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I 2019 hjalp Folkekirkens Nødhjælp
3,2 millioner mennesker i nød,
og vi omsatte for 785,5 millioner kroner
i katastrofe- og nødhjælps arbejde.
Pengene kom fra Danida, internationale donorer,
47.413 faste bidragsydere og
20.073 frivillige, der brugte
1.074.066 timer på frivilligt arbejde.
Vores katastrofe- og
udviklingsarbejde blev udført af
730 ansatte og
195 samarbejdspartnere
i 19 af verdens fattigste lande.
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Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv. Vi hjælper mennesker
i nød uanset religion, køn, race eller politisk overbevisning.
Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for hvert enkelt menneskes rettigheder og
alle menneskers ligeværd. Vi tror på den grundlæggende værdi i at dele med verdens fattigste og
hjælpe 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. Vi arbejder målrettet med klimatilpasning i områder,
der er hårdt ramt af klimaforandringerne.
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
lokale samfund og menneskers rettigheder og ligeværd.
Vi engagerer folkelige og politiske kræfter. Vi 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. Det gør vi ved
at udvikle og afprøve nye løsninger, inddrage videnskab og ny teknologi i samarbejde med frivillige,
donorer, virksomheder og partnere på tværs af sektorer.
Målet for Folkekirkens Nødhjælps arbejde er at
● redde liv
● opbygge robuste lokalsamfund
● bekæmpe ekstrem ulighed
● skabe engagement
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Om Folkekirkens Nødhjælp
Partnere: Vi arbejder sammen med 195 stærke,
lokale partnere og en lang række kirkelige og
humanitære organisationer. Vores generalsekretær,
Birgitte Qvist-Sørensen, er tilmed formand for
ACT Alliance (Action by Churches Together), et
globalt netværk af 142 organisationer, som udfører
udviklings- og katastrofesarbejde i flere end 120
lande over hele verden.
Vores samarbejde med lokale, folkelige og kirkelige
organisationer sikrer, at arbejdet er effektivt,
bæredygtigt og målrettet de fattigste og mest
udsatte. Det er de lokale organisationer, der kender
og forstår de lokale problemer bedst.
Verdensmål og virksomheder: Verdensmålene er
det internationale samfunds køreplan for at løse
nogle af klodens største problemer inden 2030.

Folkekirkens Nødhjælps arbejde bidrager til at
opfylde 12 af Verdensmålene.
Partnerskaber på tværs af sektorer er helt
afgørende for at lykkes, da vi som civilsamfund og
med udviklingsbistand ikke kan nå i mål alene. Så
sammen med vidensinstitutioner, lokale og danske
virksomheder udvikler vi innovative løsninger
og finansieringsmodeller, der bidrager til lokal
markedsudvikling og jobs til gavn for verdens
fattigste.
Mange danske virksomheder går i spidsen i forhold
til Verdensmålene. Men nogle virksomheder
halter stadig bagefter og sætter et negativt
aftryk på menneskerettigheder og miljø. Særligt
i de lande, hvor vi arbejder. Men med kritisk og
konstruktiv dialog og gensidig læring kan vi rykke

>>
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virksomheder og sektorer i retning af et stærkere
fokus på bæredygtig udvikling, klima og respekt for
menneskerettigheder.
Rettigheder: Arbejdet for at styrke demokrati,
rettigheder og ligestilling mellem kønnene indgår
i alle vores programmer. Vi er fortalere for alle
menneskers ret til at ytre sig og forsamles 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.
Certificering: Folkekirkens Nødhjælp er
certificeret af Humanitarian Quality Assurance
Initiative. Organisationen evaluerer udviklings- og
nødhjælpsorganisationers arbejde og metoder
for at vurdere, om vi lever op til de internationalt
anerkendte kvalitetskrav, 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 2019 var Folkekirkens Nødhjælps samlede
omsætning på 785,5 millioner kroner. Vores arbejde
finansieres af donationer fra privatpersoner,
virksomheder, fonde og indsamlinger samt bevillinger
fra EU, FN-organisationer og andre internationale
fonde og donorer. Danida finansierede vores
internationale arbejde med 220,6 millioner kroner, og
EU og internationale fonde og donorer finansierede
395 millioner kroner. Danskerne betroede os
157,3 millioner kroner til vores arbejde for verdens
fattigste.
Vores strategiske samarbejdsaftale med Danida
(2018-2021) gør det muligt for os hele tiden at
udforske nye og innovative måder at arbejde på.
10 innovationsprojekter i Cambodja, Kenya, Nepal,
Uganda og Zimbabwe fik støtte fra den strategiske
samarbejdsaftale i 2019. Projekterne omfattede flere
mobile platforme og apps, som fremmer robusthed
og øget landbrugsproduktion. Derudover arbejder vi
blandt andet også med at introducere næringsrige
insekter, som led i en klimatilpasningsstrategi.
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I 2019 fordelte vores projekter sig således på de tre indsatsområder:

VI REDDER LIV: 44%

21%

6%

17%

Hurtig humanitær
response og
akutberedskab

Uddeling af nødhjælp
(ofte kontanter) og bæredygtig genopbygning

Beskyttelse af civile,
minerydning og oplysning
om minefare

VI OPBYGGER ROBUSTE LOKALSAMFUND: 33%

3%

27%

3%

Lokal katastrofeforebyggelse og
beredsskabsopbygning

Udvikling af bæredygtige
indkomstmuligheder
og jobskabelse

Arbejde for lokal
medinddragelse i lokalt
udviklingsarbejde

VI BEKÆMPER EKSTREM ULIGHED: 22%

ANDRE: 1%

7%

4%

5%

6%

1%

Arbejde for råderum
til civilsamfundsorganisationer og
menneskeretsforkæmpere

Fremme af
inkluderende
beslutningsprocesser

Arbejde for retfærdig
fordeling af ressourcer
gennem inddragende og
ansvarlige institutioner

Bekæmpelse af
diskrimination og fremme
af marginaliserede
gruppers rettigheder

Andre projekter
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Vi redder liv
Når mennesker og lokalsamfund rammes af krige, konflikter og katastrofer, kan det true selve det
fundament, som livet står på. Der, hvor håbløsheden truer, er Folkekirkens Nødhjælp en stærk
og aktiv partner, som både redder liv og giver håbet tilbage efter katastrofen. Vi støtter den
nationale nødhjælpsindsats og handler derefter i tæt samarbejde med lokale kræfter og globale
aktører. Vi arbejder for at redde liv og hjælpe ofrene på fode igen, så de kan leve værdige liv – og
modstå fremtidige kriser og katastrofer.
Det gør vi gennem
● Hurtig humanitær indsats og akutberedskab
● Uddeling af nødhjælp, oftest kontanter, og bæredygtig genopbygning
● Hjælp til udarbejdelse af lokale katastrofeberedskabsplaner
● Humanitær minerydning og undervisning om faren ved landminer og ueksploderet ammunition >>
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Lande som Kenya, Malawi, Zimbabwe og
Mozambique blev i 2019 ramt af cykloner eller
voldsomme oversvømmelser. De voldsomme
vejrfænomener efterlod lokalsamfund i en sårbar
situation. I samarbejde med lokale partnere har
vi hjulpet udsatte befolkninger i landene med at
genopbygge deres samfund. Vi har også givet
økonomisk støtte og sørget for adgang til basale og
nødvendige behov såsom rent vand og ordentlige
toilet- og hygiejneforhold.

gennem uddeling af kontanter og ved at støtte
lokale nødhjælpsindsatser. Uddannelse giver nye
kompetencer inden for landbrug, forretningsdrift og
sprog. De nye kompetencer giver bedre muligheder
for at skabe sig en stabil indkomst.

Bønderne i de fattige lokalsamfund er generelt
meget afhængige af landbruget. Derfor har vi hjulpet
dem med at reetablere deres marker, så de igen kan
dyrke jorden og genoprette deres levebrød.

I Etiopien arbejder vi med særlige kreditkort,
som de mest udsatte flygtninge kan bruge til at
købe friske grøntsager på de lokale markeder.
Det giver mulighed for mere varieret kost. På den
måde sikrer vi, at mennesker på flugt kan supplere
basale madudleveringer med mere næringsrig
mad. Samtidig med at vi inviterer fattige bønder i
værtssamfundene til at sælge deres afgrøder på de
lokale markeder.

I Etiopien, Palæstina, Nepal, Zimbabwe,
Sydsudan, Bangladesh, Irak, Kenya og Den
Central Afrikanske Republik har vi forbedret
adgangen til fødevarer blandt flygtninge og andre
udsatte befolkningsgrupper. Det har vi gjort

I Nepal og Sydsudan har vi givet støtte til sårbare
husstande. Samtidig har udvalgte grupper fået støtte
til at udvikle deres levebrød ved at tilpasse landbrug
og madproduktion til et forandret klima. Det har givet
dem bedre adgang til mere og bedre mad.
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I Bangladesh har rohingya-flygtninge modtaget
akut krisehjælp efter overgreb og forfølgelse. For
at give en mulighed for et bedre livsgrundlag har
de mest sårbare flygtninge fået undervisning i fag
som matematik og læsning. Og vi har et særligt
fokus på at hjælpe rohingya-kvinder, der mødes i
kvindegrupper og får støtte og rådgivning af vores
lokale personale i trygge rammer.
En vigtig del af Folkekirkens Nødhjælps arbejde for
at redde liv handler om at hjælpe samfund, der har
været plaget af konflikt og krig. Vi rydder landminer
og fjerner andet ueksploderet sprængstof.
I Libanon og Sydsudan har vi sammen med lokale
partnere i 2019 ryddet mere end 228.963m2
land, der var forurenet med efterladte landminer
og eksplosiver. Denne jord er nu givet tilbage til
de lokale og bruges primært til landbrug. Samtidig
har vi haft succes med at promovere fredelig
konflikthåndtering og facilitere konfiskering af

våben. Dette har vist sig at have en god effekt på
lokalbefolkningens følelse af sikkerhed, velvære og
trivsel.
I DR Congo hjælper vi børn med krigstraumer videre
med psykosocial hjælp, leg og læring.
I Den Centralafrikanske Republik støtter vi
fredsskabende dialog i samfund med forskellige
trosretninger.
I Libyen og Syrien har vi især arbejdet med at lave
oplysningskampagner, der informerer befolkningen
om farerne ved ueksploderet ammunition. Gennem
SMS-kæder, radioannoncer og reklametavler har vi
sendt information og viden ud til borgerne. Det har
skabt en stærkere følelse af sikkerhed og tryghed.
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Vi opbygger robuste lokalsamfund
Klimaforandringer, ekstrem ulighed, fattigdom og svage politiske strukturer gør det problematisk
for mennesker at opretholde livet, betale for skolegang og finde arbejde. En konsekvens er,
at unge ser migration som den eneste udvej, og de bliver til lette ofre for menneskesmuglere,
oprørsgrupper og religiøse ekstremister.
Andre befolkningsgrupper bliver sendt ud i dybere fattigdom, end de i forvejen befandt sig i,
på grund af mere ekstreme vejrforhold end tidligere. Derfor arbejder vi sammen med sårbare
befolkningsgrupper og lokale partnere om at styrke menneskers og lokalsamfunds robusthed.
Det handler om at forbedre livsbetingelserne i form af hjælp til fødevareproduktion og andre
indtægtsgivende aktiviteter, der kan skabe jobs og give håb for en bedre fremtid.
Det gør vi ved at fokusere på
● Lokal klimatilpasning, katastrofeberedskab og katastrofeforebyggelse
● Udvikling af bæredygtige levevilkår og jobskabelse, især for unge
● Lokal medindflydelse på beslutninger, der opbygger robusthed

>>
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Folkekirkens Nødhjælp arbejder målrettet på at
styrke lokalsamfund ved at skabe nye og flere
arbejdspladser. Derved er vi med til at sikre øgede
indkomster og reduktion af migration i vores
programlande. I Etiopien støttede vi i 2019 unge i
at skabe deres egne indtægter ved for eksempel at
sælge fisk, honning, quinoa og andre tørkeresistente
grøntsager.
I Uganda har vi i samarbejde med lokale
fødevareproducenter og den danske frugt- og
grøntimportør Nordic Fruit hjulpet flygtninge og
lokalsamfund i gang med produktion af søde
kartofler.
I Cambodja støttede vi lokale bønder i at forhandle
kontrakter og sikre salget af deres økologiske
ris og grøntsager gennem lokale virksomheder,
butikker og markeder. Det har været med til at
skabe en priskonkurrence og gjort, at bønderne
kan få en højere pris for deres varer. Samtidig giver

det bønderne en stærkere tilknytning til det lokale
marked.
I Kenya har vi haft succes med igennem vores lokale
partner at etablere kontakt mellem fiskersamfund
ved Turkanasøen og lokale sælgere på markeder i
Kakuma-flygtningelejren.
Generelt er den unge befolkningsgruppe og kvinder i
fokus hos Folkekirkens Nødhjælp. De bliver uddannet
til at udvikle bæredygtige forretninger, som skal
hjælpe dem med at kunne klare sig selv.
I en forandret virkelighed med mere ekstreme
vejrforhold, ruster vi bønder til at tilpasse sig
klimaforandringerne. I Nepal engagerede vi unge i
en række bæredygtige landbrugsprojekter. Gennem
uddannelse og støtte tjener de nu penge på at
dyrke svampe, have planteskoler, lave gede- og
fiskeopdræt. De lokale unge fik ikke kun adgang til
mad, de kunne også sælge den overskydende høst
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og geninvestere pengene i uddannelse eller udvide
deres landbrug. Det har betydet, at disse unge ikke
længere behøver at migrere til nabolandet Indien
som gæstearbejdere.
I Zimbabwe hjælper vi de lokale med at tilpasse sig
klimaforandringerne på længere sigt ved at reparere
og etablere nye vandforsyninger, introducere
tørkeresistente afgrøder og sikre husdyrene foder.
I lande som Cambodja og Zimbabwe har vi
udvidet bønders brug af vejrinformationer. Igennem
vejrapps, der forudser regn, tørke og andre relevante
vejrændringer, kan landmændene planlægge
såningen af afgrøder og høst alt efter, hvad
vejrforholdene tillader. På den måde er de bedre
rustet til at håndtere uforudsigelige og skiftende
vejrforhold.
I verdens fattigste lande er adgang til kontanter og
små lån et stort problem. En bæredygtig løsning,

som Folkekirkens Nødhjælp arbejder bredt med i
vores programlande, er en mikrobankstruktur kaldet
låne- og sparegrupper. Den består af medlemmer,
som opsparer et overkommeligt beløb ugentligt.
Medlemmerne kan også løbende låne penge mod
at betale en rente. En gang årligt bliver opsparingen
og renteindtægter fordelt til bankens medlemmer.
De lokale bruger typisk pengene til at investere i
uddannelse, bolig og simple forretningskoncepter,
der kan give dem nye og flere muligheder i fremtiden.
Blot ved at omfordele ressourcer, der allerede er til
stede lokalt.
I arbejdet med at videreudvikle konceptet har
Folkekirkens Nødhjælp i Malawi og Uganda
etableret digitaliserede låne- og sparegrupper i
samarbejde med lokale banker og teleudbydere.
Udvalgte flygtninge og befolkninger, der bor tæt på
flygtningeområder, bruger deres mobiltelefoner til at
administrere deres opsparing og lån.
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Vi bekæmper ekstrem ulighed
De væsentligste hindringer for lige muligheder er manglende overholdelse af international lov
og systematisk udelukkelse af bestemte grupper fra politiske og økonomiske processer. Det er
som oftest de fattige på landet, kvinder, børn, unge, handicappede, oprindelige folk, migranter,
flygtninge og LGBT-personer, der systematisk bliver udelukket. Vi må sikre, at civilsamfundets
råderum ikke fortsat indskrænkes. Vi må handle aktivt, når menneskers rettigheder krænkes, for
kun hvis vi taler åbent om de ekstreme uligheder, kan vi realisere Verdensmål nummer 16 om at
’ingen-må-lades-i-stikken’.
Vi bekæmper ekstrem ulighed i samarbejde med stærke, værdibaserede partnere og religiøse
ledere, med en forpligtelse over for folkeretten og ligestilling mellem kønnene. Gennem vores
ACT-netværk og trosbaserede partnere har vi en helt særlig adgang til beslutningstagere og
religiøse ledere i lokalsamfund. Det giver os mulighed for at ændre på kulturelle og religiøse
normer og korrigere falske historier gennem møder, medier og oplysning, for eksempel i forhold
til sundhed, LGBT-rettigheder og ligestilling i hjemmet.
Det gør vi ved at fokusere på
● Civilsamfundets råderum og beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere
● Inkluderende beslutningsprocesser
● Retfærdig fordeling af ressourcer gennem inkluderende og ansvarlige institutioner
● Bekæmpelse af diskrimination og fremme af marginaliserede gruppers rettigheder
● Globalt fortalerarbejde

>>
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I lande som Nepal, Malawi, Palæstina, Zimbabwe,
Sydsudan, Cambodja, Uganda og Myanmar
har vi i 2019 haft stort fokus på respekten for
civilsamfundets råderum og menneskerettigheder.
Vi har opfordret de lokale til at tage del i
beslutningsprocesser og kræve lige rettigheder
mellem kønnene. Samtidig har vi haft et stort
fokus på at dokumentere brud på menneske
rettigheder med fokus på marginaliserede
grupper. I flere af programlandende har dette
arbejde ført til oprettelsen af systemer, hvor
man kan anmelde tilfælde af diskrimination
og brud på menneskerettigheder. Pålidelige
rapporteringssystemer opfordrer til an
meldels er, men bidrager også til at
dokumentere og monitorere overtrædelser af
menneskerettighederne. Det kan bruges til at
stille beslutningstagere til ansvar.

Sydsudan er stadig præget af konflikter efter mange
års borgerkrig og uafhængighedskamp. Derfor har
vi arbejdet for at promovere respekt for borgernes
rettigheder, fred og fredelig konflikthåndtering både
blandt de lokale borgere og beslutningstagere.
Resultatet er en mere samlet befolkning i kampen
for fred.
I Zimbabwe og Uganda er det lykkedes os at
forbedre engagementet og forholdet mellem de
lokale myndigheder og borgerne ved at styrke
rettigheder hos marginaliserede kvinder, mænd,
unge og mennesker med handicap. Samtidig har
vi i Zimbabwe støttet de lokale myndigheder i at
indføre mere inkluderende politiske processer og
transparente budgetter.
I 2019 har vi udført flere projekter med formålet
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om at styrke kvinder og unge pigers rettigheder. I
Cambodja støtter vi kvinder ved at opfordre dem
til at tage lederskab i deres lokalsamfund samt at
skabe deres egen indkomst og på den måde bidrage
økonomisk til husstanden. Igennem vores Innovation
Hub i Palæstina hjalp vi unge kvinder til at skabe
stærke netværk, udvikle kompetencer inden for
iværksætteri, og i nogle tilfælde endda med at indgå
længerevarende kontrakter med internationale
virksomheder.
I DR Congo har vi oplevet en stor udvikling inden
for ligestilling af kønnene i de lokalområder, hvor
vi arbejder. Førhen har kvinder og piger oplevet at
være ofre for intens diskrimination. Vi har gennemført
programmer, der sætter fokus på lighed mellem
kønnene i lokale skoler. Det har resulteret i, at
kvinderne, vi har arbejdet med, i større grad anses

som ligeværdige borgere med adgang til samme
rettigheder som mænd. Konkret ser vi, at forældre
ikke længere arrangerer tvangsægteskaber, og at
piger nu har adgang til uddannelse.
I Myanmar og Uganda har vi arbejdet for at få unge
mennesker og marginaliserede grupper, såsom
kvinder, til at deltage i beslutningsprocesser og
kræve lighed mellem kønnene. Vi har her sat fokus på
kønsrelateret vold i mindre lokalsamfund og styrket
samarbejdspartnere til at sørge for, at sager om
seksuelt misbrug blev anmeldt til lokale autoriteter. I
Uganda har vi især samarbejdet med lokale religiøse
ledere om at promovere et nyt lovforslag, der skal
beskytte kvinder og piger bedre end den nuværende
lovgivning på området.

22

[ Telemarketing i Aarhus // Foto: Kristian Skårhøj ]
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Engagement og handling i Danmark
Formålet med Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Danmark er at engagere og involvere børn,
unge og voksne, så de handler til gavn for verdens fattigste. Vi engagerer over hele landet, i det
folkelige og kirkelige Danmark, og vi skaber muligheder for frivilligt engagement i menigheder,
FDF, spejderorganisationer, på højskoler og efterskoler etc.
At øve indflydelse på politiske beslutninger og den brede samfundsdebat er også en integreret
del af vores mandat, vores vision og vores identitet som dansk civilsamfundsorganisation. Vi
arbejder for at øge forståelsen af globaliseringen, Verdensmålene og livet, håbet og ønskerne hos
verdens fattigste.
Det gør vi ved at fokusere på
● Stærk kommunikation og bred tilstedeværelse i medierne
● Politisk dialog og inddragelse af vores tusindvis af frivillige
● Ligeværdige partnerskaber og samarbejde om konkret handling
● Forsvar for humanitære værdier både i Danmark og i udlandet

>>
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Folkekirkens Nødhjælp er en af de mest kendte
og respekterede humanitære organisationer i
Danmark. Det ser vi som selve grundlaget for at
skabe engagement og forståelse for vores arbejde.
Med 234.186 følgere på Facebook er vi stadig nr. 1
i forhold til andre humanitære organisationer. I 2019
gav danskere deres mening til kende 1.286.707
gange ved at interagere med os gennem vores
kanaler på Facebook, Instagram og Twitter. 650.754
unikke brugere besøgte vores hjemmeside.
Vi var i kontakt med 278.368 danskere via mail og
213.677 via sms, og vores phonere talte med 85.278
personer. I 2019 brugte danskerne i alt 1.074.066
timer på frivilligt arbejde for Folkekirkens Nødhjælp
blandt andet i vores genbrugsbutikker og Wefoodbutikker.
I 2019 støttede titusindvis af danskere vores
arbejde med 154,2 millioner kroner. 47.413

private bidragydere støttede os fast hver måned.
I efteråret åbnede vi endnu en Wefood-butik
i Sydhavnen i København, der redder brugbar
overskudsmad fra skraldespanden og sælger det
til fordel for verdens fattigste. De 200 frivillige
i vores nu 5 Wefood-butikker reddede 249,1
tons overskudsmad og skabte en omsætning på
næsten 1,685 millioner kroner, mens vores 3.600
frivillige genbrugsmedarbejdere genererede et
flot overskud på 26,5 millioner kroner. Ved den
årlige Sogneindsamling gik cirka 15.000 frivillige
indsamlere på gaden og samlede omkring 9
millioner kroner ind.
393 unge rejste i 2019 ud som volontører til
vores arbejde i udviklingslandene gennem vores
rejseportal ‘Go Global’. Disse unge får en oplevelse
for livet og udgør senere grundstammen i vores
ungdomsorganisation, NU (Folkekirkens Nødhjælps
Ungdom). NU’s 358 medlemmer arbejder på at
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engagere flere unge i kampen for at realisere FN’s
Verdensmål gennem kampagner, cafeer og events.
Unge er en kernemålgruppe for Folkekirkens
Nødhjælp. Vi når dem blandt andet gennem ’Tag
del’ kampagnen, der har som målsætning at
engagere unge og deres forældre i udviklingsarbejde
og Verdensmål. Hovedaktiviteten i kampagnen
er ’Karavanen’, hvor tidligere volontører besøger
konfirmandklasser, efterskoler og børne- og
ungdomsorganisationer for at fortælle om deres
oplevelser i udviklingslandene. I 2019 mødte 9.400
unge Karavanen, og mange af dem meldte sig senere
som indsamlere ved Sogneindsamlingen.
Vi engagerer også den danske befolkning i vores
programarbejde gennem partnerskaber med
ambassadører. Giv en ged-kampagnen bruger kendte
danskere som talspersoner, der bliver sendt ud i
verden for at besøge vores projekter. Efterfølgende

fortæller de om vores udviklingsarbejde i medierne
og på deres egne platforme. I 2019 besøgte musiker
og entertainer Chili Klaus et gede-projekt i Malawi.
På den måde når vi ud til den brede befolkning og
får fat i nye og større målgrupper. I 2019 voksede
Giv en ged-kampagnen og indsamlede 5,8 millioner
kroner, hvilket er det bedste resultat i over 10 år.
Klima fylder meget i Folkekirkens Nødhjælps arbejde
– både i verdens fattigste lande og her i Danmark. I
2019 støttede vi sammen med andre organisationer
et borgerforslag om en Klimalov, der fik over 68.000
underskrifter fra danskerne. For Folkekirkens
Nødhjælp var det helt afgørende, at klimaloven
indeholder et klart internationalt engagement.
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Her arbejder vi
Folkekirkens Nødhjælp styrker verdens
fattigste i kampen for et værdigt liv:
Vi redder liv, opbygger robuste lokalsamfund
og bekæmper ekstrem ulighed.

Libanon

Syrien

Palæstina

Irak

Libyen

Nepal
Bangladesh
Myanmar

Mali
Sydsudan

Cambodja
Etiopien

Den Centralafrikanske
Republik

Uganda
Kenya

DR Congo
Zambia
Malawi
Zimbabwe
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Nøgletal 2019

HVOR
KOM
PENGENE
FRA?
Private bidrag

Faste givere og øvrige gaver, mv.
Genbrug mv., overskud
Særlige indsamlinger

3,9%

1,1%

Faste givere, og øvrige
gaver, mv.

Genbrug mv., overskud

Særlige indsamlinger

28,1%

14,2%

36,1%

Danida-bevillinger

EU-bevillinger mv.

Internationale donorer

157.262.881

117.724.335
30.390.685
9.147.861

Danida-bevillinger

220.596.306

EU-bevillinger mv.
Internationale donorer
Øvrige indtægter

111.287.505
283.654.008
12.665.820

I alt

785.466.520

Udviklingsrammen
Humanitære partnerskabsaftaler
Enkeltbevillinger, herunder katastrofe

15%

103.555.272
85.369.063
31.671.970

1,6%

Øvrige indtægter
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HVAD
GIK
PENGENE
TIL?
Udviklingshjælp
Katastrofehjælp
Learning Lab aktiviteter
Oplysning
Indsamling
Sekretariatsudgifter

243.774.989
404.811.814
5.751.307
15.305.230
55.442.635
51.666.783

I alt

776.752.758

31,4%

52,1%

Udviklingshjælp

Katastrofehjælp

0,7%

2%

Learning Lab aktiviteter

Oplysning

7,1%

6,7%

Indsamling

Sekretariatsudgifter

>>
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HVILKE
REGIONER
GIK
PENGENE
TIL?
Europa
Mellemøsten
Asien
Afrika
Globalt
I alt

1.748.709
146.422.151
103.270.914
343.702.056
53.442.973
648.586.803

0,3%

22,6%

Europa

Mellemøsten

15,9%

53%

Asien

Afrika

8,2%

Globalt
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OMSÆTNING
2015 - 2019

785,5

689,6

700
650,1

674,9

586,4

600

Millioner DKK

800

ADMINISTRATIONSPROCENT
2017 - 2019

500

Note: Administrationsprocenten beregnes
efter ny metode og derfor er der ingen
sammenligningstal for årene 2015-2016.

400

300
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Meldahlsgade 3, 3 & 4 sal
1613 København V
Telefon 33 15 28 00
mail@dca.dk
www.nødhjælp.dk

