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LANDE

JO FØR
JO BEDRE
I 2016 hjalp CARE International mere end 80 millioner mennesker i 95 lande. Det gør CARE til en af
verdens største humanitære organisationer internationalt. CARE Danmark arbejder målrettet med
langsigtede projekter i ti af de lande.
Gennem vores arbejde i Afrika og Asien hjælper vi verdens fattige familier med at skaffe sig selv mad på bordet
og arbejde sig ud af fattigdom. For eksempel er mange
hårdt ramt af forandringerne i vores klima. Det betyder
desværre, at millioner af fattige bønder får sværere ved
at producere mad nok til sig selv og deres familier.
Sammen med lokale organisationer støtter CARE
Danmark de udsatte bønder i udviklingslandene. Med
uddannelse og viden ruster vi fattige småbønder til selv
at tackle klimaforandringerne. Vi sætter ind, før katastrofen rammer, fordi det både sparer liv, lidelse og penge.
CARE Danmark fokuserer på hjælp til selvhjælp. På
den måde skaber vi sammen med fattige mennesker
løsninger, der holder – både i dag og langt ud i fremtiden. Derfor siger CARE Danmark: Jo før, jo bedre.

| Foto: ©CARE |

BESTYRELSENS
BERETNING 2016
2016 har på mange måder været et ”overgangsår” for CARE Danmark. På den ene side
har året været rammet ind af nødvendige justeringer efter de store besparelser på Danidas
budgetter i 2015, der ramte hårdt. På den anden side præget af, at CAREs hidtidige aftale
med Danida i 2017 skal erstattes af en helt
ny type samarbejde og partnerskabsaftale.
Politisk havde det indflydelse på CARE Danmarks arbejde i 2016, at daværende udenrigsminister Kristian Jensen på Folke-mødet
på Bornholm lancerede sit udspil til en ny
udviklingspolitisk strategi. Oven på besparelserne i 2015 var skitsen ventet med spænding.
CARE var en af de organisationer, der meldte
klarest ud - med både ros og ris formuleret
i tre hovedpunkter om klima, erhvervspartnerskaber og fattigdomsorientering.
På klimaområdet meldte CARE Danmark
ud, at regeringens ambitioner ikke var store
nok. Det var ambitionerne til gengæld, da vi
i foråret satte gang i produktionen af en rapPROTEKTOR

port om sammenhængen mellem migration
og klimaforandringer. Og projektet lykkedes.
Som en af de få organisationer i Danmark
nåede CARE Danmark igennem med et markant politisk budskab i forbindelse med årets
FN-klimaforhandlinger i Marokko.

erstatte brugen af farlige pesticider med
naturlige bakterier i Kenya. Og sammen med
landbrugets udviklingsorganisation, SEGES,
og Arla skal CARE i et andet projekt bidrage
til at udvikle bæredygtigt mejeriproduktion i
Nigeria.

Samtidig indgik CARE Danmark på klimaområdet et spændende partnerskab med
Augustinus Fonden, der handler om at udbrede renere energiløsninger i husholdningerne
i Tanzania.

CARE Danmark styrkede på den måde sit
virksomhedssamarbejde i 2016, men slog
samtidig over for Kristian Jensen fast, at partnerskaber med erhvervslivet ikke kan redde
hele verden. En lang række lande er fortsat
så ustabile og præget af fattigdom, at danske
virksomheder, der i forvejen har et konservativt investeringsmønster i Afrika, ikke kan
tænkes ind i at skabe udvikling her.

Et andet hovedpunkt i regeringens udspil
var en mere markant rolle i udviklingsarbejdet til erhvervslivet. CARE arbejder målrettet
med økonomisk inklusion og skabelsen af
arbejds-pladser som en drivkraft for at opnå
den. Derfor var det også glædeligt, at da
Danida i 2016 valgte at finansiere fem store
sam-arbejdsprojekter mellem NGO’er og
virksomheder, blev CARE Danmark en del af
to af dem. Sammen med den store biotekvirksomhed Chr. Hansen skal CARE Danmark

HANS KONGELIGE HØJHED
PRINS JOACHIM
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GENERALSEKRETÆR

NIELS TOFTE

Det budskab leder naturligt hen til CARE`s
sidste indspark til den politiske udvikling
om fremtidens udviklingspolitik: At meldingen om at Danmark markant vil sænke sin
indsats i verdens fattigste lande, er forkert.
CARE har fortsat stort fokus på at nå fattige
mennesker. Som et led i forberedelserne til

FORMAND

NÆSTFORMAND

KONSULENT OG
FOREDRAGSHOLDER

TIDLIGERE AMBASSADØR

CHRISTIAN S. NISSEN

BJARNE H. SØRENSEN

INGELISE
BOGASON
DIREKTØR

de nye forhandlinger med Danida i 2017 begyndte vi i 2016 at undersøge muligheden for
at udvide arbejdet i Vestafrika til et af verdens
fattigste lande, Mali, og i Asien at gå ind i Myanmar (Burma). Begge lande vil understrege
den fattigdomsprofil, som er vigtig for CARE
Danmark.

fastholde eksisterende. Det er i høj grad sket
via digitale platforme, men også i analog
form. CAREs storytellere er blevet klædt på til
i højere grad at fundraise og hverve medlemmer i forbindelse med arrangementer. Det
har været vanskeligt at fastholde niveauet i et
meget konkurrencepræget marked.

Ud over de mange aktiviteter, der var præget
af eller direkte relateret til hjemlige politiske
aktiviteter, havde vi i foråret fire danske
stjerne-kokke med i Tanzania. Turen var betalt
af måltidskassefirmaet Retnemt.dk, der til
gengæld fik spændende opskrifter. Resultatet
har været god synlighed i pressen, en indtægt
fra Retnemt.dk for hvert solgt måltid og nye
støtter og medlemmer. Samarbejdet betød
også, at CARE Danmark blev en del af Copenhagen Cooking & Food Festivals officielle
program i august og fik overskuddet fra årets
Top Dog Charity hotdog-konkurrence.

På programområdet blev der i efteråret sat
endnu en milepæl i samarbejdet med Arla.
Det skete i form af et stort rundbordsmøde
i Nigeria om samarbejdet mellem lokale
mælkebønder og mejerier. Med midler fra EUKommissionen har vi i 2016 også startet nye
projekter i Mozambique og Ghana. Endelig
har CARE Danmark taget de første skridt i
retning af at søge EU’s humanitære bevilling,
ECHO.

Ser man på fundraising, har CARE styrket
indsatsen for at hverve nye medlemmer og
ANETTE
FØLSGAARD

BESTYRELSESMEDLEM

SØREN
ENGBERG JENSEN
GYMNASIELÆRER

I det internationale samarbejde i CARE blev
det i 2016 besluttet at nedlægge klimanetværket PECCN, som CARE Danmark har styret. I stedet arbejdes der hen mod et samarbejde af mindre formel karakter. Videre

PETER
KRAGELUND

INSTITUTLEDER

CHARLOTTE
MÜNTER
DIREKTØR

ORLA GRØN
PEDERSEN

BESTYRELSESFORMAND

besluttede CARE International at igangsætte
arbejdet med at gøre CARE i Ægypten, Marokko, Indonesien og Sri Lanka til medlemmer af
CARE international.
Selvom 2016 har været et overgangsår, har
det også været et år, hvor der er blevet skabt
gode resultater. Det gælder både fundraising og nye og spændende partnerskaber
med store virksomheder og fonde. Endeligt
har CARE Danmark både skærpet strategien
og tilpasset organisationen i forhold til de
afgørende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Danida i 2017 og fremtidens
fundraising.
I nøgletal endte 2016 med en omsætning på
110 millioner kroner. Regnskabet for 2016
viser et positivt resultat på 5,9 millioner
kroner og en egenkapital på 14,5 millioner
kroner. Regnskabet er påvirket både af en
nedskrivning af egenkapitalen samt af indtægter fra arv.

ULLA
RÖTTGER
DIREKTØR
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REGNSKAB 2016

CARE Danmark havde i 2016 en samlet indtægt på 110 millioner kroner. Heraf kommer de 48 millioner kroner fra Danida, projektstøtte
fra EU og fra regeringerne i Storbritannien og Østrig samt bidrag fra
privatpersoner, virksomheder og fonde.
INDSAMLINGSAKTIVITETER
I 2016 indsamlede CARE Danmark i alt 31,4 millioner kroner, hvilket
udgjorde 28 procent af de samlede indtægter. Indtægterne ligger over
niveauet i 2015, hvilket dog skyldes 10 millioner kroner indtægtsført
fra en arv. Størstedelen af årets privatindsamling kommer fra faste
medlemmer og bidragydere, der samlet støttede med 15,6 millioner
kroner.

ÅRETS RESULTAT OG FORVENTNINGER TIL 2016
Regnskabet for 2016 viser et samlet overskud på 5,9 millioner
kroner, som primært skyldes indtægt i forbindelse med arv. Den
disponible egenkapital pr 31. december 2016 udgør 7 millioner kroner.
Egenkapitalen er pr. 1. januar 2016 og 2015 korrigeret grundet
manglende indregning af egenfinansiering i forbindelse med forbrug af
rammemidler samt ændret håndtering vedrørende beregning af
administrationsbidrag.

Administrationsprocenten er steget fra 11 procent i 2015 til 15
procent i 2016. Det skyldes primært et væsentligt fald i 2016
indtægter fra offentlige institutioner.

I 2016 modtog CARE Danmark indtægter fra fonde og virksomheder
på 2,7 millioner kroner. CARE Danmark var også i 2016 en del af
Danmarks Indsamling og modtog 3,1 millioner kroner til et projekt i
Laos, hvor etniske minoriteter kæmper mod klimaforandringer og sult.

CARE Danmark forventer i 2017 et negativt resultat på i alt 500.000
kroner. I forventet resultat for 2017 er der dog ikke budgetteret med
meromkostninger i forbindelse med generalsekretærskiftet i CARE
Danmark.

Antallet af medlemmer i CARE Danmark faldt fra 15.737 medlemmer
i 2015 til 12.698 medlemmer i 2016. Antallet af bidragydere faldt
fra 23.858 til 21.182. Faldet skyldes, at det er blevet vanskeligere at
hverve og fastholde nye medlemmer.

Rammebevillingen fra Danida i 2017 er på 38,6 millioner kroner. Det
positive samarbejde med EU og andre udenlandske institutionelle donorer forventes at fortsætte i 2017.

Trods et indtægts- og medlemsfald i 2016 opretholder CARE Danmark
et samlet højt niveau på indsamlingsresultatet, og det er fortsat et højt
prioriteret område.
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Korrigeret

Indtægter 2016

RESULTATOPGØRELSE
for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016
Formålsbestemte indtægter
Andre indtægter
Periodisering af formålsbestemte indtægter

Indtægter i alt

Udgifter

Anvendt af formålsbestemte midler
Anvendt af andre midler

Udgifter i alt

Årets resultat

Årets resultat er disponeret således:
Overført til disponibel kapital
Overført til kapitalkonto for formålsbestemt kapital

2016

2015

75.308
34.505

100.546
26.733

(t.kr.)

(t.kr.)

109.813

127.279

267

-16.588

110.080

110.691

73.881
30.274

82.850
29.049

104.155

111.899

5.925

-1.208

4.231
1.694

-2.316
1.108

Korrigeret

Udgifter 2016

BALANCE
per 31. december 2016

2016

2015

1.473
58.290

2.081
53.080

59.763

55.161

200
14.532

200
8.607

Egenkapital i alt

14.732

8.807

Gæld i alt

45.031

46.354

59.763

55.161

Aktiver

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

(t.kr.)

(t.kr.)

Passiver		
Egenkapital
Bunden kapital
Disponibel kapital

Se hele årsregnskabet på www.care.dk/regnskab

Passiver i alt

OM CARE

CARE DANMARK

CARE INTERNATIONAL

CARE Danmark arbejder med langsigtet udvikling i ti lande
i Afrika og Asien. Tilgangen til vores udviklingsarbejde er
ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, og derfor arbejder
CARE Danmark tæt sammen med de lokale samfund.

Globalt er CARE International en af verdens største
humanitære organisationer med programmer i 95 lande,
hvor vi i 2016 nåede ud med hjælp til mere end 80 millioner
fattige mennesker.

CARE Danmarks projekter bliver varetaget af lokalt ansatte,
der på internationalt plan udgør 97 procent af alle ansatte i
CARE. Dermed sikrer vi, at viden og erfaring forbliver lokalt,
også efter vores projekter er afsluttet.

CARE International består af 14 selvstændige organisationer i Danmark, USA, Canada, Tyskland, Australien, Frankrig,
Holland, Indien, Japan, Norge, Storbritannien, Thailand,
Peru og Østrig.

Vores projekter bliver ofte udført i tæt samarbejde med
lokale partnerorganisationer og NGO’er. Det styrker græsrødderne i vores projektlande, så den menige kvinde og
mand får en stærkere stemme, der kan råbe op over for
både myndigheder og store virksomheder. Det er med til at
sikre deres ret til mad, vand, jord, sundhed og indflydelse.

De enkelte organisationer arbejder med hver deres speciale inden for udvikling og nødhjælp, men i de enkelte
projektlande koordinerer CARE arbejdet tæt. Fælles for
CAREs udviklingsarbejde er kampen mod sult og fattigdom,
hvor vi støtter verdens udsatte mennesker til selv at kunne
forbedre deres eget og familiens liv.

Læs mere om CARE Danmarks arbejde på
www.care.dk/det-gor-vi
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NIGER
GHANA

UGAN

NDA

ORGANISATIONEN
CARE DANMARK

NEPAL
CAMBODJA
KENYA
TANZANIA
MOZAMBIQUE

CARE INTERNATIONAL MEDLEMMER
CARE INTERNATIONAL PROGRAMLANDE
CARE DANMARK PROGRAMLANDE

LAOS
VIETNAM

CARE Danmark blev oprettet i 1987 som en selvstændig
fond. Derfor har CARE Danmark en fondsbestyrelse, der
vælges af CARE Danmarks repræsentantskab.
CARE Danmark har en støtteforening, der repræsenterer
organisationens medlemmer.
Et programudvalg giver derudover faglig rådgivning og
sparring til programafdelingen i CARE Danmark.
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for CARE
Danmark.
Endeligt er en række frivillige tilknyttet CARE Danmark
som ambassadører og storytellers. De holder foredrag eller
stiller op for CARE i Danmark til events, i kampagner og
andre begivenheder.

Læs mere om CARE Danmarks organisation på
www.care.dk/organisationen
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CARE TAKKER
Institutionelle donorer

ADA – det østrigske udenrigsministerium, CISU – Civilsamfund i Udvikling, CCAFS – internationalt forskningsprogram
om klimaforandringer, landbrug og fødevaresikkerhed,
Danida – det danske udenrigsministerium, Europa Kommissionen, UKaid – det britiske udenrigsministerium.

Fonde

Bestseller Fonden, Augustinus Fonden, Dronning Margrethe
og Prins Henriks Fond, Nikolai og Felix Fonden, HesseRagles Fond, Snedkermester Axel Wichmann og fru Else
Wichmanns Fond, Konsul Grosserer Osvald, STGs Gavefond,
Svend Chr. Olesens familiefond, Margrethe og Johs. F. la
Cours Fond, Fonden af 17.12.1981.

Programudvalg

Bjarne H. Sørensen (formand), ambassadør
Thomas Augustinus, NRM Consultant
Jens Dragsted, docent dr.agro
Søren Mark Jensen, sektionsleder
Marianne Wiben Jensen, Afrika-programkoordinator
Søren Lund, lektor
Hans Paakjær, chefkonsulent
Ole Stage, chefkonsulent
Rasmus Hundsbæk Pedersen, postdoc
Anna Cecilie Tang Varnild-Jørgensen, konsulent og
projektleder
Lars Graudal, forskningschef
Elsebeth Tarp, konsulent

Støtteforeningens bestyrelse
Orla Grøn Pedersen (formand), bestyrelsesformand
Christian S. Nissen (næstformand), konsulent og
foredragsholder
Søren Engberg Jensen, adjunkt
Mathilde Elisabeth Merolli, webredaktør
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Ulla Röttger, direktør
Morten Søgaard, journalist
Marie Vestergaard Bjerre (suppleant), studerende
Christina Gadiel (suppleant), journalist
og foredragsholder

Ambassadører

Gorm Wisweh, kok og restaurantejer
Ditte Ingemann, kogebogsforfatter og blogger
Thomas Herman, tv-kok og kogebogsforfatter
Henrik Yde, kok og restaurantejer
Emilia van Hauen, sociolog
Jacob Holdt, fotograf
Marianne Kemp, filmproducent
Jan Lund, operasanger
Mikael Melbye, billedkunster og operainstruktør
Karen Mukupa, musiker
Kaspar Colling Nielsen, forfatter
Hans-Georg Møller, journalist
Louise Dorph-Petersen, designekspert
Flemming Pless, præst og regionspolitiker
Kirsten Vaupel, operasanger

CARE Danmarks
repræsentantskab
Formand

Søren Gade, MF, Venstre

Næstformand

Gunhild Lange Skovgaard, speciallæge

Kollektive medlemmer

Annelise Bastholm, overtandlæge, Tandlægernes Nye
Landsforening

Niels Dabelstein, chefrådgiver, Ingeniørforeningen i
Danmark
Eva Maria Olhoff, Dansk Kvindesamfund
Lise Warren Pedersen, repræsentant, DGI Danske
Gymnastik & Idrætsforeninger
Kirsten Holst Sørensen, formand, Jordbrugsakademikernes Forbund
Jens Ring, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Personlige medlemmer

Stig Andersen, direktør
Dorthe Arnoldi, direktør
Thomas Augustinus, adm. direktør
Kurt Bache, fhv. privatsekretær
Leo Bjørnskov, fhv. departementschef
Mariann Fischer Boel, fhv. fødevareminister og
EU-kommissær
Ingelise Bogason, direktør
Hans Henrik Brydensholt, landsdommer
Klaus Bustrup, fhv. adm. direktør
Jens N. Christiansen, direktør
Signe Marie Cold-Ravnkilde, ph.d. internationale
udviklingsstudier
Catharina Collet, fil.kand. i psykologi og sociologi
Sophie Vedel Dalgaard, PR- og marketingchef
Bjerne Ditlevsen, skovrider
Frans Dolberg, lektor
Jens Dragsted, docent dr. agro.
Pia Olsen Dyhr, MF, Socialistisk Folkeparti
Charlotte Dyremose, MF, Det Konservative Folkeparti
Henning Dyremose, fhv. adm. direktør
Jørgen Egelund, galleriejer
Flemming Frandsen, fhv. prorektor
Henriette Frandsen-Melau, HR underdirektør
Steen Frederiksen, rådgivende ingeniør
Søren Elkrog Friis, journalist

Anette Følsgaard, bestyrelsesmedlem
Steen Gade, MF, Socialistisk Folkeparti
Lars Graudal, rådgiver og forskningschef
Martine Cardel Gertsen, lektor
Susanne Grubb, oversætter
Henrik Grüttner, konsulent
Carl Gyllenhoff, tekstforfatter
Christian Gylstorff, markedsdirektør
Bahara Haghshenas, seniorkonsulent
Søren Haslund-Christensen, fhv. hofmarskal
Jan Hassing, forsker
Andreas Hastrup, land- og skovbruger
Per Holten-Andersen, rektor på CBS
Hanne Hübertz, konsulent
Aase Jensen, husmoder
Hans Jørgen Jensen, fhv. generaldirektør
Svend Kaare Jensen, ledende partner
Henrik Toft Jensen, lektor, cand.mag.
Marianne Wiben Jensen, Afrika-programkoordinator
Søren Engberg Jensen, gymnasielærer
Søren Mark Jensen, sektionsleder
Jørn Jespersen, konsulent
Christian Juhl, MF, Enhedslisten
Ole M. Jung, fhv. direktør
Anne-Lise Klausen, partner
Henning Klestrup, direktør
Niels Elers Koch, direktør, professor
Peter Kragelund, institutleder, lektor, ph.d.
Susanne Larsen, fhv. adm. direktør
Torben Dalby Larsen,chefredaktør
Karen Lauterbach, assisterende professor
Henning Lehmann, professor, dr.phil.
Peter Buch Lorentzen, erhvervsrådgiver
Christian Lund, forsker og professor
Søren Lund, lektor
Mogens Lykketoft, MF, Socialdemokratiet

Henrik Secher Marcussen, professor
Birgit Meister, redaktør
Charlotte Münter, direktør
Kjeld Møllgård, professor, med.dr.
Christian S. Nissen, konsulent og foredragsholder
Per Nørhaven, direktør
Orla Grøn Pedersen, bestyrelsesformand
Rasmus Hundsbæk Pedersen, Post doc
Bitten Petersen, husmoder
J.C. Briand Petersen, statsskovrider
Ellen Lindskov Plesner, fhv. overlærer
Hans Paakjær, chefkonsulent
Michael Schultz Rasmussen, projektchef
Mogens Munk Rasmussen, fhv. koncernchef
Karin Riis-Jørgensen, cand.jur
Ulla Röttger, direktør
Anders Samuelsen, Udenrigsminister, Liberal Alliance
Ulla Sandbæk, MF, Alternativet
Hans-Otto Sano, leder af forskningsafdeling
Bent Schmidt-Nielsen, fhv. rektor
Carsten Smith-Hall, lektor
Ole Stage, chefkonsulent
Brian Sønderby Sundstrup, seniorrådgiver
Morten Søgaard, cand.scient.soc.
Bjarne H. Sørensen, fhv. ambassadør
Steen Uhrskov, fhv. direktør
Anna Cecilie Tang Varnild-Jørgensen, konsulent og
projektleder
Jens Vestgaard, afdelingsleder
Anna Vinding, kommunikationschef
Nicolai Wammen, forsvarsminister
Christian Wedell-Neergaard, godsejer
Lars Øgaard, direktør

CARE Danmark Prisen

CARE Danmark Prisen uddeles hvert år for at give ’lidt
tilbage’ til de mennesker, der yder en ekstraordinær indsats
for at støtte CARE Danmarks arbejde.
Per Vers modtog prisen for sit arbejde med titelsangen til
Børnenes U-landskalender. CARE Danmark hædrer ordsmeden for sin evne til at sætte fokus på både forskelle og
ligheder mellem det at være barn i henholdsvis Danmark og
på toppen af Himalaya-bjergene i Nepal.
Sammen med CARE Danmark og DRs BørneKor fik Per
Vers sidste efterår tusindvis af danske børn til at synge
med på nummeret ”På Toppen”, der beskriver danske
Karl og nepalesiske Komals hverdag. Nummeret er
skrevet til Børnenes U-landskalender 2015, hvor
overskuddet går til Himalayas Glemte Børn. Et
projekt som sikrer børn i Nepals fjerneste egne
bedre uddannelse og sundere mad.
”Det er fuldstændig fantastisk at få en pris for
samarbejdet med CARE Danmark. Det som slog
mig, da jeg blev præsenteret for historier fra Nepal,
billeder og videoer var, at dér kæmper børnene for
at gå i skole. Herhjemme kæmper de for at få fri,”
siger Per Vers.

Udvalgte virksomheder, der har
samarbejdet med CARE i 2016:
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CARE Danmark
Jemtelandsgade 1
2300 København S
Tlf: + 45 35 200 100
E-mail: care@care.dk

12
Årsberetning 2016

www.care.dk
www.facebook.com/caredanmark

