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Kampen om bidrag til u-lande øges massivt
Bistandsorganisationer frygter nye regler, der voldsomt vil øge konkurrencen om at få danskere til at give penge til nødhjælp og udvikling
Af Henrik
Hoffmann-Hansen
hoffmann@k.dk

Der bliver konkurrence som
aldrig før om at få danskerne
til lommerne for at bidrage til
udvikling i fattige lande.
På landets gågader vil man
møde endnu flere såkaldte
facere, som forsøger at få forbipasserende til at at forpligte sig til at støtte de gode formål.
Det bliver konsekvensen af
et nyt regelsæt for statens
samarbejde med bistands- og
udviklingsorganisationerne,
som gradvist sættes i værk
fra nytår og tre år frem.
Ændringerne indebærer
blandt andet, at mange flere
organisationer får en rammeaftale med Danida. Med en
rammeaftale får en organisation friheden til bestemme,

hvordan bistandspenge fra
staten skal bruges over en
fireårig periode – men der
følger også et væsentligt
modkrav med: Nemlig at
organisationen skal have
”folkelig forankring”.
Det forstås sådan, at den
selv skal finansiere noget af
sit arbejde med kontingenter,
indsamlede penge, genbrugssalg og lignende.
Hidtil har kravet været, at
en rammeorganisation skal
finansiere 10 procent selv,
men fra nytår hæves kravet
til det dobbelte, nemlig 20
procent. For de 15 procents
vedkommende kan organisationerne dog indregne støtte
fra andre samarbejdspartnere som for eksempel EU eller
internationale søsterorganisationer.
Men samtidig øges antallet
af rammeorganisationer fra

de nuværende seks til 18 om
tre år.
De nuværende rammeorganisationer er Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Care
Danmark, Ibis, Red Barnet og
Mellemfolkeligt Samvirke.
Planen om at øge antallet
af rammeorganisationer bekymrer generalsekretær Henrik Stubkjær fra Folkekirkens
Nødhjælp. Blandt andet fordi
man risikerer at ”spilde” flere
penge på konkurrencen om
at samle flest penge ind.
”Når 18 organisationer skal
ud at skaffe egenfinansiering
på det danske marked, vil vi
alle kunne mærke det. Flere
organisationer vil være nødt
til at investere i at opbygge
indsamlingsafdelinger,” siger
han.
”Det er fint nok, at vi skal
vise folkelig forankring, men
jeg synes bare, man burde

WW Kakofonien af

indsamlinger vil helt
sikkert vokse, og det
er da noget, vi ser på
med bekymring.

Lars Udsholdt, sekretariatsleder hos Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

måle det på andet end på evnen til at samle penge ind.”

En af de organisationer, som
gerne vil have en rammeaftale med Danida, er Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U. Den er ligesom
Danske Handicaporganisationer og Dansk Ungdoms

Fællesråd en paraplyorganisation, som skal kanalisere
den offentlige støtte videre til
sine egne medlemsorganisationer.
Sekretariatsleder Lars Udsholdt fra DMR-U er enig i, at
konkurrencen om indsamlingskronerne kan blive hård.
”Der vil komme flere indsamlere på gågaderne. Kakofonien af indsamlinger vil
helt sikkert vokse, og det er
da noget, vi ser på med bekymring,” siger Lars Udsholdt.
Den katolske bistandsorganisation Caritas’ generalsekretær, Jann Sjursen, glæder
sig dog over de nye regler,
fordi de giver større frihed til
at planlægge hjælpe- og udviklingsaktiviteter i udviklingslandene. Og mulighed
for at gøre det over flere år.
Caritas er blandt dem, der

gerne vil være rammeorganisation.
”De fleste organisationer
samler allerede i forvejen
penge ind, og jeg synes, det
er naturligt at stille krav om
en vis egenfinansiering, hvis
man skal have del i offentlige
midler. Og ingen bliver tvunget til at blive en rammeorganisation,” siger han.

Alle bistandsorganisationerne peger på, at ændringer
i systemet også er en spareøvelse for udenrigs- og udviklingsministerierne.
Hidtil har man haft en masse administrativt bøvl ved at
skulle vurdere ansøgninger
om støtte til enkeltprojekter i
udviklingslandene, men den
opgave får rammeorganisati-

Penge med mening
33Julen er hjerternes og gavernes fest – for
almennyttige og kirkelige organisationer er
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onerne nu selv. De skal til
gengæld underkaste sig
skrap kontrol af, hvordan
pengene bruges.
Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) deler for så
vidt organisationernes bekymring for, om der nu bliver
brugt mange flere midler på
at indsamle penge. Og at der
dermed måske bliver færre
penge til det egentlige – udvikling.
”Men jeg håber, at organisationerne bliver meget bedre
til at samarbejde og koordinere deres indsamlinger. Jeg
håber, at de vil være meget
innovative,” siger Christian
Friis Bach.
Han mener, at det nye system vil føre til, at den udviklingsbistand, der kanaliseres
gennem organisationerne,
bruges mere effektivt og langsigtet end i dag.
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Succes på arbejdsmarkedet er vores eget ansvar
Navnlig unge bebrejder ikke længere samfundet, men sig selv, hvis de står uden job. Det betyder større kynisme, men også mere handling, mener forskere
Af Marie Louise
Hagemeister
hagemeister@k.dk

Hvis fyringssedlen kommer,
eller det ikke lykkes at få et
job, er det ens egen skyld.
Sådan tænker langt de fleste danskere i dag – især de
unge, selvom virkeligheden
er, at der er krise, og 165.500
mennesker står uden arbejde. For i dagens Danmark er
man sin egen lykkes smed, og
hvis man ikke formår at slå
igennem på arbejdsmarkedet, er det ikke samfundets

skyld. Danskerne er nemlig
blevet individualister i sådan
en grad, at vi ikke længere
dækker os ind under kollektive vilkår, siger flere forskere.
På Center på Ungdomsforskning kan de mærke det
hos de unge studerende, som
gør alt for at ruste sig til arbejdsmarkedet og den fremtidige karriere ved at have gode
studiejob, rejse udenlands og
lave frivilligt arbejde. Det siger lektor Camilla Hutters:
”Mange af de unge mener,
at de må tage sagen i egen

ISLANDSREJSE

hånd, hvis de skal have et
job, når de er færdige. Og
hvis det så ikke lykkes, er det,
fordi de ikke har gjort det
godt nok, og ikke fordi der er
krise. I 1980’ernes kriseramte
Danmark betragtede de unge
det i højere grad som et kollektivt vilkår, som de alle
måtte forholde sig til. Dengang handlede det ikke om
ens egen formåen, hvis man
blev valgt fra.”

Det er et billede, som studenterpræst på fagene teologi,
jura og samfundsfag i Køben-

havn Stefan Lamhauge Hansen genkender. Han har været studenterpræst i 14 år, og
især inden for de seneste tre
til fem år har han kunnet
mærke et stadig større krav
til de unge. Både fra dem selv
og fra studiets side.
”Studievejlederne og erhvervsvejlederne opfordrer
de studerende til at være bevidste om, hvilken retning de
specialiserer sig i. Samtidig
med at de råder dem til at finde et studierelevant arbejde,
lønnet eller ulønnet, så cv’et
fremstår stringent, og de er

bedre rustet til at komme ud
på arbejdsmarkedet. Og det
er nogle råd, de studerende i
høj grad tager til sig – de betragter det som et vilkår og et
krav, som de må leve op til.
Konsekvensen er øget stress,
hvis de ikke formår at indfri
kravene.”
Ifølge forskningschef Marianne Levinsen fra Center for
Fremtidsforskning skyldes
det, at tilfældighed er overset
i den tid, vi lever i:
”Man overlader ikke længere noget til tilfældighederne.
I dag planlægger man sit liv

og profilerer sig selv. Man gider ikke dem, der bare laller
rundt. Så hvis man ikke slår
igennem på arbejdsmarkedet, er det ikke alle mulige
andres skyld, men ens egen.
Det positive er, at mange nu
vågner op af tornerosesøvnen. Dengang det gik godt,
tænkte man, at det hele skal
nok gå, og alting sker af sig
selv. Men ulempen er, at der
sker et udskillelsesløb mellem de ressourcestærke og de
ressourcesvage. For det kræver jo meget hele tiden at
profilere sig, og det er måske
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ikke alle, der er i stand til
det.”

Og det er med til at skabe en
kynisme i vores samfund,
mener professor ved institut
for kulturvidenskaber på
Syddansk Universitet Johannes Nørregaard Frandsen.
”Hvis ikke man er i stand til
at realisere sig selv, er man
udenfor – man er en ligegyldighed. Og i dag er kynismen
stærkere end nogensinde.
Arbejdsidentitet har altid betydet meget for danskerne,
men i dag er den blevet til en

karriere-identitet, hvor vi hele tiden skal være i stand til
at bevæge os og realisere os
selv. Der er ikke længere den
samme valør i at sige, at man
har været ansat det samme
sted i 20 år. I dag skaber det
respekt at sige, at man er på
vej videre. Vi gør nemlig karriere i dag, men det kan jo
blive et problem i krisetider
– for der falder man måske
igennem, og hvad er man
så?”.
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