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Därför presenterar NRC varje år en lista över de tio mest 
försummade flyktingkriserna i världen. Genom att presentera den 
här listan vill vi fokusera på människor vars lidande sällan skapar 
internationella rubriker.

Givarländer är mindre intresserade av att stödja dessa kriser, 
antingen för att länderna inte är av stor geopolitisk betydelse, 
för att de drabbade människorna är för långt borta och svåra att 
identifiera sig med eller helt enkelt för att långsiktiga kriser skapar 
”givartrötthet”.

Vi har analyserat 24 av de största flyktingkriserna under 2017 och 
gjort en lista baserad på följande tre kriterier:

• Brist på politisk vilja: Detta inkluderar bristande politisk vilja bland 
de väpnade aktörerna på plats, att skydda civila och att inleda 
fredsförhandlingar, men även internationella aktörers bristande vilja 
eller förmåga att hitta politiska lösningar. 

• Brist på uppmärksamhet i media: Olika faktorer avgör om 
en kris får mediatäckning eller inte. Medias uppmärksamhet 
kring en kris är nödvändigtvis inte i proportion till krisens 
storlek, eftersom många andra faktorer avgör om en kris 
kommer i medias strålkastarljus. Och även när en konflikt når 
nyhetsmedierna, överskuggas ofta de civilas situation av rapporter 
om krigsstrategier, politiska allianser och strider mellan väpnade 
grupper. 

• Brist på ekonomiskt stöd: Varje år presenterar FN och deras 
humanitära samarbtspartners nödhjälpsappeller om finansiering, 
för att täcka de mest nödvändiga behoven i länder som drabbas 
av stora kriser. Hur stor andel av appellerna som finansieras 
varierar från kris till kris. Här har vi använt procentandelen av 
appellerna som täcktes under 2017 som en indikator på graden 
av ekonomiskt stöd. Det bör dock understrykas att den verkliga 
bilden sannolikt är ännu skevare, eftersom det finns en tendens att 
begära mindre pengar till en kris, där det är nästan omöjligt att få
tillräckligt med medel för att möta de verkliga behoven. 

Även om humanitärt bistånd endast bör ges utifrån 
behov, får vissa kriser mer uppmärksamhet och 

stöd än andra.

Världens tio mest 
försummade flyktingkriser

1. Dem. republiken Kongo
2. Sydsudan
3. Centralafrikanska republiken
4. Burundi
5. Etiopien
6. Palestina
7. Myanmar
8. Jemen
9. Venezuela
10. Nigeria
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Aldrig tidigare i Demokratiska republiken Kongos våldsamma historia har fler människor drivits på 
flykt än under 2017. 

DR Kongo upplever en av världens svåraste och mest komplicerade humanitära kriser. Totalt var 
4,5 miljoner kongoleser på flykt inne i landet, medan fler än 685 000 hade flytt till grannländerna i 
slutet av 2017.

Våld, sjukdomar, undernäring och fördrivning präglar vanliga människors liv i stora delar av landet. 
Skolor förstörs och barn och kvinnor utsätts för övergrepp. Människor på flykt, varav 60 procent är 
barn, har stora obesvarade behov av skydd, medicinering och skolgång.

Hela 8,9 miljoner människor har för lite mat och rent dricksvatten. 2,2 miljoner barn riskerar akut 
undernäring. Hälsocentraler behöver byggas upp på nytt, det uppstår ständiga kolerautbrott och 
barnsoldater fortsätter att rekryteras till väpnade grupper.
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Inbördeskriget i Sydsudan är inne på sitt 
femte år och den humanitära krisen har 
förvärrats. Över hälften av befolkningen 
är beroende av hjälp att överleva. Våldet 
har tvingat en av tre personer från sina 
hem, vilket bidrar till stora flyktingkriser i 
grannländerna Uganda, Sudan och Etiopien. 
Mer än 2,4 miljoner sydsudaneser har flytt 
över gränserna i sökandet efter säkerhet.

Trots att hjälporganisationer lyckades 
bromsa svältkatastrofen som drabbade 
delar av landet under 2017, ökar svältkrisen 
totalt. Över fem miljoner människor har inte 

tillräcklig tillgång till mat och hotas på nytt av 
svält.

Parterna i konflikten har inte fullgjort sitt 
ansvar att skydda civila, och kvinnor och 
barn måste betala priset. Hälften av alla 
barn under fem år lider av akut undernäring. 
Närmare två miljoner kvinnor och flickor 
riskerar könsbaserat våld.

Att ge nödhjälp har blivit alltmer utmanande 
och farligt. Hundra hjälparbetare har dödats 
sedan den pågående konflikten bröt ut, 
nästan en tredjedel av dem förra året.

Centralafrikanska republiken toppade 
listan över försummade flyktingkriser 
2016, och 2017 innebar ingen förbättring. 
Men konflikten förflyttades nedåt i listan, 
eftersom situationen drastiskt försämrats i 
grannländerna Sydsudan och Demokratiska 
republiken Kongo.

Sedan 2012 har Centralafrikanska republiken 
drabbats av en blodig, väpnad konflikt. 
Sammandrabbningar mellan milisgruppen 
Anti-Balaka och rebellgruppen Ex-Seleka har 
tvingat tusentals människor att fly från sina 
hem. Ett avtal om vapenvila ingicks 2014, följt 
av försoningsarbete och politiska val. 

Men i slutet av 2016 eskalerade 
konflikten österut i landet och spred 
sig till nya områden. Som ett resultat 
av detta, ökade antalet internt fördrivna 
med 70 procent, till 689 000 personer. 
Samtidigt har antalet flyktingar från 
landet minskat, eftersom en del har 
haft möjlighet att återvända till mer 
stabila delar av landet. Men 1,2 miljoner 
människor är fortfarande på flykt, 
antingen inom landet eller till ett av 
grannländerna. Det betyder att en av fyra 
personer i Centralafrikanska republiken 
är fördriven.
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4 

5 

BURUNDI

ETHIOPIA

Mer än en miljon etiopier har flytt från sina 
hem det senaste året på grund av konflikter 
och torka. Efter september ökade osäkerheten 
i gränsområdena mellan regionerna Oromia 
och Somalia, vilket sände mer än 700 000 
människor. på flykt. Det här sker ofta i områden 
som redan lider av torka. Många av de familjer 
som flydde behöver fortfarande hjälp.

Utöver den här konfliktdrivna fördrivningen stod 
Etiopien 2017 inför den värsta torkan på 30 år, 
på grund av långvarig regnbrist. Den allvarliga 
torkan fortsatte i betesområdena i låglandet 
och i delar av regionerna Oromia och Afar, där 
hundratusentals människor har förlorat allt 
och tvingats på flykt. Många lokalsamhällen 

drabbades av både torka och konflikter, 
som drev redan utsatta familjer längre in i 
fattigdom. 

I slutet av 2017 var endast 46 procent av 
Etiopiens nödhjälpsappell finansierad. Detta 
har strypt biståndsorganisationernas förmåga 
att hantera torkan och hjälpa lokalsamhällen 
som är berörda av konflikter. Det 
internationella samfundet och den etiopiska 
staten arbetade tätt och lyckades
att undvika hungersnöd 2017. Men det 
behövs fortfarande hjälp. I slutet av året 
sände regeringen och humanitära aktörer 
ut en appell för 2018, där de varnade för 
bestående akut matbrist för upp till sju 
miljoner människor, undernäring och brist på 
vatten i låglandet i söder där de flesta lever 
på djurhållning och jordbruk.

Många etiopier måste förvänta sig ännu ett 
år med svåra levnadsförhållanden och svält, 
om inte mer pengar till nödhjälp kommer fram 
eller torkan avtar. Trots detta förblir krisen i 
stor utsträckning bortom den internationella 
radarn.

Mer än 400 000 människor har flytt 
från Burundi sedan 2015 på grund av 
politisk oro och humanitära kriser. Antalet 
flyktingar från landet ökade med cirka 20 
procent förra året. 

De flesta har sökt skydd i grannlandet 
Tanzania, men även i Rwanda, Uganda
och Demokratiska republiken Kongo. 
De bor i överfulla flyktingläger, med 
begränsad tillgång till mat, tak över 
huvudet och utbildning. 

The Burundi Regional Refugee 
Response plan för 2017 var 
kraftigt underfinansierad och FN:s 
livsmedelsprogram har fått skära ner 
matransonerna till flyktingar i regionen. 

Det fanns inte heller tillräckligt med medel 
för att möta behoven inne i Burundi.

Även om den politiska situationen har 
försämrats och fler människor drivs 
på flykt, får landet sällan utrymme i 
media. Dessutom har det kommit få 
internationella initiativ för att skydda civila 
eller sätta nödvändig press för att hitta 
politiska lösningar.

Under tiden har den humanitära 
situationen förvärrats. 3,5 miljoner 
människor behöver hjälp och en av fyra 
personer har inte tillräcklig tillgång till 
mat.
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När staten Israels grundades 1948, blev 
hundratusentals palestinier utestängda från 
sina hem. 70 år senare lever de fortfarande 
som flyktingar, vilket gör Palestina till en av 
världens mest långvariga och försummade 
flyktingkriser.

Idag är över fem miljoner palestinier 
registrerade som flyktingar. Många av dem lever 

som flyktingar i grannländerna Jordanien 
och Libanon, och över en miljon av dem är på 
Gazaremsan.

USA:s nedskärning av finansieringen av 
UNWRA, en FN-organisation som inrättats 
för att hjälpa de palestinska flyktingarna, 
kommer att förvärra den humanitära krisen 
om inte andra aktörer tar ansvar.

6 PALESTINA

Ökade konflikter norrut, i delstaten Rakhine 
i Myanmar, i augusti 2017 ledde till att mer 
än 700 000 personer flydde till grannlandet 
Bangladesh. FN omnämnde då situationen 
som ”världens snabbast växande flyktingkris”.

De flesta flyktingar kommer från den 
muslimska minoriteten rohingya och flyr från 
extremt våld, förföljelser och brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Totalt uppehåller 
sig mer än en miljon rohingya-flyktingar 
nu i Bangladesh, där hjälparbetare har 
överväldigats av det stora behovet av hjälp. 

I flyktingläger runt staden Coxs Bazar i 
Bangladesh oroar sig nya fördrivna över att 
de kommer att skickas tillbaka till sina byar i 
Myanmar för tidigt och mot deras vilja, utan att 
någon kan garantera deras säkerhet.

De senaste månaderna har de väpnade 
striderna eskalerat ytterligare, inklusive 
konflikter som direkt påverkar civila i 
delstaterna Kachin och norra Shan. Civila 
har dödats och skadats i konflikten och 
hundratusentals har fått fly.

7 MYANMAR
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Tre år av krig i Jemen har gradvis tärt på 
skyddsnäten som är tillgängliga för miljontals 
människor. De två största parterna i konflikten 
har båda orsakat civila dödsfall och lidande, 
skapat förhållanden som leder till sjuka och 
hungriga människor och ofta hindrat att 
nödhjälpen når fram. 

Över tre miljoner människor har flytt från sina 
hem efter att konflikten började eskalera i 
mars 2015. Utbrett våld har dödat tusentals 
och decimerat den grundläggande servicen. 

Eftersom 1,2 miljoner offentliganställda 
inte har fått lön sedan augusti 2016, står 
mer än hälften av invånarna utan tillgång till 
grundläggande hälso- och sjukvård, utbildning, 
säkert dricksvatten och sanitetstjänster. 
Situationen har lett till det största 

kolerautbrottet under decennier, och 
tusentals dödsfall som kunde ha undvikits.

I november 2017 införde en koalition, som 
leddes av Saudiarabien, en fullständig 
blockad av Jemens hamnar och flygplatser, 
och stoppade all införsel av mat, drivmedel 
och mediciner i flera veckor. Ihållande 
problem vid hamnarna har lett till brist 
och prisökning på basvaror, som gör 
dem omöjliga att ha råd med. Landets 
huvudflygplats har varit stängd i nästan två 
år och miljontals jemeniter har inte tillgång 
till livsviktig medicinsk hjälp i utlandet.

Omfattningen av lidandet i Jemen 
har varit en utmaning för media att 
rapportera, främst för att tillgången har 
varit begränsad. Internationella journalister 
hindras fortfarande från att resa i större 
delen av landet, och jemenitiska journalister 
utsätts för strikt kontroll och stor risk att 
trakasseras eller arresteras.

Miljoner jemeniter är nu beroende av 
humanitär hjälp för att överleva. Men den 
här hjälpen förändrar inte den stadigt 
förvärrade situationen i landet. Endast 
politiska lösningar på konflikten kan stoppa 
eller vända den humanitära krisen i Jemen.

8 JEMEN

Enligt Internationella organisationen för 
migration (IOM) har 1,6 miljoner venezuelaner 
lämnat landet 2017. Även om inte alla som 
lämnar landet gör det av flyktingrelaterade 
skäl, blir det allt tydligare att ett stort antal 
människor behöver internationellt skydd, 
enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR). 
De rapporterar om en stor ökning av antalet 
asylansökningar från venezuelaner. 

Fördrivna venezuelaner som vistas i 
gränsområdena är i behov av vatten, mat, 
medicin, tak över huvudet och skydd. Krisen 
påverkar grannländerna och kan destabilisera 
en redan bräcklig fredsprocess i grannlandet 

Colombia. Det internationella stödet till de 
länder som tar emot venezuelaner måste 
öka snabbt, för att säkerställa att människor 
får nödvändig hjälp.

Venezuelaner utan papper på lagligt 
uppehåll i grannländerna riskerar att 
utnyttjas sexuellt eller utnyttjas på 
arbetsmarknaden. Det är svårt för dem 
att få tillgång till adekvat vård. Folk som 
reser från Venezuela till konfliktområden i 
Colombia ger icke-statliga, väpnade grupper 
en stadig tillströmning av potentiella offer 
och nya medlemmar. 2018 efterfrågades 
cirka 102 miljoner amerikanska dollar från 
världssamfundet, för att hjälpa venezuelaner 
i Colombia.

Situationen får liten mediauppmärksamhet 
utanför regionen. De internationella 
reaktionerna på krisen har hittills haft 
begränsat resultat. Venezuelanerna har 
goda skäl att oroa sig för att det är vanliga 
människor som i slutändan måste betala 
priset för sanktioner, som ökar bristen på 
basvaror.

9 VENEZUELA
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Konflikten mellan Nigerias militära styrkor och 
den väpnade gruppen Boko Haram och olika 
utbrytargrupper har fortsatt att driva människor 
på flykt från sina hem i nordliga delen av landet. 
Nigeria har intensifierat militäroperationerna 
och Boko Haram har slagit tillbaka med flera 
attacker på civila mål, inklusive flyktingar och 
internt fördrivna.

Trots att vissa har börjat återvända hem, är 1,7 
miljoner nigerianer fortfarande internt fördrivna 
och 200 000 var på flykt i grannländerna i 
slutet av 2017.

I en studie som gjordes av NRC i oktober 2017 
sade 86 procent av de internt fördrivna att de 

ännu inte var redo att återvända hem.

Offentliga tjänster har kollapsat i områden 
där konflikten har härjat. Nästan en halv 
miljon bostäder och ett stort antal skolor, 
hälsocenter och vattenkällor har förstörts.

8,5 miljoner människor hade behov av huma-
nitär hjälp i Nigeria förra året och 450 000 
barn led av akut undernäring. Många av de 
människor som drabbats av konflikten har 
mycket begränsad tillgång till humanitär hjälp. 
Pågående strider och byråkratiska hinder gör 
det svårt för de humanitära organisationerna 
att nå flera delar av landet.

10 NIGERIA
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