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Støtte til jobskabelse for flygtninge og lokalsamfund i
Rwanda
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Budget

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
Flygtninge og lokalbefolkning
Nyamagabe og Gatsibo distrikter, Rwanda
36 mdr.
10,7 mio. kr.

Udviklingsministeren har godkendt en bevilling på 10,7 mio. kr. til jobskabelse for flygtninge og
lokalsamfund i Rwanda. Projektet gennemføres af UNHCR i samarbejde de rwandiske
myndigheder, FN’s Landbrugsorganisation (FAO) og FN’s Fødevareprogram (WFP). Midlerne
udmøntes som en del af de 80 mio. kr., der er afsat på Finansloven 2020 til brug for opbygning af
kapacitet i prioriterede tredjelande under regeringens indsats for at fremme et retfærdigt og humant
asylsystem.
Formålet med projektet er at skabe jobs og forbedre fødevaresikkerhed og økonomisk integration
for flygtninge og lokalbefolkning gennem klima-venligt landbrug og markedsudvikling i Rwanda.
Projektet bygger på et tidligere vellykket projekt, der gennem adgang til agerjord og støtte til såsæd,
landbrugsredskaber m.v. samt udvikling af værdikæder og markedsadgang med succes har gjort
flygtninge og lokalsamfund i Rwanda økonomiske stærkere og mere selvhjulpne. De rwandiske
myndigheder har sikret projektet adgang til 93 hektar jord i Nyamagabe og Gatsibo distrikter og
målgruppen vil være 1.883 husholdninger (ca. 40 % flygtninge og 60 % rwandere) - i alt mere end
7.500 personer. Mindst 50 % af målgruppen vil være kvinder. Det forventes, at projektet vil have
en betydelig positiv effekt på den lokaløkonomiske udvikling og dermed fremme fredelig
sameksistens mellem flygtninge og lokalsamfund.
UNHCR vil engagere en organisation med teknisk ekspertise og erfaring inden for
landbrugsudvikling, klima-venlige dyrkningsteknikker og værdikæder til at stå for den konkrete
projektgennemførelse. Der forventes etableret fælles andelsselskaber for flygtninge og
lokalbefolkning, hvilket vil forbedre flygtningenes adgang til nationale programmer såsom
subsidierede landbrugsprodukter (f.eks. frø, gødning m.v.) og landbrugsrådgivning. Inddragelse af
den private sektor vil også være et nøgleelement for en vellykket gennemførelse af projektet.
Baseret på erfaringerne fra det tidligere projekt vil andelsselskaberne blive sat i forbindelse med
forarbejdningsvirksomheder og, hvis der er eksportpotentiale, med eksportfremme myndigheder og
eksportvirksomheder.
Rwanda er vært for omkring 150.000 flygtninge. De
Demokratiske Republik Congo (DRC) og fra Burundi. Mange
Rwanda i flere årtier, mens de fleste af burundierne kom efter
Refugee Forum i Geneve i december 2019 forpligtede Rwanda
inden for landbrug for flygtninge og lokalsamfund.
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