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 Resumé 

Den primære aktivitet består i afviklingen af en workshop i Danmark om 



internatinale tendenser i relation til  kystfiskeri i AVS-landene. Dertil kommer to 

aktiviteter som består af hhv. en netværks-rejse til Bruxelles og deltagelse i en 

international konference i Bangkok. 

I to år har fiskerinetværket (FFN) modtaget Danida-støtte via 

Projektrådgivningens mini-netværkspulje. FFN bygger videre på gode erfaringer, 

og fortsætter i 2010 med: 

1)at styrke den samlede faglige vidensbase med henblik på at fremme 

kystfiskeriet  

2)at styrke organisationernes viden og kapacitet i forhold til projektarbejde 

(organisationernes Danida-støttede projekter). Et centralt element i denne 

sammenhæng er at styrke FFNs kapacitet til at videndele og støtte Syd-

partnere inden for globale fiskeri-relaterede problemstillinger. 

3)At videreføre FFN's fortalervirksomhed, og i samarbejde med Syd-partnerne 

udføre fortalervirksomhed overfor beslutningstagere i Syd såvel som Danmark 

og EU.  

4)At styrke FFN's netværk til organisationer og institutioner (herunder også 

regeringsinstitutioner) verden over, med specielt fokus på Europa.  

 

FFN forventer at intensivere netværkarbejdet ved 1) at søge om yderligere 

netværksmidler i 2011; 2) etablere et sekretariat med en deltidsansat i 2011; og 

3) indlemme flere nye Danske NGO'er i netværket.  

 
 

 

Dato:20/4 2010  Underskrift (Carsten Pedersen, Afrika Kontakt): 

   
 

1.1.1.1.Aktivitetens temaAktivitetens temaAktivitetens temaAktivitetens tema    
 

Det faglige tema 
Fiskerifagligt Netværk (FFN) beskæftiger sig med kystfiskeri globalt, med speciel fokus 
på at fremme kystfiskeriet og derigennem bidrage til social og økonomisk udvikling i 
kystsamfund. 
 
Behovet for netværksaktiviteten 
På globalt plan har kystfiskeri fået meget lidt opmærksomhed set i forhold til andre 
sektorer – for eksempel landbrug og minedrift. Fra internationale institutioners side – 
inkl. World Bank (WB), International Monetary Foundation (IMF), Den Europæiske 
Union (EU), United Nations Food and Agricultural Organisation (FAO) – har 
kystfiskeriet i fattige lande fået alt for lidt støtte resursemæssigt (human resource og 
økonomisk), hvilket ses afspejlet i nationale og internationale fiskeri-politikker og 
økonomiske politikker. Over de seneste år er det gentagende gange blevet påvist at 
international fiskeripolitik og fiskeriaftaler har undermineret eksistensgrundlaget for 
kystsamfund i Afrika, Asien og Latin Amerika. 
 
FFNs aktivitet bidrager til at sætte fokus på dette behov ved 1) at styrke FFNs samlede 
vidensbase omkring fiskeripolitik på globalt plan, og 2) ved at styrke FFNs vidensbase 



om fordelene og mulighederne ved kystfiskeri, og derved skabe bedre basis for at 
udføre fortalervirksomhed for fremme af kystfiskeriet i fattige lande. 
 
Temaet i forhold til de strategiske prioriteringer, som NGO-forum har opstillet 
FFN har opbygget en stor viden om de internationale politiske processer i relation til 
kystfiskeri – herunder policy coherence. Denne viden vil blive yderligere styrket med 
den foreslået aktivitet. Desuden engagerer FFN sig i internationale diskussioner og i 
netværk i Syd såvel som Nord.   
 
Kystfiskeri som tema, er specielt relevant i forhold til de aktuelle, globale fiskeripolitiske 
problemstillinger, herunder Illegal, Unreported and Unregulated Fishery (IUU fiskeri), 
Klimaændringer (den globale, industrielle fiskerflåde udgør en betydelig samlet 
udledning af CO2, hvorimod kystfiskeri bidrager minimalt til den globale opvarmning), 
subsidier (f.eks. EU subsidier til den Europæiske fiskeflådes fiskeri i AVS-landene 
(Afrika, Vestindien og Stillehavslandene) , og global handel af fiskearter (herunder 
overudnyttede fiskearter som kystsamfund i AVS landene er afhængige af 
ernæringsmæssigt).    
 
Aktivitetens vinkling af temaet 
Igennem styrket vidensbase og netværk sætter FFN stor fokus på fortalervirksomhed 
for at fremme kystfiskeri på globalt plan – specielt i Afrika og Filippinerne - og 
derigennem bidrage til social og økonomisk udvikling.  Organisationerne i FFN 
anvender desuden den forøgede viden på området i projektarbejde og herigennem 
organisationsudvikling, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed i samarbejde med 
sydpartnere. 
 
Organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til 
aktivitetens tema 
People Uniting and Generating Aid for Development (PUGAD) har arbejdet med 
udvikling i kystfiskersamfund i Filippinerne siden 2005. PUGADs kernekompetencer 
inkluderer basisorganisering på mikroniveau af marginaliserede småfiskere og 
kapacitetsopbygning af disse samt involvering af fortalervirksomhed på især de 
politiske niveauer. 
 
Landsforeningen Levende Hav (LLH) har arbejdet med udvikling af kystfiskeri i 
Danmark, Kasakhstan, og Eritrea i mere end 10 år. LLHs kernekompetence er 
organisationen ”fisker til fisker” samarbejde, hvor LLH igennem projektarbejde arbejder 
tæt sammen med fiskere i Eritrea med henblik på at styrke fiskernes kapacitet til 1) at 
effektivisere kystfiskeriet og 2) kapacitetsopbygge lokale strukturer således at 
kystfiskerne får demokratisk indflydelse 
 
Afrika Kontakt (AK) har arbejdet med organisationsudvikling i kystfiskersamfund i 
Sydafrika siden 2004. AKs kernekompetence er at støtte bevægelser i 
kystfiskersamfund til at blive bedre mobiliseret og organiseret og derved få indflydelse i 
politiske beslutningsprocesser. En yderligere kompetence er AK's netværk i Afrika til en 
lang række civilsamfundsorganisationer samt forsknings- og regerings-institutioner, der 
arbejder med fiskeri. 
 
Puntland Aid Service (PAS) arbejder med kapacitetsopbygning af civilsamfundet i 
Somalia. PAS forventes optaget i FFN på FFN's generalforsamling d. 20/4 2010. PAS 
blev etableret i 2006. PAS' kernekompetence er organisationens kendskab og 



kontakter til civilsamfundsgrupper i Somalia. I relation til netværkets tema, er PAS' 
viden om ”pirateri” ud for Somalias kyst, og PAS' holistiske tilgang til de 
grundlæggende årsager til pirateri, af stor betydning.   
 
Kollektivt som netværk har FFN igennem siden 2006 opbygget en solid viden og 
kompetence inden for 2) vigtigheden og mulighederne for udvikling af kystfiskeriet, 2) 
international fiskeripolitik (herunder FAOs rolle som international aktør og EU's 
reformering af den Fælles Europæsike Fiskeripolitik), og 3) lobby- og 
fortalervirksomhed for fremme af kystfiskeri igennem netværk med en lang række 
internationale partnere.   
 
Temaets relation til organisationernes rolle som partnerorganisationer med 
civilsamfundsorganisationer i Syd 
De seneste to års samarbejde i FFN har styrket organisationernes viden og 
kompetencer inden for 1) metoder til og vigtigheden af at støtte kapacitetsopbygning af 
civilsamfundet indenfor kystfiskeri, 2) viden om internationale problemstillinger, så som 
fiskerihandelsaftaler mellem EU og AVS landene, som bevirker at vores partnere i syd 
bedre kan udføre lobby og advocacy overfor deres beslutningstagere såvel som på 
international plan, og 3) styrkelse af netværk mellem Syd og Nord organisationerne, 
såvel som på Syd-Syd niveau. 
 
 

2.2.2.2.Baggrund og forberedelsesprocessen Baggrund og forberedelsesprocessen Baggrund og forberedelsesprocessen Baggrund og forberedelsesprocessen     
 
Forberedelsesprocessen for nærværende ansøgning 
Forberedelsesprocessen har inkluderet en række møder over det seneste år. Med 
afslutningen af en netværksaktivitet støttet af Projektpuljen (se nedenfor) var der bred 
enighed om at fortsætte netværket med en ny række aktiviteter. FFN har mødtes omkring 
5 gange siden november 2009 for bl.a. at drøfte FFN's fremtid og forberede denne 
ansøgning. Ved møder i december 2009 og februar og marts 2010 er FFN kommet til 
enighed om de aktiviteter netværket skulle søge om midler til i 2010.  
 
Baggrunden for denne ansøgning er et ønske om at styrke FFN's position og virke. FFN 
har over de seneste to år etableret sig som et betydeligt og anerkendt netværk, der 
beskæftiger sig med kystfiskeri globalt, og det er FFN's klare opfattelse at netværket har et 
betydeligt potentiale som aktør på det internationale plan.  
 
I september 2009, var FFN for første gang i dialog med PAS, som sidenhen har vist stor 
interesse for deltagelse i netværket (PAS deltog i FFNs konference i september 2009 om 
korruption og internationale handelsaftaler indenfor fiskeri). Efterfølgende har PAS været 
inddraget i FFNs aktiviteter ligesom at FFN har deltaget i PAS' offentlige møder om 
situationen i Somalia. 
 
Tidligere støtte til FFN via Projektpuljen (tidligere Minipuljen) 
I 2007 modtog FFN støtte fra Projektpuljen til et ”mindre netværk”. Journalnummer 07-459-
MN-JUL. Samlet bevilling DKK 499.329. ”Projektet” stoppede i november 2009. 
 
De betydelige erfaringer som FFN har opnået under denne bevilling, og som netværket 
bygger videre på, inkluderer: 



•Studietur til Sydafrika for at lære af AKs og dennes partner's erfaringer med 
kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer. 
•Èn uges seminar med afsluttende konference arrangeret af LLH. Tema var 
kystfiskeriets karakteristika, muligheder for udvikling. Der var speciel fokus på kvinders 
rolle i fiskeriet, globaliseringens påvirkning af sektoren og havmiljøet. 
•PUGAD og AKs seminar og konference om korruption og handelsaftaler indenfor 
fiskeri. Med omkring 60 deltagere, heraf flere internationale deltagere fra 
forskningsinstitutter, NGO'er og regeringsinstanser samt to EU parlamentarikere, 
styrkede konferencen FFNs kapacitet og omdømme som et netværk, der adressere 
internationale problemstillinger. 
•Deltagelse i internationale seminarer og konferencer, herunder en konference om 
kystfiskeri i Bangkok i 2008 arrangeret af FAO. Konferencen styrkede FFNs netværk 
og bidrog betydeligt med viden om kystfiskeriet (forvaltning og politik) og dets enorme 
betydning for fødevaresikkerhed i kystsamfund i ACP landene. 
•På egen hånd arrangerede netværket en studietur til Nordjylland med seminar i 
Innovative Fisheries Management, besøg hos Thorupstrand Kystfiskerlaug og 
Hanstholm Havn.  
•Deltagelse i to temadage om reformprocessen af den Europæiske Fælles Fiskeripolitik 
i EU-kommission september 2009  og februar 2010. 
 

 

3.3.3.3.Aktiviteternes organisering Aktiviteternes organisering Aktiviteternes organisering Aktiviteternes organisering     
 
Opgave- og ansvarsfordeling imellem de deltagende organisationer 
FFN sikrer til enhver tid, at der er en ligelig fordeling af deltagere fra hver organisation ved 
deltagelse i internationale rejser, seminarer, konferencer mm. Deltagerne i FFN's er 
fortpligtet til at afrapporterer og vidensdele efter at have deltaget i internationale aktiviteter, 
enten skriftligt eller skriftligt såvel som mundtligt ved opfølgende møder i Danmark. 
 
Under den tidligere bevilling fra Projektpuljen, havde hver organisation ansvaret for at 
gennemføre hver én større aktivitet. Således bidrog hver organisation til implementeringen 
af aktiviteterne. I kommende større aktiviteter arrangeret og implementeret af FFN vil vi 
fortsætte med denne ansvarsfordeling for at sikre at medlemsorganisationerne har stort 
ejerskab i netværket. 
 
Organisering af samarbejdet omkring de konkrete aktiviteter 
Organisationerne er organiseret i FFN. Netværket har egne vedtægter, og hver 
organisation vælger én repræsentant samt én eller flere suppleanter til netværkets 
styregruppe. 
 
Styregruppen vælger én koordinator, som bliver honoreret for at koordinere møder og 
sikre implementeringen af de konkrete aktiviteter. Koordinatoren har også til opgave at 
sikre den interne kommunikation og at der arrangeres opfølgningsmøder i netværket efter 
deltagelse i de foreslået aktiviteter. 
 
FFNs generalforsamling i 2010 vedtog at AK skal være ”lead agency” for nærværende 
aktiviteter.  
 
Organisationernes individuelle og kollektive kompetencer i forhold til udførelsen af 
de konkrete aktiviteter 



AK' administrative kompetencer er styrket med ansættelsen af en bogholder, som sikrer at 
bogføringen udføres i henhold til bogføringslovgivningen. Derudover har AK en stor 
erfaring og kompetence med implementering af projekter, der er støttet af Danida. 
 
Netværkets koordinator udvælges af styregruppen. I udvælgelsen lægges der stor vægt på 
at personen har de nødvendige kompetencer for at sikre en professionel 
kommunikationsgang på tværs af organisationerne.  
 
I forhold til deltagelse i de konkrete aktiviteter, lægger styregruppen stor vægt på at 
deltagerne har følgende kompetencer: 

1.at deltagerne viser engagement og interesse for det faglige tema 
2.at deltagerne har kompetence til at deltage aktivt i debatterne i aktiviteterne 
3.at deltagerne følger op på aktiviteterne og efterfølgende giver skriftligt såvel som 
mundtligt feedback i netværket.  

 
Der bruges ikke konsulenter til udførelsen af de konkrete aktiviteter 
 
 

4.4.4.4.Aktiviteternes målsætninger og målgruppeAktiviteternes målsætninger og målgruppeAktiviteternes målsætninger og målgruppeAktiviteternes målsætninger og målgruppe    
 
Aktiviteternes målsætninger 

1.Fagligt udbytte for FFN. Igennem deltagelse i aktiviteterne skal deltagerne tilegne sig 
yderligere faglig viden omkring det faglige tema. Denne viden skal forankres i FFN ved 
efterfølgende videndeling internt i netværket. 
2.Øget viden, som er relevant for FFN i forhold til organisationernes projektarbejde 
med Danida-støttede projekter. Det er specielt den faglige viden omkring globale 
problemstillinger, fiskeriforvaltning og fiskeripolitik, som er vigtig i forhold til 
organisationernes samarbejde med projektpartnere i Syd.  
3.Øget viden og kompetence til 1) at udføre lobbyarbejde og fortalervirksomhed, og 2) 
at støtte organisationernes syd-partnere til at udføre lobbyarbejde og 
fortalervirksomhed.  
4.At styrke vores netværk på globalt plan. Igennem aktiviteterne vil vi styrke kontakten 
til NGO'ere, forskningsinstitutter og EU parlamentarikere og embedsmænd.  
5.At profilere FFN i en dansk sammenhæng og derved styrke netværkets danske 
medlemsbase. 

 
Målgruppen for aktiviteterne 

1.De aktive i FFN's medlemsorganisationer. Denne målgruppe består af 1) de udvalgte 
personer, som deltager i de to primære aktiviteter, og 2) de øvrige aktive deltagere i 
organisationerne, som tilegner sig øget viden og kompetencer igennem afrapportering 
og videndeling. 
2.Den sekundære målgruppe er de personer/organisationer/institutioner som vi er i 
dialog med i aktiviteterne. Herunder NGO'er, forskningsinstitutioner, og EU-
institutioner, og i særdeleshed danske organisationer i forbindelse med den primære 
aktivitet – workshoppen i Danmark.  

 

5.5.5.5.Indikatorer og evalueringIndikatorer og evalueringIndikatorer og evalueringIndikatorer og evaluering    
 
 



Succeskriterier for de fire målsætninger 
1.At deltagerne i den primære aktivitet tilegner sig viden om vigtigheden af og 
potentialet ved kystfiskeriet på globalt plan, og at FFN derigennem får styrket 
medlemsbasen en yderligere én eller to danske organisationer i 2010.  
2.At deltagerne i de to internationale aktiviteter tilegner sig mere viden og videndeler 
bredt i FFN efter deltagelse i aktiviteterne - skriftligt såvel som mundtlig. 
3.At organisationerne tilegner sig  viden, som er relevant forhold til organisationernes 
arbejde med Danida-støttede projekter, og at denne viden løbende videreformidles til 
sydpartnere. 
4.At organisationerne anvender den øgede viden til at udføre fortalervirksomhed og 
informationsarbejde i Danmark såvel om udenlands. Derudover skal FFN udarbejde en 
strategi/plan for lobbyarbejde og fortalervirksomhed, som vil danne grundlag for en ny 
fase/periode af netværket med støtte fra NGO-puljens netværksmidler. 
5.At organisationerne i højere grad anvender vores netværk til videndeling og 
fortalervirksomhed, og at der opbygges en netværksdatabase med kontaktpersoner 
mv.  

 
Evaluering af netværket  
 
Aktivitieterne i netværket vil blive evalueret af FFN's styregruppe ved ved udgangen af 
støtteperioden. Skriftlige og mundtlige afrapporteringer fra den priæmre samt de to 
internationale aktiviteter vil indgå som en central del af evalueringen. 
 

 

6.6.6.6.Aktiviteternes indhold og varighed Aktiviteternes indhold og varighed Aktiviteternes indhold og varighed Aktiviteternes indhold og varighed     
 
Netværksaktiviteterne er følgende: 

1. Workshop i Danmark, november 2010 med oplæg ved netværkets medlemmer samt 
én sydgæst. Ud over organisationernes medlemmer vil der også blive inviteret 
personer fra andre organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med fiskeri, 
herunder en række repræsentanter fra Projektrådgivningens medlemsorganisationer. 
Temaerne for workshoppen inkluderer: fiskerihandelaftaler og konsekvenserne for 
AVS-landene; potentialet for social og økonomisk udvikling i kystfiskersamfund i AVS-
landene; subsidier som en primær årsag til overfiskeri på globalt plan. 
2. Netværkstur til Bruxelles for én personer fra hver medlemsorganisation (i alt 4 
deltagere). Turen vil omfatte møder med NGO'erne International Collective in Support 
of Fishworkers, Ocean 2012, Greenpeace, Coalition for Fair Fisheries Agreements, 
Solidar, ”11.11.11” (www.11.be); European Trade Union Congress; samt EU 
parlamentarikere og embedsmænd. Envidere arrangeres en workshop i Bruxelles i 
samarbejde med International Collective in Support of Fishworkers, hvor temaerne vil 
være den eksterne dimension af den Europæiske Fælles Fiskeripolitik, omfanget af 
privat sektorens lobbyisme, samt EU subsidier. Netværksturen indgår som en central 
del af forberedelsen til workshoppen i Danmark, og den opnåede viden fra Bruxelles vil 
blive videreformidlet på workshppen. 
3. Deltagelse i  World Small-scale Fisheries Congress, Oktober 18-22, 2010, Bangkok, 
Thailand  (http://www.seafdec.or.th/wsfc2010/index.html). Netværket deltager med to 
repræsentanter og aktiviteten indgår på lige fod med netværksturen som en central del 
af forberedelsen til workshoppen i Danmark. Om konferencen: ”The World Small-Scale 
Fisheries Congress (WSFC) is a scientific meeting that aims to address issues 
concerning small-scale fisheries around the world. Researchers, practitioners, policy 
makers, fishers, industries, community members, and other interested persons are 



invited to participate at the conference to discuss key issues and offer local and global 
solutions.”  
 
 
 

Aktivitet  Forventede resultat i forhold til målsætninger Ansvarlig(e) 
1. Workshop i 
Danmark 

Resultatet med workshoppen er at forankre den 
opnåede viden fra Bruxelles netværks-turen 
samt Bangkok konferencen i hele netværket, 
samt at dele viden med og påvirke deltagere fra 
andre organisationer/institutioner. 
Det forventes at omkring 50 personer vil 
deltage i workshoppen. 
Det forventes at workshoppen vil skabe ny 
interesse for FFN blandt danske NGO'er og 
føre til at en eller to nye organisationer bliver 
optaget i FFN.   

Netværkets koordinator i 
samarbejde med 
styregruppen 

2. møder med 
NGO'er og EU 

1.   Øget viden om EU's politikker som influere 
på fiskeri (handel, fiskeri, sikkerhed) 
2.   Øget viden om kystfiskeriets økonomiske, 
sociale, og økologiske betydning for 
kystsamfundene i ACP lande 
3   Øget viden om magtbalancerne mellem 
kystfiskesektoren og den industrielle sektor 
(hvor stor lobby-kraft har de store europæiske 
fiskerivirksomheder, som fisker i ACP-landene, 
og hvor meget har ACP-landenes aktører at 
skulle have sagt i politiske 
beslutningsprocesser) 
4   Styrket netværk til NGO'er, som arbejder 
med fremme af kystfiskeres rettigheder og 
impacts af EU's handelsaftaler mm. 
5   Påvirke og oplyse EU parlamentarikere 
omkring kystfiskeri i ACP-landene, og specielt i 
forhold til EU's fiskeri-handelsaftaler og 
reformen af den fælles fiskeripolitik (2010-
2012). 
6   Styrket kontakt til EU-parlamentarikere med 
henblik på at styrke vores fortalervirksomheds-
kapacitet 
 

Styregruppen er ansvarlig 
for at udvælge 1 deltagere 
fra hver organisation. 

2. Seminar i 
Bruxelles 

Som ovenstående (EU parlamentarikere vil 
også blive inviteret til seminaret. Ved et tidligere 
arrangement i FFN i Danmark deltog to EU 
parlamentarikere, og vi forventer at de og andre 
parlamentsmedlemmer vil vise interesse, og at 
EUs fiskeri-kommission, er interesseret i at 
deltage) 

Som ovenstående 

3. WSSFC Forventede resultater er 1) øget viden om de 
faglige temaer, 2) styrket netværk mhp. øget 
videndeling og fortalervirksomhed, 3) bidrage 

 



med netværkets viden og erfaringer som input. 
 
Specifikt vil FFN tilegne sig viden om af 4 
konferencens 7 temaer: 
1. Access, rights and responsibility. Many debates in 
this theme include the merits and misfortunes of open-
access, resource allocation, quota systems, and rights-
based fishing, also in the context of MPAs and 
aquaculture, as well as other related mechanisms such 
as population pressure and migration. Principles 
underlying the various governance arrangements will be 
explored under this theme. 
 
2. Poverty, marginalization, vulnerability and value. 
Highly complex in nature, this theme explores the 
interconnecting issues of poverty, marginalization and 
vulnerability in all dimensions, through taking account of 
various aspects including community empowerment, 
power contestation and gender relationships, noting 
specifically the relevance of subsistent, family-oriented 
fishing enterprises. As well, it examines the perceptions 
and measurement of value of small-scale fisheries that 
affect the priority they are given on national and 
international agendas. 

3. Livelihoods, wellbeing and integration.  Re-thinking 
fisheries management from a livelihood and wellbeing 
perspective offers much promise. Initiatives such as 
aquaculture and tourism development are promoted, for 
example, as alternative livelihood strategies, but they are 
not always well integrated in terms of policy and 
planning. This theme explores livelihoods and wellbeing 
approaches, and integration of development activities 
that consider topics such as social and cultural capital, 
local knowledge, organizational aspects such as 
cooperatives, entrepreneurship, and innovation, along 
with job satisfaction and psychology of happiness. 

4. Governance challenges. This theme focuses on SSF 
representation and participation in governance through 
various arrangements such as community-based 
management, co-management and other integrated 
efforts. The theme also seeks to draw attention to the 
diversity of interests within SSF (including women and 
future generations), multiple geographical and 
organizational scales and linkages among scale levels, 
legal pluralism, and the diverse governance visions and 
values within the sector.  

 
3. WSSFC 
(fortsat) 

I forhold til styrket netværk vil FFN opnå 
følgende resultater: 

1   Netværket vil blive styrket fagligt. Via løbende 
videndeling vil netværksaktiviteten bidrage til at vi kan 
udføre projektarbejde (inkl. Danida financieret projekter) 
mere professionelt og med større faglig præcision. 

2   Styrke vores basis for fælles fortalervirksomhed 

Styregruppen er ansvarlig 
for at udvælge 2 deltagere. 
De to deltagere skal være 
fra forskellige 
organisationer i netværket. 



overfor internationale institutioner. 

 
 
1.  Workshop 
Workshoppen vil blive afholdt i Danmark med omkring 50 deltagere fra FFNs 
organisationer samt øvrige danske og udenlandske organisationer. Vi forventer at 
repræsentanter fra hhv. Naturskyddsforeningen (Sverige), Verdensnaturfonden (Danmark) 
og Greenpeace (Danmark) vil deltage. Workshoppen vil blive afviklet over én dag. 
   
2.  Studietur til Bruxelles.  
Der vil blive arrangeret 2-4 møder om dagen i tre dage samt én heldags-workshop for 20 
deltagere. I alt 4 dage.  
Workshoppen: 
Temaer: Den eksterne dimension af EU's fiskeripolitik; EU handelsaftaler, herunder 
European Partnership Agreements og Fisheries Partnership Agreements; EU Subsidier til 
fiskeriindustrien; de europæiske regler om varers oprindelse (rules of origin) 
Deltagere: 4 personer fra FFN; ICSF, WFFP, 11.11.11; Ocean 2012; Michael Earle 
(Fiskerirådgiver for EU parlamentsgruppen ”de grønne”; Isabella Lövin (Svensk EU 
parlamentariker), Greenpeace, Bruxelles; Svensk Naturfredningsforening med flere. 
 
2.  Deltagelse i  World Small-scale Fisheries Congress 
Igennem deltagelse i de fire tematiske områder nævnt i tabellen vil FFN deltagere tilegne 
sig viden og erfaring. Derudover vil deltagerne aktivt tage kontakt til øvrige 
personer/organisationer, som synes relevante i forhold til FFN's virke, og derigennem 
styrke FFNs internationale netværk.  
 
 

7.7.7.7.Evaluering og vidensdelingEvaluering og vidensdelingEvaluering og vidensdelingEvaluering og vidensdeling    
 

Evaluering af aktiviteterne 
Som i den forrige netværksperiode – støttet af Projektpuljen – vil det blive påkrævet 
deltagerne i netværkets aktiviteter at 1) udarbejde skriftlig rapport (i form af artikler til 
website, aviser mm, eller en mere formel skriftlig rapport til internt brug i FFN), samt 2) at 
holde et oplæg på opfølgnings-workshoppen. 
 
Denne afrapportering vil danne grundlag for styregruppens evaluering af netværket. 
 
Set i lyset af det relativt beskedne budget for af aktiviteterne, mener FFN at en ekstern 
evaluering vil være en for stor budgetpost relativt set. Den tidligere periode støtte af 
Projektpuljen er pt. ved at blive evalueret af en ekstern konsulent. Prisen for evalueringen 
var DKK 13.000 for en samlet bevilling på DKK 499.000. Fremover, ved større indsatser vil 
FFN konsekvent anvende eksterne konsulenter til at evaluere netværkets indsatser. 
 
Inddragelse af organisationerne i evalueringen 
Som beskrevet ovenfor, er det deltagerne fra de forskellige organisationer, som har til 
ansvar at afrapporterer efter deltagelse i aktiviteterne. Efterfølgende vil styregruppen, med 
min. én repræsentant fra hver netværksorganisation, evaluere indsatsen.  
 
Formidling af resultater, viden og erfaringer  



Formidling internt 
Som beskrevet ovenfor. Ved workshoppen i Danmark forventes det at 4-5 personer fra 
hver netværksorganisation deltager. Herved forankres resultater, viden og erfaringer 
internt i netværket.  
 
Opdatering af hjemmeside (www.fiskeri.org) vil ligeledes indgå som en del af den interne, 
såvel som eksterne formidling.  
 
Formidling eksternt 
Ved opfølgnings-workshoppen forventes det at omkring 30 deltagere fra øvrige 
organisationer/institutioner vil deltage. Herved formidles resultater, viden og erfaringer 
eksternt.  
 
Der vil der blive udarbejdet artikler til hjemmeside og trykte medier (som en del af 
deltagernes afrapportering) som den del af den eksterne formidling. 
 
Endeligt, så vil videndeling i forbindelse med deltagelse i de to internationale aktiviteter 
også udgøre en del af den eksterne formidling. Den løbende dialog med øvrige 
organisationer/institutioner er en central del af formidling af viden og erfaringer.   
 
Styrkelse af organisationernes viden/kompetence til at forbedre arbejdet 

i Syd 
Den øget viden, som organisationerne løbende tilegner sig ved deltagelse i aktiviteterne, 
er central i forhold til at forbedre projektarbejdet i Syd. Med en større viden omkring de 
faglige temaer - og i særdeleshed de større politiske proplemstillinger så som EU's 
handels- og fiskeri politikker – er organisationerne bedre rustet til at støtte Sydpartnerne 
fagligt således at de kan rejse politiske problemstillinger overfor 1) deres målgrupper på 
græsrodsniveau, og 2) beslutningstagere på lokal, nationalt og internationalt niveau.  
 
FFN anser det for en vigtig opgave at samarbejde med sydpartnere omkring de store 
globale problemstillinger. Når subsidier til den europæiske fiskeriindustri (f.eks. via EU's 
fiskeriaftaler) har store negative konsekvenser for kystfiskersamfund og fiskebestande, så 
er det en absolut nødvendighed at samarbejde med vores partnere i syd, således at vi i 
partnerskab kan stille beslutningstagerne til ansvar – i syd, i nord såvel som i de globale 
institutioner.  
 

8.8.8.8.FremtidsperspektivFremtidsperspektivFremtidsperspektivFremtidsperspektiv    
 
FFN vil fra og med 2011 styrke netværket yderligere ved at ansætte en deltidskoordinator. 
Udover praktiske opgaver, som for eksempel planlægning af aktiviteter og opdatering af 
hjemmeside, vil koordinatoren også have formidlingsopgaver. Den ansatte skal sikre at det 
eksterne netværk, specielt i Europa, styrkes og at resultater, viden og erfaringer 
videreformidles via hjemmesider og trykte medier. 
 
I koncept papiret (bilag 12) beskrives FFN's målsætninger for 2013. FFN vil søge 
netværksmidler via NGO-Forum for hhv. 2011, 2012 og 2013. FFN vil  i de kommende 
måneder udarbejde en detaljeret handlingsplan for de fortløbende tre år. Denne vil 
indeholde en mere præcis aktivitetsliste og en strategi for 1) styrkelse af intern kapacitet i 
netværket; 2) formidling, herunder video-dokumentation, via hjemmeside; 3) lobby og 
fortalervirksomhed; og 4) styrkelse af internationalt samarbejde.  



 
I de kommende år vil FFN arbejde mere strategisk for at sikre kvaliteten og effekterne af 
netværksarbejdet. Dette vil bevirke at FFN i stigende grad vil blive et vigtigt netværk i 
international sammenhæng, som kan give et betydeligt bidrag for at opnå netværkets 
vision.  
 

9.9.9.9.ØvrØvrØvrØvrige relevante oplysninger vedrørende projektetige relevante oplysninger vedrørende projektetige relevante oplysninger vedrørende projektetige relevante oplysninger vedrørende projektet    
 
Foruden de fire organisationer i FFN, er også Action for Fisher People Livelihoods (AFPL) 
samt Ph.d.studerende Jeppe Høst ved Københavns Universitet aktive i FNN. AFPL og 
Jeppe Høst deltager ligeledes, for egne midler, i World Small-scale Fisheries Congress,  
hvor de vil stå for afviklingen af et seminar om de sociale, økologiske og økonomiske 
værdier af kystfiskeri i Afrika. Dette seminar vil blive gennemført i samarbejde med den 
Sydafrikanske forskingsinstitution Institute for Security Studies, og det vil blive planlagt og 
programsat som den del af konferencen. Som aktive i FFN vil AFPL og Jeppe Høst 
deltage i opfølgnings-workshoppen i Danmark. 
 
I en senere ansøgning om støtte til et længerevarende Fiskerifagligt Netværk via NGO-
forum, vil FFN fortsat lægge vægt på at styrke netværkets medlemsbase i Danmark såvel 
som i hele Europa. Desværre er der meget få danske organisationer, som arbejder 
specifikt med fiskeri i udviklingslandene og for at fremme det bæredygtige kystfiskeri. Vi 
har i flere omgange inviteret en lang række organisationer, store som små, til FFN's 
aktiviteter, og er  overordnet tilfredse med antallet af deltagende organisationer – set i 
lyset af emnets beskedne popularitet. I løbet af årene har repræsentanter (udover 
netværkets medlemmer) fra følgende organisationer deltaget i vores aktiviteter: 
Greenpeace Danmark, POLISARIO Danmark, Verdensnaturfonden Danmark, AFPL, Attac 
Danmark og STS Danmark. Senest, ved konferencen i september 2009, inviterede vi bredt 
blandt de danske NGO'er via projektrådgivningen, personlige mails, og annoncering i 
Information og Politiken. Det gav en fornemt deltagerantal på omkring 60 personer, heraf 
nogle fra ovenstående organisationer. Til trods for at det ikke fremgår eksplicit af FFN's 
strategi-papir, arbejder vi kontinuerligt på at engagere flere organisationer i netværket, og 
senest har vi formået at få Puntland Aid Service optaget (skal formelt godkendes ved 
næste styregruppemøde ultimo maj 2010). FFN prioritere således et bredere dansk 
engagement, men anerkender den beskedne interesse og konstaterer at det en en stor 
udfordring som fortsat kræver mange resurser. Vi er dog overbevist om at vores fortsatte 
engagement og bidrag til at sætte kystfiskeri på den danske dagsorden langsomt vil 
resultere i stigende interesse.  
 
I forbindelse med afviklingen af workshoppen i Danmark, viser vores erfaring fra tidligere, 
at der for en workshop af denne størrelse skal bruges samlet 2 måneders arbejde. Dette 
omfatter planlægning, udarbejdelse af program og materialer, opreklamering, logistik i 
forbindelse med implementering og deltagelse af sydgæst, samt opfølgning. Bemærk at 
FFN er indstillet på at levere 160 timers gratis arbejdskraft til denne opgave. Dette 
udelukkende for at gøre det muligt, rent økonomisk, at gennemføre aktiviteten. 
 
FFN's beslutning om ”lead agency” fremgår at referat fra FFNs generalforsamling 2010. 
 

10.10.10.10.Bilag Bilag Bilag Bilag     
    



Bilags oversigt:Bilags oversigt:Bilags oversigt:Bilags oversigt:    

Bilagsnr. Bilagstitel: 

1111    Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt ---- Vedtægter Vedtægter Vedtægter Vedtægter    

2222    Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt –––– Årsberetni Årsberetni Årsberetni Årsberetning 2009ng 2009ng 2009ng 2009    

3333    Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt –––– Revideret regnskab 2009 Revideret regnskab 2009 Revideret regnskab 2009 Revideret regnskab 2009    

4444    Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt –––– redegørelse for kapaciteten til at være lead  redegørelse for kapaciteten til at være lead  redegørelse for kapaciteten til at være lead  redegørelse for kapaciteten til at være lead 

agencyagencyagencyagency    

5555    Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt –––– strategiplan 2013 strategiplan 2013 strategiplan 2013 strategiplan 2013    

6666    Liste over netværkets medlemsorganisationerListe over netværkets medlemsorganisationerListe over netværkets medlemsorganisationerListe over netværkets medlemsorganisationer    

7777    FFN FFN FFN FFN ---- Vedtægter Vedtægter Vedtægter Vedtægter    

8888    FFN FFN FFN FFN –––– Liste over tidliger Liste over tidliger Liste over tidliger Liste over tidligere bevillinger for FFNe bevillinger for FFNe bevillinger for FFNe bevillinger for FFN    

9999    FFN FFN FFN FFN –––– liste over navne for medlemmer i Styregruppen liste over navne for medlemmer i Styregruppen liste over navne for medlemmer i Styregruppen liste over navne for medlemmer i Styregruppen    

10101010    FFN FFN FFN FFN –––– referat fra stiftende generalforsamling  referat fra stiftende generalforsamling  referat fra stiftende generalforsamling  referat fra stiftende generalforsamling     

11111111    FFN FFN FFN FFN –––– referat fra generalforsamling  referat fra generalforsamling  referat fra generalforsamling  referat fra generalforsamling 2010201020102010    

12121212    FFN FFN FFN FFN –––– koncept papir koncept papir koncept papir koncept papir    

13131313    Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt Afrika Kontakt –––– navn på bestyrelsesmedlemmer navn på bestyrelsesmedlemmer navn på bestyrelsesmedlemmer navn på bestyrelsesmedlemmer    

14141414    UdkasUdkasUdkasUdkast til revideret regnskab for FFN (AKs revisor er færdig t til revideret regnskab for FFN (AKs revisor er færdig t til revideret regnskab for FFN (AKs revisor er færdig t til revideret regnskab for FFN (AKs revisor er færdig 

med revision ultimo maj 2010)med revision ultimo maj 2010)med revision ultimo maj 2010)med revision ultimo maj 2010)    

        
 

    



BILAG:BILAG:BILAG:BILAG:    

    

    

Lead agency (juridisk og økonomisk ansvarlig organisation)Lead agency (juridisk og økonomisk ansvarlig organisation)Lead agency (juridisk og økonomisk ansvarlig organisation)Lead agency (juridisk og økonomisk ansvarlig organisation)    
Relevante bilag vedlægges: vedtægter, seneste årsberetning, senest reviderede årsregnskab, liste med navne 
på bestyrelsesmedlemmer og redegørelse for kapaciteten til at være lead agency.  

    

Øvrige organisationer i netværket/samarbejdetØvrige organisationer i netværket/samarbejdetØvrige organisationer i netværket/samarbejdetØvrige organisationer i netværket/samarbejdet    
Liste over samtlige medlemmer/involverede organisationer og en kort redegørelse for deres arbejde i forhold til 
det valgte tema.  
 

Netværket/samarbejdet Netværket/samarbejdet Netværket/samarbejdet Netværket/samarbejdet     
Relevante bilag vedlægges: vedtægter eller samarbejdsdokument, dokumentation for valg af ansvarlig 
organisation.  
Derudover vedlægges følgende, hvis det findes: referat fra konstituerende møde, referat fra seneste 
medlemsmøde (årsmøde, generalforsamling, e.l.), senest årsregnskab for netværket, liste med navne på 
medlemmer af besluttende organ (f.eks. styregruppe) og liste over øvrig finansiering modtaget til netværkets 
aktiviteter inden for de sidste 5 år.  

    

    


