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Executive summary
This review of Recycling for Development (RFD) is the final review of a planned series of
four reviews for the first phase of Danish Mission Council Development Department
(DMCDD) contract period. This review covers the entire period since DMCDD took over
the responsibility for administering the RFD funding in 2013, from MS-Action Aid
Denmark who had administered RFD for the previous two decades.
The transfer of the responsibility to DMCDD was part of a major transformation of RFD.
This transformation was guided by the findings of an external assessment carried out
for the Danish Ministry of Foreign Affairs in 2011-2012. The major findings were that
the RFD per see was well administered in a narrow sense. RFD was able to engage
people who were normally not involved in Danish development issues. However RFD
did not fulfil the Strategy for Danish Support to Civil Society in Developing Countries1.
Core issues in the Civil Society Strategy such as partnership, and capacity building were
not or insufficiently addressed within the programme. The period under review is thus
characterised by fundamental strategic shifts in the operation of RFD accompanied by
substantial cuts in the allocation for RFD from the Ministry of Foreign Affairs.
The overall purpose of this review is outlined in the Terms of Reference: To provide an
overall assessment of the RFD per see, does the pool fulfil the principles of the Civil
Society Policy and is the pool relevant as support modality within the Danish
development policy. The specific purposes includes; 1. Provide an assessment of the
particularities and relevance of RFD, including the shipment of second hand goods in
comparison with other funding opportunities. 2. To assess the popular anchorage of
RFD. 3. Assess the administrative and economic set-up of RFD. 4. Provide
recommendations on the continued development of RFD.
The review has been undertaken based on a combination of qualitative and quantitative
methods, including individual and focus group interviews with RFD users and RFD
secretariat, and a desk study of available documents. Further an online RFD user survey
has been undertaken. 65% of RFD users responded to the survey. A short field visit
involving two Ghanaian RFD partners was undertaken as part of the review. The
selected methods provide a sound insight in the understandings and perceptions of the
GTS users and the work in Denmark. The survey methods are less strong on the
development activities in the south.
The users of the pool are all small and medium sized Danish civil society organisations.
The organisations have a balanced geographical representation covering all regions in
Denmark. Most organisations are based on voluntary work often with a solid local
anchorage. The organisations often have a diverse network, including local business,
schools, and organisations and are as such reaching organisations and individuals who
are otherwise not engaged in development issues. A little less than 27 % of the
respondents in the survey have received funding from other Danida funding sources. 26
% of the respondents are diaspora or diaspora dominated organisations. This is unique
to RFD, as other pool funding mechanism does not reach these groups. It can safely be
concluded that RFD reaches groups in Denmark who are largely outside the scope of
other parts of the official Danish development assistance or the development
environment in Denmark. The reach out and potential for popular engagement is a
unique feature of RFD that should be guarded. It is thus not recommended to proactively
try to attract the more established sections of the development sector as users of the
RFD.
The Civil Society Strategy has subsequently been replaced by the Civil Society Policy,
the core content of relevance for RFD has however remained unchanged.
1

The south partners consist of diverse forms of civil society organisations, including
member-based organisations, NGOs, CBOs and faith based organisations. Education and
Health are the dominant sectors, but agriculture and vocational training are also
important sectors. The end-users of the consignments are more or less equally divided
between the recipient civil society organisations and other institutions where the
recipient organisation serves as a venue and facilitator. The end users are diverse, but
with public health and public schools as the main recipients followed by private schools
and local communities.
The major concern of Danida when transferring the administration of the RFD from MSAction Aid to DMCDD was that the pool should be administered within the framework of
the Civil Society Strategy, subsequently the Civil Society Policy. The review included an
interview with a senior official from the Ministry of Foreign Affairs. This interview
revealed a shift at least in emphasis of the understanding of how RFD should fit within
the Civil Society Policy. The emphasis is on the popular anchorage in Denmark, reaching
segments of the Danish population not reached by mainstream development
organisations. The partnership between northern and southern partners was further
highlighted, whereas the previous emphasis on capacity building was provided more
limited attention. The assessment in this review is based on the targets outlined in the
DMCDD project document on partnership, and capacity building. The recommendations
on future direction are however informed by the current interpretation of the Civil
Society Policy and its application on RFD.
To support the readjustment of RFD to the demands of the Civil Society Strategy/Policy
DMCDD three thematic reviews were planned and carried out. The focus was on
partnership, capacity building and communication.
The 2015 Partnership review concluded that DMCDD had developed procedures and
practices conducive for north-south partnership. This observation has been confirmed
by the current review. The Partnership review provided a framework for understanding
the diverse types of partnerships existing amongst north and south partners. Three
archetypes of partnerships, are identified amongst RFD users; Partnership based on
recipient and distribution of consignments, project partnerships where the
consignments forms part of a broader project/partnership, partnership based on
friendship relationship. The partnership review did not ascribe value to the three
different types of partnership; they are different and render diverse development
potentials. Importantly the review did not see a “progression” from one type to another
but rather a development within each of the three types. The findings and
recommendations have been implemented satisfactory. RFD is having a solid approach
to partnership which is owned by DMCDD and at least most of the RFD user
organisations.
The 2014 Capacity Building Review concludes that the perceptions of capacity building
amongst the RFD user-organisations are diverse but for most organisations limited. This
observation is still largely valid.
The capacity building review recommendations on future approach takes its point of
departure in the DMCDD experiences with the INTRAC “To be – to do – to relate”. It was
suggested to apply this model in applications, counselling and courses. This review finds
that the recommendations do not sufficiently take account of the existing capacity, and
the potentials for financing conventional capacity building (training, Organisation
Development, coaching etc.) within the RFD funding mechanism.
DMCDD accepted the main recommendations and has subsequent to the review strived
at implementing these. It is acknowledged by DMCDD that this has proven more difficult
than anticipated.

The introduction material available on capacity building at the RFD website, manuals,
course material etc. are assessed to be mainstream introductions with no or very limited
adaptations to the reality of the RFD users or the resources available to RFD users.
Rather than trying to develop the present approach to capacity building further it is
suggested that an entirely different approach should be developed for strengthening the
use of consignments as a strategic tool for development and change. Such an approach is
in line with existing best practices within RFD. Best practices include;





The use of consignments to strengthen the status of civil society partner
organisations,
Consignment as a basis for enhanced status and capacity to engage in dialogue,
advocacy or monitoring of local governments,
Consignments as a basis for independent civil society organisations on
promoting own self-organised activities, e.g. Sport tournaments.
Consignments as the glue that binds north and south partners in long-term
cooperation that includes capacity building activities financed outside RFD.

Provided the challenges in implementing the review recommendations and the new
interpretation on the side of the Ministry of Foreign Affairs it is recommended that RFD
fundamentally reconsider how best to fulfil the demands of the civil society politics
within the framework of the allocation. The capacity building requirements is suggested
replaced by a requirement on the strategic use of the consignment as a catalyst that add
value beyond the immediate benefits of the consignment to the target group.
RFD is already carrying out a number of activities directed at learning and capacity
building of RFD users. This takes the form of training, counselling and an annual meeting
for RFD users. Training and the annual meeting are the most commonly used RFD
services. The level of satisfaction is very high for both training and the annual meeting.
Particularly the potential for exchange of experiences and mutual learning at the annual
meetings are highlighted.
Counselling is carried out as face to face and telephone counselling. The level of
satisfaction is high amongst users. Training and other forms of capacity building have
formed important parts of the successful transformation of RFD and there is a continued
need for these types of activities. It is however suggested to increase and systematize
the use of peer learning amongst RFD users. Furthermore DMCDD needs to strengthen
the feedback mechanism to RFD users. This should be done by systematically
mainstreaming feedback into application, RFD monitoring visits reporting etc.
DMCDD has in the recent year provided increased focus on strengthening the
information work of the RFD users. This has been done based on the 2013 review of the
information and communication activities of the RFD users. The review concluded that
the RFD users have important strengths and potentials in respect of reaching groups not
reached by other forms information activities. The information work is based on a high
level of personal commitment and enthusiasm. Further it is noted that the information
work is very cost effective. These assets are counterweighted by some severe
weaknesses not least in respect of the often stereotyped messages portraying people in
the south as beneficiaries rather than active citizens. The focus is on the consignments,
rather than the persons involved in the south and the development effects. Stereotyping
people in the recipient countries as helpless and passive. It was recommended that RFD
sustain its unique qualities, secure a realistic level and avoid measuring itself against the
professional media or the major development NGOs information activities. The review
provided a clear strategy on focus areas, change processes and the way ahead. The focus
is on support for reframing the messages along with support for technical

improvements of the products. The recommendations have been followed, the level of
satisfaction from the users are very high. This review finds that RFD is on the right track
even if change in the information work has just begun.
The renovation workshops form an integral part of the RFD system and has proven its
value in respect of providing quality equipment’s, advice and support in packing, and
quality assurance. The renovation workshops are a sought after resource, 79% of
respondents have used the workshops. The assessment by the users of the quality of the
support is high. This is confirmed by the findings of this review.
The review provides an overall assessment of the RFD set-up as a lean structure
integrated into the DMCDD set-up. This arrangement has proven relevant and effective
with a level of synergy between RFD and DMCDDs other activities. Tasks are clearly
defined throughout the cycle of the application and implementation process. The
staffing are committed and with relevant background in their respective fields.
This is reflected in the very high level of satisfaction amongst RFD users with the
services provided from the RFD staff. The report recommends a limited number of
adjustments to the existing procedures. Further with regards to the monitoring visits it
is recommended that an increased emphasis should be put on learning.
The overall conclusion is that RFD has successfully concluded the required transition
process. RFD is commended for this as a major achievement provided the negative
attitude towards the recommendations from the 2011-12 review amongst many RFD
users. Further this transition has been undertaken in a scenario with declining funding.
Despite some shortcomings on capacity building and potentials for strengthening
learning it is the overall conclusion that RFD hosted by DMCDD is relevant and well
implemented.

Resume
Dette review er et samlet review af Genbrug til Syd (GTS) udvikling siden Dansk
Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU)overtog forvaltningen i 2013. Mellemfolkelig
Samvirke (MS) havde administreret ordningen i de foregående to årtier. Reviewet tager
udgangspunkt i de kritiske observationer af ordningen fra perioden under MS
administration som kom frem i et ekstern review der blev gennemført i 2011-12. Dette
Review fandt at GTS på den ene side var vel administreret og sikrede en folkelig
mobilisering i Danmark, på den anden side at GTS kun i begrænset omfang blev
implementeret i overensstemmelse med civilsamfundsstrategiens principper.
DMRU har søgt at adressere de rejste kritikpunkter. Dette review gør status på denne
omstilling med fokus på; om puljen lever op til principperne i Civilsamfundspolitikken,
herudover søger det at afdække puljens relevans som støttemulighed. Endelig vurderes
GTS administrative og økonomiske set-up.
Vurderingen af GTS er foretaget gennem en kombination af kvalitative og kvantitative
metoder, herunder en brugerundersøgelse, interview med centrale interessenter samt
desk-review af tilgængelig materiale. Der er gennemført besøg hos to partnere i Ghana.
GTS brugere er alle danske civilsamfundsorganisationer. Organisationerne er ganske
mangfoldige, med en hovedvægt på mindre organisationer der har ingen eller en
begrænset tilknytning til det resterende ulandsmiljø. Under 1/3 af respondenterne har
modtaget finansiering fra Danida/Puljeordninger. En meget stor gruppe af
organisationer er i stand til at rejse finansiering fra en eller flere alternative kilder. Dette
indbefatter private virksomheder, fonde, offentlige indsamlinger. Organisationerne når
grupper udenfor det traditionelle ulandsmiljø gennem disse kontakter. Blandt
respondenterne i bruger undersøgelsen er 26% diaspora eller diasporadominerede
organisationer. Det konkluderes at GTS når grupper som ingen andre Danida
finansierede puljer når. Denne unikke brugerprofil bør fastholdes.
GTS brugernes Syd partnere lever op til kravet om at være civilsamfundsorganisationer. Der er en stor spændvidde i organisationerne fra små organisationer,
som i visse tilfælde er oprettet for at leve op til GTS krav til partnerorganisationer, over
lokale organisationer til en enkelt INGO. GTS primære fokus er på uddannelse og
sundhed, med mere begrænset engagement i landbrug og lokaludvikling. Offentlige
institutioner er hoved slutmodtagere, men også private skoler og sundhedsinstitutioner
samt landsbyer/lokalsamfund er vigtige modtagere.
Rapportens analyserer i hvilket omfang GTS har været i stand til at tilpasse sig kravene i
Civilsamfundspolitiken. Det bemærkes at Udenrigsministeriets fortolkning af hvad det
vil sige at GTS lever op til Civilsamfundspolitikken har ændret sig siden 2011-2012
reviewet. Vægten i forhold til GTS ligger nu på den folkelige forankring, civilsamfunds
partnerskaber. Kapacitetsopbygning er derimod nedtonet. Review vurderer opfyldelsen
civilsamfundspolitikken krav med udgangspunkt i DMRUs programdokumentets
forståelse af disse. I forhold til de fremadrettede anbefalinger tager reviewet
udgangspunkt i den aktuelle forståelse i Udenrigsministeriet.
Den strategiske ny-orientering af GTS er blevet understøttet af tre tematiske reviews
om; Partnerskaber, Kapacitetsopbygning og Oplysningsarbejde.
Partnerskabsreviewet fra 2015 konkluderer, at GTS i sin forvaltningsmæssige og
rådgivende praksis har udviklet en tilgang der støtter at GTS-forsendelser indgår i et
faktisk partnerskab mellem ansøgende organisation og en partner i Syd. Reviewet
bekræfter denne observation. Partnerskabsreviewet har bidraget til at videreudvikle
forståelsen og understrege værdien af mangfoldigheden i partnerskaberne. Anbefalinger
er i hovedsagen implementeret og har været med til at styrke brugen af
partnerskabstilgangen blandt GTS brugere.

Kapacitetsopbygningsreviewet
fra
2014
konstaterer
at
forståelsen
af
kapacitetsopbygning er varieret men begrænset. Reviewet kommer med anbefalinger til
hvordan kapacitetsopbygningstilgangen kan styrkes i GTS. Anbefalingerne bygger på
konventionelle tilgange til kapacitetsopbygning i form af træning i
organisationsudvikling etc. Disse anbefalinger har ifølge DMRU været vanskelige at
implementere. Anbefalingerne synes ikke i tilstrækkelig omfang at tage højde for GTS
brugernes kapacitet samt de meget begrænsede muligheder for at finansiere
kapacitetsopbygningsinitiativer indenfor rammerne af GTS. Det anbefales at GTS
grundlæggende gentænker hvordan civilsamfundspolitikken kan implementeres
indenfor rammerne af GTS. Fokus bør være på at forsendelsen skal tjene som
katalysator eller strategisk ydelse der understøtter lokale udviklingsprocesser.
Rapporten præsenterer forskellige mulige former hvorunder dette kan ske.
Rapporten tegner et positivt billede af GTS kursusaktiviteter. Hovedparten af GTS
brugerne benytter sig af kursustilbud og der er stor tilfredshed med kvaliteten i
kurserne blandt GTS brugere. Reviewet vurdere ligeledes indholdet i kurserne som
relevant. Det anbefales at GTS styrker læringstiltag ved i stigende omfang at inddrage
GTS brugerne som en ressource. Herudover peges der på de endnu u-udnyttede
muligheder for at ind-tænke læring i eksisterende procedure.
Renoveringsværkstederne har forskellig karakter og specialisering. Samlet vurderes det
at Renoveringsværkstederne tilfører en klar tillægsværdi som vil være vanskelig at
erstatte. Tillægsværdien ligger i volumen i indsamlingerne, teknisk faglighed samt
kvalitetssikring. Renoveringsværkstederne anvendes af langt hovedparten af GTS
brugere. De mest brugte services fra renoveringsværkstederne er i forhold til; udstyrs
leverancer, fulgt af pakning, rådgivning omkring udstyr og forsendelse. Der er generelt
et højt niveau af tilfredshed med renoveringsværkstedernes services blandt brugerne.
Renoveringsværkstedernes bagland i form af personale, unge under
uddannelse/aktivering eller som frivillige udgør et oplysningspotentiale. Dette er delvist
u-udnyttet.
Diaspora organisationer udgør en vigtig del af GTS brugergruppen. Det anbefales at GTS
undersøger mulighederne for at styrke samarbejdet med det af Dansk Flygtningehjælp
administreret Diaspora Pulje. Et sådan samarbejde kan være relevant såvel i forhold til
kursus aktiviteter i Danmark, som i forhold til samarbejde i Syd. Diaspora Puljen er
repræsenteret i deres to samarbejdslande Somalia og Afghanistan. Det bør undersøges i
hvilken omfang GTS kan lave aftaler om at bruge disse faciliteter i forhold til
monitorering.
Reviewet af GTS oplysningsarbejde fra 2013 peger på styrker, potentialer og
udfordringer i det aktuelle og fremtidige oplysningsarbejde. Styrkerne ligger først og
fremmest i at GTS når målgrupper som anden ulandsoplysning ikke når, samt at der er
et betydeligt personligt engagement bag oplysningsindsatsen. Dette modsvares af en
række svagheder i forhold til de budskaber som hovedparten af oplysningsmaterialet
formidler. Fortolkningsrammerne fokuserer på ”velgørenhed” og ”tragedie” snarere end
de stærke handlende individer og civilsamfunds organisationer i syd. Fremadrettet bør
GTS satse på at fastholde den stærke folkelige forankring, samtidig med at fokus skal
rettes mod at styrke budskaberne og metoder i formidling. GTS har brugt nogen tid på at
udvikle planer og strategier for implementeringen af anbefalingerne. GTS er nu godt på
vej med skræddersyede kurser og relevant materiale. Tilfredsheden blandt brugerne af
disse services ar god. GTS bør fortsætte arbejdet med at styrke oplysningsarbejdet.
DMRU har udviklet nye systemer for implementeringen af GTS. Der er generelt stor
tilfredshed blandt brugerne med GTS administration. Reviewets gennemgang af
administrative procedurer konkluderer ligeledes at procedurer, formater og
administrativ praksis er fuld ud tilfredsstillende.

1

Baggrund

Genbrug til Syd (GTS), som også er kendt som Udenrigsministeriets Renoverings- og
Forsendelsesbevilling, er en del af den danske støtte til civilsamfund i
udviklingslandene. Siden midten af 1970erne har udenrigsministeriet ydet støtte til
indsamling og forsendelse af udstyr fra Danmark til samarbejdspartnere i
udviklingslandene. Fra begyndelsen af 1990erne har der været en samlet bevilling som
gennem årene har ydet støtte til en mangfoldig gruppe af danske organisationer
inklusive
solidaritetsorganisationer,
humanitære
organisationer,
kirkelige
organisationer, diasporaorganisationer og frem til 2013 også enkeltpersoner. Puljen
blev frem til udgangen af 2012 administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS – nu også
ActionAid Danmark).
Udenrigsministeriet gennemførte i 2011-12 et review af det organisatoriske og
administrative set-up af GTS2 samt en kortlægning af brugerne af GTS. Et centralt mål
med reviewet var at undersøge, i hvilket omfang GTS levede op til og understøttede
målene i den danske civilsamfundsstrategi.
Frem til 2011-12 reviewet havde GTS levet en afsondret tilværelse i forhold til nyere
strømninger i dansk civilsamfundsstøtte, herunder den daværende Danida
Civilsamfundsstrategi. Reviewet konkluderede, at ”Genbrug til Syd bliver godt
administreret, og at det som sådan er en succes i forhold til egne præmisser.” Reviewteamet fandt, at ”GTS-programmet i øjeblikket har det meste af sin legitimitet i den danske
dagsorden: Folkelig mobilisering omkring globale spørgsmål og solidaritet samt
oplysningsaktiviteter, der gennemføres af brugerne. Set fra et udviklingsperspektiv synes
programmet imidlertid temmelig forældet og ’forhistorisk’”. I forlængelse heraf fandt
review-teamet, at GTS kun i begrænset omfang gennemførtes i tråd med
Civilsamfundsstrategiens principper. Analysen fremlagde tre mulige fremtidige
scenarier for GTS: 1) Udfasning og lukning af GTS; 2) ”Genbrug til udvikling”, hvor GTS
justeredes, så det ville tilpasse sig Civilsamfundsstrategien; og 3) Renovering for folkelig
mobilisering i Danmark, hvor programmets primære mål anerkendtes for at sikre et
folkeligt engagement i Danmark snarere end udviklingsindflydelse i syd.
Udenrigsministeriet valgte at følge scenarie 2.
På baggrund af et åbent udbud blev Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU)
valgt til at implementere ordningen i første omgang for perioden 2013-2016. Udbuddet
og DMRU’s tilbud vægtede en tilpasning af GTS til de overordnede principper i
Civilsamfundsstrategien,
herunder
sikring
af
partnerskaber
med
civilsamfundsorganisationer i syd, samt opbygningen af syd-partnernes kapacitet.

1.1 Omstillingsprocessen fra MS til DMRU
DMRUs ansøgning indbefattede en ambitiøs plan i forhold til udvikling af programmet.
DMRUs første år som forvaltere af GTS har derfor været hektiske.
En hel ny GTS forvaltning er blevet etableret inden for rammerne af DMRU, samtidig
med at puljen har undergået grundlæggende forandringer på en række områder med
nye procedurer og tilgange for bedre at leve op til den nuværende Civilsamfundspolitiks
principper. Hertil kommer, at DMRU i det første år havde en del opgaver med at følge op
på og afslutte tidligere MS bevillinger.
I de følgende afsnit vil aspekter af omstillingen blive nærmere analyseret. Det
overordnede billede er, at DMRU som forvaltere af puljen har været i stand til at give
2

Konsulentnetværket: Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up, 2012.
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GTS en ny begyndelse og retning, der i langt højere grad er i overensstemmelse med de
grundlæggende tanker i Civilsamfundspolitikken. Det har i den forbindelse været vigtigt,
at DMRU har evnet at fastholde bredden i brugergruppen bag GTS.
I lyset af de store omstillinger, der oven i købet fandt sted med et stærkt reduceret
budget fra Udenrigsministeriet i forhold til MS-tiden, er det ikke så lidt af en præstation,
at resultatet af brugerundersøgelsen, der er foretaget i forbindelse med dette review,
viser en meget høj brugertilfredshed.
Det i øvrigt begrænsede antal kritiske vurderinger af dele af puljen skal således ses i
lyset af en generel meget positiv vurdering af GTS og DMRU’s forvaltning af puljen.

1.2 Formål med reviewet
Dette review indgår som det planlagte fjerde og sidste review af GTS. Reviewet er i GTS
programdokument beskrevet som en afsluttende og samlet vurdering af GTS arbejde
med sigte på at understøtte den fortsatte programudvikling.
Terms of Reference (Anneks 1) for ’Review af Genbrug til Syd 2016’ beskriver, mål og
formål med reviewet som:
Målet med reviewet er at få en samlet vurdering af GTS ordningen: Om puljen lever op
til principperne i Civilsamfundspolitikken og at afdække puljens relevans som
støttemulighed i dansk udviklingspolitik.
Formålene:
1) En vurdering af puljens særegenhed og relevans sammenlignet med øvrige
støttemuligheder i dansk udviklingspolitik. At afdække udviklingsrelevansen af
forsendelserne
herunder
om
GTS
opfylder
principperne
i
civilsamfundspolitikken.
2) På baggrund af kortlægning af bevillingshavere i GTS (2013-2015) afdække den
folkelige forankring i GTS.
3) At vurdere det administrative og økonomiske set-up af GTS, herunder afdække:
 renoveringsværkstedernes rolle og samspil med GTS
 i hvilket omfang der er synergi mellem DMRU og GTS
4) At bidrage med anbefalinger til puljens videre udvikling og retning og at
afdække, hvordan midlerne i GTS fremadrettet prioriteres bedst efter
nedskæringerne i 2015.
Dette review af DMRU bygger i øvrigt på og vurderer relevansen og brugen af de tre
tematiske review i forhold til udvikling af GTS. De tidligere tematiske review har
fokuseret på oplysningsarbejde, partnerskaber og kapacitetsopbygning.
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Metode

2.1 Tilgang
Metoden i reviewet har anvendt en fænomenologisk tilgang, hvor såvel kvantitative og
kvalitative data supplerer hinanden. Dette har omfattet følgende komponenter:






Deskreview og kortlægning af brugerne udført af DMRU (anneks)
Deskstudie af tilgængeligt materiale (se oversigt i anneks 2)
Spørgeundersøgelse målrettet de danske organisationer/bevillingshavere
Interviews og fokusgruppe med danske bevillingshavere
Observation og interviews med Renoveringsværksteder (RV)
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Interviews og møder med GTS-sekretariatet, DMRU ledelse og personale,
Udenrigsministeriet og andre interessenter
Feltbesøg til udvalgte partnerorganisationer i Ghana.

Anneks 3 indeholder en oversigt over alle personer, der er blevet interviewet og
konsulteret.

2.2 Spørgeundersøgelse
Spørgeundersøgelsen har omfattet en kortlægning af de danske bevillingsmodtagere,
som har fået GTS bevillinger i perioden 2013-2015. Spørgeskemaet blev udviklet på
baggrund af TOR samt de første kvalitative interviews, som gav ledetråde til
perspektiver, der kunne belyses yderligere rent kvantitativt. Spørgeskemaet er i anneks
4. Online-spørgeskemaet har omfattet såvel kvantitative spørgsmål, åbne/narrative
spørgsmål samt multiple choice spørgsmål. Desuden indgik der spørgsmål, hvor
respondenten skulle prioritere mellem forskellige valg. Det skal bemærkes, at
respondenterne i mange tilfælde har kunnet markere flere svarmuligheder, da disse
ikke var gensidigt udelukkende.
Spørgeskemaet blev programmeret i SurveyMonkey og distribueret online til 100
modtagere, hvoraf 65 har besvaret undersøgelsen helt (59) eller delvist (6). Denne
svarprocent er vurderet til at være høj nok til at give data en tilstrækkelig validitet og
repræsentativitet. 52 (80%) af besvarelserne er udfærdiget af bestyrelsesmedlemmer af
den danske organisation (heraf 16 formænd), 28% frivillige, 20% medlemmer, og 6% af
ansatte.
Respondenterne i spørgeundersøgelsen er blevet bedt om at besvare spørgsmål om
deres partner(e) ud fra partneren fra deres seneste bevilling. Profilen dækker således
ikke alle partnerne til de danske organisationer. Data fra undersøgelsen vil blive
inddraget og behandlet i relevante afsnit.

2.3 Kvalitative interviews
Dybdegående interviews blev gennemført med en række udvalgte danske
bevillingsmodtagere. Kriterierne for udvalget sigtede mod at inkludere så mange
repræsentative organisationer med størst mulig diversitet:




Diversitet i forhold til organisations form og baggrund:
•
Venskabs/solidaritetsforeninger
•
Diasporaorganisationer
•
Kirkelige organisationer
•
Større organisationer/institutioner
Diversitet i forhold til:
•
Erfaring med forsendelser
•
Organisationer, der arbejder med andre støtteformer end
forsendelse, inklusiv støtte fra puljeordningerne (CISU, DH, DMRU,
DUF)
•
Karakteren af partnerskaber
•
“Best practices" i forhold til partnerskaber.

På baggrund af disse kriterier udvalgte GTS sekretariatet en række organisationer, som
konsulenten interviewede. Heriblandt var organisationer med partnere i Ghana. Dette
muliggjorde en vurdering af partnerskabet mellem den danske organisation og
partneren i syd.
Foruden interviews med bevillingsmodtagere i Danmark og de modtagende
partnerorganisationer i Ghana blev der gennemført interviews med, DMRUs sekretariat,
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renoveringsværkstederne, repræsentant fra det danske Udenrigsministerium og andre
interessenter som f.eks. Diaspora-puljen forvaltet af Dansk Flygtningehjælp.
Feltarbejdet i Ghana var kortvarigt og havde udelukkende til formål at få et
førstehåndsindtryk af partnernes aktiviteter i syd. Yderligere var Ghana udvalgt til
feltstudier i det tidligere review i 2011-12 på baggrund af den blanding af
organisationer i Danmark og Ghana, som dengang blev vurderet til at være
repræsentativ for hele gruppen af brugere.
Den valgte tilgang og metoder i reviewet giver et solidt billede af brugernes perspektiv,
selvvurdering og tilfredshed med puljen og dens forvaltning. Det har ligeledes gennem
de kvalitative interview været muligt at etablere et billede af viden og kapacitet hos
partnere og i GTS. Organisationer der var ansøgere i MS tiden, men ikke har fået
bevillinger siden DMRU har overtaget er ikke med i undersøgelsen. Den valgte tilgang
har betydelige begrænsninger i forhold til at vurdere praksis og effekten af forsendelser
i Syd. De to partnerbesøg understøtte en konklusion om at spændvidden i syd-arbejdet
er stor og at der blandt GTS partnere findes yderst relevante initiativer side om side
med mere konventionelle initiativer hvor udbyttet i syd primært er adgang til udstyr der
ellers ikke er tilgængelig.
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Brugerorganisationernes profil

Dette kapitel opstiller en profil af de danske organisationer og deres partnere i syd,
baseret på oplysninger fra spørgeundersøgelsen (S) og DMRUs mapping (M) af
oplysninger fra ansøgninger suppleret med oplysninger fra interview med brugerne.
Siden 2013 har det været et krav, at den danske organisation skal være en
civilsamfundsorganisation med den undtagelse, at uddannelsesinstitutioner kan søge
puljen. For disse lægges der ekstra vægt på informationsarbejde og andre aktiviteter i
Danmark. Ingen uddannelsesinstitutioner har benyttet sig af dette tilbud.
56 (86%) af de danske organisationer betegner deres organisation som en
medlemsorganisation (medlemmer betaler kontingent og kan deltage i
generalforsamling), dvs. en civilsamfundsorganisation i gængs forstand. Af disse er 14
en NGO/privat organisation med medlemmer, kontor og de fleste med ansatte. Af de ni
organisationer, der ikke betegner sig som medlemsorganisationer, er de seks NGO’er,
der ikke er medlemsbaserede, men må antages at være issue-baserede; og de sidste tre
er en venskabsforening, lokalafdeling og en aktivistgruppe. Det må derfor konkluderes,
at GTS brugerorganisationerne til fulde opfylder kravet om at være
civilsamfundsorganisationer. (S)
Der er i modsætning til hvad der er tilfældet i de øvrige puljeordninger ikke krav om
minimum 50 medlemmer. Knap 25% af organisationerne har under 50 medlemmer. (M)
Denne mere lempelige tilgang er relevant for GTS som en græsrodsorienteret
finansieringsmekanisme og anbefales fastholdt.
Den geografiske fordeling på regioner er i grove træk i overensstemmelse med den
samlede befolkningsfordeling på regionerne. Region Hovedstaden er svagt
underrepræsenteret, Region Midtjylland svagt overrepræsenteret. (M)
Hovedparten af organisationerne er drevet af frivillige. Antallet og graden af frivillighed
varierer stærkt mellem organisationerne. De 56 medlemsorganisationer betegner deres
væsentligste bagland som medlemmer (86%) og 39 af disse trækker på aktive frivillige.
De ni organisationer, der ikke har medlemmer, baserer sig alle på aktive frivillige. Dvs.
kun 17 medlemsorganisationer (26%) har ikke aktive frivillige at trække på. 30
organisationer (46%) har desuden individuelle bidragydere. Fem (8%) har kollektive
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medlemmer/bidragydere. Et par nævner ”kommunal opbakning” og ”interesserede
borgere i stedet og omegn” på spørgsmålet om hvad der er foreningens bagland. (S)
Forankringen i et aktivt bagland skønnes dermed at være stærk. Det må antages at have
betydning for de danske organisationers oplysningspotentiale og målgrupper.
Diaspora 3 (4) og diaspora-dominerede 4 (13) organisationer udgør hele 26% af
respondenterne. Herudover er der en vis diaspora deltagelse i yderligere 24
organisationer (37%)5. (S)
34
(52%)
af
de
danske
organisationer har mere end en
partner i syd: Det varierer fra to til ti
partnere.
At
de
resterende
organisationer kun har en partner,
afspejler spændvidden i størrelsen og
bredden af danske organisationer. (S)
44 (68%) respondenter svarer, at de
har fået økonomisk støtte fra andre
end GTS i perioden 2013-2016. Disse
andre indtægtskilder angives af 22
som fonde, af 19 som tips og lotto, af 17 som indsamlinger, og af 14 som virksomheder.
To organisationer i spørgeundersøgelsen angiver, at de har fået finansiering fra Danida,
mens 16 har fået støtte gennem en af puljeordningerne (CISU, DMRU, DUF, DH). (S)
Nedenstående tabel viser antallet af organisationer med flere indtægtskilder (udover
medlemskontingent). 75% af de
organisationer, der får støtte gennem
andre puljer, har 2-5 andre
indtægtskilder. Dog har kun to
organisationer
med
diasporadominans supplerende finansiering
fra Danida/puljerne. (S)
Udover de mere traditionelle
indtægtskilder
nævnes
billetindtægter,
kommunal
støtte,
bankospil, Musik-, Kultur- og
Integrationsfester, støtte fra kirkelige organisationer og privatpersoner, Aids Fond,
genbrugsbutikker, Lions Club, Sct. Georgsgilderne. (S)
Brugerinterviewene understøtter et billede af GTS-organisationerne som ganske
kreative i deres fundraising strategi. Udover at sikre yderligere midler til
organisationernes udviklingsarbejde vidner disse bidrag om en lokal opbakning fra
mindre lokale virksomheder (IT firma, biograf, lokal skole etc.), foreninger,
enkeltpersoner og engagement fra grupper, der formentlig ikke bliver nået af andre
ulandsorganisationer. Lokal fundraising er i følge interviewene normalt kombineret
med en eller anden form for mere eller mindre formaliseret informationsarbejde.
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Organisationer hvor alle medlemmer/frivillige stammer fra det land i sender udstyr til.
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Organisationer med mellem 51-99% af medlemmerne stammer fra det land hvor organisationen sender
udstyr til.
5

Organisationer med mellem 1-50% af medlemmerne stammer fra det land hvor organisationen sender
udstyr til.
5

Udover den finansielle opbakning afdækkede brugerinterviewene, at organisationerne
ofte indgår i et netværk af lokale relationer med virksomheder, institutioner og
enkeltpersoner, der leverer udstyr eller direkte engagerer sig i og understøtter
organisationernes udviklingsarbejde. Interviewene gav eksempler på mere systematiske
og længerevarende samarbejdsrelationer, som f.eks. praktikordninger for danske SoSuskoler. Interviews med praktikanter i Ghana tegnede et billede af en gruppe uden
tidligere engagement i udviklingsarbejde.
Såvel spørgeskemaundersøgelsen som interviewene tegner et billede af et mangfoldigt
folkeligt engagement. Hovedparten af de interviewede brugere så sig som engagerede
borgere med ingen eller en meget begrænset berøring med andre dele af ulandsmiljøet.
Engagementet stammer ofte fra personlige oplevelser fra rejser eller kendskab til
personer fra projektområdet.
Kun 27% af organisationerne, der har deltaget i
”Vi gør bare noget, fordi vi kan og
spørgeskemaundersøgelsen, har modtaget støtte
ved, at der er et behov, som vi har
fra Danida eller de Danida-finansierede puljer
mulighed for at gøre noget ved”
Kun et meget begrænset mindretal af de
interviewede organisationer ser sig selv som
”Vi er ikke interesseret i at forholde
fremtidige brugere af øvrige puljeordninger. Et
os mere teoretisk til udvikling”.
fåtal af de interviewede organisationer havde
forsøgt at søge CISU, men fandt at kravene var for store. Mange af interviewpersonerne
gav udtryk for en klar identitet som praktiske personer.
Der er ingen tvivl om, at GTS når en målgruppe, som ingen af de øvrige Danidafinansierede civilsamfundsmodaliteter når. Dette indbefatter ikke mindst
diasporagrupper, som har store vanskeligheder med at benytte sig af de øvrige
modaliteter, bortset fra Diasporapuljen, som forvaltes af Dansk Flygtningehjælp. Denne
pulje er dog forbeholdt et begrænset antal lande. GTSs unikke bidrag er inddragelsen af
grupper over hele landet, som ikke er eller kun perifert er del af det mere etablerede
ulandsmiljø. På den måde kan GTS bygge bro til grupper, der ellers ikke er i kontakt med
ulandsmiljøet.
DMRU har overvejet og igangsat forskellige tiltag for at tiltrække mere erfarne brugere
fra de øvrige puljeordninger som ansøgere til GTS. I en situation med rigelige midler
kunne dette muligvis være en god ide, og kunne bibringe ny viden og understøtte samtænkning af udstyrsleverancer med andre støtteformer og innovative tiltag. I den
aktuelle situation med faldende eller stagnerende bevillinger til såvel GTS som de øvrige
puljeordninger kan det ikke anbefales, da der er en overhængende fare for at
nuværende og fremtidige brugere uden for det traditionelle ulandsmiljø kan blive
presset ud af sådanne stærkere ansøgere.
Anbefaling: Det anbefales at GTS forbliver en åben pulje, men at der ikke iværksættes
specielle tiltag for at tiltrække mere erfarne brugere fra de øvrige puljer. DMRU bør dog
overveje om der kan gøres mere for at andre potentielle relevante brugere udenfor
kredsen af udviklingsorganisationer bliver bekendt med mulighederne i GTS puljen.
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Profil på partnerorganisationer

4.1 Sektor
I følge de danske organisationer er uddannelse og sundhed klart de dominerende
sektorer for partnerne med hhv. 88% og 78%. Børn og unge ligger på tredjepladsen med
72%, mens der så er et langt spænd ned til landbrug med 32% og træning i håndværk
med 29%. Beskæftigelse ligger på 18% og fiskeri på 3% (2 respondenter). Syv
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respondenter (11%) angiver andre sektorer såsom miljø, energi, handicap,
kunsthåndværkere, socialt udsatte.

4.2 Type
Diagrammet6 illustrerer, at de fleste (54%) betegner deres partnere som NGO’er med
kontor og ansatte. 36% er medlemsforeninger med en demokratisk struktur, mens 22%
er offentlige institutioner (skoler, klinikker). 29% er CBO’er i lokalområder. 31% er
velgørende organisationer. 17% er trosbaserede organisationer. Tre partnere er
nationale afdelinger af internationale NGO’er.
Under kategorien ’andet’ nævnes kirker, en gruppe på 4 medlemmer, hospitaler,
lokalsamfund, en bonde-organisation, skoler, sundhedscentre, Røde Kors.

Generelt ser det ud til, at de danske organisationer har civilsamfunds-partnere i syd i
overensstemmelse med GTS-vejledningen. Med hensyn til de 22% offentlige
institutioner er det ikke her muligt at dissekere om respondenterne har blandet
’partner’ og ’modtager’ sammen.

6

Det skal bemærkes, at respondenterne har kunnet markere flere svarmuligheder.
7

4.3 Modtager og slutmodtager af forsendelsen
Lidt over halvdelen af respondenterne (34) angiver, at deres partner modtager og
fordeler udstyret videre. De øvrige 48% er partneren slutmodtager af udstyret. For de
34 partneres vedkommende, der fordeler udstyret videre, beskrives slutmodtageren
som illustreret i nedenstående diagram. Da forsendelser ofte er rettet mod flere
slutmodtagere var det muligt at vælge flere modtagere.

Uddannelses- og sundhedssektorerne slår også igennem her med 71% og 32% til hhv.
offentlige og private sundhedsinstitutioner og 62% og 47% til hhv. offentlige og private
skoler. Herefter kommer landsby/lokalområder med 41%. Institutioner for
handicappende og børnehjem udgør hhv. 32% og 27%. Erhvervsuddannelse ligger på
21%, og en konkret befolkningsgruppe på 15%.
I kategorien andre beskrives hospitaler og skoler i tilknytning hertil, kulturcenter for
børn og unge, gadebørnscenter, lokale landmænd organiseret i mindre grupper,
offentligt bibliotek.
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GTS – Implementering af Civilsamfundspolitik

Dette afsnit vil analysere, i hvilket omfang DMRU har været i stand til at udvikle GTS
som en effektiv modalitet for styrkelse af det folkelige engagement i udviklingsarbejdet
inden for principperne i Udenrigsministeriets Civilsamfundspolitik. Hvad der præcist
ligger i termen ‘principperne i Udenrigsministeriets Civilsamfundspolitik’ er åben for
fortolkning og Udenrigsministeriets tolkning synes at være skiftet noget fra DMRU bød
på opgaven som puljeforvalter og til i dag. I 2012 fortolkede DMRU disse principper til
at indbefatte et folkeligt engagement, partnerskab og kapacitetsopbygning. Denne
forståelse ligger i direkte forlængelse af Reviewet af GTS fra 2011-12.
8

Den aktuelle forståelse i Udenrigsministeriet7 har en lidt anden vægtning. Det erkendes
nu, at fokus primært skal være på den folkelige forankring i Danmark, partnerskaber
med civilsamfundsorganisationer i syd, samt en forsvarlig og bæredygtig brug af
forsendelserne i modtagerlandene. Udenrigsministeriet anerkender, at givet karakteren
af bevillingen – herunder det primære fokus på betaling af forsendelser – er det kun i
begrænset omfang muligt at understøtte principperne i Civilsamfundspolitikken om
kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed.
Dette reviews vurdering af GTS vil tage udgangspunkt i forståelsen i DMRUs oprindelige
projektdokument, der har dannet grundlaget for implementeringen i review-perioden.
Fokus vil være på implementeringen af partnerskabsprincippet samt en vurdering af
tilgangen til styrkelse af kapacitetsopbygning af Syd-partnerne.

5.1 GTS forståelse og praksis i forhold til centrale begreber i
civilsamfundspolitikken
Til trods for at DMRU havde en betydelig erfaring i forhold til civilsamfundsprojekter
inden for rammen af Civilsamfundsstrategien, var der en erkendelse af nødvendigheden
af at udvikle tilpassede tilgange til partnerskaber og kapacitetsopbygning i forhold til
GTS. Dette udviklingsarbejde var planlagt til at finde sted ved at gennemføre to
tematiske reviews inden for bevillingsperioden med fokus på hhv. Partnerskaber og
Kapacitetsopbygning. Herudover var der planlagt et review om Oplysning i Danmark,
som vil blive behandlet i afsnit 6.1.
Målet med disse reviews var at understøtte GTS og puljens brugere i at udvikle
forståelse og praksis i forhold til implementeringen af civilsamfundsstrategiens
principper.

5.2 Partnerskab
Partnerskabsreviewet blev planmæssigt gennemført i 2015 8 af Dorthe Skovgaard
Mortensen. Reviewet tager udgangspunkt i en kortlægning af, i hvilket omfang og
hvordan de danske organisationer indgår i partnerskaber med organisationer i syd,
hvordan GTS-programmet bidrager til styrkelse af partnerskaber, samt hvilke former
disse partnerskaber antager.
Reviewets konklusion er, at DMRU har udviklet en forvaltningsmæssig og rådgivende
ramme, som fordrer og støtter, at GTS-forsendelserne indgår i et faktisk partnerskab
mellem ansøgende danske organisationer og deres partnere i det globale syd. Reviewet
konkluderer videre, at der blandt GTS-brugerne er en gryende opmærksomhed og
anerkendelse af partnerskabsprincippets værdi.
Reviewet anbefaler, at GTS tager udgangspunkt i forskelligheden og mangfoldigheden i
partnerrelationer og behovet for at styrke disse på egne præmisser frem for at udvikle
en ideal partnerskabstype for GTS.
GTS konsulenten forstår partnerskab som ’et langsigtet og forpligtende samarbejde
mellem to eller flere civilsamfundsorganisationer’:


Et samarbejde hvor organisationernes forskellige ressourcer og færdigheder
forenes i fælles aktiviteter, som til sammen bidrager til udviklingen af
lokalsamfund til gavn for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper;
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Baseret på interview med Ulla Næsby Tawiah, 9.6.2016 som del af GTS review.
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Dorthe Skovgaard Mortensen; Review af Partnerskab i Genbrug til Syd, 2015
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Et samarbejde hvor organisationernes kapacitet og legitimitet styrkes gennem
gensidig læring og udvikling. Kittet i et godt partnerskab består blandt andet af
fælles visioner, fælles engagement, mellemfolkelige relationer, gensidighed,
ansvarlighed og tillid.

Reviewrapporten udvikler tre typologier, der kan anvendes i forbindelse med vurdering
og rådgivning af partnerorganisationer. Typologierne ses som arketyper, som ikke
nødvendigvis er dækkende for alle partnerrelationer i GTS. Typologierne eksisterer i
deres egen ret, og der er ikke tale om kvalitative vurderinger eller et hierarki, idet alle
tre typer er relevante samarbejdsformer blandt GTS medlemmer.
De tre typer beskrives som:
1. Partnerskab er baseret på forsendelse og distribution af udstyr fra Danmark.
Fokus i partnerskabet er på at dække umiddelbare lokale behov gennem
forsendelse af udstyr. Partnerskabet er funktionelt, hvor partnerskabet primært
et middel.
2. Projektpartnerskab. Disse partnerskaber tager afsæt i eksisterende
projektsamarbejder finansieret af midler fra andre kilder. Indsamling og
forsendelse indgår som delkomponent og er en strategisk serviceleverance i
forbindelse med implementeringen af andre projekter/aktiviteter.
3. Partnerskab baseret på venskabsrelationer. Disse partnerskaber består typisk af
et langvarigt og indgående gensidigt kendskab/venskab mellem grupper i
Danmark og grupper i det globale syd.
Kategorierne og analysen af disses partnerskabers funktion, styrker og svagheder
danner et udmærket grundlag for en forståelse af GTS’s mangfoldige
partnerskabsrelationer. Den værdineutrale, deskriptive tilgang i reviewet fremmer
forståelsen af potentialerne i de forskellige partnerskabsformer og hermed for
udviklingen af disse. Udviklingen i partnerskabsrelationerne ses ikke primært som en
udvikling fra en form til en anden, men som udvikling i dybden og i det strategiske
indhold i partnerrelationerne. I forhold til partnerskabstype 1 og 2 er der opstillet tre
trin i forhold til udviklingen af kvaliteten af relationerne.
Reviewets anbefalinger blev helt eller for en enkelt anbefalings vedkommende delvist
anerkendt. Anbefalingerne er blevet fulgt op og implementeringen er fremskreden. Som
opfølgning på reviewet er der blevet udviklet en Partnerskabs ABC med simple
dialogværktøjer til anvendelse i etablering, analyse og udvikling af
partnerskabsrelationerne.
Begrebsliggørelsen og typologiseringen fremstår som relevante og understøttende i
forhold til GTS’s mål om mangfoldighed og styrkelse af partnerskaber som grundlaget
for GTSs tilgang samt kvaliteten i partnerskaberne.
GTS kan klart identificere sig med reviewets tilgang og har taget denne til sig.
Typologierne indgik som en naturlig referenceramme for fokusgruppediskussionen af
partnerskaber med DMRU. Medarbejderne på GTS/DMRU udtrykte stor tilfredshed i
forhold til anvendeligheden af rapporten: ”Det har været nemt at følge op på og
implementere anbefalingerne fra partnerskabsreviewet”.

5.2.1

Partnerskab fra et brugerperspektiv

De interviewede brugerorganisationer havde alle en grundlæggende forståelse af
indholdet i partnerskabsbegrebet, som lå i forlængelse af reviewets forståelse, og de
kunne forklare, hvordan de anvendte dette i praksis. 57% af respondenterne på
spørgeundersøgelsen har brugt hjemmesidens tema om partnerskab, hvilket gør dette
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tema til klart den mest brugte ressource på hjemmesiden. I flere interviews blev der
refereret til anvendelse af en eller flere metoder fra Partnerskabs ABC’en.
Spørgeundersøgelsen understøtter dette fuldt ud. Fx bekræfter 39 (63%) af
respondenterne, at deres partnerskab i praksis kan beskrives som ”Vores partnerskab er
et projektpartnerskab, hvor GTS-forsendelsen er et input til et udviklingsprojekt”, mens 16
(26%) vælger at beskrive partnerskabet som ”Vores partnerskab er baseret på
venskabsrelationer, hvor GTS-forsendelsen indgår som en bi-aktivitet i et længerevarende
venskab”. Kun 7 organisationer (11%) har markeret, at ”Vores partnerskab er baseret på
forsendelse og distribution af udstyr fra Danmark”.
Der er dog op til 19 organisationer (31%), der i et eller andet omfang er enige i, at
”Partnerskabet er indgået for at indfri GTS’s krav om partnerskab”, og 27 organisationer
(43%) der ligeledes i et eller andet omfang er enige i, at ”Vi har etableret vores egen
partnerorganisation”. Begge de interviewede organisationer i Ghana falder inden for
denne kategori: Begge lokale organisationer har antaget en selvstændig rolle og indgår i
et ligeværdigt samspil med den danske organisation. Dette indikerer at partnerskaber
som i udgangspunktet er forholdsvis instrumentelle gennem en bevidst tilgang kan
udvikle sig til dybere partnerskaber.
Dette skal dog ikke overskygge, at ”Partneren er drivkraften i arbejdet” for mellem 40-50
organisationer (64%-80%), og at ”Vi planlægger og beslutter i samarbejde med vores
partner” for mellem 49-55 organisationer (79%-89%). 36 organisationer (58%) er
uenige i udsagnet om, at ”Vores partner har mest en teknisk funktion i forbindelse med
forsendelse og fordeling”.
50 respondenter (81%)
angiver, at de har fået
støtte
til
en
partnerskabsrejse. Når der
spørges ind til, hvad der var
rejsens
væsentligste
formål,
springer
fremtidsorienteringen
tydeligt
frem:
”At
gennemgå aktiviteter og
planer
for
fremtiden”
efterfulgt
af
tilsynsfunktionen med ”At
kontrollere modtagelse og
fordeling
af
udstyr”.
Herefter
kommer
”At
undersøge partnerens kapacitet og behov for støtte” og ” At opbygge vores partners
kapacitet”. Til sidst kommer ”At få større kendskab til partnerens Udviklingsarbejde”
Konklusionen fra partnerskabsreviewet om, at DMRU har udviklet en
forvaltningsmæssig og rådgivende ramme som fordrer og støtter, at GTS-forsendelserne
indgår i et faktisk partnerskab mellem ansøgende danske organisationer og deres
partnere i det globale syd, er blevet bekræftet i dette review. Anbefalingerne fra
partnerskabsreviewet har vist sig anvendelige og tilpasset GTSs behov, og
implementeringen er fremskreden. GTS-brugerne har taget de instrumenter til sig, som
blev udviklet i forlængelse af reviewet, og er generelt set tilfredse med disse.
Spørgeundersøgelsens resultater samt de foretagne interviews i Danmark og Ghana
bekræfter, at partnerskaber med syd-partnere for en meget stor del af GTS-brugerne er
ganske solide, hvilende på fælles beslutninger og respekt. Til trods for de
begrænsninger, der ligger i en fænomenologisk selvevalueringstilgang, så er der
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tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at GTS-partnerskaber i hvert fald for langt
hovedpartens vedkommende lever op til Civilsamfundspolitikkens forståelse af
partnerskaber.

5.3 Kapacitetsopbygning
5.3.1

Review af Kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

I 2014 blev der gennemført et review af kapacitetsopbygning i GTS-programmet9.
Forståelsen af kapacitetsopbygning hos de danske organisationer blev beskrevet som
varieret, men generelt begrænset. De organisationer, der udover støtten fra GTS også
modtager støtte fra de øvrige Danida-finansierede puljeordninger, havde generelt en
langt mere udfoldet forståelse og praksis i forhold til kapacitetsopbygning.
I forhold til det fremadrettede arbejde med kapacitetsopbygning foreslog rapporten, at
GTS tager udgangspunkt i DMRUs eksisterende erfaring med INTRACs model for
kapacitetsopbygning: ”to be – to do – to relate”. Det foresloges at indarbejde denne
models tilgang i ansøgningsskemaer, vejledning og kurser.
Det er dette reviews vurdering, at rapportens analyse og anbefalinger på dette punkt
ikke forholder sig tilstrækkeligt til GTS’s målgruppe og dennes begrænsede erfaring og
faglige viden om udvikling; og heller ikke til de meget begrænsede muligheder inden for
rammerne
af
GTS
til
at
understøtte
og
finansiere
konventionelle
kapacitetsopbygningsaktiviteter
såsom
træning,
coaching,
organisationsudviklingsprocesser, etc. Den eneste begrænsede åbning for at finansiere
kapacitetsopbygning i GTS er i form af tilskud til dækning af rejseudgifter i forbindelse
med forsendelserne, enten i form af partnerskabsrejser eller ekspertrejser. Herudover
ligger der et endnu uudnyttet potentiale i forhold til brug af tilsynsbesøg som del af
kapacitetsopbygning, hvilket vil blive behandlet i senere i denne rapport.
Det blev endvidere anbefalet, at DMRU fremadrettet selv skulle gennemføre kurser frem
for at lade CISU stå for undervisningen for at sikre en tættere sammenhæng mellem
erfaringerne fra GTS og indholdet i kurserne. Denne anbefaling er implementeret
tilfredsstillende. DMRU godkendte med få modifikationer konklusionerne fra dette
’Review af Kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd.

5.3.2

Kapacitetsopbygning fra et brugerperspektiv

I interviews med brugere tegnede der sig et billede af en meget varieret forståelse af
kapacitetsopbygning, spændende fra 1) en mindre gruppe med en klar forståelse og
kapacitet til at beskrive, hvordan de indgik i kapacitetsopbygning, over 2) en større
mellemgruppe med nogen men usikker og ofte usammenhængende forståelse samt ofte
stor usikkerhed i forhold til, hvordan kapacitetsopbygning anvendes i praksis inden for
rammerne
af
GTS,
sluttelig
3)
en
mindre
gruppe,
for
hvem
kapacitetsopbygningsbegrebet ikke giver megen mening, og hvor forståelsen er meget
begrænset. En interviewperson udtrykte det som, at ”vi har lavet det samme hele tiden –
det drejer sig blot om at bruge andre ord”. I denne gruppe, men også for nogen i
midtergruppen, er kravet om kapacitetsopbygning primært en barriere i forhold til
ansøgningsprocessen, som de gerne ville lære at overvinde, snarere end at begrebet ses
som et understøttende middel i deres arbejde med partnerne.
Stor del af respondent gruppen i spørgeskemaundersøgelsen siger at de har været
involveret i en eller anden form for kapacitetsopbygning. Af de 62 respondenter i
9
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spørgeundersøgelsen svarede 36 (58%), at de har gennemført ”træning i planlægning og
gennemførelse af faglige udviklingsprojekter”. 35 (56%) danske organisationer har
gennemført ”rådgivning i forhold til at samarbejde med myndigheder og/eller lave
fortalervirksomhed over for myndigheder”. En tredjedel (22 respondenter/35%) angiver
at have udført ”træning i ledelse, management, fundraising og/eller administration af en
forening”. Også over halvdelen – 32 respondenter (52%) – har gennemført ”træning i
teknisk kapacitet til at bruge udstyret”. Disse forholdsvist høje procentsatser hvor langt
hovedparten af respondenterne indgår i en eller anden form for kapacitetsopbygning
kan delvist tilskrives at det er et krav til ansøgere at der ingår kapacitetsopbygning i
partnerskabet.
På et mindre antal områder skiller særlige undergrupper af respondenter sig ud. Ti af de
16 diaspora/diaspora-dominerede danske organisationer gennemfører faglig træning i
udviklingsprojekter samt rådgivning i fortalervirksomhed, hvilket er en stor
overrepræsentation i samplet. Til gengæld er denne gruppe underrepræsenteret i
forhold til organisationsudvikling.

5.3.2.1

Faglige udviklingsprojekter

Af de 62 respondenter i spørgeundersøgelsen svarede 36 (58%), at de har gennemført
”træning i planlægning og gennemførelse af faglige udviklingsprojekter”. Af disse er 20
(56%) partnerorganisationer NGO’er med kontor og ansatte, hvilket er nogenlunde
samme repræsentation som i hele populationen. De velgørende organisationer er
underrepræsenteret her (25%), hvilket kunne indikere et uopfyldt behov, og kun en
international NGO er markeret, hvilket kan forklares med, at organisationen ikke har
behov for kapacitetsopbygning på dette felt. 64% har kombineret det med
fortalervirksomhed; 58% laver også teknisk træning omkring udstyret, og 53% laver
elementer af organisatorisk træning. Denne træning har i nogenlunde lige grad rettet sig
mod brugere af udstyret (72%), partnerorganisationen (69%) og den bredere
målgruppe (69%).
Ti af de 16 diaspora/diaspora-dominerede danske organisationer gennemfører faglig
træning i udviklingsprojekter for deres partner. Dette er en stor overrepræsentation i
forhold til de øvrige organisationer.
5.3.3

GTSs tilgang til styrkelse af kapacitetsopbygning

GTS har som opfølgning på Kapacitetsopbygningsreviewet søgt at fremme forståelsen af
kapacitetsopbygning blandt GTS-brugerne. I det følgende vil vi på baggrund af
tilgængeligt materiale og interviews beskrive og vurdere den aktuelle praksis på
området.
Det tilgængelige skriftlige materiale er GTS hjemmeside, Vejledning for Genbrug til Syd,
Ansøgningsskemaet samt kursusmaterialer i form af PowerPoints, hvor
kapacitetsopbygning indgår.
Hjemmesiden præsenterer GTS kriterier med disse ord: ”Syd-partneren skal være
engageret i udviklingsarbejde til gavn for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper,
og forsendelsen skal medvirke til at styrke Syd-partnerens kapacitet og legitimitet”. Herfra
linkes til et opslag på hjemmesiden, hvor kapacitetsopbygning introduceres. Dette
opslag udgør den eneste sammenhængende beskrivelse af kapacitetsopbygning på
hjemmesiden og i øvrigt tilgængeligt GTS materiale. Opslaget består af en kort
beskrivelse af aspekter relateret til kapacitetsopbygning samt links til Genbrug til Syd
Review Rapport, DMRUs Capacity Building Policy samt CISUs Guideline til
Organisationsudvikling i Civilsamfundsorganisationer.
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Hjemmesidens tekst understreger, at GTS i forbindelse med ansøgninger vurderer, om
udstyret bidrager til kapacitetsopbygning, uden dog at angive mere præcis, hvad denne
vurdering indbefatter. Hjemmesiden giver ikke en egentlig definition af, hvordan GTS
forstår kapacitetsopbygning. Det siges blot, at ”Kapacitetsopbygning har som fagligt
begreb flere definitioner, der indeholder forskellige aspekter.” Kapacitet som begreb
defineres, men uden at dette direkte relaterer sig til kapacitetsopbygning. Der gives
endvidere eksempler på, hvad kapacitetsopbygning kan være. Teksten fremstår som en
kort, lidt teoretisk tekstbogsintroduktion til kapacitetsopbygning. Eksemplerne giver et
udmærket billede af, hvad kapacitetsopbygning kan indbefatte i form af træning,
organisationsudvikling, etc. Udfordringen ligger i, at hverken introduktionen til
begrebet eller eksemplerne er tilpasset GTS, herunder hvad der kan finansieres inden
for GTSs rammer.
Tilgangen i CISUs Guidelines og DMRU’s Capacity Building Policy befinder sig på et
niveau, der ikke umiddelbart er anvendeligt i en GTS kontekst eller for flertallet af GTS
brugere. DMRUs Capacity Building Policy bygger på INTRACs model ”to be – to do – to
relate”, og ligger således i en naturlig forlængelse af det tidligere
kapacitetsopbygningsreviews anbefalinger, men beskrivelsen er henvendt til bistands
fagpersoner med adgang til mere diversificeret input end de begrænsede muligheder i
GTS puljen.
Udover opslaget om kapacitetsopbygning er der på hjemmesiden under punktet
Partnerskabsrejser en kort beskrivelse af, hvordan rejsen kan anvendes som grundlag
for diskussion af partnernes kapacitet. På denne side er det muligt at linke til nogle i
øvrigt udmærkede redskaber til partnervurdering. Kapacitetsopbygningsaspekter
berøres, men der er ikke en klar forbindelse til GTS’s overordnede tilgang til
kapacitetsopbygning.
Vejledningen for Genbrug til Syd beskriver de overordnede rammer, kriterier i forhold
til at søge samt hvilken støtte man kan modtage. Fragt, spedition og emballage beskrives
grundigt. Under beskrivelsen af Partnerskabsrejser siges det kort, at partnerskabsrejsen
f.eks. kan omfatte en undersøgelse af partnernes kapacitet og behov for støtte via privat
indsamlede midler eller offentlige midler som er tilgængelig i Danmark. Herudover
nævnes kapacitetsopbygning kun et enkelt sted i vejledningen i forbindelse med en
henvisning til Civilsamfundspolitikken.
Det har ikke i forbindelse med reviewet været muligt at observere relevante kurser,
men kursusmateriale i form af PowerPoints har været tilgængelige fra kurser i 2014 og
2015. Alle ansøgningsworkshops indbefatter kapacitetsopbygning i varieret, men
begrænset omfang. PowerPoint-præsentationerne indikerer en betydelig mere konkret
tilgang til kapacitetsopbygning end, hvad der er præsenteret på hjemmesiden. Dette
omfatter brug af eksempler fra eksisterende GTS praksis, samt oplæg til diskussion af,
hvordan de danske organisationer kan understøtte udvikling af kapacitet hos
partnerorganisationer. Emnet har i følge DMRU vist sig vanskeligt at dække
tilfredsstillende på kurserne i en GTS-sammenhæng og har generelt været svært
tilgængeligt for kursusdeltagere.
Ansøgningsskemaet har ingen eksplicit reference til kapacitetsopbygning, men
kapacitetsopbygning kan beskrives under rubrikkerne 1) Beskrivelse af Foreningen, 2)
Formålet med forsendelsen – hvordan udstyret føder ind i syd-partnerens eksisterende
arbejde, samt 3) Hvordan vil forsendelsen medvirke til at styrke syd-partneren til bedre
at udføre udviklingsarbejde. Det er meget forskelligt, i hvilket omfang og hvordan
ansøgerne adresserer kapacitetsopbygning inden for disse rubrikker.
Indstillingsformatet lægger op til en vurdering af, i hvilket omfang ansøgerne redegør
for, om forsendelsen medvirker til at styrke syd-partnerens kapacitet.
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Med udgangspunkt i ovenstående observationer vurderes det, at DMRU kun i begrænset
omfang har været i stand til at implementere anbefalingerne fra
Kapacitetsopbygningsreviewet. DMRU erkender, at implementeringen af rapportens
anbefalinger og udvikling af relevante tilgange til introduktion af kapacitetsopbygning
har vist sig vanskeligere end først antaget.
Selvom de tilgængelige introduktioner uden tvivl kunne gøres klarere, så ligger
hovedproblemet ikke her, men i den manglende overensstemmelse mellem kravet om
kapacitetsopbygning og de rammer som GTS-puljen stiller. Behovet for at åbne op for
mindre bevillinger til kapacitetsopbygning inden for rammen af GTS har været
diskuteret i DMRU, og fremkom også i enkelte interviews med brugerne af GTS. På
baggrund af de begrænsede og faldende bevillinger til GTS er en sådan allokering ikke
en umiddelbar farbar vej.

5.4 GTS-brugernes udviklingspraksis i syd
Den forholdsvis negative konklusion
på forrige afsnit modsvares ikke af
det overordnede billede af, hvordan i
hvert fald en del GTS-brugerne forstår
og anvender forsendelserne i en
udviklingsmæssig kontekst.
Interview og observationer i Ghana
viser, at DMRU har været i stand til at
løfte forståelsen af forsendelserne og
deres
rolle
som
middel
i
udviklingsprocesser, der rækker
udover dækning af umiddelbare
materielle behov og mangler. Fokus
på partnerskaber og bæredygtighed
har været vigtigt, men også
diskussionen
omkring
kapacitetsopbygning har formentlig
for nogle brugere været befordrende
for at tænke nyt.

”Sulten gør, at man tænker sig om”
”Tidligere kunne vi sende op til 20 containere af
sted om året, men vi kan nu se, at denne situation
var med til at skabe et afhængighedsforhold hos
vores partnere. Vores relation er blevet meget mere
ligelig, for nu bliver vi nødt til at prioritere i
fællesskab”
”Nedskæringerne var for os en positiv udvikling. Det
pressede vores partnere til at se containerne som et
middel til hjælp til selvhjælp”
”Udviklingen efter MS har været en revolution – for
mig er det ikke mere et spørgsmål om hvor mange
containere vi sender, men om hvilken
udviklingseffekt de har”
”Tidligere tænkte vores partnere ikke på
vedligeholdelse. Hvis noget gik i stykker, bad de
bare om noget nyt udstyr. Det har ændret sig, både
som følge af DMRUs skærpede krav, men også fordi
vi ikke kan få så mange containere.”

Behovet for nytænkning hos GTSbrugerne er endvidere blevet styrket
af de mere begrænsede midler, der
har været til rådighed til forsendelser, siden DMRU overtog forvaltningen.

Vurderingen af GTS-brugernes praksis i syd hviler primært på GTS-brugernes egne
udsagn, samt to korte besøg hos udvalgte syd-partnere i Ghana. Det er vanskeligt at
vurdere repræsentativiteten af disse udsagn. Dette grundlag er ikke solidt nok til at lave
en egentlig vurdering af GTSs bidrag til udviklingsprocesser i syd, men kan primært
tjene som eksempler på eksisterende god praksis på, hvordan forsendelser kan
anvendes som middel til at fremme udviklingsprocesser i syd.
Eksempler fra brug af udstyr kan sammenfattes som:
o

Udstyr som grundlag for styrkelse af civilsamfundspartnernes status. Forsendelser
fra GTS udgør ofte et højt værdsat gode i de ressourcesvage lokalsamfund. Der er
en lang række eksempler på, at leverancer har givet status og deraf følgende
mulighed for lokal indflydelse. Dette indbefatter brug af leverancer af udstyr
som grundlag for forhandling af goder for fattige og marginaliserede grupper. Et
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o

o
o

eksempel er adgang til gratis lægehjælp for ældre medborgere som modydelse
for levering af hospitalsudstyr. Tilsvarende eksempler findes også i forhold til
skolegang.
Udstyr styrker partnerorganisationers kapacitet til at monitorere, gå i dialog med
og stille krav til lokale offentlige institutioner. Dette element indgår i rigtig
mange leverancer og har i flere tilfælde dannet udgangspunkt for en ny relation
mellem en lokal civilsamfundsorganisation og offentlige myndigheder, også i
forhold der går langt videre, end hvad forsendelsen involverer.
Udstyr som udgangspunkt for styrkelse af den lokale kapacitet til at organisere
egen udvikling. Et eksempel er leverancer af sportsudstyr til en række
sportsklubber som grundlag for organisering af en regional fodboldturnering.
GTS-leverancer som indgang og kit i forhold til et bredere samarbejde, der
indbefatter kapacitetsopbygning. For en række organisationer har
forsendelserne været indgangen til en partner/et lokalsamfund og udgør et
vigtigt element i det fortsatte samarbejde. I flere tilfælde har forsendelsen
dannet grundlag for et meget bredere engagement finansieret fra andre
ressourcer. Eksempler herpå omfatter organisering af praktikophold for
studerende med et element af kapacitetsopbygning, udvikling af
lærebogsmateriale med input fra danske ressourcepersoner finansieret uden for
GTS. Disse aktiviteter er ofte finansieret fra private kilder og/eller gennem
frivilligt arbejde og er dermed også med til at styrke netværket og kendskabet til
udviklingsproblemer i Danmark.

Disse eksempler kan ikke opfattes som dækkende for samtlige aktiviteter, ej heller for
mangfoldigheden i den kreative udnyttelse, der findes sted i GTS-regi. Formålet er at
illustrere, hvordan forsendelser kan blive – og bliver – tænkt som en katalysator i
udviklingsaktiviteter.

5.5 GTS og Civilsamfundspolitikken – Vejen Frem
Kravet om, at GTS skal implementeres inden for rammerne af Civilsamfundspolitikken
er ufravigelig. Forståelsen i Udenrigsministeriet af, hvad der er realistisk inden for disse
rammer, har som tidligere omtalt flyttet sig, siden DMRU overtog administrationen af
bevillingen i 2013. Det erkendes nu, at fokus primært skal være på den folkelige
forankring i Danmark, partnerskaber med civilsamfundsorganisationer i syd, samt en
forsvarlig og bæredygtig brug af forsendelserne i modtagerlandene. Der er ikke krav om
egentlig kapacitetsopbygning.
På baggrund af dette skift, udfordringerne med at udvikle en klar og forståelig tilgang til
kapacitetsopbygning samt eksisterende praksis blandt en del GTS-partnere, hvor
forsendelserne indgår i en strategisk sammenhæng, der rækker ud over blot at tilføre
ressourcer i form af udstyrsleverancer, foreslås det at afskaffe kravet om
kapacitetsopbygning og erstatte det med et fokus på brug af forsendelser som
katalysator eller strategisk ydelse i planlagte forandringsprocesser. Forsendelsen skal
indgå i en planlagt strategisk sammenhæng, der understøtter, at forsendelsen rækker ud
over blot at tilføre ressourcer i form af udstyrsleverancer. Dette kan indbefatte:
o

Udstyrsleverancer som katalysator i planlagte organisatoriske eller
(lokal)samfundsmæssige forandringsprocesser. Dette dækker mangfoldige
initiativer, fælles for disse er at udstyret fra starten er tænkt ind i en strategisk
ramme hvor dette anvendes til at igangsætte eller understøtte bredere
forandringsprocesser. Eksempler på dette er mangfoldige, et eksempel kunne
være; leverancer af sportsudstyr som grundlag for organisering af unge i lokale
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o

o

demokratiske sportsklubber. Det centrale er at leverancen af udstyr fra starten
er tænkt ind i og understøtter en lokal forandrings proces.
Udstyrsleverancer som en integreret del af et projekt samarbejde der
indbefatter input til kapacitetsopbygning finansieret uden for rammen af GTS.
Leverancerne af brugt udstyr tjener som indgang og kittet i et langvarigt
partnerskab.
Leverancerne tjener som samlingspunkt, mobilisering og
understøtter opbygning af tillidsrelationer. Sådanne relationer omkring
udvikling af en lokal skole, sundhedscenter etc. har vist sig at være et solidt
grundlag for et udvidet samarbejde omkring styrkelse af kapaciteten finansieret
fra den danske organisation, deres netværk eller puljeordningerne. Dette
samarbejde kan eksempelvis indbefatte input fra danske fagpersoner til
udvikling af undervisningsmateriale, frivillig udsendelse af fagpersoner til en
løsning af en konkret opgave, coaching af partner, praktik ophold med et
element af kapacitetsopbygning.
Udstyrsleverancer som middel til at advokere/forhandle forbedret adgang for
marginaliserede grupper til serviceydelser. Dette kan omfatte aftaler om gratis
adgang for ældre og gravide til hospitaler mod leverance af hospitalsudstyr, eller
aftaler med skoler om frafald af betaling til skolefond for udsatte børn.

Kravet til ansøgerne kunne være, at ansøgningen hviler på en dialog mellem partnerne
om, hvordan forsendelsen kan anvendes i og understøtte udviklingsprocesser lokalt. Der
skal ligge en progression i kravet, således at kravene ved første forsendelse til en
partner kan være forholdsvis begrænsede, og primært tjene til at spore nord og syd
partnerne ind på at tænke forsendelserne ind i en bredere udviklingssammenhæng.
Kravet ved efterfølgende forsendelser vil kræve mere konkrete planer for den
strategiske brug af udstyrsleverancer.
Anbefaling: GTS bør gentænke hvordan bevillingen bedst lever op til kravene om, at
bevillingen skal ligge inden for Civilsamfundspolitikken, hovedudfordringen ligger i
forhold til kapacitetsopbygning. Kravet om kapacitetsopbygning ændres til et krav om,
at forsendelsen indgår i en strategisk eller katalyserende sammenhæng, der rækker
udover, at forsendelsen blot dækker et umiddelbart behov.
Anbefaling: Det anbefales at GTS/DMRU udvikler en samlet strategi for, hvordan
ovenstående strategiske skift skal implementeres. En sådan strategi kan blandt andet
indbefatte:



5.6

Hjemmesiden opdateres i forhold til den nye tilgang og med brug af illustrative
eksempler på denne. Vejledningen for Genbrug til Syd tilpasses og fokus på brug
af puljen i en udviklingssammenhæng styrkes, og ansøgningsformater tilpasses,
Systematisk introduktion af denne nye tilgang gennemføres i form af møder, evt.
som del af ansøgningsworkshops, hvor de reviderede krav introduceres og
eksisterende ”good practices” præsenteres.

Læring og kapacitetsopbygning hos GTS brugerne

Fokus i denne sektion er primært på læring rettet mod GTS brugernes arbejde i Syd,
kurser og andre aktiviteter rettet mod oplysning og kommunikation er beskrevet i afsnit
6. GTS har gennemført en lang række læringsaktiviteter primært i form af; kurser,
rådgivning, årsmødet. Herudover indeholder GTS hjemmeside en række ressourcer der
kan understøtte læring.
GTS kursustilbud benyttes en meget stor del af GTS brugere. Kun godt en tredjedel 23
(38%) GTS brugere angav at de ikke har deltaget i kurser i den forløbne periode. 31
(52%) af respondenterne har deltaget i kurser omkring ansøgningsprocessen i GTS,
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herudover angiver 29 (48%) at de har deltaget i erfaringsudveksling med andre GTS
brugere. Kursusdeltagerne er generelt godt tilfredse med kvaliteten af kurserne. På
spørgsmålet Vi oplever at GTS kurser var professionelle og af høj kvalitet erklærede 17
(28%) sig meget enige, 24 (40%) som meget enige og yderligere 9 (15%) som temmelig
enige. Kun 6 (10%)var uenige og 4 (7%) meget uenige. Dette billede er med få
variationer identisk med svarene på at vi i høj grad har anvendt det vi lærte på kurset i
vores arbejde. Konkluderende kan det siges at GTS kurser vurderes som meget
relevante og umiddelbart anvendelige for GTS brugere.
Årsmødet er den mest besøgte begivenhed, hele 39 (65%) har deltaget i årsmødet.
Interviews af GTS brugerne tegnede da også et konsistent meget positivt billede af
årsmødet. Specielt muligeden for at dele erfaringer og lærer fra andre indenfor
rammerne af landegrupper blev fremhævet i stort set alle interviews.
Interviews med brugere tegner et billede af meget stor tilfredshed med kvaliteten af
rådgivningen, hurtig responstid ved skriftlig henvendelse samt stor imødekommenhed.
Bruger interviews pegede i retning af at rådgivningen primært retter sig mod
ansøgnings tekniske del af GTS arbejde. GTS stab medgav at dette i betydelig grad er
tilfældet når det gælder telefonisk og mail rådgivning, men at de mere
udviklingsorienterede sider altid berøres i rådgivning gennem fysisk møde.
Alle disse aktiviteter har bidraget til omstillingen i GTS siden 2013, og der er ingen tvivl
om at kursus og rådgivningsvirksomhed fortsat vil være vigtige læringsinstrumenter for
aktuelle og fremtidige GTS brugere. En fortsat progression i brugen af GTS, herunder
brugen af forsendelser i en mere strategisk sammenhæng bør understøttes af nye tiltag i
forhold til læring. Der er uudnyttede ressourcer i forhold til læring; dels gennem en
mere systematisk udnyttelse af viden og erfaringer blandt GTS brugerne, inklusiv de
brugere der aktuelt ikke benytter sig af GTS tilbud og dels ved at styrke eksisterende
processer i GTS i forhold til optimering af læring.
Kun godt en tredjedel 23 (38%) GTS brugere angav at de ikke har deltaget i kurser i den
forløbne periode. Hvor dette er begrundet angives; at de allerede har tilstrækkelig
erfaring, og at andre tilbud (CISU) bedre passer til deres behov. Disse begrundelser er
sammenfaldende med hvad der er angivet i interviews og peger i retning af at der er en
gruppe af mere ressourcefulde organisationer der ikke aktuelt har behov for de tilbud
der ligger hos GTS. Dette er ikke i som sådan et problem, men dele af denne gruppe
udgør en potentiel ressource for læring.
Eksempler på mulige mekanismer for gensidig læring indbefatter:





GTS introducerer og styrker erfaringsudveksling, eksempelvis årligt i øst- og
vest-Danmark. DMRUs rolle er primært at sikre input fra relevante GTS-brugere
med innovative tilgange til brug af puljen, samt at facilitere en
ideudvekslingsproces, snarere end at GTS er ansvarlig for læringsindholdet. GTS
kan i begrænset omfang understøtte læring med observationer fra tilsynsbesøg,
vurdering og afrapportering .
Der etableres en side på GTS hjemmeside med historier om ”good practices” til
inspiration. Denne redigeres af GTS, men med input fra GTS brugerne, og GTS
konsulenter, herunder fra tilsynsbesøg.
GTS nyhedsbrev anvendes til at understøtte læring og opbygge en kultur
omkring gensidig læring. Dette kan ske i form af korte præsentationer af ”good
practices”, eller læring fra ”fejltagelser”. Læring af en generel natur fra
tilsynsrejser kan ligeledes præsenteres.

18

Eksempler på systematisk brug af eksisterende processer til styrkelse af feedback og
læring:




Ansøgere får i forbindelse med såvel bevilling som afslag tilsendt vurderingen
fra GTS konsulenten. Dette vil stille lidt større krav til formuleringerne i
notaterne, men på baggrund af læsning af de aktuelle notater vurderes det ikke
at det vil være en væsentlig byrde. Udover at give direkte adgang til en udvidet
feed back understøtter dette transparens.
Formater for tilsynsrapporter styrkes i forhold til den udviklingsmæssige side,
aktuelt er hovedvægten i formatet på opfølgning på forsendelsen.
Tilsynsrapporterne udformes på engelsk og deles med såvel GTS brugere som
syd partnere.

Anbefaling: Det anbefales, at GTS systematisk understøtter brug af gensidig læring
blandt brugerne af GTS, samt gennemgår eksisterende procedurer for at sikre at disse
indenfor et realistisk ressourceforbrug understøtter læring.

6

Oplysning

6.1 Review af DMRUs oplysningsarbejde som strategisk grundlag
DMRU har prioriteret styrkelse af GTS oplysnings indsats. Det første tematiske review af
GTS omhandlede oplysningsarbejdet i regi af genbrug til Syd10. Reviewet indbefattede en
vurdering af den aktuelle situation for oplysningsarbejdet i GTS, dette indbefatte en
vurdering af oplysningsarbejdet i forhold til; aktører, medier, målgruppe,
budskab/fortolkningsramme. Analysen munder ud i beskrivelse af en konkret ramme
for det fremtidige strategiske arbejde.
Reviewet konkluderede at GTS brugere besidder en række styrker i forhold til at nå
grupper som anden u-landsoplysning ikke når, ligesom hoveddelen af
oplysningsarbejdet er udtryk ægte engagement og ildsjæle og endelig er det billigt. Disse
styrker modsvares af en række svagheder oplysningsarbejdet budskab siger meget lidt
om sammenhænge og fortolkningsrammen er ofte relateret til ”velgørenhed” og
”tragedie”, disse fortolkningsrammer fastholder billede af de mere eller mindre passive
modtagere af bistand. Reviewet spørger retorisk; hvor er den kompetente Afrikaner?
GTS oplysningsarbejde tager oftest udgangspunkt i forsendelsen og behovet for udstyr,
snarere end en beskrivelse af partners, de sammenhænge de arbejder i og hvordan
udstyret kan indgå i og bruges af aktivt agerende modtagere af forsendelserne.
Civilsamfund omtales sjældent. GTS informations arbejde kan på den måde være med til
at cementere eksisterende stereotype billeder.
Fremadrettet ser rapporten muligheder for at GTS brugerne kan udvikle mere og bedre
oplysningsarbejde, ambitionsniveauet bør være realistisk i forhold til de ressourcer og
den tid der er til rådighed – ”i er ikke som de andre – bliv ved med det”, og GTS
brugernes oplysningsarbejde skal ikke måles op mod de store organisationer eller
professionelle medieproduktioner. Fokus bør være på at bruge lidt flere tanker på at
tænke strategisk i forhold til planlægning og gennemførsel af oplysningsarbejdet samt at
sende de rigtige budskaber.
Ud fra denne ramme giver rapporten et bud på en skitse til en ny strategi for
oplysningsarbejdet i GTS regi. Skitsen har i betydelig omfang dannet grundlag for
Bent Nicolaisen; Oplysning, en hovedsag. En undersøgelse af Oplysningsarbejdet i regi
af Genbrug til Syd, Oktober 2013
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arbejdet med oplysningsarbejdet. Det har taget noget tid for GTS at få gang i
implementeringen af rapportens anbefalinger, men der er nu udviklet en klar tilgang til
støtten
til
oplysningsaktiviteter,
inklusiv
kursusmateriale,
professionelle
præsentationsfoldere der præsenteret GTS og det mellemfolkelige samarbejde som GTS
organisationerne indgår i.

6.2 Støtte til oplysning
31 respondenter (50%) i spørgeundersøgelsen har angivet, at de har fået støtte til deres
oplysningsarbejde i Danmark. For hovedpartens vedkommende (57%) var det primært
partneren og dennes arbejde generelt, man oplyste omkring. Forholdene i
modtagerlandet generelt var det primære sigte for 29% af organisationerne, mens selve
forsendelsen og udstyret ligeledes var det vigtigste i oplysningsindsatsen for 29%s
vedkommende.
Målgrupperne for oplysningsindsatsen er mangfoldige:








Baglandet i form af medlemmer, facebook venner, sponsorer, donorer,
potentielle bidragydere og samarbejdspartnere, mennesker der støtter
organisationerne, netværksgrupper, menigheder; frivillige som støtter deres
arbejde, indsamler materialer, hjælper med pakning.
Uddannelses- og sundhedssektoren i form af børn i forskellige aldersgrupper,
voksne, skoler, elever og studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner
(tekniske skoler, gymnasier, So-Su elever, pædagoger, pensionerede lærere,
pensionerede læger.
Offentligheden generelt i form af TV-seere, den danske befolkning både lokalt og
på landsplan, møde/eventdeltagere generelt.
Nærområdet i form af kommuner, borgere i lokalsamfundet, biblioteker,
højskoler, lokalbefolkning i foreningens nærområde, beboere på lokalcentre,
grupper i lokalbefolkningen i eget nærområde, avislæsere i lokalområdet.
Virksomheder og andre, der har givet støtte til partner-organisationens arbejde
og/eller indsamlet til containeren.
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Som diagrammet illustrerer, bruger de fleste, der får støtte, pengene til at producere
tryksager (63%), lave fotoreportager (50%) og holde foredrag (50%).
Under andet nævnes produktion af to fjernsynsudsendelser á 30 min.,
oplysningsvirksomhed på spejderlejre i forbindelse med pakning af en container, samt
opbygning eller opdatering af hjemmesider og facebook.

6.3

Rådgivning om oplysning og kommunikation

18 danske organisationer (30%) angiver, at de har modtaget rådgivning omkring
oplysning. Denne lave andel afspejler formodentlig GTS’s oplevelse af, at de danske
organisationer ikke i særlig høj grad er klar over, at
“Inspirerende, kyndig og venlig
der findes et sådant tilbud. Til gengæld er disse 18
hjælpsom vejledning”
yderst tilfredse, når de bliver spurgt om GTS har
ydet dem en professionel rådgivning af høj kvalitet
omkring oplysningsarbejdet: 50% er meget enige, 39% er enige, og 11% er temmelig
enige. Også når organisationerne bliver spurgt om de i høj grad har fået anvendt det de
fik
ud
af
rådgivningen
i
deres
”Vi kan simpelthen slet ikke undvære
oplysningsarbejde, scores der pænt: 4
GTS i det arbejde vi udfører.”
(22%) er meget enige, 11 (61%) er enige, og
3 (17%) er temmelig enige.
Ligeledes angiver 18 organisationer, at de har deltaget i GTS-kurser om kommunikation.
Kun en af disse 18 deltagende organisation angiver utilfredshed med kvaliteten af
kurset; resten er enige eller meget enige i, at kurset var professionelt og af høj kvalitet.
Den samme vurdering gælder i forhold til om organisationerne har fundet anvendelse af
det de lærte på kurset.
Observationer fra reviewkonsulentens deltagelse i et GTS oplysningskursus bekræfter
det overordnede vurdering af kurset. Kurset var bygget op omkring nogle centrale
budskaber om at sætte partnerne og modtagerne i centrum frem for GTS leverancen,
formidle historier om forandring og at det nytter og at GTS samarbejdspartners er
aktive borgere. Budskaberne var understøttet af simple eksempler på hvordan sådanne
historier bygges op og formidles. En klar styrke i kurset var at det samtidig med at det
formidlede en overordnet ramme for oplysningsarbejdet var meget praktisk orienteret i
forhold til brug af forskellige kommunikationsformer, Facebook, Film, hjemmesider og
foredrag – hvor deltagerne blev hjulpet med en kort skabelon.
GTS vurderer selv, at de endnu ikke systematisk har ramt den rette timing for at tilbyde
rådgivning i forhold til, hvornår organisationerne rent faktisk kan bruge det. De
overvejer nu at indføre det som krav, at organisationerne skal indsende en mere
uddybende beskrivelse og/eller modtage rådgivning/sparring, inden bevilling til
oplysning kan udløses.
GTS har udarbejdet en række små brochurer om GTS, som de danske organisationer kan
anvende i deres oplysningsarbejde, så alle ikke bruger tid og kræfter på den mest basale
del af oplysningen. De første brochurer er primært ’afrikanske’: med fotos og artikler fra
oplysningsmedarbejderens research-rejse til Afrika. GTS erkender selv, at der vil være
brug for en versionering af disse brochurer til andre geografiske sammenhænge.
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Anbefaling: For at styrke en mere strategisk kommunikation fra GTS brugerne
anbefales det at GTS organisationerne skal indsende en mere uddybende beskrivelse
og/eller modtage rådgivning/sparring, inden bevilling til oplysning kan udløses.

6.4 GTS ressourcer og informationsservice
Et nyt islæt for GTS er nyhedsbrevet, hvor det første blev rundsendt i juni 2016. Der er
planlagt fem nyhedsbreve om året, som bl.a. sendes ud som optakt til de tre
ansøgningsrunder og årsmødet. Nyhedsbrevet forventes at øge organisationernes brug
af GTS’s tilbud i form af rådgivning, kursusdeltagelse, etc. Tidligere var forventningen at
organisationerne selv
søgte information på
GTS’s
hjemmeside,
hvilket viste sig ikke at
holde
stik.
Informationen
skal
serveres mere direkte i
brugernes indbakker.
Indholdet
af
nyhedsbrevet omfatter
nyheder fra GTS, ’den
gode
historie’,
og
forklaring af buzzwords/jargon
fra
branchen.
Som nævnt har GTS fra
starten valgt at have en
hjemmeside adskilt fra
DMRU. Hjemmesiden
omfatter
både
information omkring
ansøgningsprocessen
og sagsbehandlingen, faglige sider, og redskaber til brug i oplysning, etc. Ti
respondenter (17%) i spørgeundersøgelsen angiver, at de slet ikke har brugt
ressourcerne på GTS’s hjemmeside. De øvrige besvarelser viser, at særligt temaet om
partnerskab har været brugt (57%), efterfulgt af kapacitetsopbygning (48%),
civilsamfundspolitik (45%) og materiale til årsmøderne (45%).
Man kan se et mønster, hvor organisationer der har deltaget i kurset om oplysning i
væsentlig højere grad bruger de tilgængelige videoer og redskaber til kommunikation
fra hjemmesiden.

7. Renoveringsværkstederne
Der er flere forskellige typer af renoveringsværksteder: To er produktionsskoler med
teknisk uddannelse af unge, et er jobcenter med aktiveringsprojekter, to er knyttet til
regionernes sygehusvæsen, og to er drevet af frivillige med en relation til den lokale
kommune.
Konteksten er derfor afhængig af den sektor det enkelte værksted er født ud af. Inden
for hospitalssektoren prioriteres genbrug til syd først efter internt genbrug, frasalg,
leverandøraftaler om tilbagelevering. Der findes flere private aktører på området, som
opkøber, renoverer (i varierende omfang) og videresælger (med/uden garanti) til syd.
Desuden kan fremvæksten af leasing af udstyr strukturelt ændre genbrugssektoren
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inden for hospitalssektoren i fremtiden. Inden for IT-sektoren, begrænses udbuddet af
computere til GTS mere af renoveringsværkstedernes manglende kapacitet til at
renovere end udbuddet af brugte computere. Computergruppen har planer om at
udvide, foreløbigt i Nordsjælland. Renoveringsværkstederne koordinerer og udveksler
udstyr internt imellem sig. Inden for uddannelsessektoren ser udbuddet af skoleudstyr
også ud til at være konstant. Med hensyn til cykler har Kalundborg fået etableret en
aftale med politiet i København omkring afhentning af hittegodscykler (allerede sorteret
i rimelig stand), hvor der heller ikke forventes at være nedgang i tilførslen af
hittegodscykler fra hovedstaden. Den institutionelle kontekst påvirker i høj grad
værkstedernes kapacitet og bæredygtighed: For de offentlige institutioner er GTS kun
en mindre del af organisationens virke, og nogle kunne formentlig fortsætte på 0bevillinger uden GTS (jobcenter), mens andre formodentlig ville omlægge fokus af
aktiviteterne (hospitalsgenbrug, produktionsskoler). De renoveringsværksteder, der er
båret af frivillig arbejdskraft, er derimod totalt afhængige af GTS. Det er væsentlig at
GTS løbende vurderer og tilpasser kapaciteten til de aktuelle behov.
Reviewet vurderer, at renoveringsværkstederne tilfører GTS en klar tillægsværdi, som
ikke kunne undværes. Tillægsværdien ligger på flere områder: Selve renoveringen af
udstyr giver en volumen, som de danske organisationer ikke selv ville kunne løfte;
værkstederne tilfører en teknisk faglighed, som udmønter sig i standardisering,
operationalisering af offentlige regulativer på affalds/miljøområdet og kvalitetssikring;
adgang til højteknologisk udstyr (fx hospitalsudstyr/røntgen/ultralyd), som de danske
organisationer ikke har kapacitet til at styre; en nuanceret institutionel, kulturel og
fysisk kontekstforståelse, som det tekniske udstyr spiller ind i (klima, temperatur, fugt,
energi, vedligehold, etc.), som påvirker bæredygtigheden og udviklingseffekten af
udstyret, og dermed er vigtigt at omsætte i tekniske krav til de danske organisationer;
værkstederne er desuden garant for en kontinuitet i adgangen til relevant og renoveret
udstyr.
Renoveringsværkstederne har kun i sjældne tilfælde direkte kontakt med partnerne i
syd eller slutbrugerne. Dette forekommer primært gennem tilsynsrejser og rejser, hvor
værkstederne forbereder eller følger op på forsendelse, installation, ibrugtagen/teknisk
træning samt etablering af vedligeholdelsesprocedurer af højteknologisk udstyr.
Rejserne bruges også til at følge op, hvis der efterfølgende er problemer med udstyret.
Disse rejser sikrer i høj grad den fortsatte relevans af værkstedernes tekniske
rådgivning.
Ifølge spørgeundersøgelsen har 48 danske organisationer (79%) gjort brug af
renoveringsværkstedernes tilbud: For 14 (29%) af disses vedkommende, kommer over
51% af medlemmerne/de frivillige fra det land der sendes udstyr til. Der er kun en
organisation i denne kategori, der ikke benytter sig af værkstedernes tilbud; 19
organisationer (ud af 22) har mellem 1-50% medlemmer/frivillige fra det land der
sendes udstyr til. Det tyder derfor på, at diasporaorganisationer i højere grad end andre
gør brug af renoveringsværkstederne. Derudover er der en overrepræsentation af
medlems- og venskabsforeninger samt lokalgrupper blandt værkstedsbrugerne.
Værkstederne udtrykker samlet set, at de ikke har kapacitet til at servicere flere
brugere, så det kan ikke være et krav, at alle GTS-bevillingshavere skal benytte
renoveringsværksteder.
Renoveringsværkstederne tilbyder fire typer services: Levering af udstyr, pakning af
udstyr, rådgivning omkring udstyr og forsendelse, og kvalitetssikring af udstyr som
organisationerne selv pakker.
Blandt de 48 organisationer har 41 (85%) fået leveret udstyr af værkstederne; 32 (67%)
har brugt værkstederne til pakning; 22 (46%) har fået rådgivning omkring udstyr og
forsendelse; og for 22 (46%) har værkstederne udført kvalitetssikring af udstyr de selv
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har pakket. De organisationer, der ikke har brugt værkstedernes tilbud, forklarer bl.a.
dette med den geografiske afstand (organisationen er hjemmehørende på Bornholm;
der er mere end 100 km til nærmeste værksted) eller ved at udstyret er for stort og
tungt til at transportere over store afstande (landbrugsudstyr, der bedst repareres i
modtagerlandet)).
10
danske
“Vi anbefaler at de kun pakker de ting vi
organisationer har gjort brug af alle fire
har aftalt, og giver os mulighed til at
services; 12 organisationer har gjort brug af
gennemgå pakkeliste før tingene bliver
tre services; 15 organisationer har gjort
sendt.”
brug af to services; mens 11 har brugt én
service (indsamling eller kvalitetssikring).
“Kvaliteten kan være svingende fra
renoveringsværksted,
mest i forbindelse
På spørgsmål om kvaliteten og udbyttet
med
renovering
af cykler.”
af renoveringsværkstedernes tilbud, er 38
ud af 48 danske organisationer enige (38%)
eller meget enige (42%) i, at renoveringsværkstederne har ydet dem en professionel
hjælp og støtte af høj kvalitet. Ni organisationer (19%) er ’temmelig enige’, og en
organisation er meget uenig (2%). De forklaringer der anføres, handler mest om
menneskelige fejl på værkstederne hos frivillige eller personale, og en enkelt
bemærkning om manglende kommunikation med organisationen, som dog opvejes af
andre positive bemærkninger. Fra værkstedernes side understreges vigtigheden af, at
’den gode samtale’ allerede starter meget tidligt i processen – helt fra starten af
planlægningen af forsendelsen.
“Værkstederne har en uvurderlig viden og kan
kvalitetssikre vores sendinger.”
“Vi havde en fin personlig kontakt med
værkstedet (MulticCenterSyd (red.)) .”
“… har i mange år haft et særdeles fint
samarbejde med Computergruppen Holbæk.”
(4%) eller meget uenige (2%).

Den samlede vurdering fra de
danske organisationer i forhold til
om de efterfølgende har anvendt
hjælpen
og
støtten
fra
renoveringsværkstederne i deres
arbejde, er 34 organisationer meget
enige (38%) eller enige (33%).
Elleve organisationer er ’temmelig
enige’ (23%), mens tre er uenige

Generelt må det konkluderes, at renoveringsværkstederne får en overordentlig positiv
tilbagemelding fra de danske organisationer, der bruger dem.
Renoveringsværkstedernes eget bagland udgøres i vidt omfang af personale, unge
under uddannelse /i aktivering og/eller frivillige på værkstederne. Der ligger her et
oplysningspotentiale, som på værkstederne kunne bruges i forhold til globale og lokale
affalds- og miljøproblematikker, og mere udpræget i forhold til uligheds- og
udviklingsproblematikker. Nogle værksteder laver egentlig oplysningsvirksomhed
gennem undervisning, foredrag, etc. Generelt virker det mindre systematisk, hvordan
dette gribes an. RV er omfattet af GTS kommunikationsstrategien, og GTS har i tankerne
at tilbyde et kommunikationskursus, der er mere målrettet RV, da de har andre behov
end brugerne. Ifølge GTS har RV udtrykt tilfredshed med at kunne bruge de nye trykte
foldere, som de kan bruge over for deres samarbejdspartnere. Men ellers er
værkstedernes oplysningsindsats meget afhængig af deres mandat, fx om de skal lave
oplysning målrettet kommuner eller andet.
Samarbejdet mellem renoveringsværkstederne er tæt, personligt/venskabeligt og
velfungerende. Der afholdes værkstedsmøder omkring hver ansøgningsrunde, på det
seneste med deltagelse af GTS-sekretariatet i alle møderne. Her udveksles erfaringer,
koordineres udstyrsleverancer, og findes løsninger på problemer (fx lager, transport)
med fælles hjælp og samarbejde. Standarder for renovering og krav til udstyr afstemmes
også her. Relationen mellem værkstederne og GTS-sekretariatet får ros fra begge sider.
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8

Muligt samarbejde med Diaspora Programmet

Der er et vist overlap og mulighed for samarbejde mellem GTS og det Danida
finansierede Diaspora Program administreret af Dansk Flygtningehjælp (DRC).
Diasporaprogrammet er etableret for at involvere og styrke Somali og den Afghanske
diaspora i Danmark i udvikling og genopbygning i deres hjemlande. Det er muligt at
søge om støtte til projekter på op til 400.000. Diaspora Puljens mandat er fokuseret på
opbygning af kapacitet hos Diasporagrupper i Danmark. Der er ikke et formelt krav om
at diaspora organisationer skal understøtte kapacitetsopbygning hos Afghanske og
Somaliske partnere. Erfaringen er tilsyneladende meget lig GTS erfaring,
kapacitetsopbygning finder sted i nogle tilfælde men ikke altid. DRC understøtter
kapacitetsopbygning primært i forhold til projekt administration gennem deres
kontorer i de to lande.
Der har hidtil ikke været et formaliseret samarbejde mellem GTS og Diaspora
Programmet, men diskussioner mellem medarbejdere fra de to puljer. Herudover har
begge organisationer hvor relevant henvist til hinandens faciliteter. Der har på det
seneste været indledende møder om at styrke og muligvis formalisere samarbejdet.
Diskussion af mulige samarbejdsområder har indbefattet, samarbejde om kurser, hvor
Diaspora Programmet overvejer at åbne op for bredere deltagelse fra deltagere udenfor
de to mål lande, en brug af støtte til monitorering fra DRCs tilstedeværelse i Somaliland
har ligeledes været diskuteret.
Der er en interesse fra DRC i at gå videre med samarbejdet, men samtidig også en
erkendelse af at der er betydelige potentielle problemer i forhold til brug af DRCs
tilstedeværelse i Somalia. Dette indbefatter mulige interesse konflikter, begrænset DRC
kapacitet etc. DRC er velvillige overfor at undersøge hvordan disse forhindringer evt.
Kan overvindes.
Udover det konkrete samarbejde så ligger der muligheder for gensidig læring og
muligvis udvikling af fælles initiativer.
Anbefaling: Det anbefales at GTS fortsætter diskussionerne om mulige
samarbejdsflader med Diaspora Puljen såvel i forhold til arbejdet i Danmark som i Syd.
Hvis det er muligt at ”udlicitere” monitorering i Somalia og Afghanistan så bør GTS sikre
at læring fra disse programmer fastholdes i GTS.

9

GTS organisatorisk set-up

9.1 DMRU som vært
Ved overførslen af GTS fra MS til DMRU i 2013 var der fra det tidligere review
opmærksomhed på i hvert fald to felter relateret til det organisatoriske værtskab og setup: Det ene var DMRUs profil som kirkelig paraplyorganisation. Som en del af alle
interviews med de danske organisationer
”Vi synes at GTSs varetagelse har været et
blev der spurgt til organisationernes
stort løft professionelt set ift MS”
tanker i forhold til, at det er en kristen
organisation, der står for forvaltningen af puljen. Langt hovedparten af
interviewpersonerne havde ikke gjort sig nogen særlige tanker om konsekvenser for
puljeforvaltningen.
Diasporaorganisationerne
og
de
diaspora-dominerede
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organisationer skilte sig ikke ud fra de øvrige organisationer på dette punkt. Meget få
interviewpersoner, og ingen med diasporabaggrund, havde i forbindelse med skiftet fra
MS til DMRU overvejet konsekvenserne for puljen. Uden undtagelse fandt
interviewpersonerne, at puljen bliver professionelt administreret uden skelen til
religiøst tilhørsforhold. Denne opfattelse bekræftes af, at de syv DMRU medlemmer, som
også optræder som bevillingsmodtagere under GTS, med en mulig undtagelse, også
modtog bevillinger, da MS administrerede puljen. Der er således ikke sket en øgning af
antallet af DMRU medlemsorganisationer, der modtager GTS bevillinger.
Spørgeskemaundersøgelsen bekræfter resultatet fra interviewene. Dette giver sig bl.a.
udtryk i, at 47 (78%) respondenter i spørgeundersøgelsen har givet udtryk for, at den
samlede hjælp og støtte fra GTS helt overordnet har været yderst tilfredsstillende; 7
(12%) er temmelig enige i dette; mens et meget lille antal på 6 (10%) er uenige eller
meget uenige. Tilsvarende vurderinger er blevet givet i individuelle interviews.
Denne vurdering understøttes endvidere af, at 53 organisationer (89%) er enige eller
meget enige i, at den samlede hjælp og støtte fra GTS har været brugbar i deres arbejde.
En beskeden del på fem organisationer (9%) er uenige eller meget uenige i dette.
Det andet felt var den negative erfaring fra MS-tiden, hvor GTS organisatorisk levede sit
eget liv i MS som en satellit uden strukturel sammenhæng til udviklingsfagligheden
inden for organisationen. Fra ledelsens side i DMR-U var det således et valg fra starten,
at GTS ikke skulle etableres som en egen silo-dannelse, men integreres fagligt og
administrativt i organisationens øvrige virke. Dette synes at fungere rigtig godt med et
win-win til begge sider, og vil være vigtigt at fastholde som grundprincip, selvom der
kan forekomme forslag til detailjusteringer.

9.2 Sagsbehandling og administration
GTS bemandingen på sekretariatet består af en ansvarlig GTS-koordinator (30
timer/uge), en kommunikationsmedarbejder (5,5 time/uge til kommunikation, 11
timer/uge til sagsbehandling og administration) og en regnskabsassistent (15
timer/uge). Grundet nedskæringer i 2015 er arbejdsopgaver og timer fra en tidligere
administrativ medarbejder fordelt på de tilbageblevne tre GTS-tilknyttede
medarbejdere.
Rolle- og ansvarsfordelingen er vurderet til i høj grad at matche de individuelle
medarbejderes kompetencer og baggrund, selvom der er enkelte arbejdsopgaver, som
synes at stikke ud i forhold til den enkeltes arbejdsgang, og som medarbejderen synes at
være overkvalificeret til. Men da der formodentlig ikke er volumen nok til at lægge ud til
f.eks. en studentermedhjælp, eller da arbejdsopgaverne ligger naturligt i en større
samlet arbejdsgang, virker der ikke umiddelbart til at være andre mere effektive eller
besparende fordelingsmuligheder.
Arbejdsgange i ansøgningsproces og sagsbehandling er detaljeret beskrevet og dermed
dokumenteret i et omfang, der sikrer succession og institutionalisering af hele
sagsbehandlersystemet.
Regnskabsafdelingen er for nylig gået over til at bruge Navision, men DMRU har valgt
ikke at tilkøbe projektmoduler, da DMRU for nogle få år siden har ladet udvikle en større
projektdatabase sammen med DH, som anvendes af både DMRU og GTS. Denne database
kan tilgås af såvel koordinator, konsulenter og regnskabsafdelingen, og bruges derfor
som centralt dokumentations- og styringsredskab i sagsbehandlingen. Selvom den har
visse systemmæssige begrænsninger, og ikke er kompatibel med Navision (hvilket
betyder, at regnskabstal skal indtastes manuelt med fare for fejlindtastninger), har
DMRU valgt at fortsætte med databasen grundet den store investering. Dette synes
fornuftigt og omkostningsbevidst.
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Betalingsprocessen under GTS følger principper med adskillelse mellem roller omkring
indstilling af bevilling/omkostning og to adskilte godkendelser af selve betalingen
(økonomisekretær og sekretariatsleder). Ellers er DMRUs økonomisekretær kun i
mindre involveret i GTS regnskabsaflæggelse, primært omkring afslutning af
årsregnskab og budget, budgetmonitorering og afrapportering i forhold til
Udenrigsministeriet.

9.3 Ansøgningsprocessen
I ansøgningsfasen har kommunikationsmedarbejderen den primære ’hotline’-kontakt til
de danske organisationer. Ved mere tekniske/udviklingsfaglige spørgsmål varetages det
af GTS koordinatoren. Udover GTS koordinatoren og fornyligt også
kommunikationsmedarbejderen, involveres DMRUs øvrige faglige konsulenter også i
sagsbehandling og vurdering af ansøgninger med udarbejdelse af indstillinger til
godkendelse eller afslag. Der er sat en standard på to timer per ansøgning, hvilket af
konsulenterne vurderes til at holde i gennemsnit. Visse ansøgninger tager længere tid,
andre meget kortere tid. Der registreres ikke timer på den enkelte sag, men kun på
arbejdsopgaven som helhed. Generelt er konsulenterne glade for at bidrage til
vurderingen af GTS ansøgninger, da de dels har en udviklingsfaglighed at bidrage med,
dels ser det som ’et frisk pust’ at stifte bekendtskab med disse andre typer af
organisationer og aktiviteter end hvad de normalt er involveret i. Det ser generelt
fornuftigt ud.
Når alle ansøgninger er behandlet, afholder konsulenterne et sparingsmøde hvor
tvivlsspørgsmål bliver vendt. På baggrund af dette tages den endelige beslutning om
bevilling: Grundet de beløbsmæssigt begrænsede bevillinger i GTS ligger
bevillingskompetencen hos sekretariatslederen i samarbejde med GTS-koordinatoren –
og efter den faglige indstilling fra konsulenterne – i overensstemmelse med DMRUs
generelle myndighedsregler. Også dette virker formålstjenligt.
Fra brugerside opleves ansøgningsprocessen hos GTS overvejende positivt, selvom der
fortsat synes at være rum for større brugervenlighed: 26 respondenter (43%) indikerer
at ”ansøgningsprocessen hele vejen igennem har været enkel, overkommelig og let
forståelig”; 18 (30%) er temmelig enige;
”Vi savner stadig, at der kan ansøges på
mens 16 (27%) er uenige eller meget
engelsk, så partneren kan være med.”
uenige.
”Ansøgningsskemaet er forståeligt og let at bruge” for 32 (54%) respondenter
(enige/meget enige); 15 (25%) er enige,
”GTS er super venlige og hjælpsomme.
mens 13 (21%) er uenige eller meget uenige i
Dog er procedurerne meget
dette. Også her synes der at være rum for
bureaukratiske
(for meget red Ribon)”
optimering.
Ni (15%) respondenter er uenige eller meget uenige i, at ”begrundelser og betingelser i
bevillingsbreve har været nyttige og let forståelige”, mens 12 (20%) er temmelig enige og
39 (65%) er enige eller meget enige heri.
Brugervenligheden i ansøgningsskemaet skal vejes op mod dels at sikre at forsendelsen
lever op til kravene i vejledningen, herunder at de på relevant vis bidrager til
udviklingsprocesser i syd. Det er ligeledes vigtigt at selve forsendelsen, i forhold til
indhold, fragt, told og modtagelse er vel planlagt for at sikre at hverken den danske eller
modtagerorganisationerne bliver bragt i en uhensigtsmæssig situation med potentielle
negative økonomiske konsekvenser. I afsnittet om kapacitetsopbygning er det anbefalet
at ansøgningsskemaet revideres i forhold til den foreslåede ny tilgang, ligesom det er
fornuftigt at GTS fortsat revidere ansøgningsformater på grundlag af erfaringer og input
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fra brugerne, men bortset herfra så er den samlede vurdering at ansøgningsformatet er
relevant og ikke unødig kompliceret. Vanskelighederne for visse brugere må derfor
klares gennem vejledning og ikke grundlæggende revision af skemaet.

9.4 Årshjulet
Da MS var vært for GTS, praktiserede man løbende sagsbehandling og godkendelse af
ansøgninger på basis af en ’forhåndsreservering’ af forsendelser/containere i
begyndelsen af året. DMR-U omlagde dette system til et system med tre
ansøgningsrunder om året. På baggrund af færre ressourcer fremadrettet har GTS
sekretariatet rejst spørgsmålet om muligheden for at skære dette ned til to runder om
året. Dette kan der være forskellige perspektiver på, som her skal udfoldes lidt.
Ønsket om at indskrænke antallet af ansøgningsrunder kommer fra GTS sekretariatet ud
fra antagelsen om, at en koncentration af ansøgninger og de relaterede administrative
arbejdsopgaver i to årlige runder vil gøre sagsbehandlingen mere effektiv. Hver runde
har sine ’opstartsomkostninger’ med registreringer, administrative screeninger,
parkering af øvrige opgaver. Fx at registrere 15 flere ansøgninger oveni en rundes
normale 30 formodes at blive oplevet som mindre belastende, end at starte en helt ny
(3.) runde. Mentalt opleves det at starte en runde op som belastende. Fordelen for
medarbejderne på GTS sekretariatet kunne være, at der blev frigivet mere koncentreret
tid imellem ansøgningerne, som enten kunne vies til faglige aktiviteter (rådgivning,
kurser, oplysning, etc.) eller frigive tid til ikke-GTS opgaver (såfremt der er et behov for
det).
Fra brugerside må en indskrænkning af antallet af runder antages at opleves som en
serviceforringelse. For de danske organisationer og deres partnere er det optimalt med
så mange runder som muligt eller ingen runder overhovedet: Organisationerne baserer
sig primært på frivillig arbejdskraft, som bedst imødekommes med en større fleksibilitet
end hvis der var tale om ansat personales arbejdskadence; en fleksibel tilpasning til
partnernes aktiviteter og projekter i syd kan desuden understøtte en større effekt ude.
Renoveringsværkstederne udgør den egentlige ’driftsorganisation’ i GTSs set-up: Her vil
et hensyn om en stabil ’produktion’ – indsamling, renovering, oplagring, pakning – i
meget stor grad blive modarbejdet af en indskrænkning af antallet af runder. Der vil
blive lagt et større uhensigtsmæssigt pres på værkstedernes lagerkapacitet.
Muligheden for at indføre løbende ansøgning, sagsbehandling og bevilling, som i MS’s
tid, møder nogen modstand i GTS sekretariatet bl.a. med baggrund i at det vil
besværliggøre planlægning og styring af belastning og ressourcer gennem året.
Omvendt kunne det have den fordel, at belastningen på den enkelte medarbejder
formodentlig ville blive mere jævnt spredt ud som en løbende daglig/ugentlig opgave,
der lå som en fast tidsmæssigt begrænset procedure, der så ikke ville blokke hele dage
og uger for andre opgaver. Ud over disse administrative overvejelser er et vigtigt
argument mod løbende ansøgninger, at sammenligneligheden og sikringen af en
standardiseret vurdering af ansøgningerne vanskeliggøres. Endelig risikerer man med
løbende ansøgninger i en situation med begrænsede ressourcer, at det bliver et “først til
mølle princip”, der bliver gældende, hvor puljen risikerer at løbe tør for midler midtvejs
gennem året.
Anbefaling: Antallet af ansøgningsrunder bør ikke indskrænkes fra de nuværende tre.
Det kan heller ikke anbefales, at GTS afskaffer ansøgningsfrister og genindfører løbende
sagsbehandling.
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9.5 Implementering
Når en ansøgning er indstillet til bevilling vurderer, økonomimedarbejderen budget og
særligt indhentning og valg af tilbud fra speditører. Med hensyn til udviklingsfaglige
spørgsmål er det GTS koordinatoren; og kommunikationsmedarbejder tager sig af
rådgivning om oplysning. Teknisk rådgivning og assistance overgår nu til
renoveringsværkstederne, som organisationerne kan kontakte efter eget valg. En del har
allerede kontakt inden de ansøger, hvilket er optimalt.
Fordelingen og arbejdsgangene virker hensigtsmæssigt, og en ’one-stop’ model vurderes
ikke til at kunne optimere arbejdsflowet eller kvaliteten af rådgivningen.

9.6 Afrapportering og afslutning
En bevilling forudsættes at kunne afsluttes og afrapporteres inden for syv måneder.
Organisationer sender slutrapport og (u-revideret) regnskab til regnskabsafdelingen, og
når alle dokumenter er modtaget (ofte efter gentagne rykkere), overgår godkendelsen til
den faglige konsulent, der oprindeligt behandlede ansøgningen.
Rykkerprocessen kan forekomme forstyrrende for regnskabsmedarbejderen, men ligger
centralt i sagsgangen, så det vil ikke være hensigtsmæssigt at flytte den et andet sted
hen.
For de faglige konsulenter kan slutgodkendelsen opleves forstyrrende og tidskrævende:
Mentalt skal konsulenten genopfriske og genlæse en ansøgning fra måske 8 måneder
siden, og hvor vedkommende ikke i mellemtiden har haft nogen kontakt med
organisationen. Der er afsat ca. en halv time til en godkendelse. Om dette holder, vides
ikke. Der kan være et læringsperspektiv her for organisationerne, i de tilfælde hvor
konsulenterne giver faglige kommentarer og feedback til organisationen, og evt.
udbeder sig en revideret og opdateret slutrapport. Om organisationerne oplever det
som læring – eller som administrative krav – vides ikke.
For at understøtte læring på tværs, rapportering til Udenrigsministeriet samt
simplificere rapporteringen for brugerne er det blevet forslået at overgå til en
elektronisk afrapportering der direkte er knyttet til GTS database.
Anbefaling: GTS kunne undersøge eller på forsøgsbasis prøve at lade GTS
koordinatoren være den centrale ’godkender’ eller screener i forhold til afrapportering,
så det kun er problematiske sager der sendes videre til de øvrige konsulenter.
Anbefaling: GTS kunne undersøge om det er muligt at overgå til elektronisk
afrapportering med et mål om at forsimple afrapporteringen for brugerne samt styrke
læring på tværs og forbedre afrapportering til Udenrigsministeriet.

9.7 Tilsynsbesøg
DMRU gennemfører regelmæssigt tilsynsbesøg hos GTS brugernes syd-partnere. Dette
sker i hovedsagen som led i DMRUS øvrige tilsynsarbejde hvor der sættes et begrænset
antal dage til side til GTS tilsyn, denne tilgang er klart omkostningseffektiv.
Begrænsningen i denne praksis er selvsagt at GTS geografiske fokus ikke nødvendigvis
er sammenfaldende med DMRUs. I enkelte tilfælde er der på grund af særlige behov
blevet gennemført separate GTS tilsynsbesøg. For at dække diversiteten i GTS støtte vil
der fremadrettet være øget behov for at gennemfører tilsynsbesøg udenfor DMRU fokus
lande. Erfaringen fra hidtidige tilsynsbesøg er at den egentlige kontrol med forsendelsen
og distribution sjældent er en større udfordring, egentlig kontrol bør fortsat være en del
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af besøgene, men vægten bør ligge på den udviklingsmæssige brug af forsendelserne. I
lyset af anbefalingen om at styrke den katalyserende funktion af forsendelser vil der i
den nærmeste fremtid være et behov for styrkelse af GTS medarbejdernes kendskab til
god praksis indenfor disse områder. Et hidtil uudnyttet potentiale i forhold til
tilsynsbesøgene er at knytte disse til kapacitetsopbygning af partnere. For at sikre
fortsat fuld ejerskab hos GTS brugere er det afgørende at der er en dialog med disse om
formål og indhold i kapacitetsopbygningen. Temaer med relation til omstillingen fra
kapacitetsopbygning til katalysator kunne være oplagte, men også områder som
ansvarlighed og gennemsigtighed i relationen mellem partnere, modtagere og
slutbrugere samt basal støtte til organisations udvikling kunne være relevant.
I forbindelse med samtlige tilsynsbesøg udfærdiges en tilsynsrapport. Til trods for at
rapporterne skrives i et standard format, så er omfang, niveau og sprog (engelsk/dansk)
temmelig varieret. Dette skyldes delvist de forskellige situationer, det er ikke alt der
indbyder til lige mange kommentarer, men er tilsyneladende også person afhængighed.
Dette er ikke unaturlig, men en lidt større ensartethed i forhold til hvad rapporten
omhandler ville være nyttig.
Det er ikke klart hvem rapporten er rettet mod og hvordan denne understøtter læring i
GTS, blandt GTS brugere og partners. I flere interview beklagede GTS brugerne sig over
at de ikke havde set rapporter fra tilsynsbesøg.
Genbrug til Syd har indgået et samarbejde med ViewWorld. Det betyder, at alle GTSbrugere har adgang til et system, hvor man med en smartphone eller tablet kan taste
oplysninger fra et projekt ind. Der er en række potentialer fremadrettet i brugen af
denne i forhold til monitorering af udstyr.
Anbefaling: GTS bør udvikle en strategi for hvordan læring fra tilsynsrejser anvendes
og deles. Tilsynsrapporter bør altid gøres tilgængelige for GTS brugere og partnere. For
at dette skal være muligt skal alle rapporter udfærdiges på engelsk.
Anbefaling: GTS bør styrke den strategiske brug af tilsynsbesøgene både i form af et
større fokus på læring hos GTS og GTS brugere/partnere herunder brug af tilsynsbesøg
til understøttelse af kapacitetsopbygning hos syd-partnerne.

10 Konklusion
GTS været gennem en større omstillingsproces i den igangværende bevillingsperiode.
Dette har indbefattet en tilpasning til et kraftigt reduceret budget, samt en tilpasning til
kravene i Udenrigsministeriets Civilsamfunds Strategi/Politik. Reviewrapporten tegner
et billede af, at DMRU har været succesfuld i denne omstilling og i forvaltningen af
puljen. Der er en meget høj bruger tilfredshed med GTS, hvilket er ikke så lidt af en
præstation, i et nedskærings scenarie og givet modstanden som omlægningen i blandt
brugerne blev mødt med.
GTS har været i stand til at nå og fastholde målgrupper der ligger udenfor det etablerede
ulandsmiljø.
GTS
har
en
repræsentativ
dækning
i
forhold
til
befolkningssammensætningen på regioner. GTS brugergrupper er sammensat, men
indbefatter grupper der ikke nås af de øvrige Danida finansierede civilsamfunds
modaliteter. Diasporaorganisationer er meget vel repræsenteret, hvilket er i
modsætning til situationen i andre modaliteter.
GTS er nået langt i forhold til opfyldelse af principperne i civilsamfundspolitikken. GTS
implementeres nu af danske civilsamfundsorganisationer med deres partnere i syd.
Partnerskaber danner grundlag for samarbejdet. Der er en god forståelse blandt
brugerne af rationalet og brugen af partnerskaber. Karakteren af partnerskaberne
varierer, men relationerne fremstår i hovedsagen som sunde og rimeligt ligeværdige.
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Civilsamfundspolitikkens fokus på kapacitetsopbygning har vist sig som en udfordring i
forhold til implementeringen. De oprindelige forventninger til GTS på dette område har
været urealistisk høje og ikke modsvaret af ressourcer til at implementere egentlig
kapacitetsopbygning. GTS har ikke været i stand til at udvikle en klar tilpasset strategi
på området. I denne situation har kapacitetsopbygningskonceptet vist sig vanskeligt
tilgængeligt og omsættelig i praksis for en meget stor del af brugerne af GTS. På trods af
denne situation har en del GTS brugerne udvist en stor opfindsomhed i at bruge
forsendelser strategisk, i forhold til styrkelse af partner og slutbruger eller i fortaler
lignende aktiviteter. Det anbefales at GTS fremadrettet arbejder med at styrke sådanne
tilgange hvor forsendelserne understøtter lokale forandringsprocesser der rækker
udover blot og bare at sikre nyttigt udstyr.
DMRU har udviklet nye systemer for implementeringen af GTS. Der er generelt stor
tilfredshed blandt brugerne med GTS administration. Reviewets gennemgang af
administrative procedurer konkluderer ligeledes at procedurer, formater og
administrativ praksis er fuldt ud tilfredsstillende. Fremadrettet peger reviewet på
uudnyttede potentialer for at styrke læring som en integreret del af administrationen af
GTS som GTS bør arbejde med at integrere i organisatoriske processer.
Den samlede vurdering er således at DMRU har været i stand til at gennemføre de
krævende omstillinger samtidig med, at de har administreret puljen på fuldt forsvarlig
vis og til brugernes tilfredshed.
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