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1 BAGGRUND OM ETIOPIEN 

Etiopien ligger på Afrikas Horn i den nordøstlige del af kontinentet med grænser til Somalia, Djibouti, 

Eritrea, Sudan, Sydsudan og Kenya. Det er Afrikas ældste uafhængige stat. Landet har aldrig været 

koloniseret og har kun været besat af Mussolinis Italien tilbage i 1930’erne og 40’erne. Desuden er 

landet Afrikas næststørste stat målt på indbyggertal. Der bor nemlig 105 millioner mennesker i 

Etiopien – kun overgået af Nigerias befolkningstal, som ligger på 190,9 millioner. 

 

Etiopien rangerer som nr. 173 ud af 189 lande på FN’s indeks over landeudvikling. Den største 

udfordring er den enorme fattigdom, som store dele af befolkningen lever i. Omkring halvdelen lever 

for under tre dollars om dagen, mens over en fjerdedel lever under FN’s fattigdomsgrænse på 1,9 

dollar. Store dele af befolkningen lever af landbrug og er derfor meget afhængige af vind og vejr. 

Landbruget bliver hurtigt påvirket, når landet rammes af oversvømmelser, tørke eller andre 

voldsomme klimakatastrofer. Det betyder, at fødevareusikkerheden er stor, og i 2017 havde 7,8 

millioner mennesker derfor brug for humanitær nødhjælp. 

 

Ligesom en del andre afrikanske lande er Etiopien et land, hvor mange mennesker både flygter fra og 

flygter til. Landet er vært for et af de største antal af flygtninge på det afrikanske kontinent, men 

samtidigt er der også mange, som flygter derfra eller opholder sig i landet i transit. Befolkningen 

migrerer, fordi der er mangel på sikkerhed og jobmuligheder. Den store befolkningstilvækst lægger 

pres på ressourcerne og betyder mangel på mad og vand. Desuden har Etiopien de sidste mange år 

både oplevet naturkatastrofer som tørke samt politisk usikkerhed og konflikter. Det har også betydet, 

at der findes et kæmpe stort antal internt fordrevne mange steder i landet – såkaldte IDP’s (internally 

displaced person).  

 

Det er især i den nordlige del af landet, at konflikt og krig har haft store konsekvenser for 

befolkningen. I mange år har Etiopien og Eritrea ligget i konflikt, og mellem 1998 og 2000 var de to 

lande i krig mod hinanden. Titusinder mistede livet, og siden har de to lande været uenige om, hvor 

grænsen skulle gå. Det har betydet stor usikkerhed for befolkningen i den nordlige del af Etiopien, 

mange flygtninge er kommet til, og samtidigt er etiopiere selv flygtet for at komme væk fra 

urolighederne. I 2021 udbrød der igen krig i Tigray-regionen i Etiopien, hvor oprørsstyrker kæmpede 

mod regeringsmagten med hovedsæde i hovedstaden Addis Ababa, som hurtigt spredte sig til de 

omkringliggende regioner.   

 

 

Landefakta Etiopien Danmark 

Landeareal 582,650 km2 43.094 km² 

Indbyggertal 105 millioner 5,7 millioner 

Andel af befolkningen, der bor på landet 74,8 % 12,7 % 

Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling 173 ud af 189 lande 11 ud af 189 lande 

Årlig bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger 1.719 USD 47.918 USD 

Andel af befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen 26,7 % - 

Forventet levealder 65,9 år 80,9 år 

Gennemsnitlig skolegang 2,7 år 12,6 år 

Befolkning, der årligt berøres af naturkatastrofer 46.271 mennesker 0 mennesker 

Mobilabonnementer per 100 personer 59,66 121,71 
                         Kilde: FN’s Befolkningsprogram og Verdensbanken 
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2 PROJEKTET 

Oprindeligt var overordnede mål med 

projektet at hjælpe familier og 

husholdninger i to konkrete områder i 

Tigray-regionen, som ligger i den 

nordligste del af Etiopien og grænser 

op til Eritrea. Det er blandt andet her, 

befolkningen længe har kunnet mærke 

følgerne af den langvarige konflikt 

mellem de to lande. Efter den seneste 

krig brød ud i 2021, er mange igen 

tvunget på flugt inden for landets 

grænset. Samtidig er landet blevet 

ramt af en svær tørke, og tilsammen 

har det skabt en af verdens største 

humanitære kriser.  

 

Hovedformålet med projektet var 

oprindeligt - og er stadig - at styrke 

muligheden for, at udvalgte familier og husholdninger kan starte deres egne virksomheder, tjene 

penge og skabe sig et godt liv. Det skal konkret gøres ved at give familierne mulighed for at få 

økonomisk støtte og give dem mere viden om, hvordan de bygger en virksomhed op. Projektet går 

også ud på at hjælpe hjemvendte migrantarbejdere, som bliver meget stigmatiserede, med at blive 

reintegreret i Etiopien. Det gøres blandt andet ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og 

hjælpe med at identificere de problemer, han eller hun står med, og designe støtten efter det. 

Projektet vil på den måde prøve at skabe små bæredygtige forretninger, som kan leve videre - også 

når projektet slutter. Projektet støtter også såkaldte ’safe spaces’, hvor hjemvendte migranter kan 

henvende sig for at få psykosocial støtte, deltage i rekreative aktiviteter eller få basale hjælpeartikler 

som toiletsager og liggeunderlag. På grund af krigen vil en del af projektets midler i Tigray-regionen 

modsat tidligere blive brugt hovedsageligt til respons til de mennesker, der er drevet på flugt inden i 

regionen. 

2.1 Målgruppe 

Projektet har kørt i tre år allerede – støttet af den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). I den 

periode har 400 mennesker fået hjælp til at starte alt fra landbrug, opdræt af får, geder og køer, 

skønhedssaloner og smedjer. I dette venskabsprojekt overtager Røde Kors i Danmark støtten i 

området, og planen er at udvide målgruppen, så omkring 200 personer vil modtage hjælp i løbet af 

de år, projektet kører.  

 

Mens projektet i de første år fokuserede på de direkte krigsramte husholdninger, vil 

venskabsprojektet brede det længere ud og også hjælpe mennesker, som er ramt af fattigdom som 

følge af konflikten mellem Eritrea og Etiopien. Mennesker, som er forhindret i at passe deres marker 

og gårde på grund af landminer, familier, hvor personer er blevet bortført, og til sidst vil et særligt 

fokus være på de mennesker, som er vendt hjem igen efter flugt. 

 

Grunden til at projektet fortsætter, skyldes den store positive effekt, projektet har haft i de udvalgte 

områder, og der er stadig hårdt brug for hjælp til at få befolkningen på fode igen. Personerne skal 

findes i regionen Tigray hvor muligt, selvom muligheden for dette er begrænset på grund af 

Mitslal Haile, 67, yderst til venstre, har boet 30 år på sin gård i Tigray. 

Hun og hendes døtre støttes gennem venskabsprojektet. FOTO: Eskil 

Meinhardt Hansen 
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konflikten, og regioerne Amhara og Oromia. 

Særlig i Tigray vil projektet i 2022 blive mere 

fokuseret på katastroferespons.  

 

2.2 Aktiviteter og resultater 

Det overordnede formål er at forbedre den 

økonomiske sikkerhed for husholdninger, der er 

ramt af følgerne af konflikten mellem Eritrea og 

Etiopien samt de personer, som er vendt hjem 

efter at være flygtet fra krigen. 

  

Eksempler på konkrete aktiviteter: 

• Undersøge behovet for mere undervisning i at starte egen virksomhed i de forskellige 

landsbyer. 

• Træne udvalgte personer i værktøjer og viden om det at starte små og mellemstore 

virksomheder. 

• Give udvalgte personer basal viden om at være entreprenør.  

• Træne udvalgte personer i landbrug og hold af dyr. 

• Træne udvalgte personer i at udvikle forretningsplaner. 

• Give økonomisk støtte til opstart af virksomheder for udvalgte personer. 

• Administrere penge, som kommer ind gennem lån, og sørge for, at de bliver investeret i nye 

start-ups og virksomheder. 

• Støtte til ’safe spaces’.  

• Bidrag til katastroferespons i særligt Tigray-regionen.  

 

I sidste ende vil projektet medvirke til at styrke landsbyerne, hvor støttemodtagerne kommer fra, og 

gøre dem mere modstandsdygtige.  

 

 

3 VORES PARTNERSKAB MED ETIOPISK RØDE KORS  

Etiopisk Røde Kors og Røde Kors i Danmarks samarbejde startede i 1980’erne med gennemførelsen af 

projekter med fokus på sundhed og katastrofeberedskab. Efter et par års pause er samarbejdet nu 

blevet genoptaget, og sidste år åbnede Røde Kors i Danmark et kontor i Etiopisk Røde Kors’ 

hovedkvarter. Røde Kors i Danmark har i den forbindelse både støttet to mindre projekter i 2018, 

som handler om katastrofehåndtering, og så dette længere projekt. 

 

Etiopisk Røde Kors blev etableret i 1935 for at kunne hjælpe syge, sårede og civile i krigen med 

Italien. Siden har selskabet arbejdet med alt fra assistance til sårbare landsbyer påvirket af 

naturkatastrofer samt forebyggelse af katastrofer og kapacitetsopbygning. I dag er den en af de 

største humanitære organisationer i landet med hovedkontor i hovedstaden, 11 regionale afdelinger 

og 4.500 små komiteer, som arbejder på græsrodsniveau. I alt har selskabet 64.000 medlemmer og 

mere end 70.000 aktive frivillige. Selskabet har gode samarbejdsrelationer med den etiopiske stat 

samt andre internationale organisationer. 
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4 STØTTEBEHOV I PERIODEN 2019-2022 

Tabellen nedenfor viser det forventede beløb, som vi søger om støtte til hos Røde Kors afdelingerne i 

Danmark.  

 

2019 2020 2021 2022 

915.000 kr. 1.220.000 kr.  1.220.000 kr. 1.220.000 kr. 

 

 

 

5 BAG OM VENSKABSPROJEKTERNE 

Med venskabsprojekterne er det muligt for din afdeling at støtte det internationale udviklingsarbejde, 

der gennemføres af Røde Kors i Danmark og partner Røde Kors/Halvmåne selskab.  

 

I 12 af Røde Kors i Danmarks partnerskabslande er der venskabsprojekter, som din afdeling kan 

støtte. Alle venskabsprojekter godkendes af den internationale chef i Røde Kors i Danmark. I 

udvælgelsen lægges der vægt på, at hele projektporteføljen i et land og i en region hænger godt 

sammen. Der tages hensyn til, hvilke områder og lande der er prioriteret i Røde Kors i Danmarks 

internationale arbejde, samt adgang til anden donorstøtte i de enkelte områder. Til trods for store 

behov i landene, hvor Røde Kors i Danmark arbejder, er alle projekter ikke nemme at få donorers 

støtte til.    

 

De 12 venskabsprojekter har lige stort behov for bidragene fra afdelingerne, da bidragene 

medfinansierer projekternes planlagte aktiviteter for sårbare lokalbefolkninger.  

Hvilken forskel gør vores støtte?  Hvilket venskabsprojekt skal vi vælge? 

 

Jeres støtte bidrager til:  

• At nå flere sårbare mennesker ude i verden.  

• At sikre det økonomiske fundament for Røde 

Kors i Danmarks udviklingsprojekter.  

• At Røde Kors i Danmark kan igangsætte 

større projekter med andre donorer, hvor det 

kræves, at Røde Kors i Danmark selv 

bidrager til finansieringen.  

• At Røde Kors i Danmark kan have fokus på 

udvikling af lokalafdelinger og frivillige, der er 

vigtige i Røde Kors bevægelsens tilgang til 

udvikling.  

  

  

Alle venskabsprojekter har behov for støtte. Følg derfor 

afdelingens interesse for en bestemt region, 

modtagergruppe eller tema.  

 

Få input fra Afdelingernes Internationale Arbejde på 

Landskontoret. Skriv en mail til os på aia@rodekors.dk, 

ring til os eller inviter os ud til et oplæg på 

bestyrelsesmødet, i butikken eller ved 

generalforsamlingen, hvor vi kan fortælle mere om 

venskabsprojekterne. 

 

 

Vi vil gerne støtte - hvad nu? 

  

Tak for støtten! 

 

• Kontakt Afdelingernes Internationale Arbejde 

på aia@rodekors.dk 

• I mailen kan I med fordel skrive: 

1. Navn på jeres afdeling 

2. Hvilke venskabsprojekter I ønsker at 

støtte 

  

• Bestil venskabsplakater til jeres butik inde i 

frivilligshoppen på Mit Røde Kors. 

• Følg med i nyhederne fra venskabsprojekterne 

under mitrødekors.dk/venskabsnyheder. 

mailto:aia@rodekors.dk
mailto:aia@rodekors.dk
https://mitrodekors.dk/venskabsnyheder
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3. Hvilket beløb I ønsker at støtte med 

• Betaling foregår ved en faktura, I får tilsendt, 

når I har tilkendegivet, hvilket projekt I 

ønsker at støtte. 

 

• Inviter en foredragsholder på besøg, der kan 

fortælle om venskabsprojektet. I finder en 

foredragsholder på rødekors.dk/foredragsholder. 

 

https://www.rodekors.dk/foredragsholder

