
At holde i hånd 

 
Offentliggjort den 23. juli 2012 som blogindlæg på 

www.u-landsnyt.dk/blog/51/at-holde-i-h-nd  
 

 

For mange af vort lands u-landsengagerede er ord ikke nok. 

 
I ugen efter Sankt Hans var jeg til kræmmermarked tre steder i Himmerland med Genvej til 

Udviklings blandede u-landhandel, håndværksprodukter fra Niger, Burkina Faso, Mali og Togo. Jeg 

nød at være blandt de mange himmerlændinge og sende signaler om kreativitet og handlekraft hos 

menneskene i nogle af verdens allerfattigste og skrøbeligste lande, komme i snak og bl.a. fortælle 

om, hvorfor USA’s konkurrenceforvridende støtte til egne bønder gør det så frygtelig svært for 

vestafrikanere at leve af bomuldsdyrkning. 

 
Jeg kunne ikke have stået så meget som et minut i hverken Øster Hurup, Als eller Farsø, hvis jeg 

ikke havde haft varerne med. Det ligger ikke til mit højreben kun at snakke og dele foldere ud. Jeg 

er ikke alene om at have det sådant, at solidaritet helst skal kunne holdes i hånden. For mig blev det 

et lillebitte hjørne af den bæredygtige handel. For ganske mange, fordelt på omkring 130 danske 

organisationer, blev det aktiviteter finansieret af renoverings- og forsendelsesbevillingen, fysisk 

arbejde med at indsamle, istandsætte og afsende brugte effekter såsom cykler, hospitalsudstyr, 

haveredskaber mv. 

 
Ifølge http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/19-06-12/gr-sr-dder-opr-rte-over-usikker-fremtid-penge-til 

er Mellemfolkeligt Samvirke stoppet med at administrere denne bevilling, men skriver i sin 

pressemeddelelse http://www.ms.dk/sw209830.asp:  

 

”MS ønsker fortsat at samarbejde med den underskov af engagerede folkelige organisationer, der 

udgør brugerne af forsendelsesbevillingen, hvoraf en del er medlemmer af MS. Disse organisationer 

viser et prisværdigt engagement i kampen mod fattigdom, og MS håber at udvikle et samarbejde 

med dem fremover om oplysnings- og kampagnearbejde i Danmark.” 

 

Det er ca. 2.000 aktive mennesker, det handler om; men jeg tror ikke, MS skal regne med dem til 

oplysning og kampagner, hvis de pågældende hellere vil have sved på panden samt olie og snavs 

under neglene.  

 

Med sin afvisning af at administrere renoverings- og forsendelsesbevillingen spiller MS hasard med 

den brede opbakning i den danske befolkning omkring samarbejdet med udviklingslandene. Det 

betyder ret ofte noget for hvert enkelt menneskes positive tilslutning til dette samarbejde, om man 

personligt kender nogen, der er aktiv i en udviklingssammenhæng. ”Udvalget for Genbrug til Syd” 

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/19-06-12/gr-sr-dder-opr-rte-over-usikker-fremtid-penge-til gør 

netop opmærksom på, at renoveringsbevillingen involverer borgere, foreninger og virksomheder, 

med andre ord mennesker, hvis samlede antal løber op i måske snarere hundredtusinder end 

titusinder. 
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Hvis ikke en anden organisation overtager administrationen af bevillingen, vil de ca. 2.000 centrale 

aktører i bevillingens anvendelse – det vil sige ca. en femtedel af de regelmæssigt aktive u-

landsengagerede – sandsynligvis overgå til at være passive og frustrerede, når nu de fine folk i 

København ikke synes, den håndgribelige indsats passer ind i de forkromede strategier. Og deres 

reaktioner vil smitte af på deres førnævnte brede vifte af kontakter. 

 

MS formulerer sig, som om hver eneste renoveringsindsats nærmest skulle modarbejde en 

rettighedsbaseret tilgang. 

  

Denne tilgang er i udgangspunktet fornuftig. De enkelte Syd-organisationer skal IKKE bare klynge 

sig en enkelt partner i Nord og så satse på, at deres lykke er gjort, jf. http://www.u-

landsnyt.dk/blog/51/jeg-har-fanget-mig-en-hvid - de må opmuntres til at finde sammen med andre 

Syd-organisationer, tage del i det politiske liv og gøre krav gældende.  

 

Men hvorfor kan de Syd-organisationer, der modtager renoverede effekter fra Danmark, ikke være 

lige så effektive i sådanne kampe som dem, der modtager penge til at holde 

kapacitetsopbygningskurser og den slags for? Det skylder MS en virkelig holdbar forklaring på, 

ikke mindst i betragtning af, at MS har valgt at gamble med den generelle folkelige opbakning til 

udviklingssamarbejdet.  
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