Spar ikke på udviklingsbistanden
Vi er repræsentanter for 40 danske u-lands foreninger, der alle består af medlemmer med
dansk baggrund og medlemmer med baggrund fra udviklingslande i Afrika og Asien.
Via den DANIDA støttede ordning GTS, Genbrug til Syd, bliver der hvert år sendt brugt
renoveret udstyr indsamlet i Danmark til skoler, hospitaler, børnehjem, landbrugsprojekter
m.m. til en bred vifte af udviklingslande i Afrika og Asien. I regeringens kommende
finanslovsforslag vil Genbrug til Syds budget blive beskåret med ca. 26% fra 12. mio kr.
til 8,3 mio kr.
Vi er alle foreninger hvis medlemmer i deres fritid, frivilligt og ulønnet indsamler brugt
udstyr fra offentlige institutioner, private firmaer og lokalsamfund i Danmark til vores
partnere i udviklingslandene. Udstyret bliver kontrolleret og istandsat på regionale
renoveringscentre.Vi er en del af civilsamfundet i Danmark. Vi har en tæt kontakt og
besøger vores partnere i udviklingslandenes civilsamfund. Det udstyr vi i containere
sender af sted er en del af en langsigtet udviklingsstrategi, som vi har udviklet i
samarbejde med vores samarbejdspartnere i u-landene og GTS, Genbrug til Syd.
GTS, der ligger i Dansk Missions Råds Udviklingsafdelings regi, får sine midler til
forsendelse af udstyr fra DANIDA.
DANIDA og GTS stiller kvalitetskrav til det udstyr vi sender. For at få en bevilling til
forsendelse af f.eks. undervisningsmaterialer, computere og møbler til skoler,
hospitalsudstyr og handicaphjælpemidler, værktøj, landbrugsredskaber, fiskeriprojekter,
symaskiner, o.s.v. skal det være dokumenteret, at udstyret bidrager til:
1. Bekæmpe fattigdom og understøtte marginaliserede grupper
2. At det er udviklingsorienteret
3. At vi understøtter civilsamfundet i det pågældende land/område
4. At det bygger på et stærkt partnerskab og at det styrker vores partners kapacitet
Vi kan dokumentere, at vi leverer et meget stort bidrag til udviklingen i
”nærområderne” i Ulandene. Fra den enkelte landsby, den enkelte marginaliserede
befolkningsgruppe, kvinder, gadebørn, klynger af skoler, hospitaler, sundhedsklinikker,
udviklingen af det lokale landbrug og den lokale produktion og ikke mindst understøttelse
og styrkelse af de lokale civilsamfund.
Gennem vores aktiviteter over hele Danmark bidrager vi desuden til, at der i lokalsamfundene herhjemme bliver udbredt et større kendskab til forholdene i u-landene og til
langsigtet bistands- og udviklingspolitik. Vel at mærke på en meget konkret og forståelig
måde.
Derfor synes vi, at det er et helt forkert signal, når regeringen nu lægger op til at lave en
26% besparelse på Genbrug til Syds i forvejen meget beskedne budget fra de nuværende
12 mio til kun ca. 8,3 mio.kr. Nytteværdien af de udviklingsprojekter, som vi i samarbejde
med vores partnere i u-landene skaber er meget, meget stor i forhold til de meget beskedne
12 mio. kr. der nu finansiere Genbrug til Syd ordningen. Der er absolut ingen humanitær
eller udviklingsorienteret gevinst ved at nedskære GTS. Tværtimod.
Vi vil meget gerne uddybe foreningernes synspunkter, præsentere case stories og fortælle
om de aktiviteter og de resultater vi har opnået og de værdigrundlag, som vi arbejder ud
fra på et personligt møde.
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