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Forsidebilledet på dette nummer af Omtanke er ikke et, man bliver glad af. Til gengæld synes jeg, at det er et utrolig stærkt
billede. Kvinden på billedet hedder Virginia
Gimo, hun er fra Mozambique, og med sig
bærer hun hele sit liv. På hovedet har hun alt,
hvad hun ejer. På ryggen det eneste af sine
børn, som hun ved, hvor er, da billedet bliver
taget. Det er taget i marts 2019, da cyklonen
Idai hærgede i Mozambique og drev hundredtusinder på flugt.
Billedet indkapsler i mine øjne det helt
grundlæggende uretfærdige i, at verdens fattigste, som har bidraget mindst til klimaforandringerne, nu er dem, der bærer de tungeste
konsekvenser. Og samtidigt viser det den
enorme styrke, som jeg ofte ser disse mennesker udvise i kampen mod en katastrofe,
de ikke har skabt.
I takt med at klimaforandringerne fører
til mere ekstremt vejr og flere naturkatastrofer, vokser også antallet af mennesker, der
må flygte fra deres hjem. I sidste år var det 30
millioner, og ifølge Verdensbanken kan tallet
stige helt op til 216 millioner i 2050.
Men det er ikke uundgåeligt. Ifølge Verdensbanken kan vi forebygge op til 80 procent af de fremtidige klimafordrivelser. Det

kræver frem for alt, at os i de rige lande gør to
ting: Vi skal mindske vores store udledning af
drivhusgasser. Og vi skal støtte verdens fattigste lande i at tilpasse sig det ekstreme vejr.
Dét er også netop, hvad de rige lande har
lovet under Parisaftalen. Men lige nu er der
ikke ét land – heller ikke Danmark – der lever
op til sine forpligtelser. Faktisk viser CAREs
undersøgelser, at rige lande reelt kun betaler
en tredjedel eller mindre af den lovede klimabistand.
Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. I CARE kæmper vi derfor for, at Danmark og andre rige lande lever op til vores
ansvar og forpligtelser overfor verdens mest
klimaudsatte. Og så gør vi alt, hvad vi kan, for
at støtte de mennesker, der allerede lever
med konsekvenserne – her og nu.
Tak fordi du vil være med til at støtte den
indsats. Og rigtig god læselyst.

Rasmus Stuhr Jakobsen,
direktør, CARE Danmark
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Nyt fra CARE

© CARE Uganda
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Nyt projekt baner vejen for
lokale iværksættere i Østafrika
Østafrikas unge iværksættere er fulde af potentiale, ideer
og handletrang; de har bare ikke altid mulighed for at føre deres
ideer ud i livet. Dét er et stort tab, for ingen har bedre indsigt i de
lokale udfordringer end de lokale selv. Derfor har CARE startet et stort nyt projekt op sammen med World Food Program,
som skal hjælpe lokale virksomheder og iværksættere med at
gøre deres innovative ideer til virkelighed. Gennem en række
konkrete udfordringer, bliver de bedste, nytænkende løsninger udvalgt. Vinderne får hjælp til at omsætte deres idé med
træning, adgang til nye erhvervskontakter og finansiering.
Bliver projektet en succes, skal det på sigt bredes ud til endnu
større dele af Afrika.

Hospital får nye
isolationsafdelinger
Når smitsomme og farlige sygdomme som COVID-19 rammer, er det ikke
bare afgørende at kunne behandle patienterne, men også at forhindre smittespredning i processen. I Uganda har CARE
Danmark netop været med til at åbne to
nye isolationsafdelinger, som giver mulighed for at behandle både corona-patienter og andre med smitsomme sygdomme
i sikker isolation. Sundhedspersonalet på
hospitalet modtager desuden træning i
corona-respons. I perioder, hvor der ikke
er smitsomme sygdomme i udbrud, kan
isolationsafdelingerne bruges til almindelige hospitalssenge.

© Michael Tsegaye
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Plastik fra flygtningelejr får nyt liv
i da Vinci museum

© Morten Fauerby Thomsen

I Kyangwali flygtningelejren i Uganda har CARE sammen med
Lendager Group bygget en genanvendelsesstation, som løser to
udfordringer på én gang: De store mængder plastikaffald i lejren, og
flygtningenes ønske om en egen indtjening. Stationen bliver drevet
af flygtninge, som indsamler plastikaffald og omdanner det til nye
produkter, som de kan sælge. I de seneste måneder har der været
særligt travlt med at producere 1500 tagplader. Pladerne var bestilt
til den danske pavillon på Milano Design Week, hvor de blev monteret
i fine omgivelser midt i Leonardo da Vinci museet.

NØDHJÆLP

Akut hjælp til
katastroferamte Somalia
Somalia er lige nu ramt af den perfekte storm. COVID-19 og politisk ustabilitet gjorde allerede livet svært for mange; så ramte to voldsomme tørker halvdelen af landet, mens den anden halvdel blev oversvømmet. Oven i alt dét har græshoppeplager nu ødelagt, hvad der var
tilbage. Derfor har seks millioner mennesker akut brug for hjælp. CARE
er massivt til stede i området og hjælper med at få lægehjælp, vand og
mad ud til de mange nødlidende. Vi sørger også for et midlertidigt tag
over hovedet og skolelokaler og -bøger til familier, der har mistet alt i
klimakatastroferne.
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På flugt fra klimaet
Af Anne Liv Eberlein

Hvert år tvinger klimakatastrofer som storme, oversvømmelser
og tørke millioner af mennesker på flugt, og det bliver flere
fra år til år. Hvem er de? Hvor flygter de hen? Og hvad betyder

den nye virkelighed for verdenssamfundet? Omtanke sætter
spot på klimaflygtninge.

© Josh Estey
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Isabel Luis’ vejrbidte ansigt er udtryksløst, da

hun første gang fortæller sin historie. Det er marts

2019. Idai, en af de værste cykloner i Afrikas historie,
har i flere dage hærget store dele af Mozambique,

Zimbabwe og Malawi. Den 60-årige kvinde er en af
hundredtusinder, som har måttet flygte for livet.

“Da vinden og tidevandet kom, tog jeg mine bør-

nebørn og løb så hurtigt jeg kunne. Sammen med

folk fra andre landsbyer løb vi til en skolebygning,

Pludselige og langsomme katastrofer
Disse store tal kommer bag på mange i vores

del af verden, lyder det fra Mathias Høj Kristensen,
politisk rådgiver i CARE Danmark: “Når jeg fortæl-

ler, at der allerede er tre gange så mange, der flygter

på grund af klimakatastrofer, som på grund af konDét har formentligt noget at gøre med, hvor

tæt på vi oplever problemet. “Det kan være svært

som dansker at forholde sig til, fordi vi selv har res-

der,” fortæller Isabel tonløst et par dage efter stor-

og Belgien blev ramt af voldsomme oversvømmelser

men. “Det var først næste morgen, da jeg begyndte
at lede efter hende og gik tilbage til vores hus. Jeg
fandt kun murbrokker. Og midt i dem fandt jeg

min datter.”

Klima driver flere på flugt end krig
Isabel Luis er ét ansigt blandt millioner af

mennesker, der hvert år må flygte fra hus og hjem

på grund af naturkatastrofer og ekstremt vejr. Over

sourcerne til at håndtere ekstremt vejr. Da Tyskland
i år, skabte det stor opmærksomhed, fordi det skete
tæt på i lande, vi kan spejle os i. Det samme sker jo
hele tiden i Afrika og Asien, og ofte langt værre. Vi
hører bare sjældent om det,” konstaterer Mathias

Høj Kristensen.

De pludselige katastrofer som storme og over-

svømmelser fylder suverænt mest i både statistikker
og medier. Men klimakatastrofen kan også komme

snigende og gradvist gøre en svær kamp for overle-

30 millioner mennesker var det i 2020 ifølge organi-

velse umulig. Det kan være en langvarig tørke, der

at forholde sig til. Hvordan ganger man Isabels

de familien med. Eller det kan være regntiden, der er

sationen IDMC. Tal i denne størrelsesorden er svære
historie med 30 millioner?

Ikke desto mindre kan statistikkerne fortælle

en større historie, som sætter de enkelte skæbner
i et vigtigt perspektiv: Klimaforandringernes

menneskelige pris. En pris, der allerede er høj, og

som stiger i takt med antallet af storme, tørker

og oversvømmelser. Og en pris, som det i langt de

fleste tilfælde er verdens fattigste og mest udsatte

mennesker, der betaler.

Lad os derfor se lidt på de tørre tal. De 30

millioner klimarelaterede fordrivelser, som IDMC

udtørrer landet, indtil der intet er tilbage at brødfø-

blevet så uregelmæssig, at det er umuligt at forudse,
hvornår man skal så eller høste. Disse langsomme
klimakatastrofer gemmer sandsynligvis på et

enormt mørketal, der ifølge IDMC kan gøre det reelle
antal klimaflygtninge langt højere end 30 millioner.

På flugt uden rettigheder
Men hvornår kan man egentlig tale om, at

nogen er en klimaflygtning? Det er et spørgsmål,

som har skabt debat, for begrebet er ikke helt

ukontroversielt. Diskussionen handler dels om,

talte sidste år, er det højeste antal, der er målt no-

at “klimaflygtning” ikke er et juridisk begreb, der

mennesker samme år på grund af voldelige konflik-

Det forklarer Mathias Høj Kristensen.

allerede tre gange så mange mennesker på flugt som

rettigheder til mennesker på flugt fra klimakata-

gensinde. Til sammenligning flygtede 10 millioner

ter. Klimakatastrofer og ekstremt vejr sender altså

henviser til nogle bestemte, lovmæssige rettigheder.
“FN’s Flygtningekonvention giver ingen særlige

krig og konflikt. 14,5 millioner af dem flygtede fra

strofer. Du kan for eksempel ikke søge asyl som

melser. Langt de fleste af dem fra nogle af verdens

beskrivende udtryk i daglig tale.”

storme, mens 14 millioner flygtede fra oversvøm-

fattigste lande i primært Asien, Afrika og Amerika.

“Klimakatastrofer og ekstremt
vejr sender allerede tre gange så
mange mennesker på flugt som
krig og konflikt.”

flikter, bliver folk chokerede.”

hvor vi blev natten over. Alting skete så hurtigt og

det gik ikke engang op for mig, at min datter ikke var
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klimaflygtning. Ordet skal derfor mere ses som et

Isabel Luis med sine tre børnebørn, som hun formåede at
redde fra cyklonen Idai. Billedet er taget kort tid efter katastrofen
foran et af de telte, som CARE satte op i området til de mange
flygtninge. © Josh Estey
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Nogle klima- og rettighedsforkæmpere mener,

at verdenssamfundet bør ændre de internationale

Pressede nærområder skaber konflikt
Men at de fleste klimaflygtninge bliver i deres

konventioner, så de tager højde for den nye virkelig-

eget land, gør det ikke til et mindre humanitært

krisen. Dét frygter Mathias Høj Kristensen dog kan

Tværtimod. “Det lægger et enormt pres på sårbare

hed med millioner af mennesker på flugt fra klimagive bagslag.

“Jeg mener, at man skal være varsom med at

pille ved konventionerne. Det er nemt at se en god

grund til det med hensyn til klimaflygtninge.

Men åbner man først for at ændre dem, er det lidt
som at åbne Pandoras æske, for så vil der være

problem, lyder det fra Mathias Høj Kristensen.

lande og regioner,” forklarer han og fortsætter: “Millioner af mennesker har mistet alt og starter fra nul

i områder, der i forvejen mangler alt. Det cementerer

den eksisterende fattigdom.”

Det er en virkelighed, som Isabel Luis fra Mo-

zambique har oplevet på egen krop. Da CARE taler

stærke kræfter, der forsøger at udhule menneske-

med hende et år efter stormen, der tog hendes hjem

for at give humanitært ophold i forbindelse med

familie tilkæmpet sig stumper af en ny tilværelse.

rettighederne. I stedet bør man se på mulighederne
klimakatastrofer.”

Men også som rent sprogligt greb er ordet

“klimaflygtning” omdiskuteret. For i mange vestlige
lande er der i de seneste årtier opstået ekstremt

og hendes datter fra hende, har Isabel og hendes

De er ikke vendt tilbage til deres ødelagte landsby,

men har i stedet forsøgt at starte forfra i en anden

del af landet.

“Vores situation i dag er bedre, men vi har sta-

polariserede debatter om indvandring, der har

dig udfordringer,” fortæller hun. “Min søn byggede

man taler om klimaflygtninge her, er der nogle, der

arbejde i markerne. Men jeg er for gammel nu, jeg

gjort ordet “flygtning” til en politisk rød klud. “Når
straks forbinder det med en dagsorden om, at man

et hus til os her for penge, jeg havde tjent ved at

kan ikke arbejde mere. Min søn har svært ved at fin-

vil undgå strømme af klimaflygtninge, der kommer

de et job. Det arbejde, der er, bliver taget af folk fra

om lukkede grænser og mere politi,” siger Mathias

eje mit eget stykke jord for at dyrke noget, men jord

til Europa. Og så begynder diskussionen at handle

Høj Kristensen.

Det er dog en misforstået diskussion, under-

streger han, for langt de fleste klimaflygtninge er

såkaldte internt fordrevne. De flygter, bare ikke over

landsbyen, der har boet her længere. Jeg ville gerne

er dyr. Jeg har ikke pengene.”

Når ting som jord, jobs og ressourcer er knappe,

kan interne fordrivelser og klimakatastrofer få

ulmende konflikter til at blusse op. Det forklarer

landegrænser. Med andre ord bliver de hjemløse

Mathias Høj Kristensen: “Mange lande med kon-

lever ofte i stor fattigdom og har lige mistet den

øger interne spændinger og gør det nemmere for

i deres eget land. “De mennesker, vi taler om her,
smule, de ejede, i en naturkatastrofe. De har slet
ikke midlerne til at forlade landet.”

flikter er også særligt klimasårbare. Det ekstra pres

ekstremistiske grupper at hverve tilhængere. Derfor
har både NATO og FN’s Sikkerhedsråd nu særligt

fokus på samspillet mellem klima og konflikt. Det

er blevet en trusselsfaktor, der er umulig at komme

udenom.” Og de forstærkede konflikter vil alt andet

(Øverst t.v.) En nepalesisk familie, der har mistet
sit hjem i oversvømmelser, søger desperat ly fra regnen.
Asien er den verdensdel, hvor flest mennesker bliver
drevet på flugt af oversvømmelser. © Kim Frost
(Nederst t.v.) Også langsomme katastrofer som
tørke tvinger mange til at forlade deres hjem. Udviklingen
sker bare gradvist, og derfor er det sværere at vide
præcist, hvor mange der flygter på grund af langstrakte
klimakriser. © Georgina Goodwin

lige også få flere mennesker til at søge mod Europa,

forudser han.
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“En oplagt ting, vi kan gøre, er faktisk at betale den
klimabistand, vi har lovet.”
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Et moralsk ansvar
Men uanset om de mange mennesker, der må

flygte fra klimakrisen, krydser landegrænser eller

ej, så er det et problem, som Danmark og andre rige

lande må hjælpe med at løse, understreger Mathias

Høj Kristensen. “De rige lande har det største an-

svar for klimakrisen. Den rigeste procent af verdens

befolkning har udledt dobbelt så mange drivhusgas-

ser som den fattigste halvdel. Vi har et kæmpe mo-

ralsk ansvar, vi ikke kan løbe fra. Derfor har de rige

lande også forpligtet sig til at betale klimabistand.”
Og netop klimabistanden er en helt afgørende

brik i at hjælpe klimaflygtninge. Både dem, der

allerede har mistet deres hjem, og dem, der risikerer

at gøre det. Med lidt investering er der nemlig meget,
man kan gøre for at ruste udsatte lokalsamfund

til bedre at modstå det ekstreme vejr – fra tidlige

vejrvarslinger til nye afgrøder, der kan klare tørke.

Problemet er bare, at de rige lande ikke betaler den
klimabistand, de har lovet.

“Vi er pivhamrende dårlige betalere. CARE’s

beregninger har vist, at de rige lande kun betaler

mellem en tredjedel og en femtedel af den klima-

bistand, vi har forpligtet os til. Danmark er ingen

undtagelse. Så ud over at gøre alt, hvad vi kan for

at mindske vores klimaaftryk, er en oplagt ting, vi

kan gøre, faktisk at betale den klimabistand, vi har
lovet,” siger Mathias Høj Kristensen.

I Mozambique tager Isabel Luis sig stadig af

sine tre børnebørn, som hun reddede fra stormen.

Sorgen over sin datter bærer hun med sig. “Mindet

om at miste hende i ruinerne af vores hjem hjemsø-

ger mig stadig og vil følge mig for altid.” Alligevel ser
Isabel fremad: “Dette er mit nye hjem og jeg savner
ikke mit gamle. Det minder mig om min datter. Mit

største ønske nu er, at mine børnebørn kan komme
i skole, så de kan få en bedre fremtid.”

I de to år, der er gået siden Idai, har tre nye

cykloner ramt Mozambique.

40-årige Kelle fra Uganda dyrker afgrøder, der klarer sig godt
i tørke, er begyndt på biavl og planter træer for at ruste sit lokalsamfund
bedre mod ekstremt vejr. Tilpasningsprojekter som dette kan forebygge,
at flere bliver klimaflygtninge.© Marja Koole
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Så mange lever
som interne
klimaflygtninge
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Afghanistan
1,117.000

Pakistan
806,000

Indien
929,000

Bangladesh
345,000
I 2020 blev 30 millioner mennesker tvunget til at flygte fra deres
hjem på grund af ekstremt vejr og
klimakatastrofer. Det er tre gange
så mange, som der flygtede fra krig
og konflikt. Ved årets udgang levede 7 millioner i 104 lande fortsat
som internt fordrevne – altså som
hjemløse i eget land. På kortet her
kan du se en oversigt over de 10
lande i verden, hvor der lever flest
mennesker som internt fordrevne
på grund af naturkatastrofer.

Sudan
454,000

Niger
267,000

Vietnam
162,000

Yemen
223,000

Antal interne flygtninge
Over 1.000.000
500.001 - 1.000.000
100.001 - 500.000

Kenya
204,000

Ethiopien
633,000

Færre end 100.000
Ingen data tilgængelig
De 10 lande med højeste
indberettede antal
Kilde: IDMC
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Solcelledrevne
køkkener i
flygtningelejr hjælper
både mennesker og
natur. Piger og kvinder
behøver ikke begive sig
ud på den farefulde færd
for at samle brænde, og
det mindsker samtidigt
presset på de sparsomme
skovarealer.
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Det er fire år siden, at 27-årige Foibe Valetti

flygtede fra den blodige, årelange konflikt i DR Con-

go. Det, der til sidst fik Foibe til at forlade sit hjemland, var hendes bror og svigerindes død, der ud over

savnet også efterlod Foibe med ansvaret for deres

søn. Med en børneflok på nu i alt fem begav Foibe sig

ud på den farefulde flugt fra DR Congo til nabolandet
Uganda.

Da Foibe ankom til Kyangwali, som er en del af

et stort flygtningeområde i det vestlige Uganda, var
hun og de fem børn fuldstændig afhængige af den

HVOR
Kyangwali, Uganda
PROJEKTNAVN
CAMP+, verdens første
bæredygtige flygtningelejr
HVOR MANGE
HJÆLPER PROJEKTET
300 husstande

Af Ida Maria Just — Billeder af Tang Hong Quan, CARE International i Vietnam
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HVORDAN
Solcelledrevne
fælleskøkkener

mad, som de fik fra hjælpeorganisationerne. Men
uden brænde og trækul kunne Foibe ikke tilberede

maden.

Foibe havde ikke råd til at købe trækul, så der-

for måtte hun gå den fem kilometer lange tur til den

nærliggende skov og samle så meget brænde, som

hun kunne bære. Myndighederne tillader dog kun, at

flygtninge henter brænde i skoven én gang om ugen,

men da det ikke var nok til en hel uges forbrug, blev
Foibe tvunget til at købe trækul for resten, hvilket

gjorde det svært for hende at spare op.
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“Køkkenerne har
solcelledrevne
komfurer. På den måde
kan kvinderne lave
mad, uden at de og
pigerne skal udsættes
for den lange, farlige
tur til skoven. Behovet
for at købe dyre trækul
forsvinder også. Og
afskovningen bliver
mindre” Morten Fauerby
Thomsen, partnerskaber
og innovation i CARE
Danmark.

Trussel mod både sikkerhed, uddannelse
og miljø
Foibes historie er desværre langt fra eneståen-

de, fortæller Morten Fauerby Thomsen, der arbejder
med partnerskaber og innovation i CARE Danmark.
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i forvejen ramt af klimaforandringernes konsekven-

ser, så det er helt afgørende, at afskovningen bliver
bremset,” forklarer Morten Fauerby Thomsen.

Èn løsning på mange problemer
Udfordringerne i Kyangwali er de samme mange

andre steder på det afrikanske kontinent. Derfor arbej-

der CARE med at skabe løsninger, som hjælper både

mennesker og natur. I Kyangwali har CARE opført seks

fælleskøkkener, som løser den vifte af problemer, som
behovet for brænde skaber.

En del af CAMP+
Fælleskøkkenerne er skabt i samarbejde med den danske virksomhed
Pesitho og er en del af et større projekt, CAMP+. Her skaber CARE sammen med en række partnere verdens
første bæredygtige flygtningelejr, hvor
både mennesker og natur indtænkes
i alle løsninger. Du kan læse mere om
CAMP+ på care.dk.

“Køkkenerne har solcelledrevne komfurer. På

den måde kan kvinderne lave mad, uden at de og
pigerne skal udsættes for den lange, farlige tur til

skoven. Behovet for at købe dyre trækul forsvinder
også. Og afskovningen bliver mindre,” siger Morten
Fauerby Thomsen, der forklarer, at de solcelledrevne

Send mere grøn hjælp
til kvinder på flugt

køkkener også har en helt fjerde funktion.

“Køkkenerne fungerer også som en slags helle

“Stort set alle kvinder i en flygtningelejr står i

samme situation som Foibe. Desuden hjælper piger

for kvinderne. Fra at lave mad alene, kommer de nu
hen og møder andre og danner venskaber. Mange

af kvinderne bærer på frygtelige oplevelser med

ofte til med at hente brænde, og de er dermed lige

vold, overgreb, krig og tab, så køkkenerne fungerer

dags undervisning i skolen.”

fortæller han.

så udsatte for overgreb, men går også fast glip af en
Behovet for brænde truer dog ikke kun piger

og kvinders sikkerhed. Det udgør også et miljøpro-

også som et fristed, hvor kvinderne kan tale frit,”
Og kvinderne, der bruger fælleskøkkenet,

er enige. “Jeg er glad for, at jeg ikke længere skal bru-

blem. For i et land som Uganda, der huser 1,4 millio-

ge så mange penge på trækul. Og når jeg laver mad

bliver der ryddet landområder for at gøre plads til

lærer dem at kende og finder nye venner,” fortæller

ner flygtninge, forsvinder skovene i hastig fart. Dels

landbrug, men det store behov for brænde gør også

et markant indhug i skovarealerne.

i fælleskøkkenet, taler jeg også med andre kvinder,

Foibe Valetti.

35-årige Therese Kasemire, mor til syv, deler

“I området, hvor Foibe bor, er kun 40 procent af

glæden ved køkkenet: “Det er en stor glæde for mig

mæssige konsekvenser. Både fordi jorden bliver mere

og jeg har også sparet mange penge på trækul.

den oprindelige skov tilbage, og det har store miljøudpint og mindre frugtbar, hvilket gør det svært for
befolkningen, som typisk er helt afhængige af at

kunne dyrke jorden for at skaffe mad. Men også for-

di de store skovområder er afgørende i kampen mod

klimaforandringerne. Jo mere skov, der forsvinder,

jo mere bliver klimaet påvirket negativt. Uganda er

og andre kvinder. Nu behøver jeg ikke gå i skoven,
Før brugte jeg cirka 35.000 shilling (cirka 60 kroner,
red.) på kul hver måned, men siden jeg har brugt
køkkenet, har jeg kun brugt 2000 shilling (cirka 3,5
kroner) på kul.”

SMS CARE
til 1414 og støt
med 150 kr.
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Det
kvindelige
blik
Af Anne Liv Eberlein

Når krig og katastrofer rammer, er
kvinder og piger ofte særligt udsatte. Derfor har vi i CARE fokus at styrke piger og
kvinder i krisesituationer. Men også for de
kvindelige fotografer og fotojournalister,
der dokumenterer kriserne, kan det være
særligt svært at trænge igennem med
deres vigtige arbejde.
For eksempel viser undersøgelser, at mange

af verdens førende nyhedsmedier bruger langt flere

billeder af mandlige fotografer – i nogle tilfælde er

det under fem procent af billederne, der er taget af
kvinder. *

Fotografernes arbejde får sjældent stor op-

mærksomhed, men det er helt afgørende for, at hjælpeorganisationer som CARE kan informere resten af

verden om, hvad der sker i verdens fattigste og mest
sårbare lande, så hjælpen kan nå frem.

I denne fotoserie deler vi derfor billeder af fem

fantastiske kvindelige fotografer, der med talent,

mod og empati har dokumenteret menneskeskæbner
i nogle af de katastrofe- og kriseområder, som CARE

arbejder i.

* Kilde: Women Photograph

Fardouse Ibrahim Aden på 22 med sin yngste søn Ahmed. Familien bor i landsbyen
Armale i Somalia, som er hårdt ramt af tørke og fejlernæring. Hun modtager hjælp af
CARE i form af mad, hygiejne-kits og oplysning om god ernæring. © Georgina Goodwin
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(Ovenfor) En pige får uddelt mad i verdens største flygtningelejr,
Cox Bazar i Bangladesh. Tallerkenerne har flygtningene typisk fået ved
ankomst, da mange ankommer uden selv de mest basale ejendele.
© Nancy Farese
(Til venstre) En familie på flugt fra Myanmar ankommer i en
flygtningelejr i Bangladesh i 2017. Systematiske overgreb og drab på det
muslimske Rohingya-mindretal i Myanmar har sendt tusinder på flugt
og vakt forfærdelse verden over. © Kathleen Prior
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(Ovenfor) Skolebørn i landsbyen Chasosa i Zambia vasker
hænder ved en ny brønd, som CARE har bygget i deres skole.
© Karin Schermbrucker
(Til højre) Sygeplejerske Alimata Boukari er en del af frontpersonalet i indsatsen mod COVID-19 i Togo. Det vestafrikanske
land lykkedes med at vaccinere over 90 procent af sundhedspersonalet, hvilket har været afgørende i kampen mod corona.
© Lina Ayaba Mensah
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Klimavenlig aftensmad
Savner du også inspiration til nemme hverdagsretter, der både smager
godt og samtidigt har et lavt klimaaftryk? Så prøv denne dejlige græskarsuppe,
som er fuld af smag og varmer på en kold efterårsdag.

Efterårssuppe med græskar & tomat (til 4 personer)

Ingredienser
600 g hokkaido eller
anden type græskar
1 rødløg
3 fed hvidløg
2 tsk rød karrypasta
2 spsk olivenolie
1 ds flåede tomater
1 tsk stødt
spidskommen
1 tsk gurkemeje
4 dl kokosmælk
Salt og peber

1. Skær skrællen af græskarret, fjern
kernerne, og skær kødet ud i små tern. Hak
løg og hvidløg groft, og svits det i olivenolie
i en gryde.
2. Tilsæt græskar og rød karry. Svits det
hele et par minutter under omrøring. Tilsæt
spidskommen og gurkemeje, og rør godt
rundt. Tilsæt flåede tomater, og lad det
simre i 25-30 minutter.
3. Blend derefter suppen, til den er helt
glat og ensartet. Varm græskarsuppen
igennem, tilsæt kokosmælk, og smag til
med salt og peber – evt. en smule limesaft.
4. Top suppen med granatæblekerner,
små tern af æble, croutoner, ristede nødder,
kerner eller fx et drys dukkah.

Kunne du tænke dig mere inspiration til klimavenlige retter? Så kan du lige
nu kvit og frit få syv eksklusive opskrifter, der både er grønne, lækre og enkle.
De er udviklet af madskribent Ditte Ingemann, som du måske kender fra
hendes populære Instagram-profil @ditsen
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Bliv inspireret med aktuelle perspektiver på den humanitære klimakamp.
Prøv vores digitale nyhedsbrev på care.dk/nyhedsbrev
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