global handel?

Globalt Fokus

Eventuel supplerende finansiering*

1. Workshops, seminarer, konferencer o.lign.
1.1 Fem åbne dialogmøder (forplejning, lokaleleje, gæster, opreklamering)
1.2 Afsluttende konference (forplejning, opreklamering, gæster)
1.3 Afsluttende strategimøde (forplejning, lokaleleje, opreklamering)
2. Procesforløb/længerevarende læringsforløb.
2.2 Fire værktøjskurser (forplejning, oplægsholdere, materialer)
3. Tværgående undersøgelser, studier o.lign.
3.1 Afsluttende rapport (lay-out, tryk, opreklamering)
4. Faglig formidling, vidensdeling o.lign
4.1 Tre action guides (lay-out, tryk, opreklamering)
5. Andre aktiviterer/udgifter
5.1 Deltagelse i europæiske/globale netværk (transport, overnatning)
6. Støtte til implementering - frikøb eller tilkøb
6.1 Afsluttende konference
6.2 Afsluttende rapport
6.3 Action guides
6.4 Værktøjskurser
6.5 Åbne dialogmøder
7. Budgetmargin (10% af pkt 1-6)

kr. 60.000
kr. 40.000
kr. 15.000
kr. 5.000
kr. 32.000
kr. 32.000
kr. 15.000
kr. 15.000
kr. 20.000
kr. 20.000
kr. 50.000
kr. 50.000
kr. 150.000
kr. 15.000
kr. 60.000
kr. 45.000
kr. 15.000
kr. 15.000
kr. 32.700

8. Udgifter i alt

kr. 359.700

0
Frivilligtimer
Frivilligtimer
Frivilligtimer
0
Frivilligtimer
0
Frivilligtimer
0
Frivilligtimer
0
Frivilligtimer
0

0
0

9. Revision

kr. 5.000

10.Subtotal

kr. 364.700

0

kr. 25.529

0

12. Total (pkt. 10+11)

kr. 390.229

0

13. Total pkt. 12 rundet op til næste hele 500

kr. 390.500

0

11. Administration (max 7 % af pkt 10)

* Der er ingen krav om supplerende finansiering og der er ingen krav om at en eventuel supplerende finansiering
indgår som en del af regnskabsrevisionen.

GLOBALT FOKUS
Oprettet 09.2014, rev.06.2015

BUDGETNOTER -kort beskrivelse af de enkelte udgiftsposter

Det forventes at nogle gæster til dialog- og strategimøder samt til konferencen vil være i Danmark i forbindelse med andre projekter. Budgettet er udtryk for
dækning af rejseomkostninger og evt honorar til gæster der ikke kan dækkes af øvrige projekter. Relevante gæster er fx oplægsholdere fra Seattle2Brussel og
Bittercoal netværkene.
Bemærkninger om omkostningseffektivitet

Nr.

Budgetlinjetekst

Beskrivelse

5.1

Fem åbne dialogmøder
(forplejning, lokaleleje,
Afsluttende konference
(forplejning, opreklamering,
Afsluttende strategimøde
Fire værktøjskurser
(forplejning, gæster,
Afsluttende rapport (layTre action guides (lay-out,
Deltagelse i
europæiske/globale
netværk (transport,
overnatning)

6.1

Afsluttende konference

Frikøb af medarbejder fra Afrika Kontakts sekretariat til at være tovholder på den afsluttende konference, i alt 15.000 kr.

6.2

Afsluttende rapport

Frikøb af medarbejder fra NOAHs sekretariat til udarbejdelse af rapport med inputs fra frivillige samt eksterne partnere, i alt 60.000 kr.

6.3

Action guides

Frikøb af medarbejdere fra NOAHs og Afrika Kontakts sekretariater til udarbejdelse af tre Action guides med inputs fra frivillige samt eksterne partnere, i alt
45.000 kr.

6.4

Værktøjskurser

Frikøb af medarbejder fra Afrika Kontakts sekretariat til at være tovholder på fire værktøjskurser, i alt 15.000 kr.

Åbne dialogmøder

Frikøb af medarbejder fra Afrika Kontakts sekretariat til at være tovholder på fire dialogmøder, i alt 15.000 kr.

1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
4.1

6.5

9 Revision

Lokaleleje 10.000 kr./ forplejning 7.000 kr./ honorar og transport 2-3 oplægsholdere 20.000 kr. /opreklamering 3.000 kr. - i alt 40.000 kr.
Forplejning 5.000 kr./ honorar og transport 1-2 oplægsholdere 8.000 kr. /opreklamering 2.000 kr. - i alt 15.000 kr.
Forplejning 1.500 kr./ transport til nøglepersoner i Danmark/Europa 3.000 kr. / opreklamering 500 kr. - i alt 5.000 kr.
Forplejning 8.000 kr./ honorar og transport til 2-4 oplægsholdere 17.000 kr. / materialer 7.000 kr. - i alt 32.000 kr.
Lay-out 3.000 kr./ tryk 7.000 kr. / opreklamering 5.000 kr - i alt 15.000 kr.
Lay-out 5.000 kr./ tryk 10.000 kr. / opreklamering 5.000 kr - i alt 20.000 kr.
Deltagelse i netværksmøder i Brussel/Geneve/Köln/Bonn med ca. 25 deltagere fra initiativet. Transport 35.000 kr./ overnatning 15.000 kr. - i alt 50.000 kr. Det
efterstræbes at finde den billigste og miljømæssigt mest ansvarlige måde at rejse på. Det forventes at det i nogle tilfælde vil være muligt at finde indkvartering
privat.

Baseret på revisionsoverslag fra Revision Vadestedet
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