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Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer 

December 2012 
 

 
NGO FORUM modtog i efteråret 2012 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 

1) En ansøgning om støtte til 3. fase af initiativet ’LGBT i Syd’ med fokus på udbygning af webportalen 
samt gennemførelse af et kapacitetsudviklingsforløb. 

2) En ansøgning om støtte til en undersøgelse af danske NGO’ers udviklingskommunikation inspireret af 
den engelske undersøgelse ’Finding Frames’.  

3) En ansøgning fra Fiskerifagligt Netværk om støtte til planlægning og gennemførelse af syv workshops.  

De nye strategiske prioriteter foreskriver at NGO FORUMs formand, på basis af indstilling fra NGO FORUMs 
indstillingsudvalg, godkender mindre ansøgninger og informerer det Stående Udvalg inden den endelige 
godkendelse meddeles ansøgerne. Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere de indkomne 
ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsopbygningsinitiativer samt – på baggrund af NGO FORUMs 
”retningslinjer og bevillingskriterier” og ”fælles strategiske prioriteter” – at udarbejde en skriftlig, prioriteret 
indstilling til NGO FORUMs formand.  

Samlet beløb til rådighed for denne ansøgningsrunde OG ansøgningsrunden i foråret 2013 er ca. 850.000 kr.  
 
Samlet oversigt over ansøgningerne: 
 

Ansøgning Værtsorganisation Ansøgt beløb Godkendt beløb  

LGBT i Syd – 3. fase LGBT Danmark 199.288 kr. 199.288 kr. 

Finding Frames Danmark Folkekirkens Nødhjælp 148.730 kr. 148.730 kr. 

Fiskerifagligt Netværk PUGAD 105.980 kr. 0 kr. 

    

Total  453.998 kr. 348.018 kr. 

Total til rådighed  850.000 kr. 850.000 kr. 

 
 
Ansøgningerne: 
 

1) LGBT i Syd – 3. fase (lead organisation: LGBT Danmark) 

Godkendelse: 
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 199.288,00 kr. under forudsætning af, at det lykkes at inddrage 
andre organisationer end de fire ansøgende i kapacitetsudviklingsforløbet.   

Resume: 
Der søges støtte til udbygning og videreudvikling af webportalen LGBTnet.dk, så den kommer til at omfatte en 
række specialområder samt gennemførelse af et kapacitetsudviklingsforløb. Kapacitetsudviklingsforløbet vil 
have fokus på opsamling og beskrivelse af ”best practices” til at mainstreame LGBT-personers rettigheder og vil 
udformes, så de kan lægges som ressourcedokumenter på webportalen. De deltagende organisationer vil som 
en del af forløbet diskutere og udvikle ”best practices” og forpligter sig til at inddrage disse i planlægningen af 
fremtidige aktiviteter. Det forventes, at der vil deltage andre end de fire ansøgende organisationer i forløbet. 
Deltagerne vil bl.a. blive rekrutteret på baggrund af tilmeldingerne til den nyligt afholdte konference. 
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De samme organisationer har tidligere søgt og fået finansiering til to faser i samme forløb. I de to første faser er 
der blevet opbygget en LGBT-webportal for udviklings- og menneskerettighedsorganisationer (LGBTnet.dk 
”Sexual Orientation and Gender Identity in Development Cooperation”), udarbejdet en håndbog (”Seksuel 
orientering og kønsidentitet i udviklingsarbejde”) samt afholdt en velbesøgt konference på Christiansborg om 
”Sexual minority discrimination and development cooperation”, bl.a. med deltagelse af LGBT-repræsentanter fra 
Syd. 

LGBT Danmark, Sex & Samfund, Sabaah samt Dansk Flygtningehjælpen asylafdeling står bag ansøgningen. 
De indgår alle fire i initiativets styregruppe.  

Vurdering: 
Temaet er i høj grad relevant og har hidtil nydt meget lidt opmærksomhed i det rettighedsbaserede 
bistandsarbejde, som mange danske NGO’er gennemfører. Formålet om at give danske NGO’er viden, 
redskaber og kendskab til ”best practices” på LGBT-området er således vigtigt og fundamentalt. Arbejdet med 
temaet er stadig under opbygning, og der er naturligvis grænser for, hvor omfattende aktiviteter der kan 
gennemføres indenfor det forholdsvis beskedne budget.  

I forhold til bæredygtigheden af webportalen oplyser LGBT Danmark, at den er ”funderet hos de frivillige i 
grupper og udvalg hos LGBT Danmark”. Frivillige i NGO’er er sjældent særlig stabile som arbejdskraft, og det 
anbefales derfor kraftigt, at der udarbejdes en mere langsigtet plan for løbende opdatering og udvikling 
fremover. For at sikre at portalen når ud til en bredere gruppe end de ’allerede omvendte’ vurderes det at være 
en rigtig godt ide at udvikle et nyhedsbrev. 

Det fremgår ikke, om der findes en mere konkret plan for, hvordan kapacitetsudviklingsforløbet med udviklingen 
af best practice-dokumenter skal gennemføres. Det er en forudsætning for, at bevillingen kan indstilles til 
godkendelse, at det lykkes at inddrage andre organisationer end de fire ansøgende i dette forløb.  

Dansk Flygtningehjælp er kun repræsentereret ved asylafdelingen. Der opfordres kraftigt til, at man breder 
initiativet ud til også at involvere flygtningehjælpens internationale afdeling, da de internationalt arbejder i 
kontekster og situationer hvor LGBT personer ofte er endnu mere sårbare end andre befolkningsgrupper.    

Der er indregnet 135.000 kr. til koordinering og gennemførelse af initiativet, hvilket udgør ca. 68% af det 
samlede budget. Dette vurderes at være rimeligt, da de planlagte aktiviteter er afhængige af en koordinerende 
og implementerende støtte.   

 

2) Finding Frames Danmark (lead organisation: Folkekirkens Nødhjælp – forankret i VBN) 

Godkendelse: 
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 148.730,00 kr. under forudsætning af: 

1. at der er en samfinansiering på 85.000 kr. fra de deltagende NGO’er.  
2. at der etableres en formel følgegruppe bestående af repræsentanter for NGO’erne og forskerne for at 

sikre reel inddragelse af NGO’er. 
3. at der laves korte tekstudgaver af rapportens resultater, konklusioner og læring for at sikre formidling til 

både større og mindre NGO’er.  

Resume: 
Målet med initiativet er at få et samlet overblik over den danske u-landskommunikation og igangsætte en 
proces, der vil danne grundlag for et større forløb. Dette er derfor en indledende fase, der forventes at føre til en 
længere forskningsproces forankret i RUC i partnerskab med danske NGO’er.  
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Der søges støtte til at gennemføre en undersøgelse inspireret af Oxfam UKs rapport fra 2010 ”Finding Frames: 
New ways of engaging the UK public in global poverty” om udviklingskommunikation. Konkrete mål med 
undersøgelsen: 

1) At styrke oplysningsarbejdet blandt udviklingsorganisationer, så de bedre er i stand til at arbejde for den 
danske befolknings engagement/opbakning til den danske udviklingsbistand på den korte bane og ikke 
mindst deres opbakning til den langsigtede kamp for global retfærdighed, der er udviklingsarbejdets og 
organisationernes overordnede mål. 

2) At styrke organisationerne i at kunne analysere og tilpasse deres kommunikation på en måde, så det 
gavner og ikke skader den langsigtede kamp for global retfærdighed.  

CISU, Børnefonden, IBIS, Care, Folkekirkens Nødhjælp og VBN står bag ansøgningen. De indgår alle i 
initiativets styregruppe.  

Vurdering: 
Generelt et spændende initiativ, som forventes at nå en lidt anderledes målgruppe end de øvrige 
kapacitetsudviklingsinitiativer, der støttes gennem puljen, i og med at det primært er rettet mod 
kommunikationsmedarbejdere og andre med interesse for kommunikationsarbejde.  

Initiativet vurderes at have strategisk relevans for det danske NGO-miljø som et indledende initiativ der 
formodes at føde ind til en større forsknings- og kapacitetsudviklingsindsats. En mere dybdegående styrkelse af 
oplysningsarbejdet blandt udviklingsorganisationer i Danmark – eller ændring af den eksisterende diskurs – vil 
formentlig kræve en del opfølgning og yderligere kapacitetsopbygning, der ligger udenfor denne ansøgnings 
ramme.  

Der er vigtigt at initiativet sikrer reel inddragelse af NGO’erne samt at resultaterne vil kunne bruges til læring, 
udvikling og oplysning i NGO-regi. Det er RUC, der finansierer hovedparten af budgettet, og deres interesse må 
være at bruge undersøgelsen som afsæt for en større ansøgning til et af forskningsrådene (’grundstenen til et 
større forskningsprojekt’). NGO’erne fremstår som ’objekt’ for undersøgelsen og har rollen som dem, der skaffer 
adgang til data og informanter. For at sikre reel inddragelse og et kapacitetsudviklingsfokus anbefales det, at 
der etableres en formel følgegruppe bestående af repræsentanter for både NGO’er og forskere. 

Det er vigtigt at konklusionen og læringen fra dette studie søges bredt så langt ud som muligt i det danske 
NGO-miljø. Hvis konklusionerne fra dette initiativ skal få gennemslagskraft i Danmark er det vigtigt, at den 
ulandskommunikation, der vil blive genstand for analyse, ikke kun omfatter CARE, IBIS, Børnefonden, CISU og 
Folkekirkens Nødhjælp, men at man ser bredt på diskurser og tendenser. Ligeledes ses det som en 
forudsætning for udbredelsen af resultaterne, at den endelige rapport ikke forbliver et større akademisk produkt 
i form af en tung rapport, men at der f.eks. laves korte tekstudgaver af rapportens resultater, så folk ikke er 
henvist til at læse den fulde rapport. Det er også vigtigt, at resultaterne ikke kun præsenteres på én enkelt 
”dissiminationsworkshop”, men at især CISU "forpligter sig" til at bruge dette arbejde til f.eks. fyraftensmøder 
m.m. i en form, der også er relevant de små NGO’er.  

Budgettet vurderes at være rimeligt. Der er indregnet et beløb på 65.000 kr. til faglig og koordinerende støtte. 
Samfinansieringen fra de deltagende organisationer og den store medfinansiering fra RUC vidner om en stærk 
opbakning. Det er en forudsætning for, at ansøgningen kan indstilles til godkendelse, at initiativet kan 
dokumentere samfinansieringen på 85.000 kr. fra de deltagende NGO’er. 

 

3) Fiskerifagligt Netværk (lead organisation: PUGAD) 

Støtte bevilliges ikke: 
På baggrund af den samlede vurdering gives der afslag og det ansøgte beløb bevilliges ikke.  
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Resume: 

Initiativets mål er: 1) at styrke deltagernes faglige og politiske viden om den globale fiskeripolitiske tendens ift. 
privatisering af havets ressourcer, i særdeleshed Verdensbank initiativet Global Partnership for Oceans og 2) at 
styrke FFN menneskelige ressourcebase ved at sikre nye frivillige kræfter i FFN og inddrage yderligere én eller 
flere danske organisationer i netværket. FFN søger om støtte til 7 workshops med mindst 15 deltagere (eksterne) i 
hver. Der vil på hver workshop være oplæg ved FFN, gruppediskussioner og forevisning af videoklip. Der vil 
evalueres efter hver workshop og disse evalueringer vil føde ind i planlægningen og implementeringen af de 
efterfølgende workshops. Desuden vil der, som resultat af aktiviteterne, blive udarbejdet en strategi for FFN’s 
fremtidige netværks- og fortalervirksomhedsarbejde. 
 
FFN består på nuværende tidspunkt af tre organisationer: PUGAD, Afrika Kontakt og Levende Hav. Der 
etableres en styregruppe, hvor alle tre organisationer er repræsenteret.  

Der er indregnet 20.000 DKK til koordinering, hvilket svarer til ½ måneds honorar. Dette suppleres med ca. 3½ 
måneds frivilligt arbejde, som et bidrag fra de medvirkende organisationer. 

Fiskerifagligt Netværk (FNN), og det ansøgte initiativ, bygger på flere års arbejde med fiskeripolitik med særligt 
fokus på kystfiskeri. FNN har tidligere modtaget 3 mindre bevillinger fra NGO FORUM, der bl.a. har resulteret i 
en undersøgelse/rapport om småskala-fiskeri samt en større international konference i 2012.  
 
Vurdering: 
Der er tale om et mindre beløb og en ret enkel aktivitet – som består i afholdelsen af 7 workshops – hvor man 
satser på 15 eksterne deltagere ved hver workshop. Det er ikke beskrevet, hvordan man forestiller sig at nå ud 
til en større kreds af mennesker og hvorvidt man allerede har taget kontakt med folk i den nævnte målgruppe 
(personer fra fagbevægelser, ungdomsorganisationer og de akademiske miljøer). De 7 workshops skal 
gennemføres på 6 måneder, og det vurderes at være urealistisk at mobilisere 100 relevante nye eksterne 
personer på så kort tid, når netværkets fokus er så smalt defineret. Det vurderes derfor, at der er risiko for at 
aktiviteten kun når ud til en ret begrænset kreds af mennesker, der ’allerede er omvendte’. 

Et af hovedformålene med aktiviteten er at sikre nye frivillige kræfter i FFN og inddrage yderligere én eller flere 
danske organisationer i netværket og samtidig styrke deres viden. Netværket har allerede modtaget 3 tidligere 
bevillinger og i den forbindelse fået en direkte henstilling om af sikre sig en bredere forankring i det danske 
NGO miljø. Det vurderes derfor, at støtte til udbredelse af netværket ikke kan være en bærende aktivitet i 
netværkets 4. ansøgning. Rekruttering af frivillige til de tre organisationer, der allerede er medlem af netværket, 
vurderes ikke at ligge indenfor rammen af puljen.  

I forhold til kapacitetsudvikling indenfor temaet bemærkes det, at det vil have langt mere chance for at kunne 
forankres i de involverede organisationer, hvis deltagerne allerede er rekrutterede. Det må forventes, især efter 
3 tidligere bevillinger, at en ansøgning om kapacitetsudvikling baseres på allerede definerede og eksisterende 
behov i NGO-miljøet, men denne ansøgning vidner endnu engang om et meget lille tematisk område, som FFN 
ikke har formået at ’åbne op’ og gøre interessant/relevant for en bredere kreds i Danmark. Det skal også 
bemærkes, at det må forventes, at netværket efter flere års arbejde er i stand til at udarbejde en strategi for 
FFN’s fremtidige netværks- og fortalervirksomhedsarbejde uden først at skulle have en særskilt bevilling til 
medlemsrekruttering gennem vidensopbygning.  

Omkostningsniveauet er meget rimeligt og der er kun afsat midler i budgettet til en ½ måneds koordinerende 
støtte som suppleres med ca. 3½ måneds frivilligt arbejde, som et bidrag fra de medvirkende organisationer. 


