
De höga siffrorna är resultatet av nya våldsvågor kombin-
erat med långvariga konflikter i länder som Etiopien, 
Afghanistan, Syrien och Demokratiska republiken Kongo. 
År 2021 registrerades 38 miljoner nya interna fördrivningar 
enligt den årliga rapporten från NRC Flyktinghjälpens Inter-
nal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

– Dagens situation är betydligt värre än vad våra 
rekordsiffror visar, då de nästan åtta miljoner männis-
korna som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina inte är 
medräknade. Vi behöver brådskande åtgärder från värld-
sledare för långvariga och fredliga lösningar som får ett 
slut på detta ökade mänskliga lidande, säger Jan Egeland, 
generalsekreterare för NRC Flyktinghjälpen.

Katastrofer fortsätter vara den största orsaken till intern 
flykt globalt, med 23,7 miljoner fördrivningar registrerade 
2021. Väderrelaterade faror stod för 94 procent, varav 
många var förebyggande evakueringar inför cykloner och 
översvämningar som drabbade tätbefolkade områden i 
Asien och Stillahavsregionen. I Kina, Filippinerna och Indien 
registrerades de högsta siffror på fem år med respektive 6 
miljoner, 5,7 miljoner och 4,9 miljoner fördrivningar. Samti-
digt registrerades 14,4 miljoner fördrivningar på grund av 
konflikter och våld under 2021 – en ökning med nästan 50 
procent jämfört med de som registrerades föregående år.

– Den negativa trenden kommer inte vändas förrän 
säkra och hållbara förutsättningar skapas för att 
internflyktingar ska kunna återvända hem, bli lokalt 
integrerade eller bosätta sig någon annanstans, 
säger Alexandra Bilak, chef för IDMC, och fortsätter: 
– Fredsbyggande och utvecklingsinitiativ krävs för att lösa 
de underliggande utmaningarna som håller kvar internfly-
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 

land. I Demokratiska republiken Kongo, Afghanistan och 
Myanmar registrerades också rekordhöga siffror under 
2021. I Mellanöstern och Nordafrika noterades däremot de 
lägsta siffrorna på tio år, efter nedtrappning av konflikterna 
i Syrien, Libyen och Irak. Det totala antalet internflyktingar 
i dessa regioner var dock fortfarande oroväckande högt 
i slutet av året.

I många länder inträffade både våldsamma konflikter och 
katastrofer under 2021, vilket tvingade människor på flykt 
flera gånger. De överlappande kriserna i Moçambique, 
Myanmar, Somalia och Sydsudan hade allvarliga dominoef-
fekter på livsmedelssäkerheten och ökade sårbarheten 
hos miljontals människor. Covid-19 förvärrade också ojäm-
likheter i världen och gjorde internflyktingars liv ännu mer 
ovisst.

Ungefär 25,2 miljoner av världens internt fördrivna är under 
18 år, och effekterna av deras flykt sträcker sig långt utöver 
deras säkerhet, välbefinnande och utbildningsmöjligheter. 
Ett hälsosamt och lyckligt barn kommer mer sannolikt att 
bidra till ett jämlikt samhälle och en fungerande ekonomi. 

Mer data behövs för att bättre förstå de bredare och mer 
långsiktiga effekterna av intern flykt. Men det är tydligt att 
skydd och hjälp till fördrivna barn och unga inte enbart 
skyddar deras rättigheter, utan även bidrar till en mer stabil 
framtid för samhället som helhet.

– Barn och unga är aktörer för att skapa förändring. 
Att erkänna dem som just detta är viktigt för att skydda 
utvecklingsframsteg och reducera risken för framtida kriser. 
Att förbereda morgondagens värld måste börja med deras 
aktiva deltagande och ledarskap, säger Alexandra Bilak.

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.



Till redaktionerna:
• Besök vår särskilda webbplats för att ladda ner hela 

rapporten, utforska interaktiv infografik och land-
specifik information samt se videor.

• Ett urval av bilder och filmmaterial (B-rolls) samt rå-
data 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 samar-
betspartner för att identifiera och implementera lösning-
ar gällande intern fördrivning.

För intervjuer, kontakta: 

Frankie Parrish, kommunikationsspecialist
E-post: frankie.parrish@idmc.ch   
Mobiltelefon: +41 78 630 16 78 
 
Dawn Vout, chef för yttre förbindelser
E-post: dawn.vout@idmc.ch
Mobiltelefon: +41 78 656 4622

NRC Flyktinghjälpen
E-post: media@nrc.no
Direktkontakt för press och medier: +47 90 56 23 29
 
Följ oss gärna på sociala medier: 

 twitter.com/IDMC_Geneva 

  facebook.com/IDMC.Geneva

 linkedin.com/company/idmc-geneva

https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2022/
https://twitter.com/idmc_geneva/with_replies
https://es-la.facebook.com/IDMC.Geneva/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEOpQNs0D7bxwAAAYDXYrUgWVTpn49ECA6uLCTx084go_RFrei4isXcPmECusU_fJc0kZIAl0N0E-dptIhIqhbigoI3eC_6DdOtXAlN18H-VHzpBZvrch5CTcw36zsdP_dohds=&original_referer=https://ch.linkedin.com/company/idmc-geneva&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fch.linkedin.com%2Fcompany%2Fidmc-geneva%3Foriginal_referer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com
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