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CARE International nåede i 2015 ud til 
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AF VERDENS FATTIGSTE MENNESKER

65

LANDE

GENNEM

95
PROJEKTER I
890



JO FØR
JO BEDRE

| Foto: ©CARE Danmark – Linne Brade | 

95

Internationalt er CARE en af verdens største humanitære 
organisationer. I 2015 hjalp CARE International mere end 
65 millioner mennesker i 95 lande. Herhjemme i CARE 
Danmark arbejder vi målrettet med langsigtede projekter 
i ni lande. 

Vi hjælper verdens fattigste familier med at skaffe mad 
på bordet og arbejde sig ud af fattigdom. Mange steder 
i udviklingslandene er småbønder hårdt ramt af foran-
dringerne i vores klima. Det betyder desværre, at den 
enkelte bonde har svært ved at producere mad nok til sig 
selv og sin familie. 

Sammen med lokale organisationer støtter CARE  
Danmark de udsatte bønder i udviklingslandene. Med 
uddannelse og viden ruster vi fattige småbønder til selv 
at tage kampen op. Vi fokuserer på hjælp til selvhjælp, 
fordi det både sparer liv, lidelse og penge. 

CARE Danmark sætter ind, før katastrofen rammer, og 
sammen med fattige mennesker skaber vi løsninger, der 
holder – både i dag og langt ud i fremtiden. Det er derfor, 
vi i CARE Danmark siger: Jo før, jo bedre.
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BESTYRELSENS
BERETNING 2015

Igennem 2015 har CARE Danmarks arbejde 
været præget af tre store emner: Klimaet, 
de historiske nedskæringer på udviklingsbi-
standen og Nepal. 
 
CARE Danmark har gennem hele 2015 delta-
get aktivt i den politiske debat som fortaler for 
de millioner af mennesker i udviklingslandene, 
som rammes hårdest af klimaforandringerne. 
Som en del af det arbejde har CARE Dan-
mark haft succes med at engagere flere end 
12.000 danskere i en national underskrift-
indsamling, som krævede politisk handling og 
en ambitiøs klimaaftale med særligt fokus på 
verdens fattigste. Den politiske indsats op til 
og under selve klimatopmødet i Paris betød, 
at vi fik stor synlighed i pressen, og at vi var 
med til at påvirke politikere og organisationer 
før og undervejs i klimatopmødet.
 
Det lykkedes CARE Danmark at kæde klima-
dagsordenen sammen med den langsigtede 

udviklingsindsats og den aktuelle flygtninge-
situation. Det skete ikke mindst på en stor 
konference i Landstingssalen på Christians-
borg i oktober, hvor både politikere, deltagere 
og pressen fik ny viden om klimaflygtninge. 
 
2015 blev året, hvor regeringen iværksatte en 
historisk nedskæring på udviklingsbistanden 
på 25 procent for de organisationer, der mod-
tager rammemidler til udviklingsarbejdet.  
 
”Det er en sort dag for det gode og anerkend-
te udviklingsarbejde, danske organisationer 
som CARE Danmark udfører i fattige lande,” 
skrev generalsekretær i CARE Danmark Niels 
Tofte i et af de mange debatindlæg, som både 
drøftelsen af finanslov 2016 og den endelige 
besparelse på CARE Danmarks budget på 
knap 10 millioner kroner gav anledning til. 
 
Det gode samarbejde med DANIDA er fortsat 
i 2015. Samtidig fortsatte CARE Danmark 

arbejdet med at satse på andre donorer end 
Danida. Blandt andet havde CARE Danmark 
succes med at blive valgt til at udføre en 
række projekter for EU – ligesom den britiske 
statslige hjælpeorganisation DFID forlængede 
samarbejdet om CAREs store afrikanske  
klimatilpasningsprojekt ALP.
 
Den målrettede indsats for at gøre CARE Dan-
mark mindre afhængig af statslige, danske 
midler viste sig efter regeringsskiftet i 2015 
at være både strategisk rigtig og et udtryk for 
rettidig omhu. 
 
I den forbindelse er det også vigtigt at rette en 
tak til de mange mennesker, der støtter CARE 
Danmark gennem bidrag eller medlemskab – 
og som udgør en vigtig del af grundlaget for 
vores arbejde.
 
Endelig har Nepal spillet en fremtrædende 
rolle i CARE Danmarks aktiviteter. Den 25. 
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april blev landet ramt at det værste jordskælv 
i over 80 år. Over 600.000 hjem blev ødelagt 
og godt 9.000 nepalesere mistede livet.

”Det er det mest skræmmende, jeg har  
oplevet. Man er fuldstændig magtesløs,” 
sagde CARE Danmarks udsendte rådgiver 
Søren Engberg Jensen umiddelbart efter 
jordskælvet. Helt ekstraordinært deltog CARE 
Danmark i det humanitære hjælpearbejde.
 
Også på anden vis spillede Nepal en central 
rolle i årets arbejde, fordi overskuddet fra 
Børnenes U-landskalender 2015 gik til CARE 
Danmarks projekt med Himalayas glemte 
børn. Ud over de programmer, DR med hjælp 
fra CARE Danmark producerede fra området, 
nåede CARE Danmarks storytellere i novem-
ber og december ud til 17.000 børn i skoler 
over hele landet. 
 
H.K.H. Prins Joachim præsenterede sammen 

med rapperen Pers Vers og DR Ultra-værten 
Joakim Ingversen årets U-landskalender. 
Lanceringen og de 170 skoleforedrag førte til 
en massiv presseomtale af CARE Danmark. 
 
I 2015 har vi investeret mange ressourcer i at 
etablere samarbejder med danske fonde og 
virksomheder. Vi har taget hul på samarbej-
det med Bestseller Fonden om et projekt, der 
skal skabe arbejdspladser og indtægt til unge 
i Kenya. Samtidig fortsætter samarbejdet med 
Coop og Arla om at udvikle bæredygtige for-
retningsmodeller og partnerskaber i Afrika.  
 
Set i lyset af regeringens markante ned-
skæring og omlægning af det langsigtede 
fokus på udvikling og fattigdomsbekæmpelse 
kan vi ved udgangen af 2015 sige, at det  
fremadrettet bliver endnu mere nødvendigt at 
positionere CARE Danmark som en organisa-
tion, der naturligt optræder i samarbejde og 
dialog med både erhvervsorganisationer og 

virksomheder. Lige som det bliver nødvendigt 
fortsat at søge nye finansieringsmuligheder 
både i nye former for partnerskaber og uden 
for Danmarks grænser.
 
Samarbejdet med virksomheder og fonde og 
den nye finansiering skal og kan ske uden 
på noget tidspunkt at miste det fokus, der er  
afgørende for CARE Danmark: At ruste fattige 
mennesker i udviklingslande til selv at skabe 
sig et bedre liv. 
 
I 2015 havde CARE Danmark en omsæt-
ning på 128 millioner kroner. Det er den 
største omsætning siden CARE Danmark blev 
oprettet i 1987. 
 
Regnskabet for 2015 viser et positivt resul-
tat på 1,1 millioner kroner og en ubunden 
egenkapital på 12,9 millioner kroner. Trods 
nedskæringer i offentlige midler og et presset 
indsamlingsmarked er det således lykkedes 
at opnå et tilfredsstillende resultat.
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RÖTTGER
DIREKTØR
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KRAGELUND
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REGNSKAB 2015

CARE Danmark havde i 2015 en omsætning på 128 millioner  
kroner. Den største omsætning siden CARE Danmark blev oprettet 
i 1987. Heraf kommer de 48 millioner kroner fra CARE Danmarks  
rammeaftale med Danida. CARE Danmark fik derudover projektstøtte 
fra EU og fra regeringerne i Storbritannien og Østrig. Hertil kom 
væsentlige bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde.

INDSAMLINGSAKTIVITETER
I 2015 indsamlede CARE Danmark i alt 22,5 millioner kroner fra  
privatpersoner, virksomheder og fonde, hvilket udgjorde 18 procent af 
de samlede indtægter. Indtægterne fra privatpersoner, virksomheder 
og fonde ligger lavere end niveauet i 2014. Det skyldes, at CARE  
Danmark i 2014 modtog en stor arv. 

Størstedelen af årets privatindsamling kommer fortsat fra faste 
bidragydere og støttemedlemmer med 16,1 millioner kroner – 4,4 
millioner kroner af dem kom fra medlemskontingent. I 2014 havde 
CARE Danmark 13.745 støttemedlemmer, mens antallet i 2015 steg 
til 15.737. Antallet af bidragydere faldt fra 24.831 i 2014 til 23.858 
i 2015. Faldet skyldes at aktiviteter til hvervning af nye bidragydere 
blev nedprioriteret i forhold til hvervning af medlemmer. 

Samarbejde med virksomheder er en væsentlig del af CARE  
Danmarks indsamlingsstrategi. CARE Danmarks strategiske part-
nerskab med Coop i Kenya fortsatte i 2015. Samarbejdet med Coop  
omkring Velgørenhedsknappen på pantautomaterne i Coops super-
markeder blev forlænget med 4 måneder ind i 2015 og indbragte cirka 
1 million kroner. 

CARE Danmark var også i 2015 med i Danmarks Indsamling, som 
indsamlede 100 millioner kroner. CARE Danmarks andel af midlerne 
var 3,5 millioner kroner. De penge går til et projekt, som kæmper mod 
krænkelser af rettigheder i forbindelse med minedrift i Ghana.

CARE Danmark opretholder et samlet højt niveau på indsamlings- 
resultatet i 2015. CARE Danmark oplever dog i lighed med andre  
organisationer et øget fald i både antallet af bidragydere og dona-
tionernes størrelse. Bestyrelsen og den daglige ledelse arbejder på at 
forbedre situationen. En stabil opbakning og støtte fra private er helt 
central for CARE Danmarks arbejde og fremtid.
 
ÅRETS RESULTAT OG FORVENTNINGER TIL 2016
Det afsluttende regnskab for 2015 viser et samlet overskud på 1,1 
millioner kroner. Per 31. december 2015 udgør den frie egenkapital 
12,9 millioner kroner. Årets resultat er fortsat tilfredsstillende i forhold 
til CARE Danmarks langsigtede mål om opbygning af egenkapitalen.

Administrationsprocenten er faldet fra 12 procent i 2014 til 11  
procent i 2015. Det skyldes en stigning i de samlede indtægter fra 
offentlige institutioner. 

CARE Danmark forventer i 2016 et negativt resultat på i alt 228.000 
kroner. Rammebevillingen med Danida var i 2015 på 48 millioner 
kroner, men efter regeringens historiske nedskæring på udviklings-
bistanden er rammebevillingen i 2016 nedjusteret til 38,4 millioner 
kroner. Til gengæld forventes det positive samarbejde med EU og  
andre udenlandske institutionelle donorer at fortsætte i 2016.
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  2015
(t.kr.)

2014
(t.kr.)

      
Formålsbestemte indtægter
Andre indtægter

Periodisering af formålsbestemte indtægter

Indtægter i alt

100.546
27.386

127.932

-14.940

112.992

86.647
36.195

122.842

6.972

129.814

Udgifter 
Anvendt af formålsbestemte midler
Anvendt af andre midler

Udgifter i alt

84.580
27.319

111.899

96.943
27.621

124.564

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

   1.093  

  67
 1.026

5.250  

  8.574
 -3.324

  2015
(t.kr.)

2014
(t.kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

2.081
53.080

  55.161

2.612
36.122

  38.734

Passiver  
Egenkapital

Bunden kapital
Disponibel kapital

Egenkapital i alt
 

200
18.246

18.446

200
17.153

17.353

Gæld i alt 

Passiver i alt
36.715

55.161

   

21.381

38.734

BALANCE
per 31. december 2015

RESULTATOPGØRELSE
for perioden 1. januar 2015-31. december 2015

Se hele årsregnskabet på www.care.dk/regnskab  
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CARE INTERNATIONAL PROGRAMLANDE
CARE DANMARK PROGRAMLANDE

CARE INTERNATIONAL MEDLEMMER

NIGER

GHANA
UGANDA

OM CARE 

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

CARE DANMARK
 
CARE Danmark arbejder med langsigtet udvikling i ni 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. 

CARE Danmarks projekter bliver varetaget af lokalt ansatte, 
der på internationalt plan udgør 97 procent af alle ansatte i 
CARE. Dermed sikrer vi en bæredygtig og effektiv drift, der 
er solidt forankret i lokalområderne.

Derudover arbejder CARE Danmark sammen med lokale 
partnerorganisationer og NGO’er. Det styrker græsrødderne 
i vores projektlande, så den menige 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.

CARE INTERNATIONAL
 
På globalt plan er CARE International en af verdens største 
humanitære organisationer med programmer i 95 lande, 
der i 2015 nåede ud med hjælp til mere end 65 millioner 
mennesker. 

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

De enkelte organisationer arbejder selvstændigt med hver 
deres speciale inden for udvikling og nødhjælp, men i de 
enkelte projektlande koordinerer CARE arbejdet tæt.

Kernen i CAREs udviklingsprogrammer er at bekæmpe  
fattigdom og støtte verdens udsatte mennesker til selv at 
kunne forbedre deres eget og familiens liv.
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CARE INTERNATIONAL PROGRAMLANDE
CARE DANMARK PROGRAMLANDE

CARE INTERNATIONAL MEDLEMMER

UGANDA
TANZANIA

MOZAMBIQUE

NEPAL

VIETNAM

KENYA

LAOS

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

CARE DANMARK
STRUKTUR

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. 
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Institutionelle donorer
ADA – det østrigske udenrigsministerium, CISU – Civilsam-
fund i Udvikling, CCAFS – internationalt forskningsprogram 
om klimaforandringer, landbrug og fødevaresikkerhed, 
Danida – det danske udenrigsministerium, Europa Kom-
missionen, Finida – det finske udenrigsministerium, UKaid 
– det britiske udenrigsministerium.

Fonde
Bestseller Fonden, Snedkermester Axel Wichmann og 
fru Else Wichmanns Fond, Dronning Margrethe og Prins 
Henriks Fond, Hesse-Ragles Fond, Konsul Grosserer Osvald 
Christensens Mindefond, STGs Gavefond og Toyota-Fonden

Projektudvalg
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

Erhvervsudvalg
Catharina Collet (formand), fil.kand. i psykologi og sociologi
Peter Buch Lorentzen, erhvervsrådgiver
Orla Grøn Pedersen, bestyrelsesformand
Ulla Röttger, direktør

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

Ambassadører 
Susanne Engelstoft, forfatter
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
Anette Reenberg, professor

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, Jordbrugs-
akademikernes Forbund
Johannes Østergaard, chefkonsulent/manager, 
Landbrug & Fødevarer

Personlige medlemmer
Stig Andersen, direktør
Dorthe Arnoldi, direktør
Thomas Augustinus, adm. direktør
Leo Bjørnskov, fhv. departementschef
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
Mariann Fischer Boel, fhv. fødevareminister og
EU-kommissær

CARE TAKKER 
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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
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, Africa Programme Coordinator
Søren Mark Jensen, sektionsleder
Jørn Jespersen, konsulent
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
Karsten Lauritzen, MF, Venstre
Karen Lauterbach, assisterende professor
Henning Lehmann, professor, dr.phil.
Peter Buch Lorentzen, erhvervsrådgiver
Christian Lund, forsker og professor

Søren Lund, lektor
Mogens Lykketoft, Folketingets formand
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
Helle Munk Ravnborg, seniorforsker
Karin Riis-Jørgensen, cand.jur
Ulla Röttger, direktør
Anders Samuelsen, MF, Liberal Alliance
Hans-Otto Sano, leder af forskningsafdeling
Bent Schmidt-Nielsen, fhv. rektor
Gunhild Lange Skovgaard, speciallæge
Carsten Smith-Hall, lektor
Ole Stage, chefkonsulent
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. 

I 2015 modtog Jacob Holdt prisen for sine mange års 
engagement i CARE Danmarks arbejde med at forbedre 
vilkårene for verdens fattigste mennesker i Afrika og Asien. 

Jacob Holdt havde egentlig ikke tænkt sig at arbejde  
frivilligt for nogen organisation. Men det blev der vendt 
op og ned på i 1991, da han rejste til Bolivia med CARE 
Danmark for at fotografere. Jacob Holdt har været 
ambassadør for CARE Danmark lige siden:

”Jeg måler udviklingsarbejde på de blikke som men-
neskerne sender mig, og når jeg rejser med CARE 
Danmark stråler deres øjne af glæde,” sagde Jacob 
Holdt, da han fik overrakt CARE Danmark Prisen.

Med sit kamera i hånden har Jacob Holdt 
besøgt flere af CARE Danmarks nuværende 
og tidligere programlande. Ud over Bolivia har 
han blandt andet rejst med sit kamera og CARE 
Danmark i Nepal, Uganda og Vietnam.

Udvalgte virksomheder, der har 
samarbejdet med CARE i 2015:
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Jemtelandsgade 1
2300 København S

Tlf: + 45 35 200 100 
E-mail: care@care.dk 

CARE Danmark 

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


