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Fakta om flygtninge i verden 
 

Hvert andet sekund fordrives et menneske fra sit hjem på grund af væbnede konflikter 

og forfølgelse. Dermed ser vi i øjeblikket det største antal mennesker på flugt 

nogensinde. Det er 31 nye personer på flugt hvert minut og 44.400 hver dag. 

De følgende tal er FN’s Flygtningeorganisations officielle data. Statistikken er fra 2017. 

 

Fakta 
68,5 millioner mennesker i verden er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem. Dette 

tal er inklusiv internt fordrevne, flygtninge og asylansøgere. Dette tal er mere end 

Storbritanniens samlede befolkning og er det største nogensinde. 

 

Internt fordrevne: 
40 millioner mennesker i verden er internt fordrevne. Det vil sige, at de er flygtet fra 

deres hjem, men stadigvæk er indenfor deres eget lands grænse. 

Columbia har det største antal af internt fordrevne med i alt 7,7 millioner. 

Syrien har det andet største antal af internt fordrevne med 2,9 millioner mennesker, på 

grund af den vedvarende borgerkrig i landet. 

Andre lande med mange internt fordrevne er: Den Demokratiske Republik Congo, 

Sydsudan, Somalia, Irak og Filippinerne. 

 

Flygtninge: 
25,4 millioner mennesker i verden er flygtninge. Det vil sige, at de har været tvunget til 

at flygte fra deres hjem til et andet land. Over halvdelen af verdens flygtninge er børn 

og unge under 18 år. Næsten halvdelen af verdens flygtninge er kvinder eller piger.  

2/3 af verdens flygtninge kommer fra kun fem forskellige lande: 

Syrien: 6,3 millioner 

Afghanistan: 2,6 millioner 

Sydsudan: 2,4 millioner 

Myanmar: 1,2 millioner 

Somalia: 986.400 

Størstedelen af verdens flygtninge bor i Tyrkiet, dernæst Uganda, Pakistan, Libanon og 

Iran. 

 



Asylansøgere: 
3,1 millioner mennesker i verden er asylansøgere. Det vil sige, at man har bedt om at få 

lov til at komme i sikkerhed i et andet land og blive anerkendt som flygtning. 

 

Statsløse: 
FN vurderer, at der er 10 millioner mennesker i verden der er statsløse. At være statsløs 

betyder, at man ikke bliver anset som statsborger i noget land. Statsløse har derfor ikke 

ret til basale menneskerettigheder som uddannelse, sundhedsydelser, arbejde og fri 

bevægelighed. Det er svært at vide det nøjagtige antal af statsløse personer og antallet 

er derfor et skøn fra FN’s side. 

 

Se billedet nedenfor for at få et overblik over antallet af flygtninge i verden. 

Kilde: UNHCR (FN’s Flygtningeorganisation) 

 


