Nesten 60 millioner mennesker internt fordrevet
i verden
Rekordmange 59,1 millioner mennesker er på flukt i sitt eget hjemland. Det er en økning fra 55
millioner året før.
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Bilak. – Fredsbygging og utviklingsinitiativ er nødvendig for
å løse de underliggende årsakene som gjør at mennesker
på flukt blir etterlatt i usikkerhet.
Afrika sør for Sahara er den hardest rammede regionen,
med mer enn fem millioner fordrivelser i Etiopia alene det høyeste tallet registrert noensinne for ett enkelt land.

TIL REDAKSJONENE:
Besøk vår dedikerte nettside for å laste ned hele rapporten, utforske interaktiv infografikk, landspesifikk informasjon og se videoer.
Et utvalg av bilder og B-rolls samt rådata er tilgjengelige
ved forespørsel.
Se vår Infografikk og Forklaringsvideo for ´Hvordan forstå
tallene våre´.
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