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FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er en ambitiøs plan for, hvordan vi løser nogle af klodens 
største problemer inden 2030. Ansvaret er primært regeringernes, men Verdensmålene understreger også 
civilsamfundets og privatsektorens rolle. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for, at hele verdens befolkning skal 

med, og vores arbejde bidrager til at opfylde 11 af Verdensmålene.
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I 2017 sendte Folkekirkens Nødhjælp 
577,6 millioner kroner til katastrofe- 
og udviklingsarbejde og hjalp
3,3 millioner mennesker i nød.

Pengene kom fra Danida, internationale donorer,
52.540 private bidragydere og
19.376 frivillige, som brugte 
900.098 timer på frivilligt arbejde.

Vores katastrofe- og udviklingsarbejde 
blev udført af
768 ansatte og
173 professionelle, lokale samarbejdspartnere i
26 af verdens fattigste lande.
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Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv 
og hjælper mennesker i nød. Vi giver akut nødhjælp i katastroferamte områder 
og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne for at skabe en mere ligeværdig og 
bæredygtig verden.

Vores arbejde udspringer af kristne værdier. Derfor udviser vi næstekærlighed, 
deler med verdens fattigste og hjælper mennesker i nød. Vi handler aktivt og 
modigt, når der begås uretfærdighed mod folk, og når menneskers rettigheder 
bliver krænket. 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og arbejder med 
respekt for menneskers rettigheder og ligeværd. Vi engagerer folkelige og 
politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre forholdene for 
verdens fattigste. Vi arbejder tæt sammen med kirkelige og andre partnere, og 
vi eksperimenterer med alternative samarbejdsformer for at gøre den størst 
mulige forskel i verden.

Vi viser lederskab og fortsætter 100 års tradition for handlekraft og innovation. 
Ved at udvikle og afprøve nye løsninger sammen med frivillige, donorer og 
partnere, hjælper vi mennesker i fattigdom og nød til selv at skabe et bedre liv 
og håb om en bedre verden.

Målet for Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde er at
● redde liv
● opbygge robuste lokalsamfund
● bekæmpe ekstrem ulighed



Vi tror på et liv før døden
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Formål: Folkekirkens Nødhjælp styrker verdens 
fattigste i deres kamp for et værdigt liv. Vi hjælper 
mennesker i nød uden hensyn til religion, køn, 
race eller politisk overbevisning. Vi arbejder ud fra 
et kristent menneskesyn med respekt for hvert 
enkelt menneskes rettigheder og alle menne-
skers lige værd.

Indsats: Vi støtter de mennesker, der er de 
første til at yde hjælp, når katastrofer rammer. 
Vi uddeler livreddende nødhjælpsforsyninger 
og nødhjælp i form af kontanter og arbejder for 
at forebygge skaderne ved fremtidige katastro-
fer. Vi bekæmper sult og arbejder for at styrke 
demokrati og menneskerettigheder. Vi skaber 
sikre samfund, fri for miner og våben. Det gør vi i 
26 lande over hele verden.

Vi arbejder sammen med 152 stærke, lokale 
partnere og en lang række kirkelige og human-
itære organisationer i det globale netværk ACT 
Alliance (Action by Churches Together), som 
udfører  udviklings- og katastrofeberedskabs-
arbejde i flere end 100 lande over hele verden. 
Vi samarbejder med lokale, folkelige og kirkelige 
organisationer, som kender og forstår de lokale 
udfordringer bedst. Det sikrer, at vores arbejde er 
effektivt, bæredygtigt og målrettet de fattigste.

Rettigheder og ligestilling mellem kønnene 
ind  går i alt vores arbejde. For at sikre basale 
menneske rettigheder taler vi verdens fattigstes 
sag, både nationalt og internationalt. Det kalder 
vi politisk fortalerarbejde eller advocacy. Vi ta-

Kort om os
ler for de fattigstes ret til at ytre sig og forsam-
les frit, for retten til mad og beskyttelse under 
katastrofer, for fattiges ret til hjælp til at ruste sig 
mod konsekvenserne af klimaforandringerne og 
for forbud mod landminer og klyngeammunition. 
Vi italesætter årsagerne til fattigdom, både lokalt 
og globalt.

Folkekirkens Nødhjælp er CHS-certificeret af 
HQAI, Humanitarian Quality Assurance Initiative. 
HQAI evaluerer udviklings- og nødhjælpsorgani-
sationers arbejde og metoder for at vurdere, om vi 
lever op til de internationalt anerkendte kvalitets-
krav, der stilles i Core Humanitarian Standard, 
CHS. Certificeringen er et stort kvalitetsstempel 
af Folkekirkens Nødhjælps arbejde og et vigtigt 
redskab i vores daglige arbejde.

Midler: I 2017 var Folkekirkens Nødhjælps sam-
lede indtægt 691,5 millioner kroner, det højeste 
beløb nogensinde. Vores arbejde finansieres af 
donationer fra privatpersoner, virksomheder, 
fonde og indsamlinger samt bevillinger fra EU, 
FN-organisationer og andre internationale fonde. 
Danida finansierede vores internationale arbejde 
med 215,5 millioner kroner, og EU og internatio-
nale fonde og donorer finansierede 297,9 millio-
ner kroner. Danskerne betroede os 169,4 millio-
ner kroner til vores arbejde for verdens fattigste.

I 2017 fik vi til vores store glæde en ny, strategisk 
samarbejdsaftale med Danida, som sikrer os min. 
193 mio. kroner til katastrofe- og langsigtet ud-
viklingsarbejde hvert år de næste fire år.
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I Nepal blev 2.275 kvinder, dalitter, 
stammefolk og unge valgt ved lokalvalgene 
efter at være blevet undervist i politisk og 
organisatorisk lederskab. De er nu aktive i 
en lang række hverv.
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Menneskerettighederne er under historisk pres. 
Både i lande præget af fattigdom og krig og i 
lande med diktatoriske styrer eller politisk usta-
bilitet, men også i mange vestlige lande, der nor-
malt opfattes som velfungerende demokratier. 
Her har kampen mod terror, flygtningekrisen og 
grænseoverskridende kriminalitet sat menneske-
rettighederne under pres.

Diskrimination og manglende overholdelse af 
international lov er en hovedårsag til fattigdom 
og ulighed. Derfor overvåger vi og vores lokale 
samarbejdspartnere det civile råderum og støt-
ter aktivister, der lever under trusler. Vi arbej-
der for kvinders deltagelse i det politiske liv 
og bekæmper skadelige traditioner baseret på 
køns normer og -praksisser. Vi uddanner borgere 
til selv at holde øje med, om lokale myndigheder 
lever op til deres ansvar, og vi taler for retfær-
dige og inklusive offentlige budgetter. Vi under-
viser vores samarbejdspartnere i ligestilling, 
menneskerettigheder og strategisk advocacy-
arbejde.

I 2017 blev samarbejdspartnere i flere lande udsat 
for chikane og personlige smædekampagner, og 
kontorer blev raseret. Efter at flere lokale part-
nere blev fængslet og andre måtte forlade landet 
af hensyn til egen sikkerhed, oprettede Folkekir-
kens Nødhjælp en central hjælpefond, der på 24 
timer kan træde til i konkrete situationer. Fonden 
blev aktiveret 3 gange. I tillæg oprettede vores 
kontorer i Palæstina, Myanmar og Cambodja 
deres egne hjælpefonde.

Demokrati og menneskerettigheder
I Palæstina underviste vi, i samarbejde med en 
lokal partner, 125 unge i frivilligt arbejde, social 
aktivisme, iværksætteri og lobbyvirksomhed for 
at uddanne næste generations ledere i Østjerusa-
lem og de øvrige palæstinensiske områder.

I Sydsudan støttede vi oprettelse af freds- og 
udviklingsgrupper, hvor 300 gruppeledere under-
viste 9.000 mennesker i konfliktløsning og fre-
delig sameksistens, også i familien. Vi byggede 
to vandreservoirer for at mindske konflikter over 
vand.

I Cambodja oplyste lokale partnere landsby-
samfund om deres rettigheder. Forståelsen for, at 
også almindelige mennesker har rettigheder, gav 
flere lokale grupper mod til at bede om indsigt i, 
hvilke ydelser de har ret til fra lokale myndigheder. 
Det førte flere steder til bedre sundhedstilbud.

I Myanmar blev der i 2017 fængslet flere journa-
lister, menneskeretsforkæmpere og aktivister 
end de foregående tre år tilsammen. 18 lokale 
organisationer fik støtte til at dokumentere men-
neskeretskrænkelser, udarbejde fælles protest-
erklæringer og yde retshjælp til ofre.

I Uganda, Nepal og Cambodja uddannede og 
støttede vi kvinder, repræsentanter for udsatte 
grupper, unge og dalitter til at påtage sig leder-
skab, både politisk og i organisationer. I Nepal 
blev 2.275 kvinder, dalitter, stammefolk og unge 
efterfølgende valgt ved lokalvalgene og er nu ak-
tive i en lang række hverv.
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117.071 småbønder 
(59.634 mænd og 57.437 
kvinder) fik undervisning i 
bedre dyrkningsmetoder, 
så de kunne høste 
mere og forbedre deres 
indkomst.
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Efter 25 år hvor antallet af sultende i verden er 
fald et med en fjerdedel, stiger tallet igen. Million-
er af mennesker sulter, fordi deres fundamentale 
rettigheder ikke respekteres, men også klimafor-
andringer, økonomisk ulighed og konflikter får tal-
let til at stige. FN anslår, at 60 procent af verdens 
sultende lever i konfliktområder, og klimafor-
andringerne kan forværre eksisterende konflikter, 
når der skal kæmpes om knappe ressourcer. 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for, at fattige 
småbønder, især kvinder, kan øge og forbedre 
deres produktion af fødevarer og blive mere 
robuste. Vi samarbejder med forskningsinsti-
tutioner og virksomheder om at integrere nye 
teknologier og metoder i landbrugsproduktionen 
og skaffe småbønder afsætningsmuligheder. Vi 
forbedrer småbønders muligheder for at tjene 
penge og spare op til at starte små virksom-
heder, og vi opfordrer fattige og marginaliserede 
grupper til at kræve af deres regering og lokale 
myndigheder, at investeringer også kommer de 
fattigste til gode. 

I Uganda deltog vi i udarbejdelsen af UNHCRs 
(FNs Flygtningekommissariats) plan for, hvordan 
man sikrer både flygtningene og de lokalsam-
fund, der tager imod dem, bedre levevilkår. Efter-
følgende blev vi ledende UNHCR-partner i to flygt-
ningelejre. Vi pressede på for at skabe varige, 
markedsdrevne løsninger for at styrke sammen-
hængen mellem katastrofehjælp og langsigtet 
udviklingsarbejde.

I det nordlige Etiopien modtog 200 småbønder 

200 gram af den nye superafgrøde amarant, som 
gav hver bonde et udbytte på ca. 40 kilo. Høsten 
blev genopkøbt og distribueret til yderligere 400 
bønder. Når de har høstet, kommer alle 600 
småbønder på kursus for at lære, hvordan man 
bruger den nye afgrøde i velsmagende retter.

I Zimbabwe sætter en nyudviklet app producent-
er, vognmænd og virksomheder i forbindelse med 
hinanden. Via appen kan en virksomhed bestille 
grøntsager, bønderne kan byde ind på levering 
og via appen finde en vognmand, der kan trans-
portere deres grøntsager til supermarkedet. 500 
småbønder, 20 vognmænd og 5 virksomheder er 
foreløbig undervist i brug af appen.

I fem distrikter i Malawi har vores fokus på kvin-
ders ret til at eje jord øget antallet af kvindelige 
jordejere fra 8 i 2016 til 335 i 2017. Samme sted 
har 2.941 kvinder sparet 402.890 kroner op i 
spare-lånegrupper. Opsparingen giver kvinderne 
økonomisk pondus og mere selvtillid, så de nu i 
højere grad giver deres mening til kende, når der 
skal træffes beslutninger, både i hjemmet og i 
lokalsamfundet.

I Cambodja har vi samlet fattige småbønder i 
kooperativer og skabt dialog med potentielle 
købere. Private firmaer har tilbudt bønderne 
produktionsrådgivning og derefter engageret 
dem som kontraktproducenter. Det har givet 
småbønderne mulighed for at sælge grøntsager, 
kyllinger og kunsthåndværk på aftalte betingel-
ser og givet dem trygheden ved en sikker ind-
komst.

Retten til mad
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Folkekirkens Nødhjælp og vores 
lokale samarbejdspartnere nåede 
1.391.564 mennesker med akut 
nødhjælp og efterfølgende 
forbedring af deres levevilkår.
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Ved årets start bad FN om hjælp til 105 millioner 
ofre for konflikt, fordrivelse, naturkatastrofer og 
sult. Ved udgangen af 2017 var tallet 138 mil-
lioner. Stigningen skyldes langvarige konflikter; 
især i Syrien, Yemen og Sydsudan, og komplekse 
 humanitære kriser som i DR Congo, Den Central-
afrikanske Republik - og rohingya-flygtningekrisen i 
Myanmar/Bangladesh.

Det er Folkekirkens Nødhjælps målsætning at 
overføre så stor en stor en del af vores katastrofe-
midler (24% i 2017) direkte til lokale partnere for 
at styrke deres opbygning af lokalt beredskab. 
Men pga. presset fra de mange sydsudanesiske 
flygtninge på både nabolande, lokale partnere 
og internationale hjælpeorganisationer valgte vi i 
visse områder selv at udføre flygtningearbejde i 
Uganda og Kenya. Vi yder stadig mere nødhjælp 
i form af kontanter, lokale former for MobilePay 
og e-vouchers.

I Sydsudan arbejdede vi på at få lokale myn-
digheder og ledere til at lade internt fordrevne 
dyrke jorden og lade deres dyr græsse. 20.400 
familier fik kontant nødhjælp, 5.600 bonde-
familier modtog såsæd og nye redskaber, og 
5.040 fiskerfamilier fik nye net og undervisning i 
klimavenlige fangstmetoder.

I Uganda blev vi ledende UNHCR-partner i 
arbejdet med at forbedre levevilkårene i 2 flygt-
ningelejre og de omgivende landsbyer. Vi nåede 
7.000 sydsudanesiske flygtninge og 2.400 loka-
le med løn for samfundsnyttigt arbejde, hjælp 
til at starte egen virksomhed og undervisning i 
bedre landbrugsmetoder.

På to måneder strømmede flere end 655.000 
 rohingyaer over grænsen til Bangladesh på flugt 
fra massive overgreb i Myanmar. Vi ydede akut 
nødhjælp og koncentrerer nu indsatsen om de 
mest udsatte; kvinder, børn, handicappede og 
ældre. 80% af modtagerne er kvinder og børn.

I Syrien oplyste 4 lokale partnere om faren 
ved miner og ueksploderet ammunition og hjalp 
 internt fordrevne med mad og varmt tøj over 
 vinteren. Sårbare familier, typisk med en enke 
eller ældre søskende som overhoved, fik nød-
hjælpsforsyninger og i visse tilfælde ny dyre-
bestand.

I Gaza støttede vi etablering af beredskabsgrup-
per i 28 områder, så 45.000 mennesker er bedre 
beskyttet i tilfælde af konflikt. I 10 børnehaver 
blev der oprettet sms-kæder, som træder i kraft i 
tilfælde af angreb, og pædagogerne blev uddan-
net i beskyttelse af børn, førstehjælp og brand-
slukning.

I tørkeramte egne af Etiopien etablerede vi cen-
trale vanddepoter og støttede tørkeramte fami-
lier med foder og dyrlægebesøg, så de bedste 
avlsdyr kunne holdes i live. Flere end 100.000 
mennesker fik hjælp af vores tørkeindsats.

I Nepal har et trægt regeringssystem sinket gen-
opbygningen efter jordskælvet i 2015. Folke-
kirkens Nødhjælp og lokale partnere samarbej-
dede med private firmaer om at genoprette 
forsyningen af rent drikkevand, så omkring 
22.000 familier nu kun skal gå højst 15 minutter 
for at få rent vand.

Krig og katastrofe
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Folkekirkens Nødhjælp 
underviste 402.414 
mennesker i faren ved 
ueksploderet krigsaffald 
og i, hvordan man undgår 
at komme til skade.
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Flere end 1,5 milliarder mennesker lever under 
ustabilitet, vold og væbnet konflikt. For sårbare 
samfund er konflikt og ustabilitet ikke blot trus-
ler mod liv og eksistens. Konflikt begrænser 
bevægelsesfriheden og blokerer adgangen til 
ressourcer som jord og vand. Konflikt standser 
udvikling og spreder frygt, fortvivlelse og hand-
lingslammelse. Stater og lederes vilje og evne til 
at beskytte civilbefolkningen svinder, og respek-
ten for humanitær adgang til de mest sårbare er 
truet. 

Sammen med lokale partnere arbejder Folkekir-
kens Nødhjælp på at reducere farerne efter kon-
flikt og væbnet vold. Vi rydder miner og ueksplo-
deret ammunition for at redde liv og forbedre 
adgangen til jord og infrastruktur. Vi oplyser børn 
og voksne om faren ved ueksploderet krigsaffald 
og yder psykosocial hjælp til ofre for mineulykker. 
Vi igangsætter aktiviteter, som mindsker risikoen 
for væbnet konflikt og forsøger at skabe indkomst-
muligheder under længerevarende kriser.

I 2017 intensiverede Folkekirkens Nødhjælp sam-
arbejdet med lokale og trosbaserede organisa-
tioner for at nå længere ud i bestræbelserne på 
at skabe sikre lokalsamfund.

I samarbejde med lokale partnere underviste 
vi 402.414 mennesker om faren ved miner og 
ueks ploderet ammunition i Den Central  afri-
kanske Republik, DR Congo, Laos, Libanon, 
Libyen, Mali, Myanmar, Sydsudan og Syrien. 
Sam arbejdet sikrer, at arbejdet kan fortsætte, 

også efter at Folkekirkens Nødhjælp evt. trækker 
sig ud.

Vi ryddede og frigav 612.402 m2 jord (svarende 
til ca. 86 fodboldbaner), som har givet forbedret 
adgang til jordbrug, vand og infrastruktur i DR 
Congo, Libanon, Libyen og Sydsudan. 

Vi ydede psykosocial støtte til børn og voksne i 
Syrien, Libyen, DR Congo, Myanmar, Syd su-
dan og Den Centralafrikanske Republik, bl.a. 
ved at drive opholdssteder, hvor krigsskadede 
børn og unge gennem sport og kreative aktiviteter 
for en stund kan glemme krigens rædsler.

I Sydsudan gennemførte vi i samarbejde med 
BBC Media Action en række landsdækkende radio-
dramaer, som via 28 radiostationer i 11 regioner 
blev udsendt til mindst 1,5 millioner mennesker. 
Programmerne indeholdt sikkerheds anvisninger 
og fortalte om faren ved ueksploderet ammuni-
tion og små håndvåben. Vi uddelte solcelledrevne 
lydafspillere og etablerede lyttergrupper, som 
modtog omhyggeligt skræddersyede budskaber 
om fred og bedre sameksistens.

I Libyen rykkede vores minerydningshold ind 
i byen Sirte, umiddelbart efter at kamphand-
lingerne mellem regeringsstyrkerne og IS var 
afsluttet. I næsten et år ryddede vi som eneste 
internationale organisation landbrugsjord, hos-
pitaler og klinikker og markeder for miner – inkl. 
et pigegymnasium, så flere hundrede piger kunne 
komme i skole igen.

Oprydning efter krig
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829.074 mennesker (26.843 unge 
og 489.755 kvinder og piger) deltog 
i aktiviteter, hvor de fik viden om 
deres rettigheder og mod til at 
engagere sig i dialog med 
myndigheder og beslutningstagere.
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Verdens ekstreme ulighed er et brændende ud-
viklings- og menneskerettighedsanliggende. Alt 
for ofte beriger globale og nationale politikker 
en lille elite, og diskriminering på baggrund af 
køn, kaste, etnicitet, alder, uddannelse, handi-
cap osv. forstærker uligheden og udelukker store 
grupper af mænd og kvinder fra udvikling og of-
fentlige ydelser. Trosbaserede organisationer 
kan være en vigtig kilde til håb og solidaritet for 
marginali serede grupper, men de kan også med-
virke til stigmatisering, fx i forhold til seksuelle 
minoriteter.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder – lokalt, nationalt 
og internationalt – på at ændre institutioner, nor-
mer og traditioner, der fastholder uretfærdighed 
og ulighed, og vi støtter mennesker, der arbejder 
for lige muligheder for de fattigste.

I 2017 arbejdede vi aktivt på at sætte samarbejds-
partnere fra Palæstina, Cambodja og Uganda, 
hvor regeringerne strammer grebet om civil-
samfundet, i direkte kontakt med politikere og 
menings dannere internationalt og i EU for at tale 
deres sag.

Vi og vores samarbejdspartnere bidrog til, at den 
danske regering gav klart udtryk for, at palæ-
stinen siske og israelske menneskeretsak-
tivister skal beskyttes, og udenrigsministeren 
fordømte smædekampagner mod navngivne 
men  neske retsaktivister og -organisationer.

I Cambodja samarbejdede vi tæt med den dan-
ske ambassade om vores menneskeretspartneres 
udsatte situation. Ambassaden gik i dialog med 

regeringen og var bl.a. til stede under rets sagen 
mod direktøren i en af vores samarbejds organisa-
tioner for at vise international bevågenhed.

Ved det årlige møde i FNs Kvindekommission 
var vi medlem af den officielle danske delegation. 
Vi deltog også i ACT-delegationen, der talte for 
vigtigheden af progressive trosbaserede stem-
mer i debatten om kvinders rettigheder.

I flere år har Myanmar og EU arbejdet på 
en handels aftale. Vi udgav en rapport, som 
påpegede, at handelsaftaler ofte indgås på be-
kostning af almindelige borgere, som risikerer at 
blive jaget væk fra deres jord uden kompensation, 
som staten efterfølgende giver til uden landske 
virksomheder. EU kan ikke indgå aftaler uden 
krav om overholdelse af menneskerettighederne, 
fastslog vi i rapporten.

Samarbejdspartnere i Malawi, Zimbabwe, 
Uganda, Nepal og Cambodja engagerede sig i 
klimadiskussioner både med deres regeringer og 
internationalt for at påpege nødvendigheden af 
at lægge planer for klimatilpasning og udarbejde 
strategier for at håndtere konsekvenserne af kli-
maforandringerne. 

I samarbejde med IFU (Investeringsfonden for 
Udviklingslande) udarbejdede vi en rapport, som 
viste, at solide partnerskaber mellem lokale 
bønder, investorer og civilsamfundsorganisa-
tioner kan sikre, at investeringer i bæredygtigt 
landbrug i udviklingslande kan komme både inve-
storer og småbønder til gode – og bidrage til at nå 
Verdensmålene.    

Politisk fortalerarbejde - Advocacy
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I 2017 modtog vi 
695.601 donationer fra 
danske privatpersoner, 
organisationer, fonde 
og virksomheder til 
fordel for verdens 
fattigste.
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Formålet med Folkekirkens Nødhjælps arbejde 
i Danmark er at skabe engagement og at inspi-
rere børn, unge og voksne til at handle sammen 
med os for at skabe retfærdig og bæredygtig ud-
vikling for verdens fattigste. I 2017 var vi den 3. 
mest kendte og respekterede humanitære 
organisation i Danmark, og det ser vi som 
selve grundlaget for at skabe engagement og 
forståelse for vores arbejde.

I anledning af 500-året for Reformationen invi-
terede vi vores brede, kirkelige bagland til at fejre 
500-året ved, efter bedste Lutherske forbillede, 
at plante æbletræer lokalt og samtidig støtte 
plantning af æbletræer i Myanmar. 544 kirker 
deltog og samlede 785.000 kroner ind.

Antallet af følgere på Facebook steg til 231.338, 
og er vi stadig nr. 1 i forhold til andre humanitære 
organisationer på sociale medier. 1.778.543 
personer gav deres mening til kende på Face-
book, 589.198 enkeltpersoner besøgte vores 
hjemmeside, og 9.063 bakkede op om vores un-
derskriftindsamlinger. 

Vi var i kontakt med 394.421 danskere via mail 
og sms, vores phonere talte med 163.542 per-
soner, og facerne snakkede med 60.500 men-
nesker på gaden. 

I 2017 støttede tusinder af danskere vores arbej-
de med 169,4 millioner kroner. 52.540 private 
bidragydere valgte at støtte os fast hver måned. 
Vores 3.600 frivillige genbrugsmedarbejdere 
leve rede endnu et rekordoverskud (28,6 mil-
lioner kroner), 150 frivillige i Wefood-butikkerne 

bekæmpede madspild ved at sælge overskuds-
mad, som ellers ville være blevet smidt ud, og 
flere end 15.000 frivillige gik på gaden ved den 
årlige Sogneindsamling og samlede 11 millioner 
kroner ind. 

Unge er en kernemålgruppe for Folkekirkens 
Nødhjælp. Vi møder dem bl.a. gennem oplys-
ningskampagnen ’Tag del’, hvor en ’Karavane’ 
med tidligere volontører og højskoleelever i lø-
bet af 3 uger besøger omkring 10.000 unge med 
et tre-timers show, der skal inspirere de unge og 
deres forældre til at engagere sig i udvikling.

Vi møder dem også med ’Go Global’, vores 
rejse portal for unge. 332 unge fik en oplevelse 
for livet, og flere meldte sig efterfølgende ind i 
NU, Nødhjælpens Ungdom, som arbejder med 
kampagner, café og events. Vi lavede samar-
bejdsaftale med 2 nye højskoler og KFUM Spe-
jderne.

Folkekirkens Nødhjælp fortsatte arbejdet med at 
involvere danske virksomheder i fattigdoms-
bekæmpelse, vi talte for civilsamfundets ret 
til at deltage i politiske debatter, og vi insistere-
de, sammen med en lang række humanitære or-
ganisationer og meningsdannere, på Danmarks 
pligt til at modtage kvoteflygtninge.

Vi tog fortsat lederskab i det danske civilsam-
fund, både formelt gennem bestyrelsesposter 
i Globalt Fokus, Dansk Initiativ for Etisk 
 Handel og Udviklingspolitisk Råd og uformelt 
gennem dialog, networking og støtte til netværk 
og organisationers advocacyarbejde.

Engagement og handling



 

Folkekirkens Nødhjælp styrker verdens 
fattigste i kampen for et værdigt 
liv: Vi redder liv, opbygger robuste 
lokalsamfund og bekæmper ekstrem 
ulighed.

Her arbejder vi
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Etiopien
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Nøgletal
577,7 millioner kroner gik i 2017 til nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp blandt verdens fattigste.

Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor Folkekirkens Nødhjælp har flest projekter. 

Hvor kom pengene fra?
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Private bidrag 170.553.632
 Gaver, kollekter mv. 128.217.101
 Genbrugser, overskud 28.605.114
 Særlige indsamlinger 13.731.417
Danida-bevillinger 215.500.908
 Udviklingsrammen 20.561.337
 Enkeltbevillinger, herunder katastrofe 194.939.571
EU-bevillinger mv. 91.569.957
Internationale donorer 206.499.378
Øvrige indtægter 7.368.865

I alt 691.519.740
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Hvad gik pengene til?
Udviklingshjælp 272.204.067
Katastrofehjælp 305.467.612
Learning Lab aktiviteter 5.629.531
Oplysning  11.901.055
Indsamling 50.092.048
Sekretariatsudgifter 40.505.379

I alt 685.799.692

Gaver, kollekter m.v.

Danida-bevillinger

Øvrige indtægter
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Hvor gik pengene hen?
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Europa 5.515.165
Mellemøsten 101.129.810
Asien 89.082.639
Afrika 336.827.094
Latinamerika 290.340
Globalt 44.826.631

I alt 577.671.679
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Meldahlsgade 3, 3 & 4 sal

1613 København V

Telefon  33 15 28 00 

mail@dca.dk 

www.nødhjælp.dk


