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GTS & PARTNERSKABSPRINCIPPET
”GTS’ overordnede formål er at bidrage til udviklingen af et
stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i
udviklingslandene.
For at det udsendte udstyr kan blive til gavn for så mange som
muligt, er det et krav, at man samarbejder med en lokal partner,
der er folkeligt forankret og har opbakning i modtagerlandet.

Den lokale partner kan enten være en lokal institution eller en
civilsamfundsorganisation.
Forudsætningen for at modtage støtte via GTS er, at den lokale
partner har et dokumenteret behov for relevant udstyr og at
den danske organisation også støtter den lokale partners
kapacitet til at udføre udviklingsarbejde”.

HVAD ER PARTNERSKAB?
• Rammen om et samarbejde mellem to eller flere parter.
• Et samarbejde hvor partnernes forskellige ressourcer og
kompetencer kombineres med henblik på at løse
konkrete problemer eller udvikle og gennemføre fælles
aktiviteter, og derved nå et fælles defineret mål.
”Hvad sager angår er der intet hans eller hendes – der er
partnerskab! Du hjælper mig og jeg hjælper dig. Det som
betyder noget er resultatet! – er du uenig?”
Sherlock Holmes

HVAD ER ET GODT PARTNERSKAB?
Et godt partnerskab:
• Er gensidigt forpligtende, understøtter organisationernes
fælles mål og anerkender partnernes forskellige, men
supplerende roller.
• Er kendetegnet ved en fælles vision, en fælles indsats,
og gensidig respekt og læring
• Hviler ideelt på principper som: fællesskab,
langsigtethed, gensidighed, ligeværdighed,
åbenhed og ansvarlighed

“Partnership is about working together. When
you partner with someone, you need to
communicate and exchange experiences
- we learn from each other”
www.cisu.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8j-metoder/partnerskaber/partnerskab-i-praksis-femsm%C3%A5-film-fra-sydafrika#Partnerskab_2

Fælles værdier
• Lighed og gensidig respekt
• Tillid, gennemsigtighed og ærlighed
• Demokratiske beslutninger og deltagelse

Samspil og gensidighed
• Kendskab til hinanden
• Velfungerende
kommunikation
• Tid til samarbejde og
samtale – også om de
svære ting

•
•
•
•

Samarbejdsprincipper
Langvarigt samarbejde
Fælles ejerskab og
engagement
Fælles læring
Bæredygtighed

Samarbejde i praksis
• Fælles planlægning og fælles mål
• Samarbejdsaftale
• Relevante aktiviteter, som er i
overensstemmelse med syd-partnerens
formål, kapacitet og størrelse

MÅLSÆTNINGEN FOR
PARTNERSKABER I GTS
Partnerskabet skal dels være;

Et middel til at bekæmpe fattigdom og opnå udvikling
Dels;
Et mål i sig selv som bidrager til styrke partnerskabet
mellem Nord og Syd og partnerens kapacitet og
legitimitet - og dermed hjælpe til at udvikle et stærkt,
autonomt og mangfoldigt civilsamfund i det globale syd.

PARTNERSKAB SOM MIDDEL

Funktionel partnertilgang, hvor partnerskabet
etableres som et middel til effektivt at levere
resultater.

PARTNERSKAB SOM MÅL

Relationel partnertilgang, hvor
partnerskabet er et mål i sig selv
med et fokus på det langsigtede
samarbejde, lokalt ejerskab af
udviklingsprocessen og
opbygning af et stærkt og
autonomt civilsamfund

HVAD SIGES DER OM
PARTNERSKABSKRAVET?
”Kravet om partnerskaber, ..., giver et stærkere fokus. Vi skal tænke
tingene lidt mere igennem. Det kan jeg godt li!”
”Når vi har en partner i den anden ende er der flere øjne på
arbejdet - vi er ikke altid de klogeste. Vi kender ikke kulturen særligt
godt og derfor er det vigtigt, at vi har nogen, som vi kan stole på,
så udstyret ikke gives til andet end hvad det var tiltænkt”
“Der bør ikke være krav om at vores partner skal være en NGO en NGO skal ha kontor, to ansatte, bil, osv. Vores partner vil gerne
være en NGO, men vi har fokus på frivillighed”
“Det er ikke altid hensigtsmæssigt at skulle udarbejde en vision og
mission. Vores samarbejde er meget praktisk... Sådanne visioner og
missioner står pænt oppe på hylderne - men hvad bruges de til? “

GTS-PARTNERSKABER I PRAKSIS

KONKLUSIONER FRA RAPPORTEN
1. GTS-forsendelserne gennemføres i regi af partnerskaber
mellem organisationer/institutioner i Nord og Syd.

2. Der er en gryende opmærksomhed og anerkendelse af
partnerskabsprincippet blandt GTS-brugerne.
3. Partnerskaberne er baseret på en høj grad af ansvarlighed
og effektivitet i forhold til at levere resultater; dvs. at få
containeren ud af havnen, distribuere udstyret, og
monitorere brugen af udstyret.
4. Der behov for at flytte fokus yderligere fra indsamlingen af
brugt udstyr i Danmark til det fattigdomsbekæmpende
arbejde, som foregår hos syd-partnerne, og arbejde mere
strategisk langsigtet med lokalt ejerskab (bæredygtighed),
gensidighed og ligeværdighed.

MEGET FORSKELLIGE TYPER AF
PARTNERSKABER
Der er partnerskaber hvor GTSforsendelsen er en primær aktivitet;
dvs. at partnerskabet er formet
omkring forsendelse, modtagelse og
distribution af udstyr fra Danmark.
Der er partnerskaber hvor GTSforsendelsen indgår som et strategisk
bidrag i et udviklingsprojekt; dvs. at
partnerskabet er formet omkring et
projektsamarbejde.
Der er partnerskaber hvor GTSforsendelsen indgår som en biaktivitet i
en længere varig venskabsrelation;
dvs. at partnerskabet er formet
omkring et mellemfolkeligt møde.

PARTNERSKABSTYPOLOGIER
Typologi 1: Partnerskaber baseret på forsendelse og
distribution af udstyr fra Danmark
Typologi 2: Projektpartnerskaber
Typologi 3: Partnerskaber baseret på
venskabsrelationer

GRUPPEARBEJDE
1. Læs de tre typologier, drøft kort ved bordet og
vælg den som passer bedst på jeres partnerskab.
2. Gå til de den af de tre bemandede stationer som
bærer overskriften over den typologi som I har valgt
3. Gå ud i grupper; her kan i kort præsentere jeres
partnerskaber for hinanden og derefter skal I drøfte
Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler i jeres
partnerskaber.

SWOT

•
•
•
•

Strengths
Weakness
Opportunities
Threats

PARTNERSKABSKRITERIER SOM
PEJLEMÆRKE
• Fællesskab: fælles værdier og vision om at række ud til de
fattige og marginaliserede

• Langsigtethed: langvarige partnerskaber der styrker det
fælles arbejde
• Gensidighed: at lære af hinanden og værdsætte hinandens
bidrag
• Ligeværdighed: lige indflydelse i strategiske beslutninger
• Ansvarlighed og åbenhed: Indbyrdes ansvarlighed og
gennemsigtighed (samt overfor berørte grupper i Nord/Syd)

I hvor høj grad er partnerrelationen båret af følgende
principper?

Fællesskab: fælles værdier og vision om at række ud til de
fattige og marginaliserede

Ansvarlighed og åbenhed: Indbyrdes ansvarlighed og
gennemsigtlighed (samt overfor berørte grupper i Nord/Syd)

I minimal grad

I nogen grad

I høj grad

2

6

1

7

DER ER STOR ENIGHED OM AT:
GTS partnerskaberne lever op til principperne om fælles værdier og fælles
vision om at række ud til fattige og marginaliserede:

”Vi vil gerne hjælpe de fattige og er glade for at det vi sender gør gavn.
Det er vores partner, som tager ud og ser hvordan udstyret bruges, og som
laver aftaler med hospitalerne om, at de allerfattigste forældreløse børn
kan blive behandlet gratis”.
--“I grew up seeing my parents doing voluntary work. Through the work I am
achieving my dream of helping people. It is a demanding job, and
sometimes it requires that I spend my own money”.
“We would not be involved in the project if we were not sharing the same
values - on an individual level and on a societal level”.
“My motivation is humanity - I want to make a change. I have something
to eat others don’t! If you assist, as we do, in health and education we
can reduce people’s problems”.

DER ER OGSÅ STOR ENIGHED OM AT:
GTS partnerskaberne er båret af gensidig ansvarlighed og
åbenhed; der skal være styr på tingene og der må ikke fifles
med penge og udstyr:
“Our role in the partnership is administrative, which means
helping the shipment to go through smoothly and to coordinate
the placement of medical students at hospitals… I feel
comfortable working with Danish people, they are friendly, and
our cooperation is based on transparency and honesty. I can
speak my mind; if I don’t feel comfortable I can speak, it brings
efficiency to our work”

“Our role is to appreciate whatever comes from our partner
overseas and to use it diligently and for the benefit of people”

I hvor høj grad er partnerrelationen båret af følgende
principper?

Fællesskab: fælles værdier og vision om at række ud til de
fattige og marginaliserede

Ansvarlighed og åbenhed: Indbyrdes ansvarlighed og
gennemsigtlighed (samt overfor berørte grupper i Nord/Syd)

I minimal grad

I nogen grad

I høj grad

2

6

1

7

4

4

Langsigtethed: langvarige partnerskaber der styrker det
fælles arbejde

RIMELIG ENIGHED OM AT:
GTS partnerskaberne er båret af langsigtethed.
Men langsigtethed er mere end en langvarig relation…

“When you grow old you write a will and plan how your
children can manage. But who will take care of us? I don’t
see us sustaining without the help of [our Danish partner].
We do not have the political muscle to create a situation
where we can get support locally. Our project needs
injections again and again”
“Without them we can’t help the communities. Without
the shipments no activities!”

I hvor høj grad er partnerrelationen båret af følgende
principper?

Fællesskab: fælles værdier og vision om at række ud til de
fattige og marginaliserede

Ansvarlighed og åbenhed: Indbyrdes ansvarlighed og
gennemsigtlighed (samt overfor berørte grupper i Nord/Syd)

I minimal grad

I nogen grad

I høj grad

2

6

1

7

4

4

6

2

6

2

Langsigtethed: langvarige partnerskaber der styrker det
fælles arbejde

Ligeværdighed: lige indflydelse i strategiske beslutninger
(rettigheder og pligter er eksplicitte og formuleret i enighed)

Gensidighed: at lære af hinanden og værdsætte hinandens
bidrag

DER ER MINDRE ENIGHED OM AT:
GTS partnerskaberne er båret af gensidighed; viljen til
at lære af hinanden og værdsætte hinandens
bidrag, eller af ligeværdighed ; lige indflydelse på
beslutninger.
“Our part is on the receiving end more than on the
giving part”
“We are only receiving equipment; we are not
getting funds for other things”

”Det er et gensidigt partnerskab, som går
begge veje! Det betyder meget at der er
venskaber på tværs af nord og syd i den her
globale verden”

TAK FORDI I LYTTEDE OG
DISKUTEREDE MED!

1: PARTNERSKAB BASERET PÅ
FORSENDELSE & DISTRIBUTION AF UDSTYR
• Fokus på umiddelbare lokale behov gennem forsendelse af udstyr.
• Indsamling og forsendelsen af brugt udstyr er en primær aktivitet.
• Den lokale partner (søsterorganisation) er typisk oprettet af den
danske organisation med det formål at modtage forsendelsen fra
Danmark, distribuere det til en 3. part det vil sige forskellige offentlige
og private institutioner, og endeligt monitorere udstyrets anvendelse.
• Partnerskabet er forankret i et fælles ønske om at gøre en forskel og
en funktionel partnerforståelse; hvor partnerskabet er et middel til
effektivt at håndtere GTS-forsendelsen og skabe resultater for fattige
og marginaliserede mennesker.
• Indsatsen for at forbedre vilkårene for fattige og marginaliserede
mennesker udspringer oftest af et individuelt (personbåret)
engagement i et lokalområde/land blandt en mindre gruppe af
personer med base i Danmark.

2: PROJEKTPARTNERSKABER
• Tager afsæt i et eksisterende projektsamarbejde finansieret af midler
fra CISU, DMR-U eller andre.
• GTS-forsendelsen indgår som en delkomponent og en strategisk
serviceleverance i forbindelse med implementeringen af et projekt.
• Syd-partneren er typisk en veletableret lokal organisation, med flere
partnerrelationer.
• Partnerskabet bygger på et flerårigt samarbejde omkring et fagligt
udviklingsfelt og -mål, som rækker væsentligt udover GTSforsendelsen. Partnerskabet er ofte et mål i sig selv da
projektsamarbejdet typisk indeholder en delkomponent vedrørende
kapacitets- og civilsamfundsopbygning.
• Projektpartnerskaberne udspringer ofte af etablerede
udviklingsorganisationers strategiske og/eller faglige engegement i
en specifik udviklingsproblematik.

3: PARTNERSKABER BASERET PÅ
VENSKABSRELATIONER
• Består typisk af et langvarigt og gensidigt kendskab/venskab mellem
en gruppe i Danmark og en tilsvarende gruppe i det globale syd.
• Sædvanligvis baseret på en solid relation og en høj grad af
mellemfolkeligt engagement og interkulturel aktivitet, f.eks. besøg,
oplysningsarbejde og mindre projektaktiviteter.
• GTS-forsendelsen indgår som en biaktivitet i partnerskabet. Nogle
gange er forsendelsen udtryk for at man indenfor partnerskabet
ønsker at dække umiddelbare lokale behov (jf. typologi 1), mens den
i andre tilfælde bruges strategisk indenfor fælles projektaktiviteter (jf.
typologi 2).
• Partnerskabet er sjældent et middel til at håndterer en forsendelse,
men snarer et mål i sig selv, idet det skaber grundlag for
mellemfolkelige relationer, viden og oplevelser.

• Venskabsrelationen udspringer ofte af et individuelt (personbåret)
engagement, men en høj frekvens af mellemfolkelige aktiviteter har
typisk konsolideret medlemsbasen i både Danmark og i
partnerlandet.

FORMÅL:
• Afdække forståelsen og anerkendelsen af partnerskab som
ramme for forsendelsen af udstyr fra Danmark
• Vurdere partnerskabsrelationernes omfang i forhold til de
opstillede indikatorer/typologier for partnerskab
• Vurdere partnerskabskriteriets relevans i forhold til at skabe en
bæredygtig udvikling omkring det udstyr der
sendes/modtages fra Danmark
• Vurdere i hvilket omfang GTS bidrager til at styrke
partnerskabet mellem organisationer i Nord og Syd
• Indsamle og dokumentere ”best or promising practices” for
partnerskab i regi af GTS, med henblik på læring
• Udarbejde et enkelt, fleksibelt og realistisk begrebsapparat
vedr. partnerskab i regi af GTS, samt
• Identificere mulige ressourcer i og udenfor GTS som kan
bidrage til yderligere styrkelse af partnerskaber

