
AKTIVERINGSELEMENT

Røde Kors bruger målebåndet i 

tørkeramte områder. Når. Når r man 

måler børn under 5 år rundt om 

overarmen, får man en god 

fornemmelse af, om de er i f, om de er i f fare 

for at dø af underernæring. 

Rød: Under 11 cm: 

Svær underernæring

Gul: Mellem 11 og 12,5 cm: 

Moderat underernæring

Grøn: Over 12,5 cm: 

Barnet er velnæret

Prøv at sætte måle-

båndet om dit eget 

håndled eller om et 

barns håndled. Det 

giver en meget klar fornemmelse 

af, f, f hvor tynde overarme under-

ernærede børn har. r. r

  Det koster 1.552 kr. r. r at behandle 

et akut underernæret barn. Til 

sammenligning koster det 212 kr. r. r

at uddele mad til en måned til

en hel familie.

 Giv et bidrag og gør en 

målbar forskel!

Der er kun 
2 cm mellem 
hungersnød 
og håb
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TIVERINGSELEMENTBREV FORSIDE

I det sydlige Mali bor Fru Coulibaly på 76 år 

med børn og børnebørn. De har kun en lille 

hytte på 12 m2 med utæt tag til at rumme alle 

syv personer.r.r Men det er ikr ikr ke den trange plads, 

der bekymrer Fru Coulibaly: ”TørTørT ken har ødelagt 

alle vores afgrøder. r. r Selv landsbyens brønd har 

været tør siden sidste år, så vr, så vr i kan ikke dyrke 

jojorden, som vi plejer”, forklarer hun.

Da familien måtte opgive marken, begyndte 

de at samle træ i skoven for at sælge det som 

trækul. Men det har regeringen lige forbudt for 

at beskytte de sårbare skovområder. r. r Der er dog 

ingen opgivelse at spore hos bedstemoderen, 

selv om tørken truer hele familiens livsgrundlag.

Fru Coulibaly kan huske de dage, hvor man 

kunne spise tre gange om dagen. Og hvor man 

kunne sælge de afgrøder, mar, mar n ikke selv spiste. 

Det er mange år siden. ”Vi får lidt ris én gang 

om dagen. Det prøver vi at klare os med. Selv 

spiser jeg kun lidt rester om natten, hvis der 

er nogen. Jeg synes, det er vigtigere, at mit 

barnebarn får, r, r hvad han har brug for”, siger 

hun og smiler til tre-årige Sountié i hendes favn.

”Jeg lade”Jeg lade” r børnene få min mad”

Brug girokortet og gør en målbar forskel for verdens udsatte

Klik ind på RødeKors.dk og giv dit bidk og giv dit bidk rag

GIROKORKORK T

HJEMMESIDE

Sådan kan du hjælpe

Sådan hjælper Røde Kors

 Lige nu har millioner brug for nødhjælp 

for at overleve de næste måneder.r.r Røde 

Kors uddeler mad i de lande, der er hårdest 

ramt af tørken. De akut underernærede 

børn får den særlige næringsrige grød Uni-

mix, mens de voksne får ris, bønner og olie.

 I de områder, r, r hvor der falder lidt regn, 

uddeler Røde Kors såsæd til hirse og 

bønner,r,r  så landmændene kan komme i 

gang med at dyrke deres jord igen. Vi 

uddeler også foder til husdyrene og 

gødning til markerne.

 Røde Kors står bag flere projekter,r,r  der 

skal bekæmpe tørken på længere sigt: Nye 

brønde sikrer adgang til vand, gummitræ-

plantager bevarer næring og fugt i jorden, 

og tørketolerante afgrøder ruster land-

mænd bedre mod den svigtende regn.

BREV BAGSIDE

VeVeV stafrika 
sulter!

LuLuk ok ok p 
og prøv øv ø

selv måle-
båndet

RØDE KORS  

Blegdamsvej 27. 2100 København Ø

KONVOLUT FORSIDE KONVOLUT BAGSIDE

Der er kun 2 cm mellem hungersnød og håb
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MEDIER
Adresserede forsendelser

UDFORDRING
I sensommeren 2012 var tørken i det vestlige 
Afrika ved at udvikle sig til en regulær 
sultkatastrofe, men situationen blev ikke 
beskrevet i medierne og dermed opfattet af 
befolkningen. 

MÅLGRUPPE 
Bidragydere, der tidligere havde støttet Røde 
Kors’ arbejde.

KAMPAGNENS MÅL 
At sætte tørke og sult på dagsordenen, for at 
opnå bidrag til hjælpearbejdet, før en massiv 
katastrofe var en realitet. Indtægtsmål og mål 
for ROI var sat til indeks 100 i forhold til tidli-
gere henvendelser til lignende målgrupper.

MARKETING/KREATIV STRATEGI 
Trods et massivt og akut behov for katastro-
fehjælp – og et forholdsvis stort medietryk 

med sponsorerede tv-spots, indstik, bannere 
etc. – havde Røde Kors svært ved at motivere 
til bidrag til at bekæmpe tørken i det vestlige 
Afrika i sensommeren 2012.
 
Røde Kors valgte at appellere direkte til sine 
trofaste bidragydere gennem en direct mail. 
Tørkens konsekvenser og hjælpearbejdet 
blev gjort konkret og nærværende med 
en kartonversion af det målebånd, Røde 
Kors-medarbejdere bruger for at identifi cere 
underernærede børn, der kræver omgående 
behandling.
 
Med målebåndet på modtagerens eget 
håndled gjorde farveinddelingen det nemt at 
afkode, hvor lille afstand der er mellem akut 
underernæring og velnærethed. For der er 
faktisk kun 2 cm mellem hungersnød og håb!

Og et personligt og vedkommende brev fra 
en udsendt Røde Kors-medarbejder i forreste 
linje bidrog yderligere til at understrege 
alvoren. Løsningen på situationen var lige så 

konkret: Røde Kors hjælper lige nu – og vi 
har brug for dig!

Kommunikativt blev der fokuseret på case-
historier om hårdt ramte mennesker. Ikke 
som passive ofre, der blot venter på hjælp 
ude fra, men helt almindelige mennesker, der 
blot har brug for en hjælpende hånd nu og 
her – og en langsigtet indsats, så de kan være 
bedre rustet næste gang, regnen svigter: 
Næste tørke vil ikke koste de samme ofre.

RESULTAT
Knap 50 % mere respons end forventet. 
Indtægter: Indeks 148, ROI: Indeks 134 
(visse segmenter indeks 166).

RØDE KORS 
DER ER KUN 2 CM MELLEM HUNGERSNØD OG HÅB! 
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VINDER AF
 POST DANMARKS SÆRPRIS

DOMMERBEGRUNDELSE
Et klassisk eksempel på en god og meget virkningsfuld direct mail. Røde Kors skaber stor interaktion med deres Direct Mail og rører ved mod-
tagerens hjerte. Modtagerne kan ikke kan lade være med at tage armbåndet på og på den måde ”mærke” de 2 cm på egen krop og hvilken 
forskel det gør. Med enkle midler skaber de ekstraordinært gode resultater. Super godt håndværk.
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