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1 BAGGRUND OM MYANMAR 

Myanmar er en tidligere britisk koloni i Syøstasien med grænser til Bangladesh og Indien mod vest, 

Kina mod nordøst, Laos mod øst og Thailand mod sydøst. Landet blev uafhængigt i 1948, men er i 

mange år blevet ledet af en militærjunta. I 1990 indførte man demokratiske valg, men først i 2016 fik 

et politisk parti flertal i begge kamre i landets parlament og kunne danne den første demokratisk 

valgte, civile regering. Men efter blot fem år som et demokrati, faldt udviklingen igen til jorden, da 

militæret kuppede og overtog magten i starten af 2021. Siden har de styret landet med hård hånd.  

 

Myanmar har i mange år været præget af borgerkrig. Den startede 

kort efter uafhængigheden fra Storbritannien, og først i 2015 

inviterede regeringen de stridende etniske grupper til at underskrive 

en våbenhvile. Fred og forsoning har dog lange udsigter. Der er 

jævnligt kampe mellem hæren og militante grupper i flere dele af 

landet, hvilket betyder stor usikkerhed for befolkningen og øget 

behov for humanitær hjælp. Siden kuppet er det igen opstået kampe 

mellem demonstranter og militæret i byen og mellem militæret og 

bevæbnede oprørsstyrker i landets landområder. Og landet har 

befundet sig i en dyb konflikt og humanitær krisen, der kun er blevet 

forværret af COVID-19. Siden 2017 er mere end 850.000 muslimer 

desuden blevet tvunget til at flygte fra Rakhine-staten i den vestlige 

del af landet til Bangladesh for at undslippe volden 

 

Myanmar har længe lidt under flere udviklingspolitiske problemer. 

Landet er nummer 147 ud af 189 på FN’s liste over verdens landes 

udvikling. Omkring 70 procent af befolkningen bor på landet og er 

sårbare over for klimaforandringer og naturkatastrofer. Fattigdom er 

desuden udbredt. De fleste mennesker er afhængige af landbrug og 

tilfældigt arbejde og har ikke adgang til sociale ydelser inden for både 

sundhed, uddannelse, rent drikkevand og sanitære forhold. Ifølge 

officielle tal er det kun omkring 80 % af befolkningen, der har adgang 

til rent vand, mens 75 % har velfungerende sanitære forhold. Man 

anslår dog, at disse tal er meget lavere, og statistikken siger i øvrigt ikke noget om kvaliteten af 

forholdene.  

 

I 2022 er det estimeret, at der er 25 millioner mennesker, der lever i fattigdom, og 14,4 millioner 

mennesker har behov for humanitær støtte. Siden kuppet er antallet af internt fordrevne steget 

markant, og det estimeres, at der på tværs af Myanmar er 812.000 internt fordrevne personer per 

31. januar 2022. Kuppet har dermed efterladt store konsekvenser for landet – både politisk, 

økonomisk og humanitært. Det økonomiske pres har mærkbare effekter på fødevaresikkerheden og 

befolkningens sårbarhed.  

 

COVID-19 og kuppet har presset Myanmars sundhedssystem til det yderste og har efterladt mange 

mennesker uden adgang til basale sundhedsservices. Dette har gjort store befolkningsgrupper særligt 

udsatte og understreget behov for både akut og langvarig hjælp til sundhedspleje.  

 

Andelen af kvinder, som dør i barselssengen samt børn, som dør, inden de fylder fem år, er meget 

høj. Faktisk mere end dobbelt så høj som i andre lande i regionen. Kun omkring 70 % af kvinderne 

får hjælp fra en jordemoder eller lignende, og 64 % af fødslerne finder sted derhjemme. Desuden er 

underernæring meget udbredt, og mere end hvert tredje barn under fem år er forkrøblet som følge af 

det. 
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                                  Kilde: FN’s Human Development Index 2018 

 

2 PROJEKTET 

Venskabsmidlerne skal bruges til at afhjælpe problemer i flere forskellige regioner af landet. 

Venskabsmidlerne bliver brugt til at støtte projektet Building Resilient Communities. Projektet 

fokuserer særligt på sundhedsmæssige udfordringer, og de udfordringer og høje sårbarhed, det 

medfører. Formålet er at forbedre sundheden blandt sårbare befolkningsgrupper i Myanmar. I 2022 

går venskabsprojektet ind i en ny fase, hvor nogle af de oprindelige projekter afsluttes, og læringen 

fra dem skal bruges til at starte projekter i nye områder.  

 

Indtil 2022 blev støtten fordelt på fem projekter. I Magway-regionen i den centrale og vestlige del af 

Myanmar gik midlerne til arbejdet med reproduktiv sundhed. I Chin-staten i den østlige del af landet 

fokusererede arbejdet på at forbedre 

ernæringen. I hovedstaden Yangon gik midlerne 

til at forbedre katastrofeberedskabet i udsatte 

områder. I den nordligste stat Kachin blev 

midlerne brugt på at give humanitær støtte til 

konfliktramte mennesker, og i Rakhine-staten i 

den vestlige del af landet gik midlerne til at 

hjælpe mennesker påvirket af vold og konflikt. 

Mennesker, der har søgt tilflugt i Bangladesh 

samt de samfund, som er værter for de mange 

flygtninge.  

 

Projektet bliver i 2022 og frem implementeret i 

Hsipaw (Northern Shan State) og Kengtung (Eastern Shan State). I disse områder har 

lokalsamfundene ofte begrænset adgang til sundhedsservices på grund af lange distancer eller dårlig 

infrastruktur. Derudover er der en høj andel af etniske minoriteter, hvilket kan gøre det svært at 

overføre essentiel viden om sundhed og hygiejne på grund af sprogbarrierer. Dette gælder særligt for 

grupper af samfundet, som kvinder og ældre, der har begrænset adgang til uddannelse 

2.1 Målgruppe 

Projektet er tilsammen målrettet nogle af de mest udsatte og sårbare grupper i Myanmar. Det drejer 

sig blandt andre om: 

 

Landefakta Myanmar Danmark 

Landeareal 676,575 km2 42.937 km² 

Indbyggertal 53,4 millioner 5,7 millioner 

Andel af befolkningen, der bor på landet 69,7 % 12,2 % 

Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling 148 ud af 189 lande 11 ud af 189 lande 

Årlig bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger 5,567 USD 47,918 USD 

Andel af befolkning, der lever under FN’s fattigdomsgrænse 6,4 % - 

Forventet levealder 66,7 år 80,9 år 

Gennemsnitlig skolegang 4,9 år 12,6 år 

Mobilabonnementer per 100 personer 95,7 122,3 
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• Fødedygtige kvinder og deres børn, ældre kvinder, fædre og børn under fem år i Myo Thit 

Township i Magway-regionen. Projektet ventes at nå ud til 61.022 mennesker i 

landområderne samt omkring 20.000 uregistrerede migrantarbejdere. 

• Kvinder samt børn under to år i Chin-staten. 

• Beboere i townshippen Hlang Thar Yar Township i udkanten af Yangon. Her bor omkring en 

million mennesker, som er flyttet til byen, fordi klimaforandringer og andre naturkatastrofer 

gør det svært at leve på landet. Her vil projektet hjælpe omkring 46.500 mennesker, hvor af 

mere end en tredjedel er unge under 17 år. I tilfælde af en katastrofe anslås antallet af 

modtagere af hjælp fra projektet dog at stige til flere hundrede tusinde.   

• Beboere i fire townships (Myitkyina, Bhamo, Momauk og Mogaung) i Kachin-staten, hvor man 

både vil støtte internt fordrevne samt de samfund, de 

er flyttet til.  

• Internt fordrevne og værtssamfund i den nordlige del 

af Rakhine-staten, samt de mennesker, der er flygtet 

til Bangladesh. 

• Minoriteter og andre udsatte grupper i Hsipaw og 

Kengtung.   

2.2 Aktiviteter og resultater 

Fokusområde 1: Reproduktiv sundhed i Myo Thit 

Township i Magway-regionen 

Formålet er at forbedre sundheden for udsatte grupper ved at 

styrke det eksisterende sundhedssystem, forbedre adgangen 

til sundhedsfaciliteter og promovere god hygiejne. Det skal 

være med til at mindske børnedødeligheden samt sænke 

antallet af kvinder, som dør i barselssengen.  

 

Projektet vil blandt andet fokusere på at undervise 

jordemødre og frivillige i at arbejde med sundhed lokalt, forbedre beredskabet for gravide kvinder og 

børn under fem år og styrke supervisionen af sundhedspersonale. Projektet vil desuden etablere 

lokale sundhedskomiteer i 66 landsbyer, som skal arbejde med katastrofeforebyggelse og promovere 

hygiejne for menstruerende piger i skolealderen.  

 

Fokusområde 2: Bedre ernæring i Chin-staten 

Projektet er startet af Myanmars regering, som vil uddele, hvad der svarer til 65 kroner per måned til 

mødre fra tre måneder inde i deres graviditet, og indtil barnet er to år gammelt. Det skyldes, at det 

netop i den periode er vigtigt med sund og 

nærende kost i forhold til barnets udvikling og 

senere liv.  

 

Røde Kors i Danmark vil her være med til at styrke kvindernes viden om ernæring gennem 

madlavningsundervisning, oprettelse af forældregrupper og træning af sundhedsmedarbejdere. De vil 

efterfølgende kunne undervise flere kvinder i god ernæring og hygiejne i de mere øde områder i den 

sydlige del af Chin-staten.  

 

Fokusområde 3: Reducering af risiko for katastrofer i hovedstaden Yangon (afsluttes i 

2019) 

Formålet er at forbedre katastrofeberedskabet og modstandsdygtigheden i tilfælde af katastrofer for 

lokalbefolkningen i Hlang Thar Yar Township. Det handler dels om at forbedre adgangen til 

sundhedsfaciliteter, skoler og lokalsamfund samt styrke katastrofehjælpen. Indtil videre har fokus 

Vejen til en klinik er ofte lang og i 
regntiden ufremkommelig. Derfor er lokalt 
trænede sundhedshjælpere uvurderlige.    

Venskabsmidlerne går blandt andet til arbejdet med 
nyfødte, børn under fem år og kvinder.     
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været på at forbedre information og kommunikation om ildebrande, jordskælv, førstehjælp, sanitet 

og vejsikkerhed samt forbedre beredskab, infrastruktur og sundhedsfaciliteter til at håndtere 

katastrofer. Efter planen afsluttes denne del af projektet i 2019 og vil indtil da lave kampagner, som 

skal informere om, hvad townshippens beboere skal gøre i tilfælde af ildebrand eller jordskælv.  

 

Fokusområde 4: Humanitær hjælp i Kachin-staten 

Formålet er at styrke den konfliktramte befolknings muligheder for at skabe sig en tilværelse. 

Gennem projektet kan de internt fordrevne få uddelt støtte til akutte udfordringer samt støtte til at 

starte forskellige indkomstskabende aktiviteter. Ved at øge indkomsten i de konfliktramte familier og 

forbedre deres adgang til humanitær hjælp vil projektet styrke modstandsdygtigheden og 

uafhængigheden for de udsatte grupper i området. Alene i 2019 forventes det, at mindst 250 

mennesker modtager træning i at udvikle nye virksomheder, træning i sprog og tekniske 

færdigheder. Omkring 100 nyligt fordrevne familier skal have adgang til humanitær hjælp, og 40 

lokalt ansatte og frivillige i Myanmar Røde Kors skal have modtaget træning i beskyttelse af 

lokalsamfundet og førstehjælp, mens omkring 20 skal vide mere om udvikling af den lokale Røde 

Kors afdeling. 

 

Fokusområde 5: Humanitær hjælp i den nordlige del af Rakhine-staten og i Bangladesh 

Formålet er at give flere konfliktramte mennesker i den nordlige del af Rakhine samt i Bangladesh 

adgang til humanitær hjælp. Projektet vil give støtte til omkring 500 familier, så det er muligt for dem 

at skabe sig en ny tilværelse. Forud for dette skal der laves en undersøgelse af, hvilken form for 

støtte der vil være bedst for de udsatte familier, og i løbet af projektet vil Røde Kors gå i dialog med 

de lokale myndigheder om de udfordringer, familierne står med. 20 medarbejdere og frivillige hos 

Myanmar Røde Kors skal undervises i at levere effektiv humanitær hjælp, mens 20 andre skal trænes 

i at gennemføre et program, som kan overføre penge til de udsatte familier. 

 

Fokusområde 6: Støtte til etniske minoriteter i Hsipaw og Kengtung 

Aktiviteterne i projektet er centreret omkring promovering af sundheds- og hygiejneinformation, samt 

at forbedre muligheden for at få adgang til sundhedsservices generelt og under katastrofer. Formålet 

er derfor at øge viden og opmærksomhed på sundhedsrelaterede problematikker for på længere sigt 

at skabe robuste lokalsamfund, der i højere grad har mulighed for at stå mod konflikt og kriser. 

 

3 VORES PARTNERSKAB MED MYANMAR RØDE KORS  

Myanmar Røde Kors og Røde Kors i Danmarks samarbejde startede i 2004 med gennemførelsen af et 

andet sundhedsprojekt. Samarbejdet har udviklet sig over årene med flere programmer, og det 

nuværende fokuserer altså på reproduktiv sundhed, fødsler, nyfødte og børnesundhed, 

risikoreduktion i Yangon og humanitær støtte, forebyggelse og beredskab. Desuden har man arbejdet 

meget med at styrke kapaciteten hos Myanmar Røde Kors inden for blandt andet logistik og 

organisatorisk udvikling. 

 

4 STØTTEBEHOV I PERIODEN 2019-2022 

Projektet i Myanmar er også støttet af det danske Udenrigsministerium, Internationalt Red Barnet og 

ECHO, der er EU's humanitære bistand. 

Midlerne fra afdelingerne i Danmark har dog stor betydning for, at projektet kan gennemføres, og 

afdelingerne er derfor med til at gøre en stor forskel. 

 

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

Danmark.  
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2019 2020 2021 2022 

365.000 kr. 365.000 kr. 365.000 kr. 365.000 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 9 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 9 venskabsprojekter har lige stort behov for bidragene fra afdelingerne, da bidragene 

medfinansierer projekternes planlagte aktiviteter for sårbare lokalbefolkninger.  
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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 

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. 

 

  

• Bestil venskabsplakater til jeres butik inde i 

frivilligshoppen på Mit Røde Kors. 

• Følg med i nyhederne fra venskabsprojekterne 

under mitrødekors.dk/venskabsnyheder. 

• Inviter en foredragsholder på besøg, der kan 

fortælle om venskabsprojektet. I finder en 

foredragsholder på rødekors.dk/foredragsholder. 

 

mailto:aia@rodekors.dk
mailto:aia@rodekors.dk
https://mitrodekors.dk/venskabsnyheder
https://www.rodekors.dk/foredragsholder

