
PROJEKTOVERSIGT 2020
Danmarks Indsamling 2020 kalder på danskernes store hjerte. I år går hjælpen til børn 
på flugt. Det er børn, der har mistet deres hjem, deres forældre, deres tryghed. Alt 
det, de kender. Det er børn, der er lette ofre for overgreb, vold og sygdom. Børn, der 
hver eneste dag skal kæmpe 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. Fordi alle børn fortjener en tryg barndom. Og 
fordi vi er et lille land med et stort hjerte.

støtter udsatte familiers kamp mod 
klimaforandringer i et konfliktramt 

Myanmar med bæredygtige løsninger 
til landbrug, ligestilling, rent vand, 

sundhed og hygiejne.

yder lægehjælp til børn på flugt i 
Sydsudan og nedbringer dødeligheden 

i landet ved at sikre adgang til bl.a. 
rent drikkevand, mad og lægehjælp.

styrker fredsprocessen i Colombia 
gennem fredsskoler, der uddanner børn, 

som enten er på flugt eller tvangs
forflyttet på grund af hensynsløs 
minedrift eller væbnet konflikt.

sikrer beskyttelse og uddannelse 
til fordrevne børn og unge, der er 

berørt af konflikten med de væbnede 
ekstremistgrupper i Burkina Faso.

støtter etiopiske gadebørn, der 
er på flugt fra konflikt og fattigdom, 

med overgang til sikker familiebaseret 
pleje, alternativ pleje eller 

bæredygtig uafhængig bosættelse.

afbøder psykosocial nød og traumer 
for flygtningebørn i Gaza, der lever 

med fattigdom, krig, vold og 
konflikter i hjemmet.

skaber rekreative rum til læring, 
leg og velvære for traumatiserede 

børn i Kenya, der er på flugt fra 
væbnet konflikt i Sydsudan.

sikrer en fremtid uden fattigdom 
eller sult gennem skolegang og 
erhvervsuddannelse til børn i 

Afghanistan, der er internt fordrevne 
og i dag udfører farligt arbejde på gaden.

giver uledsagede flygtningebørn 
psykosocial hjælp og mulighed 

for at blive genforenet med deres 
forældre eller (pleje)familie fra en 

tryg og sikker base i Somalia.

sikrer bedre leveforhold for børn, der er 
internt fordrevne i Somaliland, og for børn 

og familier, der på grund af konflikter
som eksempelvis krigen i Yemen, 
lever som flygtninge i Somaliland.

beskytter børn og unge i Cambodja 
mod tvangsfordrivelse, trafficking 
og migration gennem uddannelse, 
karriererådgivning og jobplacering.

forbedrer de sanitære forhold for 
unge piger i menstruationsalderen 

i verdens største flygtningelejr i 
Bangladesh og sikrer god hygiejne 

og adgang til rent vand.


