
 



DM-Aid har i 2022 som sædvanlig haft travlt med rigtig mange aktiviteter,
kampagner og projekter inden for nødhjælp og udvikling i vores samarbejds-
lande og i Danmark.

Det har også været et år der har været økonomisk svært for mange i
Danmark grundet energikrisen og den stigende inflation, herunder vores
donorer, sponsorer, medlemmer og frivillige. På trods at dette er det lykkedes
os at nå vores økonomiske målsætning for året og vi har endda overopfyldt
den med en indsamling på i alt 29,2 mio. DKK. Det viser at selv i svære
økonomiske tider er folk stadig villige til at give hjælpe til deres fattige
medmennesker i verden, der på den eller anden måde er ramt af katastrofer
og sult!  

I år er vi også for alvor kommet i gang med implementering af den nye
struktur i DM-Aid's strategi 2025. Sekretariatet har udviklet sig til at være en
servicerende, koordinerende, kapacitetsopbyggende og kvalitetssikrende
enhed, hvor ansatte har faglig reference til frivilliglederne for Internationalt
Udvalg (IU), Nationalt Udvalg (NU) og Kampagne- og Fundraising Udvalg
(KFU). Frivilliglederne har skulle tage sig et større ledelsesansvar med direkte
reference til bestyrelsen.  

Vi har også fået nye internationale programmer, der fokuserer vores arbejde
indenfor seks områder inspireret af Verdensmålene og med tværgående
temaer som at hjælpe lokalt, de mest udsatte og sårbare samt at integrere
nødhjælp og udviklingshjælp, såkaldt nexus, for at den nødvendige hjælp nu
og her også får en bæredygtig effekt på sigt. 
Bestyrelsen har desuden igangsat en række digitaliseringstiltag samt indført
en række IT-systemer og bevilliget midler til udvikling af en ny hjemmeside,
der forventes lanceret i 2023.  

Tusinde tak til alle de mange gavmilde donorer og medlemmer samt ildsjæle
i vores organisation i Danmark og samarbejdspartnere i udlandet, der har
gjort al ovenstående muligt og i det daglige hjælper os med at 
bringe den veltrængte hjælp ud i verden. 

Uden jer ville DM-Aid ikke være den organisation vi er i dag!      

NADEEM NIWAZ, BESTYRELSESFORMAND 



SIGNE EJERSKOV, SEKRETARIATSCHEF
Det har i sandhed været et udfordrende år, hvor den ene krise har afløst den
anden. Covid-19 havde lige sluppet sit tag i os, da energikrise, økonomikrise
og klimakrise tog fart, og sidst på året måtte Pakistan opleve en forfærdelig
oversvømmelse, der krævede mange ofre og satte utallige familier fra hus og
hjem. 

I DM-Aid kan vi ikke hjælpe hele verden, men vi kan gøre et godt forsøg på at
hjælpe en del af den! 

Med hele 298 projekter i 2022 indenfor mange forskellige hjælpeprogrammer
er det fantastisk at se vores lokale NGO-partnere udvikle og gennemføre så
mange projekter til gavn for så mange mennesker. Ma sha Allah for alle jer
generøse donorer, som i tillid til os, gør det muligt at hjælpe på så stor en
skala. 

Med mange flere end de viste 18 virksomheder i denne brochure, modtog vi i
2022 donationer for mere end en halv mio.kr. Disse donationer gør især, at vi
på professionel og effektiv vis kan give mere og bedre. Med mere end 100
frivillige fordelt på bestyrelse, udvalg og lokalgrupper i København, Aalborg
og Aarhus, hjælper vi ikke kun internationalt, men også nationalt. Vi har faste
aktiviteter hvert år, som vores populære Iftar for Alle i Ramadan og projektet
Ramadankurven, som giver en håndsrækning til dem, hvor hverdagen er en
udfordring. Nye projekter som Outdoor og Jobklar er kommet til indenfor de
seneste år, hvor projekt Wildlife i år var fase 2 af Outdoor med gennemførslen
af seks udendørs aktiviteter for udsatte familier, og igen støttet af
Friluftsrådet. Det var en stor succes, både for voksne, børn og frivillige. 

Endelig har vi nogle fantastisk dygtige og dedikerede sekretariats-
medarbejdere, som hver dag gør en kæmpe indsats for at servicere,
koordinere, kvalitetssikre og kapacitetsopbygge alle områder af vores på alle
måder voksende organisation med store ambitioner om at gøre en positiv og
bæredygtig forskel i verden.  

Tusind tak til alle jer faste donorer, sponsorer og medlemmer, 
og alle jer nye som er kommet til. Vi gør hver dag vores 
bedste for at leve op til jeres tillid.  



”Ved at sælge mælk til det
lokale mejeri kan jeg nu
betale for mine børns
skolegang. Projektet har
løftet mine tre børn og
mig ud af hårde tider. 
Jeg har hjertet helt fyldt
med taknemlighed.”

Sådan lyder ordene fra
32-årige Basavva fra
Indien. Hun har fået tildelt
en gravid ko fra DM-Aid
program MicroAid.
Basavva er 
i dag selvforsørgende.
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SELVSTÆNDIGE
KVINDER

Vi er i andet år af vores femårige lange MikroAid
projekt i Indien. Udsatte kvindelige hovedforsørgere
og enker i 15 landsbyer i Indien har fået tildelt en
gravid ko eller bøffel, som de skal passe og pleje.

Formålet med projektet er, at kvinderne bliver
selvforsørgende. Vores samarbejdspartner i Indien
AWWA, har etableret faste aftaler med lokale mejerier
i de respektive landsbyer, hvortil kvinderne sælger
mælken fra deres kø eller bøffel. Kvinderne får også
undervisning i god dyrepasning, og hvordan de kan
sikre god mælkekvalitet gennem korrekt køling og
opbevaring af mælk efter malkning.

Efter et år videregiver kvinderne en kalv til en ny
kvinde i projektet, som også bliver undervist i
dyrepasning og sikring af mælkekvalitet, hvor efter
hun også kan blive selvforsørgende. 
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25-årige Saynab er mor til
fire børn og har en syg
mand. De bor i Dooxa-

Guban i Somaliland, hvor
DM-Aid har støttet med
en brønd. Brønden har
gjort, at hun i dag kan

forsørge familien, da hun
kan vande og dyrke det

jord, som familien ejer og
sælge høsten videre.
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KILDER TIL VAND
I 2022 har mere end 392.000 mennesker fået rent vand
fordelt på otte lande. Brønde er den mest almindelige
vandkilde i hvert land, undtagen i Yemen, hvor trans-
portable vandtanke bliver genopfyldt flere gange om
ugen. I Somalia og Sudan, hvor der hersker meget
tørke, bliver der, udover brønde, også bygget
sanddæmninger og vandtårne for at imødekomme
det store behov for rent vand. 

Nedenstående illustration viser antallet af mennesker,
der i hvert land har fået adgang til rent vand gennem
DM-Aid. 

Indien er det land,

hvor flest mennesker

har fået rent vand.

Det skyldes, at vi

oftest bygger brønde

i slumkvartererne,

hvor mennesker bor

tættere end i fx. de

afrikanske lande.  
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INDVIELSEN AF EN NYBYGGET
BRØND I INDIEN
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FEM SÆSONER UDEN
REGN

Langvarig tørke i Somalia har bidraget til hungersnød,
akut vandmangel, døde husdyr og landbrug, der ikke
kan dyrkes. Det er en glemt katastrofe, hvor landet
historisk set har haft fem sæsoner uden regn. 

DM-Aid har haft fokus på at
bygge stabile vandkilder
som sanddæmning og
brønde, så vi kan
imødekomme det store
behov for vand, både til
privat forbrug, men også til
husdyr og landbrug. 
Der var nemlig sket en
stigning i vandrelaterede
sygdomme, da man er
nødsaget til at hente vand
fra beskidte og forurenede 
 floder og søer.

Vi har også fokus på uddeling af næringsfyldte fødevare-
pakker, så chancen for overlevelse kan øges. 
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Den første sanddæmning støttet af DM-Aid i
Somalia sikrer, at der kan opsamles vand når
det regner, som kan benyttes i tørke-
perioder. Vand er med til at oprette livet hos
både mennesker og dyr.

Sanddæmningen er bygget i Gabiley District
og er til fordel for mere end 5700 mennesker.
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DM-Aid har modtaget en bevilling fra CISU på knap
500.000 kr., der skal være med til at bekæmpe
stigmatisering af menstruation hos piger i Uganda.
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INSTITUTIONELLE
BEVILLINGER

Informeret relevante aktører om børns rettigheder med henblik på at
øge børns beskyttelse.
Give forældre og lærere fra udvalgte skoler de rigtige redskaber til at
håndtere de psykiske problemer som Covid-19 har medført hos
skolebørn.
Investere i skolers hygiejnefaciliteter, så skolerne får et bedre
læringsmiljø.

Det var en fantastisk nyhed, da vi i 2022 for første
gang fik en bevilling fra CISU (Civilsamfund i
Udvikling), og bevillingen er et kæmpe skridt  i
kampen mod stigmatisering af menstruation hos
piger i Uganda.

Tre år i træk har vi fået midler fra Danmarks
Indsamlingens tilskudspulje. I år var det til fordel for
børn i Sudan, hvor hvert tredje barn ikke går i skole
og hvert fjerde barn deltager i børnearbejde.

Igennem oplysningsarbejde og forskellige initiativer
har projektet haft til mål at realisere tre mål:

1.

2.

3.

Vi har desuden fået to bevillinger fra DERF (Danish
Emergency Relief Fund) til hurtigt at yde nødhjælp i
Somalia på grund af de grusomme konsekvenser af
tørken, og til at yde nødhjælp til berørte af vold-
somme oversvømmelser i Pakistan. 12
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STØTTE TIL LOKALE
ØKONOMIER

I DM-Aid har vi fokus på at støtte den lokale økonomi,
når vi udfører projekter. Derfor bliver fødevarepakker,
tøj, madrasser, puder, telte, hygiejnepakker,
materialer til brønde m.m. købt i de lande, hvor vi
hjælper. Det sætter gang i produktionen, pengene
cirkulerer i landet, og der skabes arbejdspladser.
Dermed bliver flere mennesker selvforsørgende og
uafhængige af nødhjælp. 

Et af vores mest succesfulde projekter er Small
Farmers. Projektet sørger for, at fattige familier i Gaza
får næringsfyldte fødevarepakker, som indkøbes fra
lokale landbrugsproducenter. Dermed hjælpes både
fattige familier med at få mad på bordet, og den
lokale økonomi støttes ved at der skabes arbejde til
landbrugsproducenterne.

Small Farmers kører for tredje år i træk, og er en fast
del af DM-Aid’s støtte til Gaza.
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Projekt Wildlife er en fortsættelse
og videreudvikling af sidste års
succesfulde projekt Outdoor 
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NATUREN &
FÆLLESSKABER

Remiseparken
Valbyparken
Naturlegepladsen Himmelhøj
Energicenter Voldparken
Ryvangens naturpark
Den Blå Planet

I efteråret havde vi fornøjelsen af at opstarte projekt
Wildlife. Projektet kørte i lidt over to måneder med
det formål at skabe et endnu stærkere bånd mellem
forældre og børn gennem kvalitetstid ude i naturen
og med dyr. 

DM-Aid's frivillige havde planlagt og faciliteret seks
ture, som foregik hver anden søndag. Turene gik til: 
 

Der blev modtaget positiv feedback fra familierne om
alle turere, men det var uden tvivl turen til Den Blå
Planet, som var børnenes yndlings oplevelse. Den Blå
Planet havde generøst doneret entrébilletter.
Børnene fik lov til at røre ved nogle af fiskene og blev
underholdt af haj-showet, som blev udført af 
dygtige medarbejdere. 17



For de fleste børn var det
en helt speciel dag, da
det var første gang, de
var på Den Blå Planet.

Det har været et
succesfuld projekt, hvor
der er blevet dannet
stærke relationer mellem
de frivillige og
børnefamilierne. 

Vi glæder os allerede til
næste år, hvor vi starter
Wildlife op igen med nye
familier.

Projektet blev støttet af Friluftsrådet
og Nørrebro Lokaludvalg.



"Jeg elskede at være frivillig på projekt
Wildlife. Der var et stærkt sammenhold

blandt de frivillige og der er opstået
gode relationer med børnefamilierne.

Projektet opnået den succes at få
familierne og især børnene til at nyde

naturen og aktiviteterne, og formindske
deres brug af iPads og telefoner."

Hassan Dib, DM-Aid frivillig
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RAPPORTERING FRA
PAKISTAN

Tanwir Ahmad rapporterede direkte fra Pakistan og
rejste rundt i stærkt påvirkede områder. Med den
manglende mediedækning, var Tanwirs rolle
afgørende for at belyse, hvad der foregik i landet. Han
beskriver sin tur til især Rajenpur således: 

 ”Alle samtaler gjorde et stærkt indtryk på hver sin måde, men en ældre
kvinde gik lige i hjertet på mig. Hun sagde bønfaldende: ”Jeg lever af ris
og har ikke modtaget nogen forsyninger. Må Gud belønne jer, hvis I giver
mig noget. Hvis ikke jeg får noget, kan jeg ikke gøre så meget.” Jeg kan
ikke finde et passende ord som beskriver dagens syn. Det tætteste jeg
kommer, er desperation"

Tanwirs rapportering og DM-Aid’s insisteren på at få
dækket katastrofen gjorde, at tv-medier begyndte at
dække omfanget af katastrofen i Pakistan. Der var
kæmpe opbakning til Pakistan fra ildsjæle, hvor der
blev indsamlet mere end 2,3 millioner kroner i private
donationer og yderligere 950.000 kroner blev bevilliget
fra DERF.

DM-Aid har ydet nødhjælp siden starten af
oversvømmelserne, men der er stadig meget arbejde
forude. Derfor har vi nu også fokus på genopbygning
og udviklingsarbejde. 21





Jeg vælger at være en del af støttemiddage, fordi det viser, at vi
kan stå stærk sammen under krisesituationer. Jeg elsker at møde
søde og ligesindede mennesker, og om det er frivillige eller
deltagere til vores middage, er underordnet. Det er opbakningen
til vores projekter, som jeg elsker at se og naturligvis også, at jeg
er med til at gøre en forskel. 

Bayar, DM-Aid frivillig og værtinde
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Der afholdes aktiviteter i Libanon
for palæstinensiske flygtningebørn 



FOKUS PÅ BØRN &
MENTAL TRIVSEL

I år har vi igangsat et projekt i Nahr El-Bared lejren i
Libanon, hvor hovedsageligt palæstinensiske
flygtninge bor. Projektet har fokus på at yde psyko-
logisk og psykosocial støtte til børn, der har brug for
mental første hjælp. 

Der er begrænset adgang til psykologisk hjælp for
palæstinensiske flygtninge, og børn der er født og
opvokset i den tætbeboede lejr med begrænset
mobilitet, har udvist stærke symptomer på mistrivsel.
Dette er kun blevet forstærket de seneste år med den
økonomiske krise, som Libanon befinder sig i. 

Børn i lejren med tegn på mental mistrivsel får hjælp
af en psykolog, som udarbejder en plan for hvert barn
og har regelmæssige samtaler med barnet. Samtidig
foretager socialrådgivere hjemmebesøg for at følge
op på den enkelte barns udvikling. For at sikre, at
psykisk trivsel kan spredes i hele lejren, gennemføres
der oplysningssessioner til medlemmer og omsorgs-
personer i lokalsamfundet i lejren. 

Oplysningssessioner indeholder bl.a. vejledning til
bedre identifikation af psykiske lidelser og holdnings-
ændring til vigtigheden af   tidlig psykologisk indsats
for at støtte børn og unge. 25



Det er en prioritet for DM-Aid, at børn i vores sponsor-
program går i skole, har mad på bordet, nyt tøj på
kroppen og at de også har det mentalt godt. 

Syriske flygtningebørn i Tyrkiet har udvist stor mental
mistrivsel, især fordi flere af børnene har oplevet
krigen i Syrien og har taget rejsen på flugt til Tyrkiet
alene, fordi de mistet deres forældre i krigen.

DM-Aid har gennem årene igangsat flere projekter for
at hjælpe disse børn. Der er brug for hjælp, så de kan
bearbejde og italesætte det, som de har været i
gennem og så de kan få den hjælp, de har brug for,
for at blive glade børn, som trives. 

Trivsel blandt
sponsorbørn
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UNGE I 
UDDANNELSE

Fremstilling af flydende sæbe, shampoo, vaseline og skole kridt
Fremstilling af energibesparende kul ovne & bio-gassystemer
Servicering af motorcykler, biler, klimaanlæg og køleskabe
Servicering af telefoner, solpaneler og kabel-tv

I år har vi haft fokus på at uddanne unge i
færdigheder deres respektive lande efterlyser.
Uganda har en af verdens yngste befolkning, hvor
hele 78% af befolkningen er under 30 år, og
arbejdsløsheden for denne gruppe er på 13,3%.
Med træning og nye færdigheder i fire nedenstående
kategorier:

Er målet at formindske ledigheden blandt unge, så de
bliver selvforsørgende og samtidig hjælper landets
økonomi, ved at få beskæftigelse i det arbejde, der
eftersøges. 

I Libanon har vi fokus på palæstinensere, som fortsat
lever under triste forhold. Der bor 300.000
palæstinensere i Libanon, hvor størstedelen er fordelt
og bor i landets 12 palæstinensiske flygtningelejre,
under beskedne forhold. Selvom palæstinenserne 
har boet i Libanon i mere end et halvt århundrede,
betragtes de som flygtninge, og har ikke de 
samme statsfordele som libanesere. 29



En af de unge, som har haft

glæde af at blive opkvalificeret,

er maskiningeniør Mohammad

Ayoub. Han har taget et

software kursus, hvor han

praktisk har lært, hvordan man

udarbejder software og løser

opgaver virksomheder måtte

have med forskellige systemer.

Det er ikke tilladt for flygtninge at eje ejendom, de har
begrænset adgang til sundheds- og skoleydelser og
vise jobs må de ikke besidde, så som at arbejde som
læge eller advokat. 

Det er kun 6 % af palæstinenserne, som har fuldført en
universitetsuddannelse sammenlignet med 20 % af
libaneserne.

Vi har opstartet projekt Jobklar, der skal give
palæstinensiske universitetsstuderende eller
nyuddannede specialiserede krediterede og/eller
industrianerkendte certifikater for at komplementere
og styrke deres uddannelse og opbygge deres
færdigheder. Behovet for bestemte jobprofiler blandt
landet og arbejdsgivere er højt, og med den rette
støtte har de palæstinensiske studerende større
chance for at komme i beskæftigelse.
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VIRKSOMHEDER
De her fantastiske virksomheder har i år været med
til at støtte vores arbejde med nødhjælp og udvikling
til mere end 500.000 mennesker ude i verden og i
Danmark. 

Den store vilje og samfundssind virksomhederne
uselvisk har udvist er både beundringsværdigt og
inspirerende. 



TAK FOR ÅRET 
DER GIK


