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Spotlight på året 
der er gået

Afghanske børn får første 
skole nogensinde
Rent vand og bedre hygiejne 
redder børn i Tadsjikistan
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I 2005 har Mission Øst hjulpet 

250.000 nødlidende. Det kan kun 

lade sig gøre med jeres støtte 

Du sidder nu med årets første 

nummer af Mission Øst bladet. 

Som forrige år har vi valgt at kigge 

tilbage på det, vi har opnået for 

dine penge i 2005. Mange ansigter 

har brændt sig ind på nethinden: 

Pigen i Afghanistan, der kan gå i 

skole for første gang. Drengen i In-

donesien, der som familiens eneste 

overlevende efter flodbølgen har et 

spinkelt håb for fremtiden, da han 

har fået hjælp til at komme videre. 

På samme tid sidste år overskyg-

gede én begivenhed alt – tsuna-

mien. Som du kan læse i dette 

blad, var Mission Øst, gennem 

vores internationale samarbejde, 

én af de første nødhjælpsorganisa-

tioner, der reagerede. I 2005 har vi 

styrket vores samarbejde med 10 

organisationer over hele verden, så 

vi kan reagere hurtigt og effektivt, 

når katastrofen rammer.

Det er fortsat det langsigtede 

arbejde med at bringe folk ud af 

fattigdom, der dominerer Mis-

sion Østs arbejde. Vi opererer i 

nogle af verdens mest udsatte og 

glemte lande som Nepal, Afgha-

nistan, Armenien og Tadsjiki-

stan. Hvem hører nogensinde om 

Tadsjikistan?  Hvem ved, at 60 

procent lever under fattigdoms-

grænsen? Vi har hjulpet 48 lands-

byer i Tadsjikistan med at bryde 

fattigdomsspiralen. 

2005 blev en milepæl for Mis-

sion Østs arbejde i Afghanistan, 

verdens sjette fattigste land. Vi 

beretter i bladet, hvordan vi har 

reduceret den høje dødelighed 

blandt børn og om landsbyen 

Samandab, der har fået sin første 

skole. 

Af læge Kim Hartzner, 
generalsekretær,  

Mission Øst

I dette blad kigger vi tilbage. Men 

der er sket meget nyt. I kommende 

numre fortæller vi, hvordan vi 

styrker indsatsen i Armenien, 

Afghanistan og Tadsjikistan. Alt 

dette havde ikke været muligt 

uden solide gaver fra jer. I 2005 er 

antallet af støtter til Mission Øst 

steget med godt 20 procent, og det 

er vi dybt taknemmelige for. Der 

er brug for mange flere, så vi kan 

nå endnu flere, end de 250.000 

nødlidende, vi hjalp i 2005. Vi 

regner med jer!

Med ønsket om et godt nytår!

Kim Hartzner,  

Læge, generalsekretær

Mission Øst

er en dansk international hjælpeorganisation, 
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Børnene i byen Samandab i 
Afghanistan får nu en rigtig 
skole for første gang. De er indtil 
nu blevet undervist i iskolde 
telte, og mange piger er aldrig 
kommet i skole. Med de nye 
skolebygninger får både piger 
og drenge en grundskoleud-
dannelse og kan måske bryde 
analfabetismen: 71 procent af 
afghanerne kan ikke læse.
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Afghanistan – stadig 
desperat brug for hjælp 
Fattigdommen er desperat i verdens 

sjette fattigste land – Afghanistan. 

Men 2005 var en milepæl for Mission 

Østs arbejde. Børnedødeligheden 

faldt markant i de landsbyer, hvor 

Mission Øst arbejder, og tusindvis af 

børn kan nu gå i en rigtig skole. En lang 

række afsides landsbyer fik for første 

gang rent drikkevand, mulighed for 

at skaffe en indkomst og en vej, der 

forbinder dem med omverdenen. 
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Vi regner med jer

Armenien 
– handicappede børn ud 
af skammekrogen 

I 2005 blev handicappede børns ret 

til særlig uddannelse lovfæstet. Og 

flere børn fik målrettet undervis-

ning. Læs om syv-årige Zara, der har 

fundet glæden ved at gå i skole og 

om moderens genvundne stolthed.

Lokale partnere
Læs om Mission Østs lokale partnere 

i Bulgarien, Nepal og Rumænien og 

se de mennesker, de hjælper.  

Sådan støtter du  
Mission Øst

12Tsunamien – katastrofer 
kræver hurtigt svar

Flodbølgen i Sydøstasien krævede 

over 200.000 liv og ødelagde mil-

lioner af menneskers liv. Gennem 

vores internationale samarbejds-

partnere i Integral var Mission Øst i 

stand til at reagere med det samme.

Tadsjikistan  
– når staten svigter
Mange landsbyer er fastholdt i en 

fattigdomsspiral med sygdom og 

mangel på ordentlig og tilstrækkelig 

mad. Mission Øst hjalp 48 landsbyer 

med at bryde ud af fattigdommen 

og tage udviklingen i egen hånd.        

Irak – bedre levevilkår i 
et brændpunkt
Trods vold og usikkerhed er der en 

fornemmelse af, at tingene går fremad 

i det nordlige Irak, hvor Mission Øst 

har genhuset kurdiske flygtninge.
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Det er fem år siden, at krigen slut-

tede i Afghanistan. Men behovet 

for hjælp er stadig desperat. I 2005 

har Mission Østs indsats forbed-

ret levevilkårene for tusindvis i 

det nordøstlige Afghanistan. 

I år er det fem år siden, krigen i 

Afghanistan sluttede. Siden da har 

mange afghanere oplevet frem-

skridt. 2005 var året, hvor landet 

fik sit første demokratisk valgte 

parlament. Kvinder kunne stille 

op, og i provinsen Herat fik en 

kvinde flest stemmer. En sensation 

i et land, hvor kvinder for bare fem 

år siden ikke måtte gå på arbejde 

eller i skole. 

Verdens sjette fattigste land

Desværre dominerer den desperate 

fattigdom stadig. Afghanistan er 

fortsat verdens sjette fattigste land. 

Sikkerheden er skrøbelig, børne-

dødeligheden høj og fattigdommen 

altoverskyggende. I de afsides 

landsbyer, hvor Mission Øst arbej-

der, lever mange på sultegrænsen. 

I 2005 har Mission Øst arbejdet på 

at bringe landsbyer ud af fattigdom-

men ved at uddanne folk i hygiejne, 

bygge sanitære faciliteter, give ad-

gang til rent drikkevand og forbedre 

befolkningens muligheder for at 

tjene penge og producere fødevarer. 

Færre børn dør

Et af de problemer, der er blevet 

rykket ved, er den store børnedø-

delighed. Ifølge WHO dør hvert 

fjerde barn i Afghanistan, inden 

det fylder fem år, fordi der ikke er 

sanitære forhold, ingen adgang til 

rent vand og fordi befolkningen 

aldrig har fået oplysning om hygi-

ejne. I de landsbyer, hvor Mission 

Øst arbejder, dør nu kun ganske få 

børn på grund af sygdomme som 

diarré og kolera. 

I 2005 så seks nye skoler dagens 

lys i provinsen Takhar. Tidli-

gere fik børnene undervisning i 

telte, som ikke kunne bruges om 

vinteren. Mange piger blev holdt 

hjemme. De nye skoler betyder 

uddannelse til tusindvis af børn. 

Også pigerne. 

Veje giver bedre fremtid

Alt det var kun muligt, fordi vi i år 

gjorde en 43 kilometer lang vej fær-

dig i det fattige Chaal-distrikt, som 

før var isoleret. Flere end 45.000 

mennesker er nu forbundet med 

omverdenen. De kan sælge varer i 

den nærliggende by, de kan komme 

på hospitalet, og børnene kan 

komme i skole i skole. Og hjælpe-

organisationerne kan nå dem. For 

to år siden begyndte vi at bygge de 

første 20 kilometer, som blev støttet 

af Tearfund Belgium. I år har vi af-

sluttet de sidste 23 kilometer, som 

er støttet af EU. 

Sikkerheden skrøbelig

Sikkerhedssituationen for Mission 

Østs medarbejdere er fortsat skrø-

belig. Vores kontor i Baharak blev 

i maj angrebet af en folkemængde, 

der protesterede mod, at Koranen 

skulle være blevet vanhelliget på 

Guantanamo-basen. Heldigvis 

slap vores medarbejdere med for-

skrækkelsen. 

Afghanistan – stadig desperat 
brug for hjælp 

Resultater i 2005
•  1300  latriner, 500 i Badakshan

•  Flere end  6500 ud-

dannet i hygiejne

•  Seks  skoler bygget

•  16  vandsystemer bygget 

•  20  brønde udgravet

•  4000  kvinder hjulpet med 

at lave køkkenhaver

 •  Gødningskanaler repareret

•  23  kilometer vej bygget

•  Arbejde for penge-program 

gav arbejde til flere end 3000

Af Mark Grewcoe, 
tidligere landsleder 
Afghanistan

Fotos: Mission Østs 
medarbejdere i 
Afghanistan

”Ifølge WHO dør hvert

fjerde barn i Afghanistan, inden

det fylder fem år, fordi der 

ikke er sanitære forhold, ingen 

adgang til rent vand og fordi 

befolkningen aldrig har fået 

oplysning om hygiejne. I de 

landsbyer, hvor Mission

Øst arbejder, dør nu kun ganske

få børn på grund af 

de sygdomme." 

 

Hvert fjerde barn dør inden det bliver 
fem år på grund af sygdomme fra be-

skidt vand og dårlig hygiejne. Mission 
Østs brønde redder dagligt børneliv.

Det nordøstlige Afghanistan er bjergrigt 
og ufremkommeligt. Mission Østs nye 
vej har forbundet 45.000 i mennesker i 
områdets landsbyer med omverdenen.

Afghanerne skaber egen fremtid

Forsigtighed er en del af vores 

hverdag. Vi er i tæt dialog med 

myndigheder og befolkningen, så 

der er forståelse for vores projek-

ter. Alle projekter sker i samar-

bejde med den lokale befolkning. 

Det sikrer, at det er det rigtige, vi 

kaster os over. Og at afghanerne er 

med til at skabe deres egen frem-

tid. Der er stadig behov for støtte. 

I de kommende magasiner vil vi 

fortælle om de nye projekter, 2006 

byder på, og som skal bidrage til 

at bringe afghanerne varigt ud af 

fattigdommen. 
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En fisker kan forsørge 
familien igen

At fiske har været 35-årige 

Wardis livslange metier. Ind-

til tsunamien ramte. 

”Min båd og alt, hvad jeg ejede, 

blev ødelagt.” Men Wardi mi-

stede ikke sin familie. Med et nyt 

bådprojekt er han i stand til at 

forsørge den igen.  Mission Østs 

partnerorganisation i Integral, 

World Relief, har bygget både til 

fiskere, hvis både blev ødelagt. 

Det har foreløbig givet 

livsgrundlaget tilbage 

til 75 familier, fordi der 

arbejder 2-3 personer 

på hver båd. ”Jeg har 

fået mit livsgrundlag 

tilbage. Jeg har købt 

køkkenudstyr og tøj til 

mine børn i år.” 

A F G H A N I S T A N T S U N A M I6

For første gang kan Samandabs børn 

gå i en rigtig skole i stedet for telte. 

For mange piger bliver det første 

gang nogensinde, de skal i skole.

Landsbyen Samandab har en 

storslået placering på en slette 

neden for Hindu Kush-bjergene i 

det nordlige Afghanistan. To skoler 

er de mest fremtrædende bygnin-

ger i byen. Rektoren Wazir Shah 

Rahimi står ved indgangen. Hans 

øjne smiler. Byen har netop fået nye 

skolebygninger til både drenge og 

piger. Det var der hårdt brug for. 

Piger i skole

Selvom piger gerne måtte undervi-

ses efter Talibans fald i 2001, skete 

det ofte ikke. Kvindelige lærere 

nægtede at undervise i åbne telte. 

Derfor er skolerne, som Mission 

Øst har bygget med støtte fra Da-

nida, afgørende. I en kultur, hvor 

kvinder skærmes for nysgerrige 

blikke, gør skolerne kvindelige 

lærere i stand til at undervise. 350 

piger vil nu gå i skole.

Kold vinter i telt

Også for drengene er skolerne 

en forbedring. ”Om vinteren er 

det koldt, og om foråret regner 

det. Eleverne blev distraheret,” 

forklarer rektoren. I skolen er der 

plads til flere end 1000 elever. 

Udenfor har to drenge fra 5. klasse 

afsluttet deres eksamener for i år. 

Abdul Karim, der er 14 år, forkla-

rer, at det var svært at modtage 

undervisning i telte. ”Nu er det 

nemmere, fordi vi ikke fryser.” 

Kammeraten Gulam Faruk, som er 

13 år, tilføjer: ”Mine yndlingsfag 

er geografi og matematik. Jeg vil 

være ingeniør.”Drengene går ud 

i vintersolen med skrivehæfter i 

hænderne. De vender tilbage til 

foråret som sjetteklasser.  

Læs bag på bladet, hvordan 

du kan støtte skolerne

Landsby får første skole nogensinde

Mission Øst reagerede hurtigt, 

da tsunamien ramte. Gennem 

vores internationale partner-

skab Integral, som er styrket i 

2005, kan vi reagere effektivt

På få minutter forvandlede flod-

bølgen kystområder i Thailand, 

Indien, Indonesion og Sri Lanka 

til et mareridt. Gennem Mission 

Østs internationale partnerskab 

Integral var vi i stand til at reagere 

med det samme. Vores 10 partner-

organisationer har mange års er-

faring i området, og de stod i spid-

sen for at få mad, telte, medicin 

og rent vand delt ud. Mission Øst 

udarbejdede indsamlingsmateriale 

til organisationerne. Herhjemme 

sendte vi breve til vores 5000 støt-

ter, der bidrog med 757.000 kro-

ner, som gik til Indonesien og Sri 

Lanka. Integral arbejder fortsat på 

at give folk livsgrundlaget tilbage. 

I Banda Aceh bygges skoler og 

huse. Organisationen World Relief 

har støttet fiskere med at bygge 25 

både. Der er bygget huse til over 

300 familier. Der er givet støtte 

til landbrug. Et samarbejde, der 

dækker 96 lande og har en samlet 

indtægt på 1,2 milliarder kroner, 

kan reagere hurtigt og effektivt. 

Tsunami – katastrofer 
kræver hurtigt svar

”I en kultur, hvor kvinder 

skærmes for nysgerrige blikke, 

gør skolerne kvindelige lærere i 

stand til at undervise. 350 piger 

vil nu gå i skole."

 

Af læge  
Kim Hartzner, 
generalsekretær,  
Mission Øst

På få minutter ødelagde tsunamien alt. Mission Øst kunne gennem sine internationale samarbejdspartnere i Integral reagere med det samme.

Foto: World Relief

Fakta
•  71 procent af befolkningen kan 

ikke læse og skrive (UNDP)

•  I 2005 opførte Mission Øst 6 

skolebygninger i landsbyer. 

Tidligere var der ingen skolebyg-

ninger i Chaal-distriktet, da alle 

blev ødelagt under konflikten 

mellem Taliban og Nordalliancen.

Afghanistan

KANDAHAR

KABUL

MAZAR-I-SHARIF

KUNDUZ

PAKISTAN

USBEKISTAN TADSJIKISTAN

FAIZABAD

TALOQAN
BAHARAK

Af Charisse Louw, 
frivillig for Mission Øst i 

Afghanistan

Pigerne i Samandab har fået deres 
helt egen skolebygning. For mange 
piger bliver det første gang nogen-

sinde, de skal i skole. Mange piger har 
ikke fået lov til at gå i ”telt-skole”.

 ”Jeg har fået mit livsgrundlag 

tilbage. Jeg har købt køkkenud-

styr og tøj til mine børn i år.” 

35-årige Wardi,  

der er fisker i Indonesien

 

Gulam og Abdul, 5. klasse, 
har netop haft sidste 

skoledag. Nu skal de hjem 
og hjælpe forældre med 

at samle brændsel, hente 
vand og passe dyrene. Til 
foråret vender de tilbage 

til deres nye skole.
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Udvikling i egen hånd

Det er en udfordring i et land, der 

altid har været styret af cen-

tralmagten. Men i dag kan den 

tadsjikiske 

regering 

ikke støtte 

de lokale be-

folkninger. 

De skal tage 

udviklingen 

i egen hånd.

Mission Øst støtter derfor landsby-

erne til selv at kunne planlægge. 

Det gør vi ved at støtte lokale 

organisationer. De skal beslutte, 

hvad deres vigtigste behov er - lige 

fra at undervise landmænd i at 

så til at lave latriner og vandfor-

syning. Mission Øst støtter dem i 

processen og med at gennemføre 

projekterne. Vi arbejder nu i 42 

landsbyer med 48.000 indbyggere. 

Udvikling tager tid

Mission Øst giver familierne 

mulighed for at tjene penge og 

producere fødevarer, vi fjerner kil-

derne til de 

sygdomme 

og fejler-

næring, 

der florerer 

blandt især 

børn og 

gravide 

kvinder. 

Vi sørger for, at landmændene 

har god såsæd, og underviser i de 

dyrkningsteknikker, der er bedst. 

Det har taget mere end en enkelt 

dag at lære befolkningen, at de 

selv skal tage del og yde, og at 

vi ikke længere blot deler gratis 

nødhjælp ud. Men det vil vise sig 

at være meget værd. 

I 2005 fortsatte Mission Øst med 

at skabe langsigtet udvikling i 

Tadsjikistan. Mission Øst har 

arbejdet tæt sammen med lokal-

samfundene og gjort dem bedre i 

stand til at tage ansvar for deres 

udvikling - en udfordring i et land, 

der altid har været topstyret. 

Da Mission Øst indledte sit arbejde 

i Tadsjikistan i 1997, var behovet 

for nødhjælp akut. En borgerkrig 

havde efterladt landet med mas-

siv arbejdsløshed, tusindvis af 

fordrevne flygtninge og mangel 

på fødevarer. I dag er situationen 

relativt stabil. 

Den stabile situation har gjort det 

muligt at fokusere på langsigtet 

udvikling, som skal sikre, at folk 

kan forsyne sig selv – også når 

organisationer som Mission Øst er 

draget videre.  

Mission Øst arbejder 
sammen med lokale 
organisationer i alle 
landsbyer. Det sikrer, at 
lokalbefolkningen selv har 
indflydelse og kan tage 
ansvaret for udviklingen.

Det har taget mere end en enkelt dag at 

lære befolkningen, at de selv skal tage del 

og yde, og at vi ikke længere blot deler 

gratis nødhjælp ud. Men det vil vise sig at 

være meget værd. 

 

12-årige Dilrabo skal ikke længere bru-
ge hver dag på at hente vand til fami-
lien, men kommer nu i skole hver dag.

Der er ikke noget storslået ved en 

vandhane. Men i landsbyen Porvor 

har den forandret livet dramatisk. 

Børnene skal ikke længere bruge 

timevis på at hente vand og bliver 

ikke syge af at drikke beskidt vand. 

Det har givet mindre fravær i skolen.

I Tadsjikistans bjerge ligger lands-

byen Porvor, der er hjemby for 750 

mennesker. Allerede i Sovjet-tiden 

var området isoleret og overset. 

Siden er området gledet længere 

ind i fattigdom.

Det største behov i Porvor har 

været rent vand. Det har Mission 

Øst løst ved at installere vandha-

ner i byen. Lalmo Kholmadova, 

der er kendt i landsbyen som tante 

Lalmo, beskriver livet, før de fik 

adgang til rent vand: 

”Vi hentede vand fra kanaler, der 

ligger 1-2 km væk. Det tog op til 

to timer at hente to spande vand. 

Nogle gange var jeg nødt til at 

lade mit spædbarn være alene 

hjemme.”

Dårligt helbred er fattigdom

Porvor er en af 23 landsbyer i 

et projekt, der er støttet af EUs 

Samarbejdskontor Europe Aid, 

og som Mission Øst gennemfører. 

Hensigten er at tackle flere årsager 

til fattigdom samtidigt. Mission 

Øst hjælper dem med at skabe en 

Af Heather Robinson, 
landsleder Tadsjikistan

Fotos: Mission Øst

Tadsjikistan – når staten svigter

Rent vand holder børnene i skole
indkomst. Men et vigtigt vilkår 

for udvikling er sundhed. Beskidt 

vand, dårligt helbred og fattigdom 

er uløseligt forbundne. Hvis du er 

syg, kan du ikke gå i skole. Hvis 

du har beskidt vand, bliver du syg. 

Hvis du ikke lærer at ændre dine 

vaner, vil problemerne gentage sig. 

Landsbyerne samarbejder med 

Mission Øst om at skaffe rent 

vand, men lærer også, hvordan 

hygiejne forebygger sygdomme.

Mistede et år i skolen

I skolen lærer børnene god 

hygiejne, blandt andet at de skal 

vaske hænder og holde dyr væk 

fra menneskers drikkevand. De 

lokale sundhedsklinikker melder 

om et dramatisk fald i sygdomme. 

En følge er, at børn kommer oftere 

i skole.

12-årige Dilrabo skulle egentlig 

gå på et højere klassetrin, men 

mistede et år, fordi hun skulle 

hente vand. 

”Det tog mig hele dagen at hente 

vand nok. Om vinteren var det 

koldt, og der lå sne og mudder 

på vejen. Nogle gange gled jeg. 

Jeg blev syg, fordi jeg var ude i 

regnen.” 

Nu kommer Dilrabo i skole. 
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I landsbyen Ekmala har 32 familier 

fået et hjem efter årtier på flugt. 

Qodrats familie er en af dem. 

Pigerne Wahjin og Rojin smiler 

genert, da de kommer med kølige 

drikke til deres gæster. I foråret 

flyttede pigerne ind sammen med 

deres familie i deres nye hus som 

Mission Øst har hjulpet med at 

bygge. Efter årtier på flugt kunne 

familien endelig ånde lettet op.

Moderen Qodrat fortæller, mens vi 

drikker den kølige drik, hvordan 

familien blev fordrevet fra regionen 

i slutningen af 1980erne under Sad-

dam Husseins etniske udrensning 

af kurdere i den nordlige del af 

Irak. Familien flygtede til Iran.

I 1992 vendte Qodrat tilbage, 

men husene i hendes landsby var 

jævnet med jorden. Som andre, der 

vender tilbage, måtte familie bo 

under usle forhold hos slægtninge. 

Da krigen var forbi, blev det ende-

lig muligt for hjælpeorganisationer 

som Mission Øst at hjælpe. 

Enkle, men solide boliger

Qodrat og de andre hjemvendte 

er stolte af deres hjem. Lyden af 

barnestemmer og synet af kvinder, 

der passer huse og køkkenhaver, 

fylder gadebilledet. Men selvom 

Qodrats mand arbejder hårdt, er 

det ikke altid, at tomaterne, han 

hjælper med at dyrke, sælger godt. 

Og arbejdsløsheden i det nordlige 

Irak er høj. Derfor har Mission 

En ny begyndelse

2005
·  Ved årets afslutning har vi 

opført 160 hjem, som blev 

påbegyndt i sidste års program. 

·  Disse ligger i 10 landsbyer i Do-

huk-området. og vil give fordrevne 

familier et permanent hjem.

·  Familier, som flytter ind 

i disse huse, vil modtage 

hjælp til at opbygge deres 

livsgrundlag (høns og får).
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Øst givet familier i Ekmala hjælp i 

form af får, hvis mælk og uld kan 

give familierne en lille indtægt.

Hjem kære hjem

Qodrats liv har ikke været smerte-

frit. Udover traumet over at være 

blevet fordrevet, mistede hun fem 

børn, før hendes yngste, en dreng, 

blev født. Hun kalder ham Diar. 

Det betyder: ”Gud har husket”. 

Under vores samtale sover Diar 

fredfyldt i den anden ende af 

rummet. Han føler sig hjemme i 

det nye hus. Og pigerne? Pigerne 

fniser og kan ikke få ordene frem, 

men deres blikke siger alt.

Langt de fleste irakere drømmer om 
et fredeligt liv. Qodrat og hendes 
familie i Ekmala, der har fået hus 
og en køkkenhave, hvor de dyrker 
mad, er kommet et skridt nærmere.

Mission Øst har bygget 160 huse i det nordlige Irak .

Irak - at skabe bedre levevilkår i et brændpunkt 
2005 var et udfordrende år for Irak 

- og Mission Østs medarbejdere. 

Alligevel er der en positiv fornem-

melse af, at udviklingen går fremad. 

Ved udgangen af 2005 havde Mis-

sion Øst givet 160 familier nye huse 

og mulighed for at få en indtægt. 

Irak fortsatte i 2005 med at være 

et udfordrende land. Langt fra ny-

hedsudsendelserne, som fokuserer 

på brændpunkter og vold, prøver 

størstedelen af befolkningen at 

leve et ”normalt” liv. Men forti-

dens problemer er ikke nemme 

at overvinde og familier, som var 

tvunget til at flygte under det for-

rige regime, har stadig brug for 

hjælp.

Alligevel er der en fornemmelse 

af forandring. Irak har i år fået en 

forfatning, afholdt en folkeafstem-

ning og senest valg til nationalfor-

samlingen. Der er en chance for at 

opbygge et ”nyt” land. 

Nye huse til flygtninge

I Dohuk-området har Mission Øst 

fortsat arbejdet med genhusnings-

programmer støttet af FN. Der er 

skaffet boliger til familier, som har 

været hjemløse, siden de flygtede 

fra deres hjem. Ved årets slutning 

stod der færdige huse i 10 landsby-

er i Shekhan distriktet. Familier, 

som vender tilbage for at bo her, 

vil desuden modtage husdyr. Det 

giver familien en indtægtskilde til 

at genetablere sig.

Mission Østs team har stået over 

for adskillige udfordringer, ikke 

mindst sikkerheden. Mange dono-

rer og organisationer arbejder på 

afstand og idet myndigheder og 

samfund befinder sig i en over-

gangsfase, besværliggøres koordi-

neringen og hjælpeindsatsen.

Afslutningen af 2005-program-

met markerer enden på Mission 

Østs aktiviteter i Irak. Vi er glade 

for at have bidraget til at forbedre 

levevilkårene. Vi har set potentia-

let hos befolkningen og håber, at 

de vil være i stand til at forme et 

fredeligt og fremgangsrigt land.

Af Janette Field, 
landsleder Irak

Fotos: Mission Østs 
medarbejdere i Irak

Af Mags Bird, 
projektchef, Mission Øst

Foto: Mags Bird

Wahjin og Rojin er glade for 
tilværelsen i deres nye hus
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Forældre til handicappede børn 

er blevet bedre til at kræve bør-

nenes rettigheder. I 2005 blev det 

desuden lovfæstet, at handicap-

pede børn  har krav på under-

visning på deres præmisser. 

I Armenien har det i mange år væ-

ret en skam at have et fysisk eller 

psykisk handicappet barn. Ingen 

troede, at børn med indlærings-

vanskeligheder var i stand til at 

lære. Siden 1998 har Mission Øst 

bidraget til, at handicappede børn 

får undervisning på deres præmis-

ser, og at forældrene får støtte. 

Vi kigger på sundhed

I 2005 har vi fortsat arbejdet for 

at gøre uddannelsessystemet mere 

rummeligt. Vi har udvidet arbejdet 

til at omfatte sundhedsproblemer 

Interview med Karine Martiro-

syan, mor til syv-årige Zara, der er 

udviklingshæmmet og går på en 

rummelig skole i Jerevan. Zara bliver 

undervist i et målrettet pensum, som 

Mission Øst har udviklet. Karine 

er koordinator for forældrestøt-

tegruppen. Det har givet Karin 

selvtilliden tilbage – og datteren 

har fundet glæden ved skolen

Hvordan har skolen hjulpet dit barn?

Det har styrket hendes selvtillid. 

Da Zara startede i skolen, sad hun 

og græd. Ofte var jeg tæt på at 

tage hende ud af skolen. Hendes 

klasselærer overtalte mig til at 

have tålmodighed, så hun kunne 

tilpasse sig. Og det gjorde min Zara. 

De 3 første måneder var hårde. Men 

hun har haft gavn af at være sam-

men med jævnaldrende og lært ved 

at iagttage dem. Hun lærer en masse 

ved at se snarere end gennem samta-

le. Nu nyder hun at lege med andre.

Hvad får Zara ud af det?

Hun lærer. Hun opnår de mål, som 

lærerne og jeg selv opstiller for 

hende. Hendes individuelle program 

er en succes, og hun elsker skolen.

Hvilket råd vil du give til forældre, 

som skal til at sende børn i skole?

Barnet hører til i børnenes verden. 

En del af den verden er skolen. 

Man må aldrig afskære barnet fra 

den, men hjælpe det med at finde 

sig bedst til rette. Jeg er foræl-

der som dig. Jeg har de samme 

bekymringer og følelser. Fra 

det øjeblik vi får et barn med et 

handicap, begynder en kamp for 

at få samfundet til at værdsætte dit 

barn. Vi får at vide fra starten: Dit 

barn vil aldrig lære, lege og tale. 

Den opfattelse følger os overalt 

fra myndighederne, til skolen og 

videre igennem livet. Som forældre 

ønsker vi, at vores børn anerken-

des som værdifulde mennesker, 

der fortjener kærlighed og omsorg. 

Hvordan har støttegruppen hjulpet dig?

Alt, som virkelig har været brug-

bart for mig, har jeg lært i gruppen. 

Vi indså vores styrker og har lært at 

bruge dem. Dette program har for-

andret livet for mit barn og resten 

af familien. Nu ser vi vores datter 

som den største gave fra Gud.

Armenien 2005
Parlamentet vedtog med støtte fra 

Mission Øst en lov om handi-

cappede børns rettigheder.

12 lærere uddannet til at 

træne andre lærere.

Træning af 50 lærere i 

målrettet pensum.

Træning af speciallærere på pilot-

skoler i interaktiv undervisning.

150 familier fik social støtte.

100 forældre deltog i måned-

lige møder på ni skoler.

40 forældre undervist. En fra hver 

pilotskole fik træning i ledelse.

Omfattende mediedækning af 

handicappede organiseret af 

Mission Øst og vores samar-

bejdspartner Bridge of Hope.
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Handicappede børn 
ude af skammekrogen

”Samfundet skal  
anerkende mit barn”

for handicappede børn, som ofte 

ikke får den rette behandling. 

Som en del af det har vi sammen 

med myndighederne undersøgt 

alternative plejemuligheder end 

institutioner. Mission Øst har 

desuden hjulpet 150 familier 

med at få den offentlige støtte, de 

har krav på. For mange familier 

er det en stor økonomisk byrde 

at have et handicappet barn.

Forældregrupper giver stolthed

En af de største succeser i 2005 er 

forældregrupperne. Her deler 100 

forældre erfaringer, hvoraf en del 

lærer om ledelse, kommunikation 

og networking. De føler sig nu 

i stand til at kræve deres børns 

rettigheder og genvinder selvtilli-

den og stoltheden ved deres børn. 

De ser, at deres børn kan lære.

Fra uddannelsessystemets side var 

der også fremgang. En milepæl 

var vedtagelsen af en lov, der 

sikrer ret til målrettet under-

visning. Mission Øst har været 

aktiv i forarbejdet. En lang række 

pilotskoler bruger nu også vores 

individuelle pensum. Det har 

forbedret indlæringen. Der er 

større fokus på hver enkelt elev. 

Vi har i 2005 set, at man kan 

rykke ved et helt undervisningssy-

stem såvel som tanker og fordom-

me. Vi fortsætter med endnu stør-

re styrke i 2006. Her vil vi styrke 

arbejdet med at handicappede får 

den rette behandling i sundheds-

systemet, og at de får de rigtige 

tilbud i uddannelsessystemet. 

Af Manuella Colletti, 
landsleder Armenien

Fotos: Mission 
Østs team  
i Armenien

Forældrene føler sig nu i stand til at kræve 

deres børns rettigheder og genvinder 

selvtilliden og stoltheden ved deres 

børn. De ser, at deres børn kan lære.

 

Hun opnår de mål, som lærerne og jeg selv 

 opstiller for hende. Hendes individuelle 

program er en succes, og hun elsker skolen.

Karine, mor til syv-årige Zara
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Bulgarien

Et socialcenter med:

• suppekøkken og varmestue

• sundhedsklinik og tandpleje

•  gratis genbrugstøj og overnatning til 

gadebørn og hjemløse pensionister

I 2006 vil Mission Øst fortsat støtte vores 

lokale partner Bulgarian Church of God. 
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Sådan støtter du Mission Øst
For hver krone, du giver til 

Mission Øst, går 86 øre til at 

hjælpe fattige mennesker. Du 

kan støtte Mission Østs hjæl-

pearbejde på flere måder. 

Brug netbank

Hvis du har netbank på din 

computer, er det eneste, du skal 

have ved hånden, disse numre. 

Vores registreringsnummer er 

31 70 og vores konto nummer 

er 31 73 08 90 07. 

Du kan også give en gave til 

Mission Øst på www.miseast.dk.

Brug BS

Tænk langsigtet og brug BS 

(betalingsservice). Ved at støtte 

Mission Øst med et fast beløb 

hver måned, hvert kvartal, 

hvert halve eller hele år gør du 

det lettere for os at planlægge 

vores hjælpearbejde fremover. 

BS er en billig og enkel løsning 

- både for dig og for Mission Øst

Brug girokort

Du kan også støtte Mission Øst 

ved at give en gave på girokortet 

på bagsiden af bladet. 

Arv og testamente

For mange mennesker er det 

rart at vide, at deres virke 

rækker længere end deres 

egen levetid. Derfor vælger de 

at testamentere en pengegave 

til et godt formål. En gave har 

fremtiden i sig, fordi den giver 

Mission Øst mulighed for at 

hjælpe mennesker i nød – i dag 

og i morgen. 

Vinteren i bjergene i det 

jordskælvsramte Pakistan 

er sat ind. Kulden og sneen 

truer med at dræbe de overle-

vende. Din støtte kan hjælpe

Jordskælvet, der ramte Pakistan 

lørdag den 8. oktober 2005, 

slog flere end 73.000 ihjel og 

gjorde tre millioner mennesker 

hjemløse. Du kan hjælpe de 

nødlidende. 

Mission Øst støtter vores 

partner Medair for at hjælpe de 

overlevende. Det er et kapløb 

med tiden, da vinteren bliver 

mere og mere barsk dag for 

dag. Medair implementerer et 

nødhjælpsprogram i Poonch 

distriktet, 110 km fra Islama-

bad. Området ligger 100 km 

fra jordskælvets epicenter og er 

ekstremt hårdt ramt. Ifølge FN’s 

Hjælp nødlidende i Pakistan
fødevareprogram er 396.108 

personer i 228 landsbyer påvir-

kede af jordskælvet. 

Medair har indtil videre distri-

bueret hjælpepakker til 2.600 

familier og 300 telte. Med din 

støtte kan endnu flere familier 

blive hjulpet. Hjælpepakken 

består af materialer til at bygge 

et midlertidigt hus: vægge, gulv 

og loft. Når “huset” er byg-

get, udleverer Medair en lille 

brændeovn med en skorsten, 

så røgen kan komme ud. Der 

deles også madrasser, tæpper 

og hygiejnepakker ud til de 

nødlidende. 

Pengene til Pakistan, som 

bliver doneret til Mission Øst, 

støtter Medairs hjælpearbejde i 

Pakistan. 

Læs mere om hjælpearbejdet i 

Pakistan på vores hjemmeside 

www.miseast.org

1514 15

Aktiviteter i Mission Østs partnerlande
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Nepal
• Undervisning af fattige skolebørn

•  Hjælp til forældreløse  

på børnehjem

•  Mindre indkomstskabende projek-

ter for kasteløse og arbejdsløse

I 2006 vil Mission Øst fortsat støtte 

vores lokale partner NASSO. 
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Rumænien

•  Gratis lægehjælp og medicin 

•  Hjælp til at tackle sociale problemer

•  Materiel hjælp i form af bl.a. 

tøj, skolebøger og legetøj

I 2006 vil Mission Øst fortsat støtte 

vores lokale partner Solia Sperantei.
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BS-tilmeldingsblanket

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut 

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Støtte til   Mission Øst eller   Land, angiv venligst hvilket     

  Ønsker ikke takkebrev

Dato
   

Underskrift
 

Beløb

  100 kr.   300 kr. 

  600 kr.    

 Andet beløb  kr.

Overførsel hver  

  måned   kvartal 

  halve år   år 

Fra dato 

Udfyld kuponen og send den  

i en lukkert kuvert til: 
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Giv en stol til Afghanistans skolebørn

I Afghanistan er skolegang en 

luksus. Kun halvdelen af børn 

går i skole, og særligt piger er 

ekskluderede fra skolesystemet. 

Mission Øst har bygget 6 skoler 

i Afghanistan til både drenge 

og piger, hvor flere tusinde 

børn lærer at læse og skrive. 

Men skolebørnene sidder på 

gulvet og får undervisning, da 

der ikke er råd til møbler.

For 350 kroner kan du sørge for, 

at to børn får borde og stole.

Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

,

Kroner

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Overførsel fra kontonummer

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År Sæt X

Betales nu

. . ,

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S 2004-11 BG 1097-23820 

Gebyr for indbetaling betales kontant

78

Betalingsdato eller

+01< +7731566<

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank 
modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus 
med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb du har betalt.

GIROINDBETALING KVITTERING

MØ-MAG 0601

MAGASINPOST ID 12796
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Møbler til Afghanistans skoler

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev

773 1566
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Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566


