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BAGGRUND OM KENYA

Kyststaten Kenya ligger i det østlige Afrika ud til det indiske ocean og rangerer som nr. 142 ud af 189
lande på FN’s indeks over landeudvikling. Kenya var tidligere koloniseret af England under navnet
Britisk Østafrika, men blev i 1919 omdøbt til sit nuværende navn opkaldt efter landets højeste bjerg
Mount Kenya. Hovedstaden er storbyen Nairobi med over 2.750.000. indbyggere, mens den
næststørste by i landet er Mombasa med omkring 685.000 indbyggere.
Kenyas landskab er meget afvekslende med både
tropisk regnskov og højland, som under kolonitiden
blev anvendt til plantagedyrkning. Klimaet varierer
fra at være tropisk ved kysten til at være tørt i
indlandet, hvor der både kan forekomme
tørkeperioder og oversvømmelser under regntiden.
Størstedelen af Kenyas befolkning bor på landet,
hvor den primære beskæftigelse er landbrug. Her
bliver der blandt andet opdrættet kvæg og
produceret te, kaffe, majs, og sukkerrør. Men selvom
Kenya de seneste år har oplevet stor vækst og er
blandt de største økonomier i Øst- og Centralafrika,
lever over en fjerdedel af befolkningen for tre dollars
om dagen. Derfor flytter mange fra landet og ind til
byerne, hvor de ender i uformelle bosættelser i store
slumområder i og omkring de større byer. Det ses
blandt andet i hovedstaden Nairobi, hvor
slumområdet Mukuru er skudt op i den østlige del af
byen.

Kenya grænser op til Det Indiske Ocean, Somalia,
Etiopien, Sydsudan, Uganda og Tanzania. Kilde: www.atrejse-er-at-leve.dk

Mukuru er i konstant udvikling, og derfor er det svært at sætte et præcist tal på, hvor mange der bor
der. Men for 10 år siden viste en national undersøgelse, at over 800.000 mennesker var bosat på et
område på omkring to km2. Mange lever i ekstrem fattigdom, uddannelse er begrænset, der er ikke
rigtig nogen jobs at få, og lønnen er lav for dem, der er. Det giver mange problemer med kriminalitet,
vold og generel usikkerhed. Samtidigt lægger den øgede tilflytning pres på alt fra mad og vand til
sanitære forhold. Desuden er slumområderne meget udsatte i forhold til brande og oversvømmelser.
Befolkningen bor meget tæt uden et ordentligt kloaksystem, som kan opsamle vandet, og maden
bliver lavet over åben ild mellem de små huse, hvilket betyder, at risikoen for brand er meget stor.

Landefakta

Kenya

Danmark
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Landeareal

582,650 km

42.937 km²

Indbyggertal

49,7 millioner

5,7 millioner

Andel af befolkningen, der bor på landet

73,4 %

12,2 %

Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling

142 ud af 189 lande

11 ud af 189 lande

Årlig bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger

2,961 USD

47,918 USD

Andel af befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen

35,6 %

-

Forventet levealder

67,3 år

80,9 år

Gennemsnitlig skolegang

6,5 år

12,6 år

Mobilabonnementer per 100 personer

80,4

122,3

Kilde: FN’s Human Development Index 2018
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PROJEKTET

Venskabsprojektet er en del af et større projekt ved
navn ’Urban Resilience Project’, som Kenyansk Røde
Kors har startet for at gøre det mere sikkert at bo i
slumområdet Mukuru. Arbejdet begyndte oprindeligt
for at forbedre brandsikkerheden og sikkerheden på
vejene i området, men har siden bredt sig, og
fokuserer nu på at forbedre sikkerheden mere
generelt for omkring 700.000 mennesker.
Overordnet handler det om at give beboerne i de
uformelle bosættelser i Mukuru flere værktøjer til at
Unge mænd som James Kaluki får hjælp til en bedre
håndtere de problemer, de oplever i dagligdagen. Det
hverdag uden stoffer og kriminalitet i Mukuru
gælder blandt andet forebyggelse af vold og
slummen i Nairobi. Foto: Lea Christensen Nielsen
forbrydelser, stofmisbrug og seksuelle og
kønsrelaterede problemer, udbrud af sygdomme, adgang til sundheds- og sanitetsfaciliteter samt
katastrofer som brande og tørke. Projektet startede i 2018. Det løber frem til september 2020 og
fokuserer på seks specifikke bosættelser af Mukuru.
Venskabsprojektet bidrager til den overordnede målsætning om at forbedre sikkerheden ved at sætte
fokus på de små landsbysamfund inde i bosættelser og støtte deres muligheder for at skabe et godt
og trygt miljø, som kan give bedre trivsel, værdighed og social sammenhængskraft for beboerne. Det
gøres med et specifikt fokus på unge.

2.1

Målgruppe

Venskabsprojektet fokuserer på unge og specielt unge mænd i alderen 15 til 25 år. De er særligt
sårbare, fordi de tit ikke ved, hvordan de skal håndtere de problemer, de møder i dagligdagen. De
har ikke fået nogen uddannelse, og på grund af den høje arbejdsløshed har de intet job, og det
skaber problemer.
Der er mange negative opfattelser af unge mænd i slumkvartererne, og de har begrænsede
muligheder for at ændre på deres roller i samfundet. Projektet vil arbejde på at ændre dette.
Samtidigt vil der også være en større indirekte målgruppe bestående af medarbejdere i
sundhedsklinikker og katastrofeberedskab samt frivillige i sundhedsarbejdet.

2.2

Aktiviteter og resultater

Det overordnede formål med projektet er at styrke lokalsamfundene i slumområdet Mukuru med
specielt fokus på unge mænd.
Aktiviteterne handler blandt andet om:
•
At kortlægge initiativer, som kan støtte unge mænd med mentale problemer eller problemer
med seksuel og reproduktiv sundhed.
•
Give økonomisk støtte til at nye initiativer, der fokuserer på at hjælpe unge mænd.
•
Støtte eksisterende grupper, hvor udsatte og sårbare kan dele deres erfaringer. Det kan være
enker eller enkemænd, der lever med HIV/AIDS, enlige mødre, ældre og så unge mænd.
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•

Undervisning og træning i vigtige værktøjer
såsom konfliktløsning, kommunikation og
forhandling i lokale konflikter samt
stresshåndtering.

Det ventes at 15.000 unge har modtaget
undervisning i 2019, at flere voldsepisoder bliver
opdaget af frivillige i Røde Kors og rapporteret til
sundhedsmyndigheder, politi eller andre rådgivere,
som kan hjælpe, og at man har registreret 150
personer i lokalsamfundene, som kan hjælpe til med
at støtte de unge mænd.
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Ressourcerne er sparsomme i Mukuru Slum i Nairobi.
Foto: Lea Christensen Nielsen

VORES PARTNERSKAB MED KENYANSK RØDE KORS

Kenyansk Røde Kors’ og Røde Kors i Danmarks samarbejde startede i 2002 med gennemførelsen af et
katastrofeforebyggelsesprojekt. Projekterne har sidenhen både fokuseret på katastrofeforebyggelse,
reproduktiv sundhed og børnesundhed samt forbedring af adgang til vand og sanitære forhold.
Ligeledes har Røde Kors i Danmark støttet Kenyansk Røde Kors under naturkatastrofer, hvor der har
været behov for nødhjælp.
Kenyansk Røde Kors er den største humanitære organisation i Kenya og blev etableret i 1965.
Selskabet er en af de mest anerkendte organisationer i landet og har gode samarbejdsrelationer med
den kenyanske stat og andre internationale organisationer. Kenyansk Røde Kors er et stærkt selskab,
der har et hovedkontor i hovedstaden og derudover 47 afdelinger og 64 underafdelinger på tværs af
landet. I alt har selskabet 64.000 medlemmer og mere end 70.000 aktive frivillige.
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STØTTEBEHOV I PERIODEN 2019-2021

Det store projekt om sikkerhed i Mukuru kaldet ’Urban Resilience Project’ er støttet af Danida, mens
venskabsprojektet målrettet unge og unge mænd udelukkende er finansieret af midler fra
afdelingerne i Røde Kors i Danmark. Afdelingernes økonomiske bidrag er derfor yderst vigtige for at
gennemføre projektet.
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

1.220.000 kr.

1.220.000 kr.

1.220.000 kr.

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.
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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:

Alle venskabsprojekter har behov for støtte. Følg derfor

• At nå flere sårbare mennesker ude i verden.

afdelingens interesse for en bestemt region,

• At sikre det økonomiske fundament for Røde

modtagergruppe eller tema.

Kors i Danmarks udviklingsprojekter.
• At Røde Kors i Danmark kan igangsætte

Få input fra Afdelingernes Internationale Arbejde på

større projekter med andre donorer, hvor det

Landskontoret. Skriv en mail til os på

kræves, at Røde Kors i Danmark selv

aia@rodekors.dk, ring til os eller inviter os ud til et

bidrager til finansieringen.

oplæg på bestyrelsesmødet, i butikken eller ved

• At Røde Kors i Danmark kan have fokus på
udvikling af lokalafdelinger og frivillige, der er

generalforsamlingen, hvor vi kan fortælle mere om
venskabsprojekterne.

vigtige i Røde Kors bevægelsens tilgang til
udvikling.

Vi vil gerne støtte - hvad nu?
• 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

3.

Tak for støtten!
• 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

støtte

fortælle om venskabsprojektet. I finder en

Hvilket beløb I ønsker at støtte med

foredragsholder på

• Betaling foregår ved en faktura, I får tilsendt,

rødekors.dk/foredragsholder.

når I har tilkendegivet, hvilket projekt I
ønsker at støtte.
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