
 

4b at levere humanitær hjælp 

Helping refugees, helping children, feeding the hungry, healing the sick 

I FN’s Charter står der, at et af FN’s formål er, “at opnå internationalt samarbejde om at 

løse internationale problemer af økonomisk, social, kulturel eller humanitær karakter”.  

Første gang FN gjorde dette var efter anden verdenskrig i det ødelagte Europa, som FN hjalp 

med at genopbygge. 

Det internationale samfund stoler nu på, at FN koordinerer humanitære hjælpeoperationer 

både på grund af natur- og menneskeskabte katastrofer i områder, hvor de nationale 

autoriteter ikke kan løse problemerne på egen hånd. (Oversat fra UN.org) 

 

 

Velkommen til FN’s indsatsområde ”at levere humanitær hjælp”, som I har valgt at arbejde med.  

https://www.un.org/en/


Formålet med jeres mission er, at I undersøger 

• hvorfor det er nødvendigt at levere humanitær hjælp 

 

• hvilke former for humanitær hjælp FN og andre leverer 

 

• og finder gode, konkrete eksempler på, hvordan FN’s og en række NGO’s arbejde gør en 

forskel for millioner af mennesker 

 

• og formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende 

måde i form af en kampagne.  

 

Forslag til indhold og arbejdsdeling 

Indholdet består af FN’s fire indsatsområder:  

Helping refugees, helping children, feeding the hungry, healing the sick 

Fordelt på fem grupper: 

 

Gruppe 1 Hjælpe flygtninge 

Gruppe 2 Bekæmpe fattigdom 

Gruppe 3 Skaffe mad til dem der sulter 

Gruppe 4 Levere nødhjælp 

Gruppe 5 Helbrede de syge  

 

I kan fx være tre til fem personer i hver gruppe afhængig af klassens størrelse og 

interesseområder. Hver gruppe vælger et af de 5 indsatsområder på baggrund af efterfølgende 

korte introduktion til indholdet i hvert område. 

Introduktionen indeholder også et link til det inspirations-/opgave materiale, som forhåbentlig kan 

hjælpe jer med at løse missionen. 

 



 

Gruppe 1 – Hjælpe flygtninge 

Der har aldrig været flere mennesker på flugt i verden siden 2. Verdenskrig. Men hvad er en 

flygtning egentlig? Hvilke rettigheder har flygtninge, og hvad gør FN for at hjælpe dem? Og 

hvordan kan FN i fremtiden bidrage til at mindske antallet af flygtninge? 

Hent bilag 1 – inspirationsmateriale 

 

 
Det at skaffe adgang til rent vand er en af de største udfordringer i fattige lande.  

Her deler militæret vand ud i Dhaka, Bangladesh. Foto: UN Photo/Kibae Park 

Gruppe 2 - Bekæmpe fattigdom 

Andelen af fattige daler hurtigere end nogensinde. Alligevel lever millioner af mennesker stadig i 

ekstrem fattigdom.  

Hvad er fattigdom? Hvordan måles fattigdom i et land? Hvad er årsagerne til fattigdom? Hvordan 

https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/gr1-hjælpe-flygtninge-1.pdf


arbejder FN med fattigdomsbekæmpelse? Hvordan kan FN bidrage til at udrydde fattigdom? Vil 

det lykkes at afskaffe fattigdom inden 2030? 

Hent bilag 2 – inspirationsmateriale  

 

 

Maduddeling til internt fordrevne i Darfur, Sudan Foto: UNAMID/Albert  

Gonzalez Farran 

Gruppe 3 – skaffe mad til dem der sulter 

Verden producerer nok mad til alle, men alligevel går 821 millioner mennesker tit sultne i seng.  

Hvad er sult? Hvad er fødevaresikkerhed? Kan sult udryddes inden 2030? Hvilke FN-organisationer 

arbejder med sult og fødevaresikkerhed? 

Hent bilag 3 – inspirationsmateriale 

 

 
Et fly fra WFP dumper nødhjælp over Bentiu, Syd Sudan. Foto: UN Photo/Isaac Billy. 

https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/gr2-Bekæmpe-fattigdom-1.pdf
https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/gr2-Bekæmpe-fattigdom-1.pdf


Gruppe 4 – levere nødhjælp 

FN leverer nødhjælp og koordinerer indsatsen i verdens kriseområder. Forskellen mellem de 

midler, som der er behov for, og den hjælp som verdens lande stiller op med, har aldrig været 

større. FN melder om en nedgang i finansieringen, samtidig med at behovet øges og er 

rekordstort.  

Hvad er humanitær nødhjælp? Hvorfor opstår en akut nødsituation? Hvordan arbejder FN med 

nødhjælp? Hvilke organisationer leverer nødhjælp? 

 

Hent bilag 4 – inspirationsmateriale 

 

 

Gruppe 5 – Helbrede de syge 

WHO arbejder over hele verden for at fremme sundhed, holde verden sikker og hjælpe de sårbare. 

Vores mål er at sikre, at en milliard flere mennesker får grundlæggende sygesikring, at beskytte en 

milliard mere mod sundhedskatastrofer og skaffe en milliard yderligere bedre sundhed og velfærd. 

(Oversat fra WHO’s hjemmeside) 

Hent bilag 5 – inspirationsmateriale 

  

https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/gr4-levere-nødhjælp-1.pdf
https://www.who.int/about/what-we-do/who-brochure
https://unesco-asp.dk/wp-content/uploads/2020/09/gr5-Helbrede-de-syge-1.pdf

