Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People

UFF-Humanas årsrapport for 2016
Hovedaktivitet væsentligste aktiviteter
UFF-Humanas hovedaktivitet er indsamling af og handel med brugt tøj. Med denne
indtægtsskabende aktivitet finansierer foreningen sine 3 væsentligste formålsbestemte aktiviteter:
1. Ulandshjælp. Støtte til mennesker i udviklingslande med opfyldelse af grundlæggende
behov. Støtte såvel i form af penge som af materialer, service eller arbejdsindsats.
2. Miljøforbedring. Vi ønsker at beskytte og forbedre det naturlige miljø. Gennem erhvervs- Phd,
Code of Conduct for indsamlere, ”The Nordic textile reuse and recycling commitment” m.fl.
projekter arbejder vi for en mere bæredygtig og miljøansvarlig praksis i tøjindsamlingen og
større gennemsigtighed og dokumentation af tøjets vej fra indsamlingscontainer til
projektstøtte.
3. Oplysning om forholdene i udviklingslande og om miljøforhold. Arbejdet omfatter bl.a. egen
hjemmeside, trykte oplysningsmaterialer, foredrag og andre oplysningsaktiviteter (f.eks.
HOPE-indsamlingen), bidrag til oplysning via andres informationskanaler samt deltagelse i
fælles oplysningsarbejde / -kampagner, f.eks. med Globalt Fokus, CISU og Verdens Bedste
Nyheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
I 2016 indsamlede UFF-Humana 2.115 tons brugt tøj, sko og tekstiler, en stigning på 419 tons fra
2015. Denne udvikling skyldes især indgåelse af samhandelsaftale med forsyningsvirksomhed vedr.
tøjindsamling fra 9 store genbrugspladser i København og samarbejde med sociale projekter i
København om indsamling af brugt tøj. Der er med igangsættelsen af Miljøstyrelsens strategi for
affaldsforebyggelse, Danmark uden affald II, kommet fornyet interesse for de gavnlige
miljøpåvirkninger ved indsamling og genbrug af tekstiler. Flere kommuner og forsyningsvirksomheder
reagerer ved at kræve ejerskab over det brugte tøj. Ofte udbydes indsamlingen af tøjet derefter til
andre aktører i området; pris er indtil videre en dominerende parameter i disse udbud.
Aftalerne med forsyningsvirksomhed, sociale projekter og Kommuner indebærer, at UFF-Humana
betaler for tøj indsamlet herfra. Ved slutningen af 2016 betalte UFF-Humana for 1/3 af alt tøj, som
foreningen modtager. Tendensen er, at en voksende del af indsamlingen af tøj, sko og tekstiler sker
mod betaling.

Indtægtskabende aktiviteter
UFF-Humana har 2 indtægtsskabende aktiviteter, tøjindsamlingen og HOPE-kampagnen, og har
herudover mindre indtægter fra CISUs oplysningspulje, Tipsmidlerne og medlemskontingenter.
I 2016 var indtægterne ved indtægtsskabende aktiviteter i alt t.kr. 10.451.
Resultat før finansielle poster var i alt t.kr. 2.209

Gennemførte indsamlinger
UFF-Humana solgte HOPE-aviser til støtte for AIDS-bekæmpelsesprojektet HOPE i Zimbabwe.
Resultatet af kampagnen blev i alt kr. 235.609. Denne kampagne er godkendt af Indsamlingsnævnet,
og foreningen aflægger separat regnskab herfor.
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Modtagne, men endnu ikke anvendte bevillinger
I 2016 modtog foreningen kr. 25.000 fra CISU til en oplysningskampagne om Verdensmålene.
Oplysningsaktiviteten går i gang i 2017.

Formålsbestemte aktiviteter
Ulandshjælp
Det er nemt at forstå: Når andre mennesker lider nød, skal vi hjælpe. Fordi vi kan. Og fordi det er
dét, mennesker gør: Står skulder ved skulder, når livet er hårdt. I UFFs unge dage gjaldt det
”Bekæmp Apartheid”, og det gjorde vi med brugt tøj, mursten og proteinkiks. Apartheid er der ikke
længere, men der er stadig brug for at stå skulder ved skulder. Nu gælder det brugt tøj, mere og
bedre uddannelse, sundhed og trivsel, ligestilling mellem kønnene, begrænsning af global
opvarmning, bæredygtig energi, fødevaresikkerhed, partnerskaber, ja i det hele taget at arbejde i
forhold til at opnå FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.


Fra tøjindsamlingen har UFF-Humana doneret i alt kr. 802.363 til projekter i Zimbabwe og Guinea
Bissau. Kr. 270.933 er doneret til projektet HOPE Bindura, Zimbabwe, og kr. 260.496 er doneret
til HOPE i Harare. Donationer til HOPE projekterne er bl.a. brugt til oplysning om sundhed og
familieplanlægning samt til kampagner for bekæmpelse af HIV/AIDS på arbejdspladser, blandt
skolelærere, unge mennesker, gravide m.fl. Kr. 67.733 er doneret til Farmers Clubs Masvingo.
Zimbabwe. Pengene er blevet brugt til at afholde kurser for bønderne i projektet, introducere
nye afgrøder, dyrkningsmetoder m.m. I Guinea Bissau har projektet Farmers Clubs Oio – Rural
Energy modtaget i alt kr. 135.467 til at forsætte arbejdet med flg. fremskridt: At uddanne bønder
i anvendelse af vedvarende energi som f.eks. solceller, hjælp til forarbejdning af afgrøder,
introduktion af nye afgrøder og dyrkningsmetoder, alfabetiseringskampagner samt drift af
landsbycentre. Derudover har UFF-Humana betalt 67.734 kr. for medlemskab af Federationen
Humana People to People til serviceydelser mht til projektstøtte, informationsmateriale,
økonomiske spørgsmål m.m.



HOPE kampagnen resulterede i et overskud på kr. 235.609 til bekæmpelse af epidemier i
Zimbabwe. En indsamling til træplantning i Zimbabwe gav kr. 28.299



Gennem puljen Genbrug til Syd har UFF-Humana sendt 2 skibscontainere til ADPP i GuineaBissau med skolemøbler, computere, cykler, hospitalsudstyr m.m.

Miljøforbedring
Inden for de seneste år har potentialet for ressourcebesparelser og miljøforbedring i forbindelse med
genbrug af tekstiler fået statens, kommunernes og erhvervslivets interesse, og i den forbindelse er
mange nye initiativer sat i værk. UFF-Humana ønsker at passe godt på vores naturlige miljø og
bidrager derfor til udveksling og udvikling af erfaringer og viden, der fremmer bæredygtig udvikling.
Foreningen arbejder for dette formål på flere måder:


UFF-Humanas tøjindsamling er en miljøforbedringsindsats i sin egen ret. Hvert stykke tøj,
der genbruges, repræsenterer en miljøforbedring. Ifølge Forbrugerrådets blad TÆNK (0911-2015) bruges i gennemsnit 1 kilo kemikalier og 350 liter vand til produktion af et kilo
færdigt tekstil. Hvis halvdelen af det tøj, som UFF-Humana indsamlede i 2016, erstattede
produktion af nyt tøj, svarer det til en besparelse på over 1.000 tons kemikalier og 370
millioner liter vand.
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Formålsbestemte aktiviteter (fortsat)


Foreningen arbejder med erhvervs Phd’en ”Miljøvurdering ved indsamling, genanvendelse
og bortskaffelse af tøj og tekstilaffald” i samarbejde med DTU. Ét af projektets mål er at
bidrage med indsigt og dokumentation om genbrugsbranchen og miljøeffekten af genbruget
af tekstiler med det formål at skabe større viden og tillid hos forbrugerne, således at de
afleverer deres tekstiler korrekt.



UFF-Humana er som endnu eneste indsamler i Danmark testet i projektet ”The Nordic textile
reuse and recycling commitment”, startet på initiativ af Nordisk Ministerråd. Projektet skal
bl.a. etablere en frivillig certificeringsordning for tøjindsamlere med det formål at mindske
miljøpåvirkningen af tekstilforbrug og at styrke konkurrenceevnen for Norden ved at øge
genbrug og genanvendelse af tekstiler i Nordiske lande. UFF-Humana har været med i
projektet fra starten.



UFF-Humana arrangerede igen i 2016 vidensdelingsbesøg på en tøjsorteringscentral i
Litauen. I besøget deltog bl.a. repræsentanter fra ARC, Københavns Kommune og
DAKOFA.

Oplysning


UFF-Humana fik i december 2015, 25.000 kr. fra CISUs oplysningspulje til en fotoudstilling,
der fortæller om de nye Verdensmål. Udstillingerne blev vist på biblioteker og skoler i sidste
halvdel af 2016. I 2016 deltog UFF-Humana for 7. gang i kampagnen ”Verdens Bedste
Nyheder”, med 80 frivillige i 18 byer.



UFF-Humana arrangerede besøg af projektleder Majecha Ruzvidzo fra HOPE Harare og
frivillig i HOPE Bindura, Tinotenda Chinyani, til en foredragstourné i Danmark.

Økonomiske forhold i øvrigt
Foreningen ejer ikke fast ejendom, men anvender lejede lokaler (lager, kontor).
Udstyr til indtægtsskabende virksomhed / tøjindsamling, såsom tøjindsamlingscontainere og
varebiler, er dels ejet af foreningen, dels leaset.

Andel af administrationsomkostninger o.l.
Foreningen har i regnskabsåret anvendt 4% af indtægterne på administrationsomkostninger og
ikke-fordelte fællesomkostninger. Sidste år var administrationsprocenten 5%. Det er foreningens
målsætning at have en administrationsprocent, der ikke overstiger 6%.

Egenkapitalens størrelse i forhold til planlagte aktiviteter
Foreningen tilstræber at bruge sit økonomiske overskud til de formålsbestemte aktiviteter. Egenkapitalen bør
have en beskeden vækst.
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Usædvanlige forhold
Foreningen besluttede i slutningen af 2016 at anvende en ny regnskabsopstilling. Den nye regnskabsopstilling, som anbefales af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, vil gøre det enklere at
sammenligne UFF-Humanas regnskaber med andre organisationers regnskaber. Dette vil yderligere bidrage
til at skabe større gennemsigtighed i og viden om indsamlingsorganisationers økonomiske forhold. Den nye
regnskabsopstilling betyder f.eks., at man kan se, hvor meget UFF-Humana har brugt på hver af sine 3
formålsbestemte aktiviteter, ulandshjælp, miljøforbedring og oplysning.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke usikkerheder ved indregning og måling. Alt tøj, sko og tekstiler, som UFF-Humana indsamler,
vejes på industrivægte og videresælges efterfølgende.

Medarbejdere
Arbejdet med UFF-Humanas hovedaktiviteter udføres af ansat, lønnet personale. En væsentlig del af
foreningens indtægter anvendes derfor til lønninger. Også ulønnede frivillige deltager i foreningens arbejde,
men det er overvejende i forbindelse med kampagner som ”Verdens Bedste Nyheder” og salg af HOPEaviser. UFF-Humana anser jobskabelse som et af sine aktiver. Vores personale er en alsidig gruppe, flere har
personlig erfaring som ulandsfrivillig i Afrika eller Indien og udfører derfor arbejdet med stor indsigt og
ansvarsfølelse.
Foreningen har ved slutningen af 2016 i alt 14 ansatte medarbejdere. 11 arbejder med tøjindsamlingen, 1
med miljøforbedring, 1 med information og 1, foreningens daglige leder, med ledelse, partnerskaber og
information.

Organisatoriske forhold
UFF-Humana har i kraft af sin beskedne størrelse en enkel organisation. Hovedaktiviteten, indsamling af tøj,
sko og tekstiler, har 2 lokale ledere, én i Jylland og én på Sjælland, som refererer til den daglige leder.
Herudover har alle adgang til alle.

Forventninger til kommende regnskabsår
Der henvises til foreningens tre formålsbestemte aktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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