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Sammenfatning
I forlængelse af den ny danske udviklingspolitik ’Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og
humanitære engagement’ vedtaget i 2017 er der fokus på, hvordan Danmark kan understøtte FN’s
Verdensmål (Sustainable Development Goals, SDGs), som blev vedtaget i 2015. Renoverings- og
forsendelsesbevillingen er en del af den samlede danske udviklingsbistand og er som sådan underkastet
de til enhver tid gælder målsætninger og politikker herfor. Bevillingen (i daglig tale kalder Genbrug til Syd,
GTS), forvaltes på vegne af Udenrigsministeriet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).
DMRU har derfor iværksat et arbejde for at afklare GTS’ bidrag til Verdensmålene. Nærværende rapport
har formålet at
 skabe en ramme for at DMRU kan dokumentere GTS’ bidrag til opfyldelsen af Verdensmålene
 foreslå områder hvor GTS-brugere kan motiveres til et SDG-relateret engagement.
Selvom SDG-dagsordenen er udtryk for en holistisk udviklingsforståelse, hvor de 17 mål ses som et
sammenhængende hele, kan DMRU med fordel anvende en selektiv tilgang, hvor kun særligt relevante mål
adresseres. Et vellykket arbejde med SDG-dagsordenen i forhold til GTS-brugerne vil derudover kræve en
øget rådgivningsindsats i forhold til hovedparten af GTS-brugerne.
Rapporten præsenterer de 17 Verdensmål samt for hvert enkelt mål en vurdering af relevansen i en GTS
sammenhæng. Vurderingen er baseret på, i hvilket omfang a) forsendelserne og det udviklingsarbejde, der
er direkte knyttet hertil, kan kobles til den konkrete målsætning og/eller delmål/indikatorer; og b) der er
en mere indirekte kobling mellem den GTS-relaterede indsats og de bredere mål, som er dækket af den
pågældende SDG-formulering. Blandt de fem SDG-mål, der vurderes som direkte relevante, er det særligt
mål 3 (sundhed) og mål 4 (uddannelse) der påkalder sig opmærksomhed. Det er indenfor disse to
områder, at en stor del af GTS-bevillingerne er placeret. Rapporten identificerer derudover fem øvrige
mål, der kan siges at have en indirekte relevans ift. GTS, mens der er syv af de 17 Verdensmål som
vurderes ikke at være relevante.
I forbindelse med Verdensmålene efterlyses nye og anderledes partnerskaber blandt myndigheder,
frivillige organisationer samt privat erhvervsliv. Selvom GTS-interessenterne har berøring med mange
forskelligartede aktører, anbefaler rapporten, at DMRU som puljeforvalter koncentrerer sit SDGrelaterede arbejde om de danske bevillingshavere, de seks renoveringsværksteder i Danmark samt de
Sydpartnere, der besøges i forbindelse med tilsynsrejser. Her har man en direkte relation og kan således
bedst rådgive om, hvordan SDG-rammeværket kan styrke parternes udviklingsarbejde.
Som puljeforvalter bør DMRU betragte SDG-rammeværket som en integreret del af de fire GTS-mål
(fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling, civilsamfund samt folkelig forankring) og ikke som en ny
selvstændig målsætning. Der vil således kun være behov for mindre justeringer i de nugældende
retningslinjer (senest gennemarbejdet i 2017), så de afspejler et SDG-fokus. Rapporten foreslår DMRU at
gøre brug af en trinvis tilgang i arbejdet med at få GTS-brugerne til at inddrage Verdensmålene i deres
arbejde.
I forhold til GTS har Verdensmålene en tværgående og strategisk karakter, og det vurderes, at en SDGindsats vil påvirke de fleste af de opgaver, som DMRU-sekretariatet udfører som puljeforvalter for GTS.
Det indgår ikke i nærværende rapport at skønne over ressourceforbruget forbundet med at gennemføre
de i alt 17 anbefalinger, som fremlægges nedenfor. Samlet vurderes det, at iværksættelse af et SDGrelateret arbejde indenfor Genbrug til Syd vil kræve ekstra medarbejderressourcer / ekstern
konsulentbistand for DMRU-sekretariatet i forbindelse etablering af formater og sikring af kompetencer
(udviklingsopgaver), mens ressource-merforbruget skønnes at være begrænset, når først de forskellige
tiltag indgår i ordningens driftsopgaver.

1.

Indledning

a. Om Genbrug til Syd og denne rapport
Udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesbevilling er en støtteordning, der kan søges af danske
organisationer, der arbejder i partnerskab med lokale foreninger i udviklingslandene. Bevillingen støtter
udgifter til indsamling, istandsættelse og forsendelse af udstyr fra Danmark til støtte for lokalt
udviklingsarbejde i udviklingslandene. I lighed med andre bevillinger ydet gennem danske private
udviklingsorganisationer (NGOer) kan en mindre del af de samlede midler anvendes til oplysningsarbejde
henvendt til grupper i den danske offentlighed.
Renoverings- og forsendelsesbevillingen er en del af den samlede danske udviklingsbistand og er som
sådan underkastet de til enhver tid gælder målsætninger og politikker herfor.
Bevillingen har karakter af en puljeordning, der siden 2013 er forvaltet af Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling (DMRU). Bevillingen drives af DMRU under betegnelsen Genbrug til Syd (GTS), og til
dækning af udgifter forbundet med denne støtteordning modtager DMRU et tilskud, der er optaget på de
årlige finanslove. I 2018 udgør bevillingen kr. 8,8 mill. kr.
GTS-ordningen modsvares af tilsvarende puljeordninger, som forvaltes af danske paraplyorganisationer,
og der foreligger fælles puljeretningslinjer, som angiver rammer for bevillingens forvaltning, herunder
også den årlige rapportering.
I forlængelse af den ny danske udviklingspolitik ’Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og
humanitære engagement’ vedtaget i 2017 er der fokus på, hvordan Danmark kan understøtte FN’s
Verdensmål (Sustainable Development Goals, SDGs), som blev vedtaget i 2015. Udenrigsministeriet har i
forbindelse med en opdatering af retningslinjerne for puljebevillingerne ønsket, at der fremover lægges
vægt på, hvordan de respektive puljeordninger understøtter arbejdet med verdensmålene.
I retningslinjerne fremgår det, at DMRU som puljeforvalter
 i et årligt strategisk oplæg skal redegøre for, hvordan puljefinansierede aktiviteter forventes at
bidrage til Verdensmålene
 i den årlige afrapportering skal redegøre for, hvordan aktiviteterne har støttet opfyldelsen af FN’s
verdensmål
I bredere forstand ønsker regeringen, at ’alle ideer, viden, erfaring, offentlig og privat kapital skal bringes i
spil, hvis vi skal løse de udfordringer, som verdensmålene er udtryk for’. Til forskel fra de tidligere 2015mål er det ift. SDGerne gjort klart, at disse kun kan indfries, hvis en bred gruppe af interessenter blandt
myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund deltager.
På denne baggrund har DMRU iværksat et arbejde for at afklare GTS’ nuværende og mulige fremtidige
bidrag til Verdensmålene. Nærværende rapport har derfor det dobbelte formål at
 skabe en ramme for at DMRU kan dokumentere GTS’ bidrag til opfyldelsen af Verdensmålene
 foreslå områder hvor GTS-brugere kan motiveres til et SDG-relateret engagement.
b. Fem overordnede antagelser
Det er antagelsen, at selvom SDG-dagsordenen er udtryk for en holistisk udviklingsforståelse, hvor de 17
mål ses som et sammenhængende hele, kan DMRU med fordel anvende en selektiv tilgang, hvor kun
særligt relevante mål adresseres. Den samlede liste med de 17 mål er ganske overvældende og
kompleks, og det vil formentlig være vanskeligt at mobilisere et større engagement blandt GTS-brugere,
hvis der etableres en forventning om, at alle foreninger skal forholde sig til ’hele pakken’. Langt
hovedparten af disse arbejder ganske konkret med afgrænsede indsatsområder, hvor man potentielt kan
’spejle sig ’ i afgrænsede delområder indenfor den brede SDG dagsorden.
Det er samtidig opfattelsen, at et vellykket arbejde med SDG-dagsordenen i forhold til GTS-brugerne vil
kræve en øget rådgivningsindsats i forhold til disse. Hovedparten af GTS-brugerne motiveres af en
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konkret og umiddelbar indsats med indsamling og renovering af udstyr samt direkte relationer til deres
respektive Syd-partner. Der vil skulle arbejdes både med det bredere rationale (hvorfor skal vi forholde os
til Verdensmålene) og med den konkrete fremgangsmåde (hvordan relaterer vi til relevante og konkrete
SDG-delmål, primært i forbindelse med ansøgninger og afrapporteringer).
Til forskel fra de tidligere Millennium Development Goals er Verdensmålene globale og forpligter til
indsatser både i Nord og Syd. I en tid, hvor meget udviklingsarbejde foregår uden oplagt mulighed for
hjemligt engagement, rummer GTS-forsendelserne en stærk SDG-relevans, idet forsendelsesarbejdet også
indebærer en nødvendig og meningsfuld indsats i Danmark. Velfungerende men ikke længere relevant
udstyr er udtjent, men en hjemlig aktivitet kan levere et konkret dansk bidrag til Verdensmålene (f.eks. i
forhold til genanvendelse og nedbringelse af affaldsmængder), når udstyret i stedet for skrotning
anvendes af Sydpartnere.
Det er centralt for opnåelse af Verdensmålene frem mod 2030, at der mobiliseres et meget bredt
engagement blandt talrige mulige interessenter. Realiseringen af de krævende målsætninger forudsætter
involvering af mange forskelligartede parter, ligesom nye og anderledes partnerskaber er påkrævede.
GTS-brugerne kan her illustrere, hvordan nye grupper kan inddrages i SDG-arbejdet, og hvordan
anderledes samarbejdsflader kan afprøves og udbredes.
Endelig er det forventningen, at SDG-dagsordenen vil være en relevant platform mht. til at kommunikere
GTS-resultater til en bredere målgruppe, både blandt andre udviklingsaktører og i forhold til en
bredere offentlighed. Verdensmålene vil for mange relevante modtagere af kommunikation om GTSarbejdet være en kendt og relevant referenceramme. DMRU kan derfor med fordel anvende de enkelte
relevante SDG-mål samt den bredere ’SDG-fortælling’ (om nødvendigheden af et arbejde i både Nord og
Syd og om betydningen af at involvere mange forskellige aktører) i sit GTS-kommunikationsarbejde.
Det anbefales, at
1. ovennævnte fem punkter anvendes som grundlag og strategisk sigte for DMRUs videre arbejde
med GTS-ordningens SDG-relevans.
c. DMRUs rolle som forvalter af GTS-puljen
Som puljeforvalter har DMRU ansvaret overfor udenrigsministeriet i forhold til den daglige forvaltning af
renoverings- og forsendelsesbevillingen. Denne opgave er underlagt de retningslinjer, som gælder for
puljeforvaltere generelt og reguleres i øvrigt i forbindelse med årlige møder mellem ministeriet og DMRU
samt ved lejlighedsvise tilsynsbesøg, som ministeriet aflægger hos DMRU. I lighed med øvrige
puljeordninger indebærer denne arbejdsdeling, at DMRU har et ganske omfattende selvstændigt ansvar
for dialog med og rådgivning af brugerne, ligesom DMRUs konkrete beslutninger vedr. enkelte
ansøgninger og bevillinger kun i helt særlige tilfælde vil involvere udenrigsministeriet.
DMRUs opgaver kan skematisk opgøres som følger
 Markedsføring: sikre at potentielle brugere får kendskab til ordningen.
 Rådgivning af nye og eksisterende brugere varetaget af medarbejdere på DMRUs sekretariat
 Sagsbehandling af ansøgninger: modtagelse, vurdering og bevilling af konkrete ansøgninger
 Tilsyn til igangværende og nyligt afsluttede bevillinger og rådgivning af sydpartnere
 Rapportering: modtagelse af GTS-brugeres afrapportering og aggregering af disse
 Netværksstøtte i form af Årsmøde og temamøder
 Kapacitetsopbygning: kursusvirksomhed for GTS-brugere
 Kommunikation til brugere samt bredere offentlighed: drift og udvikling af hjemmeside, nyhedsbreve
mv.
 Kontakt til og samarbejde med Renoveringsværkstederne
 Intern forvaltning: økonomi, database, samarbejde med andre puljeorganisationer
I tillæg hertil kommer den løbende kontakt til udenrigsministeriet, herunder årlig fremsendelse af
rapportering og strategisk oplæg.
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I forhold til et kommende arbejde med SDG-rammeværket forventes det, at flg. områder primært vil være
berørt: Rådgivning, sagsbehandling, rapportering, kapacitetsopbygning, kommunikation med afledte
effekter vedr. intern forvaltning. Dette behandles yderligere i rapportens afsnit om handlingsplan for det
videre arbejde.
Da forsendelsesarbejdet ikke er organiseret med ’Genbrug til Syd’ som en egen forening men varetages af
DMRU som puljeforvalter i forhold til bevillingen fra udenrigsministeriet, er anbefalingerne i nærværende
rapport adresseret til DMRU.
d. Rapportens disposition
Rapporten indledes med en introduktion til Verdensmålene, hvorefter følger en kort skematisk
gennemgang af de 17 verdensmål, hvor hvert enkelt mål vurderes i forhold til GTS-brugernes virkelighed
og den bevillingsportefølje, der er etableret indenfor de seneste år. Afsnittet afrundes med anbefalinger
vedr., hvordan DMRU kan arbejde med udvalgte Verdensmål.
Rapporten foretager dernæst en kort præsentation af væsentlige GTS-interessenter med vægt på
bevillingshaverne, i daglige tale også kaldet GTS-brugerne. Dette afsnit danner baggrund for en
efterfølgende præsentation af forslag til, hvordan DMRU kan øge bevidstheden blandt GTS-brugerne om
Verdensmålenes betydning.
Rapportens afsluttende afsnit indeholder forslag til en handlingsplan for DMRU-sekretariatets videre
arbejde med Verdensmålene i GTS-regi.
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2.

Introduktion til Verdensmålene og hvordan disse kan anvendes i GTS-regi

a. Verdensmålene som ramme om nationalt udviklingsarbejde
Da verdens statsledere i 2000 vedtog Millennium Declaration, blev det afsættet til et hidtil uset
samarbejde om forpligtende målsætninger for det internationale udviklingsarbejde. Under UNDPs ledelse
udformedes de næste par år otte Millennium Development Goals (MDGs, på dansk ofte omtalt som 2015målene). Og disse dannede baggrund for en omfattende ressourcemobilisering, en refokusering af
udviklingsarbejdet og en fælles rapportering i forhold til indfrielsen af disse mål i de enkelte
udviklingslande.
Mens det frem mod 2015 blev konstateret, at MDGerne havde medført et nyt momentum, var der også en
række erfaringer, som kom til at påvirke udformningen af Sustainable Development Goals (SDGs), som
FNs generalforsamling vedtog i 2015 som en forpligtende ramme for internationalt samarbejde om at nå
de 17 målsætninger i 2030, heriblandt
 Det skabte en ubalance i det internationale samarbejde, at målene langt overvejende fokuserede på
forhold i udviklingslandene. I stedet skulle et gensidigt forpligtende samarbejde etableres for at
understrege behovet for handlinger i både Nord og Syd – og SDG målsætningernes globale sigte kom i
fokus
 MDGerne blev fremstillet som et anliggende for stater og offentlige myndigheder, men SDGernes
globale og ambitiøse karakter nødvendiggør en helt anden ressourcemobilisering og nye
partnerskaber, der forpligter, regeringer, borgergrupper i civilsamfundet samt privat erhvervsliv
 Gode nationale resultater var kommet til at skygge for, at MDGerne I en række tilfælde ikke havde
formået at løfte svage og underprivilegerede grupper indenfor de enkelte lande ud af fattigdom. I
stedet formuleredes med SDGerne en tværgående forpligtelse ’No one left behind’
 Efter vedtagelsen af Millennium Declaration i 2000 havde udformningen af de otte MDGer primært
været et anliggende for embedsmænd, og det havde haft konsekvenser for ejerskab og politisk ansvar
(accountability). Med SDGerne lægges der større vægt på inddragelse af mange forskellige
interessenter, rapportering og ansvar for efterlevelse af målsætningerne.
For at understøtte fremdriften i SDG-processen afholdes der i FN-regi årlige High-Level Political Fora,
hvor politiske ledere fra hele verden gør status og identificerer best practices. Op til disse møder
udarbejdes Voluntary National Reports (VNRs), hvori myndigheder fra de enkelte lande fremlægger
resultater og planer samt redegør for, hvordan forskellige interessenter inddrages i arbejdet.

b. Verdensmålene og deres relevans for GTS-arbejdet
Verdensmålene har siden 2015 været genstand for et omfattende samarbejde, hvor der udvikles
internationale indikatorer og målemetoder for hvert enkelt af de 169 delmål. I forskelligt omfang og på
forskellig vis laves der nationale planer for SDG-indsatsen, og i mange lande skabes der tværgående fora
som afsæt for de ovenfor omtalte nye partnerskaber.
Nedenfor gengives de 17 Verdensmål samt for hvert enkelt mål en vurdering af relevansen i en GTS
sammenhæng. Vurderingen er baseret på i hvilket omfang
a) forsendelserne og det udviklingsarbejde, der er direkte knyttet hertil, kan kobles til den konkrete
målsætning og/eller delmål/indikatorer (markeret med gult)
b) der er en mere indirekte kobling mellem den GTS-relaterede indsats og de bredere mål, som er
dækket af den pågældende SDG-formulering (markeret med grønt)
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Tabel 1

Verdensmålene og deres relevans for Genbrug til Syd brugere og disses bevillinger
De 17 Verdensmål

GTS relevans

Relevant delmål / indikator*

1.

Mange GTS brugere er motiAfskaffe alle former for fattigdom veret af at yde en konkret
i verden
indsats for at afhjælpe nød og
elendighed.

1.2 Inden 2030 skal andelen af
mænd, kvinder og børn i alle
aldre, som lever i fattigdom,
halveres

2.

Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring,
samt fremme bæredygtigt landbrug

En relativt lille men stabil andel
af GTS-forsendelse har sigte på
at støtte landbrugsproduktion,
ofte indenfor fødevareområdet

2.3 Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter fordobles
3.1 Inden 2030 skal den globale
mødredødelighed reduceres til
under 70 dødsfald pr. 100.000
levendefødte børn.

Sikre et sundt liv for alle og
fremme trivsel for alle aldersgrupper

Forsendelser af sundhedsudstyr ligger konsistent med en
høj andel af de samlede
bevillinger, ofte med fokus på
primær sundhedstjeneste på
community eller distriktsniveau.

3.

3.2 Inden 2030 skal der sættes
en stopper for forebyggelige
dødsfald blandt nyfødte og børn
under 5 år
3.8 Der skal opnås universel
sundhedsdækning

4.

Forsendelser til skoler og andre
uddannelsesinstitutioner ligger
konsistent med en høj andel af
de samlede bevillinger, ofte
Sikre alle lige adgang til kvalitets- med fokus på grundskoler
uddannelse og fremme alles
og/eller tekniske skoler.
muligheder for livslang læring

4.1 Inden 2030 skal det sikres, at
alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende
grundskoleundervisning og
ungdomsuddannelse i høj
kvalitet
4.3 Inden 2030 skal alle kvinder
og mænd sikres lige adgang til
teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse

5.

Kun få af GTS brugerne har et
udtalt ligestillingsfokus, men en
Opnå ligestilling mellem kønnene kønsspecifik rapportering vedr. 5.1. Alle former for diskriminaog styrke kvinders og pigers
indsatser indenfor f.eks. sund- tion af alle kvinder og piger
rettigheder og muligheder
hed og uddannelse vil forment- overalt skal stoppes
lig være muligt for mange
brugere

6.

Sikre bæredygtig adgang og forvalt- Vandforsyning mv. udgør kun en meget begrænset andel af GTS
ning af vand og sanitet for alle
bevillinger

7.

Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi,
til en overkommelig pris

Energiforsyning mv. udgør kun en meget begrænset andel af GTS
bevillinger

8.

Fremme vedvarende, inklusiv og
bæredygtig økonomisk vækst,
fuld og produktiv beskæftigelse
samt anstændigt arbejde til alle

En mindre gruppe GTS brugere
arbejder indenfor ungdomsuddannelse og/eller lokal jobskabelse
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8.6 Inden 2020 skal andelen af
unge, der ikke er i beskæftigelse
eller under uddannelse
væsentligt reduceres

Verdensmålene og deres relevans for Genbrug til Syd brugere og disses bevillinger
De 17 Verdensmål
9.

Relevant delmål / indikator*

Bygge robust infrastruktur, fremme
Infrastruktur, industrialisering og innovation mv. udgør kun en
inklusiv og bæredygtig industriameget begrænset andel af GTS bevillinger
lisering og understøtte innovation

Reducere ulighed i og mellem
10. lande

Gøre byer, lokalsamfund og bosæt-

11. telser inkluderende, sikre, robuste
og bæredygtige

12.

GTS relevans

Sikre bæredygtigt forbrug og
produktionsformer

En række danske GTS brugere
har rødder blandt diasporagrupper. Deres mobilisering af
materielle ressourcer i kraft af
indsamlet udstyr til hjemstavnssamfund udgør en relevant
parallel til delmål 10.c.

10.c Inden 2030 skal omkostninger i forbindelse med
migranters pengeoverførsler
reduceres

Et udtalt fokus på dette mål udgør ingen eller kun en meget begrænset andel af GTS bevillinger

Genanvendelse af velfungerende udstyr kan sikre
øget bæredygtighed, idet
alternativet ofte vil være at
udstyret kasseres

12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse,
reduktion, genvinding og genbrug.

Handle hurtigt for at bekæmpe

Et udtalt fokus på dette mål udgør ingen eller kun en meget begræn13. klimaforandringer og deres konse- set andel af GTS bevillinger
kvenser
Bevare og sikre bæredygtig brug af Et udtalt fokus på dette mål udgør ingen eller kun en meget begrænset andel af GTS bevillinger

14. verdens have og deres ressourcer

Beskytte, genoprette og støtte
bæredygtig brug af økosystemer på
land, fremme bæredygtigt skovEt udtalt fokus på dette mål udgør ingen eller kun en meget begræn15. brug, bekæmpe ørkendannelse,
set andel af GTS bevillinger
standse udpining af jorden og tab af
biodiversitet

Støtte fredelige og inkluderende
samfund. Give alle adgang til rets16. sikkerhed og opbygge effektive,
ansvarlige og inddragende
institutioner på alle niveauer

En række GTS brugere ønsker
at deres lokale samarbejdspartnere opnår større
anerkendelse og inddrages
mere i lokale beslutningsprocesser

16.7 Der skal sikres lydhøre,
inkluderende, deltagerbaserede
og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Revitalisere det globale partner17. skab for bæredygtig udvikling og
styrke midlerne til at nå målene

GTS partnerskaber indeholder
ofte stort potentiale, og som
puljeforvalter kan DMRU med
denne målsætning fremhæve
ordningens særlige kvaliteter.

17.17 Der skal tilskyndes og
fremmes effektive offentlige
partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og
civilsamfundspartnerskaber

* Bemærk at der for overskuelighedens skyld i tabellen flere steder kun er medtaget en del af den fulde ordlyd
for det pågældende delmål
Som det fremgår, er der syv SDG mål, som umiddelbart vurderes ikke at være hverken direkte eller
indirekte relevante i en GTS-sammenhæng. Blandt de fem SDG-mål, der vurderes som direkte relevante, er
det særligt mål 3 (sundhed) og mål 4 (uddannelse) der påkalder sig opmærksomhed. Det er indenfor disse
to områder, at en stor del af GTS-bevillingerne er placeret.
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Placering af Mål 16 kan overvejes ændret fra ’direkte’ til ’indirekte’, men det anbefales at fastholde denne
som ’direkte’ for derved at markere, at GTS’ støtte til sydpartneres bredere rolle i samfundsudviklingen er
et direkte strategisk mål. Samtidig vil en kategorisering som ’direkte’ også placere et ansvar hos de
enkelte GTS-brugere for at inddrage dette som en central del af partnerskabet. Dette skal ses i
sammenhæng med et af de fire overordnede mål for Genbrug til Syd: Civilsamfund. I GTS-vejledningen
fremhæves det, at GTS-bevillinger skal derfor ’sikre fattige mennesker i det pågældende lokalsamfund
større indflydelse og en forbedring af deres rettigheder og vilkår. […] GTS’ interesse omhandler ikke kun
udstyret og den enkelte institution, men også hvordan udstyret anvendes i forhold til lokalsamfundet.
Generelt foreslås det, at DMRU
2. vælger de i alt ti mål, der fremgår af ovenstående oversigt og anvender disse som fokus for SDGrelateret arbejde i GTS.
Vedr. de fem ’direkte relaterede mål’ (2, 3, 4, 12 og 16) foreslås det, at DMRU
3. tilskynder de enkelte GTS-brugere til at vælge 1-2 af de fem SDG-mål med direkte kobling til
GTS-arbejdet.
4. i forbindelse med sin løbende rådgivning i forbindelse med ansøgningsrunderne gør GTSbrugere opmærksomme på SDG-rammeværket
5. udvikler et tilpasset ansøgnings- og rapporteringsformat, således at brugerne knytter deres
ansøgning og afrapportering til 1-3 på forhånd udvalgte SDG-relaterede indikatorer. Disse bør
om muligt koble til de eksisterende indikatorer i det globale SDG rammeværk. Det anbefales at
udarbejde et format, der er mere direkte knyttet til ’GTS-virkeligheden’.
Ovenstående tre anbefalinger lægger op til at
6. indsatsen baseres på frivillighed.
Der vil altså ikke være tale om krav til den enkelte GTS-bruger, som skal opfylde disse som forudsætning
for at modtage en forsendelsesbevilling. SDG-kobling inddrages altså ikke på nuværende tidspunkt som
selvstændigt vurderingskriterium. Først efter et par års erfaring bør det vurderes, om der skal stilles
egentlige krav til GTS-brugerne på linje med andre krav, som en GTS-ansøgning skal efterleve for at udløse
en bevilling. Som grundlag for at styrke GTS-brugernes SDG-relaterede arbejde anbefales det, at
7.
8.

DMRU styrker rådgivningen vedr. SDGerne, ligesom indsatsen vedr. sagsbehandling, tilsyn og
kapacitetsopbygning fremover også skal rumme disse aspekter
DMRU som en pilotindsats screener alle modtagne bevillingsafrapporteringer for deres SDG
relevans i lyset af ovenstående som baggrund for at udvikle et enkelt tilpasset
afrapporteringsformat

Det foreslås, at
9. DMRU i sin rapportering til udenrigsministeriet samt i øvrigt i sin eksterne kommunikation om
GTS-ordningen lægger vægt på de fem SDG-mål, hvor der kan etableres en indirekte kobling
mellem forsendelserne og de pågældende SDG-mål. Dette sker i tillæg til at sammenfatte GTSbrugeres afrapporteringer vedr. de øvrige fem SDG mål
DMRU skal som puljeforvalter ’løfte opgaven’ i forhold til de fem ’indirekte SDG-mål’ (SDG 1, 5, 8, 10 og
17), ikke den enkelte GTS-bruger. Langt overvejende vil være tale om at kommunikere GTS-ordningens
bredere SDG-relevans, mens der ikke kan forventes dokumentation af resultater mv.
DMRU kan vælge gradvist at iværksætte sit SDG-relaterede rapporterings- og kommunikationsarbejde,
således at man indledningsvis arbejder med mål 3 og 4, henv. mål 5 og 17. Det anbefales dog at
10. iværksætte arbejdet med alle de ti foreslåede mål på samme tid.
En gradvis indfasning vurderes samlet set at ville kræve flere rådgivnings- og kommunikationsressourcer
i forhold til brugerne. En samtidig påbegyndelse af arbejdet med alle de ti foreslåede mål vurderes ikke at
ville indebære væsentligt øget faglig eller kommunikationsmæssig kompleksitet.
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3.

GTS interessenter

I et første samlet review af GTS-ordningen, siden DMRU overtog rollen som puljeforvalter i 2013,
konkluderedes i 2016, at mens GTS-brugerne i Danmark (i modsætning til situationen før 2013) alle er
civilsamfundsorganisationer, er der tale om en mangfoldig og meget sammensat gruppe, hvor den enkelte
forening kun har begrænset kommunikation med andre brugere og fortrinsvis kommunikerer med
sekretariatet samt de respektive Sydpartnere. Med få undtagelser er der endvidere tale om små
foreninger, der har begrænset kendskab til dansk udviklingspolitik, ligesom man oftest heller ikke har
erfaring fra andet udviklingsarbejde udenfor GTS-regi. Organisationernes baglande og kontaktflade i
Danmark i øvrigt omfatter grupper i det danske samfund, der ofte ikke har megen kontakt til andre dele af
udviklingsmiljøet.
GTS-ordningen repræsenterer derfor et væsentligt potentiale i forhold til oplyse nye danske målgrupper
om internationalt udviklingsarbejde. Tilsvarende rummer GTS-arbejdet gode muligheder for aktiv
deltagelse gennem involvering i indsamling, renovering og lokalt oplysningsarbejde, f.eks. i forhold til de
institutioner, hvor det indsamlede udstyr hidtil har været anvendt. Dette står som nævnt indledningsvis i
kontrast til andre områder af dansk udviklingssamarbejde, der kun rummer få mulighed for at konkret
frivilligt engagement udover fundrasing.
Men samtidig er det også DMRUs erfaring, at brugernes manglende kendskab til de bredere mål for dansk
udviklingspolitik samt lille forudgående berøring med tilsvarende ansøgnings- og afrapporteringsformater stiller krav om en vedvarende rådgivnings- og kvalitetssikringsindsats. Der er grund til at
forvente, at dette også vil være tilfældet i forhold til Verdensmålene.
Mens de enkelte GTS-bevillingshavere er lokale foreninger, er der ofte et samarbejde med særligt
offentlige myndigheder om at modtage og renovere udstyr fra primært sygehuse og folkeskoler. Omvendt
er der kun få eksempler på vedvarende samarbejde, hvor private virksomheder overdrager udtjent udstyr
til GTS-brugere. Der har tidligere været ganske omfattende leverancer af medicin fra private danske
lægemiddelproducenter. Disse vareleverancer havde ofte en kort tidshorisont grundet lægemidlernes
udløbsdato og efterlevede ikke GTS-krav om partnerskaber, hvorfor ordningen ikke længere rummer
denne kontaktflade.
I driften af GTS-ordningen samarbejder DMRU med seks renoveringsværksteder (to i Jylland, tre på
Sjælland og et på Falster). Disse drives på forskellig vis – ofte som lokale foreninger eller selvejende
institutioner – og tre af disse har tæt tilknytning til lokale offentlige beskæftigelsestiltag målrettet unge
mennesker. To af værkstederne har et tæt samarbejde med offentlige sygehuse på regionalt niveau. Der er
ofte en tæt kontakt mellem det enkelte renoveringsværksted og de respektive GTS-brugere.
Mens GTS-ordningen således på forskelligvis involverer en sammensat gruppe af interessenter i Danmark,
er det anbefalingen, at
11. DMRU i forbindelse med en ny SDG-indsats primært fokuserer på GTS-bevillingshavere samt
renoveringsværkstederne.
Dette skyldes, at DMRU som puljeforvalter allerede har direkte relationer til disse to grupper, mens
kontakten til en privat virksomhed eller en offentlig institution (eksempelvis skole eller sygehus) vil være
mere indirekte og gå gennem en GTS-bruger og/eller et renoveringsværksted. Når de første erfaringer
med SDG-arbejdet er indhøstet, kan det overvejes at udbrede indsatsen. Men det bør i så fald afhænge af,
om GTS-ordningen på sigt ønsker at etablere egentlige direkte relationer til f.eks. private virksomheder i
forbindelse med fremtidige udstyrsleverancer. Et sådant muligt nyt strategisk sigte ligger udenfor
rammerne af nærværende rapport, men kan med fordel behandles som en del af det igangværende
arbejde med en ny GTS-strategi.
I forbindelse med tilsynsbesøg til GTS-ordningens sydpartnere har DMRU dog som puljeforvalter en
direkte relation til denne mangfoldige gruppe af oftest mindre og meget lokale
civilsamfundsorganisationer. Der er i forbindelse med disse besøg mulighed for at vurdere de enkelte
forsendelser i en SDG-kontekst samt at drøfte mulige koblinger mellem Sydpartnerens udviklingsopgaver,
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forsendelsen fra Danmark og konkrete SDG-indsatser i det pågældende lande. Dette kan med fordel tage
udgangspunkt i, at DMRU forud for en tilsynsrejse orienterer sig i de foreliggende Voluntary National
Reports for de respektive lande og vejleder forsendelsesmodtagerne i, hvordan forsendelsesarbejdet bedst
integreres i den konkrete SDG-dagsorden.
12. Det anbefales, at DMRU ved tilsynsbesøg hos Sydpartnere med reference til foreliggende VNRs
rådgiver Sydpartnere om, hvordan forsendelsesarbejdet kan indgå i den relevante lokale og
nationale SDG-kontekst.
Sigtet med denne indsats bør være at fremdrage eksempler på, hvordan GTS-forsendelser bidrager til
relevante SDG-mål i det pågældende land og lokalområde. Det er vurderes ikke realistisk, at et GTSpartnerskab og en konkret forsendelse i sig selv vil kvalificere den pågældende sydpartner til en indsats
for at holde myndigheder ansvarlige i forhold til at sikre indfrielse af de(t) pågældende SDG-mål, som
denne forening relaterer til. Under tiden vil en GTS-sydpartner med fordel kunne deltage i et sådant
arbejde, der er initieret af andre lokale civilsamfundsorganisationer.
Men en kobling mellem den enkelte forsendelse og SDG-rammen kan medvirke til øget anerkendelse af
sydpartnerens udviklingsindsats samt under tiden også fremhæve ’leaving no one behind’ -sigte i
situationer, hvor forsendelsen gør det muligt at nå særligt prioriterede svage og sårbare grupper. Dette
sidste forekommer særligt relevant, efter at udenrigsministeriet med nylige ændringer i reglerne vedr.
NGO-bevillinger har gjort det muligt for danske bevillingsmodtagere at støtte partnere i de bedre stillede
mellemindkomstlande.
Konsekvenserne af denne regelændring for den fremtidige sammensætning af ’GTS-laneporteføljen er
endnu ukendt, men forud for 2013, hvor bevillingen også rummede muligheder for forsendelser til
mellemindkomstlande, modtog en række af disse jævnligt GTS-finansierede forsendelser.
13. Det anbefales, at DMRU foretager en analyse, at GTS-ordningens potentiale i
mellemindkomstlande med særligt henblik på, hvordan denne kan fremme ’leaving no one
behind’ målsætningen.
En eventuel beslutning om aktivt at udnytte disse muligheder for at ændre på sammensætningen i ’GTSlandeporteføljen’ har dog også bredere implikationer og bør derfor knyttes til det igangværende arbejde
med udarbejdelse af ny strategi for GTS.
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4.

SDG-dagsordenen som grundlag for et forstærket udviklingsengagement blandt GTS brugere

Som anført i det foregående afsnit indeholder Verdensmålene mange relevante aspekter for GTSforsendelserne og de partnerskaber, som disse indgår i. Det er dog væsentligt dels at anvende en selektiv
tilgang, dels i første omgang at betragte SDG-rammeværket som et tilbud til de danske GTS-interessenter
og deres Sydpartnere. Først når indledende erfaringer er indhøstet, kan det overvejes at gøre en SDGkobling til en del af puljens vurderingskriterier.
Når SDGerne betragtes som relevante for GTS-puljen, skyldes det, at disse ligger i naturlig forlængelse af
de fire overordnede GTS-mål, sådan som de præsenteres i GTS-vejledningen fra 2017:
Fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling, civilsamfund og folkelig forankring.
14. Som puljeforvalter bør DMRU betragte SDG-rammeværket som en integreret del af de fire GTSmål og ikke som en ny selvstændig målsætning. Der vil således kun være behov for mindre
justeringer i de nugældende retningslinjer (senest gennemarbejdet i 2017), så de afspejler et
SDG-fokus.
Som puljeforvalter har DMRU gode erfaringer med gradvist at få brugerne til at se forsendelserne i en
strategisk ramme. Det gælder kravet om, at ordningen støtter det udviklingsarbejde, som
civilsamfundsaktører i Nord og Syd (og ikke privatpersoner, familieforetagender eller virksomheder)
udfører. Og det gælder forventningen om, at forsendelserne indgår i et partnerskab, der omfatter andet og
mere end udstyrsleverancer.
Med 2017-retningslinjerne tilskynder GTS brugerne til at arbejde med ’strategisk brug af udstyr’ (s. 16).
Det er vurderingen, at en tilsvarende tilgang med fordel kan anvendes i det forestående arbejde for at gøre
brugere mere bevidste om Verdensmålene og for at anvende disse til at styrke deres
udviklingsengagement.
15. Det anbefales, at DMRU understøtter dette ved flg. trinvise tilgang:
A. En kobling til få, udvalgte og relevante Verdensmål kan i såvel Danmark som det pågældende
udviklingslande sikre anerkendelse af parternes udviklingsarbejde, idet SDG-rammeværket
udgør en kendt referenceramme for nationale og lokale målsætninger. Ved at påvise hvordan de
konkrete udstyrsleverancer og det bredere GTS-partnerskab bidrager til opnåelse af fælles
allerede aftalte udviklingsmål, kan ellers mindre afgrænsede bidrag værdsættes i større omfang.
B. Reference til lokal og national SDG-kontekst kan give GTS-brugere adgang til allerede etablerede
netværk blandt ligesindede aktører, og det kan rumme muligheder for erfaringsudveksling og
samarbejde.
C.

En række GTS-partnerskaber rummer allerede i dag et fokus på underprivilegerede grupper og
dermed et SDG-relevant Leaving no one behind -sigte. Rådgivning fra DMRU-sekretariatet samt
udnyttelse af det omtalte potentiale i relevante mellemindkomstlande kan give dette arbejde
yderligere vægt

D. Mens kun et mindre antal GTS-interessenter i dag er aktivt engageret i fortalervirksomhed, kan
pkt. A-C ovenfor være et godt grundlag for en fælles indsats på dette felt sammen med andre
aktører.
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5.

Forslag til Handlingsplan for DMRU-sekretariatets arbejde med Verdensmålene

I ovenstående analyse er anbefalinger løbende indføjet i hovedteksten. For overskuelighedens skyld
gentages de her med forslag til tidsplan for perioden 2018-20. Anbefalingerne er henvendt til DMRUs
sekretariat som puljeforvalter, men på flere felter vil det være relevant også at inddrage andre
interessenter. Det forventes, at ovenstående analyse samt nedenstående anbefalinger indgår i det
igangværende arbejde med at udforme en ny samlet strategi for Genbrug til Syd til forelæggelse for
udenrigsministeriet ultimo 2018.
16. Det anbefales i øvrigt, at DMRU søger kontakt til og deler erfaringer vedr. arbejdet med SDGrammeværket med øvrige danske puljeforvaltende organisationer
I afsnit 1.c er skematisk redegjort for DMRU-sekretariatets forskellige opgaver som GTS-puljeforvalter.
Pga. SDG-arbejdets tværgående og strategiske karakter vurderes det at ville påvirke de fleste af de
opgaver, som DMRU-sekretariatet udfører som puljeforvalter for GTS. Det har dog ikke indgået i
nærværende opgave at skønne over ressourceforbruget forbundet med at gennemføre nedenstående
anbefalinger. Det vurderes, at iværksættelse af et SDG-relateret arbejde indenfor Genbrug til Syd vil kræve
ekstra medarbejderressourcer / ekstern konsulentbistand for DMRU-sekretariatet i forbindelse etablering
af formater og sikring af kompetencer (udviklingsopgaver), mens ressource-merforbruget skønnes at
være begrænset, når først de forskellige tiltag indgår i puljeordningens driftsopgaver.
Flere af de forskellige forslag vil ikke blive iværksat før i løbet af 2019. En samlet vurdering af relevansen
af dette arbejde bør derfor først foretages, når tilstrækkelige erfaringer er indhøstet.
17. Medio 2020 gennemføres vurdering af de samlede erfaringer med SDG-arbejdet mhp.
erfaringsopsamling og justering af indsatsen
Tabel 2

Handlingsplan – Verdensmålene i Genbrug til Syd
Hvad

Hvornår

1.

De fem punkter vedr. Verdensmålenes relevans for GTS anvendes
som grundlag og strategisk sigte for DMRUs videre arbejde med
GTS-ordningens SDG-relevans

Besluttes i forbindelse med
udarbejdelse af ny strategi for
GTS i 2. og 3. kvartal 2018

2.

Blandt de 17 Verdensmål udvælger DMRU i alt ti mål (fem med
direkte relevans for enkeltvise GTS-bevillingshavere og fem med
indirekte relevans) som foreslået i Tabel 1 og anvender disse som
fokus for SDG-relateret arbejde i GTS.

Besluttes i forbindelse med
udarbejdelse af ny strategi for
GTS i 2. og 3. kvartal 2018

3.

I forbindelse med DMRUs løbende rådgivning ved ansøgnings3. kvartal 2018 (rådgivning
runderne gøres GTS-brugere opmærksomme på SDG-rammeværket forud for novemberrunde)

4.

DMRU tilskynder de enkelte GTS-brugere til at vælge 1-2 af de fem
SDG-mål med direkte kobling til GTS-arbejdet.

5.

DMRU udvikler et tilpasset ansøgnings- og rapporteringsformat,
Ansøgningsformat 3. kvartal
således at brugerne knytter deres ansøgning og afrapportering til 1- 2018; rapporteringsformat
3 på forhånd udvalgte SDG-relaterede indikatorer. Disse bør om
primo 2019 (jf. anbefaling 8)
muligt koble til de eksisterende indikatorer i det globale SDG
rammeværk, men i et format mere direkte knyttet til ’GTS-verdenen’

6.

Det anbefales, at indsatsen i GTS vedr. SDGerne baseres på frivillighed. Først efter et par års erfaring bør det vurderes, om der skal
stilles egentlige krav til GTS-brugerne på linje med andre krav, som
en GTS-ansøgning skal efterleve for at udløse en bevilling
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Første gang ifm. GTSansøgningsrunde november
2018

Medio 2020 vurderes om
SDG-kobling skal være del af
fremtidige vurderingskriterier

Handlingsplan – Verdensmålene i Genbrug til Syd
Hvad

Hvornår

7.

DMRU styrker rådgivningen vedr. SDGerne, ligesom indsatsen vedr.
sagsbehandling, tilsyn og kapacitetsopbygning fremover også skal
rumme disse aspekter

DMRU-sekretariatet
forbereder dette internt i 3.
kvartal 2018 mhp. på
anvendelse fra 4. kvartal

8.

Som en pilotindsats screener DMRU alle modtagne bevillingsafrapporteringer for deres SDG-relevans

2. halvår 2018

9.

DMRU lægger i sin egen rapportering til udenrigsministeriet samt i
øvrigt i sin eksterne kommunikation vægt på de fem SDG-mål, hvor
der kan etableres en indirekte kobling mellem de enkelte
forsendelser og de pågældende bredere udviklingsmål. Dette sker i
tillæg til at sammenfatte GTS-brugeres afrapporteringer vedr. de
øvrige fem SDG mål

 GTS rapportering for 2018
(udarbejdes i 2.-3. kvartal
2019)
 Kommunikationsarbejde
fra 2019

10. DMRU anbefales at iværksætte arbejdet med alle de ti foreslåede
mål på samme tid.

 Når der er truffet
beslutning om GTS
strategi, jf. anbefaling 2

11. I forbindelse med en ny SDG-indsats fokuserer DMRU primært på
GTS-bevillingshavere samt renoveringsværkstederne

 Fra 3. kvartal 2018

12. Det anbefales, at DMRU ved tilsynsbesøg hos Sydpartnere med
reference til foreliggende VNRs rådgiver Sydpartnere om hvordan
forsendelsesarbejdet kan indgå i den relevante lokale og nationale
SDG-kontekst.

 Fra 2019

13. Det anbefales, at DMRU foretager en analyse af GTS-ordningens
potentiale i mellemindkomstlande med særligt henblik på, hvordan
denne kan fremme ’leaving no one behind’ målsætningen.

 2.-3. kvartal 2018 for at
kunne indgå i ny strategi
for GTS

14. Som puljeforvalter bør DMRU betragte SDG-rammeværket som en
integreret del af de fire GTS-mål og ikke en ny selvstændig
målsætning. De nugældende GTS-retningslinjer bør opdateres, men
der er ikke behov for en omfattende revision.

 Retningslinjerne
opdateres i 2. halvår 2018

15. DMRU understøtter anbefaling 14 ved en trinvis tilgang, der
 Denne tilgang forberedes
fokuserer på
internt på DMRU
 at sikre anerkendelse af parternes udviklingsarbejde,
sekretariatet i 2. halvår
2018 med henblik på at
 gennem reference til lokal og national SDG-kontekst at give GTSindgå i rådgivning mv. fra
brugere adgang til allerede etablerede netværk med muligheder
primo 2019
for erfaringsudveksling og samarbejde
 at fremme et fokus på underprivilegerede grupper og dermed et
SDG-relevant Leaving no one behind -sigte
 at støtte SDG-relateret fortalervirksomhed sammen med andre
aktører
16. Det anbefales, at DMRU søger kontakt til og deler erfaringer vedr.
arbejdet med SDG-rammeværket med øvrige danske
puljeforvaltende organisationer

 Løbende

17. Efter et par år iværksættes vurdering af de samlede erfaringer med
SDG-arbejdet i forlængelse af nærværende rapport

 Medio 2020
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6.

Bilag
a. ToR

Terms of Reference
Review af Verdensmålene i Genbrug til Syd
Nedenstående er indledende opgavebeskrivelse for en tidsafgrænset konsulentopgave, der skal
undersøge SDG i Genbrug til Syd (GTS).

Baggrund
Genbrug til Syd (GTS) er Udenrigsministeriets renoverings og forsendelsespulje, som Dansk
Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) administrerer. www.genbrugtilsyd.dk.
Genbrug til Syd er en del af den danske udviklingsbistand og den danske støtte til civilsamfundet i
udviklingslande. Genbrug til Syd finansieres af Udenrigsministeriet og har siden 1975 ydet økonomisk
støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslandene.
GTS’s puljeordning giver en række muligheder for at søge støtte til det praktiske arbejde med at
indsamle og sende brugt udstyr til lokale partnere i udviklingslandene. Modtagerne af bevillingerne
er en mangfoldig gruppe af danske foreninger, blandt andet solidaritetsorganisationer, humanitære
organisationer, indvandrergrupper og kirkelige organisationer. Udstyret, der primært er enten skoleeller hospitalsudstyr, bliver sendt til partnere i Syd, primært i Afrika, men også Asien, Latinamerika og
Østeuropa.
GTS blev fra 1990-2012 administreret af Mellemfolkeligt Samvirke. Fra januar 2013 er
administrationen af ordningen blevet overtaget af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).
GTS er siden blevet administreret i overensstemmelse med ansøgningen til UM fra 2012. Denne
strategi udløber i 2017. I 2017-2018 vil GTS gennemgå en strategiske planlægningsproces som har til
formål at informere den fremtidige 5 årige strategi for GTS. Dette review vil bidrage til at informere
dette arbejde.

Review 2011/12 og Review 2016
Review 2016 fandt, at GTS brugere alle er danske civilsamfundsorganisationer. Organisationerne er
ganske mangfoldige, med en hovedvægt på mindre organisationer der har ingen eller en begrænset
tilknytning til det resterende ulandsmiljø. En meget stor gruppe af organisationer er i stand til at rejse
finansiering fra en eller flere alternative kilder. Organisationerne når grupper udenfor det
traditionelle ulandsmiljø gennem disse kontakter. GTS brugernes Syd partnere lever op til kravet om
at være civilsamfunds-organisationer. 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.
Iflg de nye retningslinier for puljeordninger, stadig i udkast, skal ”aktiviteterne under ordningerne ikke
alene bidrage til civilsamfundspolitikken, men også til opfyldelsen af FN’s Verdensmål og de danske
udviklingspolitiske målsætninger som udtrykt i ”Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og
humanitære strategi”. Konkret fordrer retningslinjerne at den årlige strategiske/organisatoriske
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rapport til Udenrigsministeriet skal indeholde en ”Beskrivelse af, hvordan pulje- og
netværksaktiviteterne samt eventuelle egne understøttende aktiviteter vil være med til at fremme
opfyldelsen af FN’s Verdensmål”.
I Regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål fra Marts 2017 hedder det at ”Alle aktører på tværs
af samfundet opfordres således til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af verdensmålene i
Danmark og internationalt. Regeringen vil, hvor det er relevant, inddrage den private sektor,
forsknings- og vidensinstitutioner, civilsamfundet samt kommuner og regioner i gennemførelsen af
verdensmålene. Mange aktører i det danske samfund er allerede engageret i opfølgningen på
verdensmålene – det gælder alle fra kommuner, virksomheder, investorer til civilsamfundet, forskning
og uddannelsesinstitutioner. Det har stor værdi for opfølgningen i Danmark og internationalt. For i
fællesskab kan vi skabe resultater. Alle ideer, viden, erfaring, offentlig og privat kapital skal bringes i
spil, hvis vi skal udnytte de muligheder og løse de udfordringer, som verdensmålene er udtryk for.”

Dette review har til formål at afklare Genbrug til Syd nuværende og mulige fremtidige bidrag
til verdensmålene.
Overordnet mål for reviewet
Målet er at bidrage med viden om hvorledes Genbrug til Syd kan bidrage til opfyldelsen af
verdensmålene. Dette sker dels med forslag til hvordan GTS bidrag ift. SDGerne dokumenteres, dels
ift. hvordan GTS interessenter i forlængelse af arbejdet med en GTS forsendelse kan motiveres til et
SDG-relateret engagement.

Formål
Formålet med reviewet er:
1. På baggrund af et tværsnit af 20 GTS bevillingerne fra 2015 og 2016 analysere hvordan disse
bevillinger bidrog til udviklingsmål relevante for SDG/verdensmålene.
2. Opstille en generisk identifikation af interessenter i GTS og deres interesser i SDG
dagordenen
3. Afklare hvilke målsætninger der er relevante for GTS som puljeorden at prioritere blandt de
17 verdensmål for at bidrage til en sammenhængende bæredygtig og global udvikling.
4. Afklare hvilke indikatorer med fordel kunne integrere i politikker, retningslinjer, ansøgning og
afrapportering af GTS bevillingerne for at fremme SDG som pejlemærker for fremtidig
udvikling.
5. Foreslå hvordan GTS gør brugerne/ansøgerne bevidste om SDG dagsordenen og progressivt
bruger den som en del af sit udviklingsengagement i forbindelse med forsendelserne.
6. Foreslå en handlingsplan for GTS sekretariatet for øget engagement og afklaring af bidrag til
verdensmål for en 2-årig periode (2018-2019).

De principielle aktører
Hovedaktørerne der forventes inddraget er:
 GTS ansøgerne og deres respektive bagland
 Partnerorganisationerne i syd
Andre aktører der kan inddrages:
 Renoveringsværkstederne og medarbejder
 GTS/DMRU medarbejdere
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Metodisk tilgang
Review gennemføres som et desk review af skriftligt materiale i GTS arkiver, om muligt og efter
behov gennemføres interview per telefon/skype med centrale aktører i Danmark og partnere i Syd.

Reference dokumenter
1) DMRU ansøgning vedr. renoverings- og forsendelsesbevillingen august 2012
2) Oversigt over GTS bevillingsmodtagere 2015-2016
3) 20 repræsentative cases/GTS ansøgninger inkl. afrapporteringer, tilsynsrapporter m.m.
4) Kortlægning af bevillingsmodtagere
5) Organisatorisk og administrativt set-up
6) Seneste version GTS vejledning, januar 2017
7) Danidas civilsamfundspolitik, juni 2014
8) Danmark handlingsplan for FN verdensmål marts 2017
9) Oplysningsreview fra 2013,
10) Kapacitetsreview fra 2014
11) Partnerskabsreview fra 2015
12) Review 2016
13) Landbrugsreview 2017
14) Seneste rapporteringer til UM og DMRU bestyrelse
15) Hjemmeside mv.
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