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AIA (Afdelingernes Internationale Arbejde)  
Beretning ved Generalforsamling 28.2.17 – Røde Kors Ringkøbing 

 

Malawi – 10.000 kr. 

Projektets målgruppe er udsatte beboere i sårbare lokalsamfund i distrikterne Chikwawa, 

Mangochi og Mwanza i den sydlige region i Malawi. Især kvinder, unge og børn er i fokus. De 

tre distrikter er udvalgt pga. stor sårbarhed, de lokale myndigheders interesse i at engagere 

sig i projektets aktiviteter, kapaciteten af Røde Kors afdelingerne i distrikterne og en analyse 

af andre ngo’ers tilstedeværelse i området.  

I alt forventes projektet at nå ̊ 150.000 sårbare mennesker. Desuden vil en større del af den 

samlede befolkning i de tre distrikter pa ̊ 1.528.534 fa ̊ gavn af projektets resultater, selvom de 

ikke deltager direkte. 

Projektet sigter mod at styrke lokalsamfund i de tre distrikter ved at gøre dem mod- 

standsdygtige overfor store såvel små ̊ katastrofer og forbedre indbyggernes levevilkår og 

fremtidige livsmuligheder. Målet er at øge det generelle sundhedsniveau direkte i aktiviteterne, 

give adgang til en stabil drikkevandsforsyning og sanitære faciliteter og gøre kvinders position 

i lokalsamfundet stærkere.  

 

Projektet er delt op i 4 indsatsområder: 

 

Indsatsområde 1 - Sundhed:  

Lokalsamfundene har fået bedre viden om sundhed og forbedret deres vaner og rutiner 
indenfor re- produktiv sundhed og mor-barn sundhed.  

Indsatsområde 2 – Vand og sanitet:  

Lokalsamfundene har fået adgang til rent drikkevand og sanitære faciliteter og bedre 
hygiejnepraksisser.  

Indsatsområde 3 - Katastrofehåndtering:  
Lokalsamfundene har mindsket lokale risici i dagligdagen og er bedre rustet til at håndtere 
katastrofer.  

Indsatsområde 4 - Inklusion:  

De mest sårbare mennesker i landsbyerne beskyttes og har adgang til sociale services.  

Projektet arbejder gennem hele perioden også ̊ med at styrke Malawi Røde Kors’ organisation. 

Det sker både pa ̊ hovedkontorsniveau og lokalt niveau ude i afdelingerne. Det er vigtigt, at 

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

støtten til lokalsamfundene pa ̊ egen hånd, når projektets aktiviteter slutter.  

Foruden Røde Kors afdelingerne i Danmark finansieres projektet af Danida (den danske stat) 

og tre Røde Kors selskaber fra henholdsvis Island, Finland og Italien. Islandsk, Finsk og 

Italiensk Røde Kors bidrager i tillæg også̊ med faglig rådgivning til en række af projektets 

aktiviteter. Afdelingernes støtte er vigtig for projektets gennemførelse, da den udgør en stor 

del af det økonomiske bidrag, som Røde Kors i Danmark har forpligtet sig til at tilføre 

projektet. Projektet begyndte i første kvartal 2016 og slutter i løbet af første kvartal 2019. 
Landskontoret vil søge afdelingerne om 375.000 kr. 2017 0g 2018. 

Barnelandet: 1.560 kr. 
Midler fra Barnelandet går til samme udviklingsprojekt i Malawi som de midler, der kommer ind 

til Venskabsprojektet i Malawi. Landskontoret anbefaler at vi støtter Venskabsprojektet. 

Barnelandet er beregnet for eksterne donorer 
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Palæstina: 10.000 kr. 

Den fortsatte humanitære krise betyder, at udsatte familier i Palæstina har brug for støtte til at 

håndtere hverdagen. De har brug for, at der skabes lokalsamfund, som kan yde beskyttelse, 

normalisere tilværelsen og gøre hverdagen mere tryg.  

Udfordringerne, som palæstinenserne oplever pa ̊ grund af besættelsen, er mange. Det 

indeværende projekt fokuserer pa ̊ udfordringer og behov indenfor det psykosociale område, 

ungdommen, humanitært diplomati og beskyttelse. Det er her, hvor Røde Kors kan gøre den 

største og bedste forskel i de fire geografiske områder, hvor projektet gennemføres:  

De fire områder: 

Nablus: By pa ̊ den nordlige del af Vestbredden og beliggende cirka 49 kilometer fra 

Jerusalem. Byen er et palæstinensisk handels- og kulturcentrum. I dette område når projektet 

20.307 indbyggere.  

Betlehem: Palæstinensisk by midt på Vestbredden. Økonomien i denne by er primært baseret 

pa ̊ turister. Projektet når her 27.090 ind- byggere.  

Hebron: Palæstinensisk by placeret i den sydlige del af Vestbredden. Det er den største by pa ̊ 

Vestbredden og den næststørste i Palæstina efter Gaza. Projektet gennemføres først fra 2017 i 

dette område.  

Gaza: Palæstinensisk selvstyre område pa ̊ den østlige kyst af Middelhavet og grænser op til 

Egypten og Israel. I dette område vil projektet omfatte 59.700 indbyggere.  

Projektets aktiviteter gennemføres i alt 13 lokalsamfund og vil i alt nå̊ cirka 107.097 

indbyggere.  

Der er især fokus pa ̊ mennesker med særlige behov eller i særlig vanskelige situationer fx 

personer med handikap, enlige mødre, og de der har fået psykosociale problemer pga. 

konflikten.  

Projektet har fire indsatsområder med aktiviteter, der samlet set skal være med til at skabe 

mere modstandsdygtige og trygge lokalsamfund i Gaza og pa ̊ Vestbredden.  

Indsatsområde 1: 

Gennem dette indsatsområdes aktiviteter bliver lokalsamfundenes beboere bedre til at 

identificere risici for egen sundhed og velvære ved at leve i et besat område.  

Indsatsområde 2: 

De lokale beboere sættes i stand til at handle og mindske risici og konsekvenser af 
besættelsen, således at de kan fastholde en normal og stabil hverdag.  

Indsatsområde 3: 

Palæstinensisk Røde Halvmånes forbedrer sin kapacitet til at gennemføre projekter, der skaber 

modstandsdygtige lokalsamfund.  

Indsatsområde 4: 

Palæstinensisk Røde Halvmånes bliver rustet til at være en mere central og aktiv aktør i 

nationale og lokale koordinerings- og fortalerplatforme.  

Det nuværende projekt finansieres af Røde Kors afdelingerne i Danmark og Danida (den 

danske stat). Afdelingernes støtte er vigtig, da den udgør en stor del af det beløb, som Røde 

Kors i Danmark har forpligtet sig til at tilføre projektet i egenfinansiering. Afdelingernes støtte 

er i høj grad med til at muliggøre dette projekt.  

Projektet løber fra januar 2015 og frem til december 2017. Afdelingerne kan støtte projektet 

gennem resten af gennemførelsen. Når projektet slutter, overgår afdelingernes økonomiske 
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støtte i 2018 til et nyt projekt i Palæstina.  
Landskontoret vil søge afdelingerne om 375.000 kr. 2017 0g 2018. 

Sundhedsklinikkerne: 10.000 kr. 

Det anslås, at mere end 25.000 mennesker lever i Danmark uden lovligt ophold. Det kan være 

afviste asylansøgere, handlede kvinder, au pairs der bliver i landet efter endt kontrakt eller 

mennesker, der kommer til landet for at søge arbejde.  

Ifølge sundhedsloven har alle mennesker i Danmark ret til akut lægebehandling. Men det er op 

til den enkelte behandler at definere det akutte behov.  

Det betyder, at en stor gruppe af mennesker uden lovligt ophold i Danmark ikke får den 

lægehjælp, de har brug for. Gravide kan ikke blive undersøgt hos en jordemoder. Mennesker 

med kroniske lidelser bliver ikke diagnosticeret. Smitsomme sygdomme og psykiske lidelser 

bliver ikke behandlet.  

Røde Kors tilbyder i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Lægeforeningen gratis 

lægehjælp og behandling på Sundhedsklinikken til de mennesker, der ikke er omfattet af det 

offentlige sundhedssystem. 

Sundhedsklinikken er placeret centralt i København og Aarhus og tager imod patienter, der 

kommer ind fra gaden. 

Klinikken i København tilbyder: 

Lægebehandling, Graviditetsundersøgelser, Vaccinationer af børn, Speciallægeundersøgelser, 

Psykologsamtaler, Akut tandbehandling, Fysioterapi, Nødvendig medicin. 

Klinikken i Aarhus tilbyder:  

Lægebehandling, Graviditetsundersøgelser, Speciallægeundersøgelser, Psykologsamtaler, 

Nødvendig medicin, Fysioterapi, Vaccinationer af børn  

Ca. 290 frivillige er tilknyttet klinikken i København og Aarhus. Læger, speciallæger, 

sygeplejersker, bioanalytikere, jordmødre, fysioterapeuter, tandlæger, klinikassistenter, 

psykologer og psykiatere bidrager med deres viden og frivillige arbejdskraft. 23 frivillige tolke 

hjælper i kommunikationen med patienterne.  

Fra august 2011 og til januar 2017 har klinikkerne i Aarhus og København behandlet mere end 

4100 patienter. Til sammen har de besøgt klinikken over 12.700 gange.  

Antallet af henvendelser og behandlede patienter har siden klinikkens åbning været stigende. 

Erfaringerne viser med al tydelighed, at der er et stort behov for sundhedshjælp til nogle af de 

mest udsatte mennesker i Danmark.  

Sundhedsklinikken har modtaget flere priser: Frivilligprisen af Københavns Kommune, fra 

Tandlægeforeningen samt Ulighedsprisen fra Dagens Medicin.  

 
Aktivitetsleder: Niels Andersen 


