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Forsidefoto 
Narakala fra Nepal har fået hjælp til 
at starte en kyllingefarm gennem en 
selvhjælpsgruppe, som Mission Øst 
støtter.

Navne på personer under 18 år 
er blevet ændret for at beskytte 
børnenes identitet.

Mission Øst hjælper udsatte
mennesker og støtter lokalsamfund  
i at styrke og organisere sig selv
Vi yder akut nødhjælp og langsigtet 
udviklingshjælp baseret på kristne 
værdier og hjælper mennesker i nød 
uanset etnicitet, religion og politisk 
ståsted. Mission Øst gennemfører 
projekter direkte eller gennem lokale 
partnere i Afghanistan, Armenien,  
Irak, Myanmar, Nepal, Nordkorea, 
Tadsjikistan, Syrien og Libanon. 
Mission Øst modtager økonomisk 
støtte fra blandt andre den danske  
og tyske stat, EU og FN. Vi er  
certificeret af Core Humanitarian 
Standard (CHS) og er medlem af  
Integral Alliance. Mission Øst følger 
Røde Kors' Code of  Conduct og  
lever op til Sphere standarderne.
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Når vi markerer Mission Østs 30-års 
jubilæum vil jeg først og fremmest hylde 
de medarbejdere, der leverer nødhjælp, 
træning og udvikling i verdens brænd-
punkter. For sammen er vi særligt gode 
til at hjælpe krise- og konfliktramte lande. 

Og vores lokale medarbejdere og samar-
bejdspartnere betaler den højeste pris. 

Hvordan kan vi hylde dem? Jo, ved at 
have dem i vores tanker og bønner og 
ved at støtte deres arbejde økonomisk, 
så de kan møde de skrigende behov, de 
konfronteres med hver eneste dag. Her 
tænker jeg især på de 100 medarbejdere 
i Afghanistan, som efter chokket efter 
Talebans overtagelse nu står på spring 

Leder

Jubilæum: Lad os påskønne vores 

   lokale medarbejdere

for at hjælpe deres egen befolkning. De 
er allerede ude i landsbyerne for at finde 
de mest sårbare at prioritere hjælpen til. 

Derfor fejrer vi ikke os selv som organi-
sation her i Danmark i anledning af de 30 
år. Der er ingen reception. Ingen an-
noncer i avisen. Ingen arbejdstimer, der 
trækker opmærksomheden væk fra det, 
vi er sat i verden for: at hjælpe de mest 
sårbare mennesker i de mest afsideslig-
gende og svært tilgængelige områder i 
verden.

Vi yder akut nødhjælp i form af mad, 
udstyr til god hygiejne og sundhed, samt 
værnemidler mod Covid-19. Desuden 
bistår vi med langsigtet udvikling i form 
af vandforsyning, gode toiletforhold, 
træning i moderne landbrugsmetoder 
- og klimatiltag, der skal hjælpe befolk-
ninger til at modstå og tilpasse sig de 
uundgåelige klimaforandringer. Og vi 
yder også det, der ligger mellem nød-
hjælp og udvikling; den tidlige indsats, 
der hjælper befolkninger med at kende 
deres rettigheder, tage sig af deres syge, 
ældre og børn med handicap, starte små 

”Støt Mission Øst,  
så vi kan give de lokale 

medarbejdere noget  
at gøre godt med derude, 

hvor verden brænder.”

virksomheder, genopdyrke deres marker, 
og alt det, der får håbet til at spire, så de 
kan klare sig selv. 

Hvordan skal jeg sige det? Støt os ikke 
for jubilæets skyld. Støt Mission Øst, så 
vi kan give de lokale medarbejdere noget 
at gøre godt med derude, hvor verden 
brænder, og kvinder, børn og familier 
råber efter hjælp. 

Det giver ny mening til vores navn. Øst 
handler ikke kun om geografi. Øst peger 
også i den retning, hvor solen står op 
og giver lys og håb til menneskeheden. 
Derfor kaldes Julens hovedperson, Jesus, 
for ”solopgangen fra det høje” *).

Med håb om en bedre fremtid,

*) Lukas-evangeliet 1:78.

Betina Gollander-Jensen sammen med Mission Østs 
medarbejdere i Irak på toppen af Sinjar-bjerget.
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Over 4.000 indsatte 
modtog hygiejnesæt og 
værnemidler

Indsatte er særligt udsatte for at 
blive smittet med Coronavirus. 
Derfor har Mission Østs 
partnerorganisation i Libanon 
også uddelt hygiejneudstyr og 
værnemidler i Libanons fængsler. 

Tabitha Relief and Development 
har efter en grundig undersøgelse 
af behovene uddelt 4.127 hygiej-
nesæt til fængslede og indsatte. 
De Covid-19-tilpassede hygiejne-
sæt indeholdt sæbe, vaskepulver, 
tandpasta, tandbørste, håndklæde, 
blegemiddel, affaldspose og genan-
vendelig beskyttelsesmaske. 

Udstyret blev uddelt i 11 
fængsler rundt omkring i Libanons 
distrikter: Beirut, Mount Lebanon, 
Bekaa, Baalbek-Hermel samt Nord- 
og Sydlibanon. Efter modtagelsen 
har Tabitha modtaget rapporter 
om, at udstyret har formindsket 
risikoen for smittespredning, mod-
virket hudproblemer og forbedret 
hygiejnen generelt. 

Inden uddelingen blev der fore-
taget en forundersøgelse blandt 
220 indsatte, som viste de mest 
presserende behov. Alle masker 
blev produceret af sårbare kvinder 
under et Mission Øst-støttet træ-
ningsprogram i Tabithas medbor-
gercenter i Batroun.

Af de 4.127 modtagere er 65 
pct. mænd og 35 pct. kvinder fra 
følgende nationaliteter: 44 pct. 
er libanesere, 31 pct. syrere og 
25 pct. fra lande som Etiopien, 
Egypten og Palæstina. Halvdelen 
er flygtet fra den syriske borger-
krig, og 80 pct. har en familie at 
forsørge. 

En evaluering af uddelingen 
viser, at langt de fleste af modta-
gerne (89 pct.) var tilfredse med 
udstyret. 

ARMENIEN

Mennesker med størst behov får hjælp

Når alle mennesker har store behov, hvordan udvælger man så 
dem, som har allermest brug for hjælp?

Den vanskelige opgave er Mission Østs medarbejdere i Af-
ghanistan nu i fuld gang med at løse. De har undersøgt sårbare 
familiers mest akutte behov i 53 afsidesliggende landsbyer i de 
nordøstlige provinser Takhar og Badakhshan. Det sker for kun-
ne målrette den akutte nødhjælp til enlige forsørgere, gravide, 
ældre og personer med handicap. Indtil videre er medarbejder-
ne kommet frem til 345 familier, som har brug for hjælp. 

Mission Øst har noget af hjælpen på lager, men ønsker at 
kunne købe meget mere ind efterhånden som sikkerheden og 
de økonomiske muligheder tillader det. Derudover sender Mis-
sion Øst kontante overførsler til mennesker med akut behov for 
mad. 

Samtidig har lokalsamfundet bedt om hjælp til at reparere en 
stor vandingskanal til overrisling af marker. Vandingskanalen i 
Warduj-distriktet vander 4.500 hektarer landbrugsjord til gavn 
for i alt 1.125 familier - 69.750 personer. 

Selvhjælpsgrupper løfter nepalesere  
ud af fattigdom

Narakala Thapa fra den afsidesliggende nepalesiske landsby 
Dulli op ad Himalayabjergene har ansvar for 10 familiemedlem-
mer, som mangler basale fornødenheder som tøj, sundhedsple-
je og skolegang for hendes 6 børn.

Men så blev hun inviteret med i en selvhjælpsgruppe, som får 
støtte af Mission Øst. Her lærer hun at læse og skrive, får indsigt 
i sundhed og hygiejne og endda at opdrætte kyllinger. Selv-
hjælpsgruppen fungerer også som spare-lånegruppe.

Hun låner 500 kroner for at kunne opdrætte kyllinger. De 200 
kroner investerer hun i et bur, to haner og tre høns. De bliver 
hurtigt til 30 høns; 25 af dem sælger hun og tjener 1.350 kroner. 
Og pludselig har hun penge til familiens udgifter. 

”Opmuntringen i selvhjælpsgruppen har givet mig et nyt mind-
set,” fortæller Narakala Thapa.

Mission Øst støtter i øjeblikket 11 selvhjælpsgrupper i Nepal. 

Næsten alle 1.343 armenske skoler 
har taget imod børn med handicap, og 
regeringen bruger erfaringer fra Mission 
Østs partner Bridge of Hope til at gøre 
skolesystemet mere inkluderende.

”Sammen med Mission Øst er det lyk-
kedes at nå vores mål om at skabe en 
kæmpe forandring i armenske love og 
praksis.” 

Det fortæller Susanna Tadevosyan, der 
leder organisationen Bridge of Hope - en 
af Mission Østs vigtigste samarbejdspart-
nere i Armenien. 

”Lige nu har næsten alle 1.343 skoler i 
Armenien taget imod børn med handi-
cap, og regeringen gennemfører store 
reformer for at udbygge et mere inklu-
derende og tilgængeligt læringsmiljø i 
de almindelige grundskoler, så børn med 
handicap har bedre mulighed for adgang 

og deltagelse i skolerne og får mere 
udbytte af undervisningen. Alt dette er 
baseret på erfaringer fra Bridge of Hope 
og Mission Øst.” 

Det har betydet, at Armenien har 
vedtaget en inkluderende skolelov, hvor 
skolesystemet tilpasses eleverne og ikke 
omvendt. 

”Det betyder, at læringsmiljø og mate-
rialer skal udformes, så også elever med 
særlige udfordringer kan være med. Og 
disse elever får nu både pædagogisk og 
psykologisk støtte i skolen,” tilføjer hun. 

Bridge of Hope blev oprettet i 1996 
og virker nu i Armeniens hovedstad 
Jerevan og gennem fire regionale centre 
i Tavush-provinsens mest afsidesliggen-
de landområder. Organisationen vandt i 
2014 en pris fra UNESCO for at fremme 
inkluderende undervisning for personer 
med handicap. 

AFGHANISTAN

LIBANON

NEPAL

VERDEN I ØST

Nu kan børn komme sikkert i skole og studere 
i trygge omgivelser

Mission Øst har repareret og moderniseret syv skoler i 
Tadsjikistan på grænsen til Afghanistan. Nu kan børnene 
komme sikkert i skole og få undervisning i opvarmede 
klasseværelser, mens deres forældre sparer penge til sko, der 
ellers blev slidt op af lange gåture for at komme i skole.

Eleverne i 5. til 9. klasse i landsbyen Shirgovad skulle gå 12 
kilometer hver dag for at komme i skole - en farlig gåtur med 
frygt for klippeskred, laviner og vilde dyr.

Mission Øst har genopbygget en faldefærdig skole i landsby-
en, så børnene nu kan studere lokalt - sikkert og varmt.

Siden projektets start i november 2017 har Mission Øst gjort 
syv skoler velegnede til undervisning. Samtidig er de bygget, så 
de kan modstå de hyppige jordskælv i Tadsjikistan. Blot sidste 
år blev der registreret flere end 200 jordskælv.

Yazidikvinder udstiller i Hellerup

En mand, der spiser en baby. En kvinde hængt op og bun-
det af et reb. En kvinde søger at komme fri af kæder fra 
en sky på himlen. Blod flyder fra en fængselscelle.

Det er blot nogle af de hjerteskærende motiver i en ny 
udstilling af billeder, som er tegnet og malet af yazidikvin-
der fra Irak. Ved at male og tegne som del af Mission 
Østs traumebehandling får kvinderne sat begreber på de 
uhyrlige overgreb de har oplevet, mens de var fanget som 
sexslaver af Islamisk Stat.

Udstillingen kan ses i Byens Hus i Hellerup fra den 25. 
november. Dagen er International dag for afskaffelse af 
vold mod kvinder.

TADSJIKISTAN

Bygger en bro af håb til 

   tusindvis af børn
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Mission Øst har gennem 30 år leveret 
akut nødhjælp og langsigtet udvikling 
i kriselande mod øst. Vi har uddelt 
helt basale fornødenheder som mad, 
sæbe, hygiejneartikler, køkkenudstyr og 
presenninger til husly, når mennesker er 
fordrevet fra deres hjem på grund af krig 
eller naturkatastrofer. Og vi har genop-
bygget lokalsamfund ved at skaffe rent 
drikkevand og ordentlige toiletforhold 
og lært befolkningen at dyrke varieret og 
bæredygtigt og blive endnu bedre til at 
klare sig trods tørke og oversvømmelser. 

Det er vi kendt for: At hjælpen når ud 
til de mest sårbare i de mest afsides-
liggende egne af verden: Fattige, enlige 
forsørgere, ældre, syge og familier med 
børn, der må døje med et handicap. At 
hjælpen også når ud til lokalbefolkninger, 
som er ramt af krig og konflikt. Som nu i 
Afghanistan, Irak, Syrien og Myanmar.   

Vi skal fortsat være kendt som en 
organisation, som leverer et godt stykke 
kvalitetsarbejde ud fra vores kristne 

værdier. For at holde os på sporet, så vi 
kommer i mål med projekterne, sætter 
jeg fem pejlemærker at styre efter:

1. Nødhjælp, genopbygning  
og viden om rettigheder
Vi vil fortsætte med at yde akut nød-
hjælp. Det er vi gode til. Vi yder også 
hjælp til såkaldt tidlig genopbygning. Det 
indebærer, at man ret hurtigt hjælper 
befolkningen med at starte små for-
retninger eller genoptage deres små jord-
brug, så de kan klare sig selv. Det skal vi 
fortsætte med. 

Men vi vil fremadrettet også vise dem, 
hvordan de kan gå til deres egne myn-
digheder for at kræve deres ret. Vi kan 
se tingene udefra; vi kender systemerne; 
vi ved, hvordan myndigheder bør agere. 
Den viden deler vi med befolkningen, 
så de kan tage skeen i egen hånd og 
hjælpe sig selv ved at forlange ydelser 
fra myndigheder, hvis opgave er at støtte 
borgerne i deres land. 

2. Klimatilpasning og selvforsørgelse
Befolkningerne i vores lande er ofte udsatte 
for klimaforandringer og miljøpåvirkninger, 
der fører til både tørke og oversvømmelser. 
Her lærer vi dem at imødegå tørke ved at 
opsamle vand og dyrke en køkkenhave, så de 
får suppleret deres kost, og modvirke jord-
skred ved at plante træer, så den frugtbare 
jord ikke forsvinder ved voldsomme regnskyl. 

Alt dette gør vi allerede, men klimatil-
pasning skal fremover gå endnu mere i 
spænd med, det vi laver. Hjælp til at imø-
degå klimaforandringer skal kombineres 
med bedre levevilkår og jobs – og et godt 
helbred og velbefindende for den enkelte 
og dennes familie. Derfor skal landbrugs-
aktiviteter både håndtere klimaforandrin-
gerne og lære den enkelte småbonde at 
dyrke nye og ernæringsrige afgrøder. 

3. Øget samarbejde med lokale partnere
Vi skal udsende flere Mission Øst medar-
bejdere. Vi behøver ikke nødvendigvis at 
åbne et kontor, som koster mange penge 

Fem pejlemærker for 

   fremtiden
Vi er kendt for at lave kvalitetshjælp til folk i krise på grund af krig og katastrofe. 
Fremover skal vi have endnu mere fokus på bæredygtige og klimatilpassede 
indsatser i samarbejde med lokale organisationer og befolkninger, skriver 
generalsekretær Betina Gollander-Jensen i denne kronik.

at drive, men flere Mission Øst-medarbej-
dere kunne sidde hos de lokale partnere 
og rådgive dem om regnskab, planlæg-
ning, og hvad de ellers har brug for. 

Fordelen ved at samarbejde med lokale 
partnerorganisationer er dels at det er 
billigere, og dels er en mere værdig måde 
at samarbejde på. Gennem et ligeværdigt 
samarbejde anerkender vi, at mennesker 
fra andre kulturer også kan byde ind med 
gode løsninger, der omhandler deres eget 
liv og lokalområde. 

Jeg vil gerne, at vi arbejder endnu mere 
sammen med trosbaserede organisatio-
ner. De er til stede både før og efter en 
krise. De kender befolkningen og har op-
bygget troværdighed. Så når de kommer 
ud med hjælpen, har de allerede et solidt 
fundament af tillid at bygge videre på. 

4. Engagere lokalbefolkningen  
endnu mere
Vi skal bruge de lokale kræfter endnu 
mere, end vi gør i dag, og lave en slags 

kontrakt med lokalsamfundet: Hvis I 
gør det, så gør vi resten. På den måde 
bliver det et ligeværdigt samarbejde, der 
også anerkender deres indsats. De er 
værdige mennesker, som er kommet i en 
situation, hvor de nu har brug for vores 
støtte. Men de kan også selv komme på 
løsninger og levere.

Når mennesker har været udsat for 
krig og naturkatastrofe, er de i chok og 
ved siden af sig selv. Men når de får vist 
denne tillid, og nogen forventer noget af 
dem, så kommer de mentalt på fode igen. 
Når man får ansvar, får man det bedre 
med sig selv, og så begynder en kreativ 
proces, hvor man tænker i løsninger. 

Det er det, vi gerne vil opnå de næste 
5-10 år: at støtte folk til at de kan udleve 
deres fulde potentiale!

5. Dygtige og passionerede 
medarbejdere 
Vi skal udvikle organisationen, så vi i hø-
jere grad får fat i de rigtige mennesker til 

de rigtige opgaver, hvor de kan gøre mest 
mulig forskel. For sådan er det: Hvis man 
har de rigtige ildsjæle med de rigtige kom-
petencer, kan vi drive det hele fremad. 
Det handler om at værdsætte dygtige folk 
og samtidig udtrykke klare forventninger. 

Jeg vil blive ved med at have fokus på 
effektivitet. Vi skal fortsat være kende-
tegnet ved at have en lille administration 
med få ansatte i København og Bruxelles, 
og samtidig have mange flere dygtige 
medarbejdere og partnere i de lande, 
hvor vi arbejder. 

Vores aktiviteter og partnerskaber ude 
i verden skulle gerne vokse de kommen-
de år. Jeg ser gerne, at vi de næste 5-10 
år vokser fra et budget på 75 mio. kr. til 
på den anden side af 100 mio. 

For dette er jo det, vi vil. Hjælpe så 
mange som muligt. Som overskriften 
lyder på vores strategi frem mod 2030: 
”Sammen om barmhjertighed”. Og det er 
altså barmhjertighed mod alle mennesker 
og hele skaberværket!

Kronik af  
Betina Gollander-Jensen
Generalsekretær
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Med en ny vandpost i landsbyen undgår 
byens borgere vandbårne sygdomme og 
får tid til skolegang.

Som i mange andre afghanske lands-
byer i de fjerneste provinser har byen 
Dehpayan i Ishkashim-distriktet ikke haft 
vand i hanerne. De har slet ikke haft en 
vandhane, men har hentet vandet i en 
mikrobe- og mudderfyldt flod, langt fra 
landsbyen, tre gange dagligt på æselryg. 

Sygdomme har kostet dyrt
Der er 83 husstande i byen. Familierne 
er både fattige og uden uddannelse, og 
størstedelen er analfabeter. De lever af 
landbrug, deres husdyr og ufaglært ar-
bejde. En af beboerne er 52-årige Jamil, 
der bor i landsbyen med sin kone, søn og 
fem døtre:

”Vandet i floderne er fyldt med mudder 
og mikroorganismer, som er meget sund-
hedsskadelige, så vores børn har været 
meget syge.”

Den nye vandpost i landsbyen har både 
afhjulpet sygdomme forårsaget af beskidt 
drikkevand og givet indbyggerne i landsby-
en mere tid til arbejde og uddannelse. 

Rent drikkevand øger

 sundheden

Faktisk har de fleste børn i landsbyen 
været smittet med vandbårne sygdomme 
som kolera og dysenteri. Disse sygdom-
me har presset familierne økonomisk, da 

de måtte bruge rigtig mange penge på, at 
de syge børn kunne komme sig. På grund 
af afstanden til læger havde familierne i 
landsbyen også problemer med at trans-
portere de syge til hospitalet.

Afstand til vandpost koster uddannelse
Ud over vandbårne sygdomme fra flod-
vandet har afstanden til floden kostet 
skolegang for mange børn.

”Det har taget os rigtig meget tid at 
hente vand i floden. Mine børn har stået 
for at hente vand på æselryg tre gange 
dagligt, og det er gået ud over deres 
skolegang,” fortæller Jamil. 

Mission Øst besøgte landsbyen og 
opdagede de store udfordringer og snart 
begyndte man at etablere et nyt vandfor-
syningssystem, der førte vand ind i byen 
til en fælles vandpost. Samtidig startede 
forskellige projekter op med plantning af 
frugtplantager, etablering af køkkenhaver 
og fjerkræbrug, så indbyggerne i landsby-
en kunne få både mad og rent drikke-
vand, samtidig med at de fik jobtræning 
og blev uddannet i bæredygtigt landbrug.

Efter etablering af vandforsynings-
systemet har befolkningen nu adgang 
til rent vand, og de fleste sygdomme er 
forsvundet fra landsbyen. Vandposten er 
tæt på Jamils hus. Han er lykkelig for at 
have rent vand i hanen, og at familien nu 
har fået mere tid til arbejde og skole-
gang.

Både Jamil og resten af indbyggerne i 
landsbyen er meget taknemmelige for, at 
Mission Øst ville være med til at løse det 
store problem og gennemføre et meget 
nyttigt vandprojekt i deres landsby.

Karen Bendix

Derfor startede vi: I 2001 blev vi mødt at et land i ruiner efter 40 års krig. Mil-
lioner af mennesker stod uden job, landbruget var ødelagt, og det samme var 
skole- og sundhedssystemet. To ungdomsgenerationer havde ikke fået en ud-
dannelse. Antallet af internt fordrevne i befolkningen var enorm, og det samme 
var antallet af flygtninge i nabolandene. Derfor trådte vi til med akut nødhjælp 
og begyndte langsomt at hjælpe befolkningen med at komme ud af fattigdom.

Det fokuserer vi på: I lyset af den humanitære krise støtter Mission Øst den 
hårdt prøvede befolkning med hjælpepakker til de mest udsatte. 

Vand og sanitet er et af Mission Østs store indsatsområder i Afghanistan, da 
rent vand, kloakering og ordentlig sanitet beskytter befolkningen mod sygdom-
me. Vi sørger for vandsystemer, der bringer rent vand til landsbyerne, hygiejni-
ske toiletter og hygiejneuddannelse både i lokalsamfund og skoler.

Uddannelse og arbejde hjælper den fattige befolkning til selv at blive oplært 
i arbejdsområder, hvor de kan tjene til eget forbrug og skabe en forretning, Det 
omfatter køkkenhavearbejde, biavl, frugtplantage i hjemmet, samt at fremme 
og udvikle nye løsninger, såsom drivhusteknologi, solveranda, opsamling af 
regnvand, bevarelse af frø, fødevareforarbejdning og kunsthåndværk.

Vi oplærer befolkningen i at passe på jordens resurser, så de undgår klimaka-
tastrofer som jordskred, oversvømmelse og tørke. Vi understøtter selvhjælps-
grupper, hvor kvinder kan være sammen, uddanne sig, spare og modtage små 
lån til indkomstgenererende projekter. 

Her er vi lige nu: Vi intensiverer nødhjælpsprogrammer, der understøtter 
bæredygtig udvikling i lokalsamfundene. Det sker gennem nexus-metoden, 
hvor nødhjælp og udvikling kører sideløbende for mænd og kvinder og unge - 
især studerende. Ved at integrere nødhjælp med udvikling, får man hurtigere 
lokalbefolkningen på fode igen, så det understøtter både mænd, kvinder, unge, 
studerende og lokale civilorganisationer. 

Udviklings-minister lover 
mere støtte til ngo’er i 
Afghanistan
Mission Øst deltog i en Afghanistan-
konference den 10. september, hvor 
udviklingsminister Flemming Møller 
Mortensen (S) roste de tilstedeværende 
ngo’er for deres indsats. Han sendte også 
sine varmeste hilsener til Mission Østs 
medarbejdere både hjemme og ude.

”I leverer et ekstremt vigtigt arbejde 
i en ekstrem situation. Det er vigtigt at 
Danmark og det internationale samfund 
engagerer sig og ikke lader civilbefolknin-
gen i stikken. Vi skal sikre opretholdelsen 
af humanitære indsatser.” 

”Vi støtter – men I skal vide, at vi er 
klar til at gøre mere! Vi skal støtte folk, 
hvor de er. Derfor er jeg glad for, at I 
er der, og at I er lykkedes at forblive i 
området. Vi er klar til at øge støtten til 
Afghanistan,” pointerede udviklingsmini-
steren.

”Der er ikke noget vigtigere for mig 
lige nu, end at vi kan give hurtig respons. 
Jeg skal nok stå for, at der er flere midler. 
Vi kan se, hvordan verden hurtigt kan 
udvikle sig og mange gange i den gale 
retning. Derfor er der behov for, at vi kan 
respondere lynhurtigt.”

Svend Løbner

”Vandet i floderne er 
fyldt med mudder og 
mikroorganismer, så 
vores børn har været 

meget syge.”
Jamil, far til seks børn

Mission Øst i

   Afghanistan
Mission Øst begyndte sit humanitære 
arbejde i Afghanistan i 2001. Arbejdet 
koncentreres om de nordøstlige 
provinser Takhar og Badakhshan 
og omfatter både nødhjælp og 
udviklingshjælp og alt derimellem, dvs. 
også den tidlige genopbygning efter 
katastrofer.
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Derfor startede vi: Mission Øst påbegyndte en indsats med at hjælpe krigsofre 
efter Saddam Husseins fald i 2003. Arbejdet blev udfaset i 2005, men genop-
taget i 2014, da den islamistiske terrorbevægelse Islamisk Stat indtog Mosul og 
begyndte at forfølge landets mindretal, bl.a. yazidierne.  

Det fokuserer vi på: At hjælpe fordrevne, der vender tilbage til deres by og egn 
for at genopbygge deres tilværelse. Vi træner og støtter dem i at genopbygge 
deres huse, genplante deres marker og starte nye virksomheder. 

Men også sindene skal ”genopbygges”. Derfor driver vi medborgercentre flere 
steder i landet, bl.a. i yazidiernes hovedby Sinjar. Her kan kvinder og børn – og 
nu også unge mænd – modtage psykisk førstehjælp – såkaldt psykosocial støtte 
– så de kan komme sig af krigstraumer.

Samtidig får børnene lektiehjælp og mulighed for at indhente tabte skole-
kundskaber, mens de voksne bliver introduceret til et håndværk eller lærer, 
hvordan de starter en egen virksomhed. Familier får også træning og hjælp til at 
dyrke grøntsager i egne køkkenhaver. 

Hvor er vi nu? Selv om der ikke længere er krig i Irak, er der stadig massive 
problemer. Der er stadig cirka 1,2 millioner internt fordrevne, og 4,1 millioner 
mennesker har brug for humanitær bistand.

Vi hjælper derfor fortsat befolkningen med at genopbygge en værdig tilvæ-
relse i de to regioner Ninive og Kirkuk. Folk skal have noget at leve af og leve 
for. Derfor styrker vi både selvforsørgelse (gennem levebrødsaktiviteter) og 
mental sundhed (gennem psykosocial støtte). Alt sammen for at opbygge et 
mere modstandsdygtigt lokalsamfund.

På Sinjar-bjerget er Mission Øst fortsat en af de få internationale organisati-
oner, der støtter tusinder af fordrevne yazidier, som har været udsat for alvorlig 
forfølgelse fra Islamisk Stat. Støtten omfatter både nødhjælp og støtte til at 
tjene et levebrød.

I 2014 ændrede livet sig drastisk for det 
lille folk yazidierne i Sinjar-provinsen i 
Irak. Krigere fra Islamisk Stat (IS) indtog 
hele området, halshuggede mænd, vold-
tog og kidnappede kvinder og brugte og 
solgte dem som sexslaver. 

Dette folkemord og de næste års 
helvede som sexslave har Nadia først nu 
sat ord på – bl.a. efter at have deltaget i 
Mission Østs traumebehandling, der har 
fået hende videre, så hun i dag har åbnet 
sin egen virksomhed med produktion af 
fjerkræ og udrugning af æg. 

Men først hendes egen fortælling.

Nadias fortælling
”I løbet af 2014 ændrede mit liv sig 
totalt. Jeg bliver stadig overvældet, når 
jeg skal prøve at beskrive scenen. Jeg var 

Mission Øst i 

 Irak

16 måneder i helvede
”Jeg blev fængslet af IS i næsten 16 
måneder. Den periode oplevede jeg som 
et levende helvede. Hver dag bad jeg om 
at dø. Soldaterne var brutale og havde 
ingen barmhjertighed over for nogen. 
Hver dag blev vi tortureret og voldtaget. 
De solgte mig mange gange til hinanden 
til en meget lav pris. Jeg følte mig så 
skamfuld og ydmyget. Det eneste, der 
holdt mig i live, og som jeg bad for i alle 
de måneder, var tanken om at komme 
hjem til min mand og mine børn.” 

”En nat lykkedes det mig og få andre 
piger at flygte fra deres fængsel. Vi 
formåede at komme tilbage til vores 
landsbyer, der på det tidspunkt var blevet 
befriet. Og heldigvis var mine børn og 
min mand i god behold.”

21 år, da IS invaderede vores landsby. Vi 
forsøgte at flygte, men var omgivet af IS 
overalt. Mine børn – en pige på 1 år og 
en dreng på 4 år - var bange og græd. IS 
fangede alle de unge kvinder og piger og 

slagtede de fleste mænd. De fangede og 
kidnappede mig. Men heldigvis vidste 
jeg, at min mand og børn var i live.”

”Samtaleterapien hjalp 
mig med at genvinde min 

selvtillid, så jeg kunne 
slippe skyldfølelsen og 

skammen.”
Nadia, tidligere IS-fange

Voldsomme traumer følger
”Efter genforeningen følte jeg mig 
fuldstændig tom indvendig. Jeg følte mig 
skamfuld over mig selv, og jeg havde en 
følelse af skyld og dyb depression. Selv-
om min mand og familie accepterede mig 
uden tøven og prøvede at hjælpe mig, 
kunne jeg ikke finde samme glæde og 
følelse, som før jeg blev kidnappet.”

”En dag fik jeg at vide, at Mission Øst 
var til stede i vores område. Jeg besøgte 
dem med mine naboer, og de fortalte 
os, hvordan de kunne hjælpe IS-overle-
vende. Jeg deltog i en af de psykosociale 
støttesessioner og syntes det var meget 
interessant. Efter et par dage mødtes jeg 
personligt med rådgiveren og fortalte de-
taljeret om min tilstand og udfordringer. 

”Samtaleterapien hjalp mig med at gen-
vinde min selvtillid, så jeg kunne slippe 
skyldfølelsen og skammen.”

Uddannelse og egen virksomhed
”Efter jeg begyndte at komme til hægter-
ne igen, blev jeg kontaktet af en Mission 
Øst-medarbejder, som spurgte, om jeg 
var interesseret i at oprette min egen 
virksomhed. Til at begynde med var jeg 
ikke sikker på, at jeg var i stand til det. 
Men min mand opfordrede mig til at prø-
ve. Da jeg er en almindelig kvinde uden 
højere uddannelse, vidste jeg ikke meget 
om forretning, overskud og tab. Men 
gennem flere kurser hos Mission Øst fik 
jeg og andre kvinder en uddannelse, der 
gav os selvtillid nok til at starte vores 
virksomheder.”

Erfaring med fugle førte til fjerkræ
”Som virksomhed valgte jeg at starte 
med fjerkræ og udrugning af æg, fordi 
jeg har en erfaring med at holde fjerkræ 
og fugle. Og fordi jeg samtidig kan være 
sammen med min familie. Mission Øst 
gav mig penge til opstart og hjalp mig 
også med at købe fjerkræ og betale for 
foder, vaccinationer og medicin.”

”Nu kører min virksomhed godt, og jeg 
kan bidrage til familiens indkomst, købe 
godt tøj og skolematerialer til mine børn.”

Karen Bendix 

Mission Øst har hjulpet 
hundredtusinder af mennesker i det 
konflikthærgede Nordirak siden 2014. 
Vi uddeler nødhjælp, yder psykisk 
førstehjælp og hjælper befolkningen 
på fode med træning og støtte til at 
skabe sig en indkomst og forsørge sig 
selv. 

Fri efter 16 måneder 

  i helvede
Af Karen Bendix

IRAK | 30 ÅR MED HJÆLP TIL VERDENS UDSATTE

Nadia blev taget til fange af IS og brugt som sexslave i 
næste halvandet år, før hun flygtede. Hun overlevede,  
men har levet med voldsomme traumer og er først nu ved 
at komme tilbage til livet med støtte fra Mission Øst. 
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Mød fem kvinder som nu har fået både 
levebrød og livskvalitet ved at arbejde 
på et Mission-støttet center.  

De levede isolerede under den syriske 
borgerkrig af frygt for snigskytter og 
bombeangreb. Så kom Coronapandemi-
en, og de måtte passe yderligere på for 
ikke at blive smittet med den frygte-
de virus. Og så blev de ramt på deres 
levebrød, da arbejdspladser lukkede og 
madpriserne steg med rekordfart i takt 
med inflationen. 

De syriske kvinder i Aleppo har været 
igennem lidt af hvert. Men nu oplever 
de et lyspunkt i tilværelsen. I bydelen 
Hanano driver Dorcas, Mission Østs 
partnerorganisation, et medborgercen-
ter, hvor kvinder tilbyder uddannelse og 
arbejde med at producere genanvendeli-
ge mundbind. Det giver dem en indtægt, 
så de igen kan forsørge deres familier. 
Og som bonus bryder de isolationen og 

Derfor startede vi: Krigen i Syrien gør hele regionen ustabil. Kaos, tab og 
usikkerhed præger hverdagen. Især for de over 5,5 mio. syriske flygtninge i bl.a. 
Libanon og 6,7 mio. internt fordrevne i selve Syrien. 

Gennem Tabitha og Dorcas hjælper Mission Øst omkring 8.000 syriske flygt-
ninge og internt fordrevne med at komme på fode igen. Samarbejdet begyndte 
i oktober 2019.

Dette fokuserer vi på: At møde sårbare befolkningers akutte og livsnødvendige 
behov og samtidig bidrage til tidlig genopretning og hjælp til, at befolkningen 
kan klare sig uden humanitær bistand. 

Gennem vores partnere uddeler vi akut nødhjælp i både Syrien og Libanon. I 
begge lande giver vi psykisk førstehjælp (psykosocial støtte), træning i livs-
færdigheder og sagsbehandling gennem medborgercentre. I Libanon giver vi 
desuden juridisk bistand. 

Som livsfærdigheder lærer deltagerne at læse, skrive og regne, og hvordan de 
kan åbne en bankkonto og spare op. Den juridiske bistand består bl.a. i hjælp 
til at til at blive registreret, modtage offentlige sundhedsydelser og sende børn 
i skole.

Indsatsen rettes mod syriske flygtninge og fordrevne, især kvinder, børn og 
unge, som er ofre for seksuelle overgreb, vold i hjemmet og traumer fra konflikt 
og flugt. Hjælpen når også ud til det libanesiske værtssamfund: libanesiske fa-
milier, der er ramt af effekterne af den syriske borgerkrig, Beirut-eksplosionen 
og den politisk-økonomiske krise i landet. 

Her er vi nu: I Syrien arbejder vi i Aleppo-bydelene Tall al-Daman, Jabel Saman, 
Hanano and Sakhour, og i Homs-bydelene Al-Duweir og Khalidya. 

I Libanon gennem Tabitha-drevne medborgercentre i Aley på Libanon-berget, 
i Batroun og Beirut-bydelen Achrafieh.

I disse områder udfylder Mission Øst gennem de lokale partnere et hul, som 
den offentlige service ikke opfylder. Sundhedsteams tager ud i bykvartererne 
og opsøger personer med størst behov og inviterer dem til medborgercentret, 
hvor de modtager psykisk førstehjælp (psykosocial støtte) og/eller bliver hen-
vist til anden ekspertise. 75 procent af de syriske flygtninge lider af PTSD. 

Samtidig får de hjælp til at klare en normal hverdag og tilbydes en midlerti-
dig indkomst-aktivitet -fx at sy beskyttelsesmasker - så de kan forsørge deres 
familier.  

Mission Øst i 

 Syrien og Libanon
Kvinder laver mundbind og knytter

 venskabsbånd i Aleppo

møder nye, venlige mennesker, som de 
knytter venskabsbånd med. 

Det viser en rundspørge som Dorcas 
har lavet. 

”Jeg går ud og får nye venner”
– Workshoppen gjorde stort indtryk på 
mig. Jeg begyndte at samarbejde med de 
andre medarbejdere og kom også mere 
ud. Det er mit mål i livet at lære noget 
mere, og det har workshoppen hjulpet 
mig til, fortæller Hasna´, der er syge-
plejerske, men måtte stoppe, da krigen 
begyndte. 

”Jeg blev bedre og bedre til at sy og 
møder nye mennesker, som jeg godt 
kan lide. Nu glider arbejdet nemt, og jeg 
kan lide at være her, fortæller Chamsa, 
der blev fordrevet fra sit hjem med sin 
familie og fandt et sted at bo i Aleppo.” 
Hun fortsætter: 

”Alt er forandret. Jeg plejede at have 
problemer derhjemme, men det er slut 

nu. Jeg går ud og har fået nye venner. Alt 
er fint nu.” 

”Jeg har fået det meget bedre”
Sana´stemmer i:
”Alle jeg møder er venlige imod mig. Min 
livsstil er forandret, jeg kommer mere ud 

og jeg har fået en stabil økonomi. Jeg ser 
altid frem til at møde op på centret og 
være sammen med kollegerne.”
Hoda er enig:
”Jeg er meget glad for, at jeg nu kan 

”Alt er forandret. Jeg 
havde problemer, men 

det er slut. Jeg går ud og 
har fået nye venner.”

Chamsa, syerske

FAKTA: 

Medborgercentret  
i Aleppo
FN rapporterede den 24. september 
2021, at 350.209 personer er dræbt 
i den syriske konflikt fra marts 2011 
til marts 2021, herunder 26.727 
kvinder og 27.126 børn. Det største 
antal dræbte blev registreret i Alep-
po distrikt.

Mission Østs partnerorganisation 
Dorcas driver et medborgercenter i 
Aleppos nordøstlige bydel Hanano. 
Her blev 275.000 mennesker belej-
ret af de syriske regeringstropper i 
2016, indtil byen faldt. I dag søger 
befolkningen ud af isolation, og på 
centret modtager de psykosocial 
støtte og hjælp til at lære et fag eller 
starte en virksomhed for at kunne 
forsørge sig selv. 

Mission Øst yder nødhjælp, psykosocial støtte, beskyttelse mod 
Covid-19 og oplæring i selvforsørgelse gennem to lokale partnere: 
Dorcas International i Syrien og Tabitha Relief Organization i Libanon.

SYRIEN | 30 ÅR MED HJÆLP TIL VERDENS UDSATTE forsørge min familie og mine børn. Jeg 
har det godt, og det er meget nemmere 
at komme ud nu og være social og få nye 
venner.”
Kafa´ supplerer:
”Centret er et godt sted at være, og 
mine erfaringer her har gjort, at jeg har 
fået det meget bedre. Ud over at jeg får 
penge til at forsørge min familie og mine 
børn.”

Plads til kvinder med handicap
På centret i Aleppos nordøstlige bydel 
Hanano kan hver kvinde producere op til 
300 genanvendelige masker om dagen. 
Ud over at de selv tjener til det daglige 
brød og får nye venner, er de også med 
til at standse virusepidemien blandt 
deres medborgere i Aleppo. 

Og der er også plads til kvinder med 
handicap i produktionen. Hasna´ er høre-
hæmmet og troede derfor ikke, hun ville 
blive optaget på workshoppen:

”Jeg meldte mig til, selv om jeg var 
dybt usikker, og blev optaget. Og så 
lærte jeg på en uge at sy forskellige sting. 
Jeg er meget taknemmelig for alle de 
tilbud, I har til mig her!”

Svend Løbner
Kvinderne Hoda og Kafa’ fortæller om mund-
bindsprojektet, som har øget deres livskvalitet. 
(Screenshots fra videointerview)
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Derfor startede vi: Mission Øst begyndte arbejdet i 2007, efter Nepal havde 
været hærget af borgerkrig i 10 år. I 2006 underskrev parterne en fredsaftale 
og landet fik en demokratisk valgt regering. Men landet var voldsomt svækket, 
og specielt de landlige regioner led under de mange års borgerkrig. Derfor 
begyndte Mission Øst med projekter i de yderste egne af Nepal, især i Karna-
li-provinsen.

I 2015 kostede et massivt jordskælv i Nepal flere tusinder af mennesker livet. 
Dette har i høj grad påvirket Nepals økonomi og sociale struktur, og Nepal lider 
den dag i dag af konsekvenserne fra dette jordskælv.

I 2020 gjorde COVID-19 situationen i Nepal endnu værre. Den anden bølge 
af pandemien i Nepal i sommeren 2021 har været ødelæggende, både hvad 
angår dens indvirkning på liv og arbejdsforhold.

Det fokuserer vi på: Karnali-regionen kæmper stadig med fattigdom og et 
meget usikkert levegrundlag. Menneskerettigheder og ligestilling mellem mænd 
og kvinder er stadig en udfordring, og området er jævnligt hærget af oversvøm-
melser og jordskred som følge af klimaforandringerne. 

På den baggrund fokuserer Mission Øst på at lære befolkningen at dyrke jor-
den effektivt og bæredygtigt samt at starte små virksomheder, så de har noget 
at leve af i svære tider. Vi oplærer lokalsamfundene i at forebygge katastrofer 
ved at oprette varslingssystemer, bygge sikkert og kystsikre flodbredder. Sam-
tidig skaffer vi adgang til rent drikkevand og gode toiletforhold. Under corona-
pandemien har vi uddelt hygiejnesæt og værnemidler og ikke mindst oplysning 
om den farlige virus. Gennem selvhjælpsgrupper lærer kvinder at kæmpe for 
deres rettigheder.

Her er vi nu: Vi tager udgangspunkt i, hvor behovet er størst, og fokuserer på 
det mest basale: at befolkningen får noget at leve af og mulighed for at holde 
sig sunde – også under coronapandemien. 

Pandemien har næsten væltet det nepalesiske samfund, og fordi familiefædre 
ikke som vanligt har kunnet arbejde i Indien, er familierne henvist til, hvad de får 
ud af egne køkkenhaver, marker og husdyrhold. 

Klimaforandringerne har for alvor sat sit 
præg på Nepal, hvor man i de udsatte 
bjergområder er dybt afhængig af et 
sundt økosystem for at kunne skaffe 
mad på bordet i de fattige områder. Det 
har en gruppe af unge piger besluttet sig 
for at gøre noget ved.

I landsbyen Unapani, der ligger i Sarke-
gad kommune i Nepal, er befolkningen 
og hele området hårdt ramt af klimafor-
andringer. Det bliver kun værre år for år. 
Uregelmæssig nedbør, langvarig tørke og 
skovbrande har tydeligt været grund til 
fortsat dårligere høst og dermed færre 
afgrøder fra landbruget. Det truer både 
fødevaresikkerheden og har også en ne-
gativ indvirkning på borgernes levebrød. 

Befolkningen fælder tærer, så area-
lerne kan bruges til græsning af dyr. I et 
sårbart økosystem giver fældning af træ-
er en stor risiko for naturkatastrofer som 
jordskred, oversvømmelse og stenskred. 
Og befolkningen mangler ofte både foder 
til dyrene og brænde til madlavning m.m. 
Der er simpelthen behov for flere træer 
og mere skov i området.

Unge piger gør noget ved det
Nu har 25 unge piger fra gruppen Namu-
na taget skovlen i egen hånd i projektet 
SAMARTHYA, som blev oprettet i 
2019. Flere af pigerne har fået 
kurser i, hvordan klimaforandrin-
ger påvirker naturen, hvordan 
mennesker tilpasser sig de nye 
klimaændringer og hvordan 
man får de lokale politikere i 
tale, så der kan blive handlet. 

I dag er denne unge 
teenage-gruppe af ak-
tive klimaforkæmpere 
stærkt involverede i at 
skabe synlighed om 
klimaforandringer-
ne i området, både 
gennem kampagner 
og ved hjælp af 
fortalervirksomhed, 
hvor de får politike-
re i tale. Ud fra disse 
aktiviteter har de 
lavet en handlings-
plan, så de kan føre 
deres læring og viden 

Mission Øst i 

 NepalUnge piger kæmper mod 

   klima- 
forandringer

Gruppen af unge teenagepiger har 
taget skovlen i egen hånd og har 
plantet 220 træer, der skal dæm-
me op for jordskred og oversvøm-
melser samt gavne miljøet.

NEPAL | 30 ÅR MED HJÆLP TIL VERDENS UDSATTE

Mission Øst hjælper sårbare mennesker 
og lokalsamfund ud af ekstrem 
fattigdom - primært i den afsides 
Karnali-region i det vestlige Nepal. 
Mange har svært ved at brødføde 
deres familier, og børn dør på grund af 
sygdomme, der skyldes forurenet vand 
og dårlig hygiejne. 

ud i virkeligheden gennem aktiviteter og 
kampagner, der handler om vigtigheden 
af skovrejsning og beskyttelse af plante-
diversiteten.

220 træer plantet
Projektet har fået stor opbakning og 
er resulteret i en stor træplantnings-
aktivitet, hvor pigerne har plantet 220 
træer såsom fyr, poppel, gran og andre 
sorter, der passer til miljøet i bjergene. 
Som et led i deres skoletid passer de 
planterne, som de vander hver fredag i 
deres fritime. De bærer vand i spande og 
sørger for at passe og pleje hele planta-
gen. De er fast besluttede på at beskytte 
naturen, selv om det er hårdt arbejde. 
Ikke for deres egen skyld, men fordi de 
ved, at det sikrer landsbyen i fremtiden 
ved at reducere risikoen for jordskred i 
regionen, samtidig med de bidrager til at 
dæmme op for klimakatastrofer.

Miljøoprydning som fællesprojekt
Udover træplantningsprojektet har 
gruppen af piger taget skridtet videre og 
står for et større miljøoprydningskam-
pagne. Gennem oplysning om miljøet og 
muligheden for genbrug af plastik samler 
de hver anden måned landsbyen til at 
rydde op og samle plastik i naturen og 
i floden Tatopani Khola. Pigerne deler 
deres viden om klima- og miljøspørgs-
mål med de øvrige beboere i landsbyen 
– bl.a. gennem gadeteater og informati-
onskampagner. Og det bliver taget godt 
i mod. Både befolkningen i landsbyerne, 
skolen og kommunen er meget begej-
strede for pigernes initiativer og bakker 
op om deres arbejde. Det er med til at 
motivere pigerne til at fortsætte deres 

vigtige mission om at skabe synlighed 
og engagement på miljø- og klima-

området. De vil derfor fortsætte 
deres miljøoprydningskampagner 
i landsbyen. Samtidig vil de dele 
deres viden til andre interesserede 
gennem aktiviteter, der skaber 
opmærksomhed på miljø- og kli-
maspørgsmål. Med anerkendelse 
fra de lokale myndigheder håber 
gruppen, at de kan få støtte til 
deres aktiviteter også i fremtiden.

Karen Bendix
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Mission Østs generalsekretær Betina 
Gollander-Jensen har besøgt Tadsjikistan 
for at tilse arbejdet blandt børn med 
handicap og projekter, der sikrer rent vand 
og ordentlig sanitet til lokalbefolkningen. 

Hendes konklusion er klar: Børn med 
handicap har fået det bedre, pædagoger 
og lærere er bedre klædt på til opgaven, 
forældrene har fået adgang til de offent-
lige ydelser og ude i landdistrikterne har 
befolkningen fået rent vand og under-
visning i hygiejne samt beskyttelse mod 
Covid-19. 

”Det er imponerende at opleve, hvor 

Lille Mehrangez var lam som følge 
af en medfødt hjerneskade, men 
genoptræning på et Mission Øst-støttet 
rehabiliteringscenter i Tadsjikistan 
fik hende op at stå og gribe fat med 
hænderne. I dag kan hun selv tage tøj på.

Mehrangez og hendes mor, Jabirova Ara-
famo, bor alene i den tadsjikiske by Kulob. 
Moren er ene om at tage sig af Mehrangez 
og prøver at opdrage hende efter bedste 
evne. Men da Mehrangez var halvandet 
år gammel, opdagede Jabirova, at hendes 
lille baby ikke voksede og udviklede sig 
normalt. Derfor besluttede hun i 2017 at 
tage datteren med til behandling. 

Diagnosen afslørede, at lille Mehrangez 
lider af infantil cerebral parese. Sygdom-
men skyldes en skade opstået i hjernen 
hos fostret eller det lille barn inden for de 
første to leveår. Hjerneskaden påvirker 

Derfor startede vi: Vores engagement i Tadsjikistan begyndte lige efter freds-
aftalen i juni 1997. Vi uddelte nødhjælp til den fattige befolkning, samtidig med 
at vi søsatte projekter inden for vand, sanitet og hygiejne, udvikling af land-
bruget, katastrofeforebyggelse og senere inklusion af børn med handicap. Vi 
arbejder gennem lokale civilsamfundsorganisationer og får støtte af Ministeriet 
for Sundhed og Beskyttelse. 

Dette fokuserer vi på: Vi hjælper børn med handicap og deres familier, skaffer 
rent vand og ordentlige toiletfaciliteter til befolkningen og gør dem mere mod-
standsdygtige over for katastrofer. 

Gennem vores partnere opsøger vi familier med børn, der har et handicap 
– børn, der ellers gemmes væk i husene af skam og stigmatisering. Børnene 
modtager genoptræning på lokale centre og indsluses derefter i skolesystemet. 
Forældre modtager pædagogisk vejledning og juridisk bistand. De danner for-
ældregrupper, der kan tale børnenes sag over for myndigheder. Omkring 200 
landsbyer i tre ud af de fire regioner i Tadsjikistan har fået gavn af hjælpen, og 
der er blevet oprettet 120 forældregrupper. 

Mission Øst er en hovedaktør i Tadsjikistan hvad angår vand og sanitet og 
fokuserer især på grænselandet mellem Tadsjikistan og Afghanistan. De sidste 
10 år har Mission Øst dækket flere end 100 landsbyer. Udviklingshjælpen er 
nået ud til 70.000 personer på begge sider af grænsen.

Her er vi nu: Vi arbejder målrettet på at opbygge og udvikle den lokale kapaci-
tet. Mission Øst skal ikke blot yde hjælp til børn med handicap, men uddanne 
og udruste lokale partnerorganisationer til at gøre det - og udfordre regeringen 
som pligtbærer til også at varetage deres rolle. 

I arbejdet med vand, sanitet og hygiejne bestræber vi os på at engagere lo-
kalsamfundene til aktivt at deltage i konstruktionen af vandsystemer, og at alle 
vores vandsystemer er tyngdekraftsbaserede. 

Mission Øst i 

 Tadsjikistan

meget vi faktisk har nået i de 10 år, vi har 
arbejdet med fokus på børn med handicap 
i Tadsjikistan. Vi har tydeligt forbedret 
børnenes liv. Derudover har vi uddannet 
både pædagoger, skolelærere og forældre 
til at tage sig af børn med handicap med 
genoptræning og inklusion i almindelige 
skoler, fortæller hun. 

”Jeg var imponeret af, at henved 300 
forældre er gået sammen i forældre-
grupper, og at de er blevet så dygtige, at 
nogle af dem også har dannet deres egen 
organisation for at fremme deres børns 
vilkår i samfundet. På kun 10 år har vi vir-
kelig set det, vi og vores støtter drømmer 

Lam baby lærte at 
stå, gå og gribe fat

Generalsekretær dybt imponeret

Mission Øst har arbejdet i Tadsjikistan 
siden 1997 - lige efter landets løsrivelse 
fra Sovjetunionen. De seneste 10 år 
har vi arbejdet med at genoptræne 
børn med handicap og inkludere dem 
i skole og samfund. Samtidig sørger vi 
for vand og sanitet i afsidesliggende 
landsbyer og underviser befolkningen i 
katastrofeforebyggelse. 

TADSJIKISTAN | 30 ÅR MED HJÆLP TIL VERDENS UDSATTE

barnets evne til at styre og koordinere 
muskler, bevægelser og balance.

Massage og øvelser hjælper
Efter flere nytteløse behandlingsforsøg 
besluttede mor Jabirova at prøve lykken 
på et Mission Øst-støttet rehabiliterings-
center. På “Subhi Umed” i Hamadoni-di-
striktet fik Mehrangez behandling i tre 
omgange over 60 dage. Det intensive pro-
gram blev afløst af pauser hver 21. dag. 
De første uger kunne Mehrangez ikke 
rejse sig. Men efter rehabiliteringsøvel-
serne og massagen begyndte hun forsig-
tigt at stå på fødderne og vænnede sig 
langsomt til det. Derefter begyndte hun 
at holde ting med hænderne. Og allerede 
efter andet og tredje besøg i centret 
kunne hun gå, sidde og tage tøj på.

Enlig mor takker for indsatsen
”Jeg er så glad for, at min datter har fået 

den rette behandling. Stor tak til perso-
nalet på rehabiliteringscentret for deres 
gode arbejde, som har ført til det bedst 
tænkelige resultat,” siger Mehrangez’ 
mor, Jabirova.

Mehrangez, der ikke en gang  
kunne stå, kunne nu både gå, sidde,  

klæde sig på og holde ting med hænder-
ne. 

Det er stort for en lille familie som 
Jabirovas.

Projektet er støttet af CISU, Civilsam-
fund i Udvikling.

Svend Løbner

om: opbygning og udvikling af de lokale 
civilsamfund.

Betina Gollander-Jensen er også impo-
neret af Mission Østs vand- og sanitets-
projekter i grænselandet mellem Tadsjiki-
stan og Afghanistan. 

”Jeg har set rigtig mange vandprojekter 
i min tid, men Mission Østs vandprojekter 
er altså i top. Det er noget af det ypper-
ste, jeg har set. Alene det, at vi har fem 
ingeniører og to læger ansat og dedikeret 
til opgaven er jo helt fantastisk! De er 
toptunede og gør et reelt stykke arbejde,” 
fortæller hun. 

Svend Løbner

Læs hele interviewet på  
www.missioneast.org.

”Behandlingen på rehabilite-
ringscentret har ført til det bedst 
tænkelige resultat,” fortæller mor 
Mehrangez.
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Mission Øst lærer Marafolket i 
Myanmar at dyrke varieret og tilberede 
næringsrig kost. Aktiviteterne skaber 
håb og er som små lys i et land, der er 
overvældet af mørke. 

Du er hvad du spiser. Det kendte ordspil 
gælder også i Myanmar. For her spiser 
Marafolket i Chin-staten hovedsagelig ris 
og er ofte ikke opmærksom på de mange 
næringsrige afgrøder, der kan dyrkes eller 
hentes i skoven. 

Derfor får de ikke nødvendige vitami-
ner og mineraler, hvilket går mest ud over 
børnene. 

Børn og gravide mangler næring
Ifølge FN viser næsten 30 procent af 
førskolebørnene tegn på misvækst. De er 

ganske enkelt for små for deres alder. Syv 
procent af førskolebørnene er alvorligt 
undervægtige i forhold til deres højde. 

Og flere end halvdelen af gravide mødre 
har blodmangel, hvilket har alvorlige kon-
sekvenser både for deres eget og deres 
ufødte børns helbred.

Der er brug for helt nye madvaner. 
Mission Øst underviser i at dyrke alterna-
tive afgrøder efter moderne landbrugs-
metoder og tager befolkningen med 
på ekspedition ind i skoven for at finde 
næringsrige svampe, frugter, nødder og 
andet godt. 

Tjener penge på de nye retter
Vi lærer befolkningen at lave mad med 
de nye ingredienser. For hvis du kan dyr-
ke forskellige afgrøder, skal du også vide, 
hvordan du tilbereder dem.

”Det blev en øjenåbner for mig, at man 
kan lave så varieret kost af de basale 
fødevarer, der er tilgængelige her i vores 
lokalområde,” udbrød en deltager på et 
Mission Øst-kursus i madlavning. 

Nogle deltagerne eksperimenterede 

”Det blev en øjenåbner, at man kan lave så 

 varieret kost”

”Midt i den svære  
situation fortsætter 

vores partnere med at  
tjene lokalsamfundet  

med stort mod.” 
Koen Louter, programansvarlig for Myamar

Mission Øst i 

 Myanmar

Derfor startede vi: Mission Øst har arbejdet i Myanmar – og støttet det fattige 
Mara-folk – siden 2013. Befolkningen bor i bjergrige områder, hvor de fleste 
mennesker lever af landbrug, men kæmper for at få enderne til at mødes.

Takket vores donorer har vi flere initiativer i gang, der skal effektivisere deres 
landbrug og føre til mere næring i deres kost.

Vi fokuserer på dette: Sammen med landmændene undersøger vi, hvordan vi 
kan variere de afgrøder, de dyrker. Dette vil gøre deres kost mere nærende og 
samtidig berige jorden, så behovet for konstant at finde ny landbrugsjord bliver 
reduceret.

Vi støtter landmændene i at prøve andre tiltag, fx at holde fisk eller bier for at 
skabe andre indtægtskilder. Vi inspirerer dem også til at udnytte skovsvampe, 
bær, frugt og planter som supplement til deres kost.

Mission Øst har i flere år støttet en lokal kostskole for Mara-børn. COME- 
skolen sikrer børn en bedre uddannelse, forbedrer deres kost og lærer dem  
at dyrke bæredygtigt, så de kan videregive denne viden til deres familier. Vi 
hjælper landmændene med adgang til nye markeder og udbreder kendskabet  
til nye landbrugsmetoder, så endnu flere får gavn af dem. 

Her står vi nu: Den 1. februar 2021 overtog Myanmars militær magten i landet. 
Det affødte hyppige demonstrationer, og den eskalerende konflikt har allerede 
krævet mange liv.

Virkningerne af undtagelsestilstanden kan også mærkes i Chin-staten. Der 
har været kampe mellem væbnede grupper og militæret, men heldigvis ikke i 
vores programområde. Bankerne fungerer ikke korrekt, så enkeltpersoner og 
organisationer kæmper for at få adgang til deres midler. Det er ikke svært at 
forestille sig virkningerne af dette på den allerede skrøbelige lokale økonomi.

Også mentalt har den militære overtagelse kostet en pris. Folk er ængstelige 
og bestyrtede over det, de ser som et tilbageskridt af den relative frihed og 
åbenhed, der var en gang.

Myanmar - tidligere kendt som 
Burma - er hjemsted for mange 
forskellige etniske og religiøse 
minoriteter. Mission Øst støtter 
det kristne Mara-folk i den 
fjerntliggende og tyndt befolkede 
Chin-stat sammen med to lokale 
ngo’er: Together Growing og 
Health og Hope Myanmar.

FAKTA: 

Masser af god mad
På Mission Østs kursus for nylig 
lærte deltagerne at tilberede og 
opbevare:

• Aloo paratha – pandekager
• Puri – små fuldkornsboller, der 

dyppes I sovs
• E-cha Gway – friturestegt 

doughnut
• Palata – revet kål, der kan 

erstatte ris
• Tempura – kylling, banan, 

squash løg og blade stegt i dej
• Syltning af citroner, bambus, 

sennepsblade, teblade
• Juice lavet af bananer, papaya 

og ananas
• Teblanding – lemon, mint eller 

ingefær
• Vin lavet af ananas
• Tørring eller fermentering af 

bambusskud
• Tilberedning af sovse, pa-

paya-salat og bananchips

MYANMAR | 30 ÅR MED HJÆLP TIL VERDENS UDSATTE med at bage forskellige typer brød. En 
af dem tilberedte mad efter de nye op-
skrifter og solgte retterne i landsbyen og 
supplerede dermed sin indkomst.

Små lys i en mørk situation
”Dette er små lys i et land, der gennem-
går en mørk periode, siger Koen Louter, 
der er Mission Østs programkoordinator 
med ansvar for kontakten til Myanmar.” 

”Selv om Myanmar ikke længere er på 
avisernes forsider, er landet havnet i en 
svær situation, hvor splittelsen mellem 
militærstyret og protestbevægelserne 
er større end nogensinde. Men midt i 
dette fortsætter vores partnere med at 
tjene lokalsamfundet med stort mod 
og beslutsomhed for at sikre variation i 
afgrøderne, så jorden ikke udpines, og så 
befolkningen får en god og næringsrig 
kost,” slutter Louter.

Svend Løbner
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Derfor startede vi: Mission Øst startede med 
at uddele nødhjælp og etablerede et hospital 
i det sydlige Armenien. Vi ønskede at hjælpe 
mennesker, der var hårdt ramt af Sovjetunio-
nens sammenbrud og krigen mellem Armenien 
og Aserbajdsjan. Fra 1997 etablerede vi basale 
sundhedsydelser i landets sydlige regioner. I 
Syunik var vi med til at øge lægernes medicin-
ske viden og forbedre sundhedspersonalets 
sygepleje. Samtidig ydede vi støtte til børn, der 
var anbragt i offentlige institutioner, og var især 
med til at forbedre skolegangen for børn med 
indlæringsvanskeligheder. Frem til 2004 havde 
vi fokus på sundhed, uddannelse og fortaler-
virksomhed for børn med handicap. Vi arbejde-
de også med forebyggelse af HIV/Aids. 

Dette fokuserer vi på: Fra 2004 til i dag er 
Mission Østs indsats hovedsageligt været foku-
seret på inklusiv uddannelse, lokalsamfundets 
engagement og fortalervirksomhed, der styrker 
civilsamfundets og lokale partneres evner til at 
sikre rettigheder for personer med handicap. 

Hovedformålet med Mission Østs program-

mer er nu at øge inklusion og integration af per-
soner med handicap i det armenske samfund 
ved at lave flere programmer med et specifikt 
fokus på inklusiv skolegang og erhvervsuddan-
nelse. Vi hjælper fattige og marginaliserede 
samfund med at organisere sig, så de kan 
fremme vilkårene for personer med handicap og 
hjælpe og udvikle deres egne lokalsamfund. 

Her er vi nu: Mission Øst prioriterer fortsat 
hjælpen til personer med handicap ud fra de 
fem rehabiliteringscentre. Her får børn genop-
træning, så de kan blive inkluderet i almindelige 
skoleklasser. Samtidig dannes forældregrupper, 
hvor forældre deler erfaringer, støtter hinanden 
og taler deres børns sag over for myndigheder-
ne. Hjælpen rettes især mod fattige landbefolk-
ninger. 

Mission Øst arbejder udelukkende gennem 
lokale partnerorganisationer og støtter dem i 
fortalervirksomhed og ydelser til udsatte famili-
er. Siden september 2020 yder vi også nød-
hjælp og uddeler værnemidler mod Covid-19 til 
fordrevne fra Nagorno-Karabakh.

Derfor startede vi: I 2011 var en fjerdedel af 
landets dengang 24 millioner indbyggere truet 
af en sultkatastrofe, og hundredtusinder børn 
var underernærede. På grund af fejlslagen 
høst tidligt på året havde myndighederne sat 
risrationen pr. voksen ned til 150 gram om 
dagen. Det indeholder 400 kalorier, som kun 
dækker en femtedel af dagsbehovet.

Det fokuserer vi på: Mission Øst har i årenes 
løb givet fødevarehjælp til titusinder af små 
nordkoreanske børn i børnehaver, vuggestuer, 
på børnehjem og børnehospitaler. Børnene 
har fået vigtige næringsstoffer for at sikre 
en balanceret ernæring på dette kritiske 
tidspunkt af deres fysiske og psykologiske 
udvikling. Tre børnehjem i landets sydlige 
Hwanghae-provins modtog i flere år løbende 
støtte i form af proteintilskud, tøj, stimuleren-
de legetøj og papirvarer. 

Nordkorea bliver hyppigt ramt af klimaskab-
te naturkatastrofer. I de nordlige provinser har 
Mission Øst genopbygget huse og vandsy-

stemer efter voldsomme oversvømmelser, 
og på sydligere himmelstrøg har vi etableret 
drivhuse, der skal holde på fugten og beskytte 
afgrøderne mod sol og tørke. Vi har også ud-
viklet opbevaringsmuligheder af bl.a. kartofler, 
så befolkningen har et lager af madvarer til 
svære tider. 

Her er vi nu: gennem årene er det lykkedes 
at få nødhjælp og udstyr ind i Nordkorea gen-
nem Kina. Men siden januar 2020 er landet 
hermetisk lukket på grund af coronapande-
mien. Alle humanitære aktører har standset 
deres aktiviteter og har intet internationalt 
personale i landet. Der kommer ingen perso-
ner ind og ud af landet. Det samme gælder va-
rer, og endda humanitære sendinger må ikke 
komme ind i landet og hjælpe befolkningen. 

Alt dette betyder at også Mission Øst har 
måttet sætte alle aktiviteter på pause. Så snart 
Nordkorea åbner grænserne igen, agter vi at 
genstarte vores aktiviteter. 

Shiraz Amirkhanyan er et stort 
forbillede for unge mænd, der 
kommer sårede og lemlæ-
stede tilbage fra krigen om 
Nagorno-Karabakh. Han blev 
selv alvorligt såret under sin 
militærtjeneste i 2015, hvor 
han mistede sin førlighed og 
nu må bruge kørestol. 

Men han er mentalt stærk 
og har ikke mistet sin tro på 
og kærlighed til livet. Det for-
tæller Mission Østs partneror-
ganisation i Armenien, Bridge 
of Hope (Håbets bro).

I dag arbejder Shiraz som 
video ”live streamer” i en af 
de førende it-virksomheder 
i Armenien. Fra tid til anden 
modtager han behandling på 
et rehabiliteringscenter for 
veteraner i Jerevan. 

Vandt kørestols-maraton
Et team fra Bridge of Hope 
mødte Shiraz første gang ved 
et stort kørestolsmaraton, 
som organisationens unge 
havde arrangeret. De lagde 
især mærke til Shiraz, da han 
blev annonceret som en af 
vinderne af ræset. 

Fra den dag blev Shiraz et 
trofast medlem af det unge 
team. Med sit store gåpåmod 
og humoristiske sans bragte 
han en ny bølge af inspiration 
til den unge gruppe, der taler 
for at unge med handicap 

Mission Øst i Nordkorea

Mission Øst i Armenien
Shiraz er forbillede for 

 veteraner med handicap

opnår samme rettigheder som 
alle andre. 

Happening med 
filharmonikere
Shiraz er ivrigt engageret og 
deltager i så mange seminarer 
og workshops i projektet som 
muligt. Han deltog også i en 

Mission Øst har arbejdet i 
Nordkorea siden 2011 – som 
en af de få internationale 
organisationer. I 2019 
åbnede vi som første 
danske ngo et landekontor 
i hovedstaden Pyongyang. 
Projekterne har været på 
pause siden januar 2020, da 
landet lukkede grænserne på 
grund af coronapandemien. 

Mission Øst arbejder 
gennem den lokale 
partnerorganisation Bridge 
of Hope med at inkludere 
personer med handicap i 
det armenske samfund ud 
fra rehabiliteringscentre i 
hovedstaden Jerevan og i fire 
distrikter i Tavush-regionen. 
Mission Øst har været 
engageret i Armenien siden 
1992. 

ARMENIEN | 30 ÅR MED HJÆLP TIL VERDENS UDSATTE

storstilet flash mob kaldet ”En 
dag i kørestol”, organiseret i 
samarbejde med Armeniens 
nationale filharmoniske orke-
ster. Her viste han sammen 
med andre fra teamet, hvilke 
udfordringer mennesker med 
handicap oplever i deres dag-
lige rutine. 

Med tiden er Shiraz blevet 
et stort forbillede, ja ambas-
sadør, for sine jævnaldrende. 
Han er især en inspiration for 
de unge mænd, som kommer 
hjem, lemlæstede efter krigen 
om enklaven Nagorno-Kara-
bakh. Mange tusinder unge 
drenge og mænd kommer 
hjem med fysiske handicap og 
psykiske mén. 

Deler ud af sine erfaringer
Shiraz deler også sine erfa-
ringer og visioner for menne-
skerettigheder med forældre 
til børn med handicap. Han er 
også med til at sikre, at skoler 
og højere uddannelsesinstitu-
tioner er udstyret med ramper 
og andre handicapvenlige 
indretninger. 

Bridge of Hope kæmper for, 
at børn og unge med handi-
cap får samme ret som alle 
andre og bliver inkluderet i 
skole og samfund. Organisati-
onen blev oprettet i 1996 og 
virker nu i Armeniens hoved-
stad Jerevan og gennem fire 
regionale centre i Tavush-pro-
vinsens mest afsidesliggende 
landområder. 

Bridge of Hope vandt i 
2014 UNESCO’s pris for 
sin indsats for at fremme 
inkluderende undervisning for 
personer med handicap. 

Svend Løbner

Shiraz Amirkhanyan er lænket til sin kørestol, som han dog kan køre ræs i. I dag er it-specialisten 
til stor inspiration for børn, unge, forældre og veteraner fra krigen i Nagorno-Karabakh.

Shiraz inspirerer med sit store gåpåmod.
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Elever fra Andreasskolen i Holbæk 
købte pandekager for 23.425 kroner. 
Beløbet blev doneret til Mission Østs 
hjælpearbejde i Syrien. 

”Hele skolen duftede af pandekager hele 
ugen!”

Det fortæller en begejstret regnskabs-
fører Benedikte Bach, der trykkede på 
knappen og overførte i alt 23.425 kroner 
til Mission Øst. 

”Det var en dejlig fornemmelse at 
overføre beløbet,” fortæller Benedikte 
Bach.

Pengene går direkte til hjælpearbejde 
i Syrien, hvor mennesker får hjælp til at 

bearbejde krigstraumer og skabe sig en 
indtægt, så de kan klare sig selv. 

Andreasskolens klasser fik lov at 
købe pandekager en dag hver i uge 38, 
pandekager der var tilberedt af Mona og 
Finn Højland med produkter doneret af 
lokale handlende. Og snart var mel og æg 
forvandlet til 138 liter dej, og sammen 
med salat, skinke, sirup og syltetøj blev 
lækkerierne til i alt 880 pandekager med 
fyld. 

”Det er ekstra festligt, når vi står med 
vores salgsvogn og bager madpandeka-
ger. Det er en god måde at samle ind på,” 
smiler Finn Højland. 

Han har stået for pandekagesalg til for-

del for forskellige projekter siden 2009. 
Han kommer på Andreasskolen to gange 
om året med sin pandekagevogn og får 
også lov til at fortælle om bl.a. Mission 
Øst på skolens morgensamling. 

”Hver gang jeg viser mig på skolen 
kommer der en hale af elever efter mig 
og spørger: Hvornår kommer du tilbage 
med pandekager til os!”

Mona og Finn Højland bagte pandeka-
ger til fordel for et Mission Øst-projekt 
sidste gang i 2018. Andreasskolen er en 
privat kristen friskole oprettet i 1975. 
Skolen har ca. 270 elever fra 0. til 9. 
klassetrin.

Svend Løbner

Strandkirkefællesskabet i Karlslunde Strandkirke over-
raskede med en gave på 160.000 kroner til Mission Øst.  
Vi vil gøre en forskel for vores næste på den anden side 
af jordkloden, fortæller fællesskabets formand Kristian 
Øhrstrøm.

Mission Østs ekstraordinære generalforsamling torsdag den 23. 
september 2021 bød på en særlig overraskelse. Som allersid-
ste punkt under eventuelt overrakte Kristian Øhrstrøm, som 
formand for Strandkirkefællesskabet i Karlslunde Strandkirke en 
check på 160.000 kroner til Mission Østs arbejde.

Betina Gollander-Jensen takkede - tydeligt rørt over den store 
gave - og det samme gjorde en overrasket formand Torben 
Andersen.

Næstekærlighed i praksis 
Strandkirkefælleskabet er en praktisk ramme omkring Strand-
kirkens liv og vækst og formidler bl.a. penge til gode formål. Vi 
spurgte Kristian Øhrstrøm om baggrunden for den store gave:

”At give er en god kristen praksis – og vi vil gerne sørge for at 

penge kommer ud og arbejde godt på steder, hvor vi føler, at de 
gør nytte,” forklarer han og tilføjer: 

”Mission Øst er kristen næstekærlighed i praksis. Pengene når 
ud og giver nødhjælp til nogle af verdens svageste, vores globale 
næste, så at sige. Vores ønske om at vise næstekærlighed når 
gennem Mission Øst ud til de allermest nødlidende.” 

En god investering
Pengene når rigtig langt gennem Mission Øst, tilføjer han. 

”Jeg har oplevelsen af, at der gennem Mission Øst er rigtig stor 
return of investment (udbytte af investering – red.). Der er meget 
lave administrationsomkostninger, så pengene kommer ud og 
gør en forskel hos vores næste på den anden side af jordkloden.” 
Hvad betyder det for jer som kirke?

”Det er noget særligt at kunne give i flok. Vi mærker, at det 
gør en forskel, når vi kan møde op på en generalforsamling og 
aflevere en stor check til et godt formål. Det er også med til at 
holde vores givertjeneste til ilden. Når man løfter noget sammen, 
så flytter det virkelig noget,” slutter Kristian Øhrstrøm. 

Svend Løbner

Skoleelever donerede over 23.000 kroner til Syrien 

”Vi giver for at støtte 

 vores globale næste”

Klimaforedrag til støtte for verdens 
udsatte
Den kendte vejrvært Mikael Jarnvig fortæller i et spæn-
dende foredrag om konsekvenserne af klimaforandringer 
for fattige og udsatte lande. Sammen med Mission Østs 
generalsekretær Betina Gollander-Jensen fortæller han, 
hvor grelt det står til med den globale opvarmning og 
hvad vi kan gøre for at dæmme op for klimakatastrofer. 

Betina Gollander-Jensen fortæller om Mission Østs kli-
maindsats med nye dyrkningsmetoder og afgrøder i bl.a. 
Nepal, Afghanistan og Myanmar. 

Honorar og indsamling går ubeskåret til Mission Østs 
klimaprojekter med katastrofeforebyggelse, træplantning 
og bæredygtigt landbrug

Kontakt Majken Samsøe for nærmere aftale på  
Majken.samsoe@missioneast.org.

Nye vedtægter
Mission Øst fik nye vedtægter ved den ekstraordinære general-
forsamling torsdag den 23. september 2021. De hidtidige ved-
tægter havde fokus på hjælpearbejde i øst, men dette blev nu 
udvidet til overalt, hvor der måtte være behov. Navnet Mission 
Øst er dog bibeholdt, da det efter 30 år er et stærkt brand. 

Antal bestyrelsesmedlemmer blev begrænset til maks. 5, 
hvoraf en skal være fra den tyske søsterorganisation og en skal 
repræsentere Mission Østs medarbejdere. De nye vedtægter 
giver også mulighed for at en repræsentant for et kollektivt 
medlem, fx en kirke eller en forening på min. 100 personer, kan 
blive medlem af bestyrelsen.

Det årlige medlemskontingent blev øget fra 50 kr.  
til 100 kr. pr. person. Betal gerne for 2022 allerede nu på  
missioneast.org/medlem

Læs de nye vedtægter på missioneast.org/vedtægter

Bliv medlem
”Vi synes, Mission Øst gør et godt stykke arbejde, og det vil vi 
gerne støtte og være en del af!”

Så kort og præcis formulerer Flemming Bjerre fra Egtved sin 
begrundelse for at være medlem af Mission Øst. Hans hustru 
Birgit er også medlem, og sammen føler de, at de har en aktie 
med i det vidtforgrenede hjælpearbejde rundt omkring i verden.

Det koster kun 100 kroner at være medlem, og så modtager 
man et blad fire gange om året og en nyhedsmail hver anden 
måned, så man kan holde sig opdateret og vide, hvad pengene 
går til.

Mission Øst er ikke en enmandshær; det er et fællesskab af 
mennesker, der vil gøre en positiv forskel i verden. Som det 
lyder i titlen på vores strategi frem mod 2030: ”Sammen om 
barmhjertigheden.”

Kristian Øhrstrøm (tv.) overrakte en 
check på 160.000 kroner til general-
sekretær Betina Gollander-Jensen og 
bestyrelsesformand Torben Andersen.
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Nødråb fra udsatte afghanske familier:

”Hjælp os med at  
overleve vinteren”
Forestil dig, at dit og dine børns liv afhang af nogle få hundrede kroner sendt fra et  
venligt menneske et helt andet sted på kloden. Det er virkeligheden for mange udsatte  
familier i Afghanistan netop nu.

Mission Øst er i gang med en storstilet hjælpeaktion – og dit bidrag kan være afgørende for,  
at en udsat familie kommer gennem vinteren. 

Et lille beløb kan betyde forskellen på liv og død i Afghanistan. Send dit bidrag allerede i dag!

Dit bidrag går til Afghanistans mest udsatte og sårbare mennesker. 
HUSK! Bidrag er fradragsberettiget op til 17.000 kr. i 2021. Angiv CPR. nr. for at få automatisk skattefradrag.

MOBILE PAY 
Støt via Mobile Pay på 
26437

NETBANK 
Overfør til reg nr. 3170, 
kontonr. 0010918030

DANKORT 
Betal med dankort på 
missioneast.org/hjertevarme

VIGTIGT: Mærk dit bidrag “HJERTEVARME”. Ethvert beløb er kærkomment. 

450 KR.

MÆRK BETALINGEN: HJERTEVARME 
HUSK: DIN STØTTE KAN TRÆKKES FRA I SKAT! 

750 KR. 1.250 KR. Frivilligt beløb 

773 1566 773 1566


