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Fakta om Danmarks Indsamling 2020  
Danmarks Indsamling er hele Danmarks indsamling. En gang om året går Danmarks 12 største humanitære 
organisationer og DR sammen for at samle ind til mennesker i nød i nogle af verdens fattigste lande. 

Gennem Danmarks Indsamling har danskerne: 

• bidraget med mere end én milliard kroner til verdens fattigste mennesker i nød 
• hjulpet mere end syv millioner mennesker til en bedre tilværelse 
• støttet 185 udviklingsprojekter i 48 lande - fordelt på tre kontinenter 
• sat rekord i 2010, da 130 millioner kroner gik til Afrikas kvinder og jordskælvsofre i Haiti 

Hvornår 
Indsamlingsshowet sendes live fra Vejle Musikteater på DR1 lørdag den 1. februar kl. 19 – 24. Det er 14. 
gang, at indsamlingen afholdes. 

Organisationerne bag Danmark Indsamling 2020 
• Red Barnet (projekt 2020 i Afghanistan) 
• Røde Kors (projekt 2020 i Etiopien) 
• MS - Mellemfolkeligt Samvirke (projekt 2020 i Gaza) 
• SOS Børnebyerne (projekt 2020 i Somaliland) 
• CARE Danmark (projekt 2020 i Myanmar) 
• Oxfam IBIS (projekt 2020 i Colombia) 
• Folkekirkens Nødhjælp (projekt 2020 i Cambodja) 
• PlanBørnefonden (projekt 2020 i Burkina Faso) 
• Læger uden Grænser (projekt 2020 i Sydsudan) 
• Dansk Folkehjælp (projekt 2020 i Somalia) 
• Dansk Flygtningehjælp (projekt 2020 i Kenya) 
• UNICEF Danmark (projekt 2020 i Bangladesh) 

 

Årets tema: Børn på flugt 
Danmarks Indsamling 2020 kalder på det store danske hjerte. Hjælpen går i år til børn på flugt, og der er 
mere end nogensinde brug for, at vi rækker ud, for FN estimerer, at over 35 millioner børn lige nu er tvunget 
på flugt fra deres hjem på grund af klimaforandringer, krig og forfølgelse. Mange af dem er uledsagede. De 
er alene, sårbare og udsatte. De har mistet alt det, de kender. Deres hjem, deres forældre, deres tryghed. De 
er lette ofre for overgreb, vold og sygdom. De ser ting, ingen forældre ønsker, at deres børn skal se, og de 
kæmper hver dag for at overleve en virkelighed, der er så grusom, at det ville knuse os, hvis de var vores 
egne. 

Med 12 projekter i 12 lande på tværs af tre kontinenter skaber Danmarks Indsamling håb og giver børnene 
uddannelse, beskyttelse og lægehjælp. Vi hjælper de børn, der har mulighed for at vende hjem, og de børn, 
der skal starte forfra et nyt sted. Vi gør det, fordi et liv på flugt ikke er for børn. Vi gør det, fordi alle 
børn fortjener en tryg barndom, uanset hvor i verden, de er født. Og fordi vi er et lille land med et stort 
hjerte. 
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35 millioner børn er lige nu på flugt fra deres hjem – de har brug for hjælp ude i verden 
• Hver andet sekund må et menneske flygte på grund af krig eller forfølgelse.1 
• Aldrig før har FN registreret så mange mennesker på flugt. På verdensplan er der lige nu 70,8 

millioner mennesker på flugt. Heraf har 25,9 millioner flygtninge forladt deres hjemland. Halvdelen 
er børn under 18 år.2 

• Alt for mange børn er flygtet uledsagede.3 De er lette ofre for overgreb, vold og sygdom – og er 
psykisk påvirkede af en utryg barndom.4 

• De seneste års store stigninger i antallet af flygtninge fra 51,3 millioner i 2013 til 70,8 millioner 
skyldes konflikter og kriser i bl.a. Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar og Somalia.5 

• Den største gruppe på 41,3 millioner mennesker er drevet på flugt til andre områder i deres eget 
land og betegnes som ”internt fordrevne”.6 

• 4 ud af 5 flygtninge befinder sig i nærområderne – altså samme region som deres hjemland7. For 
eksempel huser Libanon8 (920.000), Jordan9 (654.000) og Tyrkiet10 (3.680.000) tilsammen over 5 
millioner syriske flygtninge. 

• Relativt få flygtninge får asyl i Europa, Nordamerika eller Australien. De største værtslande for 
flygtninge er Tyrkiet (3,7 millioner), Pakistan (1,4 millioner), Uganda (1,2 millioner) og Sudan (1,1 
millioner). De europæiske lande har tilsammen 2,6 millioner flygtninge.11 

• 13 millioner syrere er lige nu på flugt fra deres hjem og udgør derfor den største gruppe af flygtninge 
og internt fordrevne. I Colombia er verdens andenstørste gruppe af mennesker på flugt fra deres 
hjem, da 8,0 millioner er fordrevet. Dernæst er store grupper af mennesker på flugt fra Afghanistan 
(5,1 millioner), Sydsudan (4,2 millioner), Somalia (3,7 millioner), Etiopien (2,8 millioner), Sudan (2,7 
millioner), Nigeria (2,5 millioner), Irak (2,4 millioner) og Yemen (2,2 millioner).12 

150 millioner lever som gadebørn 
• På verdensplan lever op mod 150 millioner børn på gaden.13 De har et alt for tidligt ansvar for at 

brødføde sig selv og deres søskende gennem bl.a. tiggeri, prostitution og kriminalitet.  
• Forholdene på gaden giver fatale følger for børnene: Manglende skolegang, sygdomme, savn, sorg 

og traumer. De får et alt for tidligt voksenansvar, hvor apati, afmagt og konflikter præger deres liv og 
hverdag. Kampen for overlevelse kan føre ubeskyttede børn ud i kriminalitet og prostitution, eller de 
bliver nemme rekrutteringsofre for terrorbevægelser.  

 
1 UNHCR: https://www.unhcr.org/neu/dk/om-os/noegletal 
2 FN: https://un.dk/da/dk_news-and-media/antallet-af-flygtninge-og-fordrevne-i-verden-runder-70-millioner-fns-flygtningechef-
opfordrer-til-oeget-solidaritet 
3 UNHRC: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html. 
4UNHCR: https://www.unhcr.org/globaltrends2018/ 
5 Dansk Flygtningehjælp: https://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/25-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-flygtninge 
6 Af de 70.8 millioner flygtninge og fordrevne, så er 25.9 millioner flygtninge, 41.3 er internt fordrevne og 3.5 millioner 
asylansøgere. 
7 UNHCR: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf 
8 UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71 
9 UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36 
10 UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113 
11 UNHCR: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf 
12 UNHCR: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf 
13 Compasschrildrenscharity:  https://www.compasschildrenscharity.org.uk/about-us/street-children-worldwide/. 

https://www.unhcr.org/neu/dk/om-os/noegletal
https://un.dk/da/dk_news-and-media/antallet-af-flygtninge-og-fordrevne-i-verden-runder-70-millioner-fns-flygtningechef-opfordrer-til-oeget-solidaritet
https://un.dk/da/dk_news-and-media/antallet-af-flygtninge-og-fordrevne-i-verden-runder-70-millioner-fns-flygtningechef-opfordrer-til-oeget-solidaritet
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/25-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-flygtninge
https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/113
https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
https://www.compasschildrenscharity.org.uk/about-us/street-children-worldwide/
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12 projekter i 12 lande 
Sammen med danskerne sætter DR og de 12 organisationer bag Danmarks Indsamling fokus på børn på flugt 
gennem 12 konkrete projekter i 12 forskellige lande: Bangladesh, Myanmar, Cambodja, Colombia, 
Afghanistan, Gaza, Kenya, Sydsudan, Somalia, Somaliland, Etiopien og Burkina Faso. Projekterne har enorm 
betydning der, hvor behovet er størst.  

Eksempel: Sydsudan, hvor 2,7 millioner børn er på flugt fra krig og vold14 
• Over 4,3 millioner sydsudanesere har forladt deres hjem, og 2,7 millioner af dem er børn15.  
• Borgerkrigen, der startede i 2013, har udløst en af verdens største kriser, når det gælder internt 

fordrevne. Over 2 millioner er på flugt i deres eget land. Yderligere 2 millioner har søgt tilflugt i 
nabolandene DR Congo, Etiopien, Sudan, Kenya og Uganda. Mange har været udsat for ekstrem 
vold, seksuelle overgreb og er brutalt tvunget fra deres hjem.  

• 63 procent af dem, der flygter fra Sydsudan, er børn under 18 år, og i mange tilfælde rejser børnene 
alene.16 Over 65.000 børn er uledsagede eller separeret fra deres forældre eller de voksne, der 
plejer at tage sig af dem.17  

• Kenya har siden 1993 modtaget flygtninge fra Sydsudan. Mange af dem er børn, der af forskellige 
årsager er blevet adskilt fra deres forældre, familier og traditionelle omsorgspersoner.  

 

Eksempel: Burkina Faso: 330.000 børn kommer ikke i skole på grund af krig, vold og 
kidnapninger18  
Siden 2016 har bevæbnede ekstremistgrupper øget deres tilstedeværelse i Burkina Faso og skabt frygt ved at 
angribe militær, politi, offentlige bygninger og skoler. De henretter personer, som de mistænker for at 
samarbejde med myndighederne. Problemerne bliver forværret af lokale selvforsvars-militia, som skaber 
endnu flere spændinger mellem lokalsamfundene. Det forventes, at konflikten trækker i langdrag og dermed 
tvinger familier til at forblive på flugt i lang tid. 

• Der er lige nu 486.000 internt fordrevne i Burkina Faso, mens yderligere ca. 16.000 er flygtet til 
nabolandene.19 Halvdelen af de internt fordrevne er børn. 

• Volden har ramt uddannelsessystemet særligt hårdt, fordi terroristerne målretter angreb mod 
skoler, dræber lærere og gennemfører brutale kidnapninger af eleverne. 

• 2.024 skoler er lukket, hvorfor mere end 330.000 børn ikke kan komme i skole.20 

 
14 Læger uden Grænsers projekt er i Sydsudan, og Dansk Flygtningehjælps projekt er i en flygtningelejr i Kenya for børn og voksne, 
der er flygtet fra de væbnede konflikter Sydsudan 
15 UNHCR: https://www.unrefugees.org/emergencies/south-sudan/ - 63% er børn 
16 UNHCR:  https://www.unrefugees.org/news/south-sudan-refugee-crisis-
explained/#When%20did%20the%20crisis%20in%20Yemen%20begin? 
17 UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67312 
18 PlanBørnefondens projekt er i Burkina Faso 
19 UNHCRs talsperson Andrew Mbogori: https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/10/5da03eee4/conflict-violence-burkina-faso-
displaces-nearly-half-million-people.html 
20 UNOCHA (1.844 primary og 180 secondary): https://reports.unocha.org/en/country/burkina-faso/ 

https://www.unrefugees.org/emergencies/south-sudan/
https://www.unrefugees.org/news/south-sudan-refugee-crisis-explained/#When%20did%20the%20crisis%20in%20Yemen%20begin?
https://www.unrefugees.org/news/south-sudan-refugee-crisis-explained/#When%20did%20the%20crisis%20in%20Yemen%20begin?
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67312
https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/10/5da03eee4/conflict-violence-burkina-faso-displaces-nearly-half-million-people.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/10/5da03eee4/conflict-violence-burkina-faso-displaces-nearly-half-million-people.html
https://reports.unocha.org/en/country/burkina-faso/
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Eksempel: Afghanistan: Tilbagevendte flygtningebørn ender på gaden21   

 
• I de seneste år er 2,5 millioner afghanere22 blevet tvunget til at vende tilbage til Afghanistan fra 

deres eksil i blandt andre Pakistan og Iran på grund af økonomisk ustabilitet i de lande, som 
familierne har søgt tilflugt i. I 2019 er op mod halvdelen af dem børn under 18 år.23 

• De lokalsamfund i Afghanistan, som familierne ender i, har ofte allerede mange flygtninge, og 
forældrene har få eller ingen mulighed for at få fast arbejde, at uddanne sig og sikre basale levevilkår 
for deres børn. 

• I et forsøg på at overleve sender mange familier deres børn på helt ned til 5 år på gaden for at tjene 
til føden. Der er 6 millioner børn, som lever på gaden i Afghanistan, og i langt de fleste tilfælde 
arbejder de på fuld tid og kommer ikke i skole24.   

• Det er både farligt og skadeligt for børnene at arbejde på gaden. De bliver blandt andet hyret til 
farligt konstruktionsarbejde, sælger stoffer eller tigger. Arbejdet vil i mange tilfælde påvirke 
børnenes fysiske og psykiske udvikling. 

• Børnene er også særligt udsat for kriminalitet og risikerer at blive rekrutteret ind i ekstremistiske 
grupper såsom Islamisk Stat og Taliban. Børnene bliver også udsat for fysisk, psykisk og seksuelt 
misbrug. Forældrene er ofte ikke klar over de mange risici, der er forbundet med arbejdet på gaden. 

Eksempel: I Myanmar25 slår klimaforandringerne hårdt 
• Myanmar var i 2018 det tredje mest klimaudsatte land i verden.26 
• Ekstrem fattigdom og fejlernæring er en konsekvens af konflikt, ulige markedsadgang og 

klimaforandringer i Myanmars nordlige provinser.27 I flere landsbyer i projektområderne er op mod 8 
ud af 10 børn fejlernærede.28  

• Som konsekvens af klimaforandringerne og fejlslåen landbrug migrerer en stor del af 
lokalbefolkningen særligt til Kina, hvor kvinder og børn er i høj risiko for menneskehandel og tvunget 
arbejde, inklusivt sexarbejde.29 
 

 
21 Red Barnets projekt er i Afghanistan 
22 International Organization for Migrations: https://www.globaldtm.info/afghanistan/ og IDMCs Afghanistan: 
http://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan 
23 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/afg_population_movement_snapshot_20191003.pdf 
24 UK Gov: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/697275/Afghanistan_-
_Children_-_CPIN_-_v1.1__April_2018_.pdf 
25 CAREs projekt er i Myanmar 
26 German Watch: 2019 Global Climate Risk. 
27 UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund (2016): ‘Shan State: A Snapshot of Child  
Wellbeing.’ 
28 Allessandra Guiliani (April 2017); ‘Sustainable Appraisal of Food and Nutrition Security in Lashio Township.’ Bern University of 
Applied Sciences, School of Agricultural, Forestry and Food Sciences. 
29 https://www.iom.int/countries/myanmar 

 

https://www.globaldtm.info/afghanistan/
http://www.internal-displacement.org/countries/afghanistan
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/697275/Afghanistan_-_Children_-_CPIN_-_v1.1__April_2018_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/697275/Afghanistan_-_Children_-_CPIN_-_v1.1__April_2018_.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
https://www.unicef.org/myanmar/Shan_State_Profile_Final.pdf
https://www.unicef.org/myanmar/Shan_State_Profile_Final.pdf
https://www.iom.int/countries/myanmar
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Verdensmål og Danmarks Indsamling 
FN’s verdensmål udgør grundlaget for Danmarks Indsamling. Gennem de 17 verdensmål bidrager regeringer, 
virksomheder, interesseorganisationer og private personer med at nå en mere bæredygtig udvikling af 
verden.  

Danmarks Indsamling arbejder konkret for at fremme FN’s verdensmål 1 - 4 og 6, hvorfor det også er et krav, 
at de deltagende organisationer arbejder målrettet inden for disse fem mål: 

• 1: Afskaf fattigdom 
• 2: Stop sult 
• 3: Sundhed og Trivsel 
• 4: Kvalitetsuddannelse  
• 6: Rent vand og sanitet 
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