
Gruppe 4 – Levere nødhjælp 
 

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

 

Til gruppe 4 
 
Velkommen til temaet levere nødhjælp, som I har valgt at fokusere på i jeres gruppe. 

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

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

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

rekordstort.  

 

Formålet med jeres mission er, at I blandt andet undersøger 

• Hvad humanitær nødhjælp er 

• Hvorfor en akut nødsituation opstår 

• Hvordan FN arbejder med nødhjælp 

• Hvad OCHA (FN’s kontor for koordinering af humanitære affærer) laver 

• Om nødhjælp også vil være nødvendig i 2030 

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

forskel for flygtninge  

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

i form af et bidrag til klassens samlede kampagne.  



Forslag til kilder I kan benytte jer af 

1. Globalis 

 

2. OCHA (FN’s kontor for humanitære forhold (engelsk)) 

 

3. UNICEF 

 

4. FN YouTube Channel (engelsk) 

 

5. 75 måder hvor FN gør en forskel 

 

Forslag til arbejdsdeling 

 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så I fx arbejder sammen parvis efter interesser og 

færdigheder. 

Fx kan et par arbejde med kilde 1 og 5, mens det andet par tager sig af kilde 2, 3 og 4. 

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer indhold og form på jeres 

bidrag til kampagnen 

I er selvfølgelig velkomne til selv at finde flere kilder, som fx medier, personer I kan interviewe 

med videre. 

 

Kildehenvisninger 

Kilde 1 

 

På Globalis – nødhjælp, kan I blandt andet undersøge: Hvad er humanitær nødhjælp? Hvorfor 

opstår en akut nødsituation? Hvordan arbejder FN med nødhjælp? Hvilke organisationer leverer 

nødhjælp? Vil nødhjælp altid være nødvendig?  

 

 

 

https://www.globalis.dk/tema/fattigdom/noedhjaelp
https://www.globalis.dk/tema/fattigdom/noedhjaelp


Kilde 2 

  

FN’s kontor for koordinering af humanitær indsats (OCHA) er ansvarlig for organisering af 
nødhjælpen. OCHA skal lede og støtte andre FN-organisationer, lokale myndigheder og ikke-
statslige organisationer (NGO’er) under nødhjælpsoperationer. OCHA udsender årlige appeller om 
nødhjælp og administrerer FN’s humanitære nødhjælpsfond. 
 
På OCHAs hjemmeside kan I bl.a. læse om nogle af de største aktuelle nødhjælps katastrofer, 
menneske- og naturskabte: 
Current Emergencies SYRIA  YEMEN  COVID-19   East Africa Locust Infestation 
 
 

 
 
 

https://www.unocha.org/
https://www.unocha.org/where-we-work/current-emergencies
https://www.unocha.org/syria
https://www.unocha.org/yemen
https://www.unocha.org/covid19
https://www.unocha.org/east-africa-locust-infestation


Kilde 3 
 
NGO’er 
Ud over de mange organisationer, der er knyttet direkte til FN, er der mange NGO’er, som 
understøtter FN’s arbejde. Inden for jeres tema, vil det være oplagt at gå på opdagelse på UNICEFS 
hjemmeside. Se fx hvordan UNICEF hjælper Beiruts børn  
 

 

 

FN’s børnefond (UNICEF) har et specielt ansvar for at beskytte og give nødhjælp til børn. Børn er 

ofte specielt sårbare over for sygdomme, fejlernæring og vold i krisesituationer. 

UNICEFs katastrofefond støtter Libanons børn 

100.000 børn er med ét fordrevet fra deres hjem. Fædre og mødre revet bort. De libanesiske børn 

og deres familier har desperat og akut brug for hjælp. Derfor frigiver UNICEF nu midler fra vores 

katastrofe-fond, E365 – så der hurtigt kan reddes liv.  

https://www.unicef.dk/2020/08/10/unicefs-katastrofefond-stoetter-beiruts-boern/
https://www.unicef.dk/
https://www.unicef.dk/2020/08/10/unicefs-katastrofefond-stoetter-beiruts-boern/


Kilde 4

 
 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør en 

forskel for rigtig mange mennesker på  United Nations YouTube Channel. Her vrimler det med små 

film på ca. 3 minutter om FN. Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film om 

United Nations Peacekeeping. 

En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. 

Fx katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med 

menneskerettigheder, sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som 

rollemodeller. 

Se fx denne film 
 

 

https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=6-H0bkDG2Ng&list=PL49CE20981558F582&index=28


Kilde 5 

 
 

I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 

en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 

fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel.  

Se et eksempel der passer til jeres tema her 

 

Andre kilder 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATIONS officielle engelske hjemmeside 

I er selvfølgelig også meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres emne 
Levere nødhjælp: Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv. 
 

  

https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-minimerer-skader-foraarsaget-af-naturkatastrofer/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html

