Folkelig forankring gennem puljen Genbrug til Syd
Baggrund
I juni 2016 kom regeringen med et udkast til en ny udviklingspolitisk strategi. I strategiens afsnit om
det danske civilsamfund er der skrevet om kendte styrker ved udviklingsarbejdet gennem danske
civilsamfundsorganisationer:
”Mange dele af det danske civilsamfund er med til at omsætte et bredt dansk folkeligt engagement i
internationale humanitære indsatser og udviklingssamarbejde til meningsfulde resultater inden for
mange tematiske og geografiske områder.”
(Verden 2030 #voresDKaid, Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, s. 10)

samt
”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.”
(Verden 2030 #voresDKaid, Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, s. 10)

Men der er også nye takter at spore i udkastet:
”Den brede folkelige forankring skal fastholdes i civilsamfundsarbejdet, og der skal derfor ske en
forenkling af procedurer og krav til de ansøgende foreninger, der står bedre mål med karakteren og
størrelsen af indsatserne og foreningernes kapacitet.”
(Verden 2030 #voresDKaid, Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, s. 11)

Danske organisationer, der i samarbejde med civilsamfundsorganisationer i syd udfører et solidt
stykke udviklingsarbejde, fremhæves for deres store engagement og for at skabe folkelig forankring i
Danmark. Samtidigt lægger regeringen med den nye strategi op til, at man for at fastholde den
folkelige forankring skal forenkle adgangen til midler til udviklingsarbejdet.
På den baggrund har Genbrug til Syd (GTS) gennemgået og samlet den eksisterende viden om folkelig
forankring gennem puljen.

Modtagerne - en mangfoldig gruppe
Modtagerne af GTS-bevillinger repræsenterer en mangfoldig gruppe med hovedvægt på mindre
organisationer, som ikke er eller kun perifert er del af det mere etablerede udviklingsmiljø. Mange af
organisationerne er båret udelukkende af frivillig arbejdskraft.
Blandt ansøgere og modtagere er blandt andet en lang
række diasporaforeninger, der søger GTS for at yde en
indsats i deres hjemlande. Denne gruppe har
vanskeligheder ved at benytte sig af de øvrige støtte
modaliteter.
GTS kan dermed bygge bro til grupper, der ellers ikke er
i kontakt med udviklingsmiljøet.
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Derudover er de mange danske organisationer geografisk bredt repræsenteret i Danmark. De
indgår ofte i alliancer med virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der leverer udstyr eller
direkte engagerer sig i og understøtter organisationernes udviklingsarbejde

Oplysningsarbejdet
Oplysningsarbejdet er for mange af organisationerne tilknyttet GTS en central del af opbygningen og
fastholdelsen af den folkelige forankring. De danske organisationer laver oplysningsarbejde helt
lokalt på skoler, biblioteker og i virksomheder. Det betyder, at de når ud til segmenter af den
danske befolkning, som ikke nødvendigvis er i berøring med større kampagner fra større NGO’er.
Indsamling og pakning af udstyr involvere desuden ofte hele lokalsamfund, der efterfølgende
interesseret følger med i, hvordan det er gået med det udsendte udstyr.
Fra GTS gives der økonomisk støtte til oplysningsarbejde, hvilket muliggør, at de ofte små og frivillige
organisationer kan få afholdt arrangementer, udgivet tryksager og lavet kampagner. Der tilbydes
desuden rådgivning til organisationerne samt afholdes kommunikationskurser, så det sikres, at
oplysningsarbejdet er i så god kvalitet som muligt.
Derudover yder GTS støtte til, at de danske organisationer kan besøge deres partnere.
Dette styrker deres partnerskab og giver bedre mulighed for at oplyse om vilkårene i det givne
land efter hjemkomst.

Plads til alle
Omkring 100 organisationer søger hvert år om en bevilling i Genbrug til Syd. Ved hver
ansøgningsrunde er der nye organisationer, der søger. Det er alt fra organisationer, der i forvejen har
bevillinger fra andre puljer (fx CISU eller DMRU-puljen) til organisationer, med nyere partnerskaber.
GTS hjælper på vej i form af kurser og individuel rådgivning til alle, der efterspørger det. Det betyder,
at både nye og mere erfarne brugere kan få den nødvendige støtte til at sikre en god ansøgning og
at forsendelsen af brugt udstyr foregår optimalt og inden for en god projekt- og partnerskabsramme.
Derudover afholder GTS løbende kurser for at styrke de danske organisationers arbejde i forhold til
partnerskab, kommunikation og bæredygtighed.
En gang om året mødes sekretariatet og GTS-brugerne til et årsmøde. Her udveksles erfaringer på
tværs af de danske organisationer og gives faglige inputs. På årsmødet er det tydeligt, at GTS også er
et fællesskab og et helt særligt segment blandt danske organisationer, der engagerer sig globalt. Det
er frivilligt, folkeligt og med plads til alle.
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Samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner
Genbrug til Syd samarbejder med en lang række renoveringsværksteder i forskellige dele af
landet. Renoveringsværksteder indsamler og renoverer udstyret, hvorefter de pakker containere for
organisationerne. Nogle af renoveringsværkstederne er produktionsskoler, hvor de unge deltagere
bliver involveret i renoveringen af udstyr og derigennem opnår kendskab til forholdene i
udviklingslande.
Derudover har renoveringsværkstederne et bredt netværk, der blandt andet inkluderer
virksomheder og offentlige institutioner (herunder skoler, hospitaler), der donerer udstyr, og som
derigennem efterspørger og opnår viden omkring de projekter, deres udstyr doneres til.
Renoveringsværkstederne sikrer, at det udstyr, der sendes ud i verden, er af god kvalitet og brugbart
for modtagerne i syd. Derudover er de vigtige for GTS på grund af deres lokale forankring og
nationale netværk.

Det videre arbejde
En undersøgelse udført i starten af 2016 viste, at GTS-puljen
kan nyde godt af at revidere ansøgningsformater, så det
fortsat fremstår relevant og ikke unødigt kompliceret for de
frivillige i organisationerne at søge om støtte til forsendelser.
På grundlag af erfaringer og input fra brugerne af puljen,
arbejdes der nu med dette, og det forventes, at et revideret
ansøgningsformat er klar marts 2017.
Det er dog centralt for GTS, at selvom ansøgningsprocessen
bliver forsimplet, så må det ikke gå ud over forsendelsernes
bidrag ude i verden, hvor de er med til at udvikle et stærkt
civilsamfund. Der er derfor fortsat fokus på den strategiske
brug af udstyr og kapacitetsopbygning af de danske
organisationer, så de i samarbejde med deres partner ude kan
skabe de bedste forudsætninger for bæredygtig udvikling
blandt verdens fattigste.
GTS vil således fortsat være en pulje med en mangfoldig
brugerskare, brede oplysningsindsatser, plads til alle og høj kvalitet. Det vil være med til at fastholde
og yderligere styrke den folkelige forankring gennem Genbrug til Syd.
/oktober 2016
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