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Genbrug til Syd på Biblioteket
Forsidebilledet er fra en udstilling på Hovedbiblioteket i Aalborg i efteråret 2013.
I forbindelse med et tema på bibliotekerne i Aalborg om omstilling og bæredygtig udvikling, henvendte
Hovedbiblioteket sig til Håndværkerprojektet i Aalborg Kommune, et af renoveringsværkstederne i Genbrug til
Syd, og de to parter blev enige om at samarbejde om en lille udstilling om ”Genbrug som et socialt projekt”.

Sammenfatning
”Genbrug til Syd” (GtS) er en del af den danske udviklingsbistand. Gennem GtS får foreninger i
Danmark tilskud til at sende brugt udstyr til deres partnere i udviklingslande. Fra Januar 2013 har
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) været vært for GtS. DMR-U ønsker at sætte større
fokus på oplysningsarbejdet i regi af GtS og bestilte derfor en undersøgelse af dette
oplysningsarbejde.
Undersøgelsen blev gennemført af Konsulent Bent Nicolajsen i efteråret 2013 med disse mål for øje:




At vurdere styrker og svagheder i dette oplysningsarbejde ud fra en
kommunikationssynsvinkel
At vurdere i hvilket omfang dette oplysningsarbejde er i overensstemmelse med målene for
oplysningsarbejdet
At komme med anbefalinger til det fremtidige oplysningsarbejde, herunder hvilke krav der
skal stilles til ansøgningerne

Undersøgelsen ser primært – men ikke kun - på det oplysningsarbejde, som aktørerne i GtS har
præsteret i 2012 og 13. Det er ikke kun det oplysningsarbejde, som er finansieret af GtS, som er
analyseret.
Undersøgelsen når frem til at oplysningsarbejdet i GtS har følgende styrker og svagheder:
Styrker:






Svagheder:

Når videre ud end meget anden ulandsoplysning
Basis for gode ildsjæle-historier
”Integreret” oplysningsarbejde f.eks. på arbejdspladser
Det er ægte - det er til at se, at der er
et stort engagement bag
Det er billigt







Præg af at aktørerne har meget andet
at gøre
Nærmest ingenting om
årsagssammenhænge
Brænder sjældent igennem i det store
mediebillede
Hvor er den kompetente afrikaner?
Meget lidt strategisk tænkning

Undersøgelsen når frem til, at formålene med den kommunikation, der kommer ud af GtS,
primært er:



at få og vedligeholde støtte
at anskueliggøre, at støtten når frem samt at grejet gør en stor forskel.

Undersøgelsen betjener sig af begrebet ”fortolkningsrammer” og når frem til at de mest
karakteristiske fortolkningsrammer i oplysningsarbejdet i regi fra GtS er ”Velgørenhed” og
”Tragedie”. Derudover slår meget af kommunikationen fra GtS-aktørerne på tromme for netop
denne bistandsform. Aktørerne fremhæver ofte, at GtS gør gavn i både Danmark og Syd samt at
faren for korruption og spild er mindre her sammenlignet med andre former for u-landsbistand.
DMR-U har formuleret, at målet med bevillingshavernes oplysningsarbejde skal være at udbrede
kendskabet til partnerorganisationen og forholdene i modtagerlandet. Generelt betragtet er det
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ikke der fokus i bevillingshavernes oplysningsarbejde er. Fokus er i langt højere grad på hjælpen
fra Danmark og kun sjældent på forholdene i modtagerlandet som sådan. Tilsvarende gør
oplysningsarbejdet i GtS sjældent noget videre ud af, at det er civilsamfundet, som støttes i Syd.
Det fremtidige oplysningsarbejde i GtS
Undersøgelsen analyserer en række forhold, som kan få indflydelse på udviklingen af
oplysningsarbejdet i regi af GtS i de kommende år. Bl.a. tyder alting på at GtS vil være i mere
smult vande efter en periode med bl.a. nedskæring og skift af værtsorganisation. Derudover ser
den folkelige deltagelse i det danske udviklingsarbejde ud til at komme yderligere under pres.
Undersøgelsen vurderer, at bevillingshavere har et vist potentiale for mere og bedre
oplysningsarbejde, men understreger samtidigt at det ville næppe være produktivt at forvente et
omfattende og professionelt oplysningsarbejde fra bevillingshaverne her og nu.
Renoveringsværkstederne ville godt kunne spille en større rolle i forhold til bevillingshavernes
oplysningsarbejde. Derudover har renoveringsværksteder nogle muligheder for mere og bedre
oplysningsarbejde i forhold til deres ”bagland” og virksomheder, som leverer brugt udstyr til
dem.
DMR-U kunne i fremtiden have en stærkere rolle i at fremme de øvrige aktørers
oplysningsarbejde samt i at italesætte GtS mere offensivt i debatten om den danske
udviklingsbistand, Derudover lægger undersøgelsen op til at DMR-U bør tage initiativ til en
proces, hvor de øvrige aktører sikres ejerskab til en ny strategi for oplysningsarbejdet i GtS. Det
foreslås, at ”levende formidling” og sociale medier skal have en fremtrædende placering i denne
strategi.
Anbefalinger:
Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger med adresse til: DMR-U, bevillingshaverne,
samt renoveringsværkstederne. Derudover er der tre generelle anbefalinger:
1. Giv oplysningsarbejdet nogle flere tanker - tænk lidt mere strategisk
Den brede folkelige forankring er en meget markant styrke ved GtS. Aktørerne i
Gts bør sammen og hver for sig overveje, hvordan denne styrkeposition kan
udnyttes langt bedre, end den bliver i dag. Mange af aktørerne har ikke
oplysningsarbejde som deres primære fokus, og ressourcerne til
oplysningsarbejdet er relativt begrænsede. Det giver derfor rigtig god mening at
forsøge at tænke mere strategisk i planlægningen og gennemførelsen af
oplysningsarbejdet.
2. I er ikke som de andre – bliv ved med det
Oplysningsarbejdet i GtS skal ikke måles op imod store organisationer og
professionelle medieproduktioner. Der er nogle kvaliteter i det stærke frivillige
engagement, evnen til at nå bredt ud samt forankringen i lokalområdet, som ikke
må hældes ud med badevandet, når oplysningsarbejdet skal have et løft.
3. Sender I de rigtige budskaber?
Aktørerne bør overveje, om det er godt nok, at kommunikationen fra GtS meget
ofte emmer af ”Velgørenhed” og/eller ”Tragedie”.
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Indledning
Baggrund
Genbrug til Syd (GtS) 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 udviklingslande.
Ordningen giver mulighed for at søge støtte til det praktiske arbejde med at indsamle og sende
brugt udstyr fra Danmark til partnere i udviklingslande. Der også mulighed for i mindre omfang
at få støtte til oplysningsarbejde i Danmark (max. 5000 kr. pr. ansøgning) samt til projektrejser.
Modtagerne af bevillingerne fra Genbrug til Syd er en mangfoldig gruppe af bl.a. lokale
støttegrupper, kirkelige organisationer, indvandregrupper samt humanitære organisationer. Det
er hovedsageligt hospitals- og skoleudstyr, som sendes af sted. Det meste af grejet ender hos
afrikanske partnerorganisationer, men der afgår også forsendelser til Asien, Latinamerika og
Østeuropa.
I de første mange år blev GtS administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS). Fra og med 2013
er Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) vært for ordningen
I 2011 bestilte Udenrigsministeriet en kortlægning af modtagerne af bevillinger fra ordningen
samt en undersøgelse af de organisatoriske og administrative rammer for GtS. Formålet var
primært at undersøge om aktiviteterne finansieret af GtS fremmede de mål, der er sat op i
Danidas civilsamfundsstrategi. Hovedkonklusionen var, at det gjorde de ikke. På den anden side
nåede undersøgelsen frem til, at den største styrke ved GtS er den folkelige forankring i
Danmark og ordningens evne til at inddrage grupper i det danske samfund, som almindeligvis
ikke er involveret i udviklingsarbejde.
Efterfølgende besluttede Udenrigsministeriet at tilpasse GtS til målsætningerne i Danidas
civilsamfundsstrategi om kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer og partnerskaber
mellem civilsamfundsorganisationer.
Bevillingen til GtS var på 17 millioner kroner i 2012 og blev reduceret til 7,5 i 2013. I regeringens
forslag til finanslov for 2014 er der afsat 10 millioner kroner til formålet og lagt op til, at beløbet
skal stige til 12 millioner i 2015.
I sin ansøgning til Udenrigsministeriet om at overtage administrationen af GtS lagde DMR-U op
til, at der bl.a. skulle gøres mere ud af oplysningsarbejdet i regi af GtS og, at der skulle laves en
undersøgelse, som kan danne baggrund for en beslutning om nye former for oplysningsarbejde i
2014.
Det er den undersøgelse, du har i hånden nu.
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Undersøgelsens formål, sigte og fokus
Ifølge Terms of Reference (ToR) er det overordnede mål med undersøgelsen at afdække arten og
omfanget af det hidtidige oplysningsarbejde i regi af GtS samt at:




Vurdere styrker og svagheder i dette oplysningsarbejde ud fra en
kommunikationssynsvinkel (dvs. effektivitet)
Vurdere i hvilket omfang dette oplysningsarbejde er i overensstemmelse med målene
for oplysningsarbejdet
Komme med anbefalinger til det fremtidige oplysningsarbejde, herunder hvilke krav der
skal stilles til ansøgningerne

Ifølge vejledningen til ansøgerne er formålene med oplysningsarbejdet og projektrejser :
”at I kan udbrede kendskabet til jeres partnerorganisation og forholdene i
modtagerlandet.”
ToR fremhæver endvidere, at undersøgelsen skal se oplysningsarbejdet i lyset af Danidas
Civilsamfundsstrategi og undersøge om det i oplysningsarbejdet gøres klart, at det er
civilsamfundet, der støttes.
De mere detaljerede forventninger til såvel kortlægningen som anbefalingerne fremgår af ToR,
som er bilag 1 til denne rapport.
Metoder
I arbejdet med undersøgelsen er der primært brugt nedenstående kvalitative metoder:
Desk studie
Gennemlæsning af relevante dokumenter og rapporter – primært fra
Udenrigsministeriet, DMR-U samt renoveringsværkstederne. Derudover er
oplysningsmaterialer – herunder hjemmesider, Facebook m.v. - fra værkstederne
og bevillingshaverne blevet udsat for ikke-tilbundsgående analyser. Der er
ligeledes foretaget søgninger i InfoMedia for at få et billede af GtS’ og
bevillingshavernes synlighed i forskellige typer medier.
Semistrukturerede interviews
Der er foretaget en række semistrukturerede interviews af relevante aktører:
Udenrigsministeriet, DMR-U, MS og renoveringsværksteder. Se bilag med liste
over typer af interviewpersoner og spørgeguides.
Gruppe interviews
Der er gennemført to gruppeinterviews med i alt seks bevillingshavere.
Strukturerede interviews
Endelig er der gennemført 12 korte strukturerede interviews med danske grupper
og organisationer, der har modtaget støttet fra GtS.1
Der er ikke anvendt spørgeskemaundersøgelser eller andre kvantitative metoder i større stil.
1

Se bilag 3 og 4 med spørgeguides og lister over typer af interviewpersoner.
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Valg af respondenter
Efter aftale med DMR-U og som beskrevet i ToR, koncentrerer undersøgelsen sig om de
bevillingshavere, som søgte hos MS i 2012 og som søgte igen hos DMR-U igen i 2013. Det drejer
sig om i alt 31 organisationer2, hvoraf der har været kontakt med 18 i forbindelse med
strukturerede interviews eller gruppeinterviews3. Alle 31 bevillingshavere er blevet inddraget i
undersøgelserne af tilstedeværelse på nettet, i sociale medier samt i medierne.
Seks renoveringsværksteder4 rundt i landet arbejder med GtS. I forbindelse med denne
undersøgelse er følgende værksteder blevet besøgt:




Multicenter Syd i Nykøbing Falster,
Intergen i Viborg (hvor også Randers Ulandsværksted var repræsenteret)
Håndværkerprojektet i Aalborg

Derudover er relevante medarbejdere i DMR-U, MS og Udenrigsministeriet blevet interviewet i
forbindelse med arbejdet med undersøgelsen5.
Terminologi
Denne undersøgelse handler om GtS og oplysning. Disse to begreber skal lige have nogle ord
med på vejen, så der er klarhed over, hvordan de bliver brugt her.
GtS
Ordningens officielle navn – som f.eks. også fremgår af Finansloven er ”Renoverings- og
Forsendelsesbevillingen”. Betegnelsen ”Genbrug til Syd” kom til, imens ordningen blev
administreret af MS og har ikke fået en mindre central placering i kommunikationen om
ordningen efter, at DMR-U har taget over.
Mange af aktørerne – primært renoveringsværkstederne – har også taget navnet til sig. Et
eksempel på det er, at nogle af renoveringsværkstederne og bevillingshaverne var
repræsenteret på Folkemødet på Bornholm i 2013 under navnet ”Genbrug til Syd”.
GtS er altså i udgangspunktet en ordning – en særlig del af den danske udviklingsbistand. På
samme tid er GtS også et fællesskab, et segment blandt danske folkelige foreninger, der
engagerer sig globalt samt en metode – en tilgang, som forholder sig til udfordringer i
udviklingslandene såvel som i Danmark.
Oplysning
I mindst det halve århundrede, hvor den danske stat har været involveret i ulandsbistand, har
der også været ulandsoplysning. Det har traditionelt været forstået som ”oplysning til danskerne
om bistanden og om udviklingslandene” – lidt firkantet sagt: ”De” er emnet og ”vi” er
målgruppen.

2

Se liste over de 31 bevillingshavere i bilag 3
De resterende 13 bevillingshavere har ikke givet lyd fra sig
4
Se liste over samtlige renoveringsværksteder på side 7.
5
Se bilag 4 for liste over typer af interviewpersoner på renoveringsværkstederne og i organisationerne
3
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I de senere år er termen ”udviklingskommunikation” kommet på banen. Det kan måske fortolkes
som en bestræbelse på at lægge vægt på kommunikation, der går begge veje samt som et signal
om, at forudsætningerne for ”udvikling” ikke kun er hjælp fra ”os” til ”dem”.
Der kan på den anden side være en pointe i, at holde fast i begrebet ”oplysning”, som såvel
DMR-U som denne undersøgelse abonnerer på. Brugen af begrebet ”ulandsoplysning” i
Danmark har bl.a. rødder i den danske folkeoplysningstradition, hvor sigtet – meget kort fortalt var, at gøre almuen til folk og siden hen at fremme aktivt medborgerskab. Deri kan også ligge, at
der ikke kun er tale om massekommunikation men derimod en bred vifte af aktiviteter. Det kan
tilmed indebære, at det ikke altid er indlysende, hvornår udviklingsarbejdet slutter og
oplysningsarbejdet begynder så at sige. Og måske heller ikke helt, hvem der er afsender og hvem
der er modtager.
I denne undersøgelse bliver der ikke skælnet skarpt mellem på den ene side ”oplysning om
sagen” og på den anden side ”reklame for organisationen”. Ligesom der heller ikke bliver gjort
forskel på om aktiviteterne er finansieret af et tilskud på maks. 5000 kr. fra GtS eller ej.
Der vil i undersøgelsen være fokus på de situationer, hvor aktørerne kommunikerer ”med vilje”,
og hvor hensigten er at fortælle omverdenen om organisationens og syd-partnerens arbejde.
Relevante aktører involveret i GtS
DMR-U beskriver arbejdsdelingen mellem de
forskellige aktører i GtS i et skema6 Det
følgende er primært baseret på dette
skema.
Udenrigsministeriet bevilliger puljemidler til
GtS og godkender regnskaber,
årsberetninger og retningslinjer og har
derudover det overordnede ansvar for
administrationen af bevillingen.
Det er DMR-U, som godkender og bevilger
støtte til forsendelse af brugt udstyr. DMR-U
skal også sikre at alle ansøgere får en god
service, og at alle aktører kender deres
roller. DMR-U har det overordnede ansvar
for, at formålet med bevillingerne bliver
opfyldt. Derudover arrangerer DMR-U
blandt andet årsmøde for brugerne af
bevillingen (bevillingsmodtagere og
værksteder) og afholder vejledningsmøder
og lignende.

6

Briller fra Nykøbing Falster til verden

Bilag til Revideret vejledning til Genbrug til Syd september 2013
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Renoveringsværkstederne modtager og renoverer brugt udstyr og vejleder om indsamling og
pakning af udstyret. Ved de fleste forsendelser er de også ansvarlige for selve pakningen.
Nedenstående renoveringsværksteder arbejder med GtS.
De med * markerede har bidraget til denne undersøgelse:








MultiCenter Syd, Nykøbing Falster*
Nødhjælpsdepotet – Danish Relief Group, Herlufmagle
Computergruppen – Seniorer uden Grænser, Holbæk
Grenå Produktionsskole
InterGen – Regionshospitalet Viborg*
Jobcenter Aalborg – Håndværkerprojektet*
Randers U-landsværksted*

Bevillingshaverne er projektleder gennem hele processen, står for samarbejdet med
partnerorganisationen og har det overordnede ansvar fra start til slut.
Bevillingshaverne kan kategoriseres på forskellige måder og nogle organisationer kunne godt
være i mere end en kategori. Det er ét bud på en sortering af de bevillingshavere, som er med i
denne undersøgelse:







3 ”venskabsforeninger”
8 ”Ildsjælsinitierede organisationer” – en ildsjæl har set et behov ude i verden og har
taget initiativ til at samle grej ind. Ildsjælene udgør en bred skare af tidligere
udviklingsarbejdere eller udsendte eksperter samt folk, som har været på turistrejser
14 diasporaorganisationer – grupper hvor initiativet kommer fra folk, der har deres
oprindelse i modtagerlandet
4 kirkelige organisationer
2 humanitære organisationer

Sydpartnere anmoder om udstyr, står for fordelingen i lokalområdet og er ansvarlig for at
udstyret bliver brugt som det var tænkt. Syd-partnerne til de bevillingshavere, som i større
mindre grad er med i undersøgelsen er for over 80 procents vedkommende afrikanske. De øvrige
er fra Østeuropa, tidligere sovjet-lande samt Asien.
Andre aktører
Civilsamfund i Udvikling (CISU) har ikke nogen formel rolle at spille ift. GtS. Men CISU er så at
sige DMR-Us nærmeste nabo i u-landskabet, når det drejer sig om at arbejde med at skabe
gunstige rammer for det folkelige engagement i ulandsarbejdet.
Der er en hvis fællesmængde mellem de 281 medlemmer af CISU. Ud af de 31 bevillingshavere,
som er med i denne undersøgelse, er 12 medlemmer af CISU7. Ud af de 12 har der været kontakt
med de 11 ifm. undersøgelsen. Enkelte af bevillingshaverne nævner også, at de har modtaget
støtte til oplysningsaktiviteterne fra CISU. I 2013 er der etableret et samarbejde mellem CISU og
DMR-U om at levere kurser skræddersyet til bevillingshavere i GtS.

7

En del af bevillingshavere har også fået bevilliget støtte til udviklingsprojekter fra CISU.
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Den seneste udvikling i Genbrug til Syd
I en årrække levede GtS et relativt fredeligt liv med stor tilstrømning af ansøgninger men uden
den store bevågenhed fra hverken resten af værtsorganisationen, MS, eller fra
Udenrigsministeriet. Det seneste par år har været langt mere begivenhedsrige.
Kortlægning og review 2011 – 12
I 2011 bestilte udenrigsministeriet først en kortlægning af bevillingsmodtagerne i GtS i Danmark
og i Syd (med Ghana som case) og sidenhen et review af det organisatoriske set-up bag GtS.
Reviewteamet blev bedt om at:




Foretage en kortlægning af bevillingsmodtagerne og deres kapacitet
Vurdere i hvilket omfang programmet understøttede målene i Danidas
civilsamfundsstrategi
Fremkomme medanbefalinger til den fremtidige udvikling af programmet

Konklusionerne af dette arbejde var kort fortalt:




GtS understøtter stort set ikke målene i civilsamfundsstrategien
Der skal drastiske ændringer til, hvis GtS skal fortsættes
Det eneste, der kan forsvare en fortsættelse af GtS er, at programmet kommer i kontakt
med grupper i det danske samfund, som i øvrigt ikke har meget forbindelse med
udviklingsarbejde

Efterfølgende meddelte MS, at organisationen ikke længere ville påtager sig administrationen af
GtS, og Udenrigsministeriet besluttede, at GtS skulle videreføres med et mindre budget og mere
i tråd med civilsamfundsstrategien.
Disse begivenheder skabte en vis opstandelse, nervøsitet og mobilisering blandt brugere af GtS.
Ny værtsorganisation
Efter en udbudsrunde, hvor tre organisationer deltog, besluttede ministeriet, at DMR-U skulle
være værtsorganisation for GtS fra 2013.
Som ny værtsorganisation har DMR-U taget en række initiativer:
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Nye retningslinjer med øget vægt på støtte til udviklingen af civilsamfundet
Bred involvering af DMR-Us sekretariat i GtS
Samarbejde med CISU om kapacitetsopbygning af bevillingshaverne
Øget fokus på oplysningsarbejdet i regi af GtS
Vejledningsmøder for ansøgerne
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Oplysningsarbejdet i Genbrug til Syd med vægt på 2012 og 13
Aktører
Som nævnt er GtS ikke en egentlig aktør, som bedriver u-landsoplysning. GtS er en ramme,
indenfor hvilken, bevillingshaverne og renoveringsværksteder udfører en stor del af deres
arbejde – herunder aktiviteter inden for den brede definition af oplysningsarbejde, som denne
undersøgelse tager udgangspunkt i.
Syd-partnerne er ikke medtaget som en selvstændig aktør her. Det ikke er vurderingen, at de i
ret mange tilfælde, har spillet en større rolle i bevillingshavernes oplysningsarbejde i Danmark.
Noget andet er så, hvad man kunne ønske sig på sigt.
I det omfang DMR-U indtil nu har bedrevet oplysningsarbejde om GtS, har det primært
begrænset sig til ”lancering” af GtS og ”oplysning til brugerne om bevillingen”. Det samme ser ud
til at have været tilfældet, da MS administrerede GtS. GtS fyldte tilsyneladende endnu mindre i
MS’ kommunikation med omverdenen, end tilfældet er hos DMR-U.
Udenrigsministeriet spiller – naturligt nok – ikke nogen operativ rolle i oplysningsarbejdet i regi
af GtS. Derudover oplyser ministeriet, at der ikke er nogen videre kontakt mellem den
medarbejder, der er ansvarlig for GtS og de kollegaer, der beskæftiger med kommunikation og
ulandsoplysning på Asiatisk Plads.
Medier og aktiviteter
Det følgende skal give et overblik over hvilke medier og aktivitetstyper, der er i spil i den
kommunikation og det oplysningsarbejde, som bevillingshaverne og renoveringsværkstederne er
involveret i.
Som nævnt ligger vægten – uden at det er helt stringent – på 2012 og 13. De aktiviteter, som har
været finasieret af tilskud på maks. 5000 kr. til oplysningsarbejde fra GtS er ikke analyseret
særskilt. Undersøgelsen kigger således generelt på den kommunikation og de
oplysningsaktiviteter, som bevillingshaverne og renoveringsværksteder er involveret i – med
vægt på deres engagement i GtS.
Foredrag og møder m.v.
Mange af respondenterne nævner foredrag og deltagelse i møder som en væsentlig del af deres
oplysningsarbejde. Det foregår i mange forskellige sammenhænge – bl.a. Lions og Rotary, i
forsamlingshuse samt på skoler og uddannelsessteder. Der kan også være tale om faglige
sammenslutninger og lokale sammenhænge.
En del af denne foredragsvirksomhed handler om at melde tilbage til virksomheder og
institutioner, som har doneret grej til bevillingshavere og deres syd-partnere.
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Et andet eksempel på levende formidling er gæsteundervisning og featureuger på skoler. F.eks.
bruger Care4People stifternes baggrund i skolevæsenet og leverancerne af skolemøbler til
Zimbabwe til komme ind skolerne i deres nærområde på Midtsjælland. Masanga har med held
afprøvet et koncept, hvor de sætter en skole i gang med en featureuge med udgangspunkt i
organisationens arbejde med hospitalet i Sierra Leone.
Projektrejser – bl.a. gennemført med tilskud fra GtS – har spillet en væsentlig rolle i at give
bevillingshaverne mulighed for at tage ud af og samle historier og billeder ind, som de kan bruge
i det hjemmelige oplysningsarbejde. Det primære formål med rejserne har dog været at besøge
Syd-partneren, at se, hvordan det går med at bruger det renoverede udstyr fra Danmark samt at
lægge planer for det fremtidige samarbejde. Dertil kommer, at flere af respondenterne har haft
fornøjelse af at have besøg fra deres syd-partner, noget der har givet en ekstra dimension til
oplysningsarbejdet.
Pressedækning
Mange respondenter giver udtryk for, at de gør meget ud af at komme i medierne. Søgninger på
InfoMedia viser imidlertid, at det er så som så med bevillingshavernes gennemslag i medierne.
Det er kun to af bevillingshaverne, som har været i medierne mere end 20 gange i perioden
januar 2012 til oktober 2013.

To typer historier er repræsentative for den pressedækning, som bevillingshaverne i GtS opnår:
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”Se! Det her grej er på vej ud i verden og gøre gavn”
”Se! Her er en enestående ildsjæl, som gør en afgørende forskel”

Undersøgelse af oplysningsarbejdet i regi af Genbrug til Syd
Masanga distancerer sig tydeligt fra de øvrige bevillingshavere med over 150 tilstedeværelser i
medierne i perioden. Alligevel er organisationens pressedækning typisk ved, at regionale
dagblade og lokale ugeaviser tegner sig for en meget stor del af historierne.
Et andet medie, som enkelte bevillingshavere har benyttet sig af er lokalradio. Det har ikke i
undersøgelse været kortlagt, hvor meget GtS-aktørerne har været i lokalradier.
”Genbrug til Syd” som sådan har været i medierne godt 25 gange i perioden. Et gennemgående
tema i en god del af de historier er polemik i forbindelse med MS’ beslutning om at frasige sig
værtsskabet for GtS, nedskæringen af bevillingen samt de større krav til ansøgningerne.

I 2013 fandt en enkelt bevillingshaver,
Akrowa Aged-Life Foundation, vej til Danidas magasin, Udvikling samt til DR2

Akrowa Aged Life Fondation er en af de
bevillingshavere, som i de senere år har
haft mest held til at brænde igennem i
landsdækkende medier og faglige medier,
f.eks. i FOA-regi. Det er historien om den
århusianske SOSU-assistent med
ghanesiske rødder, som bringer dansk
inspireret ældrepleje frem til ”hekse” –
dvs. demente i hjemlandet.
Eksemplet er en ”god historie” med både
almen menneskelig interesse og appel til
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særlige faggrupper. Derudover viser eksemplet også, hvad diaspora-organisationer i nogle
tilfælde kan i medierne. De virker ægte og autentiske og slipper af til af sted med en
frimodighed, som danske organisationer kan have sværere ved at præstere. (”Dansk ældrepleje
til hekse”).
Tryksager
Mange af bevillingshaverne og renoveringsværksteder udgiver tryksager og foldere, med
information om deres forening, samarbejdet med deres syd-partner samt ikke mindst med appel
om støtte og donation af effekter.
En del af tryksagerne er svaret på spørgsmålet: ”Hvem er I og hvad laver I?” De fleste af dem har
en appellerende kararakter: ”Støt, hjælp, kom med jeres brugte grej.” Illustrationerne er ofte
fattige afrikanske børn. Der er også tit billeder af renoveret grej fra Danmark, som er kommet
frem til Syd-partneren.

Eksempler på tryksager fra bevillingshavere og et enkelt renoveringsværksted.
Læg mærke til budskaberne: "Alt gør en forskel" og "Hjælp der når frem".

Langt de fleste af tryksagerne er – fair nok – køkkenbordsproduktioner, som signalerer, at de
kommer fra frivillige foreninger, og at de er lavet af folk, som ikke har formidling og
tryksagsproduktion, som deres hovedbeskæftigelse. Der er meget få af de små foldere, der ser
ud til at have kostet penge i den forstand.
Det er fair nok, at mange af bevillingshaverne tænker, at de har brug for en folder – en lille
overskuelig introduktion til foreningen – til potentielle støtter og samarbejdspartner
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Hjemmesider
Stort set alle de undersøgte bevillingshavere har en hjemmeside på internettet. Det varierer
meget, hvor indholdsrige og opdaterede hjemmesiderne er.
En del af siderne fungerer hovedsageligt som ”visitkort” for organisationen eller som forum for
organisationens kommunikation med medlemmerne, mens andre er meget omfattende og
informative og giver et rigtig godt indtryk af aktiviteterne i Danmark såvel som hos sydpartneren. I sidstnævnte kategori er der sider, som giver et meget nyttigt og fyldestgørende
billede af organisationer, som ikke lader meget tilbage at ønske i forhold til de krav der stilles til
f.eks. professionelle humanitære organisationer ift. gennemsigtighed og governance.
Langt den overvejede del af hjemmesiderne kommunikerer hovedsageligt eller udelukkende på
dansk, mens enkelte primært er på engelsk.

Mangfoldigheden blandt bevillingshaverne kommer også til udtryk
i en meget stor variation af udtryk og kvalitet af organisationernes hjemmesider.

Facebook, You tube m.v.
Omkring halvdelen af de undersøgte bevillingshavere har en side på Facebook. Det varierer
meget, hvor meget aktivitet, der er på siderne, og hvor mange ”likes” siderne har. Syv af
bevillingshaverne har over 200 likes, hvoraf Masanga skiller sig ud sammen med Reach Out for a
Child ved at have over 1000 likes. Begge sider er præget af større aktivitet end gennemsnittet.
Det ser ikke umiddelbart ud til at mange af siderne bruges til kommunikation på engelsk på
tværs af partnerskabet mellem Danmark og det pågældende udviklingsland.
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Eksempel på side på Facebook – mange billeder og opdateringer på engelsk

En lille håndfuld af bevillingshaverne har videoer liggende på You Tube.
Det har ikke været undersøgt, om nogle af bevillingshaverne er til stede på andre sociale medier
eller platforme på nettet.
Målgrupper
Det varierer meget, i hvor høj grad man kan sige, at bevillingshaverne henvender sig til bestemte
målgrupper i deres kommunikation. Det har ikke været muligt indenfor rammerne af denne
undersøgelse at følge kommunikationen hele vejen frem til målgruppen – ej heller at undersøge,
hvad målgrupperne får ud af det oplysningsarbejde, som udgår fra aktørerne i GtS8.
Det er dog til at få øje på eksempler, hvor oplysningsarbejdet i GtS bibringer udvalgte
målgrupper – f.eks. elever på produktionsskoler - et perspektiv på verden, som de ellers næppe
ville være blevet præsenteret for. Tilsvarende gør oplysningsarbejdet fra nogle af de lokalt
forankrede bevillingshavere, at borgere i de pågældende lokalsamfund får kontakt med
udviklingslande og udviklingsarbejde.
Bevillingshavernes oplysningsarbejde
Det lader sig gøre at identificere nogle målgrupper, som mange af bevillingshaverne henvender
sig til:



8

Foreningens medlemmer og støtter – herunder mennesker med oprindelse i og/eller
veneration for det pågældende land
Virksomheder og institutioner, som stiller brugt udstyr til rådighed for bevillingshaveren
– ledelse såvel som medarbejdere

ToR lægger op til at undersøgelsen skal vurdere oplysningsarbejdets effektivitet. Det har imidlertid vist
sig at være vanskeligt at gøre indenfor undersøgelsens rammer.
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Folk i lokalsamfundet. Mange af bevillingshaverne har en stærk lokal forankring – blandt
andet i kraft af en iøjnefaldende ildsjæl, som har taget initiativ til indsamle grej til den
pågældende syd-partner.
Folk med faglig eller anden interesse for problemstillingen (f.eks. ældreomsorg eller
hospitalsdrift i Afrika)

Renoveringsværkstedernes oplysningsarbejde
Oplysningsarbejdet som sådan fylder relativt mindre hos renoveringsværkstederne. Men de
kommunikerer ikke desto mindre på mere eller mindre planlagte måder.
Renoveringsværkstederne har bl.a. kontakt med følgende grupper:






”Brugere” – f.eks. elever på Multicenter Syd eller Grenå Produktionsskole eller
kontanthjælpsmodtagere i aktivering på Håndværkerprojektet i Aalborg
Medarbejdere i den samme institution, som ikke arbejder med GtS - f.eks. ansatte på
sygehusene i Region Midtjylland eller i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg
Kommune
Medarbejdere og ledere i brancher eller virksomheder, som er faste leverandører til
værkstedet f.eks. Falck, Synoptik eller Forsvaret
Borgere i Renoveringsværkstedets lokalområde

Medarbejderne på renoveringsværkstederne er af og til ude og holde foredrag og nogle af
renoveringsværksteder har haft en vis lokal bevågenhed over årerne – bl.a. i kraft af
mediedækning og anden synlig i lokalområdet
Når GtS dem, de andre ikke kan nå?
Det pæneste evalueringen fra 2011 havde at sige om GtS var som nævnt, at ordningen har
kontakt med segmenter i den danske befolkning, som sjældent kommer i forbindelse
ulandsoplysning eller udviklingsarbejde. Det er ikke forkert. Men er ikke kun disse grupper, som
oplysningsarbejdet i GtS når. Det er en meget bredt sammensat – men næppe kæmpestor skare som hører om GtS og kommer i kontakt bevillingshavernes og værkstedernes
oplysningsarbejde.
Det giver dog mening at fremhæve tre grupper, som er stærkt repræsenteret i
bevillingshavernes bagland og i målgrupperne for deres oplysningsarbejde:




Diaspora-grupper (folk der bor i Danmark og har deres oprindelse i det land, Sydpartneren holder til)
Efterlønnere og pensionister
Folk udenfor de store byer

Derimod er der ikke mange unge, der er involveret i bevillingshavernes aktiviteter eller kommer i
kontakt med deres oplysningsarbejde.
Det tætteste, børn og unge kommer på GtS, er nok i forbindelse med gæsteundervisning og
featureuger på skoler. Dertil kommer, at nogle af bevillingshaverne og deres Syd-partnere
tilbyder praktikpladser og udvekslingsophold til unge uddannelsessøgende. Men alt i alt fremstår
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GtS ikke som en stærk kanal for rekruttering af kommende generationers frivillige i det folkelige
ulandsarbejde i Danmark.
Formålene
Også mht. formålet med kommunikationen spiler mangfoldigheden blandt bevillingshaverne ind.
Det er dog til at få øje et mål med kommunikationen, som gør sig gældende rigtig mange steder:


At få og vedligeholde støtte

Et andet mål, der ofte ligger bag kommunikationen er:


At anskueliggøre, at støtten og grejet gør en stor forskel

Det er ligeledes karakteristisk, at meget få af bevillingshaverne har sat sig ned og formuleret en
strategi:
For at nå de og de målgrupper med de og de budskaber med det og det mål for øje
bruger vi de og de metoder og medier.
Det er ikke det samme, som at sige, at bevillingshaverne ikke kan være målrettede og
succesfulde i deres kommunikation. Der er dels nogle af foreninger, som har meget godt held
med deres kommunikation og brænder i gennem overfor deres f.eks, lokale målgrupper.
Der er dels også enkelte af foreningerne som leverer kvalificeret og perspektivrig oplysning til
udvalgte danske målgrupper om deres samarbejde med syd-partneren, almindelige menneskers
almindelig liv i syd samt udforingerne i udviklingsarbejde.
Men gennemgående er der – af naturlige årsager – langt mellem de bevillingshavere, der
formulerer et klart mål med deres oplysnings- og kommunikationsindsats som grundlag for en
stringent kommunikationsstrategi. I nogle tilfælde er bevillingshaverne meget små foreninger
båret af enkeltpersoners næsten alt omfattende engagement. Det rimer ikke altid på strategisk
kommunikation.
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Budskaberne
En måde at analysere budskaberne i ulandsoplysning på er ”fortolkningsrammer”. Det EUfinansierede projekt, ”Reframing the message”, som CISU er med i, er nået frem til seks
fortolkningsrammer, som karakteriser dansk ulandsoplysning9:







Kamp for rettigheder: Brud på menneskerettigheder fører til uretfærdighed, ulighed og
fattigdom
Solidaritet: Politisk undertrykkelse forårsager uretfærdighed og fattigdom og
underminerer udvikling
Velgørenhed: Fattigdom er uundgåelig, men donationer kan skabe en positiv forandring
Økonomi som unfair play: Global fattigdom er forårsaget af strukturel økonomisk
ulighed og uretfærdighed.
Tragedie: Fattigdom er en tragedie med uskyldige ofre.
Renæssance: Det globale Syd er fuld af (forretnings)muligheder

De fortolkningsrammer, som oftest er i spil det oplysningsarbejde, som kommer ud af GtS, må
siges at være ”Velgørenhed” og ”Tragedie”. Hvorimod ”Solidaritet”, ”Økonomi som unfair play”
og ”Renæssance” kan være svære at få øje på.
I enkelte partnerskaber som det mellem ”Cykler til Senegal” og en bondebevægelse i Senegal,
kan fortolkningsrammen i noget omfang siges at være ”Kamp for rettigheder”.
Derudover abonnerer en del af aktørerne i GtS på en syvende fortolkningsramme. Vi kunne
kalde den:


Genbrug til Syd er GULD: Vi er i korruptionsfri zone og det her er ren win win.

Meget af den kommunikation, som udgår fra aktørerne i GtS, lægger ofte større vægt på at
fremhæve de særlige fortrin ved GtS end på at fortælle om Syd-partneren eller oplyse om
forholdene i modtagerlandet.
Noget kan tyde på, at polemikken om GtS og fremtiden for ordningen har gjort denne tendens
stærkere. Der kan selvfølgelig være en pointe i, at GtS kan være en mere gennemskuelig og
korruptionsresistent bistandsform end store projekter, sektorprogrammer eller budgetstøtte.
Det er også forståeligt, at det har appel til både afsendere og modtagere i kommunikationen, at
grej, der alligevel skulle smides ud i Danmark, kan gøre i afgørende forskel for fattige folk i
fattige lande.
Men det forekommer altså, at iveren efter at sprede det glade budskab om GtS’ fortrin kommer
til at skygge for såvel selvkritik som grundig information om Syd-partneren og modtagerlandet.

9

Fortolkningsrammer i dansk udviklingskommunikation – en introduktion. Udgivet af Verdens Bedste
Nyheder, august 2013.
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Delkonklusioner
Primært baseret på ovenstående kortlægning og analyse følger her nogle bud på GtSoplysningsarbejdets væsentligste styrker og svagheder:
Styrker:


Når vidt omkring - Bl.a. – men ikke kun - til målgrupper, som ellers ikke nås af ulandsoplysning eller kommer i kontakt med u-landsarbejde. Eksempler på disse
målgrupper er: Diasporagrupper, 60+ og folk udenfor de store byer.



Basis for gode ildsjæle-historier – Vi kan godt li at høre om folk der gør en forskel og
bliver imponerede af engagementet. Ildsjælehistorierne kan fungere som appetitvækker
og inspirationskilde.



”Integreret” oplysningsarbejde – her bliver folk mødt, der hvor de er, og de hører om
noget, de kan forholder sig til – i kraft af tilknytning til f.eks. en profession eller en
arbejdsplads.



Det er ægte – det her er noget andet – nogen gange noget helt andet - end
professionelle aktørers veltilrettelagte kommunikation. Oplysningsarbejdet i regi af GtS
er ofte både mere konkret og mere engageret, end hvad de større NGOer præsterer.



Det er billigt – det kan skabe det troværdighed hos nogle målgrupper, at det ikke ser
dyrt ud.

Svagheder:
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Tendens til venstrehåndsarbejde – bevillingshaverne og i endnu mindre grad
renoveringsværkstederne er ikke primært sat i verden for at bedrive oplysning. Det kan
ses på en del af oplysningsarbejdet i regi af GtS.



Nærmest ingenting om årsagssammenhænge – vi hører om fattigdom og behov for
hjælp. Men vi hører kun sjældent, om hvilke grundlæggende ændringer, der for alvor
kunne få skovlen under fattigdommen.



Under radaren - det er meget sjældent, at oplysningsindsatsen fra GtS brænder igennem
i det store mediebillede



Hvor er den kompetente afrikaner? – billedet af afrikaneren som den fattige, der har
hjælp behov cementeres på trods af en rivende udvikling i Afrika i disse år.



Meget lidt strategisk tænkning – både indsamlingen af brugt udstyr og
oplysningsindsatsen bærer præg af udsagn som: ”Der er brug for alt”. Det skaber ikke
den bedste grobund for strategisk tænkning og arbejde.
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Målopfyldelse
Det mål, som DMR-U har formuleret for oplysningsarbejdet i regi af GtU er ikke tindrende
præcist:
”at I kan udbrede kendskabet til jeres partnerorganisation og forholdene i
modtagerlandet”
Det er ikke muligt at konkludere, at oplysningsarbejdet i GtS generelt betragtet lever op til
målsætningen.
For det første er det kun et fåtal af bevillingshaverne, som sørger for, at Syd-partnerne kommer
frem til scenekanten, når de kommunikerer. For det andet har de fleste af bevillingshaverne
mere fokus på hjælpen fra Danmark og måske på en konkret lokal elendighed end på situationen
i modtagerlandet som sådan.
Fortolkningsrammen ”Genbrug til Syd er Guld” tager i vidt omfang udgangspunkt i, at vi – sandt
nok – har brugt udstyr til overs i Danmark, som burde kunne gøre gavn andre steder. Dette
udgangspunkt ser som nævnt ud til skygge ret massivt for oplysning fra Syd-partnerens
perspektiv, som går ud over: Udstyret når frem og det gør gavn.
Når det er sagt er der selvfølgelig eksempler på organisationer, som formår at bringe såvel Sydpartneren, som modtagerlandet frem i lyset. To, der springer i øjnene her, er Msanga og Cykler
til Senegal.
Gør oplysningsarbejdet det klart, at det er civilsamfundet, der støttes?
På dette punkt lever oplysningsarbejdet i GtS i endnu mindre grad op til forventningerne. Men
det er i og for sig også forståeligt nok. De fleste af bevillingshaverne har kun i kort tid været
bevidste om, at deres arbejdet kunne og skulle tænkes ind i en civilsamfundsstrategi.
Lidt firkantet er civilsamfundsstrategien indtil videre noget de skal leve op til for at få en
container bevilliget. En del af bevillingshavere tænker allerede deres arbejde ind i en
civilsamfundssammenhæng; men for flertallet er det næppe noget, de har taget til sig. Og hvis
de har taget det til sig, vil der stadig være en vis ”Inkubationstid”, før den denne tilgang og
forståelse skinner igennem i oplysningsarbejdet i GtS.
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Det fremtidige oplysningsarbejde i GtS
GtS og oplysningsarbejdet i de kommende år
GtS i de kommende år
Der er grund til at forvente, at GtS kommer til at ligge i lidt mere smult vande i de kommende år.
DMR-U træder sandsynligvis mere i karakter som værtsorganisation, og den nuværende regering
lægger op til en vis stigning i bevillingen i de kommende år efter dykket i 7,5 million i 2013.
På den anden side kan det ikke udelukkes, at et evt. regeringsskrifte vil medføring en beskæring i
udviklingsbistanden, som også kan komme til at påvirke GtS.
Ulandsoplysningen og bistandens folkelige forankring i de kommende år
Det er altså sandsynligt, at udviklingsbistanden generelt kommer under pres i de kommende år.
Tendensen til at ulandsskabet polariseres, ser heller ikke ud til at blive svagere. Noget som bl.a.
den livlige debat om ulandsarbejde og frivillighed på u-landsnyt.dk i 2013 vidnede om.
I de første mange år, hvor MS husede GtS, var GtS og MS meget godt i sync, og mange af
forsendelserne kom af sted på initiativ af de den gang talrige udviklingsarbejdere udsendt af MS.
Som situationen er nu, og som den kan forventes at være i de kommende år, er det derimod
meget småt hvad bevillingshaverne i GtS og de store NGOer har til fælles.
Allerede nu har de store NGOer stort set ikke plads til den type engagement, som
bevillingshaverne i GtS udviser. De store NGOer er ofte blevet en del af internationale netværk,
og de rækker mest ud efter frivillige, når en vagt i genbrugsbutikken skal besættes, der skal
samles ind eller der er brug for fodfolk til en kampagne.
Der er tale modsatrettede tendenser. På den ene side er der ikke meget, der tyder på, at den
almindelige danskers muligheder for at gøre sig erfaringer med og engagere sig i de store
organisationers ulandsarbejde bliver større. På den anden side er udviklingslandene på mange
måder ikke så langt væk, som de har været. Vi kan kommunikere med folk fra Afrika på ingen tid,
og der bor mange flere afrikanere her nu. På sæt og vis bliver det både sværere og mere
nødvendigt at bedrive ulandsoplysning.
Andre forhold af betydning for udviklingen af GtS og oplysningsarbejdet i GtS
Mængden af grej, der ikke skal bruges længere i Danmark bliver næppe mindre. Dertil kommer,
at både bevidstheden om, at vi skal af med det på en miljømæssigt forsvarlig måde og ønsket
om, at grejet skal kommer andre til gavn antageligt har fremtiden for sig.
Flere af renoveringsværkstederne blev oprindeligt etableret som produktionsskoler og/eller en
del af beskæftigelsesindsatsen. Meget af den indsats foregår i dag i en kadence, hvor der kan
være vanskeligt at nå at engagere brugerne på f.eks. renoveringsværkstederne i det omgang,
man før har kunnet.
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I en noget anden boldgade, giver internettet, sociale medier og f.eks. mulighederne i brugen af
smart phones allerede nu en hel masse nye muligheder for interaktion og kommunikation –
f.eks. hen over nord-syd-partnerskabet.
Potentialet for oplysningsarbejde hos de forskellige aktører
Bevillingshaverne er meget forskellige. Det vil derfor variere meget, hvor meget mere
oplysningsarbejde, de vil være i stand til at løfte.
Lige nu har mange af bevillingshaverne nok også fokus et andet sted – på nye krav til
ansøgningerne til GtS og færre muligheder for at få nogle containere af sted. Og på at
opretholde deres troværdighed overfor giverne af udstyret, når lagrene bugner pga. manglende
midler til forsendelse. Det ville hverken være populært eller produktivt at forlange, at fra nu af
skal der bare fuld damp på oplysningskedlerne over hele linjen.
Der vil dog være nogle bevillingshavere, som godt kan løfte mere og bedre oplysningsarbejde.
Ligesom enkelte allerede har gang i spændende initiativer.
Der er altså et vist potentiale for mere og bedre oplysningsarbejde blandt bevillingshavere. Men
vurderingen er, at der skal fares med lempe for at forløse dette potentiale, som også beskrevet i
anbefalingerne.
Renoveringsværkstederne er vigtige i GtS –
også for oplysningsarbejdet. Værkstedernes
rolle med at støtte og kvalitetssikre
bevillingshavernes arbejde med forsendelserne
kan også smitte af på oplysningsarbejdet.
Derudover har værkstederne potentiale som
mere selvstændige spillere på
oplysningsområdet
For det første har de værksteder, som også har
et pædagogisk sigte en vigtig rolle at spille i at
give deres brugere det perspektiv på verden,
som GtS kan bidrage med.
For det andet er der et marked for
værkstedernes oplysningsarbejde i deres
”omgivelser”. Der kan dels være tale om det
pågældende lokalsamfund og måske i endnu
højere grad den større organisation, som
værkstedet er en del af – f.eks.
Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg
Kommune eller Sygehusene i Region
Midtjylland.
Sygehusene er faktisk interesserede, i at deres
medarbejdere skal høre noget mere om,

Udstiller ved et tilfælde - på bibliotekets initiativ fik
Håndværkerprojektet i Aalborg en fin udstilling op og stå
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hvordan det brugte udstyr gør gavn i udviklingslande. Udfordringen her kan være, at offentlige
institutioner og myndigheder er hårdt pressede og bliver målt ift. deres kerneopgaver. Det er
f.eks. også tilfældet med Jobcenteret i Aalborg Kommune.
Tilsvarende kan man forestille sig, at der kunne gøres endnu mere ud af at hjælpe
”værtsvirksomheder” som sygehusene samt samarbejdspartnere, som f.eks. Falck og Synoptik
med at ”levere” socialt ansvar og måske også medarbejdertilfredshed. Det kunne ske ved, at
virksomhederne leverede deres brugte udstyr, og bevillingshavere og værksteder ”betalte
tilbage” med tilbagemeldinger, oplysning og gode historier.
DMR-U kan godt have en rolle i at italesætte GtS på en mere offensiv og tidsvarende måde i
debatten om den danske udviklingsbistand.
Der kan måske være enkelte muligheder for synergi mellem kommunikation om den ene side
GtS og på den anden det udviklingsarbejde, som udføres af DMR-Us medlemsorganisationer og
deres partnere i Syd. Men langt hen af vejen må der være en pointe i at forsøge at holde de to
ting adskilt.
Derudover må værtsorganisationens rolle primært være at skabe de bedst mulige betingelser for
bevillingshavernes og renoveringsværkstedernes oplysningsarbejde.
Skitse til ny strategi for oplysningsarbejdet i regi af GtS
Når det handler om at fremme ny retning og grøde i oplysningsarbejdet i regi af GtS, kunne et
sted at søge inspiration være det før omtalte forskningsprojekt om fortolkningsrammer, som
tilbyder fem gode råd til en fornyet ulandsoplysning;
1.
2.
3.
4.
5.

Husk de underliggende årsager
Engager tilhængere og muliggør deltagelse
Giv offentligheden mulighed for at lære mere
Præciser kommunikationen
Giv stemme til modtagerne i Syd

Et oplysningsarbejde, som forsøger at rette sig efter ovenstående råd, ville adskille sig radikalt
fra det oplysningsarbejde GtS, som vi kender i dag. Måske er det i virkeligheden en gylden
mulighed for GtS. Et sådant oplysningsarbejde ville nemlig kunne give et meget vægtigt bidrag til
at flytte danskeres samtale om Nord-Syd-relationer et ny sted hen.
På nogle punkter ville aktørerne i GtS have lettere ved at gennemføre et sådant skifte, end de
store NGOer har. På et afgørende punkt ville det nok være lidt op af bakke for f.eks.
bevillingshaverne i GtS. Det første gode råd med de underliggende årsager er nok, der ligger
længst væk fra det oplysningsarbejde i GtS, som vi kender i dag.
En mulig strategi for det nye oplysningsarbejde hos bevillingshaverne kunne være at tage
udgangspunkt i partnerskabet mellem den danske organisation og Syd-partneren. Med
partnerskabet som historie og som ramme handler det om, at udvikle et oplysningsarbejde, som
tager udgangspunkt i styrkesider og holder de fem gode råd for øje.
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En udvikling af en sådan strategi skal der naturligvis tages hensyn til, at de fleste bevillingshavere
er små frivillige foreninger, som sjældent har særlige kvalifikationer eller al tid i verden til at lave
kommunikationsstrategier og oplysningsarbejde. Det skal analyseres, hvilke af bevillingshavernes
svage punkter i denne forbindelse, der kan og skal gøres noget ved.
Selvfølgelig skal der tages højde for at foreningerne er – endog meget – forskellige. Men der må
helt være meget vundet ved, at de forskellige aktører samarbejder, hjælper hinanden og deler
gode idéer. En proces, som DMR-U må facilitere, og som renoveringsværkstederne også kan
spille en væsentlig rolle i.
Det handler ikke om at kvæle engagementet hos de mange engagerede ildsjæle i foreningerne
ved at klæde dem ud som professionelle kommunikatører, men om at skabe rammerne for at
foreningernes gåpåmod kan trives, at ildsjælene ikke brænder ud, men oplever, at det er
indsatsen værd. Det handler ikke nødvendigvis om fancy kommunikation på glittet papir men om
mere bevidst kommunikation.
Der kan ikke laves en standardopskrift på den rigtige oplysningsstrategi og de rigtige
aktivitetstyper for alle bevillingshavere i GtS. Men to gode bud på prioriterede aktivitetstyper
kan være:



Kulturmøde og andre former for levende formidlinger
Kommunikation på nettet i almindelighed og sociale medier i særdeleshed

Et sådant strategisk og kvalitetsmæssigt løft af oplysningsarbejdet i regi af GtS vil kræve, at alle
relevante aktører i og omkring GtS spiller med.
DMR-U kan bidrage med at italesætte dette nye oplysningsarbejde internt og eksternt.
Værtsorganisationen kan også skabe rammerne om en proces, hvor hele ”GtS-miljøet” spiller
sammen om at udvikle og implementere den nye strategi for oplysningsarbejdet.
Renoveringsværkstederne har nok en varierende grad af potentiale for at gå i arbejdet med at
udvikle og implementere en sådan strategi. Men flere af dem har en rolle som ”hubs” og
kommunikatører, som godt kan udbygges.
De fleste bevillingshavere er ret pressede for tiden, så de skal kunne se perspektivet i at går ind i
arbejdet med at udvikle og implementere først og fremmest deres egen og i et vist omgang også
GtS’ nyes strategi for oplysningsarbejdet.
Hvis det er ambitionen, at Syd-partnerne i højere grad skal inddrages i oplysningsarbejdet, bliver
det væsentligt, at få forventningsafstemt i de enkelte partnerskaber, hvad meningen med det
her er, og hvad partnere kan forvente af hinanden,
Der er – som antydet – brug for mere samarbejde på kryds og tværs. Det er også tænkeligt, at
DMR-U med fordel kan samarbejde med CISU om kapacitetsudvikling f.eks. med afsæt i
”Reframing”-projektet. I det samarbejde vil DMR-U nok have en opgave i at holde snor i lix-tallet
og abstraktionsniveauet, så flertallet af GtS-brugerne ikke stiger af.

25

Undersøgelse af oplysningsarbejde i regi af Genbrug til Syd

Anbefalinger
Det følgende er en række anbefalinger baseret på såvel kortlægningen og vurderingen af det
eksisterende oplysningsarbejde som analysen af potentialet for mere og bedre
oplysningsarbejde i regi af GtS.
Anbefalinger er delt op i fire kategorier:
A.
B.
C.
D.

Anbefalinger til alle aktører i GtS
Anbefalinger til DMR-U
Anbefalinger til renoveringsværksteder og deres omgivelser
Anbefalinger til bevillingshaverne

Generelle anbefalinger
1. Giv oplysningsarbejdet nogle flere tanker - tænk lidt mere strategisk
Den brede folkelige forankring er en meget markant styrke ved GtS. Aktørerne i
Gts bør sammen og hver for sig overveje, hvordan denne styrkeposition kan
udnyttes langt bedre end den bliver i dag.
Mange af aktørerne har ikke oplysningsarbejde, som deres primære fokus, og
ressourcerne til oplysningsarbejdet er relativt begrænsede. Det giver derfor rigtig
god mening at forsøge at tænke mere strategisk i planlægningen og
gennemførelsen af oplysningsarbejdet.
2. I er ikke som de andre – bliv ved med det
Oplysningsarbejdet i GtS skal ikke måles op imod store organisationer og
professionelle medieproduktioner. Der er nogle særlige kvaliteter i det stærke
frivillige engagement, evnen til at nå bredt ud samt forankringen i lokalområdet,
som ikke må hældes med badevandet, når oplysningsarbejdet skal have et løft.
3. Sender I de rigtige budskaber? Kig på ideerne til et fornyet oplysningsarbejde
Fortolkningsrammerne, som præsenteres i undersøgelse, må gives stof til
eftertanke. Det er ikke godt nok, at oplysningsarbejdet i GtS meget ofte emmer af
”Velgørenhed”. Ideerne til et fornyet oplysningsarbejde, som er citeret på side 22
bør give inspiration til udvikling af et mere relevant og tidsvarende
oplysningsarbejde.
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Anbefalinger til DMR-U
4. Gør oplysning og kommunikation til en strategisk prioritet i GtS
Det er rigtig set, at DMR-U vil sætte mere fokus på oplysningsarbejdet i GtS. For
at komme videre af den vej bør DMR-U igangsætte en proces, som fører frem til
en ny strategi for oplysningsarbejde i GtS, som aktørerne får ejerskab til.
5. Sæt fokus på oplysningsarbejdet i dialogen med aktørerne – f.eks. på årsmødet
Oplysningsarbejdet bør fylde mere i dialogen med aktørerne. Det kan bl.a. ske
ved at udfordre aktørerne i GtS med fortolkningsrammerne og de fem gode råd
på side 22.
6. Revider retningslinjerne for oplysningsarbejdet og projektrejserne
Retningslinjerne skal skrives igennem, så målet for oplysningsarbejdet bliver
klarere og mere retningsgivende. Der er også behov for at målene med
projektrejserne i forhold til både oplysningsarbejde og monitorering kommer til
stå at klarere.
7. Overvej hvordan intern dokumentation og ekstern kommunikation kan spille
sammen
Flere aktører giver udtryk for at der er brug for mere videndeling, mere og bedre
billeddokumentation samt bedre udnyttelse af projektrejserne. En database eller
anden form for videndelingstjeneste, hvor rejserapporter, tekster og billeder er
tilgængelige for aktørerne i GtS kunne blive et nyttigt redskab – både i det
generelle partnersamarbejde og i forhold til oplysningsarbejdet.
8. Så projektrelateret behøver oplysningsarbejdet heller ikke at være
Målgrupperne interesserer sig ikke for projekter. De interesserer sig for
mennesker, samfundet og oplevelser, som kan sætte deres eget liv i perspektiv.
GtS behøver ikke holde sig strikt til definitionerne af projektrelateret
oplysningsarbejde.
9. Sats på besøg fra Syd-partnerne og andre former for levende formidling
Bevillingshaverne skal opmuntres til at lade partnerne komme til orde – bl.a. ved
at invitere dem til DK. Det sker allerede; men det er noget, der bør være mere af
og som bør udnyttes bedre.
10. Sats på sociale medier og andre for digital kommunikation
Det er oplagt, at en langt større del af kommunikationen og oplysningsarbejdet i
regi af GtS bliver digitalt. DMR-U kunne tage initiativ til eller vise vej til
mulighederne for træning og inspiration på dette område, som passer til
aktørerne i GtS.
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11. Tilbyd kapacitetsopbygning – tilpasset GtS i indhold og omfang
Der bør i det hele taget findes en fleksibel måde at opkvalificere
bevillingshavernes og værkstedernes oplysningsarbejde på uden at stille for høje
forventninger til fok, der har nok andet at gøre.
12. Afsøg mulighederne for synergi med oplysningsarbejde i regi af DMR-U
DMR-U arbejder med to væsentlige sider af det folkelige engagement i
ulandsarbejde i Danmark. Det skal ikke afvises at oplysningsarbejde i regi af GtS
og missionsselskaberne kan befrugte hinanden, men på nogen strækninger skal
det nok holdes adskilt.
13. Koordiner evt. indsatsen med CISU
GtS og CISU repræsenter på sæt og vis den mest folkelige del af ulandsbistandens
folkelige forankring. Samarbejdsmuligheder med CISU bør bestemt afprøves.
DMR-U kan her have en rolle i at sikre, at det ikke bliver for akademisk.
14. Italesæt GtS’ rolle i det folkelige u-landsarbejde og udviklingsarbejde mere
offensivt.
Ulandsbistandens folkelige forankring er under pres i disse år. DMR-U bør spille
en rolle i at det brede folkelige engagement og dets særlige kvaliteter også får en
stemme i debatten om ulandsbistanden.
Anbefalinger til renoveringsværkstederne og deres ”omgivelser”
15. Udnyt mulighederne for ”integreret” ulandsoplysning
Folk der arbejder på f.eks. et sygehus interesserer sig ikke nødvendigvis for ”ulande”. Men de er ofte født med et veludviklet ”hjælpergen” og vilkårene for
deres fagfæller i andre verdensdele kan nemt have en stor fascinationskraft.
16. Tænk CSR og HR
Offentlige og private virksomheder vil gerne være/fremstå som ansvarlige. Og det
er ikke utænkeligt at en arbejdsplads’ oplyste deltagelse i GtS kan give et par
ekstra point i en medarbejderundersøgelse. Her har GtS – og måske i særlig grad
renoveringsværkstederne nogle særlige muligheder for at gå ind i nyskabende
partnerskaber med private og offentlige virksomheder.
17. Tal med bevillingshaverne om andet end ting og teknik
Værkstederne spiller en vigtig rolle i at rådgive bevillingshaverne om praktiske og
tekniske forhold i forbindelse med indsamling samt klargøring og forsendelse af
udstyr. Værkstederne vil også i nogle sammenhænge kunne rådgive om
oplysningsarbejde.
18. Tal med de andre værksteder om andet end ting og teknik
Værkstederne har et meget udbygget og nyttigt praktisk og teknisk samarbejde.
Dette samarbejde kan måske også udvides til at omfatte oplysningsarbejde.
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19. Trænger jeres organisation til blive ”spidset til” – så vel ift. aktivitet som ift.
kommunikation?
Oplysningsarbejdet står ikke alene. Nogle af de foreninger, der kommunikerer
godt er også kendetegnet ved at de bygger på en enkel og god idé. Hvis
organisationen er uklar, bliver det ikke let at lave kommunikationsstrategi.
20. Lav en lille fiks kommunikationsstrategi
Mange af bevillingshaverne har andet at gøre end at lave oplysningsarbejde.
Derfor er det meget naturligt, at de ikke har udarbejdet egentlige
kommunikationsstrategier. Men det kunne nok i mange sammenhænge godt
svare sig at tænke over følgende:
Hvilke målgrupper vil vi gerne nå med hvilke budskaber af hvilke kanaler med
hvilket formål for øje?
21. Prøv at flytte noget af fokus fra grej til folk
Der er en tendens til at udstyret fylder meget i kommunikationen. Prøv at se,
hvad der sker, hvis fokus bliver flyttet fra udstyret fra Danmark til levende
konkrete navngivne mennesker fra syd.
22. Lad jeres Syd-partnere se med og komme til orde
Vis jeres partner, hvad I fortæller danskerne. Hvad ville jeres partner lægge vægt
på?
23. Tænk over, hvordan I bruger rejserne
Det er ikke længere nødvendigt at rejse ud til jeres partner for primært at få
billeder med hjem af grejet på rette plads. Men der kan komme meget andet
godt ud af rejserne – historier om mennesker der har et liv. Ikke kun en fattig
masse der har fået hjælp.
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Bilag:
1. T.o.R.
2. Interview guides
3. Strukturerede interviews
4. Semi-strukturerede interviews
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Bilag 1
Terms of Reference
Review af Oplysningsarbejdet indenfor ’Genbrug til Syd’

1. Baggrund
Genbrug til Syd (GtS - også kendt som Renoverings- og Forsendelsesbevillingen) 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. Det er også muligt at få
tilskud til opfølgende arbejde såsom oplysningsaktiviteter i Danmark og projektrejser i
modtagerlandet.
Modtagerne af bevillingerne er en mangfoldig gruppe, 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 (DMR-U).
Review 2011/12
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 Civilsamfundsstrategien. Til
trods for at målene for programmet er udviklingsorienterede, synes denne forståelse og hensigt
ikke at være sevet ned til eller opfattet af brugerne. Det største fællestræk syntes at være: Rige
mennesker hjælper fattige mennesker.
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 DMR-U.
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 7,5 mio. i 2013-2016. Der forventes ca. 50
årlige bevillinger i 2013-16. Det er en reduktion til en fjerdedel af det hidtidige niveau.
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Nye kriterier
DMR-U 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 det gældende udviklingsarbejde.
Det overordnede formål med GTS er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og
mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene.
2. Overordnet mål med review af oplysningsarbejdet
I kortlægningen af bevillingsmodtagere (2012) vurderes det:
”…GTS’s styrke ligger helt afgjort i den folkelige forankring i Danmark, som synes stærkere end i
mange andre programmer. GtS lykkes med at mobilisere dele af den danske befolkning, som nok
ikke ville engagere sig i udviklingsaktiviteter i andre sammenhænge. Til gengæld gennemfører
disse bevillingsmodtagere oplysningsaktiviteter, som når ud til den danske offentlighed lokalt,
idet de tager udgangspunkt i den konkrete bistand, der tilbydes igennem
forsendelsesprojekterne.”
I sin ansøgning om at overtage administrationen af bevillingen vurderede DMR-U at
”Nordpartneres folkelige forankring kan bruges som platform til oplysningsarbejde i Danmark. I
forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger til renoverings- og forsendelsesbevillingen vil
DMR-U opfordre både nord- og sydpartneren til at overveje, hvordan deres bagland/netværk kan
bidrage til udviklingsarbejdet, idet der her ligger et klart oplysningspotentiale. DMR-U ser også
denne bevilling som en anledning til at styrke organisations eget oplysningsarbejde, hvilket indtil
nu i høj grad har været lagt ud til medlemsorganisationerne”.
Ifølge ansøgningen skal der foretages et review af oplysningsarbejdet i 2013. Efter planen skal
der i 2014 iværksættes nye oplysningsformer på baggrund af dette review.
Det overordnede mål med reviewet er at afdække arten og omfanget af det hidtidige
oplysningsarbejde i forbindelse med GtS. Reviewet skal
 vurdere styrker og svagheder i dette oplysningsarbejde ud fra en
kommunikationssynsvinkel (dvs. effektivitet)
 vurdere i hvilket omfang dette oplysningsarbejde er i overensstemmelse med målene
for oplysningsarbejdet
 komme med anbefalinger til det fremtidige oplysningsarbejde, herunder hvilke krav
der skal stilles til ansøgningerne
Formålet med oplysningsarbejdet i GtS er ret åbent formuleret i vejledningen til ansøgerne, hvor
der står: ”Formålene med oplysningsarbejdet og projektrejser er at I kan udbrede kendskabet til
jeres partnerorganisation og forholdene i modtagerlandet via oplysningsarbejde.”
I reviewet af oplysningsarbejdet skal bevillingsmodtagernes oplysningsaktiviteter ses i lys at af
Danidas Civilsamfundsstrategi: Målet for Civilsamfundsstrategien er at bidrage til ”udviklingen af
et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene”. Strategiske mål er bl.a.:
 Fremme af en levende og åben debat nationalt og internationalt
 Fremme af et repræsentativt, legitimt og lokalt forankret civilsamfund
 Fremme af kapacitetsudvikling, fortalervirksomhed og netværksmuligheder
Med andre ord er spørgsmålet om GtS oplysningsarbejdet gør det klart, at det er civilsamfundet i
Syd, der støttes, med henblik på dettes kapacitetsopbyggelse, eller om fokus for historierne er
velgørenhed: ”Her hjælper nogle gode danskere nogle stakkels fattige”?
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3. Sigte
A. Kortlægning af de oplysningsaktiviteter der har fundet sted i GtS i 2012
Kortlægningen af bevillingsmodtagere (2012) indeholdt også en begrænset undersøgelse af
oplysningsarbejdet. 74 % af de adspurgte bevillingsmodtagere havde gennemført
oplysningsaktiviteter i Danmark. Aktiviteterne er blevet finansieret primært gennem
forsendelsesbevillingen (33 %), indsamlede midler (13 %), eller det har været aktiviteter uden
omkostninger (48 %).
Oplysningsaktiviteterne synes at være primært rettet mod 'den danske offentlighed’, men også
donorerne af udstyr udgør en vigtig målgruppe. 39 % af de adspurgte oplyser, at de har nået
mere end 500 personer med oplysningsaktiviteterne. Oplysningsaktiviteterne er af mange
forskellige slags, især artikler i lokale aviser og medlemsblade, samt foredrag om projektet i
lokale klubber, skoler osv
Reviewet af oplysningsarbejde skal afdække nogle flere detaljer om det hidtidige
oplysningsarbejde. Hvad og hvordan er der blevet kommunikeret? Og hvilken effekt havde det?
Dvs. at det ønskede review skal undersøge:
 Hvem (aktører)? Værksteder, forskellige grupper af bevillingsmodtagere
 Til hvem (målgrupper)
 Hvorfor? Hvad var formålet med oplysningen?
 Hvad? Hvad var budskabet?
 Hvor og hvordan? Medier, artikler, foldere, møder, skolebesøg, hjemmeside mm.
På baggrund af ovenstående ønskes der en vurdering af
 Kvalitet af oplysningsaktiviteterne
 Effekt af disse. Hvor mange nåede man? Førte kommunikationen til reaktioner,
handling?
B. Anbefalinger til det fremtidige oplysningsarbejde
På baggrund af analysen af aktiviteterne, og med udgangspunkt i civilsamfundsstrategien skal
reviewet give anbefalinger til det fremtidige oplysningsarbejde. Det kan for eksempel være:
 Hvad bør målet for det fremtidige oplysningsarbejde være, og hvordan bringes
oplysningsaktiviteterne i overensstemmelse hermed?
 Hvilke former for oplysningsarbejde er mest effektive? Forslag til andre former?
 Potentiale. Hvilket potentiale ligger der i GtS, fx i diasporagrupperne for at nå meget
bredere ud med budskaber?? Kan oplysningsarbejde styrke det bredere partnerskab?
 Hindringer: Hvilke udfordringer er der, og hvordan kan de overvindes?
 Anbefalinger til ansøgere: hvilke budskaber, målgrupper og metoder.
 Har renoveringsværkstederne en særlig rolle at spille i forbindelse med kommunikation?
 Anbefalinger til DMR-U:
o Kapacitetsopbygning af bevillingsmodtagernes kommunikationskompetence?
o DMR-Us egne kommunikationsopgaver i forhold til GtS?
o Hvordan kan GtS og DMR-Us egent oplysningsarbejde fremover spille sammen?
 Ansøgningskriterier – hvilke krav skal der stilles til oplysningsarbejdet i ansøgningen?
 Rapporteringskrav: Hvordan opfanges resultater og ”gode historier”? Hvilke krav skal
stilles til rapportering?
4. Metode
Reviewet bør omfatte en bred vifte af forskellige aktører. Ideelt set skal reviewet dække
forskellige slags aktører: humanitære, støtteforeninger, diaspora grupper, trosbaserede, samt
værksteder. Projekterne bør også være forskellige, dvs. både sundhed og uddannelse. Endvidere
en bred vifte af lande.
Af praktiske hensyn udvælges til undersøgelsen aktører som har fået bevilling i 2012 og søgt
forsendelser igen i foråret 2013. Alle værksteder inkluderes. På den måde begrænser man feltet
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til en snes aktører, og man sikrer også at reviewet har en fremadrettet relevans. Alle
oplysningsaktiviteter skal dækkes, også dem de gør for egne midler. Projektrejser inkluderes
ikke.
Metoden vil være fokusgrupper, semi-strukturerede interviews, og analyse af dokumentation
(foldere, artikler, hjemmesider, og rapporter). Mht værkstederne skal alle værksteder bedes om
at indsende oplysninger om aktiviteter, men kun 3 værksteder undersøges i dybden.
4
5. Tidsplan
Primo juni
Identifikation og engagement (tidsramme) i konsulent
Medio juni
Færdiggørelse af ToR sammen med konsulent
Primo august
Desk review af konsulent
August-september
Dataindsamling
Primo oktober
Formulering af review rapporten
Medio oktober
Feedback på draft rapport
Ultimo oktober
Færdiggørelse af rapport
2-3 november
Fremlæggelse af resultater og anbefalinger på GtS årsmøde
6. Bemanding / krav til konsulentkompetencer
Konsulenten bør dels have en kommunikationsbaggrund med god forståelse for folkeligt
oplysningsarbejde, og dels erfaring med eller indsigt i udviklingsarbejde.
Arbejdsfordelingen mellem DMR-U og konsulenten forventes at være:
DMR-U (MSC og praktikant): formidling af kontakter, dialog med konsulent om fx interview
guides, feedback, indsamling og organisering af oplysningsmateriale
Konsulent: jf. nedenstående, i alt 18 dage
Opgave
ToR forberedelse
Feedback på ToR (1. draft ) & indledende
møde
Indledende forberedelse & Desk study
Dataindsamling, interviews, fokusgrupper mm.
Dataanalyse
Rapportskrivning
Feedback
Færdiggørelse
Fremlæggelse på GtS Årsmøde 2.-3. november
i Haslev

Tid (dage)
½ dag

Ansvarlig
DMR-U
Konsulent

2 dage
6 dage
3 dage
4 dage
1 ½ dag
1 dag

Konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent
DMR-U
Konsulent
Konsulent

Krav til rapporten
Rapporten skal være på dansk og maksimum 25 sider (eksklusiv bilag). Den skal indeholde et
executive summary (2 sider), der sammenfatter de vigtigste resultater og anbefalinger.
Rapporten bør endvidere skitsere de metoder, der er anvendt til indsamling af data, herunder
udfordringer og begrænsninger af det samme. Rapporten skal indeholde et sæt klare
anbefalinger til aktørerne. Bilagsafsnittet bør indeholde de anvendte interview guides og
indsamlede data. Rapport-udkastet skal fremlægges DMR-U til kommentarer og spørgsmål, før
den endelige rapport færdiggøres.
Den endelige rapport skal foreligge senest 28.10.2013
Bilag
DMRU ansøgning vedr. renoverings- og forsendelsesbevillingen
Kortlægning af bevillingsmodtagere
Organisatorisk og administrativt set-up
GtS vejledning
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Bilag 2
Review af Oplysningsarbejdet i regi af GtS

Interview guide – bruttoliste
Generelle spørgsmål:
1. Navn, funktion, historie med GtS
2. Et tankeeksperiment: Vi vågner op på mandag og GtS er forsvundet fra jordens
overflade. Hvad vil det betyde? Hvem vil opdage det i hvilken rækkefølge?
3. Hvordan har GtS udviklet sig i den tid, du har haft med det at gøre?
4. Hvilken rolle mener du, at GtS skal spille i dansk udviklingsbistand? Er det den rolle GtS
spiller nu?
5. Hvordan ser du situationen for GtS lige nu – efter evalueringen, overgangen til DMR-U
m.v.?
6. Hvad er for dig at de den væsentligste styrke ved GtS?
7. Hvad er for dig at se den væsentligste svaghed ved GtS?
8. Hvad er din vision for GtS?
9. Findes GtS om fem år? Hvordan ser det ud?
10. Hvad er GtS – en bevilling, et netværk, en metode, et værktøj, et segment?
Spørgsmål vedr. oplysningsarbejde:
11. Hvordan ser du helt overordnet på oplysningsarbejdets rolle i GtS? Hvorfor skal det være
der?
12. Hvordan har det udviklet sig i den tid, du har været med?
13. Hvad tænker du er godt oplysningsarbejde i regi af GtS? Evt. eksempler?
14. Hvad tænker du er mindre godt? Evt. eksempler?
15. Hvilke målgrupper når oplysningsarbejdet i regi af GtS?
16. Hvad betyder det for oplysningsarbejdet, at mange diaspora-grupper er involveret i GtS?
17. Hvad mener du er de dominerende budskaber i oplysningsarbejdet i regi af GtS? Er det
de rigtige?
18. Hvad mener du er de dominerende metoder og aktivitetstyper i regi af GtS – er det de
rigtige?
19. Giver det menig at tale om u-landsoplysning i 2013 – hvorfor / hvorfor ikke?
20. Hvad skal barnet hedde – ulandsoplysning, udviklingskommunikation, Oplysning til
Borgerne om Globaliseringen?
21. Hvilke kompetencer indenfor oplysningsarbejde har brugerne af bevillingen brug for?
Hvad kan der gøres for at udvikle de komptetencer?
22. Hvordan arbejde DMR-U med oplysning ift. GtS?
23. Hvordan spiller oplysningsarbejde om og i regi af GtS sammen med DMR-Us øvrige
oplysningsarbejde?
24. Hvordan spiller oplysningsarbejdet i regi af GtS sammen med den øvrige ulandsoplysning
i DK?
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Spørgsmål til værkstederne – primært ledere med flere:
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Værkstedets / institutionens profil kort fortalt
Hvem er jeres brugere?
Hvad får I og jeres brugere ud af arbejde med Genbrug til Syd?
Hvad betyder oplysningsarbejde i den forbindelse?
Hvilken rolle spiller ”Genbrug til Syd” ift. det billede, omgivelserne har af jeres sted?
Er Genbrug til Syd en god ide? Hvorfor?
Hvordan gør GtS gavn i DK?
Hvordan gør GtS Gavn i Syd
Hvilke former for oplysningsarbejde laver I? Hvordan har det udviklet sig?
Hvilke former for oplysningsarbejde lave de organisationer, som får sendt ting gennem
jer? Hvordan har det udviklet sig?

Spørgsmål til kolleger / bagland / ledere, som ikke har GtS som deres primære arbejde:
35. Hvad tænker du, Genbrug til Syd går ud på?
36. Hvad betyder det for jeres institution at være involveret i GtS? Hvad får I ud af det? Hvad
får jeres brugere og medarbejdere ud af det?
37. Hvad betyder det for omgivelsernes billede af jer, at i er involveret i GtS?
38. Hvor tænker du at GtS gør mest gavn i DK eller i Syd?
39. Ser du oplysningsarbejde som en del af GtS?
40. Hvordan arbejder I med oplysning? Hvordan spiller oplysningsarbejde med
udgangspunkt i GtS sammen med jeres øvrige aktiviteter?
41. Hvilke mågrupper
42. Hvilke budskaber?
Spørgsmål til deltagere / brugere på værksteder:
43. Lidt om: Baggrund og tid og beskæftigelse her
44. Hvad tænker du om ”Genbrug til Syd”, hvad tænkte du før du kom her, hvad tænker du
nu?
45. Hvad har evt. fået dig til at ændrer holdning?
46. Hvorfor hedder det ”Syd” tænker du?
47. Foregår der oplysningsarbejde her – til jer som brugere og ud til det omkringliggende
samfund?
48. Har du lært og hørt spændende ting om verden udenfor DK her?
49. Hvornår er det en god idé at sende vores brugte ting syd over?
50. Hvornår er det en dårlig idé?
51. Fortæl om nogle af de steder og projekter og organisationer, som har fået grej herfra
52. Skal vi som danskere og som samfund hjælpe fattige folk i fattige lande – har vi ikke nok
at slås med her?
Spørgsmål til organisationer / brugere af GtS:
53. Jeres organisation kort fortalt
54. Hvad betyder GtS hos jer? Hvad fylder GtS hos her?
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Hvilke former for oplysningsarbejde laver I ?
Hvordan har det udviklet sig?
Hvorfor laver I oplysningsarbejde?
Ligger der en strategi bag jeres oplysningsarbejde?
Hvem er jeres målgruppe(r)?
Hvad er hovedbudskaberne i jeres oplysningsarbejde?
Hvilke reaktioner modtager I å jeres oplysningsarbejde?
Hvad spørger folk typisk om?

Spørgsmål til bevillingshavere til brug ved telefoninterviews

1. Jeres organisation kort fortalt
2. Hvor meget fylder GtS hos jer?
3. På hvilke måder laver I oplysningsarbejde?
4. Har det udviklet sig?
5. Jeres vigtigste målgrupper?
6. Jeres vigtigste budskaber?
7. Hvad siger folk til jer? Hvad spørger de om?
8. Hvilke former for oplysningsarbejde ville I gerne lave?
9. Hvad skulle der til?
10. A.o.B.
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Bilag 3
Strukturerede interviews og gruppeinterviews
Oversigt over respondenter:
Bevillingshavere som større eller mindre grad er blevet inddraget i undersøgelsen:
G = Har deltaget i gruppeinterview eller lignende
T = Har deltaget i struktureret telefon interview
Gargaar, Aarhus
Allgargaar Charity
ARD Action for Relief and Dev.
Qaw Relief Organisation
Reach out for a Child
Hjælpef. Somaliske børn
Akrowa Aged-Life Found
AHAS Group
Østhjælp
Nødhjælp fra Hjem-Hjem
Østafrikas Venner
Karambenor Danmark
Global Medical Aid
Care4People
International Kontakt

T
T
T

T
T
G
T

Danske Baptisters Kvindenetværk

T

Kembujeh School Freiends
SVF-Skagenskolerne
IAS
Disuzo Kweke
Working School
Samaritans Hand Foundation
Masanga DK
Gambias Venner
Amicale Dano-Congolaise
Sarons Slette

T
T

Azmara.dk
Akwaaba
Dantan
All4Children
Cykler til Senegal
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Bilag 4
Semistrukturerede interviews
Følgende er interviewet:
Multicenter Syd: Leder af Renoveringsværksteder, medarbejder, elev, leder af Multicenter Syd
Håndværkerprojektet Aalborg: Leder, medarbejdere, kolleger, brugere
InterGen: Leder, medarbejdere, Driftslader, Sygehus Enhed Viborg
Randers Ulandsværksted: Leder
DMR-U: Leder, konsulenter
MS: Tidl. Ansvarlig medarbejder
Udenrigsministeriet: Sagsbehandler
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