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1 BAGGRUND 

D. 5. marts 2019 udsendte Malawi Department of Climate Change & Meteorological Services

et varsel om ekstremt kraftig regn og vindstød forårsaget af orkanen Idai, som skulle vise

sig at blive den største tropiske orkan til at ramme det sydøstlige Afrika nogensinde. Malawis

præsident erklærede undtagelsestilstand i landet d. 8. marts.

Den massive mængde regn mellem d. 5. og 10. 

marts resulterede i enorme oversvømmelser og 

tvang mere end 125.000 mennesker på flugt fra 

deres hjem. I alt blev 922.200 personer påvirket 

af vandmasserne i 14 forskellige distrikter, 56 

mennesker mistede livet, mens 577 pådrog sig 

skader. Store landbrugsområder i den sydlige del 

af Malawi lå under vand og dermed mistede land-

mænd dyrebare afgrøder. Ydermere forårsagede 

regnen ødelæggelser af veje, broer, strømforsy-

ninger mm. En rapport udgivet af Malawis rege-

ring i september måned vurderer det økonomiske 

tab som følge af katastrofen til at være ca. 220 

millioner USD, mens de samlede udgifter til gen-

opbygning anslås at blive over 370 mio. USD.  

Røde Kors i Danmark ledte et konsortium af Hollandsk, Schweizisk, Finsk og Belgisk Røde 

Kors med bidrag fra donorer til at støtte Malawi Røde Kors i deres tre-måneders respons 

ovenpå katastrofen.  

2 FORMÅL OG MÅLGRUPPE 

Røde Kors’ respons blev implementeret i to stadier som følge af det todelte hovedformål i 

form af at yde akut livreddende katastrofehjælp samt at støtte lokalbefolkningen i den første 

fase af katastrofeindsatsen. Dette skete gennem støtte til eftersøgnings- og redningstjeneste 

og uddeling af hygiejneartikler og byggematerialer m.m. i 93 kommunale evakueringscentre 

i de hårdest ramte distrikter: Mangochi, Mulanje, Chikwawa, Phalombe, Nsanje og Zomba. 

Efter 14 dage i felten, og på baggrund af behovsanalyser, måtte Malawi Røde Kors sande, at 

det var nødvendigt at skalere nødhjælpsaktiviteterne op. Blandt andet var der behov for at 

en meget større akut nødhjælp samt hjælp til at flytte særligt udsatte familier over i bedre 

midlertidige boliger for senere at flytte dem til mere sikre landområder. Denne indsats blev 

målrettet 14.000 familier der skønnedes at have det største behov. 

3 AKTIVITETER OG RESULTATER 

Malawi Røde Kors var blandt de først til at respondere og støtte regeringen i eftersøgnings- 

og redningsarbejdet. Grundet midler og ressourcer fra Røde Kors i Danmarks Forecast Based 
Action projekt kunne det lokale Røde Kors selskab øjeblikkeligt mobilisere en 
varslingsindsats blandt udsatte befolkningsgrupper om at søge mod højereliggende terræn 
og forlade højrisi-koområder. 
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 Røde Kors kunne ved hjælp af sine både også række ud med mad- og vandfor-syninger til 

nødstedte personer, som var strandet eller afskåret fra anden hjælp pga. vand-masserne i 

distrikterne Chikwawa og Nsanje. Røde Kors bådene faciliterede redningen af 1200 

personer. 

Med midler fra bl.a. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen har Røde Kors kunne gøre 

en vigtig sundhedsforebyggende indsats:  

• 50.761 personer har modtaget hygiej-

neundervisning

• 20.387 personer har fået udleveret

hygiejnepakker

• 3 vandboringer blev foretaget i for-

skellige overgangslejre for at give ad-

gang til rent drikkevand

Endvidere har 14.251 familier (≈ 75.000 personer) – udover at have modtaget hygiejne-

pakker – fået udleveret måtter, tæpper, myggenet, vandrensningstabletter, spande og køk-

kengrej.  

Den samme gruppe mennesker var mål-

gruppe for en anden stor komponent i nød-

hjælpsindsatsen, nemlig støtten til at få tag 

over hovedet igen.  

En stor tak til Medarbejdernes Honorarfond 
i Novo Gruppen for bidraget til, at hele den 
beskrevne indsats kunne gennemføres. 




