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1 BAGGRUND OM MALAWI 

Malawi er et land i det sydlige Afrika, som er omtrent tre gange så stort som Danmark og huser cirka 18 

millioner indbyggere. Malawi er placeret som nr. 172 ud af 189 lande på FN’s Human Development Index, 

der måler udviklingen i verdens lande. Dermed er Malawi et af verdens fattigste og mindst udviklede 

lande, hvilket præger befolkningens daglige liv og velbefindende. Mere end fire ud af fem indbyggere i 

Malawi bor på landet og lever primært af landbrug, hvor der oftest kun er afgrøder nok til at brødføde 

deres egne familier. Når høsten slår fejl, er der ikke nok mad til alle. Udbyttet af jorden afhænger af 

mængden af regn og andre vejrforhold, og derfor er en 

stor del af den malawiske befolkning yderst sårbare 

overfor klimaforandringer og katastrofer såsom tørke og 

oversvømmelser, som er et tilbagevendende problem i 

mange dele af landet.  

 

Det sociale sikkerhedsnet i landet er mangelfuldt og 

bliver kun mere begrænset jo længere væk fra byerne, 

man kommer. Især på landet er der begrænset adgang 

eller ligefrem ingen adgang til uddannelsesmuligheder, 

hospitaler og sundhedsklinikker. Mange har ikke adgang 

til ordentlige toilet faciliteter eller gode hygiejne forhold, 

og man skal ofte gå langt efter rent drikkevand. Det er 

derudover kun de færreste, der har adgang til elektricitet 

og internet.  

 

På sundhedsområdet er antallet af smittede med hiv et 

stort problem i Malawi – især blandt unge. Hiv og aids er 

en af de hyppigste årsager til dødsfald sammen med 

malaria, diarré og fejl- og underernæring. Samtidig er 

kroniske sygdomme ofte ikke korrekt behandlet, og vaccinationsprogrammer er ikke færdiggjort.  

 

Kvinder og børn er blandt de mest sårbare grupper i Malawi. To ud af ti børn under fem år er 

underudviklede, og 16,5 % er underernærede. Kun 58,5% af skolebørn afslutter de første fire års 

skolegang, og kun 11% af alle piger starter i gymnasiet efter folkeskolen, mens det samme gælder for 

21% af drengene. Det skyldes blandt andet, at pigerne bliver giftet væk, mens de er meget unge på 

grund af fattigdom og kultur. Knap halvdelen af alle piger i Malawi er gift, inden de fylder 18 år. Ligeledes 

er antallet af teenagergraviditeter i Malawi det højeste i det sydlige Afrika, og dette resulterer ofte i, at 

pigerne dropper ud af skolen eller får ulovlige og farlige aborter.  

 

Landefakta Malawi Danmark 

Landeareal 118,484 km2 43.094 km² 

Indbyggertal 18,1 millioner 5,7 millioner 

Andel af befolkningen, der bor på landet 83 % 12,7% 

Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling 172 ud af 189 lande 11 ud af 189 lande 

Årlig bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger 360 USD 47.918 USD 

Andel af befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen 70,3 % - 

Forventet levealder 63,8 år 81 år 

Gennemsnitlig skolegang 4,6 år 12,6 år 

Mobilabonnementer per 100 personer 39 121,71 

Kilde: FN’s Human Development Index 2019 

og Verdensbanken 

Malawi har grænser til Mozambique, Zambia og 

Tanzania. Kilde: www.at-rejse-er-at-leve.dk 
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2 PROJEKT 

Dette venskabsprojekt støtter en bæredygtig udvikling 

og styrker modstandsdygtigheden hos 

lokalbefolkningen i de tre distrikter Chikwawa, 

Mangochi og Mwanza i det sydlige Malawi. Røde Kors i 

Danmark har gennem flere år støttet udviklingen i 

netop disse tre distrikter, hvor behovet for hjælp er 

stort, og samarbejdet med lokale myndigheder er 

stærkt.  

 

Distrikternes lokale Røde Kors afdelinger er 

engagerende og har et stort frivilligt netværk, som 

rækker ud til de fjerneste landsbyer, og det er netop 

disse beboere, som projektet støtter og samarbejder 

med.  

 

Projektets aktiviteter arbejder på tværs af de mange 

udfordringer, som landsbybeboerne møder eller er i 

risiko for at møde i deres dagligdag. Med et fokus på sundhed, vand, sanitet og hygiejne, 

katastrofeberedskab, styrke børn og unge og kapacitetsopbygning af Malawi Røde Kors er målet at gøre 

landsbybeboerne modstandsdygtige, så de er i stand til på egen hånd at løse udfordringer og problemer i 

dagligdagen og stå imod, når såvel store som små katastrofer rammer. 

2.1 Målgruppe 

Projektets målgruppe er lokalsamfundene i 

fjerntliggende landdistrikter med et særligt fokus på 

udsatte grupper – især kvinder, unge og børn. Når 

projektet er færdigt i 2023, forventes det, at 

projektet i alt har nået 163.000 mennesker i 315 

forskellige landsbyer direkte samt fået indirekte 

betydning for en stor del af den samlede befolkning i 

de tre distrikter. Her bor over 1,5 millioner 

mennesker. Resten af befolkningen kan altså også få 

gavn af projektets resultater, selvom de ikke 

deltager direkte i aktiviteterne.  

2.2 Aktiviteter & resultater 

Målet med projektet er at øge det generelle sundheds- og hygiejneniveau, forbedre det sociale 

sikkerhedsnet for de mest udsatte grupper, give adgang til en mere stabil drikkevandsforsyning og 

sanitære faciliteter, samt gøre kvinder, børn og unges position i lokalsamfundet stærkere. Projektet 

arbejder desuden for at styrke Malawi Røde Kors som organisation. Det sker både på nationalt og lokalt 

niveau, så Malawi Røde Kors’ medarbejdere og frivillige har ressourcer og kompetencer til at fortsætte 

støtten til lokalsamfundene på egen hånd, når projektets aktiviteter slutter. Der er aktiviteter inden for 

fem fokusområder, som er integrerede komponenter under projektet:  

 

 

Maria er modtager af uddannelsesstøtte. Foto: Sara Boye 

Lester 

Frivillige, der er med til at konstruere en brønd i Malawi til 

lokalbefolkningen. Foto: Røde Kors. 
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Fokusområde 1: Sundhed 

Målet er at give lokalsamfundene bedre adgang til sundhedsfaciliteter samt øge den generelle viden om 

sundhed for at skabe bedre vaner og rutiner specifikt inden for reproduktiv sundhed, mor-barn sundhed, 

forebyggelse af malaria, diarré og andre smitsomme sygdomme. Aktiviteterne fokuserer på at udvikle 

informationsmateriale om sundhed, undervise både frivillige og mødre i vigtige sundhedstemaer, 

promovere seksuel og reproduktiv sundhed i lokale Røde Kors ungdomsklubber samt lave fortalerarbejde 

over for lokale myndigheder for at øge adgang til rådgivning og 

sundhedsydelser i områderne. Lokale frivillige fra landsbyerne bliver 

brugt som fortalere og undervisere i sundhedsfremmende adfærd og 

går foran i udviklingen.  

 

Fokusområde 2: Vand, sanitet og hygiejne 

Målet er at give lokalsamfundene bedre adgang til rent drikkevand, 

forbedrede sanitære faciliteter samt en bedre praksis omkring hygiejne 

for at undgå farlige sygdomme som kolera og diarré. Eksempler på 

aktiviteter inkluderer konstruktion og renovering af brønde og 

vandsystemer, træning af frivillige til at vedligeholde dem og løbende 

teste vandkvaliteten, promovering af brug af latriner, bygge ordentlige 

toiletforhold på skoler samt lave oplysningskampagner og træning i 

god hygiejne. Derudover træner projektet lokale frivillige til at 

overvåge tegn på udbrud af kolera for at undgå epidemier og sikre 

øjeblikkelig handling.  

 

Fokusområde 3: Katastrofehåndtering 

Målet er at ruste lokalsamfundene og Malawi Røde Kors til at kunne 

håndtere naturkatastrofer og nødsituationer både før, under og efter, 

de rammer. Aktiviteterne vil fokusere på at udvikle handlingsplaner 

for katastrofeberedskab og træne beredskabsteams. Der vil desuden 

blive trænet frivillige i hver landsby, der står klar til at informere 

deres lokalsamfund, hvis ekstreme vejrfænomener er på vej. For at minimere risici ved katastrofer vil 

aktiviteterne også fokusere på modstandsdygtiggøre huse og plante træer for at beskytte mod blandt 

andet vind, voldsomme regnfald og oversvømmelser.   

 

Fokusområde 4: Fokus på at styrke børn og unge 

Målet er at opbygge børn og unges stemme og position i samfundet gennem uddannelse og lokale Røde 

Kors ungdomsklubber. Aktiviteterne handler blandt andet om at oprette og drive Røde Kors 

ungdomsklubber, der fungerer som platforme for unge til at mødes om deres udfordringer, blive trænet i 

ledelse, lave events, lære om reproduktiv sundhed, klimaforandringer eller andre emner, som vedrører 

dem. Unge Røde Kors frivillige kan have meningsfulde fællesskaber og inspirere hinanden til at udvikle et 

bedre samfund. Projektet sikrer desuden skolegang for de mest udsatte børn gennem uddannelsesstøtte, 

uniformer og undervisningsmaterialer. Her får børn, og særligt piger, støtte til indlogering på skolen, så 

de ikke skal gå en lang og usikker vej til og fra skolen hver dag. Endelig vil Røde Kors støtte lokale 

børnehaver, så børn får de bedst mulige forudsætninger for starten af deres liv, hvilket giver forældre et 

tidsrum til at arbejde og skabe en større indtægt for familien.  

 

Fokusområde 5: Kapacitetsopbygning af Malawi Røde Kors 

Målet er at understøtte Malawi Røde Kors med det formål at styrke lokalafdelingernes kompetencer 

således, at de er i stand til fortsat at føre projekterne videre efter aktiviteternes ophør. Aktiviteterne 

omfatter blandt andet støtte til udvikling, implementering og vedligeholdelse af en frivillig database, der 

giver Malawi Røde Kors bedre kompetencer inden for administration af deres lokale afdelinger. Samtidig 

fokuserer aktiviteterne på at kapacitetsopbygge ungdomsstrukturer på nationalt niveau, så de bliver 

inkluderet og lærer af hinanden på tværs af distrikterne.  

Kvinder i Mwanza distriktet deltager i 
opsparings- og låneprogrammer. Foto: 
Juozas Cernius 
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3 VORES PARTNERSKAB MED MALAWI RØDE KORS 

Røde Kors i Danmark har samarbejdet med Malawi Røde Kors siden 1988. Fokus for samarbejdet har 

gennem alle årerne primært været sundhedsaktiviteter i store udviklingsprojekter. Når der er opstået 

naturkatastrofer i landet, har Røde Kors i Danmark, som en tæt partner til Malawi Røde Kors, ofte 

bidraget med større og mindre nødhjælpsindsatser. Malawi Røde Kors er den største humanitære 

organisation i Malawi og er til stede i alle landets 28 distrikter. I alt har Malawi Røde Kors 30.000 

frivillige, der er organiseret i 33 afdelinger og underafdelinger.  

4 STØTTEBEHOV I 2020-2022 

Foruden Røde Kors-afdelingerne i Danmark støtter også Røde Kors i Island, Finland og Italien projektet 

økonomisk. Afdelingernes støtte er dog vigtig for projektets gennemførelse, da den udgør en stor del af 

det økonomiske bidrag, som Røde Kors i Danmark har forpligtet sig til at give. Projektet forløber fra 2020 

til 2023, dog er budgetteringen på nuværende tidspunkt kun fastsat til at omfatte 2020, 2021 og 2022. 

 

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

 

 

2020 2021 2022 

1.220.000 kr.  1.220.000 kr. 1.220.000 

 

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 11 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 11 venskabsprojekter har lige stort behov for bidragene fra afdelingerne, da bidragene medfinansierer 

projekternes planlagte aktiviteter for sårbare lokalbefolkninger.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

7 
 

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

