Hjælpeorganisationers indsamlinger er faldet 40 procent i 2020
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Indsatsen til mennesker i nød bliver ramt af, at hjælpeorganisationer har mistet en
del af deres indtægter.
Både i 2020 og 2021 har Folkekirkens Nødhjælp måttet aflyse de landsdækkende
indsamlinger, hvor frivillige går fra dør til dør
Der er kommet markant færre penge i kassen hos de danske hjælpeorganisationer i
2020.
Samlet blev der indsamlet knap 59,6 millioner kroner i de landsdækkede
indsamlinger. Det er et fald på næsten 40 millioner kroner fra 2019.
Det viser en opgørelse fra Folkekirkens Nødhjælp, der er baseret på de otte største
danske organisationer.
Flere af landets hjælpeorganisationer måtte sidste år udskyde de landsdækkende
indsamlinger på grund af coronavirusset.
Nogle nåede at holde indsamlinger i løbet af sommeren sidste år, hvor samfundet
var mere åbent og har derfor ikke været ramt så hårdt økonomisk.
Der er som erstatning holdt flere digitale indsamlinger – for eksempel via Facebook
– men det giver ikke lige så mange penge, som når man går fra dør til dør.
Det fortæller Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp.
»Der er folk, som stadig støtter os, men man må bare sige, at det betyder noget, når
vi ikke kommer ud og møder folk og bliver en del af bybilledet.«
»Det betyder bare, at ikke lige så mange får øje på os og bliver opmærksomme på, at
vi samler ind,« siger hun.
Færre penge i kassen betyder for Folkekirkens Nødhjælp, at flere projekter i
udlandet ikke kan køre som normalt.
Konkret laver organisationen i øjeblikket forsøg i Afrika, der mange steder er
udfordret af insektangreb.
Forsøgene går på at indfange insekter og lave dem om til kost og samtidig sikre, at
insekterne ikke ødelægger høsten.
»Pengene fra landsindsamlingen går til projekter, som det ellers kan være svært at
skaffe donorer med, fordi man ikke ved, hvad der kommer ud af det.«

»Når vi får færre penge ind, kan vi ikke lave lige så mange forsøg. Det bliver i meget
mindre udstrækning,« siger Birgitte Qvist-Sørensen.
Folkekirkens Nødhjælp skulle søndag have holdt landsindsamling med 15.000
frivillige på gaderne. Den er aflyst for andet år i træk.
I stedet er afholdt en digital indsamling gennem den seneste uge, hvor der indtil
videre er indsamlet 1,75 millioner kroner.

