Samen in actie voor
mensen in gevaar
Thema-informatie | Op zoek naar veiligheid

Hulp voor, tijdens en na rampen en oorlog
Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van
geweld en natuurrampen. Ze zijn op zoek naar
een veilige plek om te overleven. Kerk in Actie
biedt noodhulp en wederopbouw. Daarnaast
richten we ons op het voorkómen van rampen
en conflicten. We maken mensen weerbaar
voor klimaatverandering en andere
bedreigingen. We zijn er voor vluchtelingen
wereldwijd, en ook in Nederland. Met het
thema ‘Op zoek naar veiligheid’ komen we
samen in actie voor deze mensen.
Met lokale organisaties en wereldwijd netwerk
Na een ramp verleent Kerk in Actie acute hulp
aan mensen die getroffen zijn. Dit doen we
samen met lokale kerken en organisaties die
de bevolking en cultuur kennen, en aanwezig
zijn tot in de verste uithoeken van de landen
waarin wij werken. Zij weten waar de nood het

hoogst is. Samen met deze organisaties
werken we ook aan preventie en
wederopbouw, en komen we op voor
vluchtelingen bij beleidsmakers. Alle noodhulp
van Kerk in Actie wordt uitgevoerd met het
interkerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by
Churches Together), waarin 140 kerken en
christelijke organisaties uit de hele wereld
samenwerken. Driekwart van hen is afkomstig
uit het Zuiden (niet-westerse landen).
Hoe werkt Kerk in Actie aan preventie?
Kerk in Actie steunt projecten die proberen te
voorkomen dat mensen moeten vluchten voor
(natuur-)geweld. Bijvoorbeeld:
- Op diverse plekken in Afrika, zoals Nigeria,
houden kerken vredesgesprekken om lokale
conflicten geweldloos op te lossen.
-In Ethiopië worden mensen gewaarschuwd
voor extreme droogte en hevige regen, zodat
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ze weten wanneer ze het beste kunnen
planten en oogsten.
- In het noorden van Kameroen helpt de
Lutherse Broederkerk arme boeren om zich
aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering.
- In Nederland kunnen kerken die
klimaatverandering willen tegengaan, zich
aansluiten bij Groene Kerken.
Hoe helpt Kerk in Actie in crisissituaties?
Kerk in Actie steunt al jarenlang gastvrije
kerken en organisaties, die zich overal in
conflictgebieden en langs vluchtroutes
inzetten voor gevluchte, dakloze en
ontheemde mensen, zoals:
- In kampen in Jordanië delen kerken voedsel
en tenten uit.
- In Syrië zorgen ze dat ontheemde kinderen
toch naar school kunnen.
- Ook bij hongersnoden bieden we hulp.
- In Marokko steunen we de kerk die hulp biedt
aan vluchtelingen uit Afrikaanse landen.
- In Griekenland en Italië helpen we kerken en
organisatie bij dagopvang en taaltrainingen.
- In Nederland steunen we diverse projecten
voor uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Hoe helpt Kerk in Actie mensen hun bestaan
weer op te bouwen?
Na de crisis begint de fase van wederopbouw.
Bij natuurrampen duurt de wederopbouw vaak
veel langer dan de acute noodhulp. Kerk in
Actie investeert in vernieuwende projecten
waarmee vluchtelingen een duurzaam eigen
inkomen kunnen verwerven.
- In Ethiopië leren mensen over irrigatie en het
behoud van vruchtbare grond, en leren ze geld
sparen en verdienen met kleine handeltjes.
- In Libanon krijgen vluchtelingen de kans om
een nieuw beroep te leren.

- In Nederland ondersteunen we kerken om
perspectief te bieden aan nieuwkomers.
Hoe beïnvloedt Kerk in Actie beleid?
Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke
beleidsmakers om de signalen van diaconieën
door te geven. Samen met anderen zetten we
ons in voor een beter vluchtelingenbeleid. We
proberen oorzaken van rampen en conflicten
weg te nemen. Onze partners in het zuiden
doen dat ook op nationaal, regionaal en
internationaal niveau. In Nederland strijden we
voor een menswaardig bestaan voor
ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden.
Samenhang
Hulp bij rampen en hulp aan vluchtelingen. Je kunt
ze vaak niet los van elkaar zien. Zo kan honger
worden veroorzaakt door een combinatie van
langdurige droogte, armoede en een zwakke
overheid. Ook als mensen door
klimaatverandering hun middelen van bestaan
kwijtraken en elders een heenkomen zoeken kan
dat tot conflicten leiden.
Toen in 1953 in Nederland de dijken braken,
hebben we hulp gekregen uit de hele wereld. Met
ons gebed, medeleven en financiële steun kunnen
wij nu de partners van Kerk in Actie steunen om
vluchtelingen en andere slachtoffers van
conflicten en natuurgeweld te helpen.
Feiten en cijfers
● Maar liefst 64% van de wereldbevolking
heeft de afgelopen 20 jaar te maken
gehad met één of meer rampen
● 85% van alle vluchtelingen wordt
opgevangen in het land van herkomst of
de buurlanden
● 95% van de mensen die omkomen door
rampen woont in ontwikkelingslanden
● Elke euro geïnvesteerd in
rampenpreventie bespaart straks 7 euro
aan noodhulp.
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