Fakta om Danmarks Indsamling
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 202 udviklingsprojekter i 49 lande - fordelt på tre kontinenter
sat rekord i 2010, da 130 millioner kroner gik til Afrikas kvinder og jordskælvsofre i Haiti

Showdato 2021
Indsamlingsshowet sendes live fra Tinghallen i Viborg på DR1 lørdag den 6. februar kl. 19 – 24. Det er 15.
gang, at indsamlingen afholdes.

Organisationerne bag Danmark Indsamling 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Barnet (projekt i Irak (syriske flygtninge og internt fordrevne))
Røde Kors (projekt i Syrien)
MS/Mellemfolkeligt Samvirke (projekt i Zimbabwe)
SOS Børnebyerne (projekt i Rwanda)
CARE Danmark (projekt i Laos)
Oxfam IBIS (projekt i Colombia)
Folkekirkens Nødhjælp (projekt i Kenya, Nepal og Irak)
PlanBørnefonden (projekt i Togo & Mali)
Læger uden Grænser (projekt i Irak)
Dansk Folkehjælp (projekt i Uganda, Kenya og Tanzania)
Dansk Flygtningehjælp (projekt i Libanon og Tyrkiet (syriske flygtningebørn)).
UNICEF Danmark (projekt i Madagaskar)

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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Årets Kernefortælling: Hjælp Coronakrisens børn
Danmarks Indsamling 2021 kalder på danskernes store hjerte til fordel for coronakrisens børn. Dér,
hvor nøden før var stor, er den nu ekstrem. Konsekvenserne er fatale for verdens mest udsatte, og
ofte er de mindste de største ofre. For selvom det ikke umiddelbart er børnene, der bliver mest syge,
er det dem, der kan blive hårdest ramt.
Hjælpen i år går til de børn, som ikke får akut lægehjælp og livsnødvendige vacciner, fordi sundhedssystemet
er brudt sammen. Til de børn, som risikerer at dø af sult eller fejlernæring, fordi deres
familier ikke længere kan tjene penge til mad. Til krigsramte og forældreløse børn og unge, som har
ekstra brug for beskyttelse og omsorg. Og til alle de børn, som langsomt mister håbet om en bedre fremtid,
fordi deres skole er lukket på ubestemt tid.
Med projekter i 14 lande og tre kontinenter skaber Danmarks Indsamling håb for pandemiens børn. Vi
hjælper dér, hvor konsekvenserne af corona kan ramme hårdest. Vi sikrer, at børnene får adgang til
rent vand, at de kan komme i skole og få lægehjælp, at der er voksne, der kan beskytte dem og give den
omsorg, de mangler. Vi gør det i den gode sags tjeneste. Fordi alle børn har ret til en tryg barndom, og fordi vi
er et lille land med et stort hjerte.

De 8 vigtigste fakta (se kilder og forklaringer i følgende afsnit):
1) COVID-19 er den største globale krise for børn siden anden verdenskrig
2) Op mod yderligere 2 millioner børn under fem år risikerer at dø på grund af følgevirkningerne
3) Op mod yderligere 6000 børn risikerer at dø hver eneste dag på grund af følgevirkningerne af
COVID-19
4) Op mod 370 millioner børn er i fare for at blive underernærede
5) COVID-19 har skabt en pandemi af ulighed, hvor op mod yderligere 150 millioner børn blev skubbet
ud i fattigdom uden adgang til uddannelse, sundhed, boliger, ernæring, sanitet eller vand i løbet af
de første seks måneder af COVID-19
6) Op mod 75 millioner børn risikerer at falde i ekstrem fattigdom og skal leve for mindre end 12 kr. om
dagen - som følge af COVID-19 inden udgangen af 2021.
7) 463 millioner skolebørn i udviklingslandene har ikke haft adgang til hverken digital eller
transmitteret fjernundervisning, siden skolerne lukkede ned, hvorfor COVID-19 udgør en
verdensomspændende uddannelseskrise med et enormt læringstab for verdens mest udsatte børn
8) På grund af donorregeringernes fokus på indenlandske prioriteter ifm. COVID-19 forventes det, at
den internationale humanitære bistand vil falde med mere end 115 milliarder danske kroner i 2021
- samtidig med at de mest udsatte befolkningsgrupper i verden har endnu mere brug for vores hjælp
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Fakta om konsekvenserne af coronakrisen for verdens mest udsatte (børn)
Børn er ikke ansigtet med pandemien. Men de risikerer at være blandt dets største ofre. Mens børnene
heldigvis i vid udstrækning er blevet skånet for de direkte sundhedsmæssige virkninger af COVID-19 har
krisen en dybtgående indvirkning på deres velbefindende. Alle børn, i alle aldre og i alle lande, påvirkes, især
af de socioøkonomiske virkninger og i nogle tilfælde af afbødende foranstaltninger, der utilsigtet kan gøre
mere skade end gavn. Det er en universel krise, og for nogle børn vil virkningen være livslang.1
Nedlukninger af samfund under COVID-19 pandemien har medført en lang række socioøkonomiske
konsekvenser, der rammer særligt kvinder og børn hårdt. Børn går glip af livsvigtige vacciner eller måltider og
flere oplever, at deres sikkerhed sættes på spil når services, der arbejder for at forebygge og beskytte mod
vold, misbrug eller vanrøgt suspenderes.
Antallet af familier der lever i finansiel usikkerhed, stiger i takt med at folk mister deres jobs i industrier, der
presses af nedlukninger eller restriktioner. Øget fattigdom kan lede til, at der ikke er nok mad på bordet og at
flere børn hver eneste dag lider af fejl- eller underernæring.
Flere børn er i fare for at miste livet til sygdomme, der let kunne have været forebygget. Det skyldes at
mange landes sundhedssystemer er hårdt pressede eller helt lukket ned. Risiciene for børns mentale
sundhed og trivsel er også betydelige.
Desuden fordeles de skadelige virkninger af pandemien ikke ens. De forventes at være mest skadelige for
børn i de fattigste lande og i de fattigste kvarterer og for dem, der allerede er i vanskelige eller sårbare
situationer.2 Flygtninge og internt fordrevne børn såvel som børn, der lever i tilbageholdelse og situationer
med aktiv konflikt, er særligt sårbare.

COVID-19: Hungersnød & Børnedødelighed
COVID-19s direkte indvirkning på børne- og unge dødelighed er meget begrænset, men de indirekte
virkninger på børns overlevelse kan som følge af pressede sundhedssystemer, husstandsindkomsttab og
forstyrrelser i omsorgssøgende og forebyggende interventioner som vaccination være omfattende og
udbredt.
➢ COVID-19 er den største globale krise for børn siden anden verdenskrig .3 Coronakrisen vil få flere
millioner forældre og omsorgspersoner over hele verden til at kæmpe for at imødekomme deres
børns grundlæggende behov.4
➢ Op mod yderligere 2 millioner børn under fem år risikerer at dø på grund af følgevirkningerne på
blot 12 måneder.5 FN vurderer at op mod 6000 børn risikerer at dø hver eneste dag.6
1

https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
3 https://www.unicef.org.uk/coronavirus-facts/
4 Save the Children’s rapport: ”Protect a generation” side 65: The COVID-19 crisis will see millions more parents and caregivers
around the world struggle to meet their children’s basic needs.
5 https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
6 https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-devastates-already-fragile-health-systems-over-6000-additional-children
2
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Derudover vil vi se op mod yderligere 200.000 dødfødsler over samme periode på 12 måneder. Det
skyldes i høj grad afbrydelser i, eller nedlukninger af, sundhedsvæsnets rutinemæssige behandlinger
under COVID-19 pandemien.7 I 2019 – inden COVID-19 - mistede 5,2 millioner børn under fem år
livet.8
➢ FN’s World Food Programme forudså en sultpandemi ved udgangen af 2020 og forventede at
pandemien vil fordoble antallet af mennesker, som i forvejen lever med fødevareusikkerhed (som
følge af konflikter, klimaforandringer og økonomiske kriser) og dermed er i fare for hungersnød, fra
149 millioner til 270 millioner mennesker.9
➢ Der er en risiko for stigende underernæring blandt 370 millioner børn i 143 lande, da de som direkte
konsekvens af skolelukningerne, kan gå glip af deres daglige næringsrige måltid på skolen.10

Colombia/Oxfam IBIS
➢ På grund af vandmangel og svigtende indtægter pga. coronanedlukningen er der i år højere
dødelighed blandt børn under 5 år i blandt de oprindelige folk.11

➢ PlanBørnefonden
Grundet Covid-19 er det daglige fødevarerforbrug i en gennemsnitlig familie i landene syd for Sahara
ifølge PlanBørnefonden og ACPF faldet med 7-10 procent. Det har resulteret i en stigning af børn der
lider af fejlernæring.12

COVID-19: Ulighed & Fattigdom
Verdensbankens nye fattigdomsfremskrivninger antyder, at yderligere 110 til 150 millioner mennesker inden
udgangen af 2021 vil være faldet i ekstrem fattigdom og leve på mindre end 12 kroner om dagen.
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https://data.unicef.org/covid-19-and-children/ Tallet stammer fra en rapport, udarbejdet af Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health og publiceret i The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext &
(november 2020/Unicef) https://www.unicef.org/media/86881/file/Averting-a-lost-covid-generation-world-childrens-day-data-andadvocacy-brief-2020.pdf - side 3.
8 (september 2020) UNICEF: https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/
9 (Juli 2020) https://www.wfp.org/news/new-report-shows-hunger-due-soar-coronavirus-obliterates-lives-and-livelihoods: The
number of acute food insecure people in these at-risk countries could increase from an estimated 149 million pre-COVID-19 to 270
million before the end of the year if life-saving assistance is not provided urgently.
(April 2020) World Food Programme: Risk of hunger pandemic as coronavirus set to almost double acute hunger by end of 2020
https://insight.wfp.org/covid-19-will-almost-double-people-in-acute-hunger-by-end-of-2020-59df0c4a8072. The coronavirus
pandemic will see more than a quarter of a billion people suffering acute hunger by the end of the year, according to new figures
from the World Food Programme (WFP). Latest numbers indicate the lives and livelihoods of 265 million people in low and middleincome countries will be under severe threat unless swift action is taken to tackle the pandemic, up from a current 135 million.
10 https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
11 https://www.hrw.org/news/2020/08/13/colombia-indigenous-kids-risk-malnutrition-death
12 https://globalnyt.dk/content/covid-19-er-den-perfekte-storm-misbrug-af-piger-i-afrika
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COVID-19 og den dertil knyttede økonomiske krise, forstærket af virkningerne af væbnet konflikt og
klimaforandringer, vender hårdt vundne gevinster inden for fattigdomsreduktion og afslutter mere end to
årtier med kontinuerlige fremskridt.
Fattigdom forventes at stige i 2020 for første gang siden 1998. Det er tydeligt, at vi står over for en pandemi
af ulighed, hvor afmatningen er bredere og dybere, og den rammer uformelle arbejdstagere i sektoren og de
fattige - især kvinder og børn - hårdest.13
➢ UNICEF og Red Barnet vurderer at coronakrisen allerede i midten af 2020 havde skubbet yderligere

150 millioner børn ud i fattigdom uden adgang til uddannelse, sundhed, boliger,
ernæring, sanitet eller vand.14 Med den stigning er antallet af børn, der lever med en eller flere
afsavn grundet fattigdom, steget til ca. 1,2 milliard. 15
➢ Verdensbanken og FN vurderer at op mod 75 millioner børn kan falde i ekstrem fattigdom som følge
af COVID-19 inden udgangen af 2021 og leve for mindre end 12 kr. om dagen.16 Det er første gang
siden 1998 at andelen af ekstremt fattige mennesker i verden er steget.17 Og det føjer til de anslåede
356-386 millioner børn, der allerede levede i ekstrem fattigdom i 2019. 18

Eksempler fra DI2021 projektlande
Syrien/Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors
➢ COVID-19 har massivt påvirket flygtninges muligheder for at skabe en indtægt og fx faldt antallet af
syriske flygtninge som havde minimum ét husholdningsmedlem der arbejdede fra 65% før COVID-19
13

https://www.worldbank.org/en/news/speech/2020/10/15/world-bank-group-president-david-malpass-speech-at-the-2020annual-meetings-plenary
14 (November 2020) https://www.unicef.org/media/86881/file/Averting-a-lost-covid-generation-world-childrens-day-data-andadvocacy-brief-2020.pdf. The economic impacts of the pandemic will reverberate for years to come, sustaining heightened poverty.
Globally, the number of children living in multidimensional poverty – without access to education, health, housing, nutrition,
sanitation, or water – is estimated to have soared to a 15 per cent increase, an additional 150 million children by mid-2020. Se også
Save the Children’s rapport “Impact of COVID-19 on multidimensional child poverty”, September 2020: https://data.unicef.org/covid19-and-children/ (Oktober 2020)
15 https://www.unicef.org/press-releases/150-million-additional-children-plunged-poverty-due-covid-19-unicef-save-children se også
Save the Children’s rapport ”Protect a generation”. Side 57: “Even before the pandemic hit, 586 million children were living in poor
households: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18218/pdf/vr59-01_protect_a_generation_report_en_0.pdf &
https://www.savethechildren.org.uk/blogs/2020/coronavirus-invisible-victims-children-in-monetary-poor-househol
16 Det tal er estimeret udfra følgende tal: Op mod yderligere 150 millioner mennesker kan falde i ekstrem fattigdom inden udgangen
af 2021. Kilde: (Oktober 2020) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150million-extreme-poor-by-2021 The COVID-19 pandemic is estimated to push an additional 88 million to 115 million people into
extreme poverty this year (2020), with the total rising to as many as 150 million by 2021, depending on the severity of the economic
contraction. At halvdelen af dem kan være børn, har vi følgende kilde på:
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf. På side 6 “Inputting the
forecasts from the IMF optimistic scenario into an IFPRI poverty model4 indicates an increase in extreme poverty (PPP$1.90 a day)
this year of 84 to 132 million people, approximately half of whom are children, compared to a pre-pandemic counterfactual scenario.
17 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
18 https://blogs.worldbank.org/opendata/356-million-children-live-extreme-poverty & Save the Children’s rapport ”Protect a
generation”. Side 57: “Even before the pandemic hit, 586 million children were living in poor households:
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18218/pdf/vr59-01_protect_a_generation_report_en_0.pdf
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til 10% under krisen. I Jordan rapporterede 97% af de syriske flygtninge, at de ikke havde et eneste
husholdningsmedlem der arbejdede. 19
➢ Tabet af indkomstmuligheder er særligt problematisk for flygtninge, da de ikke har en opsparing de
kan trække på. I Jordan er det kun 4% af de syriske flygtninge som har en opsparing, mens det kun er
1% i Libanon. De må derfor gældsætte sig eller sælger de få ejendele de besidder for at klare sig
gennem krisen.20
➢ 90% af befolkningen i Syrien lever i forvejen under fattigdomsgrænsen, og der er stigende
fødevareusikkerhed i landet. Coronakrisen påvirker landets eksisterende forsyningsveje og truer
derfor familiers adgang til fødevarer.21
➢ Med tab af jobs som følge af Corona-pandemien for de mennesker, der er daglejere eller
sæsonarbejdere, og med den fortsatte stigning i fødevarepriser, vil endnu flere mennesker
sandsynligvis mangle mad i de kommende måneder.22

Rwanda/SOS Børnebyerne
➢ Op mod 75 procent af befolkningen i Rwanda arbejder i det, der kaldes den uformelle sektor. De har
en lille vejsidebutik, de syer tøj for områdets beboere, kører bus eller laver mad, de kan sælge på
markeder. Under COVID-19-pandemien er denne sektor under pres, og millioner af mennesker har
mistet deres indtægtskilde.23
➢ FN antager, at virkningerne af pandemien vil være mest skadelige for børn i de fattigste kvarterer og
for dem, der allerede er dårligt stillede eller i sårbare situationer. Det er præcis disse børn, som SOS
Børnebyerne ønsker at hjælpe med årets projekt.24

Kenya/Dansk Folkehjælp & Folkekirkens Nødhjælp
➢ De kenyanske storbyer har registreret den overvejende del af COVID-19 tilfælde. Hårdest ramt er de
stærkt overbefolkede slumkvarterer, hvor manglen på rent vand, toiletter og håndvask er størst.25
➢ 90 procent af befolkningen har mistet en del af deres indkomst som følge af COVID-19. Næsten tre
fjerdedele af kenyanske familier har måtte bruge penge fra deres opsparinger – typisk penge, der var
sat af til børnenes skolegang.26

Irak/Folkekirkens Nødhjælp/Læger uden Grænser/Red Barnet
➢ 4,5 millioner irakere (11,7 procent) er blevet skubbet under fattigdomsgrænsen som en konsekvens
af COVID-19.27
19

Dansk Flygtningehjælp: udregninger baseret på behovsanalyser gennemført i Irak, Jordan og Libanon med syriske flygtninge og
værtssamfund fra marts-april 2020.
20 Dansk Flygtningehjælp: udregninger baseret på behovsanalyser gennemført i Irak, Jordan og Libanon med syriske flygtninge og
værtssamfund fra marts-april 2020.
21 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/food-insecurity-impact-covid-19-among-critical-challenges-facing-syria
22

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria_COVID19_Humanitarian%20Update_No%2015_24July2020_FINAL.pdf

23

World Bank Data https://data.worldbank.org/indicator/SL.ISV.IFRM.ZS
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020.pdf
25 http://pubdocs.worldbank.org/en/239371595885592976/July27updated-Response-to-COVID-in-Slums-and-Cities.pdf s.4.
26 Financial Sector Deepening Kenya https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/06/Kenya-coronavirus-informaleconomy-mama-mbogas
27 UNICEF, Assessment of COVID-19 Impact on Poverty and Vulnerability in Iraq, Juli 2020,
https://www.unicef.org/iraq/reports/assessment-covid-19-impact-poverty-and-vulnerability-iraq
24
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➢ Før pandemien var ét ud af fem børn i Irak fattige. Det forhold er næsten fordoblet nu, hvor to ud af
fem børn lever i fattigdom (37,9 procent).28

Nepal/Folkekirkens Nødhjælp
➢ Tre ud af fem ansatte har mistet deres job. Samtidig forventes turistindtægterne at falde med 60
procent i 2020, hvilket er et tab på 400 millioner dollars. Krisen har især ramt kvinder. Flere end 40
procent af nepalesiske kvinder har mistet deres job, mens 30 procent af mændene har mistet
deres.29

Zimbabwe/Mellemfolkelig Samvirke
➢ I Zimbabwe vil over halvdelen af befolkningen dvs. over 8 mio. mennesker opleve mangel på mad på
grund af de samlede effekter af COVID-19, økonomisk krise og tørke.30 Det vil især ske i slumområder
som Hopley, hvor MS’ ønsker at hjælpe med årets projekt.

Colombia/Oxfam IBIS
➢ Corona har fået arbejdsløsheden i Colombia til at stige til det højeste nogensinde. Mere end fem
millioner mennesker har mistet deres arbejde på grund af pandemien. Det svarer til over 20 % af
arbejdsstyrken, der nu står uden arbejde. I hovedstaden, Bogota, er tallet 26 %.31

Mali/PlanBørnefonden
➢ COVID-19 kommer til at spille en rolle i børnenes fremtid, da mange familiers indkomst er faldet
betydeligt. Det gør det svært at betale nødvendige sundhedsudgifter.32
➢ COVID-19 har medført store prisstigninger på mange varer. Det har gjort det svært at have penge til
de daglige fornødenheder. Især for de familier, som ikke har et lager af korn eller majs, er det rigtig
svært at brødføde børn og familie. 33

Madagaskar/Unicef
➢ Før Corona led 2 millioner børn i Madagaskar af fejlernæring, der hæmmer deres udvikling. Det
gælder i særdeleshed børn i Madagaskars landområder.34
➢ Før Coronavirus ramte var Madagaskar et af verdens fattigste lande. Mere end 77% af befolkningen
levede under fattigdomsgrænsen.35 Det er det land i verden, hvor flest levede under

28

UNICEF, Assessment of COVID-19 Impact on Poverty and Vulnerability in Iraq, Juli 2020,
https://www.unicef.org/iraq/reports/assessment-covid-19-impact-poverty-and-vulnerability-iraq. https://www.unicef.org/iraq/pressreleases/children-make-majority-45-million-iraqis-risk-falling-poverty-and-deprivation-due
29 FN's daglige pressebriefinghttps://www.np.undp.org/content/nepal/en/home/presscenter/articles/2020/Three-in-Five-employeeslost-their-jobs-due-to-COVID19-in-Nepal.html (inkl. link til rapporten: Rapid Assessment of the Social and Economic Impacts of
COVID-19 on the vulnerable groups in Nepal)
30 OCHA’s situation report, 4 September 2020
31 https://justiceforcolombia.org/news/coronavirus-what-is-the-impact-in-colombia/
32 Corona Impact assessment YEWA in Diolia, Mali (vi har rapporten)
33 Corona Impact assessment YEWA in Diolia, Mali (vi har rapporten)
34 https://www.unicef.org/madagascar/en/programme/nutrition
35 https://www.unicef.org/appeals/madagascar
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fattigdomsgrænsen.36 Nedlukninger og restriktioner i samfundet risikerer at skubbe endnu flere ud i
arbejdsløshed og fattigdom.37

Covid19: Skole & Undervisning
COVID19 udgør en verdensomspændende uddannelseskrise38. På grund af COVID19 var mere end 1,6
milliarder børn og unge ude af skole i april, da 188 lande indførte landsdækkende skolelukninger. 700
millioner børn og unge er stadig ikke kommet tilbage i skole 39. Dog har mere end to tredjedele introduceret
nationale digitale platforme til fjernundervisning. Dette er imidlertid ikke tilfældet i udviklingslandene, hvor
kun en tredjedel har tilbudt fjernundervisning.40
➢ Mindst en tredjedel af alle skolebørn – 463 millioner skolebørn globalt har ikke haft adgang til
hverken digital eller transmitteret fjernundervisning siden skolerne lukkede ned. Skolebørn i Afrika
er de mest påvirkede, idet mange af børnene ikke har adgang til computere, radio eller internet
hjemme.41
➢ COVID-relaterede skolelukninger risikerer at skubbe yderligere 72 millioner folkeskoleelever ud i en
situation, hvor de som 10-årige ikke er i stand til at læse og forstå en simpel tekst.42
➢ Skolelukninger øger læringsuligheden og rammer udsatte børn og unge disproportionalt.43 Særligt
unge piger er udsatte. Mere end 11 millioner piger risikerer ikke at komme tilbage i skole i 2020.44
Ifølge UNESCO’s Global Education Coalition truer COVID-19 flere årtiers fremskridt for lighed mellem
kønnene. Samtidig øger det også risikoen for tidligere graviditet, tvangsægteskaber og vold mod
kvinder.
➢ De potentielle læringstab, der vil opstå for nutidens børne/unge generation, er enormt. I lav- og
mellemindkomstslandene risikerer pandemien, at øge andelen af børn, som ikke har lært at læse
inden de fylder 10 år, fra 53 til 63 procent. Det betyder at den nuværende generation af studerende

36

United Nations Children's Fund, The State of the World’s Children 2017: Children in a digital world, UNICEF, New York, December 2017.

37

UNICEF, Madagascar Humanitarian Situation Report, January-March 2020, https://www.unicef.org/documents/madagascarhumanitarian-situation-report-january-march-2020. Der er ikke lavet fattigdomsmålinger efter COVID-19 udbrød.
38 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
39 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-intolearning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
40 https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
41 https://data.unicef.org/resources/remote-learning-reachability-factsheet/ & https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
42 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-intolearning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere- COVID-related school closures risk
pushing an additional 72 million primary school aged children into learning poverty—meaning that they are unable to read and
understand a simple text by age 10
43 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
44 https://en.unesco.org/news/covid-19-unesco-and-partners-education-launch-global-campaign-keep-girls-picture
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i verdens fattigste lande risikerer, at miste hvad der svarer til over 60 milliarder kroner i fremtidig
levetidsløn – hvilket svarer til næsten 10 procent af det globale BNP.45

Eksempler fra DI2021 projektlande
Rwanda/SOS Børnebyerne
➢ Efter nedlukning af samfundet modtager børn undervisning online, men da mange familier ikke har
adgang til computere eller radio er der mange børn, der bliver ekskluderet fra undervisningen.46

Uganda/Dansk Folkehjælp
➢ I Uganda har 15 millioner skoleelever og studerende været hjemsendt siden 20. marts 2020. 47
Regeringen åbnede midt oktober så afgangsklasser i grundskole, ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser kunne komme tilbage. Det svarede til ca. 1.2 mil elever og studerende ud
af ca. 15 mil. hjemsendte. De øvrige er stadig hjemme. Hjemmeundervisning i Uganda er stort set
umulig for det altovervejende flertal af skoleelever, der ofte lever under fattige kår sammen med
mange familiemedlemmer og med ingen eller kun begrænset adgang til internet.

Kenya/Dansk Folkehjælp og Folkekirkens Nødhjælp
➢ I Kenya har skolerne været lukket siden marts for at stoppe spredningen af COVID-19. Skolelukninger
gør det svært for børn at lære noget nyt. Især de fattigste familier har ikke mulighed for at få adgang
til digital undervisning.48 Skolerne åbnede delvist i oktober. Adgang til vand, toiletter og ikke mindst
håndvaskfaciliteter bliver afgørende for at kunne reducere risikoen for COVID-19 smitte i den
kommende periode.49

Mali/PlanBørnefonden
➢ For at stoppe smittespredningen lukkede Malis regering alle skoler i to måneder. Efterfølgende har
lærere strejket grundet manglende muligheder for at beskytte sig på skolerne. Det kommer til at
påvirke børns muligheder for at uddanne sig markant.50

Togo/PlanBørnefonden
➢ Skoler er lukkede og de digitale løsninger kan børnene kun bruge i begrænset omfang, da mange
ikke har hverken computer eller TV.51

45

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-intolearning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere. Se også figuren aller neders.
46 SOS Children Villages International: “Report on the Impact of COVID19 on programmes”
47 Community Integrated Development Initiatives (CIDI), Uganda https://africa.cgtn.com/2020/10/16/ugandan-schools-reopen-forcandidate-students-amid-covid-19/
48 https://allafrica.com/stories/202011060450.html
49 Kenya Water and Sanitation Network, september 2020: https://allafrica.com/stories/202010200865.html
50 Plan International Mali Response Plan https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/coronavirus-au-mali-lareouverture-des-ecoles-immediatement-perturbee-par-une-greve-des-enseignants_3993201.html
https://www.dw.com/fr/mali-les-enseignants-du-public-entament-une-gr%C3%A8ve/a-54604992
51 https://www.republiquetogolaise.com/education/1506-4401-reprise-effective-des-cours
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Irak/Red Barnet/Folkekirkens Nødhjælp
➢ Op mod 10 millioner børn og unge i Irak er påvirket af skolelukninger52
➢ I den kurdiske del af Irak har corona betydet, at omkring 1,5 millioner børn har modtaget
undervisning via satellit-tv og online læringsplatforme, mens deres skole var lukket.” Ikke at kunne
komme i skole har en uforholdsmæssig stor negativ effekt på de mest sårbare børn og unge, da dem,
der lever i fattigdom og i flygtningelejre ofte ikke har adgang til online læringsmuligheder og har
større risiko for at ende i fx børnearbejde for at kunne bidrage til familiens økonomi. 53

Colombia/Oxfam IBIS
➢ 16. marts blev alle skoler lukket ned. Nogle skoler er genåbnet i løbet af august, men langt de fleste
offentlige skoler er forsat lukkede.54
➢ Millioner af børn kommer fortsat ikke i skole, da genåbningsplanerne for offentlige skoler i august
faldt fra hinanden. Fjernundervisning er næsten umulig, da 75 % af børnene på landet ikke har
adgang til internet. Det gælder også for 40 % i byerne.55

Nepal/Folkekirkens Nødhjælp
➢ I Nepal har COVID-19 betydet, at alle landets skolebørn ikke har kunnet gå i skole siden 24. marts
2020. Børnene plejede at få mad i skolen, som de nu må undvære.56 Midt november var børnene
stadig hjemsendt.

COVID19: SUNDHED & LÆGEHJÆLP
Eksempler fra DI2021 Projektlande
Laos/CARE
➢ Laos indførte drastiske COVID-19 rejserestriktioner og intern lock down den 22. marts og sikrede
hermed at COVID-situationen indtil videre er inddæmmet. Restriktioner blev sidenhen ophævet,
men de lukkede grænser rammer de svageste, herunder bønderne som ikke længere kan afsætte
deres varer i udlandet. Fordi pandemien ikke har fået tag i Laos, så fungerer sundhedssystemet som
før COVID-19 epidemien.57

https://www.republiquetogolaise.com/education/2610-4761-education-il-faudra-desormais-enseigner-autrement
52
Https://www.unicef.org/iraq/press-releases/new-satellite-tv-education-channel-will-support-15-million-learners-kurdistan-region
53 Https://www.unicef.org/iraq/press-releases/new-satellite-tv-education-channel-will-support-15-million-learners-kurdistan-region
54 https://www.as-coa.org/articles/coronavirus-latin-america#colombia & rapporten “unicef lacro covid-19 education response:
schools reopening”, som vi har i pdf.
55 https://colombiareports.com/colombias-schools-closed-indefinitely-after-reopening-plans-flunk/
56 FN: policy brief: education during covid-19 and beyond & https://www.unicef.org/nepal/press-releases/covid-19-least-thirdworlds-and-two-thirds-nepals-schoolchildren-unable-access
57 opdateringer tilgængelige via det britiske udenrigsministerie https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/laos/coronavirus.
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Irak/Læger uden Grænser
➢ Det er blevet sværere at få adgang til lægehjælp i Mosul på grund af COVID-19. En større lock down
har betydet, at det er sværere for befolkningen at komme på hospitalet. Kun patienter med akutte
behov har mulighed for at bevæge sig uden for deres område. Dem, der bor udenfor bygrænsen, må
forhandle sig gennem adskillige checkpoints for at nå frem til et hospital. Det betyder, at patienter
ofte ankommer for sent.

Kenya/Dansk Folkehjælp
➢ I Kenya holder syge mennesker sig fra hospitalerne, fordi de er bange for at blive smittet med
COVID-19. Det kan resultere i, at mange ikke får behandling for livstruende sygdomme, der ikke er
forbundet med COVID-19.58

Zimbabwe/Mellemfolkelig Samvirke
➢ I Zimbabwe har mindst 4 mio. mennesker meget vanskeligt ved at komme på hospitalet eller bare få
adgang til en sundhedsklinik hvis de bliver syge af corona eller andet.59

Colombia/Oxfam IBIS
➢ Colombia registrerede i den første uge af august det højeste antal corona-smittede i verden i forhold
til befolkningstallet, og antallet af smittede steg fortsat med over 10.000 hver dag.60 I starten af
september rundede Colombia 20.000 dødsfald fra COVID-19.61
➢ I Oxfam IBIS projektområde, i la Guajira i det nordlige Colombia, bor der 1 mio mennesker, op mod
90% lever i fattigdom og der er kun 37 senge til rådighed til behandling af COVID-19.62

Syrien/Røde Kors/Dansk Flygtningehjælp
➢ Halvdelen af alle landets sundhedscentre er lukkede, og i det nordøstlige Syrien er kun et enkelt ud
af 16 hospitaler fuldt funktionsdygtigt.63
➢ Der er mangel på adgang til sanitære forhold, rent vand, sæbe og personlig hygiejne i mange syriske
byer og ikke mindst i de overfyldte flygtningelejre med internt fordrevne. Det gør disse målgrupper
ekstra udsatte ift. spredningen af COVID-19.64
➢ I Syrien hvor størstedelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen og inflationen stiger, er
det vigtigere for familier at have råd til basale fødevarer end at købe beskyttelsesudstyr. 65

58

https://www.pd.co.ke/news/national/why-kenyans-are-avoiding-hospitals-in-time-of-corona-37472/ (The Kenya Association of
Private Hospitals (KAPH) er brugt som kilde i denne artikel, hvor ovenstående bliver nævnt.)
59 OCHA’s situation report, 4 September 2020
60 https://justiceforcolombia.org/news/coronavirus-what-is-the-impact-in-colombia/
61 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/colombia/
62 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-la-guajira-falta-agua-y-la-salud-esta-intervenida-pero-ya-llego-el-covid-19articulo-912484/
63 ICRC, maj 2020 ttps://www.icrc.org/en/document/north-east-syria-millions-dealing-sporadic-water-shortages-crippled-healthservices
64 WHO, juni 2020 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-increasing-access-water-prevent-covid-19
65 Middle East Institute, august 2020 https://www.mei.edu/publications/syria-facing-covid-19-catastrophe
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Madagaskar/Unicef
➢ 12% af landet havde før Coronavirus ikke adgang til rent vand og sanitet. Det kan være med til at
sprede virus yderligere.66
➢ Samtidig med at Madagaskar har skulle håndtere Coronavirus, har der været udbrud af både Malaria
og Denguefeber. Det skaber et yderligere pres på sundhedssystemet.67
➢ 6 millioner børn i Madagaskar har ikke adgang til rent vand på deres skoler. Det kan være med til at
sprede smitte yderligere, nu hvor skolerne langsomt genåbner. 68

COVID19: DEN HUMANITÆRE BISTAND
Den humanitære bistand vil falde samtidig med at de mest udsatte befolkningsgrupper i verden har endnu
mere brug for vores hjælp. Development Initiatives udgav i juli Global Humanitarian Assistance Report 2020,
hvori de konstaterer, at den totale internationale humanitære assistance er faldet 5,3% fra 2018 til 2019.
Dette er det første fald i international humanitær assistance siden 2012. 69
Når donorregeringernes økonomier som konsekvens af COVID-19 trækker sig sammen og internationale
forpligtigelser konkurrerer med indenlandske prioriteter, kan der opstå et finansieringsvakuum for både den
humanitær bistand og langsigtede udviklingsbistand. Den totale internationale humanitære assistance kan
falde fra 153 milliarder dollars i 2019 til 134 milliarder dollars i 2021. Altså et fald på 19 milliarder dollars,
som svarer til 115.282.500.000 dk.kr. Disse forventede reduktioner vil alvorligt påvirke de lande, der allerede
har haft en humanitær krise.70

Irak/Folkekirkens Nødhjælp/Læger uden Grænser
➢ Irak har ikke et socialt velfærdssystem og er fuldstændig afhængig af den humanitære sektor, der
dækker dette område. COVID-19 har gjort dette behov større.71

Kenya /Folkekirkens Nødhjælp/Dansk Folkehjælp
➢ Børn i flygtningelejre i Kenya har fået mindre at spise under pandemien, fordi nogle rige lande har
skåret i deres donationer som følge af COVID-19.72
73

66

https://www.unicef.org/appeals/madagascar.html#1
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Madagascar_Humanitarian_Situation_Report_MidYear_2020.pdf
68 UNICEF, 2020, https://data.unicef.org/resources/progress-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene-in-schools-special-focus-oncovid-19/, s. 22
69 https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2020/executive-summary/
70 Rapport side 14. https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2020/executive-summary/#downloads
71 https://www.unicef.org/media/82671/file/Global-COVID19-SitRep-10-June-2020.pdf
& https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/coronavirus.html
72 WFP https://www.wfp.org/news/food-rations-cut-refugees-eastern-africa-coronavirus-stretches-resources
73 https://www.mdpi.com/2071-1050/12/13/5343/htm
67
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