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Danmark mod katastrofer - Røde Kors-indsamling i hele landet den 2. oktober 2016 

Røde Kors er altid til stede. I nærområderne og konfliktzonerne. I de fattigste og mest ufremkommelige 

dele af verden, hvor mennesker har brug for hjælp. Hvert år giver vi katastrofehjælp til 85 millioner 

mennesker verden over. Hvert år sender vi ca. 200 danske specialister ud i verden for at gøre en forskel 

i verdens brændpunkter, og hvert år hjælper vi til flygtninge, udsatte børnefamilier og ensomme ældre 

her i Danmark. 

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation i kraft af et netværk på 16 mio. frivillige 

over hele verden. Alene i Danmark er vi 30.000 frivillige. 

Sidste år hjalp vi flygtninge i Syriens nærområder, med mad, husly og krisehjælp til børn og familier. Og 

vi brugte penge på at hjælpe folk i Nepal med at komme tilbage til et normalt liv efter sidste års store 

jordskælv. Vi hjalp også mange andre – ikke mindst her i Danmark. 

Vi ved ikke, hvilke katastrofer der kommer til at ske i det kommende år, og derfor har vi brug for penge 

til vores katastrofefond, som er forudsætningen for, at vi kan hjælpe hurtigt, når katastrofen rammer. 

Men vi ved, at vi fortsat skal hjælpe ofrene for krigen i Syrien. Både i Syrien og i nærområderne. Vi ved 

også, at millioner af børn lige nu sulter i det sydøstlige Afrika på grund af den tørke, som nu har varet i 

flere år. 

Den 2. oktober går Røde Kors-indsamlerne fra hus til hus.  

Sidste år samlede flere end 25.000 mennesker 25,5 mio. kroner ind til Røde Kors’ hjælpearbejde. 

Tag godt imod indsamlerne – eller bliv selv indsamler og giv tre timer af din tid til mennesker i nød. 

Se mere og meld dig til på www.rødekors.dk 
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Hver indsamler får i gennemsnit 1.000 kr. i bøssen. For det beløb kan vi for eksempel sikre: 

• Midlertidigt husly til to katastroferamte familier   

• Mad til tre katastroferamte familier i en måned   

• Mad til 28 underernærede børn i en måned  

• Køkkensæt til fem familier på flugt 

• Rent vand til 37 mennesker i et år 
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Eksempler på hvad pengene fra sidste års indsamling gik til: 

• Hjælpearbejdet i Syrien: Siden juli 2011 har Røde Kors leveret nødhjælp til krigsofrene i Syrien i 
form af blandt andet mad, lægehjælp, husly og rent drikkevand. Og vi har hjulpet de mange 
fordrevne, som er på flugt fra krigen. Derudover hjælper vi i nærområderne til konflikten, særlig i 
Jordan og Libanon. Alene i Syrien uddelte vi mad til 1,1 millioner mennesker sidste år. 
  

• Flygtningestrømmen: Krigen i Syrien strækker sig langt ud over landets egne grænser. Vi hjælper 
de flere millioner af mennesker, der er flygtet op igennem Europa. Indtil videre har vi blandt 
andet givet 1,8 millioner mennesker tøj, tæpper og soveposer og uddelt 8,9 millioner 
fødevarepakker og måltider. 

 

• Støtte til internt fordrevne i Ukraine: Vi hjælper intern fordrevne fra konflikten i det østlige 
Ukraine med madbilletter, psykosocial støtte og sociale aktiviteter, der hjælper både børn og 
voksne med at bearbejde de ting, de har været igennem. 

 

• Hjælp til det fattige og krigsramte Yemen: Vi har været i Yemen i en længere årrække. På grund 
af den nuværende krig handler hjælpen nu i høj grad om nødhjælp i form af mad, vand og 
lægehjælp. 

 

• Integrationsprojektet ’Venner Viser Vej’: Også i Danmark er behovet for hjælp stort. Derfor er 
der også gået penge til integrationsprojektet ’Venner Viser Vej’, der tilbyder en dansk ven til alle 
flygtninge, så de nemmere kan finde vej ind i det danske samfund. 

 

• Fængselsbesøgstjenesten i Danmark: Pengene fra sidste års indsamling er også gået til andre 
dele af Røde Kors’ sociale arbejde i Danmark. Vi sørger for, at indsatte i de danske fængsler får 
besøg hver 14. dag. 

 
Nogle af pengene er brugt på udviklingshjælp og katastrofeforebyggelse, der gør mennesker i udsatte 

regioner i stand til at hjælpe sig selv.  

Et beløb er sat af til vores katastrofefond, som sikrer, at vi kan handle omgående, når der er brug for 

det.  


	Danmark mod katastrofer - Røde Kors-indsamling i hele landet den 2. oktober 2016
	Hver indsamler får i gennemsnit 1.000 kr. i bøssen. For det beløb kan vi for eksempel sikre:
	Eksempler på hvad pengene fra sidste års indsamling gik til:

