Rekordhöga siffror: Nästan 60 miljoner
internflyktingar världen över
Antalet människor i världen som tvingas leva på flykt inom sina hemländer nådde rekordhöga
59,1 miljoner i slutet av 2021 – en ökning jämfört med 55 miljoner föregående år.
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2021. Väderrelaterade faror stod för 94 procent, varav
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Mer data behövs för att bättre förstå de bredare och mer

konflikter och våld under 2021 – en ökning med nästan 50
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ktingar i limbo.
Subsahariska Afrika var den hårdast drabbade regionen.
Över fem miljoner fördrivningar skedde bara i Etiopien –
den högsta siffran som någonsin registrerats för ett enskilt

Till redaktionerna:
•

Besök vår särskilda webbplats för att ladda ner hela
rapporten, utforska interaktiv infografik och landspecifik information samt se videor.

•

Ett urval av bilder och filmmaterial (B-rolls) samt rådata finns tillgängligt vid förfrågan.

•

Se vår infografik och förklaringsvideo om “Att förstå
vår data”.

Om IDMC:
Varje dag flyr människor från konflikter och katastrofer
och blir på så sätt internflyktingar i det egna landet. IDMC
etablerades 1998 som en del av NRC Flyktinghjälpen och
tillhandahåller data och analyser, samt stödjer samarbetspartner för att identifiera och implementera lösningar gällande intern fördrivning.
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