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NGO FORUM modtog den 9. november 2011 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer 
heriblandt en ansøgning fra fiskerifagligt netværk om støtte til gennemførelse til en konference i forbindelse med 
EU formandskabet og udarbejdelse af informationsmateriale.  

På baggrund af indstillingen fra Indstillingsudvalget fik ansøgningen fra Fiskerifagligt Netværk (FFN) afslag. 
Indstillingsudvalgets vurdering var: 

”Initiativet fremstår som relevant, men det er for snævert funderet og derved opfylder de ikke kriterierne. 
Kun 3 organisationer er medlemmer af Fiskeri Fagligt netværk og heraf er kun 2 organisationer for alvor 
beskrevet som aktive aktører. Dermed leves der ikke op til retningslinjerne om, at det skal være minimum 3 
organisationer, der samarbejder om initiativet. FFN har tidligere fået klar tilbagemelding om, at det er vigtigt 
at sikre en bredere forankring af initiativerne, hvis netværket ønsker fortsat at få støtte fra puljen. Den 
fortsat meget begrænsede medlemsskare tyder ikke på, at emnet opfattes som strategisk vigtigt i det 
danske bistandsmiljø.  

Ansøgningen vidner om at netværket allerede har sikret anden støtte til konferencen. Da FFN allerede 2 
gange tidligere har modtaget støtte til mindre initiativer og stadigvæk ikke har formået et sikre en bredere 
opbakning, indstilles det, at denne ansøgning ikke støttes.” 

Anmodning om revurdering: 

Den 10. januar 2012 modtog NGO FORUM en anmodning fra FFN om, at NGO FORUM revurderede 
beslutningen om ikke at godkende ansøgningen. FFN sendte en beskrivelse af en bredere forankring af 
initiativet end det, de havde beskrevet i ansøgningen. Denne forankring blev derefter yderligere uddybet i 
beskrivelser modtaget den 20. januar, hvor det fremgår, at styregruppen har konsulteret og sikret input fra en 
del andre aktører (bl.a. Greenpeace, WWF, Concord og DEO). Disse aktører har været med til at sikre en 
vinkling på konferencen, som rækker bredere ud end FFNs tre medlemsorganisationer.  

Med uddybningen den 20. januar fremgår det også klart, at Concord ikke finansielt støtter konferencen som 
forventet. I Indstillingen fremgik det, at konferencen og de andre aktiviteter ”gennemføres med støtte fra 
Concord Danmark, Projekt Rådgivningen, Evangelischen Entwicklungsdienst Tyskland, 
Naturskydningsforeningen Sverige, Danmarks Naturfredningsforening mf.”. Det fremgår at støtten fra de andre 
nævnte donorer hovedsaligt er øremærket syd-deltagelse, som NGO FORUM ikke støtter. Concord har 
indvilget i at FFN bruger Concords logo til at hjælpe med promoveringen, men Concord er ikke involveret i at 
arrangere den og har ikke mulighed for at støtte konferencen eftersom de ikke fik støtte til en ’åben pulje’ og 
yderligere, i forbindelse med støtten fra UM, har fået besked om ikke at bruge flere penge på konferencer. 
Concord vurderer dog at det er en interessant og relevant konference, der har berettigelse i forbindelse med EU 
formandskabet.  

FFN har ydermere reduceret budgettet og søger nu 150.138,00 kr. I det oprindelige budget var der store 
udgifter i forbindelse med produktion af en formidlingsvideo og den er nu skåret væk.  

Godkendelse: 

På baggrund af FFN uddybende beskrivelser og revideret budget godkendes ansøgningen med et samlet beløb 
på 150.138,00 kr.    

Med denne godkendelse holdes der fast i Indstillingsudvalgets vurdering af, at FFNs meget begrænsede 
medlemsskare tyder på, at netværkets vinkling af emnet ikke opfattes som strategisk vigtigt i det danske 
bistandsmiljø. Det er derfor vigtigt at sikre en bredere forankring af initiativerne og en dokumentation for den 
kapacitetsudvikling og læring, som de opnår, hvis netværket ønsker fortsat at få støtte fra puljen. FFN har 
allerede to gange fået støtte til aktiviteter, som ikke indgår i længere kapacitetsudviklingsforløb og netværket 
skal ikke forvente endnu engang at opnå støtte til tilsvarende enkeltstående tiltag. Puljen er i udgangspunktet 
ikke en pulje til enkeltstående aktiviteter og konference-virksomhed. 


