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Forkortelser og fagtermer:
CISU

Civilsamfund i Udvikling (tidligere Projektrådgivningen)

DOF

Dansk Ornitologisk Forening

Flyways

BirdLife International’s betegnelse for trækruter, hvor fugle i store antal bevæger sig
mellem nordlige yngleområder og sydlige overvintringsområder

FPIC

Free, Prior and Informed Consent/ Frit, forudgående og informeret samtykke

IBA

Important Bird Area/ Vigtig fuglelokalitet

INTUD

Internationalt udvalg (i DOF)

NTFP

Non Timber Forest Products/ Ikke-tømmer baserede skovprodukter

PES

Payment for Ecosystem Services/ Betaling for økosystemsydelser

REDD

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing
Countries. FN instrument til at reducere CO2 udslip ved at formindske afskovning og
nedslidning af landområder

UNDRIP

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. FNs erklæring om
oprindelige folks rettigheder
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1. Introduktion
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en medlemsbaseret dansk naturbeskyttelsesorganisation med
særligt fokus på fugle og fuglebeskyttelse. Størstedelen af foreningens aktiviteter foregår i Danmark,
men DOF har også en international sektion, hvis aktiviteter omfatter udviklingssamarbejde og andre
aktiviteter i Syd, netværks-og politiske aktiviteter samt formidling. Den internationale sektion har to
faste medarbejdere med hhv. biologisk og samfundsfaglig baggrund. Den støttes fagligt af et
internationalt udvalg (INTUD) bestående af frivillige ressourcepersoner med særlige kompetencer
eller interesse for internationale forhold. Frivillige DOF medlemmer er ligeledes involveret i
international fuglebeskyttelse og mellemfolkeligt samarbejde og spiller en vigtig rolle i forbindelse
med deltagerstyrede feltprojekter, formidling og andre aktiviteter.
Den internationale strategi er blevet udarbejdet under hensynstagen til DOF’s overordnede strategi
2013-2016, og BirdLife’s tilgang til udviklingssamarbejde i Syd.
DOF’s internationale engagement baseres på vores erfaringer indenfor fire fokusområder:
fuglebeskyttelse, naturbevaring, bæredygtig udvikling og kapacitetsopbygning. Fremover ønsker vi at
styrke og målrette vores internationale engagement gennem udvikling af en programmatisk tilgang.
Indsatsen bygger på tæt samarbejde med BirdLife partnerorganisationer, hvor vi arbejder målrettet på
at styrke vore partnerorganisationers kapacitet med hensyn til bl.a. kønsaspekter, rettigheder,
fortalervirksomhed og civilsamfundsudvikling på græsrodsniveau.
DOF vil ligeledes fortsat gøre sin indflydelse gældende i det internationale BirdLife-netværk og øge
foreningens virke som aktiv og kompetent medspiller i det danske udviklingsmiljø. Endelig er det en
målsætning at øge de internationale aktiviteters effekt og synlighed og i så vid udstrækning som muligt
inddrage medlemmer i internationale aktiviteter.

2. Overordnet målsætning og fokus
I overensstemmelse med DOF’s vedtægter og strategi er det overordnede formål med det
internationale arbejde at beskytte fugle og deres levesteder udenfor Danmark.
For at opnå dette vil vi fortsat styrke og fokusere vores indsats inden for DOF’s fire prioriterede
internationale indsatsområder:
Fuglebeskyttelse
Fugle udgør en væsentlig del af verdens biodiversitet og har en eksistensberettigelse i sig selv. DOF
bestræber sig gennem sit internationale arbejde på at yde et væsentligt bidrag til international
fuglebeskyttelse. Derfor arbejder vi altid i og omkring de højest prioriterede fuglelokaliteter (IBAer1).
Vi støtter indsamling af viden om og beskyttelse af fugle med særligt fokus på udryddelsestruede
fuglearter, endemiske og andre rødlistede arter, og deres levesteder. Blandt vores prioriteter er at
arbejde på de trækruter (flyways), som danske trækfugle følger, med henblik på at forstå, og modvirke
den store bestandsnedgang, som er påvist for mange danske trækfugle. Vi deltager aktivt i BirdLifenetværket for at påvirke internationale aftaler og andre initiativer af betydning for fuglebeskyttelse
både i Danmark og internationalt.
1

IBAer: Important Bird Areas er områder, der er blevet identificeret af BirdLife-netværket som særligt vigtige for
fuglebeskyttelse efter globale kriterier og baseret på empiriske data.
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Naturbevaring og biodiversitet
Fugle er en integreret del af de fleste økosystemer. Derfor er udgangspunktet for DOF’s internationale
arbejde at støtte beskyttelse og genopretning af natur og økosystemer, fortrinsvis tropisk skov,
gennem miljømæssig bæredygtig forvaltning og under hensyntagen til klimaforandringer. DOF har et
særligt fokus på bevaring af tropisk skov, fordi den rummer størstedelen af verdens mest
specialiserede og truede fugle. DOF engagerer sig politisk i at påvirke internationale regler om f.eks.
afskovning. Vi engagerer os aktivt i 92-gruppen2 for at påvirke dansk politik på natur og
biodiversitetsområdet, især i forbindelse med udviklingspolitik.
Bæredygtig udvikling
Langt de fleste IBAer i troperne ligger i områder, hvor der også bor mennesker. Beskyttelse af fugle og
deres habitater kræver derfor dialog og samarbejde med de lokalsamfund, regeringer og andre
aktører, der har interesse i området. Derfor arbejder DOF tæt sammen med dem og vores BirdLifepartnere om at skabe synergi mellem bæredygtig forvaltning af naturressourcer og lokal bæredygtig
udvikling baseret på forbedrede levevilkår, fattigdomsbekæmpelse og rettigheder, hvor kvinder og
mænd inddrages på lige fod.
Kapacitetsopbygning og styrkelse af civilsamfund
DOF’s internationale arbejde lægger stor vægt på at styrke civilsamfundet. Vi assisterer vores BirdLifepartnere i etablering af lokale grupper og lokale netværk i og omkring IBAer med det formål, at de
udvikler sig til egentlige civilsamfundsaktører. I tråd med BirdLife-netværkets overordnede strategier
og tilgange tilstræber DOF at overføre sine erfaringer med lokale frivillige kræfter i og omkring danske
IBAer til det internationale engagement. På længere sigt forventes det, at de etablerede netværksfora
kan blive stærke fortalere for bæredygtig udvikling, der både tager hensyn til natur og mennesker,
aktivt inddrager lokalbefolkningen og giver dem et stærkt ejerskab.

3. Metoder og tilgange til udviklingssamarbejde
DOF vil videreudvikle de metoder og tilgange til udviklingssamarbejde, der har vist sig virksomme i
vores hidtidige engagement. Vi vil bygge på BirdLife’s viden og politikker, danske og internationale
retningslinjer for udviklingssamarbejde, såvel som gode erfaringer og forskning indenfor bæredygtig
naturressourceforvaltning, og andre relevante emner generelt og landespecifikt.
Indenfor naturbevarelse og genopretning støtter vi især aktiviteter, der fremmer overvåget naturlig
regeneration og forebygger ødelæggelse. Vigtige dele af dette arbejde baseres på formelle og
obligatoriske aftaler mellem lokalsamfund og lokale/nationale myndigheder, på monitering af
menneskelige aktiviteter i henhold til aftalerne og biodiversitet, på forbedret teknisk og anden
kapacitet, og på oplysning. Indenfor bæredygtig udvikling støtter vi især aktiviteter, der bidrager til
forbedrede levevilkår lokalt. Vi har fokus på indkomstskabende aktiviteter baseret på diversificering
og naturnære, bæredygtige initiativer, der er tilpasset den lokale kontekst, særligt ikketømmerbaserede skovprodukter3, smålandbrug, skovlandbrug, og træplantning. Vi støtter ligeledes
andre initiativer med teknisk viden, markedsanalyser m.m. Alle aktiviteter er baseret på tæt
2

Et dansk netværk af udviklings-og miljøorganisationer, der blev etableret i forbindelse med FNs Miljø og Udviklingskonference
i Rio i 1992
3
3 NTFP: Non Timber Forest Products
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samarbejde med kvinder og mænd i lokalsamfundene og styrkelse af de lokale civilsamfundsgrupper
og sker under integrering af tværgående hensyn, især rettigheder og køn. Vi bestræber os i alle
aktiviteter på at forbinde naturbevarelse med forbedrede levevilkår.
Bevarelsen af naturgrundlaget er en forudsætning for opfyldelsen af de grundlæggende
menneskerettigheder. Det er ikke mindst tydeligt i de samfund, DOF støtter, der er direkte afhængige
af naturen omkring dem for deres overlevelse. I forbindelse hermed er artiklen om Frit, Forudgående
og Informeret samtykke4 såvel som FNs Erklæring om Oprindelige Folks Rettigheder5 et vigtigt
udgangspunkt for DOF’s engagement. Køn spiller en afgørende rolle i forhold til både adgang til
ressourcer og rettigheder. DOF bestræber sig på at støtte vores BirdLife-partneres kapacitet til at
inddrage kønsaspekter i alle aktiviteter, og at tage hensyn til kvinders, oprindelige folks og
marginaliserede gruppers rettigheder og behov og derved bidrage til større lighed og opfyldelse af
disse behov og rettigheder. Vi er bevidste om, at der kan være et konfliktpotentiale i på den ene side at
fremme biodiversitet og naturbevarelse og på den anden at understøtte lokal økonomisk udvikling, og
vi gør en bevidst indsats for at undgå og afhjælpe konflikter. Vi bestræber os på at støtte
lokalbefolkningens ægte og ligeværdige deltagelse, fordi vi anser det for at være en forudsætning for
bæredygtighed og for konfliktforebyggelse. Et af midlerne er at gennemføre lokal baseret monitering af
menneskelig aktivitet og biodiversitet i samarbejde med lokale myndigheder6.
Mht. REDD7 og betaling for økosystemydelser8 vil vi afsøge mulighederne for at bruge disse som
mekanismer til skovbevarelse med lokalbefolkningen som primær målgruppe og modtager. En
eventuel beslutning herom tages på et oplyst grundlag af grundige forundersøgelser med anbefalinger
og i tæt dialog med de berørte.
Vi vil fremover styrke den lokale kapacitet til lokal miljøuddannelse, folkeoplysning og andre tilgange
til at informere og inddrage befolkningen såvel som fortalervirksomhed. Det kan bl.a. indeholde
målrettet brug af sociale og andre medier. Dermed ønsker vi at bidrage til at styrke lokalbefolkningens
viden og ejerskab og at inddrage en større del af lokalbefolkningen, inklusive børn og unge, i
bæredygtig udvikling baseret på både miljømæssige, sociale og økonomiske fremskridt.
4. Prioritering og kriterier for udviklingsaktiviteter
DOF implementerer alle sine udviklingsaktiviteter gennem og i tæt samarbejde med andre BirdLifepartnere. Udvælgelsen af projektområder sker på basis af IBAer, stærke nationale BirdLife-partnere,
andre BirdLife-partneres engagement i landet samt lokale myndigheders vilje og evne til at
samarbejde. Vi vil primært arbejde i lande, der ligger indenfor FN’s fattigdomsgrænse i Afrika og Asien,
men også udvise fleksibilitet overfor initiativer, der har anden finansiering end Danida. Danida
forventes dog i flere år fremover at være den primære donor gennem CISU med hvem en
programaftale søges formuleret og underskrevet i 2014.

4

5

6

FPIC: Free, Prior and Informed Consent
UNDRIP: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007)
DOF kalder metoden LKM: Low-Key Monitoring

7

REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries. REDD er en FN-mekanisme,
som opstod i kølvandet på Kyoto-protokollen, og går ud på at skabe markedsincitamenter til at reducere CO2¬udledningen pga.
afskovning.
8

PES: Payment for Ecosystem Services
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Hvor det er relevant, vil vi fortsat målrettet søge samarbejde med andre NGOer, universiteter,
institutioner og enkeltpersoner, der har komplementære kompetencer og styrker, både gennem
formelle og strategiske samarbejdsaftaler og på mere ad hoc prægede opgaver. Vi vil ligeledes selv
fortsat tilbyde vores kompetencer udadtil til mulige fremtidige samarbejder.
5. Folkelig forankring, frivillighed og oplysning
Inddragelsen af frivillige spiller en vigtig rolle for DOF’s folkelige forankring. DOF vil give
medlemmerne mulighed for at engagere sig frivilligt på det internationale område. Dette arbejde
udføres og koordineres af DOFs internationale udvalg (INTUD) som, udover at fungere som faglige
rådgivere for DOF’s Hovedbestyrelse, tager aktivt del i udviklingen af projekterne og følger projekterne
fra start til slut i samarbejde med DOFs sekretariat. Frivillige fungerer også som repræsentanter for
DOF f.eks. i udviklingsnetværk, og i forbindelse med formidlingen af DOFs internationale arbejde.
Fremover vil DOF ligeledes mobilisere sine medlemmer til at implementere frivilligt drevne
internationale aktiviteter primært indenfor trækfuglenes årlige vandringsveje, i samråd med DOF’s
sekretariat – gerne komplementært med de professionelt drevne projekter.
DOF har en bred og aktiv medlemsskare. Vi vil fortsat styrke indsatsen for at informere vores
medlemmer og den brede befolkning om internationale projekter og aktiviteter på de for DOF
tilgængelige medier. Vi vil ligeledes øge vores synlighed udadtil, fortrinsvist gennem deltagelse i
netværk, konferencer og arrangementer. DOF vil ligeledes udbrede viden om udmøntningen af den
internationale strategi i praksis.
6. Ressourcer
For at sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer til at implementere de strategiske mål vil vi
bestræbe os på at fastholde mindst to fuldtidsstillinger i DOF’s internationale sektion med en hhv.
natur - og samfundsfaglig baggrund.
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