
VÆRDISKABENDE
PARTNERSKABER 
Dansk Flygtningehjælp inviterer danske 
virksomheder og fonde til samarbejde 

VI ER DER



32

Dansk Flygtningehjælp arbejder på baggrund af humanitære
principper og menneskerettigheder. Vi er til stede i Danmark
og i verdens hårdest ramte konfliktområder, hvor mennesker
hver dag må flygte for at redde livet. Vores aktiviteter har
som mål at beskytte mennesker på flugt og at fremme lang-
sigtede løsninger. 

I Danmark hjælper vi flygtninge i alle faser af integration med 
blandt andet sprogundervisning, juridisk rådgivning, asylråd-
givning, brobygning til arbejdsmarkedet – og meget mere.
I verdens brændpunkter uddeler vi akut nødhjælp i form af 
vand, mad, tæpper og køkkengrej. Vi sørger for husly og be-
skyttelse og rydder miner. Samtidig sikrer vi bæredygtige løs- 
ninger såsom permanent vandforsyning og støtte til uddannelse.

Et partnerskab med Dansk Flygtningehjælp betyder derfor 
hjælp til mennesker på flugt både nationalt og internationalt. 

Vi befinder os i en ny verdensorden. Mere end 
65 millioner mennesker er på flugt. Det er et  
rekordhøjt antal, der desværre ikke ser ud til at 
falde foreløbigt. Hvis vi skal vende kurven,  
kræver det nye og innovative løsninger. 
 
Stærke partnerskaber mellem den humanitære 
sektor, fonde og erhvervsliv kan bidrage til 
sådanne løsninger. Det kan vi i Dansk Flygt-
ningehjælp med stor tilfredshed konstatere. 
Derfor vil vi gerne invitere virksomheder og 
fonde til dialog om partnerskaber, som skaber 
værdi for begge parter. Ved at bruge hinandens 
kompetencer og ressourcer kan vi redde liv 
og samtidig skabe værdi, udvikling og inve-
steringsmuligheder for NGO sektoren og det 
danske erhvervsliv og fondsverdenen. 

Vores nuværende partnerskaber gør en stor 
forskel for organisationens arbejde og betyder, 
at endnu flere flygtninge får hurtigere og bedre 
hjælp. Vi er derfor altid nysgerrige efter nye 
partnerskaber og samarbejdsformer og taler 
gerne med om alt fra forretningsudvikling og 
innovation til CSR og filantropi. 

I denne folder ses eksempler på, hvordan et 
partnerskab med Dansk Flygtningehjælp kan 
se ud – og forhåbentlig giver det idéer til hvad 
et partnerskab kan gøre for jeres fond eller 
virksomhed.  

Velkommen til Dansk Flygtningehjælp!

Andreas Kamm
Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp

PARTNERSKABER GAVNER VIRKSOMHEDER, 
FONDE OG MENNESKER PÅ FLUGT

Foto:
Dansk Flygtningehjælp 

Forsidefoto: Klaus Bo Christensen
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ER DANMARKS STØRSTE 
INTERNATIONALE 
HUMANITÆRE NGO 
HAR OVER 7.000 
MEDARBEJDERE I MERE 
END 35 LANDE OG 
OMSÆTTER FOR 2,9 MIA. KR

UDFØRER PROJEKTER I 
SAMARBEJDE MED
LOKALE MYNDIGHEDER,
BESLUTNINGSTAGERE OG NETVÆRK

ER KÅRET TIL EN AF 
VERDENS BEDSTE 

NGO’ER
H.K.H. KRONPRINSESSE 
MARY ER PROTEKTOR FOR 
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

VIDSTE DU AT

Foto: Klaus Bo Christensen
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Ifølge FN mangler 663 millioner mennesker 
stadig adgang til forbedret drikkevand.
 
Siden 2016 har Grundfos og Dansk Flygtninge- 
hjælp investeret i fælles læring og arbejder 
sammen på at udvikle projekter i Afrika og 
i Mellemøsten. Partnerskabet har fokus på 
bæredygtige vandløsninger for flygtninge og 
lokalbefolkning.

I Uganda er partnerne i gang med at installere 
soldrevne pumpeløsninger til rent drikkevand i 
en af verdens største flygtningelejre og foku-
serer på at dokumentere resultaterne, så der 
kan komme læring og forbedrede løsninger ud 
af samarbejdet.

Arbejdet er med til at give Grundfos og Dansk 
Flygtningehjælp erfaring med denne type part-
nerskaber, der kræver nye samarbejdsformer.

”Grundfos ser en god mulighed for bedre at 
  forstå behovene i flygtningelejre, og hvor- 
  dan vi som virksomhed kan koble forretning 
  og positiv forandring for nogle af verdens 
  fattigste.”
– Kim Nøhr Skibsted, Group VP - Communication, 
   Public Affairs & Engagement, Grundfos

BÆREDYGTIGE VANDLØSNINGER
TIL EN OVERSET BEFOLKNING

GRUNDFOS

Grundfos og Dansk Flygtningehjælp 
på projektbesøg i Jordan. 

Foto: Dansk Flygtningehjælp
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Med 65 millioner mennesker på flugt eksiste-
rer der et naturligt og akut behov for husly. 
Mere end 500.000 telte og andre midlertidige 
boligløsninger udskiftes årligt. 
 
Randers-virksomheden EverShelter har specia- 
liseret sig i at udvikle holdbare, miljøvenlige 
og sikre shelters til flygtninge. Visionen er at 
levere en både værdig og omkostningseffektiv 
løsning på en global udfordring. 

EverShelter og Dansk Flygtningehjælp har 
i flere år samarbejdet om at udleve denne 
vision. Dansk Flygtningehjælp har blandt an- 
det testet det prisbelønnede ’Lifeshelter’ i 
flygtningelejre i Irak og Uganda – et marked 
som EverShelter ellers ikke har adgang til. 
’Lifeshelter’ blev testet for ydeevne, bruger- 
tilfredshed og mulighed for lokal produktion.

”Samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp har
  medført værdifuld data til vores produkt- 
  udvikling samt inspireret til nye markeds- 
  strategier for EverShelter.”
– Jakob Christensen, CEO og Stifter, EverShelter Aps

INNOVATIVE SHELTERS ÅBNER 
NYE MARKEDER

EVERSHELTER

Foto: Jakob Christensen

Lifeshelters sættes op i Irak.
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Politikens Forlag og Dansk Flygtningehjælp  
har i flere år samarbejdet om at forbedre 
forholdene for verdens flygtninge. 

Sammen med syv af Danmarks førende krimi-
forfattere har forlaget udgivet samlingen  
’Liv for Liv’. Med overskuddet fra salget af 
bogen bidrog forfattere, forlag og forhand- 
lere til skolegang for børn i DR Congo. 

Senest valgte forlaget at sætte fokus på 
syriske flygtninge. Det blev til kogebogen 
’Syriens Gryder’. Med kogebogen støttede 
forlaget og forfatterne syriske flygtninge i 
nærområderne og syriske unge i Danmark 
– og opfordrede samtidig danskerne til at 
møde den syriske kultur med åbent sind. 

”Syriens Gryder havde flere positive outputs 
  – også internt på forlaget. Det har styrket 
  sammenholdet mellem kolleger, og der var 
  stor stolthed, da projektet lykkedes.  
  Samtidig var der en kæmpe opbakning fra  
  forlagets forfattere. Det skabte en stærk 
  fællesskabsfølelse.”  
– Kim Hundevadt, Forlagschef Nonfiktion, Politikens Forlag

CSR-PARTNERSKABER SKABER 
STOLTHED OG FÆLLESSKAB

POLITIKENS FORLAG
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S Y R I E N S  G R Y D E R
E N  K U L I N A R I S K  D A N N E L S E S R E J S E

RUTH VON SPERLING
PERNILLE KLØVEDAL HELWEG

TRINE HAHNEMANN
P O L I T I K E N S  F O R L A G

HELE OVERSKUDDET AF DENNE BOG GÅR TIL 

Medarbejderne i BCG har en stærk fælles mål- 
sætning om at gøre en forskel. Derfor dedike-
rer virksomheden og medarbejderne hvert år 
passion og ressourcer til nonprofit-organisa-
tioner både på lokalt og globalt plan.  

I sommeren 2016 arrangerede BCG’s medar-
bejdere en stor intern fundraising-auktion til 
fordel for verdens flygtninge. Derudover yder 
BCG’s medarbejdere Dansk Flygtningehjælp 
nonprofit-rådgivning om partnerskaber på 
strategisk niveau.

”Langt de fleste hos BCG har på et tidspunkt 
  i deres karriere været en del af vores pro 
  bono arbejde for velgørende organisationer, 
  og det er noget, som hele kontoret samles 
  om og brænder for. Det at gøre en forskel 
  skaber tydeligvis værdi for vores medar- 
  bejdere og øger fællesskabsfølelsen. Da vi 
  for eksempel lavede en fundraising-auktion,  
  deltog alle vores medarbejdere. Det skabte 
  en fantastisk oplevelse for hele kontoret.” 
– Joen Moth-Poulsen, Head of BCG Copenhagen 
   Social Impact Committee, Boston Consulting Group

CSR-PARTNERSKAB DRIVES 
AF MEDARBEJDERNE

BOSTON CONSULTING GROUP

Foto: Axel Fassio
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Partnerskabet med Lisa og Gudmund Jørgen-
sens Fond går år tilbage. Til at begynde med 
støttede fonden nye projekter hvert år. Men 
over tid blev fondens fokus at skabe vedvarende 
resultater over længere tid.
 
Det blev starten for et betydningsfuldt kvinde- 
projekt i Uganda, der nu kører på sit 8. år. Pro- 
jektet har hjulpet mange fordrevne ugandiske  
og sudanesiske kvinder til at starte egen for-
retning, der sætter dem i stand til at forsørge 
familien. Over årene har Lisa og Gudmund 
Jørgensens Fond også valgt at engagere sig 
i flere andre vigtige humanitære projekter 
sammen med Dansk Flygtningehjælp.

”For os er det vigtigste at gøre en reel for- 
  skel med de midler, vi nu har til rådighed. 
  Ved at være med fra starten og følge kvinde- 
  projektet i Uganda har vi set, hvordan små 
  midler kan række meget langt med den rette  
  omhu og organisering. Vi har stor tillid til  
  Dansk Flygtningehjælps effektive arbejde, og 
  gennem vores støtte til organisationen ved 
  vi, at vi gør en konkret forskel for verdens  
  flygtninge.”  
– Advokat Birgit Thrusholm, Bestyrelsesformand, 
   Lisa og Gudmund Jørgensens Fond

FONDSPARTNERSKAB OPBYGGER 
KAPACITET I AFRIKA

LISA OG GUDMUND JØRGENSENS FOND

 LISA OG GUDMUND 
JØRGENSENS FOND

Josephine Kejing, sudanesisk flygtning i Uganda, 
har fået hjælp til at starte egen forretning. 

Foto: Dansk Flygtningehjælp
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Ole Kirk’s Fond og Dansk Flygtningehjælp har 
indgået et treårigt partnerskab, der giver 
Dansk Flygtningehjælp fleksibilitet, forudsige- 
lighed og råderum til bedst muligt at sikre nød- 
hjælp og varige løsninger i vor tids største 
flygtningekrise. 

Partnerskabet består af to overordnede pul- 
jer. Den ene går til community centre i Mellem- 
østen – en langsigtet indsats der hjælper flygt- 
ninge og de lokalsamfund, der huser dem. Den 
anden til Dansk Flygtningehjælps akutte nød-
hjælpsarbejde i verdens brændpunkter. Ole 
Kirk’s Fond har med sidstnævnte lagt grund-
stenen til Dansk Flygtningehjælps globale 
akutpulje, som sikrer evnen til at reagere 
hurtigt og effektivt, når behovet opstår.   

”Som fond har vi en forpligtelse til at kanali- 
  sere midlerne derhen, hvor de gør mest  
  gavn – at investere klogt og innovativt. 

  Samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp  
  fokuserer på den langsigtede indsats for  
  at kunne forbedre livsvilkårene i kriseom- 
  råderne, ikke mindst for de mange børn,  
  som er ramt – men i særdeleshed også på 
  muligheden for at kunne reagere hurtigt  
  og redde liv, når den akutte situation opstår.  
  Med partnerskabet er der således skabt  
  bedre forudsætninger for nødhjælpsarbej- 
  det, hvilket har været det primære mål for 
  Ole Kirk’s Fond. Det er i høj grad et tillidsbåret 
  partnerskab, hvor vi hver især bringer vores 
  respektive styrker i spil.  

  I Ole Kirk’s Fond har vi mulighed for at agere 
  hurtigt og med fleksible midler, og Dansk 
  Flygtningehjælp kan med deres ekspertise 
  bidrage til at sikre, hvor og hvordan hjælpen 
  bedst anvendes i de kriseramte områder.”
– Caroline Heering, Direktør, Ole Kirk’s Fond

NYSKABENDE FONDSPARTNERSKAB 
GIVER RÅDERUM TIL EFFEKTIV INDSATS

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS
TILSTEDEVÆRELSE 2017

OLE KIRK’S FOND 



DANSK FLYGTNINGEHJÆLP TROR PÅ,  
AT DER FINDES FLERE VEJE TIL
VÆRDISKABENDE PARTNERSKABER
Ring gerne på +45 33 73 52 80 eller send en mail til: partnerskaber@drc.dk 
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