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1 BAGGRUND OM LIBANON 

Kyststaten Libanon ligger i Mellemøsten med grænser til Syrien mod øst og nord, Israel mod syd og 

Middelhavet mod vest. Landet er ca. 10.400 km2 stort – ca. en fjerdedel af Danmark – men huser 

omtrent ligeså mange mennesker (6,1 millioner) og er nummer 80 ud af 189 på FN’s liste over 

udviklingen i verdens lande.  

 

Siden konflikten i nabolandet Syrien brød ud i 2011, 

har Libanon været særligt udfordret. Det skyldes, at 

mange mennesker er kommet til landet som flygtninge. 

I øjeblikket er omkring en million mennesker 

registrerede ved FN’s flygtningekommissær i landet, 

mens regeringen vurderer, at tallet nærmere er 

omkring 1,5 millioner. Det gør Libanon til det land i 

verden med den fjerdestørste andel af flygtninge. 

 

De fleste syriske flygtninge har slået sig ned i områder, 

der i forvejen er økonomisk udfordrede, hvilket har 

resulteret i et større behov for humanitær hjælp. 

Uligheden vokser – det samme gør den politiske               

usikkerhed, og der opstår store spændinger mellem 

flygtninge og værtssamfund. Værtssamfund er 

betegnelsen for de libanesiske områder og samfund, 

hvor de syriske flygtninge slår sig ned. 

 

Fattigdom er udbredt i Libanon. Omkring 1 million 

libanesere – herunder næsten halvdelen børn – og mere end 70% af de fordrevne syrere lever for 

mindre end 4 dollars om dagen. De offentlige systemer og infrastrukturer var i forvejen mangelfulde, 

men de er nu under endnu større pres. Flygtningene bor under kummerlige forhold enten i lejligheder 

eller i midlertidige lejre. Flygtninge og værtssamfund konkurrerer om adgangen til meget få job, og 

mange bliver udnyttet i et helt ureguleret, uformelt arbejdsmarked. 

 

I takt med den stigende fattigdom bliver usikkerheden om antallet af flygtninge også større. De fleste 

har ikke længere råd til at forny deres registrering og bor nu i Libanon uden nogen form for 

opholdstilladelse. Det betyder, at de har store udfordringer med at få adgang til uddannelse og 

sundhedsydelser. Familierne forsøger derfor at mindske deres madforbrug og tager deres børn ud af 

skolen, så de i stedet kan blive sendt ud for at arbejde. Seksuel vold og fysisk afstraffelse er udbredt. 

Det samme er sager om piger, der bliver for tidligt gift eller kvinder, som bliver tvunget ud i 

prostitution for at overleve. 

 

At bo og leve under disse forhold har ført til, at både flygtninge og beboere i værtslandsbyer har 

svære psykiske og mentale lidelser. Sundhedsministeriet har gjort en indsats for at afhjælpe 

problemet, men indsatsen er slet ikke omfangsrigt nok. Det samme gælder arbejdet for at beskytte 

børn og begrænse seksuel vold. 
  

Kilde: www.da.wikipedia.org/wiki/Tripoli_(Libanon) 



 

3 

 

 

 

Landefakta Libanon Danmark 

Landeareal 10.452 km2 42.937 km² 

Indbyggertal 6,1 millioner 5,7 millioner 

Andel af befolkningen, der bor på landet 11,6 % 12,7 % 

Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling 80 ud af 189 lande 11 ud af 189 lande 

Årlig bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger 13.378 USD 47.918 USD 

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

Forventet levealder 79,8 år 80,9 år 

Gennemsnitlig skolegang 8,7 år 12,6 år 

Mobilabonnementer per 100 personer 81,4 122,3 

       Kilde: FN’s Human Development Index 2018 

 

2 PROJEKTET 

Målet med venskabsprojektet i Libanon er at afhjælpe 

psykosociale problemer hos sårbare flygtninge og 

værtsfamilier samt frivillige og medarbejdere hos 

Libanesisk Røde Kors. Ordet ’psykosocial’ refererer til 

forholdet mellem det psykologiske og det sociale i en 

persons liv. Det inkluderer altså både personen selv, 

familien, landsbyen, sociale værdier og kulturelle 

traditioner. Det psykosociale velbefindende er et bredt 

koncept, som omfatter både lykke, livsglæde, 

værdighed og selvværd samt at have en følelse af 

kontrol over sit eget liv, føle sig respekteret og 

værdsat af familie og omgivelser. Det er også tæt 

forbundet med at være modstandsdygtig. 

 

Projektet fokuserer på psykosocial støtte udført af frivillige og medarbejdere i Libanesisk Røde Kors. 

Hjælpen skal skræddersyes til den enkelte med det formål at forbedre målgruppens velbefindende og 

tage hånd om psykologiske effekter af den kritiske situation. Samtidigt uddanner projektet de 

frivillige og ansatte, så de bedre er i stand til at støtte flygtninge og værtslandsbyer. 

2.1 Målgruppe 

Projektet fokuserer både på værtslandsbyer, men også flygtninge, som er en ny udfordring i det 

libanesiske samfund. Projektet ventes at nå ud til omkring 70.000 mennesker – både børn og voksne 

samt medarbejdere og frivillige i Libanesisk Røde Kors. Aktiviteterne i projektet bliver sat i værk i en 

lang række områder på tværs af landet. De konkrete steder er udvalgt efter, hvor værtslandsbyerne 

var sårbare i forvejen, og hvor sociale ydelser, jobmuligheder og infrastruktur er særligt mangelfuld. 

2.2 Aktiviteter og resultater 

Projektet skal styrke det psykosociale velbefindende for de mest udsatte samfund i Libanon og 

samtidigt forbedre medarbejdere og frivilliges værktøjer til at hjælpe de udsatte. Projektet fokuserer 

på fire hovedområder: 

 

Libanon huser på nuværende tidspunkt mange 

flygtninge fra krigen i Syrien. Mange af dem er børn 

og kvinder. Foto: Maki Igarashi/IFRC 
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Fokusområde 1: Psykosocial støtte til værtssamfund og flygtninge 

26 socialarbejdere og omkring 300 frivillige skal tilbyde psykosociale aktiviteter i de områder, hvor 

der bor mange flygtninge og samtidigt er mangel på sundhedsydelser. Aktiviteterne indebærer blandt 

andet afholdelse af 10-12 sommerskoler samt 40 åbne temadage om psykosocial hjælp målrettet 

omkring 2.400 børn og voksne. Det skal sætte fokus på hverdagsproblematikker – alt fra barnebrude 

og børnearbejde over problemer med kønsrelateret vold til teknikker til at kommunikere bedre med 

hinanden. De frivillige skal samtidigt uddannes i selv at stå for aktiviteterne fremover. 

 

Fokusområde 2: Undervisning af frivillige og 

medarbejdere i Røde Kors 

Der er brug for Libanesisk Røde Kors i mange 

forskellige situationer, som involverer beskyttelse af 

børn, psykosocial støtte, kønsrelaterede problemer 

og inklusion af marginaliserede grupper. 

Venskabsprojektet indeholder derfor træning af 

Røde Kors’ frivillige og medarbejdere, så de har en 

fælles forståelse af, hvad det vil sige at hjælpe 

udsatte grupper. I 2019 er der specielt fokus på 

hygiejne for menstruerende kvinder samt 

psykosocial støtte og behandling. Målet er, at 

omkring 1.000 frivillige og ansatte skal have modtaget undervisning i løbet af 2019. 

 

Fokusområde 3: Træning af frivillige i at bekæmpe stress og afhjælpe traumer 

Libanesisk Røde Kors har udviklet et unikt undervisningsmateriale til at hjælpe medarbejdere og 

frivillige med at håndtere stress og pressede situationer. Der har været særligt fokus på 

medarbejdere i selskabets ambulanceservice, og i løbet af projektet skal 50 af de deltagere trænes i 

at støtte andre, som har brug for terapi eller coaching. 

 

Fokusområde 4: Bedre overblik over sager om seksuel vold og vold mod børn 

Røde Kors i Libanon er vokset meget på kort tid på grund af konflikten i Syrien. Det betyder, at 

frivillige eller medarbejdere ofte er til stede, når der opstår kønsrelateret vold eller vold mod børn. 

Røde Kors i Danmark har derfor støttet det libanesiske selskab i at oprette et nyt system, som skal 

gøre det nemmere og mere sikkert at indberette sagerne. I løbet af 2019 skal 100 medarbejdere, 

frivillige og udvalgte i målgruppen undervises i at bruge det. 

 

3 VORES PARTNERSKAB MED LIBANESISK RØDE KORS 

Libanesisk Røde Kors blev etableret i 1945 og blev medlem af bevægelsen i 1947. I dag har selskabet 

32 lokale afdelinger, som ligger jævnt fordelt rundt omkring i hele landet. Libanesisk Røde Kors har 

udmærket sig ved at levere neutral og upartisk hjælp – specielt lægehjælp i nødsituationer – og det 

har givet dem stor respekt i det libanesiske samfund. 

 

Røde Kors i Danmark har støttet det libanesiske selskab siden 2013. Oprindeligt var samarbejdet 

begrænset til få psykosociale aktiviteter, men har senere udviklet sig. I dag har Røde Kors i Danmark 

fire delegater siddende i landet og aktiviteterne fokuserer både på udvikling af det lokale selskab, på 

sundhed, psykosocial støtte og støtte til humanitær mægling.  

 

Foto: Stephen Ryan/IFRC 
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4 STØTTEBEHOV I 2019-2022 

Projektet er støttet af flere andre donorer, herunder Australsk og Italiensk Røde Kors samt det 

danske udenrigsministerium. Venskabsmidlerne er dog nødvendige for, at projektet kan gennemføres 

og de lokale afdelinger i Røde Kors i Danmark har derfor mulighed for at gøre en stor forskel. 

Tabellen nedenfor viser det forventede behov for støtte, som vi ansøger om fra afdelingerne i Røde 

Kors i Danmark.  

 

 

2019 2020 2021 2022 

610.000 kr. 490.000 kr. 490.000 490.000 

 

 

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. 

 

Det er også muligt at booke en foredragsholder til at 

holde et oplæg om lige præcis dét venskabsprojekt, I 

er interesseret i. Det gør I gennem 

rødekors.dk/foredragsholder. 

 

  

mailto:aia@rodekors.dk
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Vi vil gerne støtte - hvad nu? 

  

Tak for støtten! 

 

1. Find venskabsprojektet i frivilligshoppen - 

mitrødekors.dk/frivilligshop/aktiviteter 

2. Læg de venskabsprojekter, I ønsker at støtte, 

i indkøbskurven 

3. Gennemfør købet online i frivilligshoppen 

4. Der bliver sendt en faktura til jer 

5. Bliver du i tvivl undervejs, så kontakt 

Afdelingernes Internationale Arbejde på 

aia@rodekors.dk 

 

 

  

• Bestil venskabsplakater til jeres butik inde i 

webshoppen. 

• Følg med i nyhederne fra venskabsprojekterne på 

Mit Røde Kors. 

• Inviter en foredragsholder på besøg, der kan 

fortælle om venskabsprojektet. 

 

 

https://mitrodekors.dk/frivilligshop/aktiviteter

