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[ Domiz flygtningelejr, Irak // Foto: Jakob Dall ]
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Velkommen til Folkekirkens Nødhjælps resultater 2021. 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. 

Folkekirkens Nødhjælp redder liv, opbygger robuste samfund, 
bekæmper ekstrem ulighed og skaber engagement i en stadig mere 
vanskelig verden. 

Konflikter, klimaforandringer, COVID-19 og menneskerettigheder 
under pres har betydet, at udviklingen i verden i 2021 gik baglæns. 
Efterspørgslen og behovet for hjælp og samarbejde med partnere 
om at bekæmpe sult og fattigdom har derfor aldrig været større. Og 
aldrig før har Folkekirkens Nødhjælp hjulpet så mange mennesker i 
nød. 

Det fremgår med al tydelighed af denne udgivelse, Resultater 2021. 

God læsning. 

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
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I 2021 hjalp Folkekirkens Nødhjælp 
5 millioner mennesker i nød 
og havde en indkomst på 921,7 millioner kroner 
til katastrofe- og nødhjælpsarbejde. 

Pengene kom fra Danida, EU, USAID, 
andre internationale donorer,
47.789 faste bidragsydere og 
3.112 frivillige, der brugte 
730.445 timer på frivilligt arbejde. 

Vores katastrofe- og 
udviklingsarbejde blev udført af 
1.200 ansatte og 
187 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 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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[ Frugttræer i Uganda // Foto: Jjumba Martin ]
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Partnere: Vi arbejder sammen med 187 stærke 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. 

Vi indgår i tæt samarbejde med 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. Partnerskaber på 
tværs af sektorer er helt afgørende for at lykkes, da vi 
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. Særligt i de lande, hvor vi arbejder. 

OM FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

>>

[ Frugttræer i Uganda // Foto: Jjumba Martin ]
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Men med kritisk og konstruktiv dialog rykker vi 
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 klimaforandringerne. Og for forbud mod landminer. 

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.  

Finansiering: I 2021 var Folkekirkens Nødhjælps samlede 
indkomst på 921,7 millioner kroner. Et rekordstort beløb. 
EU og internationale fonde og donorer finansierede 
vores internationale arbejde med 508,5 millioner kroner. 
Danida finansierede os med 236,2 millioner kroner. 
Endelig sørgede genbrugsbutikker, Wefood, kampagner 
og indsamlinger i befolkningen for indtægter på 165 
millioner kroner.

Innovation: For at få innovative tanker og projekter 
i spil i hele organisationen styrkede Folkekirkens 
Nødhjælp i 2021 arbejdet med innovation gennem 
en innovationsfond. 23 projekter på tværs af 
landeprogrammer modtog økonomisk støtte til nye 
forretningsmodeller inden for blandt andet grøn energi 
og fødevareproduktion, crowdfunding af nye projekter 
og inddragelse af digitale værktøjer til undervisning i 
flygtningeområder. 
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VI REDDER LIV
VI OPBYGGER 

ROBUSTE 
LOKALSAMFUND

VI BEKÆMPER 
EKSTREM ULIGHED

44% 33% 23%

I 2021 FORDELTE VORES PROJEKTER SIG SÅLEDES 
PÅ DE TRE INDSATSOMRÅDER:
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[ Kenya // Foto: Bax Lindhardt ]
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Konflikter, katastrofer og klimaforandringer fjerner livsgrundlaget for hele lokalsamfund i 
udviklingslandene. Derfor flygter familier, børn og voksne fra krig, sult, tørke, ekstreme temperaturer 
og oversvømmelser. 100 millioner mennesker er på flugt – det er det højeste tal nogensinde. 

Flygtningekriser er langvarige, og ofte strander flygtninge og internt fordrevne i flygtningelejre eller i i 
forvejen udsatte værtssamfund i årevis. 

Folkekirkens Nødhjælp yder akutte humanitære livreddende indsatser og kombinerer indsatserne med 
langvarige udviklingsprojekter, der giver flygtninge håbet tilbage og nye muligheder. Vi forsøger at få 
flygtninge i beskæftigelse, 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. Rydning 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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Konsekvenserne af COVID-19 aftog gennem 2021, men 
skabte fortsat massive problemer for befolkningerne i 
verden. 

Halvdelen af vores projekter var berørt af COVID-19 
i 2021, et fald fra to tredjedele af projekterne i 2020. 
Der er flere årsager til faldet. Vi har ikke mindst fået 
stor erfaring med og evne til at tilpasse os forandrede 
omstændigheder og afbøde konsekvenser af 
nedlukninger, udgangsforbud etc.     

I stigende grad uddeler vi kontanter og e-vouchers i 
katastrofer og kriser. Kontanter og e-vouchers giver 
mennesker frihed til at træffe egne valg, samtidig med at 
lokale markeder støttes. 

I 2021 kombinerede vi uddelinger med initiativer, 
der giver familier og enkeltpersoner mulighed for 
sideløbende selv at skabe sig en indtægt og et 
livsgrundlag. 

I Kenya fik familier undervisning i hønsehold, 
produktion af græshopper og i at dyrke klimaresistente 
grøntsager. I Sydsudan fik familier grøntsagsfrø og 
landbrugsredskaber. I Bangladesh var der fokus på 
ligestilling, sikkerhed og anlæg af køkkenhaver. I store 
byer i Zimbabwe havde vi også fokus på sundhed og 
tilbød bl.a. medicin og gas til husholdningen. 

Kombinationer af kontanter/e-vouchers og målrettede 
initiativer førte i 2021 også til større fødevaresikkerhed 
for familier i Cambodja, Etiopien, Irak, Mali, Nepal og 
Palæstina. 

I Uganda blev unge flygtninge og unge fra værtssamfund 
involveret i mindre skov- og landbrugsprojekter, der 
øgede fødevaresikkerheden og styrkede deres tro på sig 
selv og fremtiden. 

At skabe sikkerhed og tryghed for udsatte mennesker er 
en vigtig del af Folkekirkens Nødhjælps indsatser i lande, 
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der er plaget af konflikt og krig. I DR Congo, Libanon, 
Libyen, Sydsudan og Syrien ryddede vi efterladte 
krigsrester som miner og ueksploderet ammunition fra 
beboelses- og landbrugsområder. I alt 3,3 millioner m2 
blev erklæret sikkert land, så mennesker igen kan leve 
trygge liv med skole og arbejde. 

Samtidig underviste vi lokalsamfund og arbejdede 
med oplysningskampagner, der fortalte om farerne 
ved ueksploderet ammunition. Vi indsamlede og 
registrerede alle data via en app, som vi delte med andre 
organisationer og myndigheder. Samlet bidrog tiltagene 
til større sikkerhed og tryghed for børn og voksne. 

I Irak og Libyen uddannede vi landenes første kvindelige 
minerydderhold, der dermed både redder liv, bryder med 
kønsstereotyper og inspirerer til nye jobs for kvinder.

I Mali, som i stigende grad oplever voldelige 
sammenstød, satte vi fokus på vigtigheden af at undgå 

optrapning af konflikter ved at undervise partnere og 
ansatte i mægling og fredsskabelse, så de fremover kan 
undervise andre i samme temaer. 

I Den Centralafrikanske Republik, der også er plaget 
af uro og usikkerhed, støttede vi opbygning af netværk 
for trossamfund og civilsamfund, så de sammen kan 
søge fredelige løsninger - for eksempel ved tilbyde unge 
andre indtægtsmuligheder end at blive del af bevæbnede 
grupper. 

Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på at forankre 
projekter lokalt. Derfor støtter vi både nye og 
eksisterende partnere. To tredjedele af Folkekirkens 
Nødhjælps projekter blev i 2021 implementeret 
af partnere. Den sidste tredjedel, som vi selv 
implementerede, var hovedsageligt minerydning i Syrien, 
Libyen, Libanon og DR Congo. 
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[ Risdyrkning, Cambodja // Foto: Mr. Stefan ]
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Folkekirkens Nødhjælp arbejder med sårbare befolkningsgrupper, lokale partnere, virksomheder og myndigheder om 
at styrke lokalsamfunds robusthed. Vi støtter økonomisk bæredygtigt og økologisk landbrug, fødevareproduktion og 
markedsadgang for lokale farmere, og dermed fødevaresystemer fra jord til bord. 

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 - ikke mindst kvinder - så de kan stifte egne 
virksomheder. Vi har fokus på, at unge tager del i lokalsamfundets fremtid, så de ikke vælger at migrere og dermed 
blive 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

>>

[ Risdyrkning, Cambodja // Foto: Mr. Stefan ]
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Folkekirkens Nødhjælp styrkede i 2021 arbejdet med at 
opbygge robuste og modstandsdygtige samfund, der 
kan håndtere klimaforandringer og stadig mere ekstremt 
vejr. 

Vi samarbejdede med og støttede samfund, der skal have 
kickstartet den økonomiske udvikling oven på COVID-19, 
som har sendt millioner af mennesker ud i dybere 
fattigdom. Og vi støttede samfund, der skulle rustes til 
at modstå konsekvenserne af væbnede konflikter. 

I Sydsudan støttede vi en lang række lokalsamfund 
med at lave evakueringsplaner og varslingssystemer, 
så folk kunne komme i sikkerhed efter gentagne 
oversvømmelser. Og flere lokalsamfund fik hjælp til at 
bygge diger, der kan forhindre, at oversvømmelserne 
fjerner deres livsgrundlag. 

Lokalsamfund i Zimbabwe blev undervist i bæredygtig 
skovdrift. I Etiopien, Kenya, Sydsudan og Uganda 

promoverede vi energi-effektive komfurer som 
alternativ til afbrænding af træ, samtidig med at 
træplantning indgik på tværs af vores landeprogrammer.

I Mali satte vi klimatilpasning på dagsordenen i lokale 
fredskomiteer. 

44 procent af alle Folkekirkens Nødhjælps 285 projekter 
havde i 2021 fokus på at forbedre fattige menneskers 
levebrød og på at skabe jobs. 

På tværs af 19 projekter i Cambodja, Etiopien, Kenya, 
Myanmar, Nepal, Uganda og Zimbabwe fik 250.000 
mænd og kvinder øget landbrugsudbyttet med nye 
dyrkningsmetoder, tørkeresistente afgrøder og fælles 
vandingssystemer drevet af solceller. 

I flere af vores markedsbaserede projekter har vi 
samarbejdet på tværs af sektorer med både lokale 
og danske virksomheder. Alene i Cambodja fik 3.901 
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farmere gennem fælles aftaler med opkøbere forbedret 
adgangen til markedet og afsætningen af grøntsager og 
opdræt af høns og græshopper. 

I det nordlige Uganda blev flygtninge og lokale landmænd 
i et nærområde med 1,3 millioner flygtninge undervist 
i at drive virksomhed og producere økologiske søde 
kartofler, ingefær og gurkemeje. Produkterne blev 
solgt på det lokale marked, og skabte lokal vækst og 
beskæftigelse. 

I Etiopien fortsatte samarbejdet med Novozymes 
og Arla Foods Ingredients og den lokale kiksefabrik 
Moya Foods om udvikling af en proteinrig kiks bagt på 
kikærter, som er et vigtigt lokalt supplement til hvede og 
en klimaresistent afgrøde. 

Vi skruede i 2021 op for vores indsatser rettet mod unge, 
der skal overtage og videreføre de samfund, vi arbejder 
i. I Libanon, Kenya, Palæstina, Zimbabwe og Uganda 

støttede vi projekter, der uddanner unge inden for grønt 
landbrug, forretningsudvikling og IT. I Kenya oprettede vi 
en fond, der støtter entreprenante unge med udvikling af 
en forretningside.

I Den Centralafrikanske Republik organiserede vi 
et ungdomsforum, hvor deltagere fra hele landet 
diskuterede unges deltagelse i en fredelig udvikling af 
landet. Det kom der gode anbefalinger ud af, som EU fik 
øjnene op for med ekstra finansiering. 

I en lang række programlande i Danmark og 
internationalt skubbede Folkekirkens Nødhjælp politisk 
på for at fremme klimadagsordenen.

I 2021 gik vi i spidsen for erstatning for tab og skader 
i udviklingslande som følge af tørke, oversvømmelser 
etc. Folkekirkens Nødhjælp i Nepal og vores partnere i 
ACT-alliancen satte med stor succes tab og skader på 
dagsordenen på FN’s klimatopmøde, COP26 i Glasgow.  
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[ Cox’s Bazar flygtningelejr, Bangladesh // Foto: Tine Sletting ]
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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 Alliance-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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I 2021 oplevede Folkekirkens Nødhjælp demokratisk 
tilbagegang på tværs af alle landeprogrammer. 

Regeringer verden over slog hårdt ned på 
menneskerettighedsforkæmpere og begrænsede 
civilsamfundets råderum gennem forbud og 
nedlukninger. Enten under dække af corona-pandemien, 
eller som konsekvens af politiske og voldelige konflikter. 

Derfor mere end fordoblede vi antallet af projekter 
målrettet hjælp til menneskerettighedsforkæmpere og 
civilsamfundsorganisationer. 

Vi nåede ud til 750.000 mennesker til sammenligning 
med 89.000 i 2020. 

Indsatserne varierede fra land til land. Fra konkret fysisk 
beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere og 
deres familier, til anmeldelser af overgreb til nationale og 
internationale klageinstanser.  

I Palæstina fortsatte de gentagne overgreb på 

folkeretten, menneskerettighederne og menneskelig 
værdighed. Folkekirkens Nødhjælps arbejde havde 
fokus på at identificere og registrere overgrebene. 
Der blev dokumenteret 10.007 sager i 2021, herunder 
overgreb på børn, kvinder og journalister, og 
dokumentationen blev brugt til at fastholde fokus på de 
fortsatte overgreb. 

I Nepal betød vores støtte til rapportering af 
diskrimination og rettighedsovergreb på dalitter, kvinder 
og unge, at en stor del af målgruppen oplevede en klar 
nedgang i diskrimination og overgreb. 

Arbejdet med menneskerettighedsforkæmpere og 
beskyttelse af civilsamfundets råderum i lande som 
Cambodja og Myanmar handlede i 2021 både om akut 
fysisk beskyttelse og om at dokumentere og beskytte 
dem fra digitale overgreb. 

Vi skruede op for arbejdet med at involvere 
marginaliserede grupper, herunder kvinder, unge og 
etniske minoriteter, i politiske beslutningsprocesser. 
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I Cambodja, Den Centralafrikanske Republik, DR Congo, 
Nepal og Uganda støttede vi civilsamfund og partneres 
aktive politiske deltagelse, så de kunne advokere for 
deres rettigheder og økonomiske prioriteter over for 
myndighederne. 

I Zimbabwe blev et stadig stigende antal unge involveret 
i styringen af Folkekirkens Nødhjælps projekter. 

Nedlukninger og udgangsforbud under corona-
pandemien gik særligt hårdt ud over kvinder, og medførte 
alarmerende stigninger i kønsrelaterede overgreb, men 
også i vores arbejde med at forhindre overgrebene. 

I Uganda støttede vi trosbaserede lederes arbejde med 
dialog og politisk advocacy for at få sat en stopper for 
volden i hjemmet mod kvinder. 

I Cox’s Bazar i Bangladesh samarbejdede vi med 
lokale muslimske rohingya-ledere om at få adgang til 
flygtningefamilierne under corona-nedlukningerne, så 
kvinderne ikke blev ladt i stikken. 

I Zambia hjalp vi 110 unge piger, der havde været udsat for 
børneægteskaber og teenage-graviditeter med at blive 
accepteret og re-integreret i deres landsbyer. Det gjorde 
vi gennem oplysning og uddannelse af landsbykomiteer, 
der informerede og skabte forståelse for pigernes 
skæbner. 

I Libyen og Sydsudan samarbejdede vi med lokale 
og internationale organisationer, herunder FN, om 
beskyttelse af kvinders økonomiske rettigheder, 
og i Malawi støttede vi 174 kvinders kamp for deres 
retmæssige adgang til deres egen jord.  

I tæt parløb og med støtte fra Udenrigsministeriet 
engagerede vi en række af vores trosbaserede partnere 
på verdens største kvindekonference (CSW) - og viste 
dermed, hvordan trosbaserede aktører kan være med til 
at styrke ligestilling og kvinders rettigheder.  
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[  Genbrugsbutik i Middelfart // Foto: Victoria Mørch Madsen ]
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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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I 2021 byggede vi på de digitale erfaringer, som vi fik 
i det første COVID-19-år 2020, for fortsat at skabe 
engagement i Danmark til fordel for de mest udsatte 
mennesker i verden. Vi justerede en række aktiviteter til 
at være delvis eller helt digitale, og skabte nye, digitale 
måder at engagere danskerne på. 

Innovative ideer og stort engagement var således 
gennem hele 2021 trods COVID-19 med til at skabe flotte 
resultater.  

Som i 2020 måtte vi i 2021 på grund af COVID-19 
konvertere den traditionelle dør-til-dør 
Sogneindsamling til en digital indsamling. Børn, unge 
og voksne landet over engagerede sig med stor succes 
i både at udvikle og gennemføre digitale indsamlinger 
og finde på andre måder at samle ind på: de holdt 
konkurrencer, solgte kager, skrev sange, spillede teater. 
Resultatet af den anderledes Sogneindsamling blev 
imporerende 5,9 millioner kroner. 

Rejsekonceptet for unge ‘Go Global’, der sammen med 
højskoler og efterskoler besøger udviklingsprojekter i 
flere lande, blev til et kreativt ‘Go Home’-koncept med 
online quizzer, film og info-materialer, som skole- og 
konfirmationsklasser benyttede.  

Vores 114 genbrugsbutikker og deres flere end 3.000 
frivillige solgte tøj og ting for 26,4 millioner kroner 
trods COVID-19-nedlukning i alle butikker i januar og 
februar. Også her viste de frivillige stort initiativ og 
udviklede midlertidige webshops og udendørsbutikker 
under nedlukningen.

I sommeren 2021 åbnede vi Wefood-butik nummer 
seks – i Aalborg. Hundredvis af aalborgensere og 
to ministre fejrede åbningen og var med til at skabe 
yderligere synlighed om madspild. I alt var 375 
frivillige i landets seks Wefood-butikker med i kampen 
mod madspild og reddede 417 tons mad fra at ryge i 
skraldespanden. 
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Danskere var generøse med deres tid, og frivillige 
brugte samlet 730.445 timer i 2021 på at arbejde for 
Folkekirkens Nødhjælp i butikker, som indsamlere og 
gennem NU - Nødhjælpens Ungdom. 

Via vores digitale kanaler arbejdede vi målrettet med at 
engagere danskerne i vores arbejde.  I 2021 fulgte 234.150 
os på Facebook. Vi var i kontakt med 258.631 personer 
via mail og 324.885 via sms. Og 47.789 personer 
støttede vores arbejde med et fast månedligt beløb. 

1. december lancerede vi Børnenes U-landskalender 
i et partnerskab med Danida og Danmarks Radio. 
Gennem et omfattende digitalt interaktivt univers 
med historier, quizzer, film, musik og billeder fortalte 
vi om børns dagligliv i den tørre Turkana region i Kenya, 
hvor vi arbejder. Hovedsitet havde 115.000 unikke 
brugere, digitale portrætter blev set 515.000 gange, og 
platformen ‘kenyakortet.dk’ blev brugt af flere end 400 
skoleklasser. 

Folkekirkens Nødhjælp deltog aktivt i den offentlige 
debat i Danmark, advokerede for FN’s 17 Verdensmål og 
satte menneskerettigheder, klima, kvinder og ligestilling, 
humanitære behov og innovative partnerskaber 
på dagsordenen i samarbejde med virksomheder, 
universiteter, vidensinstitutioner og andre NGO’er. 

Gennem vedholdende dialog med ministre, politikere 
og andre aktører lykkedes det os at få et større politisk 
fokus på klimatilpasning og på de konsekvenser 
af klimaforandringerne i form af tab og skader ved 
for eksempel oversvømmelser, som især rammer de 
fattigste lande. 



 

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 2021

Gaver, kollekter mv.   135.536.438 

Genbrug & Wefood, overskud  29.458.499 

Danida bevillinger  236.180.787 

EU bevillinger mv.  173.311.895 

Internationale donorer  329.544.425 

Øvrige indtægter  17.702.078 

I alt  921.734.122 

HVOR
KOM 
PENGENE
FRA?

Gaver, kollekter, mv.

Danida bevillinger

Øvrige indtægter

Genbrug & Wefood, 
overskud

EU bevillinger mv.

Internationale donorer

15%

25%

2%

3%

19%

36%
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>>

HVAD
GIK
PENGENE
TIL?

Hjælpearbejde

Oplysning og indsamling

Learning Lab aktiviteter

Administration

86%

7%

1%

6%

Hjælpearbejde  777.993.018 
Learning Lab aktiviteter  6.749.123 
Oplysning og indsamling   67.437.970 
Administration  54.154.704 
I alt  906.334.815 
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Afrika  366.071.712 
Nordafrika/Mellemøsten  217.442.430 
Asien  134.716.359 
Andre regioner  59.762.517 
I alt  777.993.018 
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REGIONER
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TIL?
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ADMINISTRATIONS-
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Meldahlsgade 3, 3 & 4 sal
1613 København V

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


