
1



2

[ Kenya // Foto: Jakob Dall ]



3

Tekst: Caroline Ryberg Albæk, Poul Kjar, Bjørn Bang Jakobsen 

Design: Anne Mousten

Introduktion 4

Om Folkekirkens Nødhjælp 7

Vi redder liv 11

Vi opbygger robuste lokalsamfund 15

Vi bekæmper ekstrem ulighed 19

Engagement og handling i Danmark 23

Her arbejder vi   26

Nøgletal 28

Velkommen til Folkekirkens Nødhjælps resultater 2020. Her får 
du en kort introduktion til, hvem vi er og hvordan vi arbejder - 
og de vigtigste tal og eksempler på vores indsatser fra året, der 
gik.  

COVID-19 påvirkede alle Folkekirkens Nødhjælps 
landeprogrammer i 2020. Men på trods af nedlukninger, 
udgangsforbud og lukkede grænser formåede vi at hjælpe fire 
millioner mennesker i 19 af verdens fattigste lande.

Det er det højeste antal mennesker i nød, vi har hjulpet, i vores 
99 år lange historie. Men behovet for hjælp har heller aldrig 
været større.

Pandemien har forværret konsekvenserne af eksisterende 
kriser, konflikter og klimaforandringer. Millioner af mennesker 
er skubbet ud i fattigdom. Uligheden i verden er øget. 
Menneskerettighederne er under pres.  

Derfor er der også stor efterspørgsel og behov for hjælp fra 
Folkekirkens Nødhjælp, som det fremgår af Resultater 2020. 

God læsning. 

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
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I 2020 hjalp Folkekirkens Nødhjælp
4 millioner mennesker i nød
og havde en indkomst på 889 millioner kroner
til katastrofe- og nødhjælpsarbejde.

Pengene kom fra Danida, EU, USAID, 
andre internationale donorer,
48.153 faste bidragsydere og
20.073 frivillige, der brugte
810.302 timer på frivilligt arbejde.

Vores katastrofe- og
udviklingsarbejde blev udført af
1241 ansatte og 
205 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, når katastrofen rammer. Vi hjælper flygtninge og værtssamfund i nærområder med 
humanitære indsatser og langsigtet udvikling. Og vi arbejder for at skabe en mere ligeværdig og bæredygtig 
verden. 

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. Med et særligt fokus på kvinder. 

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 afprøver nye 
samarbejdsformer for at bidrage til at opfylde verdensmålene. Med et særligt fokus på klimatilpasning.  

Vi viser lederskab og fortsætter 99 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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Partnere: Vi arbejder sammen med 205 stærke,
lokale partnere og en lang række kirkelige og
humanitære organisationer. Samarbejdet sikrer 
effektive, bæredygtige og målrettede indsatser til 
gavn for de fattigste og mest udsatte mennesker. 
De lokale organisationer kender og forstår de lokale 
problemer bedst.

Vores generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen, er 
tilmed formand for ACT Alliance (Action by Churches 
Together), et globalt netværk af 142 organisationer, 
der udfører udviklings- og katastrofearbejde i mere 
end 120 lande over hele verden. Vi er til stede i alle 
verdens brændpunkter og reagerer med kort varsel 
på kriser, krige og katastrofer.

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 med udviklingsbistand 
ikke kan nå i mål alene. Så sammen med videns-
institutioner, 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. Særligt i de lande, hvor vi arbejder. 
Men med kritisk og konstruktiv dialog rykker vi 

Om Folkekirkens Nødhjælp

>>

[  Irak // Foto: Paul Jeffrey  ]
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virksomheder og sektorer i retning af et stærkere 
fokus på klima, bæredygtig udvikling og respekt for 
menneskerettigheder.

Rettigheder: Arbejdet for at styrke demokrati,
rettigheder og ligestilling mellem kønnene indgår i 
alle vores programmer. Vi tror på, at kvinders ret til 
at bestemme over egen krop styrkes ved at 
forbedre deres sociale og økonomiske rettigheder. 
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 klima-
forandringerne. Og for forbud mod landminer og 
ammunition.

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 Nødhjælp og 
et vigtigt redskab i vores daglige arbejde.

Midler: I 2020 var Folkekirkens Nødhjælps samlede 
indkomst på 889 millioner kroner. Et rekord stort 
beløb. EU og internationale fonde og donorer 
finansierede vores internationale arbejde med 477,5 
millioner kroner. Danida finansierede os med 232,1 
millioner kroner. Vores strategiske samarbejdsaftale 
med Danida (2018-2021) gør det muligt hele tiden at
udforske nye og innovative måder at arbejde på. 
11 innovationsprojekter i Cambodja, Kenya, Nepal,
Uganda og Zimbabwe fik støtte fra den strategiske
samarbejdsaftale i 2020. Projekterne omfattede flere
mobile platforme og apps, der fremmer robusthed
og øget landbrugsproduktion som led i en klima-
tilpasning. Endelig betroede danskerne os med ikke 
mindre end 162,7 millioner kroner til vores arbejde for 
verdens fattigste.
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VI REDDER LIV
VI OPBYGGER 

ROBUSTE 
LOKALSAMFUND

VI BEKÆMPER 
EKSTREM ULIGHED ANDET

46% 29% 23% 2%

I 2020 fordelte vores projekter sig således 
på de tre indsatsområder:
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Konflikter, katastrofer og klimaforandringer fjerner livsgrundlaget for millioner af mennesker 
og lokalsamfund i udviklingslandene. Folk flygter fra krig, fra sult, fra tørke og ekstreme 
temperaturer. Folkekirkens Nødhjælp er en stærk og aktiv partner, som både redder liv og giver 
håbet tilbage efter katastrofen. 

De fleste flygtningekriser er langvarige. Mange flygtninge risikerer at opholde sig halve og 
hele liv i en flygtningelejr eller et flygtningenærområde. Vi forsøger at få så mange flygtninge 
i beskæftigelse eller uddannelse, mens de venter på at vende hjem. Vi kobler dermed 
de humanitære indsatser for at redde liv med langvarige udviklingsindsatser - og lokal 
konfliktforebyggelse.  

En væsentlig del af vores humanitære arbejde i en lang række af verdens brændpunkter er 
rydning af landminer og ueksploderet ammunition, som er en forudsætning for, at mennesker kan 
vende tilbage til deres hjem og lokalsamfund. 

Vi arbejder ud fra det internationale løfte om “ikke at lade nogen i stikken”.   

Det gør vi gennem
● Hurtig humanitær indsats og akutberedskab
● Uddeling af nødhjælp og bæredygtig genopbygning
● Hjælp til udarbejdelse af lokale katastrofeberedskabsplaner
● Humanitær minerydning og undervisning om faren ved landminer og ueksploderet ammunition

Vi redder liv

>>
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COVID-19 har i høj grad påvirket Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde med at redde liv i 2020. Vi har i 
alle programlande integreret oplysning om at undgå 
smittespredning. Vi har uddelt værnemidler som 
masker, håndsprit og sæbe i flygtninge-
lejre og nærområder. Vi har skruet op for uddeling af 
kontanter og ikke mindst kontaktfri e-vouchers, 
der har vist sig særligt velegnet under 
COVID-19. 

I Syrien, hvor konflikten nu har varet i over 10 
år, uddelte vi basale fornødenheder, telte og 
beskyttelse til familier i svært tilgængelige områder, 
hvor andre donorer ikke har adgang.

Vi var hurtigt til stede efter eksplosionen i Beirut 
i Libanon, hvor vi sørgede for varm mad og 
genopbygning af hjem og små forretninger efter 
katastrofen. Vi har også hjulpet med at genoprette 
ødelagte sundhedsklinikker og skoler for både 
lokale libanesere og syriske flygtninge. 

I Bangladesh, Den Centralafrikanske Republik, 
Etiopien, Kenya, Mali, Nepal, Palæstina, 
Sydsudan, Syrien og Zimbabwe har kontanter 
og e-vouchers reddet tusindvis af liv og forbedret 
fødevaresikkerheden. 

Uddeling af kontanter betyder, at folk får frihed til 
at træffe deres egne valg, samtidig med at lokale 
markeder støttes. 

Vi arbejder i nogle af verdens største flygtningelejre 
som Gambela i Etiopien, Kakuma i Kenya og Bidi 
Bidi i Uganda. Vi hjælper flygtninge med at plante 
deres egne grøntsager, og vi hjælper med adgang til 
vand og miljøvenlige energikilder, så de kan tilberede 
deres egen mad. 

Vi støtter også aktiviteter inden for iværksætteri 
og entreprenørskab, så unge flygtninge kan 
starte og drive egen forretning - og på sigt blive 
selvforsørgende. Og vi støtter aktiviteter, der 
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giver piger selvværd og tro på fremtiden - som 
for eksempel fodboldturneringen Divas League i 
Kakuma-lejren. 

I Kenya indgik vi også i et innovativt samarbejde om at 
indfange græshopper og omdanne dem til dyrefoder, 
og på den måde gøre plagen til alternative proteiner.

Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på at forankre 
projekter lokalt. Derfor støtter vi både nye 
og eksisterende partnere. I Myanmar har vi i 
samarbejde med lokale partnere hjulpet fordrevne 
mennesker med førstehjælp, kontanter, psykosocial 
hjælp og oplysning om COVID-19. 

Vi støttede over 100.000 burmesiske karenere, 
der lever som flygtninge i grænseområdet mellem 
Myanmar og Thailand. Mange har været på flugt i 
mere end 30 år. Derfor arbejder vi på at få dem i 
beskæftigelse eller uddannelse, mens de venter på 
at kunne vende hjem.  

En vigtig del af vores arbejde for at redde liv handler 
om at hjælpe samfund, der er plaget af konflikt og 
krig. I Libyen, Libanon og Sydsudan afsluttede 
vi i 2020 et fireårigt projekt, hvor vi med hjælp fra 
lokale har ryddet landminer og eksplosiver på 3,5 
millioner m2 jord, svarende til 528 fodboldbaner. 
Vi indsamler og registrerer data via en app, og 
deler informationerne med andre organisationer og 
myndigheder.

Jorden er nu overdraget til de lokale og bruges til 
landbrug og bebyggelse. Samtidig har vi arbejdet 
med oplysningskampagner, der informerer 
befolkningen om farerne ved ueksploderet 
ammunition. Gennem SMS-kæder, radioannoncer 
og reklametavler har vi udsendt information. Det har 
skabt en stærkere følelse af sikkerhed og tryghed 
blandt befolkningerne.  
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Folkekirkens Nødhjælp arbejder med sårbare befolkningsgrupper, lokale partnere, virksomheder og 
myndigheder om at styrke lokalsamfunds robusthed. Vi støtter landbrug, fødevareproduktion og andre 
indtægtsgivende aktiviteter, der kan skabe jobs og give håb for en bedre fremtid. 

Vi hjælper med klimatilpasning af afgrøder, nye dyrkningsmetoder og adgang til vand. Vi arbejder også på at 
mindske CO2-udslip. Og vi hjælper, når mennesker rammes af klimarelaterede katastrofer og konflikter om 
adgang til jord. 

I flere lande støtter vi partnere i deres fortalerarbejde med at påvirke regeringer og myndigheder til at leve op 
til deres ansvar og skrinlægge konflikter. Og ikke mindst til at sikre hjælpen til de fattigste dele af befolkningen. 

Vi arbejder på at uddanne og give økonomisk støtte til entreprenører - og ikke mindst kvinder - så de kan 
opstarte egne virksomheder. Vi har fokus på, at unge tager del i lokalsamfundets fremtid, så de ikke vælger at 
migrere og ende som lette ofre for menneskesmuglere, oprørsgrupper og ekstremister. 

Det gør vi ved at fokusere på
● Lokal klimatilpasning og katastrofeberedskab 
● Konfliktforebyggelse og fredsskabende aktiviteter
● Udvikling af bæredygtige levevilkår og jobskabelse, især for unge
● Lokal medindflydelse på beslutninger, der opbygger robusthed

Vi opbygger robuste lokalsamfund

>>
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De økonomiske og sociale følgevirkninger af 
COVID-19 kommer oven i en global flygtningekrise, 
fødevarekrise og ikke mindst klimakrise. Folkekirkens 
Nødhjælp har i 2020 indarbejdet COVID-19- 
oplysning og -værnemidler i arbejdet med at skabe 
robuste samfund, der lider under konflikter og 
klimaforandringer. 

Flere lande, herunder Nepal og Sydsudan, blev i 
2020 ramt af massive oversvømmelser, der fordrev 
hundredtusindvis af mennesker. 

I Sydsudan ramte oversvømmelserne oven i mange 
års borgerkrig. Derfor var vi massivt til stede 
med nødhjælp. Vi hjalp lokalsamfund med at lave 
evakueringsplaner og varslingssystemer, så folk 
kunne komme i sikkerhed. Efterfølgende har vi også 
hjulpet med at genoprette infrastruktur, og vi har 
støttet de hårdest ramte familier med frø til nye 
afgrøder. 

I Cambodja og Malawi har vi samarbejdet med de 

lokale regeringer om at forebygge katastrofer og 
hjælpe lokalsamfund med at tilpasse sig ekstreme 
temperaturer, tørke og oversvømmelser.

Med klimaforandringerne følger et pres på 
naturressourcer, konflikter og manglende adgang til 
land og vand. I lande som Etiopien, Kenya, Uganda, 
Zimbabwe og Den Demokratiske Republik Congo 
har vi arbejdet på at skabe fred og indgå lokale 
aftaler om fordeling og adgang til land. 

På grænsen mellem Etiopien og Kenya har hyppige 
og langvarige tørkeperioder ført til blodige konflikter 
mellem hyrdefolk, der i generationer har levet af 
at avle geder, får og kvæg. Vi har gennem vores 
lokale partnere mæglet i konflikterne og hjulpet 
tidligere hyrder i gang med et nyt liv som fiskere ved 
Turkanasøen. 

Folkekirkens Nødhjælp har i 2020 - og på trods 
af COVID-19 - formået at skrue op for antallet af 
markedsbaserede landbrugsprojekter i lande som 
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Cambodja, Etiopien, Kenya, Myanmar, Nepal, 
Sydsudan, Uganda og Zimbabwe til gavn for mere 
end 180.000 mennesker. 

I Zimbabwe og Cambodja har vi hjulpet lokale 
landmænd med at forbedre udbyttet med nye 
dyrkningsmetoder, tørkeresistente afgrøder og 
fælles vandingssystemer drevet af solceller. Det 
har givet landmændene bedre adgang til lokale 
markeder og dermed styrket deres økonomiske 
robusthed. 

I flere af vores markedsbaserede projekter har vi 
samarbejdet på tværs af sektorer med både lokale 
og danske virksomheder.

I det nordlige Uganda har flygtninge og lokale 
landmænd i et nærområde med 1,3 millioner 
flygtninge fået kurser i at drive virksomhed og 
producere økologiske søde kartofler, ingefær og 
gurkemeje. Produkterne er blevet solgt på det lokale 
marked, og har skabt lokal vækst og beskæftigelse. 

Vi har også samarbejdet med den danske 
virksomhed Nordic Fruit om eksport til det danske 
marked. 

I Etiopien samarbejdede vi med danske 
virksomheder som Novozymes og Arla Foods 
Ingredients om udvikling af en proteinrig 
nødhjælpskiks, der bidrager til ernæringsrigtig kost. 
Samtidig har produktionen på den lokale kiksefabrik 
skabt jobs. 

I en lang række programlande har Folkekirkens 
Nødhjælps partnere skubbet politisk på for 
klimaindsatser. I Nepal deltog partnere i dialog med 
regeringen om udviklingen af en revideret national 
klimaplan. 

Sammen med vores partnere i Kenya engagerede 
vi lokale regeringer med henblik på en øget lokal 
indsats omkring naturressourcer og klimaet. I 
Uganda og Zimbabwe fortsatte vi arbejdet for at 
indgå i politisk dialog om nationale klimapolitikker. 
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[  Tomatdyrkning i Nepal // Foto: Sumit Dayal ]
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Globalt samarbejde og fælles internationale spilleregler er nødvendige for at bekæmpe fattigdom 
og ulighed. 

Men vi kan ikke tage demokrati og menneskerettigheder for givet. Og vi kan ikke tage for givet, 
at civilsamfundet frit kan være fortaler for individets rettigheder og bekæmpe ulighed. Det er 
den kamp, vi kæmper. For det er som oftest de fattige på landet, kvinder, børn, unge, folk med 
handicap, oprindelige folk, migranter, flygtninge og LGBTQ+ personer, der systematisk betaler 
den største pris. Som får deres rettigheder krænket. Som oplever fattigdommen på deres egen 
krop. 

Vi bekæmper ekstrem ulighed i samarbejde med stærke, værdi- og rettighedsbaserede partnere 
og religiøse ledere. Vi kæmper 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 lokalsamfundene. Det giver os mulighed for at ændre på kulturelle og religiøse normer og 
korrigere falske historier gennem møder, medier og oplysning. 

Det gør vi ved at fokusere på
● Civilsamfundets råderum
● Bred inddragelse i politiske processer
● Beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere
● Retfærdig fordeling af ressourcer i lokale institutioner
● Bekæmpelse af diskrimination af marginaliserede grupper
● Globalt fortalerarbejde

Vi bekæmper ekstrem ulighed

>>
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Regeringer verden over benyttede i 2020 pande mien til 
at slå hårdt ned på menneske rettighedsforkæmpere 
og begrænse civilsamfundets råderum. Det har sat 
Folkekirkens Nødhjælp og vores partnere under 
yderligere pres. Nedlukninger og udgangsforbud er 
gået særligt hårdt ud over kvinder, det har medført 
alarmerende stigninger i kønsrelaterede overgreb. 

Derfor har vi 2020 skruet op for beskyttelsen af 
menneskerettighedsforkæmpere, og vi har haft et 
særligt fokus på at hjælpe kvinder udsat for vold og 
overgreb. 

I Zimbabwe og Malawi har vi gennem trosbaserede 
partnere monitoreret og rapporteret på overgreb. I 
Uganda har religiøse ledere hjulpet og/eller mæglet i 
næsten 400 sager om kønsrelateret vold.

I Bangladesh, Palæstina og Nepal trænede vi 
individer og menneskerettighedsgrupper i deres 
rettigheder og vigtigheden af at dokumentere 
overgreb.

I Cambodja og Myanmar har vi ydet juridisk 
hjælp, økonomisk bistand, akut fysisk 
beskyttelse og psykosocial hjælp til menneske-
rettighedsforkæmpere, der er i livsfare, eller har 
været udsat for tortur og overgreb.   
 
I Nepal uddannede vi kvindegrupper, i at 
forebygge og rapportere overgreb på 
kasteløse kvinder. Der er udviklet et digitalt 
dokumentationssystem, og kvindegrupperne har 
sat gang i kampagner og samarbejde med politiet 
med særligt fokus på at stoppe overgreb på unge 
piger.  

På trods af COVID-19 nedlukninger er det lykkedes 
at træne lokale partnere i lande som Cambodja, DR 
Congo, Etiopien, Malawi, Nepal, Zambia og Uganda 
i at deltage i politiske processer, så de kan advokere 
for deres rettigheder og økonomiske prioriteter 
over for myndighederne. Det handler blandt andet 
om at stille krav om fordeling af ressourcer og om 
gennemsigtighed i beslutningsgange. 
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Vi har også haft stort fokus på at bekæmpe 
diskrimination af marginaliserede individer og 
grupper. Blandt andet i Kenya hvor vi har arbejdet 
med flygtninges rettigheder gennem trosbaserede 
partnere. 

På trods af hårde nedlukninger i flygtninge-
lejrene i Cox’s Bazar i Bangladesh, har vi i dialog 
med lokale muslimske rohingya-ledere gennemført 
vores vigtige arbejde for at beskytte piger og 
kvinder. 

I Cambodja har vi trænet kvindelige 
menneskerettighedsforkæmpere og LGBTQ+ 
personer i deres rettigheder. Det har ført til et 
kæmpe selvtillidsboost og deltagelse i lokale 
beslutningsprocesser. 

I et distrikt i Malawi er det lykkedes at få unge 
mennesker valgt ind i det lokale distriktsråd. 
De har fået vedtaget, at der skal bygges en ny 
sundhedsklinik, en bro og en skole. 

I Uganda har vi trænet 125 kvindelige politiske 
kandidater, så de er klar til at udfordre nogle af 
de ældre lokalpolitikere og sætte nye agendaer i 
lokalvalgkampen i 2021. 

I en lang række lande har vi haft fokus på at styrke 
unges rettigheder og hjælpe dem med jobs og 
beskæftigelse. Det gælder blandt andet unge på 
Vestbredden og Gaza i Palæstina, i Etiopien og i 
Den Centralafrikanske Republik, som vi har trænet 
i at udvikle bæredygtige forretningskoncepter, og vi 
har givet startkapital til de bedste ideer. 

Blandt flygtninge og værtssamfund i Kenya og 
Mali har vi også fokus på at inddrage unge i 
fredsskabende aktiviteter, involvere dem i lokale 
beslutningsprocesser og gøre dem til fredsskabende 
agenter. Og dermed være med til at forebygge 
migration. 
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[  Frivillig i Wefood Aarhus // Foto: Melissa Ørnstedt  ]
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Formålet med Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Danmark er at engagere og involvere danskerne 
bredt, så de handler til gavn for verdens fattigste. 

Vi engagerer danskere over hele landet i det folkelige og kirkelige Danmark, og vi skaber 
muligheder for frivilligt engagement i menigheder, FDF, spejderorganisationer, på højskoler, 
efterskoler og i vores genbrugs- og Wefood-butikker. 

Det er en integreret del af vores mandat, vores vision og identitet som dansk 
civilsamfundsorganisation, at vi også engagerer os i den brede samfundsdebat som fortalere 
for verdens fattigste familier. Vi arbejder på at øve indflydelse på politiske beslutninger med 
betydning for Danmarks udviklingsarbejde og indsatsen for at nå verdensmålene.  

Vi arbejder for demokrati og fælles internationale spilleregler, klimaforandringer, kvinders 
rettigheder, innovative partnerskaber og humanitære indsatser.  

Det gør vi ved at fokusere på
● Inddragelse af tusindvis af frivillige i det folkelige og kirkelige Danmark
● Stærk kommunikation og bred tilstedeværelse i medierne og på egne kanaler 
● Politisk dialog og forsvar for humanitære værdier både i Danmark og i udlandet 

Engagement og handling i Danmark

>>
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2020 står tilbage som et barskt år, men også et år 
hvor vi viste handlemod og var innovative. COVID-19 
gennemsyrede året og skabte udfordringer i vores 
engagementsaktiviteter. Men på trods af pandemien 
slog vi rekorder og samlede flere penge ind end 
nogensinde før. 

Inden nedlukningen lykkedes vi med at sende en 
efterskole og en højskole afsted til Palæstina og 
Nepal. Vi arrangerede også en karavanerejse til 
Nepal, hvor danske unge var med til at sætte fokus 
på klima og kvinderettigheder. 

Tusindvis af frivillige stod klar med indsamlings-
bøsser i hånden i begyndelsen af marts. Men to 
dage inden de skulle have været på gaden, blev 
den fysiske sogneindsamling aflyst og erstattet af 
en digital indsamling. Takket være vores mange 
engagerede og dygtige frivillige, der på kort tid 
omstillede sig til at gennemføre en digital indsamling, 
lykkedes det os på blot to dage at skabe en 
kampagne, der var stærk nok til at samle 5 millioner 
kroner ind.  

Som følge af lukningen af landets kirker og 

aflysningen af gudstjenester – herunder kollekterne 
- måtte der tænkes i nye måder, hvorpå danskerne 
kunne møde Folkekirkens Nødhjælp. Gennem indhold 
på sociale medier og annoncer i relevante medier 
lykkedes det stadig at samle penge ind og skabe 
opmærksomhed hos kirkegængere. 

Vores 114 genbrugsbutikker lukkede ned, da 
pandemien ramte. I flere butikker gik de frivillige 
på egen hånd i gang med at lave nethandel. Og 
interessen var enorm, da landet åbnede igen, og 
både frivillige og kunder strømmede til butikkerne. 
 
Wefood holdt åbent hele vejen gennem nedlukningen 
takket være de standhaftige frivillige i butikkerne. 
Og i løbet af 2020 åbnede vi to nye Wefood-butikker. 
Sammen reddede vi 375,5 tons mad fra at blive 
smidt ud. 

På trods af den lange nedlukning brugte danskerne 
810.302 timer som frivillige i Folkekirkens Nødhjælp. 

Digitalt voksede vi også, og vi cementerede vores 
plads som den mest fulgte internationale NGO i 
Danmark på Facebook med vores 235.365 følgere. 
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På tværs af Facebook, Instagram og Twitter 
interagerede danskerne 1.450.964 gange med vores 
indhold. 

Til mors dag havde vores ambassadører Lisbeth 
Wulff og Bodil Jørgensen lavet en video, der satte 
fokus på Giv en ged kampagnen. Det blev vores 
mest sete video på Facebook til dato. I alt blev den 
set over 2,2 millioner gange. 

Giv en ged kampagnen indsamlede i løbet af 2020 
7 millioner kroner, hvilket er det bedste resultat 
siden kampagnens første år i 2006. Ikke mindst fordi 
danskerne også fik mulighed for at give et corona-kit 
til mennesker i verdens fattigste lande. 

Vi producerede en julemusikvideo med vores 
ambassadører Jakob Fauerby og Hilda Heick, og 
sangen blev spillet på landets radiostationer i løbet 
af december.

Vi var i kontakt med 250.689 danskere via mail og 
298.053 via sms. Kanalerne blev brugt til at sætte 
fokus på vores arbejde og få danskerne til at støtte 
op om det. Det så vi blandt andet, da havnen i Beirut 

eksploderede og danskerne donerede over 1 million 
kroner til vores arbejde dér. 

I 2020 støttede 48.153 danskere vores arbejde 
med et fast månedligt beløb. I gennemsnit betalte 
hver donor 108 kroner om måneden. I alt modtog 
vi donationer 649.716 gange fra private danskere i 
løbet af året.

Vi deltog aktivt – alene og sammen med andre 
NGO’er, virksomheder og interesseorganisationer 
- i den offentlige debat om størrelsen på de rige 
landes klimabistand, vigtigheden af at Danmark er i 
førertrøjen i forsvaret for menneskerettigheder - og 
indholdet af Danmarks nye udviklingspolitisk strategi, 
der blev forhandlet i løbet af året. 

Her flagede vi betydningen af klimatilpasning og 
fødevarer, demokrati og menneskerettigheder, 
kvinders sociale og økonomiske rettigheder, 
innovative partnerskaber på tværs af sektorer 
og samtænkningen af humanitære indsatser, 
udviklingssamarbejde og forebyggelse af konflikter.



 

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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Nøgletal 2020

Private bidrag 162.111.140
 Gaver, kollekter, mv. 139.288.791
 Genbrugsbutikker, overskud 22.822.349

Danida-bevillinger 232.149.597
 Udviklingsrammen 110.608.251
 Humanitære partnerskabsaftaler 105.947.538 
 Enkeltbevillinger, herunder katastrofe 15.593.808

EU-bevillinger mv. 125.998.276

Internationale donorer 351.563.878

Øvrige indtægter 17.210.328

I alt 889.033.219

HVOR
KOM 
PENGENE
FRA?

Gaver, kollekter, mv.

Danida-bevillinger

Øvrige indtægter

Genbrugsbutikker, 
overskud

EU-bevillinger mv.

Internationale donorer

16%

26%

2%

2%

14%

40%
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>>

HVAD
GIK
PENGENE
TIL?

Udviklingshjælp

Learning Lab aktiviteter

Sekretariatsudgifter

Katastrofehjælp

Oplysning

Indsamling

28,3%

0,8%

5,7%

57,5%

1,8%

5,9%

Udviklingshjælp 245.075.941
Katastrofehjælp 497.258.231
Learning Lab-aktiviteter 6.575.071
Oplysning  16.029.850
Indsamling 51.211.805
Sekretariatsudgifter 49.192.988
I alt 865.343.886
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Europa 1.745.939
Mellemøsten 168.683.825
Asien 110.501.266
Afrika 407.725.428
Resten af verden 53.677.714
I alt 742.334.172

HVILKE
REGIONER
GIK
PENGENE
TIL?
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Afrika

Resten af verden

0,2%

14,9%

22,7%

55%

7,2%



31

ADMINISTRATIONS-
PROCENT
2017 - 2020
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Meldahlsgade 3, 3 & 4 sal
1613 København V

Telefon  33 15 28 00 
mail@dca.dk 
www.nødhjælp.dk


