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Den kraftige reduktion af renoverings- og forsendelsesbevillingen bygger på mangelfulde 

overvejelser om, hvordan man styrker civilsamfundet ude og hjemme. 
 

Efter i mange år at have haft hjemme hos Mellemfolkeligt Samvirke administreres renoverings- og 

forsendelsesbevillingen nu om dage af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, på hvis hjemmeside 

- http://www.dmru.org/ - man kan læse, at der kan forventes omkring 50 bevillinger pr. år, en 

reduktion til en fjerdedel af det hidtidige niveau. 

 

At sætte brugte effekter i en brugbar stand og sende dem til en partner i Syd er åbenbart ikke i høj 

kurs for tiden – man kunne ellers få den tanke, at genbrug kunne sende et signal om 

ressourcebevidsthed til mennesker i de varme lande, som ofte går rundt og tror, at vi europæere 

dyrker en brug-og-smid-væk-kultur uden hæmninger, og at det er finkultur at efterligne fråseriet. 

 

Derudover har vi i Emmaus-Bevægelsen gjort os erfaringer omkring forsendelser af brugte effekter, 

der også kan pege på andre perspektiver. 

 

Siden 1975 har Vestsahara været besat af Marokko, og på grund af Marokkos Kong Mohammed 

den Sjettes mange varme venskaber med europæiske kongelige og andre vigtige personer (og 

sikkert også på grund af noget med økonomi) er der ingen udsigt til, at besættelsen ophører, jf. 

http://www.u-landsnyt.dk/blog/51/villys-visioner. Dermed må ca. 165.000 saharawier på ubestemt 

tid henslæbe tilværelsen i flygtningelejre i Algeriet. Så er det jo godt, de har svenske 

solidaritetsorganisationer, ikke mindst Emmaus Stockholm, til at sende containere med brugt, men 

brugbart tøj og brugte, men brugbare sko, de kan gå i. Forsendelserne støttes af SIDA, som svarer 

til DANIDA. Dette er interessant, i og med at DANIDA ikke finansierer forsendelser af tøj, sko og 

tekstiler – ja det vil sige, der kan gøres undtagelser omkring sengetøj, sportstøj og hospitalskitler og 

–uniformer, når der sendes udstyr til skoler og hospitaler. Situationer som saharawiernes forholder 

den danske renoverings- og forsendelsesbevilling sig slet ikke til. 

 

Det såkaldte civilsamfund, som DANIDA og en lang række mere eller mindre private 

organisationer, især danske, snakker utrolig meget om, beskrives ofte som det, der hverken er stat 

eller marked. Men markeder i den rent fysiske forstand er en ganske betragtelig del af 

civilsamfundet – man handler ikke bare, man snakker også. Og eftersom meget af snakken ikke har 

direkte relation til køb og salg, må samværet på markedspladser ud fra førnævnte definition regnes 

med til civilsamfundet.  

 

Se bare på vort eget land – et stort udsnit af befolkningen tilbringer en væsentlig del af deres tid i 

genbrugsbutikker, på loppemarkeder og kræmmermarkeder. Og selv om mange kommer der både 

som købere og sælgere, spiller det sociale uden tvivl en betydelig rolle. 

 

Emmaus International, arbejder i stor stil med at sende containere med brugte effekter fra 

europæiske medlemsorganisationer til tilsvarende i Latinamerika og Afrika, for at hjælpe 

organisationerne i Syd med at skaffe sig indtægter, men så sandelig også for, at der kan opbygges 

brede vifter af kontakter til mennesker og foreningsliv i lokalsamfund og på tværs af disse.  

http://www.u-landsnyt.dk/
http://www.dmru.org/
http://www.u-landsnyt.dk/blog/51/villys-visioner


 

I Chile under Pinochets diktatur i 1970'erne og 1980'erne var loppemarkeder i Emmaus-regi - med 

tøj fra organisationer i Europe, herunder fra nu hedengangne Emmaus-Klunserne i Århus - en af de 

få muligheder for at omgås forsamlingsforbudet.  

 

Den mulighed blev udnyttet, også af tidligere og fremtidige civile politikere. Folk fik talt sammen, 

folk holdt modet oppe hos hinanden. Det er sandsynligt, at dette bidrag til civilsamfundsopbygning 

- på det mentale plan og på den lange bane - medvirkede til at komme af med diktaturet. 

     

Endnu et aspekt omkring arbejdet med brugte effekter er, at sådanne aktiviteter gennem årene har 

mobiliseret titusindvis af mennesker i Danmark, som måske ellers ikke ville være blevet engageret i 

udviklingssamarbejdet. Ved at afvise et stort antal ansøgninger til renoverings- og 

forsendelsesbevillingen siger det officielle Danmark (= de fine folk i København) til et femcifret 

antal mennesker: ”Det, du kan, har vi ikke brug for i den hellige hensigt!” 

 

Med en sådan manøvre svækker man den folkelige opbakning til udviklingssamarbejdet.  


