
FDF Hovedbestyrelse  1/6 

 

Sæt kryds Type Åbent på Web Lukket 
O Orienteringsbilag (O)   
 Debat- og temabilag (D) 
 Beslutningsbilag (B) 

 
HB bilag, Maj 2019, Punkt: 2.11    LG-Ansvarlig: RAP 

Analyse og evaluering af FDFs deltagelse i  
internationale netværk 

BAGGRUND  

FDFs Internationale udvalg har lavet en analyse og evaluering af FDFs deltagelse i  
internationale netværk. På HB mødet præsenteres arbejdet og der kan spørge ind til detaljer. 
 
KKR fremlægger 

INDSTILLING  

HB tager analysen til efterretning 

BILAG  

Vedlagt er analysen fra IU.  
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Analyse og evaluering af FDFs deltagelse i internationale 
netværk 
FDFs internationale engagement er forankret i vores medlemskab af, og deltagelse i, internationale 
netværk (paraplyorganisationer). Det er igennem disse netværk at vi opnår og vedligeholder vores 
kontakter til organisationer i andre lande og netværkene arrangerer også kurser som vi sender deltagere til. 

FDF har været med i de samme organisationer i en længere årrække. Internationalt Udvalg har løbende 
forholdt sig til organisationerne som en del af vores arbejde, men har af flere omgange snakket om behovet 
for en mere grundig analyse og evaluering af de enkelte organisationer og vores engagement i disse. 

Principper 
Arbejdet har været baseret på følgende principper: 

- Vi vil ikke lade nuværende personlige relationer og involveringer fra os, der står midt i det hele, 
skygge for klarsyn. Men heller ikke ignorere betydningen af disse. 

- Vi vil respektere historien og de større linjer: Ikke skylle 100 års historie ud med badevandet uden 
at tænke os godt om. 

Baggrund om netværkene 
FDF er i dag medlem af fire internationale netværk, der alle fungerer som paraplyorganisationer, hvis 
medlemmer er nationale organisationer i forskellige lande. To af netværkene består kun af 
medlemsorganisationer i Europa og de andre to af medlemsorganisationer i resten af verden. 

• FIMCAP Europe 
• FIMCAP World 
• European Fellowship 
• Global Fellowship 

Netværkenes struktur 
Fælles for netværkene er, at de eksisterer i kraft af vedtægter. Deres øverste myndighed er en 
generalforsamling hvor repræsentanter fra de nationale medlemsorganisationer, vælger personer til et 
formandskab,1 der så har det overordnede ansvar for netværkets drift og udvikling i de respektive 
valgperioder. Udover generalforsamlingen hvor medlemsorganisationerne mødes, så afholdes der i nogle af 
netværkene flere møder i løbet af året, hvor nuværende aktiviteter og fremtidige initiativer diskuteres og 
udvikles.  

Vurderingskriterier 
Analyse- og evalueringsarbejdet har vi baseret på en gennemgang af hvert netværk i forhold til: 

1) medlemsorganisationernes placering, størrelse og styrker/svagheder 
2) de internationale aktiviteter netværket tilbyder  
3) styrker og svagheder ved netværkenes ledelse og overordnede struktur. 

                                                             
1 Alle netværkene har formaliserede ledelses- eller bestyrelsesroller som hedder forskellige ting (f.eks. præsidiet, 
formandsskabet, eller Executive Committee). De kaldes her, med en samlebetegnelse, blot formandsskab. 
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Disse kriterier vil ikke blive gennemgået i detaljer i denne opsummering, hvor fokus vil være på vores 
endelige konklusioner. Interesserede i de bagvedliggende arbejdspapirer (beskrivelser og analyser) kan få 
dem tilsendt. Skriv til dennis@dennisjim.dk  

Konklusioner 
Overordnet vurderer vi, at det fortsat er meningsfuldt for FDF at være medlem af de fire netværk, vi i dag 
er en del af. Dette baserer vi på to parametre: 

1) Den værdi FDF får ud af at være med i netværkene (medlemskab som et middel til at opnå andre 
meningsfulde mål) 

2) Den værdi vi tilskriver selve dét, at være forbundet med andre organisationer (medlemskab som et 
meningsfuldt mål i sig selv).  

Parameter 1: Medlemskab som et middel til at opnå andre meningsfulde mål 
Skemaet herunder opsummerer og eksemplificerer det FDF kan få - og pt. faktisk får - ud af medlemskab af 
de enkelte netværk. På denne parameter, får FDF mest ud af medlemsskabet af de to europæiske netværk. 
Her kommer de fleste af de stærkere internationale aktiviteter fra, her tager vi på studieture til andre 
organisationer og her har kredse venskabskredse i andre lande. De globale netværk bidrager også f.eks. 
med en række lejre i Indien, og med adgang til organisationer vi kan invitere ind i FDF – typisk på landslejr.  

 

Værdi FIMCAP Europe European 
Fellowship 

FIMCAP 
World 

Global 
Fellowship 

Anvendes af FDF 

AK
TI

VI
TE

TE
R 

Organiserer 
internationale og 
interkulturelle 
aktiviteter hvor unge 
møder andre unge fra 
andre lande 

JA 

EuroCourse 

EuroCamp 

JA 

Easter Course 

Be1 

JA 

World 
Camp (hvert 
3. år) 

NEJ JA 

Vi sender invitationer ud i 
FDF og sender ofte danske 
holdledere med. Disse 
aktiviteter udgør de nok 
stærkeste interkulturelle 
møder vi kan tilbyde.  

N
ET

VÆ
RK

 

Gør det muligt at 
invitere resten af verden 
til aktiviteter i egen 
medlemsorganisation 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

 

JA 

Landslejren er central her, 
men også fx kredses 
sommerlejre, seniorkurser 
og seniorfestival. 

N
ET

VÆ
RK

 

Giver adgang til et 
netværk af nationale 
børne- og 
ungdomsorganisationer 
og nogle af deres 
nationale aktiviteter 

JA 

Fx Krinkel – Belgisk 
landslejr og 
sommerlejrudveksling 
med Chiro 

JA 

Fx IKE festival 
i Rumænien 
og Landslejr i 
Finland. 

JA 

 

JA 

Fx Junior 
Ministry 
jubilæumslejr 
i Indien 

JA 

Kredse, der ønsker 
venskabskredse. 

”Jagten”, der sender 100 
unge FDFere rundt i 
Europa med tog.  
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Værdi FIMCAP Europe European 
Fellowship 

FIMCAP 
World 

Global 
Fellowship 

Anvendes af FDF 

IN
SP

IR
AT

IO
N

 

Giver adgang til 
inspiration og erfaringer 
fra andre nationale 
organisationers arbejde 
med temaer relevante 
for FDF (leg, 
lederuddannelse, tro 
osv.)  

JA 

 

JA 

 

(JA) 

 

(JA) 

 

JA 

Primært igennem de 
Europæiske netværk.  Fx 
HBs studieture til Tyske 
KjG og Belgiske Chiro. 
Også mindre delegationer 
(fx til Schweiziske JuBla 
angående 
forskningssamarbejde) 

RE
PR

Æ
SE

N
TA

TI
O

N
 International 

repræsentation af 
nationale 
organisationers 
interesser. 

JA 

Via European Youth 
Forum (YFJ) 

NEJ JA 

Har fx lavet 
action plans 
i forhold til 
fremme af 
FNs 
verdensmål 

NEJ NEJ 

Vi fokuserer på ’ung-
møder-ung aktiviteter’ og 
er fx allerede 
repræsenteret i YFJ via 
DUF 

AK
TI

VI
TE

TS
M

AT
ER

IA
LE

 Konkret 
aktivitetsmateriale til 
f.eks. en årlig temadag 

JA 

FIMCAP DAY 

NEJ JA 

FIMCAP 
DAY 

NEJ NEJ 

Vi vurderer ikke 
materialet ville give nok 
gennemslagskraft i FDF. 

Værdierne  
Den værdi FDF får ud af vores internationale netværk i dag, kan vi i princippet – et stykke af vejen - skalere 
både op og ned på, alt efter vores egne ønsker. Ville man f.eks. som landsforbund vælge at fokusere ekstra 
meget på internationalt arbejde i en årrække, så er der både i netværkene og i nogle af de stærke nationale 
medlemsorganisationer gode muligheder. Vi bliver lyttet til og taget godt imod ude i verden – vores 
erfaring er blot, at det kræver en væsentlig indsats at løbe nye internationale initiativer i gang.  

Andre pointer om netværkene  
Udover ovenstående skema, der skal opsummere hvad netværkene kan bidrage med til FDF, har vi et par 
andre bemærkninger om arbejdet i netværkene herunder, som vi vurderer vigtige, når man skal forstå 
netværkenes arbejde: 

- Der er både store veletablerede organisationer samt mindre og yngre organisationer som 
medlemmer i netværkene. Fælles for dem er, at de sjældent som medlemmer af et netværk, 
fungerer som primus motor i driften og udviklingen af dette netværk. Den opgave ligger hos 
netværkets formandsskab, der ender med en stor del af ansvaret for netværkets løbende drift.  
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- Netværkene er grundlæggende afhængige af de specifikke personer, der er en del af 
formandsskabet på et givet tidspunkt. Det fokus de personer har, deres evner og deres 
arbejdsindsats, bliver som oftest bestemmende for hvilken retning netværket bevæger sig i og hvor 
godt netværkets aktiviteter og initiativer i det hele taget lykkedes. Netværkenes trivsel bliver 
dermed meget personafhængigt. 

- Nogle af de nationale organisationers medlemsskab i netværkene er også meget personafhængige, 
hvor der er en mindre gruppe menneskers personlige engagement, der bærer samarbejdet. I andre 
nationale organisationer finder vi en højere grad af organisatorisk forankring. Her er internationalt 
arbejde en så stor del af selvforståelsen i organisationen, at selv om enkeltpersoners ville trække 
sig fra arbejdet, så ville organisationen sikre en fortsat deltagelse.  

- Om der er en høj grad af organisatorisk forankring eller ej – så bliver næsten al samarbejde i sidste 
ende båret af gode relationer. Når vi lykkedes med internationale projekter og samarbejder i FDF, 
så er det næsten altid båret af, at der er nogen vi har mødt og kender, i de lande og organisationer 
vi ønsker at samarbejde med.  

Parameter 2: Medlemskab som et meningsfuldt mål i sig selv 
Udover parameter 1 fokusset på hvad man kunne kalde ”hvad FDF får ud af medlemsskabet” så er en 
anden vigtig pointe med FDFs internationale engagement også, at det er noget meningsfuldt og værdifuldt i 
selve det, at være forbundet med mennesker og organisationer i andre lande, som også ønsker at være 
forbundne med os i FDF. Ligeledes vurderer vi det også som meningsfuldt, at vi som en robust organisation, 
bidrager med viden og ressourcer, hvor vi kan gøre en forskel for andre. 

FDF er ikke et rejsebureau – vi er et fællesskab 
Mange af aspekterne fra parameter 1, kunne vi i princippet købe os til, ved forskellige virksomheder og 
organisationer, der tilbød disse som ydelser. Hvis FDFs internationale engagement kun handlede om at få 
sendt FDFere ud i verden og opleve nogle kulturmøder på kurser og sommerlejre, så kunne vi egentligt bare 
købe nogle pakketure hos andre udbydere og reducere internationalt udvalg til en slags rejsebureau, der 
skulle sælge nogle billetter. 

Men grunden til at FDF ikke bare er et rejsebureau, er at vores internationale engagement er baseret på at 
indgå i fællesskaber. Ligesom kredsene i FDF er bundet sammen af, at være en del af den samme 
organisation og af at føle samhørighed med hinanden på tværs af landet (vi er alle FDFere) – så skal vores 
internationale engagement fortsat også være båret af, at vi som organisationer føler vi er en del af noget 
fælles, der samler os.  

Solidariteten – der hvor FDF har noget at byde på, som andre kan have glæde af 
FDFs medlemskab af Global Fellowship og FIMCAP World er mest baseret på en solidaritetstanke og i 
mindre grad på hvad FDF får ud af medlemsskabet. I forhold til FIMCAP World bidrager FDF primært med 
økonomisk støtte i form af vores kontingentbetaling, hvor engagementet i Global Fellowship traditionelt 
har været, og stadig er, noget større. FDF bidrager med væsentlige økonomiske og menneskelige 
ressourcer til Global Fellowship, som er centrale for organisationens fortsatte eksistens. FDF er en stor, 
erfaren og meget stærk organisation i sammenligning med langt de fleste andre medlemsorganisationer i 
netværket, og vores nuværende engagement handler således om solidaritet, og om at hjælpe andre 
ungdomsorganisationer ude i verden med at opbygge kapacitet og blive stærkere. Helt enkelt formuleret, 
så har FDF har noget at byde på, som andre organisationer ude i verden kan have glæde af.  



FDF Hovedbestyrelse  6/6 

 

Det er vores vurdering, at det er meningsfuldt for FDF, fortsat at være medlem af Global Fellowship og 
FICMAP World, og fortsat at bidrage med de økonomiske og menneskelige ressourcer vi gør i dag. Det 
vurderer vi, fordi vi mener det for FDF har en værdi i sig selv, at indgå i et globalt fællesskab, og særligt at 
bidrage til fællesskabet, når man har noget værdifuldt, man kan bidrage med.  

Fremtidige handlinger 
Den overordnede konklusion på analyse- og evalueringsarbejdet har været at vi anbefaler at FDF bliver i 
vores nuværende netværk. Desuden har vi konkluderet følgende: 

- I Internationalt udvalg vil vi fokusere på at styrke netværkene som platforme hvor gode relationer 
kan opbygges og vedligeholdes og hvor vi fastholder ’internationale talenter’. Logikken er, at jo 
flere mennesker vi har, der kender hinanden godt på tværs af landegrænser – jo lettere bliver det 
for netværkene at arrangere kurser og jo lettere bliver det for FDF, f.eks. at kunne facilitere 
kontakter til venskabskredse i udlandet. Relationer er også pt. et fokus, men vi ønsker at styrke 
dette. Udvalget vil de kommende møder udarbejde mere konkrete handlinger på dette 
overordnede mål.  

- Fordi vi fortsat er dybt afhængige af personlige relationer for at kunne samarbejde, så bør 
Internationalt udvalg altid bestå af et flertal af medlemmer, der både kan og vil rejse ud som både 
mødedeltagere og holdledere. Dette har også været afspejlet af vores netop afsluttede rekruttering 
af nye medlemmer til udvalget. 

- Netværksanalyserne vil vi genbesøge periodevis, så vi sikrer fokus på at få det ud af netværkene, 
som vi ønsker.  

 

På vegne af Internationalt Udvalg 
Dennis Jim Frederiksen 
Formand 

 


