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I 2018 sendte Folkekirkens Nødhjælp
558 millioner kroner til katastrofeog nødhjælpsarbejde og hjalp
3,2 millioner mennesker i nød.
Pengene kom fra Danida, internationale donorer,
50.733 private bidragydere og
19.090 frivillige, som brugte
893.859 timer på frivilligt arbejde.
Vores katastrofe- og
udviklingsarbejde blev udført af
861 ansatte og
203 professionelle, lokale samarbejdspartnere
i 19 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 arbejde er at
● redde liv
● opbygge robuste lokalsamfund
● bekæmpe ekstrem ulighed
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[ Kvæghyrde i Sydsudan // Foto: Mikkel Østergaard ]
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Om Folkekirkens Nødhjælp
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 menneskers lige værd.
Indsats: Når katastrofer rammer, støtter vi de menne
sker, der er de første til at yde hjælp. Vi uddeler livred
dende nødhjælpsforsyninger og nødhjælp i form af
kontanter og arbejder for at forebygge skaderne ved
fremtidige katastrofer. Vi bekæmper sult og arbejder
for at styrke demokrati og menneskerettigheder. Vi
skaber sikre samfund, fri for miner og våben. Det gør
vi i flere end 19 lande over hele verden.

Vi arbejder sammen med 203 stærke, lokale
partnere og en lang række kirkelige og humanitære
organisationer. I 2018 blev vores generalsekretær,
Birgitte Qvist-Sørensen, valgt som formand for
ACT Alliance (Action by Churches Together), et
globalt netværk, som udfører udviklings- og
katastrofeberedskabsarbejde i flere end 100 lande
over hele verden. Vores samarbejde med lokale,
folkelige og kirkelige organisationer, som kender og
forstår de lokale udfordringer bedst, sikrer, at vores
arbejde er effektivt, bæredygtigt og målrettet de
fattigste.
Rettigheder og ligestilling mellem kønnene indgår i alt
vores arbejde. For at sikre basale menneskerettigheder >>
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taler vi verdens fattigstes sag, både nationalt og inter
nationalt. Det kalder vi politisk fortalerarbejde eller
advocacy. Vi taler for de fattigstes 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. Vi italesætter
årsagerne til fattigdom, både lokalt og globalt.
Folkekirkens Nødhjælp er certificeret af Humanitarian
Quality Assurance Initiative, en organisation, som
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 2018 var Folkekirkens Nødhjælps samlede
indtægt 674,9 millioner kroner. Vores arbejde finan
sieres af donationer fra privatpersoner, virksomheder,
fonde og indsamlinger samt bevillinger fra EU,
FN-organisationer og andre internationale fonde.
Danida finansierede vores internationale arbejde
med 200,9 millioner kroner, og EU og internationale

fonde og donorer finansierede 301,7 millioner kroner.
Danskerne betroede os 166 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. 11 innova
tionsprojekter i Bangladesh, Cambodja, Etio
pien, Kenya, Myanmar, Nepal, Palæstina, Uganda
og Zimbabwe fik støtte fra den strategiske
samarbejdsaftale i 2018. Projekterne omfattede flere
mobile platforme og apps, som fremmer robusthed og
øget landbrugsproduktion og projekter, der engagerer
unge på nye måder, bl.a. gennem online undervisning
og mentorordninger.
FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling: Den
ambitiøse 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 12 af Verdensmålene.
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I 2018 fordelte vores projekter sig således på de tre indsatsområder:

VI REDDER LIV: 39%

23%

5%

11%

Hurtig humanitær
respons og
akutberedskab

Uddeling af nødhjælp
(ofte kontanter) og bæredygtig genopbygning

Beskyttelse af civile,
minerydning og oplysning
om minefare

VI OPBYGGER ROBUSTE LOKALSAMFUND: 35%

3%

28%

4%

Lokal katastrofeforebyggelse og
beredskabsopbygning

Udvikling af bæredygtige
indkomstmuligheder
og jobskabelse

Arbejde for lokal
medinddragelse i lokalt
udviklingsarbejde

VI BEKÆMPER EKSTREM ULIGHED: 26%

8%

6%

5%

7%

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
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[ Rohingyabørn leger i en flygtningelejr i Cox’s Bazar // Foto: Tine Sletting ]
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Vi redder liv
Når mennesker og lokalsamfund rammes af krig, konflikt og katastrofe og fundamentet for deres
liv forsvinder, rykker Folkekirkens Nødhjælp ud. Hvor håbløsheden truer, er Folkekirkens Nødhjælp
en stærk og aktiv partner i arbejdet for at redde liv, så håbet om en fremtid lever på trods af
katastrofen.
Vi støtter den første, lokale 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 blive i stand til at 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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Uganda, Kenya og Etiopien har modtaget store
flygtningestrømme. Her lykkedes det os at forsyne
de mest sårbare flygtninge og omgivende landsbyer
med mad og at forbedre deres levevilkår gennem
uddeling af kontanter, som modtagerne kan købe
friske madvarer for. Herudover uddelte vi køkkengrej
og redskaber, etablerede selvhjælpsgrupper, sparelånegrupper og underviste i, hvordan man kan skabe
sig en lille indkomst. I Etiopien underviste vi internt
fordrevne i nye dyrkningsmetoder og hjalp tørkeramte
småbønder med nye husdyr til erstatning for de
døde. På den måde er det lykkedes os at hjælpe de
katastroferamte styrket gennem krisen.
I Bangladesh, DR Congo, Irak, Syrien, Myanmar og
Libyen har vi drevet sikre krisecentre for mennesker,
som har været udsat for ekstrem vold, lidt store
afsavn og mistet deres kære. I Bangladesh har

Rohingya-flygtninge modtaget akut krisehjælp og
undervisning i sikkerhed, livsfærdigheder, læs
ning, regning og kreative aktiviteter, og vi har pres
set på for at sikre piger og kvinder en plads i
flygtningelejrenes undervisnings
tilbud. Beskyttelse
af børn og deres rettigheder har stået højt på vores
dagsorden i Myanmar, Syrien og Irak. Her og i
Den Centralafrikanske Republik har vores lokale
partnere ydet akut krisehjælp til traumatiserede børn
og voksne. I Libyen og Myanmar har vi uddannet
unge og undervisere fra folkelige organisationer i,
hvordan de kan hjælpe traumatiserede børn til at
komme sig, udvikle sig og lære igen. I DR Congo
samarbejdede vi med konfliktramte lokalsamfund
og lokale myndigheder om at få børn tilbage i
skolesystemet. På flere skoler underviste vi lærere og
skoleinspektører i, hvordan man forhindrer seksuel
og kønsbaseret vold og yder basal krisehjælp til børn.
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I Syrien har vi etableret midlertidige undervisnings
steder og genopbygget landsbyskoler. Vi reparerede
tage og vinduer forud for den kolde vinter. Trapper
og indgangspartier blev istandsat for at højne sik
kerheden, vi malede vægge og udskiftede elpærer
for at give eleverne bedre rammer at lære i – og
reparerede toiletter og vandforsyning for at forbedre
hygiejnestandarden.
I Sydsudan, DR Congo, Mali, Myanmar, Syrien,
Irak, Libanon og Libyen har vi undervist civil
befolkningen i farerne ved ueksploderet krigsaffald
og i, hvordan man undgår at komme til skade.
Vi ryddede miner og ueksploderet ammunition i
Libyen, Libanon, Sydsudan og DR Congo med
særligt fokus på landbrugsjord, græsningsarealer,
vandforsyninger, sanitær infrastruktur, undervisningsog sundhedsfaciliteter og beboel
sesområder. Den

øgede bevægelsesfrihed og adgangen til land
brugsjord og basale serviceydelser forbedrede både
sikkerhedssituationen og de lokale levevilkår.
Vi fokuserer stadig mere målrettet på den såkaldte
nexus-tilgang, dvs. sammenhængen mellem nød
hjælp, udvikling og fredsarbejde. Ved at sætte
ind med en målrettet udviklingsindsats allerede
mens nødhjælpsarbejdet er i gang, kan vi forbedre
langtidseffekten og bæredygtigheden af arbejdet. I
Etiopien iværksatte vi en nødhjælpsindsats på flere
planer: Samtidig med at vi uddelte nødhjælp til internt
fordrevne, uddelte vi tørkeresistent såsæd, underviste
i vandbesparende dyrkningsmetoder, støttede ind
komstskabende aktiviteter og hjalp flygtningene til at
afsætte deres varer på det lokale marked.
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[ Sukkerrørsplantage i Udaypur, Nepal // Foto: Jokob Dall ]
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Vi opbygger robuste lokalsamfund
Når klimaforandringer, ekstrem ulighed og fattigdom gør det umuligt for mennesker at
opretholde livet og finde arbejde, skabes nye flygtninge- og migrantstrømme. Skuffede og
desillusionerede unge, der lever i fattigdom uden at kunne se en værdig fremtid for sig, er lette
ofre for menneskesmuglere, oprørsgrupper og religiøse ekstremister. Derfor arbejder vi sammen
med sårbare befolkningsgrupper og lokale partnere for at styrke menneskers og lokalsamfunds
robusthed.
Det gør vi ved at fokusere på
● Lokalt katastrofeberedskab og katastrofeforebyggelse
● Udvikling af bæredygtige levevilkår og jobskabelse, især for unge
● Lokal medindflydelse på beslutninger, der opbygger robusthed
● Globalt fortalerarbejde

>>
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I Myanmar underviste vi Karenerne om faren ved
landminer med så stor succes, at Karenerne for
mulerede landets første politik for humanitær mine
rydning for at beskytte civilbefolkningen i Karenstaten. Ud over at gavne fredsforhandlingerne med
Myanmars regering kan den nye politik inspirere til
landsdækkende, systematisk undervisning i, hvordan
man sikrer sig mod farerne fra landminer.
I Zimbabwe lykkedes det at bringe mange forskellige
aktører sammen om katastrofeforebyggelse. Myndig
hederne i Bulawayo-området gik i dialog med
borg
er
ne og lykkedes med at formulere en fælles
katastrofepolitik, som understreger behovet for
at have stærke beredskabsplaner, som er enkle,
ubu
reakratiske, let forståelige og brugbare på alle
niveauer.

I Karamoja-regionen i Uganda har Folkekirkens Nød
hjælps arbejde ført til en adfærdsændring blandt
kvæghyrder. Fra at være afhængige af nødhjælp
arbejder kvæghyrderne nu i fællesskab på at hjælpe
sig selv. I et område, hvor jorden ikke tidligere har
været dyrket, underviste vi og en lokal partner flere
end 500 kvæghyrder i moderne dyrkningsteknikker.
Deltagerne tog den nye viden til sig og begyndte at
dyrke afgrøder både til eget forbrug og med henblik på
salg. Efterfølgende etablerede de spare- lånegrupper,
som inspirerede dem til at spare op, så de nu fx
kan betale skolepenge for deres børn af den fælles
opsparing. Det fælles høstudbytte blev markedsført
og solgt til en fornuftig pris på det lokale marked.
I Cambodia, Myanmar, Nepal, Palæstina og Uganda
sætter vi og vores lokale partnere stadig større fokus
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på unge i krisesituationer. Vi har engageret unge i nye
erhverv, som både giver dem mulighed for at skabe
sig en indkomst og som udfordrer de traditionelle
kønsroller. I takt med at de unge har fået større
selvværdsfølelse, er de begyndt at forestille sig og
drømme om en bedre fremtid. Deres nye position har
forbedret deres relationer til både familie og bekendte
– og udfordret de ældres ofte negative syn på unge.
I Cambodia, Etiopien, Malawi, Myanmar, Nepal
Sydsudan, Uganda og Zimbabwe brugte vi og lo
kale partnere interaktive radioprogrammer til at
oplyse forskellige målgrupper om deres ret
tig
heder. Programmerne fortalte om retten til mad,
menneskerettigheder, sociale rettigheder, kvinders og
børns rettigheder, jordlove og katastrofeforebyggelse.
Vi inviterede lokale embedsmænd til at deltage, og på

den måde skabte programmerne en mulighed for, at
borgere og lokalsamfund kunne få myndighederne i
tale på en ikke-konfrontatorisk måde.
Vi forsøger i det hele taget at skabe dialog mellem
borgere og myndigheder ved at konkretisere de
problemer, der skal løses. I Cambodja, Malawi,
Myanmar, Nepal, Uganda og Zimbabwe har vi
sammen med lokale partnere overvåget og doku
menteret fejl og mangler i myndighedernes offentlige
service. Ved dialogmøder kan civilsamfundet, med
dokumentationen i hånd, kræve transparens og
ansvarlighed fra myndighedernes side, og disse
dialogmøder fører ofte til konkrete ændringer.
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[ Malawi // Foto: Bax Lindhardt ]
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Vi bekæmper ekstrem ulighed
De væsentligste hindringer for lige muligheder for alle er systematisk udelukkelse af bestemte
grupper fra politiske og økonomiske processer - og manglende overholdelse af international lov. Det
er som oftest de fattige på landet, kvinder, børn og unge, handicappede, oprindelige folk, migranter
og flygtninge og grupper, som ikke anerkendes pga. stigmatisering eller politisk/religiøst pres, fx
LGBT-personer, der holdes udenfor. Vi må handle aktivt, når menneskers rettigheder krænkes, for
kun hvis vi systematisk italesætter ekstreme uligheder, kan vi realisere Verdensmålenes ’ingenmå-lades-i-stikken’-princip.
Vi bekæmper ekstrem ulighed i samarbejde med stærke, værdibaserede partnere, med en
forpligtelse over for Folkeretten og ligestilling mellem kønnene.
Det gør vi ved at fokusere på
● Råderum for civilsamfund 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 Malawi har vi, forud for valget i 2019, været
med til at etablere netværk og alliancer, der skal
forbedre menneskerettighedsaktivisters person
lige og organisatoriske sikkerhed. Vores lande
kontor i Malawi har afviklet sikkerhedskurser for
menneskeretsaktivister og lært dem løbende at
risikovurdere den aktuelle sikkerhedssituation.

drikkevand. Handlingsplanerne er og
s å borgernes
mulighed for at følge med i, om myndighederne lever
op til deres forpligtelser. I flere tilfælde resulterede
vores lokale partneres og borgernes retmæssige
krav i en forbedring af serviceniveauet, afskedigelse
af uduelige embedsmænd og reparation af ødelagte
faciliteter.

I Malawi udarbejder de lokale myndigheder hand
lingsplaner, der viser, hvilke serviceydelser et distrikt
vil fokusere på i det kommende år. Sammen med lokale
partnere har vi samarbejdet med lokale myndigheder
om at leve op til løfterne om fx landbrugsudvikling,
sundhedstilbud, uddannelse og adgang til rent

I Nepal arbejder vi for at styrke kvinders, unges og
dalitters deltagelse i de beslutningsprocesser, der
angår dem. En samarbejdspartner melder, at der i
deres område kom 10 % flere kvinder og 3 % flere
dalitter med i de kommunale råd og udvalg, der
planlægger den lokale udvikling.
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I Uganda viste flere religiøse ledere i forbindelse med
vores Gender Justice program voksende interesse
for at fremme demokrati og ligestilling mellem køn
nene. Den stadig mere åbne diskussion om køn og
ligestilling har skabt grobund for et forslag om at
tilbyde seksualundervisning i skolen – en ide, der for
bare få år siden ikke havde gang på jord i religiøse
kredse. Samtidig er de religiøse ledere begyndt at
diskutere, hvordan de kan fremme køn og ligestilling i
landets lovgivning. I et land som Uganda, hvor 98% af
befolkningen ser sig selv som troende, har de religiøse
ledere en stærk og betydningsfuld stemme.
I 2018 sendte Folkekirkens Nødhjælp 3 volontører til

Palæstina og Israel gennem Det Økumeniske Ledsager
program under Kirkernes Verdensråd. Her deltager men
nesker i alle aldre fra alverdens lande som observatører
i de besatte områder og hjælper til med helt basale
opgaver i landbruget, ved militære kontrolposter og
med at følge børn til og fra skole. Programmet har vist,
hvordan langvarig tilstedeværelse både kan skabe
her-og-nu beskyttelse mod krænkelser af menneskers
rettigheder, mod overdreven voldsanvendelse - og
gøre observationer og dokumentation af hændelserne
til vidensbaseret fortalerarbejde (advocacy).

22

[ Årets landsindsamling // Foto: Mikkel Østergaard ]
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Engagement og handling i Danmark
Formålet med Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Danmark er at skabe engagement og at inspirere
børn, unge og voksne til at handle sammen med os for at skabe retfærdig og bæredygtig udvikling
for verdens fattigste. At øve indflydelse på politik og den brede samfundsdebat er 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 med meningsfulde handlemuligheder
● Relevant og sammenhængende dialog, der bygger på relationer
● Ligeværdige partnerskaber som drivkraft for kommunikation og 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 enga
gement og forståelse for vores arbejde.
Med 231.506 følgere på Facebook er vi stadig nr. 1 i
forhold til andre humanitære organisationer. 875.764
gange gav danskere deres mening til kende på vores
Facebook-side i 2018, og 614.755 unikke brugere
besøgte vores hjemmeside.
Vi var i kontakt med 169.313 danskere via mail og
sms, vores phonere talte med 116.685 personer, og
facerne snakkede med 67.395 mennesker på gaden.
I 2018 støttede titusindvis af danskere vores ar
bejde med 159,3 millioner kroner. 50.733 private

bidragydere støttede os fast hver måned. I Aarhus
åbnede vi endnu en Wefood-butik, der redder brug
bar overskudsmad fra skraldespanden og sælger
det til fordel for verdens fattigste. De 170 frivillige
i vores nu tre Wefood-butikker reddede 173,3 tons
overskudsmad og skabte en omsætning på næ
ten 4,3 millioner kroner, mens vores 3.600 fri
villige genbrugsmedarbejdere genererede et flot
overskud på 25 millioner kroner. Ved den årlige
Sogneindsamling gik flere end 15.000 frivillige
indsamlere på gaden og samlede 11 millioner
kroner ind.
Unge er en kernemålgruppe for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi når dem bl.a. gennem ’Tag del’-kampagnen’, der
forsøger at engagere unge og deres forældre i ud
viklingsarbejde og Verdensmål. Hovedaktiviteten i
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kampagnen er ’Karavanen’, hvor tidligere volontører
besøger konfirmandklasser, efterskoler og børneog ungdomsorganisationer for at fortælle om deres
oplevelser i udviklingslandene. I 2018 mødte 10.257
unge Karavanen, og mange af dem meldte sig senere
som indsamlere ved Sogneindsamlingen.
I 2018 rejste 399 unge 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). I 2018 vedtog NU at blive en selvstændig
organisation, så de nu er formelt selvstændige. De
320 medlemmer af NU arbejder på at engagere
flere unge i kampen for at realisere FNs Verdensmål
gennem kampagner, cafeer og events.

Vi oplever, at danske virksomheder er meget in
ter
e sserede i at bidrage til realiseringen af de 17
VerdensmåI. Derfor oprettede vi i 2018 en pri
vat
sektorenhed for at opjustere arbejdet med
virksomheder om at udvikle innovative løsninger, der
bidrager til bæredygtig udvikling i verdens fattigste
lande. Visionen er, i samarbejde med virksomheder
og andre alliancepartnere, at styrke inklusionen af
fattige småbønder i lokale værdikæder, at styrke
deres adgang til markeder ved hjælp af IT-løsninger
og at skabe jobmuligheder for unge entreprenører,
både i fattige landdistrikter og i flygtningelejre
- samtidig med at vi sætter fokus på ansvarlig
virksomhedsadfærd som en vigtig forudsætning for
at fremme bæredygtighed globalt og lokalt.
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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
Etiopien

Den Centralafrikanske
Republik

Uganda
Kenya

DR Congo
Zambia
Malawi
Zimbabwe

Cambodja
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Nøgletal
558 millioner kroner gik i 2018 til nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp blandt verdens fattigste.
Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor Folkekirkens Nødhjælp har flest projekter.

hvor
kom
pengene
fra?
Private bidrag

165.957.702

Danida-bevillinger

200.919.494

Faste givere og øvrige gaver, mv.
Genbrug mv., overskud
Særlige indsamlinger
Udviklingsrammen
Humanitære partnerskabsaftaler
Enkeltbevillinger, herunder katastrofe

EU-bevillinger mv.
Internationale donorer
Øvrige indtægter
I alt

125.575.693
30.320.883
10.061.126

105.822.420
83.940.448
11.156.626

98.887.430
203.102.207
6.013.863
674.880.696

18,6%

4,5%

1,5%

Faste givere, og øvrige
gaver, mv.

Genbrug mv., overskud

Særlige indsamlinger

29,8%

14,6%

30,1%

Danida-bevillinger

EU-bevillinger, m.v.

Internationale donorer

0,9%

Øvrige indtægter
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hvad
gik
pengene
til?
Udviklingshjælp
Katastrofehjælp
Learning Lab aktiviteter
Oplysning
Indsamling
Sekretariatsudgifter

251.092.004
306.947.708
5.194.782
16.287.657
67.149.942
43.045.945

I alt

689.718.038

36,4%

44,5%

Udviklingshjælp

Katastrofehjælp

0,8%

2,4%

Learning Lab aktiviteter

Oplysning

9,7%

6,2%

Indsamling

Sekretariatsudgifter

>>
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hvilke
regioner
gik
pengene
til?
Europa
Mellemøsten
Asien
Afrika
Globalt

1.028.137
119.491.986
90.029.269
292.198.058
55.292.262

I alt

558.039.712

0,2%

21,4%

Europa

Mellemøsten

16,1%

52,4%

Asien

Afrika

9,9%

Globalt
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omsætning
2014 - 2018

689,6

700
650,1
600

674,9

586,4

564,7

Millioner DKK

800

administrationsprocent
2017 - 2018
Note: administrationsprocenten beregnes efter ny
metode, og derfor er der ingen sammenligningstal
for årene 2014 - 2016.

500

400

300

5,6%

6%
4,7%

200

4%

100

2%

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018
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