
FAKTA OM FLYGTNINGE
Flygtninge, asylansøgere og fordrevne er blevet et populært emne i den politiske 
og offentlige debat. Ikke desto mindre er området omgivet af myter og alt for ofte 
mangel på fakta. UNHCR, FN's Flygtningeorganisation, giver dig her 10 vigtige fakta 

om flygtninge – for en oplyst debat.
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Mere end to-tredjedele, 68 pct., af alle verdens 
flygtninge kommer fra kun fem lande. Syriske 
flygtninge udgør fortsat den største gruppe med 6,7 
millioner flygtninge, fulgt af flygtninge fra henholdsvis 
Venezuela (4,0 mio.), Afghanistan (2,6 mio.), Sydsudan 
(2,2 mio.) og Myanmar (1,1 mio.). 

Antallet af flygtninge og fordrevne på verdensplan har 
nået et førhen uset højt niveau, i takt med at konflikter 
og flugtårsager bliver mere komplekse og langvarige. 
Ved udgangen af 2020 var 82,4 mio. mennesker 
tvunget på flugt fra deres hjem på grund af forfølgelse, 
konflikt, vold og brud på menneskerettighederne. 
Tallet er fordoblet på et årti  – og i dag er 1 ud af 95 
mennesker på verdensplan tvunget på flugt. 

73 pct. af verdens flygtninge har søgt tilflugt i et 
naboland til deres eget land, og disse lande tæller 
nogle af verdens fattigste og mindst udviklede 
lande. Kun 14 pct. af verdens flygtninge befinder 
sig i rige og udviklede lande. Mange lav- og 
mellemindkomstlande er alvorligt presset økonomisk, 
hvilket er blevet yderligt forværret af COVID-19. 
Det har uforholdsmæssigt påvirket flygtninge og 
fordrevne, der konfronteres med mistet levebrød, 
fattigdom og utilstrækkelig hjælp og bistand.  

Mens 26 mio. flygtninge er flygtet fra deres lande, er 
48 mio. mennesker såkaldt internt fordrevne – de er 
tvunget på flugt fra deres hjem, men ikke deres land. 
Selvom de ikke har krydset en landegrænse, har de 
ofte samme behov for beskyttelse og nødhjælp som 
flygtninge. Colombia, Syrien og Den Demokratiske 
Republik Congo er de lande, der har flest internt 
fordrevne.  
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Millioner er på flugt i deres 
egne lande    

Tre ud af fire flygter til et 
naboland     

1 % af menneskeheden er 
tvunget på flugt

2/3 af alle flygtninge 
kommer fra fem lande  
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Kilde: UNHCR’s Operations Data Portal, Middelhavs-situationen, 
Udlændingestyrelsen 

76 pct. af verdens flygtninge, næsten 16 mio., er 
fanget i situationer med langvarig landflygtighed. I 
slutningen af 2020 blev der registreret 49 langvarige 
flygtningesituationer, dvs. situationer hvor mindst 
25.000 flygtninge har opholdte sig i mindst fem år 
i samme værtsland. Et eksempel er den afghanske 
flygtningesituation, som nu har varet i fem årtier.

Kilde:  UNHCR Global Trends 2020 

Antallet af flygtninge og migranter, der krydser 
Middelhavet og ankommer til Europa, er faldet betydeligt 
i de senere år. I 2020 ankom i alt 95.031 mennesker 
til Europa via ruterne over Middelhavet sammenlignet 
med godt én mio. mennesker i 2015. Det anslås, at 1.401 
mennesker mistede livet i 2020 i deres forsøg på at nå 
Europa via Middelhavet – en stigning sammenlignet 
med året inden. Danmark modtager også et lavere antal 
asylansøgere end tidligere. I 2020 søgte 1.515 personer 
om asyl sammenlignet med 2.716 personer i 2019 og 
3.559 personer i 2018. 

I takt med at antallet af sårbare flygtninge vokser, 
er behovet for genbosættelse af kvoteflygtninge 
presserende. UNHCR estimerer, at 1,4 mio. flygtninge 
aktuelt har behov for genbosættelse, fordi de ikke kan 
få tilstrækkelig beskyttelse i deres nuværende asylland. 
Imidlertid blev kun 34.400 kvoteflygtninge genbosat i 
2020, et markant fald fra de 107.800 kvoteflygtninge i 
2019.

Kilder: : UNHCR Global Resettlement Needs 2022, 
UNHCR Global Trends 2020 

Mens børn udgør 30 pct. af verdens befolkning, var 
det ved udgangen af 2020 42 pct. af alle flygtninge 
og fordrevne, der anslås at være børn og og unge 
under 18 år. Omfanget af børn på flugt er især højt 
i de afrikanske regioner syd for Sahara, hvor børn 
og unge udgør mere end halvdelen af de fordrevne. 
UNHCR vurderer at næsten én million børn er blevet 
født som flygtninge i perioden fra 2018-2020.  

Kilde:  UNHCR Global Trends 2020 

I 2020 befandt 95 % af de mennesker, der blev 
tvunget på flugt af konflikt, sig i lande, der er særligt 
udsatte for klimaforandringer. Mens konsekvenser af 
klimaforandringer er faktorer, der tvinger mennesker på 
flugt eller kan forstærke flugtårsager, er klimaforandringer 
og klimarelaterede katastrofer, som oversvømmelser 
og tørke, også med til at øge sårbarheden for de, der 
allerede er på flugt. Næsten 9 ud af 10 flygtninge kommer 
fra lande, der er mest sårbare over for klimaforandringer, 
og 7 ud af 10 internt fordrevne lever i sådan et land.

Kilde: UNHCR Global Trends 2020, 
UNHCR Data Finder

Retten til at søge asyl i et andet land, hvis man har 
mistet sit eget lands beskyttelse, er nedfældet i FN’s 
Verdenserklæring om Menneskerettigheder i artikel 
14.  Denne hensigtserklæring blev juridisk forpligtende 
ved vedtagelsen af FN’s Flygtningekonvention i 1951. 
Det er altså ikke kriminelt at søge asyl, selv hvis en 
person er kommet irregulært til landet.   

Kilde: FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder
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6 Langt færre mennesker 
ankommer til Europa og 
Danmark   

Mere end 95 % af behovet for 
pladser til kvoteflygtninge er 
ikke opfyldt

90 % af verdens flygtninge 
kommer fra lande, mest sårbare 
over for klimaforandringer 

Det er ikke en forbrydelse 
at søge asyl

42 % af verdens fordrevne 
er børn

Tre ud af fire flygtninge er 
fanget i langvarige kriser 
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