Årsberetning 2020
I 2020 gjorde CARE en forskel for 92 millioner mennesker
i 104 lande gennem 1349 projekter.

CARE skaber global forandring
Hos CARE Danmark arbejder vi for en grøn og retfærdig verden. Med klimatilpasning, uddannelse, akut nødhjælp og hjælp
til selvhjælp er vi til stede både før, under og efter katastrofen
og støtter verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker i at
skabe sig et godt og værdigt liv.
Vi arbejder tæt sammen med lokalsamfund verden over,
så vi opnår en præcis og konkret forståelse af de mange måder,
klimakrisen påvirker mennesker og natur. Og vi samler de mest
nytænkende aktører fra alle dele af samfundet i innovative partnerskaber for sammen at finde nye løsninger på klimaudfordringerne.
I samarbejde med civilsamfund, virksomheder, organisationer og myndigheder udvikler vi projekter, der skaber varig forandring for de mennesker, der lever i klimakrisens brændpunkter.
Vores projekter sigter efter at gentænke traditionel udviklingshjælp med bæredygtige løsninger, som kan bredes ud og
skabe forandring langt ud over det lokalsamfund, de er skabt
sammen med.

Bestyrelsens beretning 2020
2020 var på mange måder et atypisk og
sjældent udfordrende år, hvor coronapandemien ramte og tvang ikke kun samfund eller
lande, men hele verden i knæ. Coronavirus
har, på både godt og ondt, sat en ny global
dagsorden.

og kvinder, og vi fortsætter ufortrødent det
arbejde.
2020 blev også brugt på at revidere
CAREs Code of Conduct, styrke den interne
struktur omkring modtagelsen og behandling af klager og ikke mindst afholde træning,

Men selvom vi alle er blevet berørt, har

herunder af bestyrelsen, så organisationen

coronakrisen ramt nogle særligt hårdt. Ver-

står styrket i sin håndtering af eventuelle

dens i forvejen mest udsatte mennesker op-

overgreb og seksuelle krænkelser.

lever nemlig nu en dobbelt sårbarhed, hvor
kampen for at overkomme sult og fattigdom
nu står overfor hele to akutte udfordringer;
klimakrisen og coronakrisen.

CARE Danmarks programaktiviteter i
2020 blev naturligt påvirket af coronapandemien, hvorfor sammenlagt 10 millioner
kroner, blev om re-allokeret til COVID-19

Klimakrisen kan ikke sættes på pause,

respons. Grundet COVID-19 står program-

ej heller af pandemier. Klimaforandringernes

landene overfor en kompleks krise præget

konsekvenser fortsætter med at øge sult og

af både sundhedsudfordringer, sociale og

fattigdom, fjerne indtægtsgrundlag og udvi-

beskæftigelsesmæssige

ske fremtidsudsigter og tvinger millioner af

tiltagende kønsbaseret vold. Udenrigsmini-

mennesker til at flygte fra hus og hjem. I 2019

steriets fleksibilitet i anvendelsen af midler-

blev 24 millioner mennesker på verdensplan

ne har været en forudsætning for, at CARE

tvunget til at flygte fra klima og ekstremt

kunne omlægge dele af aktiviteterne til at

vejr (IDMC). En tendens, der desværre teg-

respondere på coronapandemien.

ner sig for de seneste fem år, og som ikke
ser ud til at ændre sig positivt i fremtiden.
Tværtimod er fremtidsudsigterne dystre, og
Verdensbanken og FN anslår, at vi i 2050 kan
se frem mod en verden, hvor der anslået er
mellem 140 og 200 millioner klimaflygtninge
på verdensplan.
Der er som aldrig før brug for en samlet global indsats for at skabe en stabil, grøn
og retfærdig verden for alle. Det bekræfter
os atter i både vigtigheden og rigtigheden i
tilbage i 2018 at omlægge CARE Danmarks
strategiske fokus til at sikre et værdigt liv for
verdens mest klimudsatte mennesker, herunder med et stærkt fokus på særligt piger

udfordringer

samt

På trods af pandemien er det lykkes at
nå i alt 1.345.314 mennesker med vores projekter. Dette er højere end målet og skyldes
blandt andet projektet PROGRES i Niger, der
kom 102.606 mennesker til gavn.
I løbet af året har vi også tiltrukket finansiering til en række nye projekter, heriblandt innovationsprojektet Innovating the
Cashew Value Chain in Tanzania, som er et
samarbejde med den danske virksomhed
Outgrowers og Agriculture Marketing Cooperative Society (AMCOS), en lokal partner
i Tanzania.

Vi har i 2020 også øget vores fokus

afspejle visionerne i vores strategi, nu også

på Sahel-regionen, både i form af strategi-

formidler vores arbejde og innovative løs-

ske aktiviteter og nye projektmidler i Bur-

ninger for verdens mest klimaudsatte på en

kina Faso, Mali og Niger. Vi fik godkendt to

mere engagerende måde.

Danida-projektbevillinger i Sahel, til hhv. et
regionalt projekt og et projekt i Niger under Green Jobs-puljen. Samtidig fik vi midler fra EU’s Trustfund til aktiviteter med
fokus på nexus og det humanitære. CARE
Danmark var desuden medarrangør af en
Sahel-konference, som var med til at skabe fokus på Sahel og udfordringerne i regionen. I løbet af 2020 har vi også medvirket til
oprettelsen af et nyt CARE-kontor i Burkina
Faso samt et projektkontor i Gao i Mali.

I et år præget af COVID-19 har vi fulgt
økonomien tæt. Midtvejs i året nedjusterede vi forventningerne til årets resultat på
de ubundne midler til i alt t. kr. 170. Vi afsluttede dog året med et positivt overskud
på de ubundne midler på i alt t. kr. 1.294.
Resultatet er derfor særdeles tilfredsstillende og betyder samtidig, at vi kan styrke organisationens frie egenkapital. Årsagerne til
det positive resultat skal først og fremmest
findes ved en markant stigning i indtægter

Coronapandemien gjorde, at flere af de

fra fonde og de institutionelle donorer, og

for CARE Danmark store begivenheder som

særligt har vi oplevet en væsentlig stigning i

eksempelvis Folkemødet og det internatio-

EU’s andel af den samlet omsætning.

nale klimatopmøde COP26 blev aflyst. Ressourcerne blev i stedet brugt til blandt andet
en fundraisingkampagne til CARE’s internationale Corona-respons, ligesom CARE Danmark var initiativtager til et succesfuldt og
velbesøgt webinar, hvor vi sammen med bl.a.
udenrigsministeren og Red Barnet satte fokus på, hvordan Danmark under Corona-krisen på forskellig vis ydede hjælp og støtte
til verdens fattigste og mest udsatte lande.
CARE Danmark bidrog også aktivt gennem
året til debatten om behovet for fokus på og
samtænkning af klimaindsatser i det danske
udviklingsarbejde.
Året igennem satte CARE Danmark også
via egne kanaler løbende fokus på særligt de
nye, innovative løsninger, og eksempelvis
kommunikationen om mobile køkkenhaver, der får grøn salat til at gro i den golde,
sandede ørken i Sahel, blev mødt med stor
opbakning fra medlemmer og støtter.
I efteråret 2020 kunne vi også løfte sløret for vores nye hjemmeside, der, udover at

Vi er gennem 2020 løbende blevet bekræftet i strategiens fortsatte relevans og
nødvendighed, og de mange vigtige erfaringer fra året afspejles i arbejdsplanerne for
2021, hvor vi skærper vores strategiske fokus
med nye tiltag og desuden vil ruste organisationen yderligere til at kunne føre strategien
ud i livet.
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Regnskab 2020
CARE Danmark havde i 2020 en samlet indtægt på 144 millioner kroner, hvoraf
størstedelen kommer fra Danida og EU samt
bidrag fra privatpersoner og fonde.

Indsamlingsaktiviteter
alt 21 millioner kroner fra private personer,
virksomheder og fonde, hvilket udgjorde 15
procent af de samlede indtægter. De indsamlede midler i 2020 er lidt højere end sammenholdt med 2019. Det skyldes primært, at
der i 2020 har været flere indtægter fra fonde. Modsat har CARE Danmark i 2020 haft et
fald på 8,5 % i indtægter fra medlemmer og
bidragydere i forhold til 2019. Målsætningen
om at øge antallet af støtter er derfor ikke
blevet realiseret. En del kan tilskrives, at
planlagte aktiviteter ikke har kunnet lade sig
gøre grundet COVID-19 relaterede begrænsninger og aflysninger.
Størstedelen af årets privatindsamling
kommer fortsat fra faste medlemmer og bidragydere, der samlet støttede med 12,2 millioner kroner.

Administrationsprocenten

er

faldet

markant fra 12,8 procent i 2019 til 10 procent
fra offentlige institutioner er steget mere end
27 millioner kroner i forhold til 2019.
CARE Danmark budgetterer i 2021 med
at kunne holde omsætningen på samme høje
niveau som i 2020 og forventer et overskud
på t. kr. 700. CARE Danmark vedtog i december 2018 en ny strategi, som skal øge omsætningen markant frem mod 2025 til i alt 200
millioner kroner. Vi er således med resultatet for 2020 godt på vej mod de 200 millioner kroner. Det er målsætningen at have en
ubunden egenkapital med udgangen af 2025
på i alt 10 millioner kroner.
Den

Strategiske

Partnerskabsaftale

med Danida var i 2020 på 54 millioner kroner. Vi har i 2020 fået løftet omsætningen
særligt fra EU væsentligt, hvilket betyder, at
EU’s andel af samlet omsætning næsten er
på størrelse med Danidas andel. Vi forventer

Vi var også i 2020 en del af Danmarks Indsamling, der samler ind til huprojekter

5 millioner kroner.

i 2020. Det skyldes primært, at indtægterne

I 2020 indsamlede CARE Danmark i

manitære

egenkapital pr 31. december 2020 udgør i alt

i

udviklingslande.

CAREs andel var i 2020 på 2,4 millioner
kroner til et projekt i Myanmar, der støtter fattige familier, så de bliver i stand til
at modstå klimaforandringer og konflikter.

i 2021 en tilsvarende vækst i midler fra EU
samt nye midler til det humanitære område. I 2021 forventes etablering af nye partnerskaber med virksomheder og fonde i tæt
samarbejde omkring implementering af vores innovative aktiviteter og projekter.
CARE Danmark ser frem mod 2021 med
store forventninger hvad angår omstillingen

Årets resultat og forventninger til 2021
Årets resultat blev et overskud på de
ubundne midler på i alt t. kr. 1.294 mod et
oprindeligt budgetteret overskud på i alt t.
kr. 510. Resultatet på de ubundne midler er
derfor i et år med COVID-19 særdeles tilfredsstillende og betyder, at den disponible

af vores arbejde og vores organisation i lyset
af den nye strategiske retning. Vi forventer
et positivt økonomisk resultat med et overskud på t. kr. 700 til den videre opbygning af
vores ubundne egenkapital. Ambitionen om
en bedre økonomi på længere sigt er høj, og
sekretariatet vil fortsætte med at styre økonomien stramt og målrettet i 2021.

Resultatopgørelse 2020
for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020

2020 (t.kr.)

2019 (t.kr.)

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

110.121

99.063

ANDRE INDTÆGTER

22.031

22.788

INDTÆGTER I ALT

132.152

121.851

108.817

101.153

ANVENDT AF FORMÅLSBESTEMTE
MIDLER

20.737

21.935

129.554

123.088

Årets resultat er disponeret således:

2.598

1.237

Overført til disponibel kapital

1.294

853

1.304

-2.090

ANVENDT AF ANDRE MIDLER
UDGIFTER I ALT

ÅRETS RESULTAT

Overført til kapitalkonto for
formålsbestemt kapital

15% Private bidrag og gaver

37% Danida SPA

5% Øvrige

4% Danida enkelt projekter
39% EU

Balance 2020
pr. 31. december 2020

AKTIVER

2020 (t.kr.)

ANLÆGSAKTIVER
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
AKTIVER I ALT

2019 (t.kr.)

965

1.136

50.266

31.447

51.231

32.583

PASSIVER
EGENKAPITAL
Bunden kapital
Disponibel kapital

426

426

10.521

7.923

EGENKAPITAL I ALT

10.947

8.349

GÆLD I ALT

40.284

24.234

51.231

32.583

PASSIVER I ALT

1% Vietnam
4% Nepal
10% Administration
31% Uganda

2% Kommunikation
og engagement
2% Globale aktiviteter
3% Myanmar

8% Tanzania
og Kenya

14% Niger

5% Bangladesh

5% Mail og Burkina Faso
5% Ghana
3% Mozambique
7% Laos

Organisationen CARE Danmark
CARE DANMARK
Som en del af CARE International, en af verdens største humanitære
organisationer, har CARE Danmark i mere end 30 år arbejdet med langsigtet
udviklingshjælp i verdens mest udsatte lande og skabt fremskridt for millioner af mennesker. I dag er vi til stede i 14 lande i Afrika og Asien, der hver
især kæmper med udfordringer relateret til fattigdom og klimaforandringer,
som medfører lange tørkeperioder, oversvømmelser og voldsomme storme.
Sammen med civilsamfund, virksomheder og eksperter skaber vi bæredygtige og innovative løsninger, der styrker verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker. Med ny teknologi, uddannelse og viden ruster vi verdens
mest udsatte til selv at tackle klimaforandringerne.

CARE INTERNATIONAL
På globalt plan er CARE International en af de største humanitære organisationer, der arbejder i 104 lande verden over. I 2020 nåede CARE ud til
mere end 92 millioner mennesker gennem 1349 projekter. CARE International består af 14 selvstændige organisationer i Danmark, USA, Canada, Tyskland, Australien, Frankrig, Holland, Indien, Japan, Norge, Storbritannien,
Thailand, Peru og Østrig. 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, at alle
vores projekter styrker verdens mest udsatte mennesker til selv at kunne
forbedre deres eget liv.

OM CARE DANMARK
CARE Danmark blev oprettet i 1987 som en selvstændig fond. Derfor
har CARE Danmark en fondsbestyrelse, der vælges af et 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 som ambassadører og storytellers. De holder foredrag eller stiller op
for CARE Danmark til events, i kampagner og andre begivenheder.

CARE Danmark takker
Institutionelle donorer

Ambassadører

ADA – Det østrigske udenrigsministerium

Erik Albrechtsen, foredragsholder

CISU – Civilsamfund i Udvikling

Kaspar Colling Nielsen, forfatter

DERF – Danish Emergency Relief Fund

Jacob Holdt, fotograf

CCAFS - Research on Climate Change, Ag-

Thomas Herman, tv-kok og kogebogsforfatter

riculture and Food Security

Emilia van Hauen, sociolog

DANIDA – Det danske udenrigsministerium

Ditte Ingemann, kogebogsforfatter og blogger

Europa Kommissionen

Ann Eleonora Jørgensen, skuespiller

Innovasjon Norge

Marianne Kemp, filmproducent
Jan Lund, operasanger

Fonde
Augustinus Fonden
Erik Thunes Legat af 1984
Novo Nordisk Fonden
FAHU fonden
Hesse-Ragles Fonden
Tuborgfondet

Programudvalg
Peter Kragelund, formand, institutleder
Hans Paakjær, chefkonsulent

Mikael Melbye, billedkunstner og
operainstruktør
Hans-Georg Møller, journalist
Flemming Pless, præst
Timm Vladimir, kok og tv-vært
Gorm Wisweh, kok og kogebogsforfatter
Henrik Yde, kok og kogebogsforfatter

CARE Danmarks repræsentantskab
Formand
Karen Ellemann

Marianne Wiben Jensen, Afrika-

Næstformand

programkoordinator

Gunhild Lange Skovgaard

Ole Stage, chefkonsulent
Pernille Nagel Sørensen, seniorkonsulent
Rasmus Hundsbæk, seniorforsker
Søren Lund, lektor
Søren Mark Jensen, sektionsleder

Støtteforeningens bestyrelse

Kollektive medlemmer
Birgitte Sindrup,
Tandlægernes Nye Landsforening
Eva Maria Olhoff,
Dansk Kvindesamfund
Hans-Henrik Jørgensen,
Jordbrugsakademikernes Forbund

Søren Engberg-Jensen, formand, adjunkt

Lise Warren Pedersen,

Ingelise Bogason, bestyrelsesformand

DGI Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Ulla Wartburg Bech, bestyrelsesmedlem

Hans Peter Dejgaard,

Ulla Röttger, non executive director

Ingeniørforeningen i Danmark

Mathilde Elisabeth Merolli, kommunikationsmedarbejder
Nadia Sander Strange, rådgiver
Christina Gadiel, journalist og
foredragsholder
Marie Vestergaard Bjerre, projektleder

Personlige medlemmer
Anders Samuelsen
Andreas Hastrup
Anette Følsgaard
Anna Cecilie Tang Varnild-Jørgensen
Anna Vinding
Anne-Lise Klausen
Bahare Haghshenas
Bent Schmidt-Nielsen
Birger Riis-Jørgensen
Birgit Meister
Bitten Petersen
Bjarne H. Sørensen
Bjerne Ditlevsen
Brian Sønderby Sundstrup
Carl Gyllenhoff
Carsten Smith-Hall
Catharina Collet
Charlotte Dyremose
Charlotte Münter
Christian Juhl
Christian Lund
Christian S. Nissen
Christian Wedell-Neergaard
Dorthe M. Arnoldi
Ellen Lindskov Plesner
Flemming Frandsen
Frans Dolberg
Hans Georg Møller
Hans Henrik Brydensholt
Hans-Otto Sano
Helle Borup Friberg
Henning Dyremose
Henning Klestrup
Henriette Frandsen-Melau
Henrik Grüttner
Henrik Secher Marcussen
Henrik Toft Jensen
Ingelise Bogason
J.C. og Anita Briand Petersen
Jan Hassing
Jens Dragsted
Jens N. Christiansen
Jens Vestgaard

Jørn Jespersen
Karen Lauterbach
Karin Riis-Jørgensen
Kjeld Møllgård
Klaus Bustrup
Kurt Bache
Lars Graudal
Lars Øgaard
Leo Bjørnskov
Mathilde Elisabeth Merolli
Mariann og Hans Fischer Boel
Marianne Wiben Jensen
Martine Cardel Gertsen
Michael Ehrenreich
Michael Schultz Rasmusen
Mogens Lykketoft
Mogens Munk Rasmussen
Monika Skadborg
Morten Søgaard
Nicolai Wammen
Niels Elers Koch
Ole Stage
Orla Grøn Pedersen
Per Holten-Andersen
Per Nørhaven
Peter Buch Lorentzen
Peter Kragelund
Pia Olsen Dyhr
Rasmus Hundsbæk Pedersen
Steen Frederiksen
Stig Andersen
Susanne Grubb
Susanne Larsen
Svend Kaare Jensen
Søren Elkrog Friis
Søren Engberg Jensen
Søren Gade
Søren Haslund-Christensen
Søren Lund
Søren Mark Jensen
Thomas Augustinus
Torben Dalby Larsen
Ulla Röttger
Ulla Sandbæk
Aase Jensen

CARE Danmark Prisen
CARE Danmark Prisen uddeles en gang om året til en eller flere personer, som på forskellig vis har støttet CARE Danmark i arbejdet for at hjælpe
verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker. I 2020 gik prisen til Den
Grønne Studenterbevægelse, som hyldes for deres store og folkelige engagement i klimasagen i Danmark.

Udvalgte virksomheder, der har samarbejdet med CARE Danmark i 2020
Arla
Chr. Hansen
Lendager Group
Pesitho
SLA
LL BioEconomy

For en grøn og
retfærdig verden
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