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Social- og Indenrigsministeren,  

Sundheds- og ældreministeren og  

Udviklingsministeren  

 

Den 16. april 2020 

 

Fælles løsninger på fælles udfordringer for civilsamfundsorganisationerne 
 

Danmark og resten af verden står i en helt ekstraordinær situation lige nu. Corona-krisen har stil-

let os alle over for nye udfordringer – og den har samtidig også vist, at vi i Danmark kan finde løs-

ninger på rigtig mange af de udfordringer takket være vores gode og tillidsfulde samarbejde og 

dialog på tværs. På tværs af private og offentlige aktører. På tværs af kommunegrænser. På tværs 

af faggrænser. Vi har et stærkt sammenhold – og vi trækker i samme retning, når det gælder.  

 

Nogen, der har løftet en vigtig opgave i den aktuelle situation – og også kommer til at gøre det i de 

mange måneder fremover, mens corona-udfordringerne stadig vil være en del af vores hverdag – 

er civilsamfundsorganisationerne. Omstillingsparatheden i det frivillige Danmark var stor og i lø-

bet af ingen tid er der blevet fundet nye måder at hjælpe borgere i udsatte livssituationer på ved at 

etablere hjælpe-hotlines, ved at arrangere madindkøb, ved at skabe virtuelle fællesskaber og me-

get andet. Røde Kors indgik fra starten i det nationale beredskab med myndighedernes corona-

linje i samarbejde med Politiet, Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen. I Red Barnet har man 

sendt krea-pakker ud til lokale familier. I Mødrehjælpen har man i dialog med sundhedsplejer-

sker og jordemødre delt babypakker ud til økonomisk trængte familier. I Danske Døves Landsfor-

bund er der oprettet en corona-hotline på tegnsprog.  

 

Alt dette er sket samtidig med at civilsamfundsorganisationerne bliver ramt hårdt af en indtægts-

nedgang. Folkekirkens Nødhjælp, Børns Vilkår og Kræftens Bekæmpelse har været nødsaget til at 

aflyse eller udskyde deres landsindsamlinger. Facere er fjernet fra gaden, lotterisedler kan ikke 

sælges og potentialet for indtægter gennem virksomhedspartnerskaber er formodentligt meget 

begrænset den kommende tid. Desuden forventes lysten til at donere penge til velgørende formål 

at være mindre i en økonomisk nedgangstid, lige så vel som at fondenes uddelinger forventes at 

blive mindre. Og alle landets genbrugsbutikker, der ellers udgør en vigtig brik i at skaffe frie mid-

ler til organisationernes indsatser, er lukkede. Der er mere end 950 genbrugsbutikker i Danmark 

og vi skønner, at de hver måned giver organisationerne samlede indtægter på omkring 55 mio. kr.  

Alt det er midler, der går til vigtige indsatser. De forsvinder, når indtægterne forsvinder. 

 

Vi har brug for et civilsamfund på den anden side af krisen. Derfor har civilsamfundet brug for en 

håndsrækning nu. Og derfor er det glædeligt, at der i regi af Socialministeriet inden påske blev ta-

get initiativ til en hjælpepakke på netop dette område. Det har Civilsamfundets Brancheforening 

og Dansk Erhverv ønsket og pakken er et vigtigt skridt i den rigtige retning, ikke mindst fordi der i 

pakken er afsat en pulje på 50 mio. kr. til at holde hånden under civilsamfundsorganisationer, der 

falder igennem de generelle hjælpepakker og som bl.a. er specifikt målrettet organisationer med 

genbrugsbutikker. Det er der hårdt brug for, da genbrugsbutikkerne for langt de fleste organisati-
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oners vedkommende, på grund af deres organisering under et samlet CVR-nummer med hovedor-

ganisationen, ikke får adgang til de generelle hjælpepakker på nuværende tidspunkt og derfor 

ikke kan modtage kompensation for faste udgifter.  

 

Det er imidlertid uheldigt, at der i hjælpepakken på nuværende tidspunkt lægges op til, at det kun 

er ”civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud målrettet bl.a. sårbare børn, udsatte 

voksne og mennesker med handicap”, der kan søge puljen, mens andre civilsamfundsorganisatio-

ner med genbrugsbutikker med de samme udfordringer, står uden for. Det gælder ikke mindst or-

ganisationer som for eksempel Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Kræftens Bekæmpelse, der 

alle på hver deres måde arbejder for sager, der i den aktuelle situation har en helt central værdi og 

væsentlighed. Deres genbrugsbutikker er også lukkede, mister også alle indtægter og har også fa-

ste udgifter. Problemet er det samme – derfor burde løsningen også være det. 

 

Dansk Erhverv og Civilsamfundets Brancheforening håber derfor, at man vil genoverveje den nu-

værende afgrænsning af hjælpepakken og åbne op for at alle civilsamfundsorganisationer med 

genbrugsbutikker kan søge kompensation – uanset hvilket ministerie de almindeligvis måtte høre 

under eller referere til. Samtidig foreslås det, at puljen til kompensation forøges, så den kan levere 

på det øgede behov for kompensation. Hvis det ikke er en realistisk mulighed at finde en fælles 

løsning på tværs, håber vi, at der hurtigst muligt findes andre, tilsvarende løsninger for de organi-

sationer, som på nuværende tidspunkt ikke er omfattet.   

 

Vi har generelt brug for at finde løsninger, der rummer alle organisationer, der har behov for 

hjælp. Også på andre områder end socialområdet er der væsentlige initiativer, der bakker op om 

udsatte borgere. Det gælder eksempelvis patientforeninger inden for somatik og psykiatri, såvel 

som handicaporganisationer, der lige nu har manglende aktiviteter og ikke mindst travlt med at 

støtte særligt sårbare og udsatte børn, unge og voksne. Og organisationer, der leverer en vigtig hu-

manitær indsats rundt omkring i verden, skaber samtidig et for mange vigtigt socialt fællesskab 

for de frivillige i genbrugsbutikkerne herhjemme.  

 

Ikke mindst i den kommende tid, når vi skal fortsætte drøftelsen af, hvordan vi sikrer at civilsam-

fundet kan fungere rent økonomisk i tiden efter corona-krisen og hvordan vi finder løsninger på 

det markante indtægtstab, som organisationerne oplever, er der behov for at vi tænker på tværs 

og finder sammenhængende løsninger, der ikke kategoriserer organisationer efter ressortområ-

der, men efter, om de leverer en vigtig og afgørende indsats i Danmark og ude i verden, som vi 

som fællesskab ønsker at bakke op om og sikre en fortsættelse af. 

 

Hvis vi lykkes med at samarbejde bedre på tværs, både nu og i det lange løb, er værdien stor for os 

alle og vi vil komme ud af den aktuelle krise med nye og bedre måder at skabe løsninger på.  

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Per Fruerled 

Formand  

Civilsamfundets Brancheforening   

Brian Mikkelsen  

Adm. direktør  

Dansk Erhverv  


