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Hjælp til selvhjælp
Hvert år sendes milioner af kroner til
verdens fattigste, men hvordan bliver disse
penge bedst udnyttet? Det er vigtigt med en
langsigtet løsning, og vi mener, at denne
løsning er “hjælp til selvhælp”. Hjælp til
selvhjælp giver netop befolkningen en
mulighed for at redde dem selv ud af
fattigdommen, og på den måde være
uafhængig af udviklingsbistanden. Det er
ikke nok blot at sende penge til fattige
områder. Det er vigtigt, at befolkningen lærer
at blive selvforsynende og bruge deres penge
med omtanke. Det nytter ikke noget, hvis de
blot bruger pengene til at opfylde kortsigtede
behov, de skal derimod lære at investere i
midler, som kan give dem mad på bordet
hver dag. Vejen frem er, at vi bidrager med
rådgivning og inspiration. Dette er et af
Mellemfolkeligt samvirkes fokuspunkter i
deres hjælp for at skabe lighed og bekæmpe
fattigdom. Initiativet “People4Change” har
formålet, at man på tværs af sociale,
kulturelle og nationale grænser kan
samarbejde og herved skabe en mere
retfærdig verden. Det er professionelle
rådgivere fra udviklede lande, men også
foregangsbilleder fra andre udviklingslande,
som kan inspirere og engagere mennesker til
s e l v s t æ n d i g t a t t a g e a n s v a r. D i s s e
inspiratorere er altså folk med en praktisk
udviklingserfaring.

Mellemfolkelig samvirke skaber gennem
rejseprogrammet “Global Contact” en
mulighed for, at unge og ældre fra fx
Danmark kan udleve deres drømme om at
gøre en forskel. Hvert år sendes der 1000
hjælpesomme sjæle til fattige områder, som
via direkte kontant med mennesker tager
ansvar for de globale problemer.
Vi har derfor udviklet en trappemodel, som
kan illustrere, hvor man kan skal starte med
at investere, og hvordan man derefter kan
udvikle sin levestandard:
For at en landmand kan tjene penge
skal have nogle afgrøder og marker.
Når landmanden har tjent nogle
penge efter sin høst, skal pengene
bruges på basale nødvendige
beklædning som sko. Sko er et eksempel på et
tekstil, som fremmer effektiviteten, og som
gør, at landmanden nemmere og hurtigere
kan lave sit arbejde.
Det næste landmanden skal købe, når
han har tjent penge på sin høst er bedre
redskaber, som fremmer effektivitet og
produktets kvalitet. Det kunne fx være
en skovl.

Med bedre redskaber og flere
penge, har landmanden råd til at
købe større maskiner, som kan
forarbejde jorden og sikre en større høst i
fremtiden. Han kan nu komme længere
omkring og kan derfor tilkøbe mere jord.
Nu har landmanden effektiviseret
sin høst og udvidet sine marker,
hvilket resulterer i at hans
forretning vokser. Det medfører, at han køber
en større gård/virksomhedsområde, og at
han har en større høst så mere kan sælges, og
oplagres.
Det medfører, at han har brug for
flere hænder i marken, og han
ansætter derfor arbejdere til at hjælpe
sig. Nu begynder hans virksomhed at
hjælpe andre familier, via arbejdspladser og
en løn.
Nu har han skabt sin egen
virksomhed med ansatte og er derfor
ikke afhængig af sine børn. Oveni
det tjener han nok penge til at kunne
uddanne sine børn. Hans børn kan derfor
starte i skole, og opnår et helt andet
udgangspunkt i livet end sine forældre. Det er
igennem uddannelse vi kan stoppe fattigdom!

