
 

 

Fakta om Danmarks Indsamling 2019 – Styrk verdens piger 

 

I 2015 vedtog verden FN’s 17 Verdensmål. I samme år kom 70 millioner piger til verden. 

Pigerne forventes at leve i gennemsnit 73 år, men de forventede livslængder for piger, der er 

født i lavindkomstlande, er næsten 20 år kortere end dem, der er født i højindkomstlande. 

Særligt piger i de fattigste lande tilhører en udsat gruppe i samfundet. De oplever ofte vold, 

for tidlig graviditet og tvangsægteskaber, og de har begrænset adgang til uddannelse. 

På verdensplan bruger piger 40 procent mere tid på ulønnet arbejde i hjemmet end drenge, 

og i lavindkomstlande er det kun en ud af tre piger, som færdiggør, hvad der svarer til 

folkeskolen. 

Op mod 750 millioner af alle verdens piger og kvinder er blevet gift, inden de er fyldt 18 år. 

Og 200 millioner piger og kvinder i 30 lande har gennemgået FGM (kvindelig 

kønslemlæstelse). I 39 lande har døtre og sønner ikke lige arverettigheder, og i 49 lande 

mangler der love, der beskytter piger og kvinder mod vold i hjemmet. 

Hvert år bliver flere end 2 millioner piger under 15 år og 16 millioner piger mellem 15-19 år 

gravide – 90 % af fødslerne blandt de 15-19-årige piger finder sted inden for ægteskab. 

Komplikationer under graviditeten eller fødslen er den hyppigste dødsårsag blandt alle 15-

19-årige piger. 

Eksempler fra fem af årets projektlande: 

I Sierra Leone har næsten hver anden pige født et barn, når de er 18 

De unge i Sierra Leone har meget begrænset viden om seksuel og reproduktiv sundhed, og 

som følge heraf risikerer de for tidlig graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Mange unge 

i Sierra Leone ved ikke, at det er muligt at blive gravid ved første samleje. 

I det vestlige Nepal isoleres piger med menstruation 

I mange af de afsidesliggende landsbyer i Nepal er menstruation et tabuemne, og pigerne 

har ingen viden om, hvorfor de menstruerer – men de ved, at det bliver opfattet som beskidt. 

Pigerne isoleres og holdes indespærret i såkaldte chhaupadi’s sammen med køer, geder og 

svin, indtil de stopper med at bløde. I visse distrikter i det vestlige Nepal gælder det for mere 

end hver 2. pige. 

Tusindvis af piger lever som børnesoldater i Sydsudan 

På trods af at mere end 800 børnesoldater er blevet frigivet i Sydsudan i løbet af 2018, så 

anslår FN, at der i øjeblikket er mere end 19.000 børnesoldater i Sydsudan – op mod 40 pct. 

af dem er piger. Tidligere børnesoldater har svært ved at reintegrere sig i samfundet – 

særligt pigerne, der bliver socialt udstødt. 

Piger er særligt udsatte i Nigerias slumkvarterer  

I Nigerias urbane områder lever halvdelen af befolkningen i slumkvarterer, og her er piger 

særligt udsatte. Halvdelen af landets unge mellem 18-24 år har rapporteret fysisk vold, inden 

de fyldte 18 år. En fjerdedel af landets piger mellem 18-24 år har rapporteret seksuelle 

overgreb – det er mere end dobbelt så mange som de jævnaldrende drenge. 

Op mod hver anden pige i Malawi bliver gift, inden hun er fyldt 18 år 



 

Malawi er et af verdens fattigste lande. Fattigdom tvinger piger ud af skole og ind i 

ægteskaber. 46 % af Malawis piger bliver gift, inden de er fyldt 18 år, og næsten hver tiende 

pige er gift, når hun er 15 år. 

 

Det, og meget mere, vil Danmarks Indsamling 2019 sætte ind overfor.  

Danmarks Indsamling arbejder for at fremme FN’s 17 Verdensmål, som skal sikre en mere 

bæredygtig verden frem mod 2030. Ligestilling mellem kønnene – Verdensmål 5 – handler 

om at styrke kvinders rettigheder og muligheder. Fjernelse af alle former for diskrimination 

mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en 

multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.  

 

 

Danmarks Indsamling – for 13. år i træk  

Når Danmarks Indsamling 2019 løber af stablen fra 1. januar til showaften lørdag den 2. 

februar er det 13. gang, at indsamlingen afholdes. Indtil nu har danskerne: 

• Bidraget med mere end en milliard kroner   

• Hjulpet mere end syv millioner mennesker til en bedre tilværelse 

• Støttet i alt 173 udviklingsprojekter i 47 lande fordelt på tre kontinenter 

• Givet det største bidrag i 2010, da 130 millioner kroner gik til Afrikas kvinder og 

ekstraordinær hjælp til jordskælvsofrene i Haiti 

• I 2018 solgte Laura Daugaard på 8 år perleplader for 9100 kr. til fordel for børn uden 

hjem, som var årets tema  


