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Resumé, konklusion og anbefalinger
Genbrug til Syd1 (GTS) finansieres af Udenrigsministeriet og har siden 1975 ydet økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslandene.
GTS-programmet, som udgør en del af den danske udviklingsbistand til civilsamfundet i det globale syd, har
siden 2013 været administreret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU). Med overdragelsen af det
administrative ansvar fik DMRU også til opgave at linke programmet til Danidas Civilsamfundsstrategi/Civilsamfundspolitik2. Den nye GTS-pulje, til forsendelse af brugt udstyr fra Danmark, har derfor i tråd med
Civilsamfundspolitikken, følgende overordnede principper: at bekæmpe fattigdom, støtte civilsamfund, skabe
udvikling samt at være baseret på partnerskaber.
Denne review-rapport har til formål at bidrage med ny viden om partnerskabsrelationerne mellem danske GTSbruger og deres syd-partnere, samt effekten af disse partnerskaber.
Af opgavebeskrivelsen for reviewet fremgår det, at der er behov for en grundig analyse af i hvilket omfang forsendelserne sker i regi af et egentligt partnerskab mellem organisationer i Nord og Syd, hvorvidt der eksisterer
en fælles forståelse af partnerskab og hvorledes GTS-programmet bidrager til styrkelse af partnerskaber.
Reviewets konklusionen er, at DMRU har udviklet en forvaltningsmæssig og rådgivende ramme for GTSprogrammet, som fordrer og støtter at GTS-forsendelserne indgår i faktiske partnerskaber mellem ansøgende
danske organisationer og deres partnere i det globale syd.
Der er blandt GTS-brugerne en gryende opmærksomhed og anerkendelse af partnerskabsprincippet og selvom
partnerskaberne indenfor GTS-programmet repræsenterer en stor mangfoldighed, er der god grund til at antage, at de mere eller mindre strategisk bidrager til at bekæmpe fattigdom - ikke i form af omfattende fattigdomsbekæmpende indsatser, men små og meget konkrete indsatser drevet af et stort folkeligt engagement.
Reviewet viser, at 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, samt
evt. at opbygge fagteknisk ekspertise/kapacitet til at anvendelse udstyret. Reviewet viser også, at udstyret i
nogle tilfælde anvendes som en strategisk service ydelse, dvs. som en strategisk løftestang overfor myndighederne med henblik på at sikre deres bidrag til udviklingen af et lokalt sundheds- eller uddannelsessystem. Disse
strategiske tiltag er dog sjældent dokumenteret.
Det kan således konkluderes, at kriteriet om partnerskab er relevant i forhold til at skabe udvikling omkring det
udstyr der modtages fra Danmark, men partnerskabet er, jævnfør GTS-programmets overordnede mål, ikke
blot et middel til at bekæmpe fattigdom og opnå udvikling, men også et mål i sig selv da det skal bidrage til
udviklingen af et stærkt, autonomt og mangfoldigt civilsamfund i det globale syd.
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Reviewet finder, at partnerskaberne i GTS-programmet er typisk kendetegnet ved en funktionel tilgang3, hvor
partnerskabet etableres som et effektivt middel til at levere resultater, og langt mindre grad ved en relationel
tilgang, hvor partnerskabet er tænkt som et langsigtet samarbejde, hvis formål er at udvikle organisatorisk kapacitet og opbygge lokal ejerskab af udviklingsprocessen i det globale syd. Der er således mindre god grund til
at antage, at partnerskaberne aktivt og eksplicit bidrager til at opbygge og styrke civilsamfundet. Modtagelsen
og distributionen af udstyr, kan implicit være med til at give syd-partneren legitimitet og administrativ kapacitet, men der er potentiale for en mere strategisk tilgang til at opbygge stærke, autonome organisationer, som
kan reagere på de behov de oplever på en bæredygtig måde.
Ideelt set, er der behov for at GTS-ansøgerne flytter fokus fra indsamlingen af brugt udstyr i Danmark til det
fattigdomsbekæmpende arbejde, som foregår hos syd-partnerne, for fuldt ud at leve op til målsætningerne for
GTS-programmet. Det vil kræve, at der i partnerrelationen arbejdes mere strategisk langsigtet med lokalt ejerskab, gensidighed og ligeværdighed. Derudover er der behov for at understøtte syd-partnernes kapacitet og
autonomi, så de er i stand til at eksisterer og fortsætte arbejdet på egen hånd eller med andre partnere, når
den danske organisation trækker sig. Derved kan GTS-programmet bidrage til en reel og varig forandring i partnerlandene.
GTS-programmet er dog i sin form praksis-orienteret og kortsigtet. Udover muligheden for en partnerskabsrejse i forbindelse med forsendelsen af brugt udstyr, kan der ikke ydes støtte til partnerskabsopbygning og kapacitetsudvikling i mellem forsendelser. Netop derfor er målsætningen om at styrke det relationelle partnerskab,
hvor partnerskabet udgør et mål i sig selv, måske for ambitiøst til at kunne blive løftet indenfor programmet i
sin nuværende form!
Det er dog reviewets vurdering, at arbejdet med at flytte fokus fra ”vores” (de danske organisationers) bidrag i
form af brugt udstyr til ”deres” (partnerenes) fattigdomsbekæmpende arbejde, kan understøttes af et fortsat
strategisk arbejde i DMRU-regi, som blandt andet handler om at italesætte partnerskabsbegrebet mere konkret, udarbejde partnerskabsværktøjer til eget og ansøgeres brug, stille større krav i forbindelse med partnerskabsrejser, samt at anvende de udarbejdede partnertypologier i vurderingen af GTS-ansøgninger og rådgivningen af ansøgere.
Afslutningsvis vurderes DMRUs fem partnerprincipper: fællesskab, langsigtethed, gensidighed, ligeværdighed,
og ansvarlighed og åbenhed, at udgøre et hensigtsmæssigt udgangspunkt for at forstå hvad et godt partnerskab indebærer; men skal alle principper udfoldes kræver det, jf. ovenstående, at der opstår en ny mulighed for
at understøtte partnerskabsopbygning og kapacitetsudvikling i mellem GTS-forsendelser.
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Samlet liste over anbefalinger:
1. Den øgede opmærksomhed omkring partnerskabsprincippet kan hensigtsmæssigt suppleres med en mere
konkret formidling af partnerskabsbegrebet. Begrebet lyder bekendt, men for mange er indholdet endnu
ukendt. Derfor anbefales det at udarbejde en definition af partnerskab i GTS-programmet, som giver ansøgerne en ramme for at forstå hvad der menes med partnerskab og hvad vil det sige at være partner i en
udviklingssammenhæng.
2. For at give næring til den gryende erkendelse af partnerskabets relevans anbefales det, at italesætte forskellige former for partnerskab og hvordan man kan udvikle partnerskabet dels funktionelt i forhold til at
levere effektive resultater, dels i forhold til syd-partnerenes kapacitet, autonomi og rolle i civilsamfundet.
Til det arbejde er det hensigtsmæssigt at udarbejde simple dialogværktøjer som bl.a. kan anvendes i forbindelse med partnerskabsrejser (se bilag 4).
Det anbefales endvidere:
3. At DMRU revidere spørgsmålene ”Hvordan vil forsendelsen medvirke til at styrke syd-partneren” og ”Hvordan hænger forsendelsen sammen med partneren” i afsnit 4 i ansøgningsskemaet, så de bliver nemmere at
besvare og i højere grad giver anledning til at beskrive områder, hvor partnerne evt. mangler kapacitet, og
hvordan forsendelsen indgår i de aktiviteter, som partnerskabet i øvrigt består af.
4. At DMRU benytter egne tilsynsrejser til at se på partnerskabet hvori GTS-forsendelserne indgår, med henblik på bedre at kunne rådgive om hvordan partnerskabet kan styrkes; på det funktionelle plan såvel som
det mere relationelle plan hvor partnerskabet udgør et mål i forhold til at styrke civilsamfundet i det globale syd.
5. At DMRU gør brug af de fem partnerprincipper i GTS-programmet, men samtidig overvejer (og forhandler)
hvordan programmet i højere grad end det er muligt for nuværende, kan understøtte det strategisk langsigtede samarbejde, udviklingen af ligeværdige og gensidige partnerrelationer, samt opbygningen af sydpartnernes kapacitet.
6. At der i forbindelse med partnerskabsrejser stilles yderligere krav til den danske organisation og dennes
partner om refleksion over partnerskabet, herunder en nærmere dialog om partnerskabets og sydpartnerens styrker og svagheder, muligheder og trusler.
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1. Baggrund
Genbrug til Syd4 (GTS) finansieres af Udenrigsministeriet og har siden 1975 ydet økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslandene. GTS-programmet er således en del af den danske udviklingsbistand og den danske støtte til civilsamfundet i udviklingslande.
GTS-programmets puljeordning giver muligheder for støtte til det praktiske arbejde med at indsamle og sende
brugt udstyr til lokale partnere i udviklingslandene, samt til opfølgende arbejde såsom oplysningsaktiviteter i
Danmark og partnerskabsrejser i modtagerlandet.
Modtagerne af GTS-bevillinger repræsenterer en mangfoldig gruppe af danske foreninger, blandt andet venskabsgrupper, humanitære organisationer, indvandrergrupper og kirkelige organisationer. Det brugte udstyr,
primært skole- eller hospitalsudstyr, sendes til partnere i Syd, primært i Afrika, men også Asien, Latinamerika
og Østeuropa.
GTS blev fra 1990 - 2012 administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS/Action Aid Danmark). Et review fra
2012 af det organisatoriske og administrative set-up for GTS-programmet, påpegede en række svagheder, herunder at GTS kun i begrænset omfang levede op til den daværende Civilsamfundsstrategis principper.
Efter en udbudsrunde overtog DMRU administrationen af GTS-programmet i 2013. Med overdragelsen fik
DMRU til opgave at linke programmet til Danidas Civilsamfundsstrategi/Civilsamfundspolitik5. Den nye GTSpulje har derfor følgende overordnede principper: bekæmpe fattigdom, støtte civilsamfund, skabe udvikling
samt være baseret på partnerskaber.
I perioden fra januar 2013 har DMRU udviklet en hjemmeside som reflekterer Civilsamfundspolitikkens principper, opbygget et nyt bevillingssystem og igangsat kurser som introducerer GTS-brugerne til Civilsamfundspolitikken og de nye krav. DMRU har endvidere revideret GTS-vejledning, ansøgningsformater og -kriterier, samt
rapporteringsformater.
GTS-forsendelserne skal som et overordnet princip være baseret på partnerskaber, således at de medvirker til
at støtte lokalt forankrede strategier og planer for at bekæmpe fattigdom. Af hjemmesiden fremgår følgende:
”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 udviklingsarbejde6”.
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Formålet med partnerskabs reviewet
Princippet om partnerskab er formuleret på følgende måde i GTS-vejledningen: ”Fra dansk side vil man gerne
støtte lokale planer og aktiviteter for at bekæmpe fattigdom. Det sikrer ejerskab og sikrer, at forskellige befolkningsgruppers behov og vilkår bliver tilgodeset. Man skal derfor samarbejde med en lokal partnerorganisation
for at kunne få tildelt støtte. Udstyret bliver sendt fra Danmark, men det er den lokale partner, der har det daglige ansvar og sørger for den videre distribution”.
Det overordnede formål med nærværende partnerskabs review er at bidrage med viden om hvorledes GTSpartnerskaber kan bidrage til at bekæmpe fattigdom, fremme rettigheder og styrke mangfoldige civilsamfund,
og nærmere bestemt at:






Afdække på hvilke områder og i hvilket omfang forsendelserne foregår på baggrund af partnerskaber,
hvilke typer partnerskaber der er på spil samt hvilke udviklingspotentialer der eksisterer.
Beskrive partnerskabsudvikling i GTS regi, hvorledes forsendelserne bidrager til styrkelse af partnerskaber.
Bidrage til læring hos danske GTS brugere, disses syd-partnere samt hos Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, og reviewet skal derfor give eksempler på best practices.
Afdække hvordan bevillingshavere og syd-partnere forstår partnerskab og udvikle et enkelt begrebsapparat vedr. partnerskaber i GTS.
Afklare hvilke ressourcer der er i GTS for styrkelse af partnerskaber, og komme med anbefalinger, evt i
form af et idékatalog med muligheder, herunder komme med forslag til, hvor sydpartnere i GTS regi
(f.eks. i samarbejde med de danske GTS brugere) kan finde ressourcer til styrkelse af partnerskabet
udenfor GTS bevillingsrammerne.

I opgavebeskrivelsen for reviewet (se bilag 1) fremhæves det endvidere, at det er vigtigt at afklare, hvorvidt og i
hvilken udstrækning der i regi af GTS eksisterer en fælles forståelse af, hvad partnerskab er – og hvad der konstituerer eksempler på ”best practice”. På den baggrund skal der udvikles et enkelt begrebsapparat vedr. partnerskaber i GTS, som kan anvendes fremadrettet.
Metode
Reviewet er gennemført i tre faser. Første fase bestod af en skrivebordsanalyse af relevante dokumenter for
25+ udvalgte cases; dvs. ansøgninger og afsluttende rapporter samt eventuelle tilsynsrapporter og rapporter
fra oplysningsaktiviteter, partnerskabsrejser eller ekspertrejser. Cases er udvalgt af DMRUs fagkonsulenter
under hensyntagen til repræsentativitet i forhold til bevillingsmodtagere; venskabsgrupper, diasporaorganisationer, små og mellemstore NGO’er, samt kirkelige organisationer (se bilag 2)
Anden fase omfattede en kvalitativ indsamling af data vedrørende partnerskab i regi af GTS; herunder deltagelse i et DMRU-kursus for GTS-ansøgere, to fokusgruppeinterviews (Jylland/Sjæland) med danske GTS-brugere,
samt feltbesøg hos syd-partnere i Tanzania. Desuden er der gennemført semistrukturerede interviews med
DMRUs fagkonsulenter, sekretariatsleder og GTS-koordinator, samt med Udenrigsministeriet og MS/Action Aid
som tidligere puljeforvalter.
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Der er udarbejdet individuelle semistrukturerede spørgeguides til de forskellige interviewpersoner/grupper af
personer (se bilag 3). Feltbesøg blev gennemført blandt 4 partnere på Tanzanias østkyst, da Vestafrika (Gambia
og Senegal) var mål for reviewet af kapacitetsoplysning gennemført i 20147.
Tredje og sidste fase indeholdt analyse, sammenfatning og præsentation af analysen i nærværende rapport
Analysen er bygget op omkring de udvalgte cases samt feltbesøget i Tanzania.
Fokus har været 4 afrikanske lande; Tanzania (inkl. Zanzibar), Somalia (inkl. Somaliland og Puntland), Ghana og
Gambia. Disse fire lande udgør de største bevillingslande med i alt 59 bevillinger i 2013 - 2014 (ud af i alt 133
bevillinger). Derudover repræsenterer de fire landene en geografisk fordeling mellem øst og vest Afrika, en
politisk fordeling mellem stabile og skrøbelige stater, samt en fordeling mellem prioritetslande i dansk bistand
og ikke-prioriterede lande. Dermed er der en god mulighed for en komparativ analyse af partnerskabsrelationerne i en begrænset men forskelligartet gruppe af lande.
I rapporten anvendes anonymiserede udsagn fra diverse interviews for at underbygge rapportens analyser og
konklusioner.
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2. Kort om partnerskab
Kravet om partnerskab har været bærende for den danske NGO-bistand siden starten af 1990-erne, hvor hovedparten af de større NGO’er gik fra at være selvimplementerende til at implementere projekter og programmer gennem partnere i det globale syd. På det ideelle plan var bevæggrunden et ønske om at sikre lokalt
ejerskab af udviklingsprocessen, samt at opbygge et stærkt og autonomt lokalt civilsamfund som modstykke til
stat og marked, mens det på et mere funktionelt plan var et spørgsmål om at øge effektivitet og sikre bedre
resultater af udviklingsbistanden8.
Ifølge Danidas Civilsamfundspolitik er formålet med støtten til det danske civilsamfund blandt andet at ”bidrage til udvikling af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund, der giver udtryk for sine holdninger og
meninger, som en forudsætning for langsigtet fattigdoms-bekæmpelse, respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder samt fremme af ligestilling, demokrati og bæredygtig udvikling”9. For at opnå dette mål støtter
Danmark blandt andet ligeværdige partnerskaber mellem civilsamfundsaktører og kapacitetsudvikling hos
partnere i det globale syd, med henblik på at fremme deres mål og strategier for at skabe forandring.
Partnerskabet er rammen om et samarbejde mellem to eller flere parter (organisationer). 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.
Partnerskaber skal, ifølge Civilsamfundspolitikken, være gensidigt forpligtende og understøtte organisationernes fælles udviklingsmål og anerkende partnernes forskellige og komplementære roller. De gensidige forpligtelser, for så vidt angår det, partnerne hver især bidrager med til partnerskabet skal løbende monitoreres og
drøftes.
Kernen i et effektivt partnerskab består af åbenhed, tillid, gensidig respekt og læring. Dertil kommer principper
så som fællesskab (fælles vision og fælles indsatser), solidaritet, og ligeværdighed; principper som risikerer at
blive udfordret af ulige magtbalancer og donor-modtager relationer.

8
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3. Partnerskab som krav i GTS-programmet
Partnerskab udgør et væsentligt omdrejningspunkt i GTS-programmet og formidles på introduktionskurserne
som et klart krav i forhold til bevillingerne. Af særlig relevans for partnerskabstænkningen lægger DMRU officielt vægt på følgende kriterier i behandlingen af ansøgningerne:


Forsendelsen skal være en del af et partnerskab, og forsendelsen skal være med til at styrke partnerskabet mellem
den danske forening og partneren i Syd.



Syd-partneren skal være engageret i udviklingsarbejde til gavn for fattige og marginaliserede befolkningsgrupper,
og forsendelsen skal medvirke til at styrke Syd-partnerens kapacitet og legitimitet.



Udstyret skal gøre en forskel på lang sigt, og skal ikke blot dække umiddelbare behov. Ansøgerne skal redegøre
for de forventede resultater, og hvordan den danske forening og Syd-partneren vil monitorere og følge op på forsendelsen.



Partnerskabsrejser kan medvirke til at styrke partnerskabet og følge op på forsendelsen.

Der er ikke udarbejdet en egentlig definition på partnerskab i regi af GTS, men partnerskabet er at betragte
dels som et middel til at bekæmpe fattigdom og opnå udvikling, dels som et mål i sig selv da partnerskabet skal
bidrage til udviklingen af et stærkt, autonomt og mangfoldigt civilsamfund i det globale syd.
Af GTS vejledningen til ansøgere fremgår det, at den danske ansøger skal være en forening, med vedtægter,
bestyrelse, medlemmer og en fast adresse i Danmark. De tilsvarende krav til syd-partneren, er at den skal være
folkeligt forankret, have opbakning i civilsamfundet, og arbejde for at skabe varige sociale, økonomiske og politiske forbedringer for fattige mennesker. Derudover skal partneren kunne dokumentere behovet for udstyr fra
Danmark og have myndighedernes tilladelse til at modtage dette udstyr. Der er således ikke noget decideret
krav om, at partnerne skal være en formaliseret og registreret civilsamfundsorganisation. Dette er dog ofte
tilfældet idet tilladelsen til at modtage udstyr (inkl. toldfritagelse) kræver en officiel registrering.
Før 2013 blev GTS-puljen administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS). Mette Marie Yde, tidligere koordinator for GTS i MS, bekræfter at der også under MSs forvaltning af GTS-programmet blev stillet krav om partnerskab. Det var dog ikke de samme krav, som er gældende i dag, for eksempel var der ikke noget krav om at partnerorganisationen skulle være folkeligt forankret eller have
opbakning i civilsamfundet.
Ifølge Mette Marie Yde blev partnerskabet tillagt øget vægt
allerede i 2008 - 2009, dels fordi MS prioriterede kriteriet
højere og dels fordi flere modtagerlande krævede en NGO
registrering, hvis forsendelsen skulle have toldfritagelse.
Skrivebordsanalysen af mere end 25 cases bekræfter, at
flere partnerskaber er indgået netop i perioden 2008-2009.
Siden 2013 er der udarbejdet en ny GTS-vejledning til ansø-

”Der var kun sjældent tale om helt ideelle partnerskaber, men det var der heller ikke et krav om som
sådan. Formålet, som blev fastholdt af Udenrigsministeriet, var primært den folkelige forankring i
Danmark og derfor skulle forsendelserne ikke nødvendigvis opfylde de samme betingelser, som den
øvrige NGO-bistand”

Mette Marie Yde,
tidligere GTS koordinator i MS.
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gere samt nye ansøgningsskemaer og bilag, hvori ansøger bl.a. skal beskrive det forudgående samarbejde med
partnerorganisationen, hvordan forsendelsen medvirker til at styrke syd-partnerens kapacitet til at udføre udviklingsarbejde til gavn for fattige og marginaliserede målgrupper, samt hvordan forsendelsen hænger sammen
med partnerskabet mellem den danske organisation og syd-partneren. Derudover skal partneren beskrives i et
separat bilag til ansøgningen10.
Det øgede krav til bl.a. partnerskab er således afspejlet i både vejledning og ansøgningsskema.
Ansøgernes faktiske beskrivelser af partnerskabet og samarbejdsrelationen er af meget varierende kvalitet,
men typisk ganske sparsom og ofte lidt uklar. Særligt volder beskrivelsen af hvordan ”forsendelsen hænger
sammen med partnerskabet mellem den danske organisation og syd-partneren” besvær, hvilket meget vel kan
skyldes spørgsmålets noget snørklede karakter.
Der findes dog eksempler på både grundige og strategiske beskrivelser. Cykler til Senegal leverer f.eks. en god
beskrivelse i deres seneste ansøgning, som hensigtsmæssigt kan anvendes som eksempel for andre:
Hvordan hænger forsendelsen
sammen med partneren:
Beskriv hvordan forsendelsen hænger
sammen med partnerskabet mellem
den danske organisation og sydpartneren

Vi har et projekt i samarbejde med COLUFIFA, der arbejder med gartneri, dyrehold, kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed. En del af forsendelsen er nøje afstemt med, hvad der
er behov for i projektet.
Vi forventer at samarbejdet fortsætter i gensidig dialog. Vi har i dette projekt stillet flere
krav til fortalervirksomhed og demokratiseringsprocessen hos COLUFIFA. Det betyder bl.a.
at COLUFIFA er i gang med at udvide deres samarbejde med lokale foreninger, politikere
og myndigheder.

Ansøgernes beskrivelser af ”hvordan forsendelsen vil medvirke til at styrke syd-partnerens kapacitet til at udføre udviklingsarbejde til gavn for fattige og marginaliserede målgrupper” indeholder typisk en forklaring på
hvordan forsendelen vil komme målgruppen til gode samt evt. styrke partnerens legitimitet. Der reflekteres
kun sjældent over hvordan forsendelsen faktisk bidrager (hvis det er muligt) til udviklingen af partnerens kapacitet. Måske er årsagen, som ovenfor, at spørgsmålet er formuleret for abstrakt.
I forbindelse med rapportering fra bevillingen skal ansøger forholde sig til partnerskabsrelationen og perspektivet for videre samarbejde. Selve rapporteringsformen afhænger af om ansøger har fået bevilget en såkaldt
”partnerskabsrejse11” eller ikke. I de tilfælde hvor der er bevilget en partnerskabsrejse er der i rapporteringsformatet mulighed for at reflektere over hvordan rejsen har bidraget til at forme partnerskabet og de fælles
fremtidige planer; en mulighed som nogle af ansøgerne udnytter ganske flot, men som der fremadrettet bør
lægges mere vægt på fra DMRUs side.
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Annex 2: Information about the Southern Partner
Tidligere kaldet projektrejse
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Sammenholdt med tidligere har DMRU mulighed for at anvende en større del af bevillingen på at rådgive ansøgere. Dette udmøntes bl.a. i kurser, herunder gentagne kurser under titlen: Civilsamfundspolitikken for brugere
af Genbrug til Syd"12.
GTS-brugerne bekræfter at DMRUs GTS-kurser er en hjælp i
ansøgningsfasen. Det er endvidere DMRU-konsulenternes klare
oplevelse, at rådgivning og deltagelsen i kurserne fører til en
større forståelse af partnerskab, men samtidig er der en erkendelse af at der endnu er nogen vej før GTS-ansøgerne, som helhed, lever fuldt ud op til principperne i Civilsamfundspolitikken,
herunder princippet om partnerskab.

”Flere organisationer tager skridt i den
rigtige retning. Og i dag er der i lidt højere
grad end tidligere tale om reelle partnerskaber, men det er en svær skude at vende
og det tager tid…”
DMRU medarbejder

GTS-programmets harmonisering med Civilsamfundspolitikken, skal således ses i et langsigtet perspektiv. Det
er dog reviewets vurdering, at DMRU i sin forvaltning af GTS-programmet har øget både den interne opmærksomhed om og brugernes forståelse af partnerskabsprincippet.

Anbefalinger
1. Den øgede opmærksomhed omkring partnerskabsprincippet kan hensigtsmæssigt suppleres med en mere
konkret formidling af partnerskabsbegrebet. Begrebet lyder bekendt, men for mange er indholdet endnu
ukendt. Derfor anbefales det at udarbejde en definition af partnerskab i GTS-programmet, som giver ansøgerne en ramme for at forstå hvad der menes med partnerskab og hvad vil det sige at være partner i en
udviklingssammenhæng.
2. Det anbefales endvidere at DMRU revidere spørgsmålene ”Hvordan vil forsendelsen medvirke til at styrke
syd-partneren” og ”Hvordan hænger forsendelsen sammen med partneren” i afsnit 4 i ansøgningsskemaet,
så de bliver nemmere at besvare og i højere grad giver anledning til at beskrive områder, hvor partnerne
evt. mangler kapacitet, og hvordan forsendelsen indgår i de aktiviteter, som partnerskabet i øvrigt består
af.

12

DMRU afholder regelmæssigt Intro kurser om Civilsamfundspolitikken og Ansøgningsworkshops. Derudover tilbydes
individuel rådgivning for organisationer samt tematiske kurser (f.eks. kommunikationskursus, ViewWorld intro, og lande
eller sektor specifikke kurser)
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4. Partnerskab i praksis
Et partnerskab består som bekendt af to eller flere parter, som ønsker at arbejde sammen med henblik på at nå
et fælles mål.
I vejledningen beskrives syd-partneren typisk som en NGO eller CBO med fokus på uddannelse, sundhed, beskæftigelse, håndværk eller landbrug, mens selve modtageren kan være en offentlig institution (hospital, skole,
børnehjem, etc.), som har et dokumenteret samarbejde med partneren, eller landsbyer, lokalområder og konkrete befolkningsgrupper.
Partnerskaberne, hvori forsendelsen af brugt udstyr fra Danmark indgår, kan således have to grundformer. Den
ene hvor partnerskabet er en bilateral relation mellem én dansk forening/organisation og dennes partner i det
globale syd og hvor udstyret indgår direkte i partnerens eget arbejde, og den anden hvor syd-partneren fungerer som formidler af udstyr til en 3. part som modtager og anvender udstyret.
Syd-partner (modtager
af udstyr)
Dansk
forening/organisation
Syd-partner (formidler
af udstyr)

3. part
(modtager af udstyr)

Eksempler på disse to grundformer findes hos 1) Levende Hav hvor den lokale partner Mtwara Umbrella People´s Organization i Tanzania modtager brugt fiskerudstyr til anvendelse i eget projektarbejde med lokale fiskere, og 2) Østafrikas Venner, hvor den lokale partner Mafakiri wa Africa Mashariki identificerer en relevant 3.
part (typisk en offentlig eller privat institution indenfor sundhed og uddannelse) som de formidler det brugte
skole og sundhedsudstyr til.
Udover disse to grundformer er der yderligere tre typer af partnerrelationer:
1. Partnerskaber baseret på forsendelse og distribution af udstyr fra Danmark; her indgår GTSforsendelsen som en primær aktivitet; dvs. at partnerskabet er formet omkring forsendelse og modtagelse af udstyr fra Danmark.
2. Projektpartnerskaber; her indgår GTS-forsendelsen som et strategisk input i et udviklingsprojekt; dvs.
at partnerskabet er formet omkring et projektsamarbejde.
3. Partnerskaber baseret på venskabsrelationer; her indgår GTS-forsendelsen som en biaktivitet i en
længere varig venskabsrelation; dvs. at partnerskabet er formet omkring et mellemfolkeligt møde.
Det er således kun i den første typologi at GTS-forsendelserne udgør selve omdrejningspunktet for partnerskabet (for en nærmere beskrivelse af de tre typologier se afsnit 6).
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De fleste partnerskaber er kendetegnet ved at være drevet af frivillige ildsjæle som har fælles værdier og et
ønske om at række ud til de fattige og marginaliserede, men derudover er det vanskeligt at definere hvordan et
typisk partnerskab ser ud, idet GTS-puljens ansøgere og disses partner er præget af en stor og levende mangfoldighed.
Af review rapporten ”Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up”, fra 2012 fremgår det, at ” En af
programmets komparative styrker er dets kapacitet til at mobilisere grupper som ældre, indvandrere, mv. –
segmenter i befolkningen, der ikke nemt lader sig engagere i spørgsmål og aktiviteter med en global dagsorden13”. Dette gør sig fortsat gældende. GTS-programmet rummer således stor diversitet og stort engagement.
Partnerskaberne er meget ofte formet som resultat af et personligt møde, en personlig oplevelse af behov eller
et personligt ønske om at hjælpe. Derfor er der blandt ildsjælene ikke blot tale om engagement men et meget
personligt engagement.
Det er, som nævnt, vanskeligt at definere et typisk partnerskab i GTSs partnerskabsportefølje, som spænder fra
partnerskaber mellem mindre grupper af frivillige danske ildsjæle og små dansk initierede lokale grupper, over
partnerskaber mellem frivillige organisationer i Danmark og tilsvarende frivillige organisationer i det globale
syd, til partnerskaber mellem frivillige danske ildsjæle og store professionelle syd-partnere. Derudover er nogle
partnerskaber supply-driven (udbudsdrevne), mens andre er demand-driven (efterspørgselsdrevne), og i nogle
partnerskaber udgør forsendelsen af udstyr den eneste aktivitet, mens den i andre kun er en biaktivitet.
Et sammendrag af skrivebordsanalysen af de udvalgte geografiske cases giver indsigt i mangfoldigheden, som i
nogen grad kan tilskrives de forskellige kontekster hvori partnerskabet omkring GTS-forsendelsen indgår.

Gambia: Gambia har de seneste år været rejsemål for mange danskere. Samtidig kommer der flygtninge
til Danmark fra Gambia på grund af menneskerettighedssituationen i landet. De danske og gambiske
organisationer er typisk ganske små og ofte meget personbårne. De dansk-gambiske partnerskaber er
generelt formet omkring forsendelse af udstyr og donationer, som dækker et specifikt lokalt behov på
skoler, sundhedsklinikker, hospitaler - eller i egne byggeprojekter. Der er et meget højt frivilligt engagement omkring indsamling og forsendelse, samt en praktisk tilgang til partnerskaber. Forsendelsen betragtes som en kerneydelse og organisationerne i Gambia er i flere tilfælde oprettet af den danske organisation, med det formål at varetage det praktiske/juridiske arbejde forbundet med at modtage og fordele
det indsamlede udstyr.
Ghana: Ghana er et prioritetsland for dansk udviklingsbistand, og der er således mange projekter og
projektsamarbejder, som GTS-brugeren kan spejle sig i og samarbejde med. Både de danske og de ghanesiske organisationer er typisk ganske små og i nogen grad personbårne. De dansk-ghanesiske partnerskaber varierer mellem partnerskaber som er formet omkring velgørenhed, herunder forsendelse af
brugt udstyr, og partnerskaber hvor forsendelsen indgår i et mere projektbaseret samarbejde.
Tanzania: Tanzania er et gammelt prioritetsland for dansk udviklingsbistand og kendetegnet ved mange
og langvarige samarbejder baseret på personlige bånd og venskaber. De dansk-tanzaniske partnerskaber
dækker alt fra partnerskaber formet omkring GTS-forsendelser med det ene formål at levere udstyr, over
13

Rapport udarbejdet af Konsulentnetværket (2012) for Danidia
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mellemfolkelige venskabsrelationer hvor der af og til afsendes en container med udstyr, til projektbaserede partnerskaber, hvor udstyret indgår strategisk i projektsamarbejdet.
Somalia: Somalia, Puntland og Somaliland er præget af den mere end 20 år lange borgerkrig i Somalia. I
alle tre områder er der tale om en skrøbelig situation præget af manglende eller svage statslige institutioner og styring. De dansk-somaliske partnerskaber er præget af større og rimeligt velorganiserede grupper af somaliske diasporas, som gennem forsendelser og projekter fastholder kontakten til fædrelandet
og bidrager til genopbygning. Grupperne af diasporas bruger deres lokalkendskab og kontakter, og har
gennem målerettede projektkurser for diaspora i CISU og Dansk Flygtningehjælp opbygget kapacitet til at
håndtere de projektaktiviteter hvori forsendelserne typisk indgår. Erfaringsbaseret vidensoverførsel om
demokrati, organisation og administration indgår ofte som en strategisk del af samarbejdet.

Følgende citater, som er udpluk fra fokusgruppe interviews med ansøgere fra Jylland og Sjælland, illustrerer
også den meget forskellige tilgang til partnerskab som rummes i GTS-programmet:
”Uden vores partner er vi ikke noget! Partnerskabet er baseret på venskab, udveksling og udvikling ud fra et
hjælp-til-selvhjælpsprincip”.
“Partnerskabet er lidt nødtvunget. Det er svært med opfølgning og rapportering på forsendelserne, og derfor
har vi etableret vores egen partnerorganisation”.
”Vi planlægger i samarbejde med vores partner. Vi laver en årsplan og beslutter sammen hvad der skal sendes”.
Samlet giver cases og interviews indtryk af et program hvor flertallet af ansøgerne og deres syd-partnere har
begrænset erfaring med strategisk udviklingsarbejde. Til gengæld har de et stort personligt engagement, som
er et aktiv for den folkelige forankring af dansk udviklingsbistand.
For at sikre en fortsat bredde og mangfoldighed i dansk udviklingsbistand er det vigtigt, at der er plads til ildsjælene, det konkrete, det praktiske og det folkelige som GTS-programmet repræsenterer. Men det er ligeledes
vigtigt at forankre det folkelige engagement i Danmark i en solid forståelse af og respekt for syd-partnerne deres udviklingsarbejde og rolle som civilsamfundsorganisation.
Kravet om partnerskab skal som bekendt ses i relation til Civilsamfundspolitikken, hvori partnerskabet dels
betragtes som et middel til at bekæmpe fattigdom og opnå udvikling, dels et mål i sig selv, da det skal bidrage
til at styrke civilsamfundet gennem kapacitetsopbygning af syd-partnere.
DMRU har taget nogle solide skridt i retning af at tilpasse GTS-programmet til Civilsamfundspolitikken og det er
reviewets vurdering at alle de gennemgåede cases er baseret på partnerskaber, men vidt forskellige typer af
partnerskaber.
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Som det også blev påpeget i sidste års Review af Kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd14, er der en række eksempler, som bekræfter, at partnerskabet omkring en GTS-forsendelse kan bidrage til både fattigdoms og kapacitetsopbygning hos partnere i det globale syd. For hovedparten af disse eksempler er der tale om GTSansøgere, som har eller har haft projektbevillinger, f.eks. gennem CISU. Samarbejdet mellem Somali Diaspora
Organisations samarbejde med Somaliland Educational and Health Organization (SEHO) er et illustrativt eksempel:
Langsigtede mål:
Beskriv den langsigtede virkning af
udstyret udover at dække de umiddelbare behov. Hvilken forskel vil det
gøre og er udstyret tilpasset den
lokale situation?

Forsendelsen er en del af vores langsigtede udviklingsstrategi, som vi har iværksat siden
2007. Vi er via vores forsendelser med til at styrke SEHO som en organisation, til bedre at
udføre sine udviklingsopgaver især indenfor uddannelsessektoren. Vi har i over 8 år
styrket SEHO via flere udviklingsprojekter. Fokus har altid været at styrke og videreudvikle
SEHOs kapacitet og evne til drift af de forskellige sundsklinikker i Somaliland.
Forsendelserne har desuden en stor signalværdi overfor lokalbefolkningen, da den er med
til at legitimere SEHOs værdi og position som en troværdig og handlekraftig NGO, som har
lokalbefolkningens behov for øje. Dette ses på SEHOs popularitet i lokal forankring som
vokser for hvert år. Samtidig giver den lokale forankring SEHO større legitimitet og gennemslagskraft især ift. til deres aktiviteter indenfor sundhed i de forskellige lokalsamfund;
fra større hygiejnekampagner til opkvalificering af sundhedspersonalet.

Flere GTS-ansøgere anerkender DMRUs positive rolle i deres afrapporteringer og det er bestemt reviewets
vurdering, at DMRU i sin forvaltning af GTS-programmet har formået at øge fokus på partnerskab og at få en
god andel af GTS-ansøgerne til at forholde og formulere sig strategisk omkring partnerskab. Det er samtidig
reviewets skøn, at partnerskab forstået som et middel til at opnå udvikling (fattigdomsbekæmpelse) har større
resonans i GTS-programmet, end partnerskab forstået om et mål i form af civilsamfundsopbygning.
Retorikken blandt mange af de danske GTS-ansøgere, i særdeleshed de ansøgere som har forsendelser som en primær aktivitet15, udtrykker en funktionel partnertilgang, hvor partnerskabet etableres som et middel til effektivt at levere resultater dvs.
at få containeren ud af havnen, distribuere udstyret, og monitorere brugen af udstyret, samt evt. at opbygge fagteknisk ekspertise/kapacitet til at anvendelse udstyret.

“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”.
Tanzaniansk partner

Omdrejningspunktet i GTS-programmet er den praktiske leverance af brugt udstyr fra Danmark; udover rådgivning fra DMRU og midler til partnerskabsrejser er der ikke yderligere muligheder for at understøtte partnerskabes relationerne. Det er derfor ikke overraskende, at den funktionelle partnertilgang har stor gennemslagskraft
i GTS-programmet i kontrast til en mere relationel partnertilgang, hvor partnerskabet bliver et mål i sig selv
med sit fokus på det langsigtede samarbejde, lokalt ejerskab af udviklingsprocessen og opbygning af et stærkt
og autonomt civilsamfund - sådan som Civilsamfundspolitikken lægger op til.

14

Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd (2014), af Marianne Bo Paludan
På baggrund af skrivebordsanalysen af cases anslås denne gruppe til at modtage mere end 50 % af bevillingerne i GTSpuljen.
15
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En såkaldt relationel partnertilgang ses primært i de partnerskaber hvor forsendelsen indgår som en biaktivitet
i en venskabsrelation eller som delaktivitet i et decideret projektsamarbejde. Årsagen er at civilsamfundsopbygning og -udvikling indgår som en værdi og et mål i disse partnerskaber, og at de i større eller mindre grad
baseres på finansiering, som enten giver mulighed for eller stiller decideret krav om (f.eks. CISU-finansiering) at
prioritere civilsamfundsopbygning indenfor partnerskabet.
GTS-programmet er i sin form praksis-orienteret og kortsigtet, og der kan der ikke ydes støtte til partnerskabsudvikling og kapacitetsopbygning imellem forsendelser. Det bør derfor ikke forventes, at partnerskabet kommer til at udgøre et mål i sig selv for det brede flertal af GTS-brugere.
Det vurderes dog, at partnerrelationen kan styrkes yderligere gennem partnerskabsrejserne. Partnerskabsrejsen udgør et vigtigt element i GTS-programmet, særligt blandt de organisationer der har udstyrsforsendelser
som primær aktivitet og derfor ikke kan finansiere partnerskabsopbygning og -udvikling på andre måder. Udover at fungere som monitorering af selve forsendelsen kan og bør partnerskabsrejsen bidrage til en dialog om
samarbejdet og fremtidige planer; gerne planer som rækker udover de umiddelbare forsendelser.
Et eksempel på en rejserapportering fra Gambias Venner illustrerer på en og samme tid muligheden for dialog
som ligger i en partnerskabsrejse, og den mere funktionelle partnertilgang som tillægger syd-partneren ansvar
for at forvalte forsendelsen fra Danmark ansvarligt og effektivt.
Hvordan var rejsen med til at
forme jeres partnerskab og jeres
fremtidige planer?

Rejsen var med til at styrke vores samarbejde, vi har haft en nøje gennemgang af aktiviteterne, distribution af udstyr samt fastsættelse for fremtiden. Vi har kunnet se at vores sydpartner har arbejdet flittigt for at få bygget IT-centret.
Syd-partneren har fået forståelse for, at pengene vi bruger på projekter ikke bare er nogle
vi kan hente som vi lyster, men at medlemmer i foreningen i Danmark arbejder flittigt for
at tjene pengene, ved bl.a.at arrangere koncerter, holde salgsbod, deltage i diverse begivenheder, hvor vi sælger effekter fra Gambia, søge fonde om midler og meget andet.
Derfor forventer vi også en indsats fra syd-partneren for at vi kan være ligeværdige partnere. De ved også at vi forventer at de passer godt på de ting vi sender til dem.

Partnerrelationen vurderes endvidere at kunne styrkes hvis DMRU gør brug af sine tilsynsrejser16 til at italesætte partnerskabsprincippet overfor syd-partnerne og vurdere udviklingspotentialer indenfor partnerskabet.

Anbefalinger
3. Det anbefales, at der i forbindelse med partnerskabsrejser stilles yderligere krav til de danske organisationer og deres partnere om refleksion over partnerskabet, herunder en nærmere dialog om partnerskabets
og syd-partnerens styrker og svagheder, muligheder og trusler.
4. Det anbefales endvidere at DMRU benytter egne tilsynsrejser til at se på partnerskabet hvori GTSforsendelserne indgår, med henblik på bedre at kunne rådgive om hvordan partnerskabet kan styrkes; på
det funktionelle plan såvel som det mere relationelle plan hvor partnerskabet udgør et mål i forhold til at
styrke civilsamfundet i det globale syd.
16

DMRU har som led i administrationen af GTS-programmet ansvar for jævnligt at gennemføre tilsynsrejser hos sydpartnerne.
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5. Om anerkendelse af kravet om partnerskab
Der er, som det fremgår af ovenstående, endnu ikke etableret en stærk tradition for at beskrive partnerskabet
og arbejde med strategisk partnerskabsudvikling og civilsamfundsopbygning blandt GTS-brugere. Til gengæld er
der en klar bevidsthed om de øgede krav i GTS-programmet, herunder kravet om partnerskab. Og som forventet imødekommes disse øgede krav med en blanding af skepsis og anerkendelse.
På den positive side lyder det fra GTS-brugerne, som deltog i de to fokusgruppeinterviews, at kravet om partnerskab er relevant. Partnerskabet styrker udsyn og mellemfolkelige relationer i en global verden, det sikrer
kvalitet og ejerskab i det globale syd og så er det i øvrigt praktisk i forbindelse med modtagelse af containeren:
”Kravet om partnerskaber, som er en ændring fra MS til DMRU, 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”.
”Vi har haft et samarbejde hele tiden, men partnerskabet er etableret for at varetage et formidlings og
administrativt behov”.
De mere skeptiske røster blandt GTS-brugere påpeger, at det kan være svært at beskrive partnerskabet, at
snakken om partnerskab kan true frivilliged i det globale syd og skabe unødige forventninger hos de lokale
partner, som ligestiller partner-positionen med at være en etableret NGO. Derudover er der en mere generel
bekymring om, at de øgede krav fjerne fokus fra det praktiske arbejde og måske få nogle til at opgive at ansøge
puljen:
“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? “
“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.”
”Der skal være plads til ildsjælene - de skal ikke bremses af bureaukrati og administration”.
DMRUs konsulenter bekræfter, at en andel af ansøgerne ser de øgede krav som unødvendige, mens andre er
mere positive og hilser de nye udfordringer velkomne. Selvom de fleste ansøgere ikke er vant til at skrive lange
rapporter, oplever DMRU, at der kommer flere og flere positive kommentarer, også om partnerskab, i forbindelse med rapporteringsfasen.
Der kan således, trods kritiske røster, spores en gryende erkendelse af relevansen af partnerskaber, både den
relationelle, men i særdeleshed den funktionelle del af partnerskabet, som handler om effektivt at håndtere
GTS-forsendelsen.
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GTS-programmets krav om partnerskab er således et relevant middel til at skabe effektive (og bæredygtige17) resultater omkring det
udstyr der sendes/modtages fra Danmark.

”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”.

Kravet om partnerskab kan endvidere, potentielt, bidrage yderligere
til bæredygtige resultater og opbygningen af et stærkt og autonomt
lokalt civilsamfund, hvis det i lidt højere grad lykkes GTSprogrammet at flytte de danske ildsjæles fokus fra det arbejde der
Fokusgruppe deltager Sjælland
foregår i Danmark (indsamlingen af brugt udstyr) og selve GTSforsendelsen, til det arbejde forsendelsen indgår i, i det globale syd. Det vil med andre ord sige, at flytte fokus
fra ”vores” yderst velmenende ønske om (og behov for) at gøre en forskel til det fattigdomsbekæmpende arbejde som udføres af syd-partnerne, herunder deres kapacitet til at gennemføre arbejdet og deres rolle i civilsamfundet.
Med fokusskiftet i retningen af Civilsamfundspolitikkens udviklingsmålsætninger, er det dog vigtigt at holde
balancen, så det brede frivillige engagement og dermed den folkelige forankring i Danmark ikke destabiliseres
af udviklingstekniske krav, som ansøgerne ikke er i stand til at opfylde.

Anbefaling
5. For at give næring til den gryende erkendelse af partnerskabets relevans anbefales det, at italesætte forskellige former for partnerskab og hvordan man kan udvikle partnerskabet dels funktionelt i forhold til at
levere effektive resultater, dels i forhold til syd-partnerenes kapacitet, autonomi og rolle i civilsamfundet.
Til det arbejde er det hensigtsmæssigt at udarbejde simple dialogværktøjer som bl.a. kan anvendes i forbindelse med partnerskabsrejser (se bilag 4).

17

Det har som sådan ikke været reviewets opgave at se på selve GTS-forsendelserne og der er derfor ikke basis for at vurdere forsendelsernes bæredygtighed. Det står dog klart at nogle af forsendelserne i højere grad end andre lever op til
målsætningen om bæredygtighed.
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»PROMISING PRACTICE «
De 249 elever på Lushoto Secondary School, i region
Tanga i Tanzania har fået skoleborde, stole og computere gennem partnerskabet mellem Østafrikas Venner
og den lokale søsterorganisation “Mafakiri wa Africa
Mashariki”.
Skolen er en såkaldt ”community-school”, hvilket betyder at skolen, til trods for at være offentlig, er afhængig
af et vist økonomisk bidrag fra lokalsamfundet, hvilket i
praksis vil sige forældrene til børnene på skolen.
Skolens inspektør Yona Ndekiwe fortæller, at skolens elever kommer fra familier som driver smålandbrug. ”Vi
er afhængige af deres bidrag til skolen. Normalt skulle de betale 70.000 Tshs (210 kr) om året for at have en
elev på skolen, hvilket er mange penge for de fleste familier. Det faktum at vi har fået brugt skoleudstyr fra
Danmark betyder, at vi kan minimere forældrebetalingen med 20.000 Tshs.”
Skolen i Lushoto er endvidere den eneste offentlige skole i distriktet, som har et computerrum og derfor kan
tilbyde eleverne computerundervisning.
Udover skolen i Lushoto har Mafakiri wa Africa Mashariki formidlet brugt udstyr til en række andre uddannelsessteder og sundhedsklinikker i Tanga, herunder en lokal klinik som for nyligt er blevet godkendt som ”Health
Center”. Det kræver et økonomisk bidrag fra lokalsamfundet at blive godkendt som Health Center, men det
betyder at regeringen vil placere en læge og ekstra sygeplejersker på klinikken til glæde for lokalbefolkningen
som tidligere har haft lang vej til en læge. Lokalsamfundets bidrag er i denne sammenhæng reduceret fordi de
har været i stand til at skaffe brugte hospitalssenge fra Danmark.
Mafakiri wa Africa Masharkiri er en lille frivillig organisation, som bruger al sin tid og en andel egne midler til
at formidle det brugte udstyr fra Danmark. Det er ikke alle modtagere af udstyr som anvender det strategisk
og der findes ikke nogen form for dokumentation af udviklingseffekten, men eksemplerne illustrerer hvordan
en GTS-forsendelse kan indgå som et strategisk bidrag i lokalsamfundsudviklingen. Udstyret fra Danmark udgør ikke blot en donation til uddannelses- eller sundhedssektoren, men en hjælp til fattige familier som får
nemmere ved at lade deres børn fortsætte i skolen efter endt grundskoleuddannelse eller som får lettere
adgang til lægehjælp.
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6. DMRUs partnerskabskriterier som pejlemærke
DMRU har formuleret sin egen vision for partnerskaber i form af fem principper for det gode partnerskab, som
anvendes overfor paraplyens medlemmer. Disse principper er:






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 (rettigheder og pligter er eksplicitte og formuleret i enighed)
Ansvarlighed og åbenhed: Indbyrdes ansvarlighed og gennemsigtighed (samt overfor berørte grupper i
Nord/Syd)

Ifølge ToR for reviewet forventes disse fem principper anvendt som pejlemærke i analysen af partnerskaber i
regi af GTS, og samtidig skal det afklares om principperne er brugbare i GTS sammenhæng.
De fem principper er inddraget ved at deltagerne i fokusgrupperne er blevet bedt om at forholde sig til i hvor
høj grad deres partnerrelation er båret af de enkelte principper. Det samlede resultat af de i alt 8 besvarelser
fremgår nedenfor.
I nogen
grad

I høj
grad

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

2

6

Langsigtethed: langvarige partnerskaber der styrker det fælles arbejde

4

4

Gensidighed: at lære af hinanden og værdsætte hinandens bidrag

6

2

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

6

2

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

1

7

I hvor høj grad er partnerrelationen båret af følgende principper?

I minimal
grad

Der er således stor enighed blandt de danske ansøgere om at partnerskaberne i høj grad lever op til principperne om fællesskab, fælles værdier og fælles vision om at række ud til fattige og marginaliserede, ligesom der
er en udpræget oplevelse af ansvarlighed og åbenhed i partnerskaberne. Udsagn fra partnere, som blev interviewet i forbindelse med feltbesøget i Tanzania, bekræfter denne vurdering:
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Fællesskabet omkring værdier og visioner fremstår som
et væsentligt parameter i de dansk-tanzaniske partnerskaber, og flere organisationer betegner sig selv som
søsterorganisationer. Partnerskaberne bygger dog
sjældent en strategisk beskrivelse af fællesskabet og
målene for samarbejdet og partnerskabet. Fællesskabet fremstår derimod som et organisk fællesskab, der
er opstået ud af et længerevarende samarbejde og
venskab, samt en gensidig intuitiv forståelse for roller
og ansvar, og ikke mindst et stærkt gensidigt ønske om
at hjælpe. Ønsket om at hjælpe er således ikke kun en
motivation for de danske ildsjæle, men i lige så høj
grad for de tanzaniske partnere.
De fælles værdier og visioner er ofte tæt forbundet
med selve GTS-forsendelsen og ønsket om at hjælpe
andre, og her er ansvarlighed, ærlighed og effektivitet
af afgørende betydning, for der skal være styr på håndteringen af containerne når den ankommer og man
skal kunne stole på at udstyret når frem til de rigtige.

“We have discussed common values and agree with
each other “
“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”.
“We are all united from beneficiaries to donors”
“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”.
“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”.
“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”.
Tanzanianske partnere

Kriteriet om ansvarlighed og åbenhed tolkes således
primært som syd-partnerens ansvarlighed over for leverancen, mens åbenhed bl.a. indebærer imødekommenhed fra den danske partners side, omkring syd-partnernes råd og vejledning - særligt råd og vejledning af kontekstuel og praktisk karakter, hvilket ligger i fin forlængelse af den mere funktionelle partnerskabstilgang.
Manglen på mere konkrete partnerskabsaftaler og fælles definerede mål er ensbetydende med at selv langvarige partnerskaber (og personlige venskabsrelationer) ikke ser sig selv i et strategisk langsigtet perspektiv.
Der er enighed blandt de danske ansøgere om at partnerskaberne i nogen eller høj grad lever op til princippet
om langsigtethed. Reviewet bekræfter at langt de fleste GTS-forsendelser er baseret på et langvarigt engagement i et bestemt område og i mange tilfælde et længerevarende samarbejde med samme partner. Men princippet om langsigtethed indebærer også en gradvis styrkelse af det fælles arbejde og ikke mindst en plan for
hvordan resultaterne af samarbejdet kan blive bæredygtige, således at syd-partneren ikke vedbliver at være
afhængig af midler/udstyr fra den danske partner.
Derfor skal partnerskabet formuleres fremadrettet med henblik på at opbygge syd-partnerens organisatoriske
færdigheder og funktioner, samt deres evne til at håndtere udviklingsaktiviteter/-projekter og skabe relationer
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til andre aktører i civilsamfundet og nye partnere18. Dette er i særdeleshed vigtigt i de meget personbårne
partnerrelationer og de partnerskaber hvor GTS-forsendelsen udgør en primær aktivitet. Alternativt vil sydpartnerne blive fastholdt i en afhængighedssituation og således stå i en yderst sårbar situation hvis den danske
organisation enten ophører med at eksisterer (fordi de få personer som driver den ikke ønsker at forsætte)
eller ophører med at få tildelt GTS-bevillinger.
I modsætning til principperne om fællesskab, ansvarlighed og åbenhed, og langsigtethed, mener de fleste
danske organisationer at partnerskaberne kun i nogen grad er båret af gensidighed, viljen til at lære af
hinanden og værdsætte hinandens bidrag, og ligeværdighed, lige indflydelse på beslutninger.

“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”.

Der er dog partnerrelationer hvor gensidighed og
“Without them we can’t help the communities. Without
the shipments no activities”!
ligeværdighed italesættes som væsentlige principper. Her er der typisk tale om relationer hvor GTSTanzanianske partnere
forsendelsen udgør en biaktivitet, og hvor partnerskabet er baseret på mellemfolkeligt fællesskab (udveksling, oplysning og mindre udviklingsaktiviteter) eller et
længerevarende projektsamarbejde som ikke finansieres af GTS-puljen.
Når det gælder de partnerrelationer hvori GTS-forsendelsen udgør en primær aktivitet, oplever partnerne i
Tanzania en klar rollefordeling, hvor de er modtagere (med ansvar for at formidle/forvalte udstyret effektivt og
ansvarligt), mens de danske partnere er givere (med deraf følgende initiativ- og beslutningsret).
Selvom partnerrelationen er baseret på et fælles ønske om at hjælpe, er hjælpen i meget høj grad forbundet
med det materielle udstyr som kommer fra Danmark, udstyr som i nogle tilfælde er mere supply-driven (udbudsdrevne) end demand-driven (efterspørgselsdrevet). Risikoen er således, at der etableres ulige magt“Our role is to appreciate whatever comes from our
forhold og/eller at syd-partnerne bliver afhængige af
partner overseas and to use it diligently and for the
benefit
of people. Our part is on the receiving end more
GTS-forsendelserne for at kunne opretholde deres
than on the giving part”.
aktivitetsniveau.
“We are only receiving equipment; we are not getting

Det ligeværdige og gensidige partnerskab drejer sig i
funds for other things.
høj grad om oplevelsen af ligeværd og af at bidrage
Tanzanianske partnere
ligeligt. I relationer hvor der indgår store materielle
donationer er det uhyre vigtigt at italesætte gensidigheden; det vil sige syd-partnerens bidrag i form af tid,
viden (herunder viden om lokale forhold), færdigheder, kontakter, etc.

18

Der henvises til Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd (2014), hvori der opereres med følgende begreber: To
Be, som vedrører organisationers interne virke/funktioner; To Do, som vedrører organisationers aktiviteter/projekter; og
To Relate, som vedrører organisationers eksterne relationer.
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Analysen påpeger et særligt behov for at styrke principperne om langsigtethed, ligeværdighed og gensidighed.
Langsigtethed: med henblik på at styrke det strategiske langsigtede samarbejde, herunder særligt planlægningen af en hensigtsmæssig udfasning af støtten (i form af udstyr og finansiering) fra den danske partner. Ligeværdighed og gensidighed: med henblik på at styrke det lokale ejerskab af udviklingsprocessen, og udvikle sydpartnerens organisatoriske kapacitet og selvtillid og autonomi. Kun derved minimeres risikoen for at sydpartneren fastholdes i afhængighed af den danske organisation.
DMRUs fem partnerprincipper ligger fin forlængelse af Civilsamfundspolitikkens og GTS-programmets målsætning om at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund. De formulerede principper vurderes således at være et hensigtsmæssigt udgangspunkt for at forstå hvad et godt partnerskab indebærer. Det er dog vigtigt at notere, at GTS-programmet, i modsætning til andre Danida finansierede programmer og puljer, ikke direkte kan støtte aktiviteter som vedrører partnerskabet, herunder udvikling af partnerrelationen og det langsigtede samarbejde samt opbygning af syd-partnerens organisatoriske og udviklingsfaglige
kapacitet.

Anbefaling:
6. Det anbefales at DMRU gør brug af de fem partnerprincipper i GTS-programmet, men samtidig overvejer
(og forhandler) hvordan programmet kan bidrage til at realisere disse. Konkret vil det være hensigtsmæssigt at kunne finansiere a) aktiviteter vedrørende partnerdialog og partnerskabs udvikling i forbindelse med
partnerrejser, og b) den ekstra tid som det vil være hensigtsmæssigt at DMRU allokerer til partnerskabsrelationen i forbindelse med tilsynsrejser, over GTS-programmet.
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7. Partnerskabstypologier
En af målsætningerne for reviewet har været at udvikle et enkelt begrebsapparat vedr. partnerskaber i GTSprogrammet, som kan anvendes fremadrettet af DMRU i konsulenternes vurdering af GTS-ansøgninger og i
særdeleshed i forbindelse med rådgivning af ansøgere.
På baggrund af det forelagte materiale er der derfor udarbejdet tre typologier, som dækker over tre væsensforskellige partnerskabsformer og partnerskabstilgange. Grundet den store mangfoldighed i GTS-programmet
forventes det ikke at alle partnerrelationer passer direkte ind i en af typologierne.
Typologierne eksisterer i deres egen ret og der er ikke tale om en kvalitativ forskel. Derfor lægges der heller
ikke op til at GTS-ansøgerne og deres partnere skal udvikle sig fra en typologi til en anden, men nærmere indenfor de enkelte typologier.

Typologi 1: Partnerskaber baseret på forsendelse og distribution af udstyr fra Danmark: disse partnerskaber
har et specifikt fokus på at dække umiddelbare lokale behov gennem forsendelse af udstyr; særligt udstyr indenfor primær sundhed og uddannelse.
Indsamling og forsendelsen af brugt udstyr indgår som en primær aktivitet i den danske organisation, hvilket
reflekteres i formålsparagraffen. 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. Et
engagement som er affødt enten af en spontan oplevelse af et udviklingsbehov eller en mere omfattende behovsforståelse baseret på lokalkendskab gennem længerevarende tilstedeværelse og/eller familiære relationer
i området.
Væsentlige styrker og potentielle svagheder:
Den funktionelle resultatorienterede partnerrelation er både en styrke og en potentiel svaghed. På den ene
side er der fokus på ansvarlighed og effektivitet i forhold til syd-partneres modtagelse, distribution og monitorering af udstyr, samt på effektiv anvendelse og vedligeholdelse af udstyret i overensstemmelse med gældende
institutionaliseret praksis hos den 3. part, som modtager udstyret - alt sammen faktorer, som bidrager til at
opbygge syd-partnerens administrative kapacitet og legitimitet. Der er endvidere eksempler på at syd-partnere
og modtagere bruger udstyret som en strategisk løftestang overfor myndighederne. Sådanne strategiske tiltag
er dog sjældent dokumenteret.
På den anden side risikerer partnerskabet blot at blive en praktisk, administrativ foranstaltning til effektivt at
formidle udstyr, som ikke nødvendigvis er afsendt på baggrund af en specifik lokal efterspørgsel. Og partnerre-

20

lationen bliver nemt et afhængighedsforhold hvor syd-partneren er afhængig af at modtage udstyr for at fastholde sit virke.
Det personbårne engagement er ligeledes både en styrke og en potentiel svaghed. På den ene side gennemføres indsamling og forsendelse af udstyr af passionerede frivillige ildsjæle i Danmark, som ikke nødvendigvis
engagerer sig i den mere traditionelle udviklingsbistand. Det passionerede ønske om at gøre en forskel afspejles måske hos syd-partneren, men partnerskaber (og organisationer) som er koncentreret omkring få individer
risikerer, i kraft af en overafhængighed af enkeltpersoner, at kollapse når de bærende kræfter ikke længere er
aktive.
For at imødegå disse risici er det vigtigt at partnerdialogen omkring syd-partnernes erfaringer, bidrag, udviklingspotentiale og rolle i civilsamfundet ikke overskygges af en snæver praktisk-administrativ forsendelsesdagsorden. Det er nødvendigt med en reel dialog om målene for det fremtidige samarbejde, herunder sydpartnerens ejerskab, deres erfaringer og bidrag til udviklingsprocessen, samt deres ønsker om og behov for
organisationsudvikling. Kun derved bidrager partnerskabet til at opbygge et stærkt og autonomt civilsamfund i
det globale syd.
I de tilfælde hvor der er tale om en solid og længerevarende partnerrelation baseret på forsendelser, kan udviklingen af partnerskabet eventuelt finansieres af CISUs Civilsamfundspulje. Civilsamfundspuljen udgør en væsentlig ekstern ressource, hvor det er muligt at søge midler (op til 500.000 kr) til partnerskabsindsatser, som har til
formål at styrke samarbejdet mellem danske organisationer og deres lokale partnere og/eller styrke partnernes
faglige og organisatoriske kapacitet og netværk.
Figur 1: Mulige udviklingstrin for partnerskaber baseret på forsendelse og distribution af udstyr fra Danmark

Trin 1: Der er etableret et samarbejde
mellem en organisation i Danmark og
en lokal forankret organisation/gruppe
i modtagerlandet. Partnerskabet er
baseret på et fælles ønske om at
forbedre forholdene indenfor en
specifik sektor eller institution, og
partneren har den nødvendige
registrering m.h.t. toldfritagelse og har
i øvrigt kapacitet til at
modtage/formidle/monitorere
udstyret fra Danmark i henhold til GTSs
kriterier vedr. anvendelse af udstyret.

Trin 2: Partnerskabet tager
udgangspunkt i en fælles formuleret
vision for samarbejdet og udkommet af
samarbejdet, samt en gensidig
forståelse og respekt for hinandens
roller og bidrag i forbindelse med
indsamling, distribution og
monitorering af udstyr. Den danske
organisation har endvidere en
forståelse for partnerens styrker og
svagheder, samt muligheder og trusler
forbundet med dens arbejde.

Trin 3: Samarbejdet foregår i
overensstemmelse med en fælles
(nedskrevet) handlinsplan, som
indeholder specifikke socioøkonomiske kriterier for modtagerne
af udstyr, strategiske tiltag overfor
myndigheder, samt
kapacitetsopbygning af syd-partneren
med henblik på at styrke dens arbejde
og autonomi.
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Typologi 2: Projektpartnerskaber: Disse partnerskaber tager afsæt i et eksisterende projektsamarbejde finansieret af midler fra CISU, DMRU eller andre.
Indsamlingen og forsendelsen af brugt udstyr indgår som en delkomponent og en strategisk serviceleverance i
forbindelse med implementeringen af et projekt.
Syd-partneren er identisk med den modtagende organisation og er typisk en veletableret lokal organisation,
med flere partnerrelationer. Partnerskabet bygger på et flerårigt samarbejde omkring et fagligt udviklingsfelt
og udviklingsmål, som rækker væsentligt udover GTS-forsendelsen. Partnerskabet er derfor ikke et middel til at
håndtere en forsendelse, men til at opnå specifikke resultater i form af social/økonomisk udvikling for en defineret målgruppe. Derudover er partnerskabet ofte også et mål i sig selv da projektsamarbejdet typisk indeholder en delkomponent vedrørende kapacitets- og civilsamfundsopbygning.
Projektpartnerskaberne udspringer ofte af små eller mellemstore udviklingsorganisationers strategiske og/eller
faglige engegement i en specifik udviklingsproblematik. Der er således tale om et fagligt engagement funderet i
rimeligt stabile organisationer.
Væsentlige styrker og potentielle svagheder:
Projektsamarbejdet udgør både en styrke og en svaghed. På den ene side er der tale om robust organisatorisk
samarbejdsrelation, hvori GTS-forsendelsen kun udgør et delelement. Derudover er der tale om partnerrelationer med en vis udviklingsfaglig kapacitet, og hvori der typisk indgår strategisk kapacitets- og civilsamfundsopbygning.
Det brugte udstyr er tænkt som en strategisk service, som skal bidrage til at skabe en positiv forandring (udviklingseffekt) blandt projektets målgruppe (udviklingseffekt). Det brugte udstyr er således udtryk for projektpartnernes lydhørhed over for målgrupperne behov, men projektet fordrer i udgangspunktet ikke en vedvarende
forsendelse af udstyr.
På den anden side kan en leverance af udstyr til en uformel gruppering på målgruppeniveau risikere at være ubæredygtig, hvis ikke der etableres en klar ramme for ejerskab og vedligeholdelse (herunder det økonomiske
ansvar for at vedligeholde udstyret). Endvidere kan der skabes en usund forventning om og afhængighed af
vedvarende forsendelser af udstyr på målgruppe niveau.
For at imødegå denne risiko er det vigtigt at opbygge syd-parternes kapacitet til at håndtere modtagelsen og
distributionen af brugt udstyr på en bæredygtig måde og uden at skabe forventninger om vedvarende forsendelser af udstyr.
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Figur 2: Mulige udviklingstrin for projektpartnerskaber

Trin 1: Der er udarbejdet og bevilget et
projekt med fælles definerede
udviklings- og projektmål , hvori
forsendelsen af brugt udstyr kan indgå
som en strategisk ydelse. Der er
endvidere en klar rolle- og
ansvarsfordeling i forhold til
forsendelse og distribution af udstyr.

Trin 2: Der er som led i partnerskabet
indgået en aftale
(forventningsafstemning) med
målgruppen vedrørende anvendelse
og vedligehold af udstyret for at styrke
bæredygtighed og mindske
afhængighed.

Trin 3: Partnerne har kapacitet til at
håndtere modtagelsen af udstyr
effektivt og bæredygtigt. Anvendelsen
af udstyret monitoreres systematisk i
forbindelse med den generelle
projektmonitorering og effekten
(herunder den forventede
langtidseffekt) dokumenteres i
forbindelse med projektets evaluering.

Partneren har den nødvendige
registrering mht. toldfritagelse og har i
øvrigt kapacitet til at
modtage/formidle/monitorere
udstyret fra Danmark i henhold til
GTSs kriterier vedr. anvendelse af
udstyret.

Typologi 3: Partnerskaber baseret på venskabsrelationer: Disse partnerskaber består typisk af et langvarigt og
indgående gensidigt kendskab/venskab mellem en gruppe i Danmark og en tilsvarende gruppe (tilknyttet en
institution eller geografisk område) i det globale syd.
Partnerskabet er sædvanligvis baseret på en solid relation og en høj grad af mellemfolkeligt engagement og
interkulturel aktivitet, herunder gensidige besøg, oplysningsarbejde og mindre projektaktiviteter, som typisk
involverer frivillige fra både Danmark og partnerlandet.
Indsamling, forsendelse og modtagelse af brugt udstyr indgår som en biaktivitet i partnerskabet foranlediget af
en opportun mulighed i Danmark, som modsvares af et behov hos institutionen/ lokalområdet i syd. GTSforsendelsen er i nogle tilfælde udtryk for at man indenfor partnerskabet ønsker at dække umiddelbare lokale
behov (jf. typologi 1), mens forsendelsen i andre tilfælde bruges strategisk indenfor fælles projektaktiviteter (jf.
typologi 2).
Fælles for partnerrelationerne er, at de er defineret af andet og mere end GTS-forsendelserne. Partnerskabet
er derfor 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.
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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. Der er således ofte tale om større grupperinger og rimeligt solide organisationer.
Væsentlige styrker og potentielle svagheder:
Den mellemfolkelige partnerrelation rummer en styrke i den høje grad af folkelig forankring i både Danmark og
i det globale syd. Derudover er der er tale om langvarige gensidige relationer, som beriger og oplyser mennesker på tværs af lande og kulturer, og som i en vis grad er uafhængig af ekstern donor finansiering.
Der er givetvis ikke tale om en strategisk gennemtænkt kapacitetsopbygningsproces, men det vedvarende
samarbejde omkring forskelligartede aktiviteter bidrager til at styrke syd-partnerens organisatoriske kapacitet
og synlighed i civilsamfundet.
Modtagelsen af udstyr er som hovedregel behovsdrevet (i modsætning til udbudsdrevet) og partnerrelationer
er præget af ligeværdighed og gensidighed.
En potentiel svaghed i den mellemfolkelige partnerrelation består i den uformelle og ad-hoc baserede samarbejdsrelation, som kan bidrage til uklarhed omkring roller og ansvar. Desuden gør den uformelle og meget
langsigtede partnerrelation det vanskeligt at italesætte og planlægge udfasning, hvis det på et tidspunkt bliver
nødvendigt.
Der er ikke udviklet forskellige udviklingstrin for partnerskaber baseret på venskaber, da udviklingstrinnene vil
afhænge af hvordan forsendelsen af udstyr faktisk anvendes indenfor venskabsrelationen, og der henvises derfor til de to øvrige typologiers udviklingstrin.
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8. Konklusion
På baggrund af reviewet kan det konkluderes, at DMRU har udviklet en forvaltningsmæssig og rådgivende
ramme for GTS-programmet, som fordrer og støtter at GTS-forsendelserne indgår i faktiske partnerskaber mellem ansøgende danske organisationer og deres partnere i det globale syd.
Der er blandt GTS-brugerne en gryende opmærksomhed og anerkendelse af partnerskabsprincippet og selvom
partnerskaberne indenfor GTS-programmet repræsenterer en stor mangfoldighed, er der god grund til at antage, at de mere eller mindre strategisk bidrager til at bekæmpe fattigdom - ikke i form af omfattende fattigdomsbekæmpende indsatser, men små og meget konkrete indsatser drevet af et stort folkeligt engagement.
Reviewet viser, at 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, samt
evt. at opbygge fagteknisk ekspertise/kapacitet til at anvendelse udstyret. Reviewet viser også, at udstyret i
nogle tilfælde anvendes som en strategisk service ydelse, dvs. som en strategisk løftestang overfor myndighederne med henblik på at sikre deres bidrag til udviklingen af et lokalt sundheds- eller uddannelsessystem. Disse
strategiske tiltag er dog sjældent dokumenteret.
Det kan således konkluderes, at kriteriet om partnerskab er relevant i forhold til at skabe udvikling omkring det
udstyr der modtages fra Danmark, men partnerskabet er, jævnfør GTS-programmets overordnede mål, ikke
blot et middel til at bekæmpe fattigdom og opnå udvikling, men også et mål i sig selv da det skal bidrage til
udviklingen af et stærkt, autonomt og mangfoldigt civilsamfund i det globale syd.
Reviewet finder, at partnerskaberne i GTS-programmet er typisk kendetegnet ved en funktionel tilgang19, hvor
partnerskabet etableres som et effektivt middel til at levere resultater, og langt mindre grad ved en relationel
tilgang, hvor partnerskabet er tænkt som et langsigtet samarbejde, hvis formål er at udvikle organisatorisk kapacitet og opbygge lokal ejerskab af udviklingsprocessen i det globale syd. Der er således mindre god grund til
at antage, at partnerskaberne aktivt og eksplicit bidrager til at opbygge og styrke civilsamfundet. Modtagelsen
og distributionen af udstyr, kan implicit være med til at give syd-partneren legitimitet og administrativ kapacitet, men der er potentiale for en mere strategisk tilgang til at opbygge stærke, autonome organisationer, som
kan reagere på de behov de oplever på en bæredygtig måde.
Ideelt set, er der behov for at GTS-ansøgerne flytter fokus fra indsamlingen af brugt udstyr i Danmark til det
fattigdomsbekæmpende arbejde, som foregår hos syd-partnerne, for fuldt ud at leve op til målsætningerne for
GTS-programmet. Det vil kræve, at der i partnerrelationen arbejdes mere strategisk langsigtet med lokalt ejerskab, gensidighed og ligeværdighed. Derudover er der behov for at understøtte syd-partnernes kapacitet og
autonomi, så de er i stand til at eksisterer og fortsætte arbejdet på egen hånd eller med andre partnere, når
den danske organisation trækker sig. Derved kan GTS-programmet bidrage til en reel og varig forandring i partnerlandene.

19

Her forudsættes at de udvalgte cases og feltbesøget er repræsentativt for alle GTS-bevillinger
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GTS-programmet er dog i sin form praksis-orienteret og kortsigtet. Udover muligheden for en partnerskabsrejse i forbindelse med forsendelsen af brugt udstyr, kan der ikke ydes støtte til partnerskabsopbygning og kapacitetsudvikling i mellem forsendelser. Netop derfor er målsætningen om at styrke det relationelle partnerskab,
hvor partnerskabet udgør et mål i sig selv, måske for ambitiøst til at kunne blive løftet indenfor programmet i
sin nuværende form!
Det er dog reviewets vurdering, at arbejdet med at flytte fokus fra ”vores” (de danske organisationers) bidrag i
form af brugt udstyr til ”deres” (partnerenes) fattigdomsbekæmpende arbejde, kan understøttes af et fortsat
strategisk arbejde i DMRU-regi, som handler blandt andet om at italesætte partnerskabsbegrebet mere konkret, udarbejde partnerskabsværktøjer til eget og ansøgeres brug, stille større krav i forbindelse med partnerskabsrejser, samt at anvende de udarbejdede partnertypologier i vurderingen af GTS-ansøgninger og rådgivningen af ansøgere.
Afslutningsvis vurderes DMRUs fem partnerprincipper: fællesskab, langsigtethed, gensidighed, ligeværdighed,
og ansvarlighed og åbenhed, at udgøre et hensigtsmæssigt udgangspunkt for at forstå hvad et godt partnerskab indebærer; men skal alle principper udfoldes kræver det, jf. ovenstående, at der opstår en ny mulighed for
at understøtte partnerskabsopbygning og kapacitetsudvikling i mellem GTS-forsendelser.
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Bilag 1: Terms of Reference

Review af partnerskaber i genbrug til Syd
Nedenstående er indledende opgavebeskrivelse for en tidsafgrænset konsulentopgave, der skal undersøge partnerskaber i genbrug til syd. Opgaven skal være løst og faktureret inden udgangen af oktober 2015, med specifikke deadline undervejs. Interesserede kandidater indbydes til at give et tilbud på opgaven, der både beskriver hvorledes opgaven vil blive løst og til hvilken pris. Der er ikke tale om en bunden opgavebeskrivelse da den interesserede kandidat har mulighed for selv at præge den.
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 skole- eller 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 (ActionAid Danmark). Fra januar 2013 er administrationen af ordningen blevet overtaget af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU).
Review 2011/2012
I 2011-12 gennemførte Udenrigsministeriet et review af det organisatoriske og administrative set-up af Genbrug til
Syd ordningen, og en kortlægning af modtagere af bevillinger fra GTS. Formålet var at vurdere i hvilket omfang GTS
programmet understøttede målene i den danske Civilsamfundsstrategi.
Dette review påpegede en række svagheder. Review-teamet fandt at GTS kun i begrænset omfang gennemførtes i
tråd med civilsamfundsstrategiens principper. Fokus for tilskuddene var begrænset til transport af genbrugsudstyr
med ringe hensyntagen til den institutionelle kontekst og bæredygtighed på lang sigt, for ikke at tale om udviklingen
af civilsamfundets organisationer og færdigheder i fortalervirksomhed.
Undersøgelsen konkluderede, at der var et stort behov for at opbygge brugernes udviklingskompetencer, hvis GTS
skal tilpasse sig prioriteringerne i Civilsamfundsstratetien.
Ny værtsorganisation
På baggrund af reviewet besluttede Udenrigsministeriet, at GTS burde tilpasses målsætningerne i Civilsamfundsstrategien om kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer i Syd, og partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd. Fra januar 2013 overgik administrationen af ordningen til DMRU.
Udover at kravene til brugerne af GTS er blevet skærpet, er den samlede årlige bevilling reduceret fra 17 mio. i 2012
til en årlig bevilling på 10 mio. i 2013 voksende til 12 millioner i 2014 og ´15.
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Nye kriterier
DMRU har revideret ansøgningskriterier og vejledningen for GTS-bevillingen. I de nye kriterier lægges der øget vægt
på, at bevillingen bruges strategisk i udviklingsarbejdet i Syd og er med til at opbygge sydpartnerens kapacitet i forhold til gennemføre udviklingsarbejde.
Det overordnede formål med GTS er i forlængelse af Udenrigsministeriets civilsamfundspolitik fastsat til at bidrage
til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene.
Et overordnet princip for GTS ordningen er, at forsendelserne skal være baseret på partnerskaber., således at den
medvirker til at støtte lokalt forankrede strategier og planer for at bekæmpe fattigdom. Det sikrer ejerskab og sikrer,
at forskellige befolkningsgruppers behov og vilkår bliver tilgodeset.
Overordent mål for reviewet
Målet er at bidrage med viden om hvorledes GTS partnerskaber kan bidrage til bekæmpelse af fattigdom, fremme
rettigheder og styrke mangfoldige civilsamfund.
Formål
Formålet med reviewet er:
 at afdække på hvilke områder og i hvilket omfang forsendelserne foregår på baggrund af partnerskaber,
hvilke typer partnerskaber der er på spil samt hvilke udviklingspotentialer der eksistere.
 Beskrive partnerskabsudvikling i GTS regi, hvorledes forsendelserne bidrager til styrkelse af partnerskaber.
 at bidrage til læring hos danske GTS brugere, disses sydpartnere samt hos DMRU, og reviewet skal derfor give eksempler på best practices.
 at afdække hvordan bevillingshavere og sydpartnere forstår partnerskab og udvikle et enkelt begrebsapparat vedr. partnerskaber i GTS.
 at afklare hvilke ressourcer der er i GTS for styrkelse af partnerskaber, og komme med anbefalinger, evt i
form af et idékatalog med muligheder, herunder komme med forslag til, hvor sydpartnere i GTS regi (f.eks. i
samarbejde med de danske GTS brugere) kan finde ressourcer til styrkelse af partnerskabet udenfor GTS
bevillingsrammerne.
Det vil i forhold til punkt 1 og 2 være vigtigt at afklare, hvorvidt og i hvilken udstrækning der i regi af GTS eksisterer
en fælles forståelse af, hvad partnerskab er – og hvad der konstituerer eksempler på ”best practice”. På den baggrund udvikles et enkelt begrebsapparat vedr. partnerskaber i GTS (punkt 3), som kan anvendes fremadrettet. I forhold til punkt 4, mulige ressourcer til og mulige tilgange til partnerskaber i GTS overvejes idekatalog. Det bemærkes i
øvrigt, at identificering af ressourcer udenfor GTS bevillingsrammer til syd-partneres kapacitetsopbygning formodentlig kun i begrænset omfang kan imødekommes indenfor reviewets rammer.
DMCDD Partnership Policy
DMRU har formuleret en vision for partnerskaber i fem principper. Disse fem principper er :
1) Fællesværdier og vision for at række ud til de fattige and marginaliserede.
2) Langsigtede partnerskaber der styrker det arbejde partnerne udføre sammen
3) Gensidighed: at lære af hinanden og værdsætte sin partners bidrag.
4) Det gode partnerskab praktisere lige indflydelse i strategiske beslutninger. Rettigheder og pligter for alle parter er
eksplicit formuleret i enighed.
5) Gensidig ansvarlighed og gennemsigtlighed.
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Disse forventes anvendt som pejlemærker i forbindelse med adresseringen af partnerskaber i regi af Genbrug til Syd,
men det skal afklares om denne politik – eller dele af den - også er brugbar i GTS sammenhæng.
Sigte:
***Der er i 2013 givet 68 bevillinger ud af 129 ansøgninger. I marts-runden 2014 var der 35 ansøgninger og 26 bevillinger, i alt 92 bevillinger. Fokus vil være på Afrika, og dermed bliver tallet 59 bevillinger i 2013 og 20 i 2014. Reviewet vil omfatte disse 79 bevillinger. For yderligere at afgrænse omfanget af reviewet, og i lyset af at fokus i reviewet vil være på læring og best practices, foreslås det at hver af DMRUs fem konsulenter udvælger 5 cases blandt
de ansøgninger de har behandlet, altså i alt 25 cases.***
Aktører
Hovedaktørerne der forventes inddraget er:
 Danske organisationer og bagland
 Diasopra organisationerne og bagland
 Partnerorganisationerne i syd
 Modtagere, organisationer og institutioner
Andre aktører der kan inddrages:
 Renoveringsværkstederne og medarbejder
 DMRU medarbejdere
 Individer der har haft gavn og glæde af GTS
Metodisk tilgang
Kvalitative interviews i form af interviews med frivillige hos både de danske organisationer og hos deres partnere i
Syd. Dette vil blive suppleret med dokument studier og kvantitative data fra modtagerland og GTS.
Metode vil være en kombination af:
 Desk review af ansøgninger, rapporter, tilsynsrapporter mm
 Interviews med danske bevillingshavere evt. gruppeinterviews, værksteder, DMRU og UM.
 Deltagelse i et kursus for bevillingshavere
 Besøg i et eller to afrikanske lande i Østafrika er på tale, men det vil i høj grad være pragmatiske hensyn der
afgør hvor rejsen skal gå hen. En konsulent fra DMRU vil deltage i rejsen.
Lokalitet/geografi
Som en del af opgaveløsningen forventes rejseaktivitet med besøg hos både danske foreninger og deres partnerorganisationer. Øvrig dele af opgaveløsningen foregår efter konsulentens forslag.
Varighed
Opgaven anslås til 25-30 arbejdsdage, hvoraf ca. halvdelen geografisk kan placeres efter eget ønske. Hele opgave skal
være afsluttet og faktureret inden udgangen af november 2015.
Reference dokumenter
1) GTS vejledning
2) DMRU ansøgning vedr. renoverings- og forsendelsesbevillingen august 2012
3) Oversigt over GTS bevillingsmodtagere 2013-15
4) Kortlægning af bevillingsmodtagere
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5) Organisatorisk og administrativt set-up
6) Seneste version GTS vejledning, januar 2014
7) Learning Review, Capacity Development DMCDD 2011
8) DMCDD’s Capacity Building Policy maj 2012
9) Danidas civilsamfundspolitik, juni 2014
10) 25 cases/GTS ansøgninger
11) oplysningsreview fra 2013,
12) kapacitetsreview fra 2014
13) Seneste rapporteringer til UM og DMRU besturelse
14) hjemmeside mv.
Tidstabel
Primo maj Identifikation og engagement (tidsramme) af konsulent
Ultimo maj Færdiggørelse af ToR sammen med konsulent
Juni Desk review af konsulent
11. og 16. juni Deltagelse i CISU kursus
Juni – August Dataindsamling (incl. Interviews)og forberedelse af besøg i Syd
Ultimo august/
primo september Rejse
Medio september Debriefing møde med DMRU
Ultimo september Formulering af review rapporten
3. oktober Draft report afleveres til DMRU
9. oktober Feedback på draft rapport
20. oktober Endelig rapport afleveres
24.-25 .oktober Fremlæggelse af resultater og anbefalinger på GTS årsmøde
6. Bemanding / krav til konsulentkompetencer
Konsulenten bør have erfaring med eller indsigt i udviklingsarbejde og kapacitetsopbygning af civilsamfund i Syd.
Der forudsættes godt kenskab til udenrigsministeriets civilsamfundspolitik samt til forvaltning af ministeriets pulje
ordninger.
Arbejdsfordelingen mellem DMRU og konsulenten forventes at være:
DMRU: formidling af kontakter, dialog med konsulent om fx interview guides, deltagelse i rejser, feedback.
Konsulent: jf. nedenstående, i alt 25-30 dage
Opgave
Deltagelse i værkstedsmøde
Feedback på ToR (1. draft ) & indledende møde
Indledende forberedelse & Desk study
Dataindsamling, interviews, kursus mm.
Dataanalyse og forberedelse af rejse
Rejse
Rapportskrivning
Færdiggørelse
Fremlæggelse på GTS Årsmøde 24-25 oktober i Middelfart

Tid
½ dag
½ dag
3 dage
4 dage
3 dage
8 dage
5 dage
2 dage
1 dag

Ansvarlig
DMRU og konsulent
DMRU og konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent
DMRU og konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent

30

Bilag 2: Liste over cases

Partnerorganisation

Samarbejde

Gambias Venner (1975)

Sintet Fullakunda Association (lokalregistreret CBO)

Samarbejde siden 2013. Før 2013
blev forsendelserne sendt til GVs
søsterforening og Røde Kors.

Skole- og sundhedsprojekt - SOSGambia

Foundation for needy Gambia,
FONGAM (søsterorganisation)

Partneren er initieret fra Danmark. De fire første forsendelser
blev modtaget af en institution

SVF Skagenskole

Sambuyan Village Friends (Søsterorganisation)

Samarbejde siden 2009. Oprettet
med henblik for at kunne varetage det administrative i forbindelse med forsendelser

Støtteorganisationen YaSally Charity
Organisation

The association YaSally (søsterorganisation)

Samarbejde siden 2008

Kembujeh School Friends Denmark

Kembujeh Scool Frinds Gambia (søsterorganisation)

Reach Out for a Child

ROFAC-Ghana

Innovation-X og Hammershus Fair
Trade

ASECD (1999) & KROPODAN

100% til børnene

YES Ghana (Mindre NGO) +
lokale NGO’er og institutioner

Støttegruppen for landbrugsskolen i
Igabiro (Danmission)

Landbrugsskolen Igabiro (Kirkelig
institution)

Nyt partnerskab

Østafrikas Venner

Marafiki wa Afrika Mashariki
(Trust/Søsterorganisation)

Landsforeningen Levende Hav

Mtwara Umbrella People´s Organization (KINWAM) (NGO)

Oprettet af Østafrikas Venner i
2008 for at kunne varetage det
administrative i forbindelse med
forsendelser
Selvstændig NGO oprettet i 1999

Morsø U-landsforening

Bukoba Sistership Promotion Trust
Fund (Trust/søsterorganisation)

Tanzania

Ghana

Gambia

Dansk organisation

Nyt partnerskab

Oprettet af Morsø Ulandsforening for at kunne varetage det administrative i forbindelse med venskabsrelationen til
Bukoba by
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Humanitær Støtte til landbrug i Tanzania (Luthersk Mission)

Shamba Langu, Evangelical Lutheran
Church Tanzania, Østkyst Synoden,
Ikwirri
Ndugu Development Foundation/Kigoma Youth Farm (Landbrugsskole)

Samarbejdspartneren er et landbrugsprojekt under den lutherske
kirke

Habari Tanzania

Tanesfo Tanzania Ecology Serving
Foundation (NGO)

African Humanitarian & HIV/AIDS Support Group (Diaspora)

ZATU Zanzibar Teachers Union

NGO med fokus på miljø og udvikling, men oprettet for at kunne
varetage det administrative i
forbindelse med forsendelser
I perioden 2008 - 2012 har forskellige organisationer modtaget
forsendelser fra AHAS Group
(ZATU en gang i 2008)

ARD – Action for Relief and Development (International diaspora, DK,
USA, UK og Findland)

United Gedo Educational Youth Association UGEYA , Somalia (CBO)

Somalia Fremskridt Organisation,
Puntland (Diaspora)

Mustaqbal Primary School, Puntland
/Deegan Relif & Development Organization

Somali Diaspora Organisation, Somaliland (Diaspora)

HAVOYOCO ( NGO), og Heardo
(NGO), og SEHO (NGO) Somaliland
(Hargeisa)

Somalia, Puntland, Somaliland

Livafrika

Mellemstore NGO’ere

PLAN Danmark, Zambia

ADRA Danmark, Malawi

DAC Dansk Afghanistan Kommité,
Afghanistan
Cykler til Senegal, Senegal

Colufifa (NGO/bondeforening)
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Bilag 3: Semistrukturerede interviewspørgsmål
GTS ansøgere (fokusgruppeinterview med Habari Tanzania, Østafrikas Venner, Cykler til Senegal, Levende Hav, Help
your Next, Danish African Aid, SVF-Skagenskolen, Igabirogruppen (Danmission) og SOS Gambia).
 Har der typisk været et længerevarende partnerskab (mere end 2 år) mellem organisationerne forud for den første bevilling fra GTS?
 I hvor høj grad er partnerskabet indgået som følge af forsendelser af udstyr fra Danmark?
 Hvilken rolle spiller forsendelsen af udstyr fra Danmark i de eksisterende partnerskaber (primær aktivitet/sekundær aktivitet), og hvem har defineret indholdet af partnerskabet?





Hvor relevant vurderer bevillingsmodtager og syd-partner kriteriet om partnerskab som ramme?
Hvis man ser bort fra forsendelsen af udstyr fra Danmark, hvad består partnerskabet da i?
Er der en nedskrevet aftale/plan for partnerskabet som rækker ud over 2015? Hvad består planen i?

Syd-partnere (individuelle interviews med Marafiki wa Afrika Mashariki, Mtwara Umbrella People´s Organization,
Shamba Langu og Tanesfo Tanzania Ecology Serving Foundation)
 Can you tell us briefly about the aim and the work of Marafiki wa Africa Mshariki?
 This review focuses on partnership; what do you associate with the concept: "partnership"?
 For how long have you partnered with the Danish branch of Marafiki wa Africa Mshariki?
 What would you say is your role in the partnership between yourself and the Danish branch of Marafiki wa Africa
Mshariki?
 Will you say that the shipment of used equipment from Denmark is a primary or secondary activity within the cooperation/partnership?
 Apart from the shipment of equipment, how does the Danish branch of Marafiki wa Africa Mshariki impact the
work you do?
 Who has defined the content of your cooperation - yourself or your partner?
 According to the purpose of the scheme for shipment of used equipment, it should help strengthen the partnership between you and your Danish partner - is that the case? If so, in what way?
 It is also the intent that the shipment should contribute to strengthening your capacity and legitimacy - is that the
case? If so, in what way?
 Do you have a written agreement or plan for partnership beyond 2015? If so, what does the plan consists of?
 What is the purpose of the visits from Danish branch of Marafiki wa Africa Mshariki? Do the visits strengthen the
partnership? If so, how?
 How relevant is the criterion of partnership as a framework for the shipment and use of equipment from Denmark?
 In your opinion, what are the advantages and disadvantages of partnerships?

DMRU (fokusgruppe interview med: Filip Buff Petersen (GTS koordinator), Lars Udsholt (Sekretariatsleder), Karen
Swartz, Kristine Kaaber Pors, Birgitte Stieper og Mette Schmidt (projektkonsulenter)
 Hvordan vil I beskrive relationerne mellem de danske GtS-ansøgere og deres partnere?
 Hvilken rolle spiller beskrivelsen af partnerskabet i DMRUs vurdering af ansøgninger?

33





Progression: Mener I, at kunne spore, at GtS bidrager til at udvikle partnerskaber mellem Nord og Syd (sammenholdt med bevillinger givet forud for 2013)?
Hvad er vigtigst i GtS? Folkelig forankring og engagement i Danmark eller at GtS bidrager strategisk til målsætningerne i Civilsamfundspolitikken?
I hvor høj grad er partnerrelationerne i GtS båret af følgende principper?

MS, tidligere pulje-forvalter (telefoninterview med Mette Marie Yde):
 Hvordan vil du beskrive relationen mellem de danske GTS-ansøgere og syd modtagerne i puljen som blev administreret af MS?
 Havde relationen nord/syd prioritet i jeres vurdering af forsendelsen og eksisterede der krav om partnerskab?
 Vurderer du på baggrund af dit kendskab til GTS, at den geografiske/politiske kontekst og den historiske samarbejdsrelation mellem Danmark og modtagerlandene har betydning for partnerskabsforståelsen og -praksis i GTS?

Udenrigsministeriet (telefoninterview med Anne Charlton Christensen)



Hvad er ifølge dig, den mest bemærkelsesværdig ændring i Genbrug til Syd-programmet fra tidligere?
Mener du, på baggrund af DMRUs foreløbige puljeforvaltning, at det er muligt at spore en udvikling indenfor
puljen (særligt en udvikling indenfor partnerskaberne), sammenholdt med bevillinger givet forud for 2013?



Hvis det er muligt at vægte, hvad vurderer du/udenrigsministeriet da er vigtigst; folkelig forankring og engagement i Danmark eller at Genbrug til Syd bidrager strategisk til målsætningerne Civilsamfundspolitikken, herunder kriteriet om partnerskab?

Tidligere rådgiver for diasporapuljen i CISU (Marianne Frederiksen)






Adskiller diasporaernes brug af GTS sig fra andre brugere af GTS?
Er det partnerne, som definerer behovet for de forsendelser som laves eller er det diaspora?
”What is in it” for gruppen hjemme og gruppen ude?
Det er ambitionerne at forsendelsen skal medvirke til at styrke Syd-partnerens kapacitet og legitimitet - er det tilfældet? Og hvordan sker det?
Hvis man ser bort fra forsendelsen af udstyr fra Danmark, hvad består partnerskabet da i?
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Bilag 4: Forslag til dialogværktøjer

SWOT - partnerskab
•Hvad er styrkerne i det
eksisterende
partnerskab mellem
den danske
organisation og
partneren i det
globale syd?

•Hvilke
udefrakommende
muligheder kan
bidrage til at styrke
partnerskabet?

•Hvad er svaghederne i
det eksisterende
partnerskab?

Styrker

Svagheder

Muligheder

Trusler
•Hvilke
udefrakommende
trusler kan påvirke
partnerskabet
negativt?
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SWOT - syd-partner
•Hvad er syd-partnerns
styrker organisatorisk ,
udvilingsfagligt og i
forhold til det øvrige
civilsamfund?

•Hvilke
udefrakommende
muligheder kan
bidrage til at styrke
syd-partneren?

•Hvad er syd-partnerns
stvaghederorganisatorisk ,
udvilingsfagligt og i
forhold til det øvrige
• civilsamfund?

Styrker

Svagheder

Muligheder

Trusler
•
• Hvilke
udefrakommende
trusler kan påvirke
syd-partneren
negativt?
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