Strategi for Seniorhænder til Afrika og Asien – 2012-14

Strategi for ShAA – april 2013 til april 2014
Udgangspunktet for ShAA’s strategi er, at der er en række områder, det er vigtigt for
ShAA at arbejde med i de kommende 12 måneder. Vi skal fortsætte bestræbelserne for at
stabilisere organisationen. Der er behov for at ShAA i løbet af perioden får et lidt stærkere og bredere medlemsgrundlag, der gør det muligt at videreudvikle den aktive indsats
nationalt og internationalt. Vi skal fortsat sats på at ShAA, udover at være kendt af egne
og potentielle medlemmer, blive mere kendt i den del af den danske NGO-verden, der
beskæftiger sig med udviklings- og bistandsindsats i Africa og Asien. Derfor er det vigtigt fortsat at prioritere indsatsen på følgende områder:
- udvikling af information / kommunikation både blandt medlemmer og i offentligheden
- mobilisering blandt potentielle medlemmer
- organisatorisk og økonomisk stabilisering
- ShAA’s særlige ressourcer (medlems ressourcer)
- aktiv indsats nationalt og internationalt
- evt. samarbejdsaftale med relevante nationale NGO’ere

Udvikling af information og kommunikation
Der er især 3 informations og kommunikations elementer der skal arbejdes med:
o Medlems rettede informationer der giver det enkelte medlem aktuel information
om udviklingen af ShAA og viden om konkret indsats bl.a. via ShAA-Nyt, evt.
særligt aktuelle informationer samt andre medlemsrelaterede henvendelser.
o Potentielle medlemmer – via folder, pamflets, nyhedsbreve o.lign. informationer,
der er målrettet interesserede grupper og potentielle medlemmer, desuden skal der
arbejdes mere med direkte kontakt til disse. Etablering af Facebook side henvendt
til interesserede og mulige medlemmer.
o Offentlig information med henholdsvis generel og specifik information via hjemmeside, information til lokal-blade og magasiner f.eks. fagblade, kontakt til interesserede pressefolk, U-Landsnyt.dk o.lign. kilder til offentlig omtale af ShAA.
Konkret skal der udarbejdes flg.:
- Vedligeholdelse af præsentations materiale
- Nyhedsbrev hvert kvartal
- Løbende informationer til fagblade (målrettet)
- Løbende informationer til især lokalpressen (målrettet)
- Vedligeholde website
- Etablering af Facebook side

Mobilisering blandt potentielle medlemmer
Der skal fortsat arbejdes på at etablere kontakt til faggrupper der synes at være særlig interesseret i at være medlem af ShAA og dermed støtte ShAA’s formål. Hidtil har den
største interesse været blandt pædagoger, men der har alle steder været udtrykt stor interesse for idegrundlaget og den indsats ShAA allerede yder i Ghana. Det viser at der er
interesse for ideen og indsatsen med gode muligheder for at mobilisere medlemmer til
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ShAA også blandt andre faggrupper – det skal forfølges op i perioden. Dog synes det
fortsat at være det pædagogiske-sociale fagområde, der skal sættes ind overfor.
Den tidligere etablerede kontakt til BUPL’s pensionist sektion skal genoptages og der
skal tages kontakt til lokale BUPL pensionist grupper. Med udgangspunkt i at vi har fået
Pensionistsektionen for BUPL MidtVestjylland som kollektiv medlem, skal dette følges
op med initiativer overfor lokale BUPL persionist sektioner.
Kontakten til SL’s pensionist sektion skal følges op og det samme overfor pensionist
grupper i FOA (Fag og Arbejde). Det dog vigtigt at erkende at vi i ShAA fortsat har begrænsede ressourcer at sætte ind, hvorfor det er vigtigt at satse snævert og målrettet mod
afgrænsede grupper.
Det er vigtigt via ShAA-Nyt vedholdende at opfordre medlemmerne til at medvirke til rekruttering og udbredelse af ShAA’s indsats. Det er vores erfaring at forudgående bekendtskaber har i mange tilfælde vist sig at være et væsentligt incitament for interesse for
ShAA’s arbejde og en vigtig faktor for at tegne et medlemskab.
Konkrete tiltag:
- Der skal optages personlig kontakt til seniorsektioner og pensionist grupper i
BUPL med henblik på kollektivt medlemsskab.
- Initiativ til kontakt til SL’s og FOA’s pensionist sektioner bør fortsat tages.
- Lokale aviser skal kontaktes med henblik på at komme i større kontakt med potentielle medlemmer og udbredelse af ShAA
- Vi må fortsat forsøge at få etableret kontakt til interesserede journalister, der kan
vejlede i udbredelsen af ShAA’s idegrundlag og virksomhed.

Organisatorisk og økonomisk stabilisering
Stabilisering og fortsat udvikling af ShAA’s organisation er et højt prioriteret område i
perioden, men må nødvendigvis gå hånd i hånd med mobilisering og den offentlige informations indsats.
Organisatorisk stabilisering bør i første række gøres ved at fastholde det gode og respektfulde samarbejde i bestyrelsen, et samarbejde der har afsmittende virkning på mobiliseringen og interessen for at udvide medlemskredsen. Hvilket kan medvirke til at sikre en
større kreds, der dels støtter ved en mindre økonomisk håndsrækning via kontingentet,
dels er udtryk for at ShAA har berettigelse og er i stand til at tiltrække seniorer og endelig
understøtter de aktives indsats.
Konkrete tiltag:
- Fastholdelse af kontinuitet i bestyrelses arbejde
- Afholdelse af mindst 1 medlemsmøde i perioden evt. i forbindelse med et sammenfaldende arrangement
- Fortsat opkvalificeringer af bestyrelsens medlemmer f.eks. via deltagelse i CISU’s
kurser
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Økonomisk stabilisering er uløseligt forbundet med om det lykkes at få støtte fra fonde,
eller andre finansielle kilder indtil ShAA har nået et udviklingsniveau, hvor den almindelige driftsøkonomi er baseret på mere langsigtede løsninger. Derfor er en stabilisering
indtil videre afhængig af bestyrelsens og aktive medlemmers frivillige indsats.
Konkrete tiltag:
- indsats for at tilføre ShAA ekstern finansiel støtte bl.a. ved at opsøge mulige fonde og fremsende ansøgning.

ShAA’s særlige ressourcer (medlems ressourcer)
Det vil være vigtigt at have aktuel viden om erfaringer og ressourcer hos de ShAA medlemmer, der har tilkendegivet at de gerne vil inddrages i den del af virksomheden, der
sigter på konkret indsats i Africa og Asien. Men vi må erkende, at der i den nuværende
situation ikke er ressourcer til at prioriter dette, det betyder dog ikke, at der ikke fremover
skal arbejdes med dette.
Vi ville gerne, at der var muligheder for at medlemmer, der i større udstrækning ønsker at
medvirke ved aktiv nationalt støttearbejde eller andre former for indsats i henhold til
ShAA’s formål, havde mulighed for at gøre det. Men igen er det nødvendigt at forholde
os realistisk til den aktuelle situation. Vi vil derfor ikke her og nu være i stand til at udarbejde en form for katalog / ide guide i hvorledes individuelle medlemmer / grupper af
medlemmer kan støtte ShAA’s aktive indsats. Desuden skal der i mindre udstrækning være aktuel viden om hvilke medlemmer der kan trækkes på og i forhold til hvad.
Konkrete tiltag:
- registrering ”videns bank” over medlemmers ressourcer / erfaringer i forhold til
evt. udeplacering – hvilende opgave
- udarbejdelse af katalog / ide guide for national aktiv indsats – hvilende opgave
- etablering af oversigt over hvem, hvorfor og hvordan der kan trækkes på lokal
ressource personer – hvilende opgave

Aktiv indsats
Det er fortsat vigtigt at fremlægge forskellige muligheder for medlems aktiviteter, således
det enkelte medlem oplever at der er brug for denne, og at den aktive indsats har betydning for andre. Det er vigtigt at fortsætte støtteprojektet for bedstemødrene og deres børnebørn i Osu, Ghana. Men således at de involverede børnebørn får mest muligt ud af det i
forhold til uddannelse og bliver i stand til at klare sig selv. For bedstemødrene familierne
gælder at vi ikke kan (moralsk) afslutte støtten til dem, uanset hvorledes det går de børnebørn, der hidtil har været fokus. Vi er derfor indstillet på at fortsætte støtten til de børn
i familierne det aktuelt er vigtig at fastholde i deres uddannelses forløb.
Støtte projektet har i årene vist sig at være et væsentlig incitament for interessen for
ShAA, og det er i dag ikke blot et samlingspunkt, men også en læring for ShAA i at samarbejde med andre i 3.verden. Vi vil også i denne periode arbejde for at fastholde støtteniveauet via private donationer, salg af Ghanesiske materialer, postkort m.v.

3

Strategi for Seniorhænder til Afrika og Asien – 2012-14

Der arbejdes fortsat på at udvide det gode samarbejde med BUPL’s pensionist sektion til
også at omfatte et konkret udviklings projekt i Ghana. Desuden er dette samarbejde vigtig
for at kunne komme i forbindelse med andre pensionist grupper i både BUPL og andre
faglige organisationer.
Aktuelt er ShAA i en process med at udvikle et projekt samarbejde med Street Academy
(SA) som vi har haft kontakt og mindre samarbejde med siden 2006. I marts/april fremsendes ansøgning om økonomi til en færdiggørelses workshop i Accra medio 2013. I fald
vi får denne bevilling er hensigten at kunne fremsende ansøgning om et pilot projekt inden december, med henblik på et ½ til 1 års pilotprojekt i 2014. Under forudsætning vi
får bevilling til workshop vil det være vigtigt at forholde os til flg. konkrete tiltag:
- Søge yderligere økonomisk støtte til samarbejdet med SA Osu
- Udvidelse af samarbejde med BUPL’s pensionist sektion og evt. andre tilsvarende
senior- / pensionist sektioner fra de primære faggrupper
- Etablering af arbejdsgruppe med henblik på at etablere et frivillig program i første omgang i samarbejde med SA
- Etablering og stabilisering af kontakt til aktuel SA James Town

Samarbejdsaftale med relevant national NGO
Når der opstår mulighed for etablering af samarbejde med national NGO skal det følges
op. Samtidig skal vi fortsætte vores deltagelse i ASOS netværket – vi stiller os fortsat til
rådighed som koordinator for netværket. På baggrund af aftale – formentlig i forbindelse
med CISU’s generalforsamling 2013, tages stilling til hvorledes ASOS netværket fortsætter. Selvom ShAA aktuelt nedtoner informationer om at være udsendende NGO, er det et
væsentligt element i et muligt samarbejde med SA.
Konkrete tiltag:
- fastholde kontakter til lignende bistands- og udviklings NGO’ere
- etablering af samarbejde med national NGO med lignende formål
- fortsat aktiv deltage i ASOS netværket
- aktiv deltagelse i CISU’s arrangementer
Vedtaget på landsgeneral forsamling 09.03.13
Se også ShAA’s hjemmeside: www.shaa.dk
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