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1. Indledning
BAGGRUND

Siden midten af 1970erne har Udenrigsministeriet
givet økonomisk støtte til, at danske foreninger kan
sende brugt udstyr til samarbejdspartnere i udviklingslandene. Fra 1990 har denne støtte været samlet
i ’Udenrigsministeriets puljeordning til renovering
og forsendelse af brugt udstyr’, i daglig tale Genbrug
til Syd (GTS). GTS-puljen forvaltes efter aftale med
Udenrigsministeriet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og er en bevilling, der er optaget på den årlige finanslov vedtaget af Folketinget.

SÆRLIG ROLLE

GTS-puljen er kun en lille del af det samlede danske
udviklingssamarbejde, men alligevel spiller den en
særlig rolle. Erfaringerne har vist, at støtteordningen
appellerer til mindre foreninger i Danmark, hvor man
gerne vil give en konkret og umiddelbar støtte til
lokale organisationer i udviklingslandene, der typisk

ikke har mange andre muligheder for støtte til deres
arbejde. Begge steder er indsatsen med til at engagere en stor andel af frivillige. GTS-puljen er ligeledes
relevant for organisationer, der har et større etableret
udviklingsarbejde, hvor udstyret kan være et nyttigt
bidrag til udviklingsarbejdet.

POTENTIALER

Sammenligner man GTS med andet dansk udviklingssamarbejde, rummer puljen store potentialer, blandt
andet fordi den formår at involvere grupper, som ellers
ikke deltager i dansk udviklingsarbejde. Samarbejdet
omhandler meget håndgribelige aktiviteter, hvor man
kan opleve, at udstyret gør en tydelig forskel for fattige
mennesker. Og forsendelserne kan være en konkret
håndsrækning til dygtige og engagerede mennesker,
som har masser af idéer og viden, men mangler konkrete ressourcer i deres arbejde for bedre vilkår for
fattige mennesker.

GRUNDLAGET FOR ORDNINGEN
GTS baserer sig på en række antagelser, der kort kan sammenfattes i følgende punkter:
›› I de fleste udviklingslande har lokale civilsamfundsgrupper en vigtig rolle at spille i at forandre
og forbedre vilkårene for fattige mennesker. Ofte er der idéer og engagement som – hvis koblet
med erfaringer og organisering – kan skabe forbedringer i lokalsamfundet.
›› Men adgangen til økonomiske ressourcer, herunder til anskaffelse af det rette udstyr (f.eks. skolemøbler eller hospitalssenge), er ofte en alvorlig hæmsko for at realisere dette lokale potentiale
i form af f.eks. bedre folkeskoler eller sundhedsklinikker.
›› Den teknologiske og velfærdsmæssige udvikling i Danmark indebærer, at fuldt anvendeligt
udstyr tages ud af brug, selvom det langt fra er udtjent. Med en relativt begrænset indsats for at
klargøre og kvalitetssikre udstyret kan det fint anvendes adskillige år frem.
›› Særligt udgiften til forsendelse af udstyret forhindrer imidlertid, at udstyret kan nå frem til
ovennævnte lokalsamfund, hvor det har en meget høj brugsværdi.
›› Fordi ordningen primært bygger på frivillige kræfter, og omkostninger til forsendelser er relativt
lave (oftest ca. 100.000 kroner per bevilling), betyder det, at GTS for få midler kan skabe positive forandringer og det godtgør, at Udenrigsministeriet anvender en lille del af midlerne til dansk
udviklingssamarbejde til dette formål.
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FORPLIGTELSER

Trods gode intentioner må foreninger med interesse
for GTS-puljen gøre sig klart, at opgaven også involverer forpligtelser. Mange års erfaringer med forsendelserne har vist, at forsendelserne ikke kan stå alene:
de skal indgå som en del af et bredere samarbejde
mellem den danske forening og partneren i Syd. En
del foreninger har måttet sande, at der skal leveres
en del papirarbejde, f.eks. for at forsendelserne kan
indføres toldfrit i det pågældende udviklingsland. Det
kan ligeledes være tidskrævende at skulle koordinere
logistikken omkring forsendelsen.

FORMÅLET MED DENNE VEJLEDNING

Denne vejledning beskriver den overordnede ramme
for GTS-puljen. Har I et eksisterende samarbejde med
en partnerorganisation i et udviklingsland, og har I
konkrete planer om indsamling, renovering og forsendelse af udstyr, så fortæller de følgende sider om målsætninger, ansøgningskriterier og støttemuligheder.
Derudover berøres kort den rådgivning og det fællesskab med andre brugere, som ordningen tilbyder.
Teksten indeholder ikke de mere konkrete informationer vedr. logistik, ansøgningsproces og praktiske foranstaltninger. Information om disse samt eksempler
kan I finde på hjemmesiden www.genbrugtilsyd.dk
eller høre mere om ved henvendelse til sekretariatet.
Vær opmærksom på, at en bearbejdet udgave af
denne vejledning er oversat, så I kan dele denne med
jeres samarbejdspartner. Find oversættelse på
www.genbrugtilsyd.dk/english.
Husk altid at tjekke www.genbrugtilsyd.dk/vejledning
for at sikre, at I har den seneste udgave af denne
vejledning.

Foto: Mit Syddjurs Humanitære gruppe
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2. Mål
Folketinget har vedtaget, at ”målet med Danmarks
udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og
fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig
udvikling, fred og stabilitet.”
GTS er en del af det danske udviklingssamarbejde. Derfor er alle bevillinger underlagt reglerne for
dansk udviklingssamarbejde. Særligt gælder det, at
Genbrug til Syd er en del af den støtte, Udenrigsministeriet yder gennem danske foreninger, den
såkaldte civilsamfundsstøtte. GTS-bevillinger skal
derfor efterleve de samme krav, der gælder for andet
dansk udviklingssamarbejde gennem danske organisationer.

Det er vigtigt for GTS-brugere at vide hvilke overordnede forventninger, der er til GTS, selvom det ikke er
mål, som den enkelte GTS-ansøgning skal forfølge og
rapportere på. Det forventes f.eks. ikke, at en forsendelse, der modtager støtte fra GTS, skal redegøre for,
hvor mange færre fattige, der fremover vil være som
resultat af det fremsendte udstyr. Men det er vigtigt for
GTS-brugerne i Danmark og de lokale partnere at vide,
at ordningen ses som et bidrag til, at der bliver færre
fattige i det pågældende lokalsamfund.
Her præsenteres de fire overordnede mål for Genbrug
til Syd. Disse generelle mål danner baggrund for de
mere konkrete kriterier, som den enkelte ansøgning
bliver vurderet på. Afsnit 4 omhandler hvilke konkrete
kriterier, der anvendes til at vurdere ansøgninger.

”Det danske civilsamfund, fra de store internationalt forbundne organisationer
til de mindre, lokalt forankrede foreninger, udbreder danske kerneværdier om
foreningsarbejde, organisering, demokrati og menneskerettigheder. De
bidrager med faglighed, organisatorisk og teknisk viden og erfaring, som de
også stiller til rådighed for myndigheder, erhvervsliv og andre aktører. Det
danske civilsamfund spiller en vigtig rolle i at fastholde et folkeligt dansk
engagement i udviklingssamarbejdet og i at dele viden med en bredere skare af
danskere om levevilkår og udvikling ude i verden.”
Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, vedtaget januar 2017.

OVERORDNEDE MÅL FOR GENBRUG TIL SYD
Fattigdomsbekæmpelse

For GTS betyder målet med dansk udviklingssamarbejde, at arbejdet særligt skal sikre fattige
mennesker bedre vilkår. Forsendelserne forventes derfor at rette sig særligt mod områder og
tiltag, der er med til at bekæmpe fattigdom, hvor fattige mennesker ikke har adgang til rimelige
ydelser som f.eks. sundhedsklinikker eller folkeskoler med tilfredsstillende forhold. Derfor kan der
f.eks. ikke gives støtte til forsendelser, der sikrer, at et velfungerende privathospital kan modtage
dansk udstyr, så velstillede patienter kan modtage en endnu bedre behandling.

Bæredygtig udvikling

Det er vigtigt, at indsatsen sker ’bæredygtigt’, dvs. at udstyret er miljømæssigt forsvarligt, og at
sydpartneren selv kan anvende og vedligeholde det. Det er altså ikke nok at konstatere en mangel
på en bestemt type udstyr; brugen af det skal også respektere miljøhensyn, og udstyret skal kunne anvendes effektivt til at understøtte det udviklingsarbejde, sydpartneren er engageret i.

Civilsamfund

Dansk udviklingspolitik fremhæver vigtigheden af demokrati og menneskerettigheder, et område
hvor folkelige organisationer i civilsamfundet spiller en særlig rolle. GTS-bevillinger skal derfor
sikre fattige mennesker i det pågældende lokalsamfund større indflydelse og en forbedring af deres rettigheder og vilkår. Hvis f.eks. en lokal folkeskole modtager skoleborde og brugte computere,
er det vigtigt, at skolens lærere og ledelse arbejder sammen med forældrene og andre relevante
civilsamfundsgrupper for at sikre sig, at skolens nye muligheder også smitter af på det omgivende samfund. GTS’ interesse omhandler ikke kun udstyret og den enkelte institution, men også
hvordan udstyret anvendes i forhold til lokalsamfundet.

Folkelig forankring

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi lægger vægt på, at udviklingssamarbejdet
tilrettelægges, så det sikrer folkelig forankring i Danmark, dvs. at flest mulige danskere har mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet. Her spiller GTS en vigtig rolle som en støtteform, der kan
engagere grupper, som ofte ikke på anden vis er involveret i udviklingssamarbejdet. GTS
henvender sig derfor særligt til danske foreninger, som ønsker at inddrage andre medborgere i
arbejdet: f.eks. gennem indsamlings- og renoveringsaktiviteter eller ved, at foreningen gennemfører oplysningsarbejde om levevilkår i det pågældende udviklingsland.

7

3. Hvem kan søge GTS

Foto: Cykler til Senegal

GTS-puljen er et tilbud til et bredt udsnit af foreninger
og civilsamfundsorganisationer i Danmark og i udviklingslandene. Der kan derfor ikke opsættes helt entydige kriterier for, hvem der kan søge om støtte og hvem,
der falder uden for denne ordning. Men følgende giver
en rettesnor for, om I er blandt dem, der kan søge om
en forsendelsesbevilling.

DANSKE FORENINGER

GTS-puljen henvender sig til en bred kreds af foreninger i Danmark. Det kunne f.eks. være:
›› NGO’er
›› Private ikke-kommercielle organisationer
›› Humanitære organisationer og klubber
›› Venskabsforeninger
Følgende kan ikke modtage støtte fra GTS:
›› Private virksomheder
›› Foreninger uden fast tilhørsforhold i Danmark
›› Enkeltpersoner og familier i Danmark
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SYDPARTNERE

Sydpartneren skal være forankret i og have opbakning
i det lokalsamfund, som udstyret retter sig imod og
skal arbejde for at skabe varige forbedringer for fattige
mennesker i samarbejdslandet. Sydpartneren skal
kunne dokumentere behovet for udstyr fra Danmark
og skal have myndighedernes tilladelse til at modtage
doneret udstyr, så forsendelsen ikke pålægges told og
andre afgifter.
Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk/told.
Jeres sydpartner vil derfor ofte være en NGO
(Non-Governmental Organisation) eller CBO (Community Based Organisation), som f.eks. kan have fokus på
uddannelse, sundhed, beskæftigelse, håndværk eller
landbrug.
Der kan søges om støtte til GTS forsendelser i lande på
DACs liste over udviklingslande. Se hvilke kategorier
og lande, der kan modtage støtte på
www.genbrugtilsyd.dk/lande.

Udstyret kan enten gå direkte til sydpartneren eller kan
fordeles til de institutioner, sydpartneren samarbejder
med. Dette kunne f.eks. være:
›› Offentlige institutioner som f.eks. lokale hospitaler,
sundhedsklinikker, skoler, børnehjem etc., såfremt
det kan dokumenteres, at de har et samarbejde med
jeres sydpartner.
›› Landsbyer, lokalområder og konkrete befolkningsgrupper, såfremt det er klart, hvem der påtager sig
ansvaret for udstyrets brug og vedligeholdelse.
Følgende kan ikke modtage udstyr:
›› Enkeltpersoner
›› Private virksomheder
›› Regeringer, herunder landsdækkende offentlige
myndigheder, ministerier mv.
Derudover skal I sikre jer, at jeres partner ikke står
opført på FN’s eller EU’s terrorliste.
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4. Ansøgningskriterier
Ansøgningskriterierne præsenteres i dette afsnit og
tager udgangspunkt i de overordnede mål beskrevet i
afsnit 2. Kriterierne sikrer, at der er et ensartet og tydeligt grundlag, som alle ansøgninger vurderes ud fra.
Er der flere ansøgninger, end puljen kan dække, tjener
kriterierne som grundlag for en prioritering blandt de
indkomne ansøgninger.

kriterierne, og at ansøgningen demonstrerer en vilje og
en evne til at udvikle samarbejdet med jeres sydpartner om GTS-forsendelser. Finder I umiddelbart nogle
af kriterierne vanskelige at efterleve i første omgang,
så anfør det og skriv, hvilke planer I sammen med
sydpartneren har om på et senere tidspunkt at kunne
styrke indsatsen på det pågældende område.

OM ANSØGNINGSKRITERIERNE

Ved modtagelse af ansøgninger fra foreninger, der
tidligere har modtaget GTS-bevillinger, lægger DMRU
vægt på, om der er afrapporteret tilfredsstillende ift.
tidligere bevillinger, og om den nye ansøgning inddrager erfaringer fra det hidtidige forsendelsesarbejde.

Ansøgningskriterierne er vejledende, og det vil altid
være en konkret og samlet vurdering af den enkelte
ansøgning, som lægges til grund for, om I kan modtage en bevilling. Det vigtigste er, at I har forholdt jer til
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Foto: Akrowa Aged Life Foundation

DEN DANSKE ORGANISATION OG FOLKELIG FORANKRING I DANMARK

Ansøgeren skal
›› give oplysninger om organisationen, herunder vedtægter, medlemstal, arbejdsfelt og ledelse.
›› bekræfte, at ledelsen (f.eks. bestyrelsen) påtager sig det økonomiske ansvar i forbindelse med
forsendelsen (f.eks. i forbindelse med oplagringsudgifter hvis toldbehandlingen i det pågældende udviklingsland forsinker forsendelsen).
›› beskrive hvem organisationen samarbejder med i Danmark, og hvordan frivillige inddrages i
arbejdet.
Den danske organisation kan – for at styrke den folkelige forankring – søge midler til oplysning
om det udviklingsarbejde, som sydpartneren udfører. Se mere i afsnit 8.

SYDPARTNEREN

Ansøgningen skal
›› beskrive jeres sydpartner i det pågældende udviklingsland, herunder dens historie, organisationsform og arbejdsfelt.
›› oplyse om hvem jeres sydpartner samarbejder med i lokalområdet.
›› beskrive hvordan sydpartneren involverer lokalbefolkningen i sit arbejde.
En forsendelse vil ofte involvere ikke kun jeres sydpartner, men også de institutioner, hvor udstyret
vil blive anvendt samt en bredere målgruppe af fattige medborgere, der får gavn af udstyret.
GTS er et tilbud om støtte til folkelige foreninger i udviklingslandene. Hvis sydpartneren er en offentlig institution (f.eks. en folkeskole, en sundhedsklinik eller et lokalt hospital) skal ansøgningen
derfor redegøre for, hvordan brugerne inddrages i arbejdet, f.eks. i forbindelse med forældrebestyrelser på skolerne eller borgergrupper, der sikrer, at fattige mennesker har adgang til udstyret.
For at kunne vurdere relevansen af forsendelsen i relation til det overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse, skal der fremgå følgende information om målgruppen i ansøgningen:
›› information om befolkningen i det pågældende lokalområde og de udfordringer, man står overfor, og som forsendelsen skal medvirke til at adressere.
›› hvilke forbedringer, brugen af udstyret vil føre med sig for målgruppen.

PARTNERSKAB

Ansøgningen skal
›› beskrive hvordan den danske organisation samarbejder med en lokal organisation i det
pågældende udviklingsland.
›› beskrive hvordan samarbejdet er opstået, og hvor lang tid partnerskabet har varet.
›› beskrive hvad samarbejdet omfatter, og hvordan forsendelsen kan styrke dette samarbejde.
›› gøre det klart, at samarbejdet omfatter andet og mere end den ansøgte forsendelse.
Læs mere om partnerskaber i afsnit 7.

UDSTYRET

Ansøgningen skal omfatte
›› liste over det ønskede udstyr og hvad det skal bruges til.
›› information om, hvordan udstyret vil støtte sydpartnerens udviklingsarbejde.
›› information om den strategiske brug af udstyr, altså hvordan udstyret kan være en katalysator
til at skabe forandring.
›› information om sydpartnerens faglige / håndværksmæssige forudsætninger for at betjene og
vedligeholde udstyret eller information om, hvordan vedligehold sikres på anden vis.
›› en redegørelse for, om udstyrets brug samt senere bortskaffelse kan forventes at have nogle
miljømæssige konsekvenser.
›› en beskrivelse af den danske organisations eventuelle rolle i forbindelse med tilsyn eller faglig
rådgivning knyttet til udstyrets ibrugtagning og anvendelse.
Læs mere om udstyr i afsnit 6.
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5. Ansøgning
Ansøgninger kan kun fremsendes i forbindelse med de
tre årlige ansøgningsrunder og skal foretages elektronisk via hjemmesiden. Ansøgningsskemaet og ansøgningsfrister findes på
www.genbrugtilsyd.dk/ansog.

ANSØGNING –
FORTÆL HVAD I VIL OG KAN
Udfyldelsen af ansøgningen er til dels en praktisk og
lidt teknisk opgave, hvor I skal fremsende information
om, hvem I og jeres sydpartner er, og hvilket udstyr I
gerne vil sende. Men nok så vigtigt er det at få jeres
forhåbninger, idéer og ambitioner frem på bordet:
Hvad er det I vil? Hvilke ’mirakler’ skal udstyret udrette
i det pågældende lokalsamfund? Og hvordan er I og jeres sydpartner rustet til at føre disse planer ud i livet?
Det forventes, at ansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem den danske forening og sydpartneren.
Ansøgningerne kan derfor fint være på engelsk.

BEVILLING

Når jeres ansøgning er behandlet, modtager I et svar
fra GTS. Er der tale om et afslag, vil der kort blive
redegjort for, hvilke ansøgningskriterier der ikke er
efterlevet, og I vil få adgang til at se den vurdering,
som sekretariatet har foretaget af jeres ansøgning. På
den baggrund kan I søge yderligere rådgivning på sekretariatet, hvis I senere vil fremsende en ny og mere
gennemarbejdet ansøgning.
Får I et positivt svar på jeres ansøgning, vil I få et
bevillingsbrev, hvor I skal bekræfte jeres ansvar for at
efterleve kravene til bevilling og afrapportering. I vil få
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adgang til at se den vurdering, som sekretariatet har
foretaget af jeres ansøgning. Der kan være forhold, som
I kan være stolte af at have fremlagt særlig godt, og der
kan være konkrete forslag og gode råd, der kan forbedre
indsatsen. Nogle gange vil bevillingsbrevet også indeholde krav, der skal efterleves udover, hvad I selv har
skrevet i ansøgningen, for at bevillingen kan ydes.
Det bevilgede beløb afhænger af de faktiske udgifter
i forbindelsen med forsendelsen, der er således ikke
bevillingsgrænser i GTS.

UDENRIGSMINISTERIETS
KORRUPTIONSKLAUSUL
I lighed med andet dansk udviklingssamarbejde er
bevillinger fra GTS omfattet af Udenrigsministeriets
korruptionsklausul, der er gengivet her, og som betyder, at samarbejdet til enhver tid kan afbrydes, hvis
korruption finder sted.

“No offer, payment, consideration or benefit of any
kind, which could be regarded as an illegal or corrupt
practice, shall be made – neither directly nor indirectly – as an inducement or reward in relation to
tendering, award of the contract, or execution of the
contract. Any such practice will be grounds for the
immediate cancellation of this contract and for such
action, civil and/or criminal, as may be appropriate.
At the discretion of the Danish Ministry of Foreign
Affairs, a further consequence of any such practice
can be definite exclusion from any tendering for
projects, funded by the Danish Ministry of Foreign
Affairs.”
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6. Udstyret
Som GTS-brugere har I viden om og personlige erfaringer med forhold i det pågældende udviklingsland. Der
påhviler derfor jer og jeres sydpartner et ansvar for at
sikre, at det udstyr der sendes ud vil gøre nytte.
Her fremlægger vi de vurderinger, som I skal foretage
sammen med jeres sydpartner, inden I tager beslutning om hvilket udstyr, I ønsker at sende som en del af
GTS-bevillingen.

RELEVANS AF UDSTYR

Udstyret skal indgå i og styrke det udviklingsarbejde,
sydpartneren er involveret i. Udstyret vil derfor betyde, at sydpartneren kan blive bedre i stand til at imødekomme lokale behov og sikre, at fattige mennesker i
lokalsamfund opnår større indflydelse. Vær derfor opmærksom på, hvilke kompetencer jeres sydpartner har
i forhold det udsendte udstyr, når I planlægger, hvem
der skal modtage udstyr. Har jeres sydpartner f.eks.
forstand på det sundhedsudstyr, der sendes, så de kan
sikre, at udstyret er relevant for modtageren?

FAGLIGE FORUDSÆTNINGER

Det er vigtigt, at dem der skal modtage udstyret,
har faglige forudsætninger for at anvende udstyret.
Umiddelbart forekommer en ultralydsscanner meget
attraktiv for en sundhedsklinik, men hvis der ikke er
en ekspert tilknyttet klinikken, der kan bruge udstyret,
eller hvis der ikke er behandling for den diagnose, udstyret hjælper med at stille, vil sådant udstyr ikke kunne anvendes meningsfuldt. Tilsvarende vil computere
til skoler kun gøre gavn, såfremt der er kompetente IT
lærere tilstede, der formår at udnytte det potentiale,
computere har i forhold til undervisning.

KRAV TIL DET UDSENDTE UDSTYR

For ikke at belaste jeres partner eller miljøet, skal I som
dansk organisation sikre jer, at udstyret er af god kvalitet inden afsendelsen. Dette kvalitetstjek vil ofte ske i
samarbejde med et renoveringsværksted. Vær opmærksom på, at GTS har fastsat kvalitetskrav til visse
typer udstyr, f.eks. computere. Læs mere herom på
www.genbrugtilsyd.dk/kvalitetssikring.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Jeres sydpartner skal sikre, at udstyret kan anvendes
i hverdagen og derfor have indgående kendskab til
de fysiske vilkår, der er til stede. F.eks. kræver røntgenudstyr og computere, at der er stabil strømforsyning – og at der er råd til at betale for denne. Selvom
udstyret fra Danmark ved afsendelsen forekommer
næsten funklende nyt, skal sydpartneren kunne sikre
vedligeholdelse. Inden udstyret er sendt, skal I afklare
med jeres partner, hvem der skal betale de udgifter, der
vil opstå til reparation og reservedele. F.eks. skal der
være råd til, at en lokal tømrer kan reparere ødelagte
skolemøbler eller til indkøb af de ofte dyre reservedele
til hospitalsudstyret. Udstyret skal altså være muligt
at vedligeholde. Derfor må det ikke være så avanceret,
at det er for svært for modtagerne selv at reparere og
vedligeholde samt skaffe reservedele.
Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk/vedligeholdelse.

LOKALE ALTERNATIVER

Udstyret må ikke være konkurrenceforvridende eller
fortrænge en lokal produktion i området.
Derudover skal udstyret have en vis værdi. I skal overveje, hvorvidt det kan svare sig at sende det brugte
udstyr over meget store afstande, eller om der er bedre

EKSPERTREJSE
Hvis der sendes teknisk avanceret udstyr, kan
I i ansøgningen søge om, at en ekspert tilknyttes forsendelsen sådan, at I sikrer, at udstyret
installeres korrekt og at lokalt personale trænes
i brugen af udstyret.
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lokale alternativer til at løse problemet. Der skal være
et rimeligt forhold mellem de udgifter, I og GTS har i
forbindelse med renovering og forsendelse, og den
værdi udstyret repræsenterer for sydpartneren og
lokalsamfundet.

MILJØ OG SIKKERHED

Udstyr der ikke bruges korrekt eller udstyr, som ruster
på et lager, fordi ingen ved, hvordan det skal betjenes, kan blive en alvorlig belastning for den lokale
organisation. Fremfor at en GTS-forsendelse styrker
det lokale civilsamfund, kan manglende hensyn til de
faglige forudsætninger, fysiske vilkår eller manglende
vedligeholdelse betyde, at organisationens troværdighed lider skade.
I skal tage højde for evt. miljøhensyn, ligesom anvendelsen af noget udstyr kræver særlige sikkerheds- og
arbejdsmiljøovervejelser. Det er også afgørende, at I

overvejer, hvordan udstyret kan bortskaffes efter nogle
år, når det er udtjent.

RENOVERINGSVÆRKSTEDER

GTS samarbejder med en række renoveringsværksteder over hele landet. Renoveringsværkstederne
kan hjælpe med rådgivning, indsamling, renovering,
pakning og forsendelse af brugt udstyr. Værkstederne bliver ledet af fagfolk med stor viden om området.
Nogle værksteder har særlige specialer, f.eks. renovering af computere, cykler eller hospitalsudstyr.
Renoveringsværkstederne arbejder tæt sammen,
koordinerer internt og mødes jævnligt til faglig sparring.
Læs mere om renoveringsværkstederne, deres udstyr
og hvor de placeret i landet på
www.genbrugtilsyd.dk/renovering.
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STRATEGISK BRUG AF UDSTYR

En GTS-forsendelse skal bidrage til andet end driften og være en katalysator til at skabe en forandring.
Følgende punkter beskriver måder at bruge udstyret
strategisk:
›› Modtagelse af udstyr fra en GTS forsendelse kan
gøre sydpartneren i stand til at øge omfanget af den
igangværende indsats, f.eks. ved at sundhedsklinikken kan behandle flere patienter eller at landsbyskolen kan modtage flere elever.
›› Udstyret kan styrke kvaliteten af sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. ved anvendelse af computere i
undervisningen.
›› Udstyr fra Danmark kan fungere som en ’magnet’ i
forhold til at tiltrække yderligere ressourcer til sydpartnerens udviklingsarbejde, f.eks. i form af øgede
indtægter fra brugerbetaling eller ved at offentlige
myndigheder er mere villige til at yde driftstilskud til
institutionen.
›› Forsendelsen og det bredere samarbejde med den
danske organisation kan medvirke til, at sydpart-
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neren bedre kan positionere sig i forhold til samarbejdspartnere og lokale myndigheder og derved
opnå større lokal anerkendelse. Udstyret kan vise
andre i lokalsamfundet, at det er væsentligt at prioritere hensynet til fattige medborgere, og forsendelsen
kan have en afsmittende effekt på den anerkendelse,
som organisationen møder i hverdagen. Dette kan
bane vejen for et stærkere og mere mangfoldigt
civilsamfund – og dermed for en mere demokratisk
udvikling.
›› Udstyret kan give sydpartneren mulighed for at nå
ud til særligt prioriterede målgrupper, f.eks. ved at
tilbyde sundhedsydelser eller undervisningsadgang
til grupper i lokalsamfundet, som hidtil har været
afskåret herfra.
›› Udstyret kan bruges som forhandling, hvor der til
gengæld for udstyret f.eks. gives gratis sundhedsydelser eller skolegang.
Læs mere på
www.genbrugtilsyd.dk/strategiskbrug.

HVOR FÅR VI UDSTYR FRA?
Der er to forskellige måder at skaffe det udstyr, som jeres sydpartner ønsker.
›› I kan få udstyret fra et renoveringsværksted
GTS samarbejder med en række renoveringsværksteder, der har forskelligt udstyr på lager og
specialiserer sig i forskellige slags teknisk udstyr. Find en oversigt over renoveringsværkstederne og deres udstyr på www.genbrugtilsyd.dk/renovering.
›› I kan selv samle udstyret ind
I kan for eksempel kontakte jeres lokale folkeskole, der måske har møbler stående, som de ikke
længere bruger. Vær opmærksom på, at der er udstyr (f.eks. computere), hvor der er særlige
krav til kvalitetssikring. Se mere på www.genbrugtilsyd.dk/kvalitetssikring.

Foto: Mit Syddjurs Humanitære gruppe
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7. Partnerskaber
Partnerskaber mellem danske foreninger og samarbejdspartnere i udviklingslande spiller en vigtig rolle i
GTS. Det skyldes dels, at sådanne forpligtende samarbejder er et godt middel til at bekæmpe fattigdom og
opnå udvikling, fordi der skabes en langsigtet ramme
om lokalt udviklingsarbejde bl.a. baseret på fælles
værdier og konkrete målsætninger. Dels tillægges
partnerskaber værdi som et mål i sig selv, da de kan
bidrage til udviklingen af et stærkt og mangfoldigt
civilsamfund i udviklingslandene. Tilstedeværelsen af
lokale, troværdige og stærke foreninger kan være et
godt afsæt for demokrati og sikring af fattige menneskers rettigheder.
I GTS-sammenhæng betegner et ’partnerskab’ et vedvarende samarbejde mellem en dansk forening og en
samarbejdspartner i et udviklingsland. Dette samarbejde kan være formaliseret ved, at der er indgået en
egentlig partnerskabsaftale mellem de to foreninger.
Heri kan fastsættes fælles mål, og man kan vælge at
beskrive de ressourcer, som de to parter forventes at
investere i de fælles aktiviteter. Andre gange er der
ikke en sådan formel aftale men jævnlige møder, mailkorrespondance og lignende, hvor fælles aktiviteter og
samarbejde fastlægges.
Det væsentlige er, at samarbejdet er:
›› vedvarende og har en varighed på ansøgningstidspunktet på mere end blot nogle få måneder.
›› omfatter mere end selve forsendelsen, f.eks. udveks-

lingsbesøg, pengeindsamling, udførelse af udviklingsprojekter, oplysningsarbejde om sydpartnerens
lokalsamfund henvendt til mennesker i Danmark.
›› gensidigt og indebærer bidrag og fælles aktiviteter
fremfor, at kun den ene part ’gør noget godt’ for den
anden part.
Undersøgelser viser, at mange GTS-partnerskaber har
et overvejende fokus på partnerskaberne som noget, der sikrer en effektiv brug af selve udstyret. For
at skabe en bedre balance lægges der i GTS-puljen
vægt på værdier som lokalt ejerskab, gensidighed og
ligeværdighed i partnerskaberne. På den måde kan
det bredere sigte med at understøtte fremvæksten af
stærke lokale folkelige organisationer i civilsamfundet
i udviklingslandene (se afsnit 2) blive styrket.
Sekretariatet støtter i sin rådgivning til GTS-brugere
og i vurdering af ansøgninger til GTS-puljen, samt ved
tilsynsbesøg et sådant større fokus på de bredere kvaliteter i partnerskaberne. Og sekretariatet tilskynder
GTS-brugerne til anvende de støttemuligheder, som
bidrag til en partnerskabsrejse udgør, til at flytte fokus
i retning af partnerskabets bredere sigte. Erfaringen er
netop, at de fleste eksisterende GTS-partnerskaber på
effektiv vis håndterer anvendelsen af udstyret, hvorfor
der er behov for at tilføre samarbejdet disse bredere
perspektiver.
Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk/partnerskaber.

PARTNERSKABSREJSE
Ved en ansøgning til GTS kan der søges midler
til en partnerskabsrejse, hvor I som dansk organisation kan besøge jeres sydpartner. Rejsen
kan f.eks. bruges til at videreudvikle og styrke
partnerskabet.
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Foto: Working
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8. Oplysning
En forsendelse af udstyr fra Danmark til en lokal
samarbejdspartner i et udviklingsland rummer rigtig mange muligheder for at fortælle en god historie.
Mange danske GTS-brugere har desuden kontakt til
danskere uden for de vanlige interesserede i dansk
udviklingssamarbejde og har derfor en vigtig stemme
over for denne målgruppe. Derfor er der en stor værdi i
det oplysningsarbejde, der kan laves i forbindelse med
en forsendelse.
Formålet med oplysningsarbejdet under GTS er at
udbrede kendskabet til jeres sydpartner og forholdene
i modtagerlandet. Der er altså tale om bredere kommunikation end kun at formidle om selve udstyret og
forsendelsen.
GTS-puljen vil tilskynde brugerne til at bruge kræfter
på oplysningsarbejdet og tilbyder at rådgive om udformning af konkrete oplysningsindsatser.
I det oplysningsarbejde, der får støtte fra GTS, bliver

der lagt vægt på oplysningsaktiviteter, der belyser
følgende:
›› Sydpartnerens arbejde med at forbedre forholdene
for det pågældende land/område eller inden for et
særligt tema (f.eks. sundhed, uddannelse).
›› De globale, regionale eller lokale forhold, der
fastholder mennesker i fattigdom og om, hvordan
forsendelsen er med til at ændre på disse vilkår.
›› Partnerskaber mellem en dansk organisation og en
sydpartner og de særlige kvaliteter, som et udviklingsarbejde baseret på en stor frivillig indsats bringer.
Oplysningsaktiviteter i Danmark finansieret af en
GTS-bevilling skal have et bredere sigte end blot at
henvende sig til foreningens egne medlemmer. Tilsvarende kan GTS-bevillinger ikke anvendes til aktiviteter,
der har til formål at rejse bidrag til foreningens arbejde
eller til at rekruttere nye medlemmer og frivillige.
Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk/oplysning.

SØG OPLYSNINGSMIDLER
Som del af en bevilling til en forsendelse, kan der søges midler til oplysning i Danmark.
Følgende udgifter kan dækkes:
›› Udvikling og produktion af oplysningsmaterialer.
›› Direkte omkostninger til events, udstillinger, offentlige møder etc.
›› Transportudgifter i forbindelse med oplysningsaktiviteter.
›› Rejser og ophold for besøgende fra Syd som led i f.eks. foredragsturne eller andre aktiviteter.
Følgende udgifter kan ikke dækkes:
›› Indsamlinger og aktiviteter der primært sigter mod fundraising.
›› Foreningens almindelige kommunikation med baglandet.
›› Honorarer til medlemmer/aktive/frivillige/ansatte i den ansøgende organisation.
›› Aktiviteter der alene har karakter af kulturel udveksling, mellemfolkelig kontakt eller integration.
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9. Rapportering

Foto: Shamba Langu

Når en forsendelse er gennemført, dvs. når udstyret
er ankommet til sydpartneren og taget i brug, skal I
fremsende en rapport til GTS-sekretariatet. Denne
afrapportering skal udarbejdes i samarbejde med jeres
sydpartner og må gerne være forsynet med billeder og
anden information.
På www.genbrugtilsyd.dk/afrapportering står der
mere om hvilke skemaer, der skal benyttes ved afrapporteringen.
Det er væsentligt, at I anvender jeres ansøgning som
afsæt for afrapporteringen, så I minder jer selv om
hvilke planer, I oprindelig havde for forsendelsen.
Ansøgningen er jo også en slags løfte fra jer til GTS om
hvilke planer og aktiviteter, I vil udføre, hvis I modtager en bevilling, og sekretariatet har brug for at kunne
vurdere i hvilket omfang, disse løfter er indfriet.

AFRAPPORTERINGEN KAN FALDE UNDER
TRE HOVEDOVERSKRIFTER:
Vi udrettede noget

Fortæl om det faktiske forløb: holdt tidsplanen og
budgettet, var udstyret i god stand, og er det taget i
brug, hvem har fået gavn af udstyret i lokalsamfundet,
hvilken betydning får udstyret for fattige mennesker
blandt målgruppen.

Vi blev klogere

Det er meget væsentligt, at I deler jeres erfaringer:
fungerede arbejdsdelingen mellem jer og sydpartneren, kom forsendelsen problemfrit gennem toldbehandlingen, kunne nogle opgaver være håndteret
anderledes, har I været for optimistiske mht. hvilke
forandringer, udstyret kan udrette, har sydpartneren
de faglige forudsætninger for at betjene og vedligeholde udstyret, og er der de forventede penge til drift og
vedligeholdelse.

Nu vil vi gerne…

Slut rapporteringen af med at omtale hvilke planer, der
er for det videre samarbejde med sydpartneren, og om
I påtænker at fremsende en ny ansøgning om forsendelsesstøtte på et senere tidspunkt.
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10. Rådgivning, tilsyn
og kurser

GODE RÅD ER GODT BEGYNDT

I arbejdet med en forsendelse er der en del udfordringer, som både I som dansk organisation og jeres
sydpartner kan støde på undervejs. Og der er mange
krævende, praktiske opgaver fra den gode idé og til,
at udstyret rent faktisk kan gøre en forskel for fattige
mennesker i et udviklingsland mange år frem. Derfor
opfordres I til at søge rådgivning på sekretariatet, før I
indsender en ansøgning. GTS sekretariat har erfaring
med alle faser af en forsendelse og yder gratis rådgivning om følgende:
›› Krav og kriterier for forsendelser støttet af GTS
›› Partnerskaber
›› Oplysning
›› Økonomi
›› Udstyr
I den individuelle rådgivning kan I få gode råd til hvilken fremgangsmåde, der skønnes at være den bedste
for netop jeres organisation.

TILSYN

Sekretariatet og renoveringsværkstederne gennemfører
med mellemrum tilsynsbesøg hos sydpartnerne for at
indsamle erfaringer til brug for rådgivning af fremtidige GTS-ansøgere. Besøgene giver også mulighed for
at tjekke, om oplysninger og planer fremlagt i ansøgningen er efterlevet. Det vil ikke altid være tilfældet, og
besøget kan derfor danne afsæt for rådgivning til sydpartneren om særlige forhold, der kan sikre, at udstyret anvendes bedst muligt. På disse besøg indsamles
også bredere oplysninger om sydpartnerens udviklingsarbejde, organisering og kontaktflade i lokalsamfundet, således at GTS kan vurdere den sammenhæng,
forsendelsen indgår i.
Der gennemføres ikke tilsynsbesøg uden forudgående
information af jer og sydpartneren, og har den danske
forening mulighed for at være tilstede sammen med
sydpartneren under besøget, er dette meget velkomment.

KURSER

GTS-sekretariatet tilbyder jævnligt korte kurser
henvendt til GTS-brugere om ansøgningskriterier,
oplysning og særlige tematikker. Her kan I også møde
andre GTS-brugere og dele erfaringer. Find yderligere
oplysninger på hjemmesiden.
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11. Når ambitioner og erfaringer
giver smag efter mere
Mange GTS-brugere har i årenes løb valgt at følge en
første forsendelsesbevilling op med en fornyet ansøgning og har således opbygget en betydelig erfaring
med dette arbejde. Udstyret udgør ofte en vigtig del
af et bredere samarbejde med sydpartneren, der også
kan omfatte informationsarbejde om forholdene i det
pågældende lokalområde og gensidige udvekslingsbesøg og studieture.
Undertiden ønsker den danske forening også at yde
anden form for støtte til sydpartnerens udviklingsarbejde og søger derfor at rejse penge til egentlige
udviklingsprojekter. Det kan være gennem private

indsamlinger eller ved at sende ansøgninger til private eller offentlige donorer.
GTS-puljen giver ikke mulighed for at finansiere sådanne projektaktiviteter, men sekretariatet deler gerne
deres vurdering af, om forudsætningerne for sådanne
lidt større ambitioner er til stede på baggrund af den
erfaring, der er indhøstet fra tildeling af forsendelsesbevillinger. Ønsker den danske forening at gå videre
med disse planer, henvises I til CISU, som tilbyder både
kurser, rådgivning og finansiering af mindre udviklingsprojekter: www.cisu.dk.
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GTS FÆLLESSKABET

Som GTS-bruger er jeres altoverskyggende fokus selvfølgelig på forsendelsen, og hvordan den kan styrke jeres
samarbejde med sydpartneren. Det er
også omdrejningspunktet for sekretariatets arbejde, men for at understøtte
denne opgave tilbydes en række andre muligheder, som giver den enkelte
GTS-bruger mulighed for at knytte nye
kontakter og tage ved lære af andres
erfaringer.

Hjemmeside og nyhedsbrev

På www.genbrugtilsyd.dk er en række
ressourcer til brug for jeres ansøgning
og afrapportering tilgængelige. Husk
også at det er via hjemmesiden, at
alle ansøgninger skal fremsendes. På
hjemmesiden er der også oplysninger
om kontakt til renoveringsværksteder,
links til relevante dokumenter fra Udenrigsministeriet, nyheder om kurser og
informationsmøder.
Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk

I kan også finde oversigter over bevillingsmodtagere, så I kan se, om der
er andre organisationer, der arbejder i
det samme land, som I har fokus på, og
som I derfor måske kan hente værdifulde erfaringer fra. Endelig indeholder
hjemmesiden også gode historier om
de forandringer, som GTS forsendelser
skaber for fattige mennesker.
Med jævne mellemrum udsendes et
nyhedsbrev henvendt til GTS-brugere og andre interesserede. Tilmeld dig
nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Genbrug til Syd administreres af
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
Foto: Maria Nitzsch Hastrup, DMRU
Layout: Camilla Engrob

Hvert år midt på efteråret inviterer GTS
alle danske brugere til et fælles møde med
mulighed for at møde andre GTS-brugere
(f.eks. i landegrupper efter hvor I har jeres
samarbejdspartnere) samt deltage i fælles
diskussioner om dansk udviklingssamarbejde og GTS’ rolle heri.
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