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”Man føler smerte og 
vrede over at være vidne 
til så megen lidelse, som 
tilfældet er i Irak. Men man 
er også nødt til at kunne 
bevare roen.” 
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Forsidefoto
Irak, 2016. Khadija og hendes etårige 
søn, Mahmoud, var på flugt fra Islamisk 
Stat, da en landmine sårede dem begge 
hårdt. De mistede hver deres højre øje 
og døjer fortsat med smerter. De to 
lever nu sammen med deres familie i en 
teltlejr nær Kirkuk. Foto: Peter Eilertsen.
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Den 14-årige Yezidi-pige, Fasa, kan lide 
at gå på Mission Østs frisørskole i en 
teltlejr på Sinjar-bjerget.

Naida er undsluppet Islamisk Stat, 
men flere af hendes børn er fortsat i 
terrorbevægelsens vold.

Ved Mission Østs jubilæumsreception  
18. november blev det gang på gang 
slået fast, at det nytter at hjælpe.
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LE D E R

Kære læser
Jeg vil gerne indlede med en 
varm tak for alle lykønskninger-
ne i anledning af Mission Østs 
25-års jubilæum fredag den 18. 
november. Som bekendt fejrede 
vi begivenheden ved en ”åbent 
hus”-reception på Vartov i Køben-
havn, og det blev en dag, jeg sent 
vil glemme.

Gæster strømmede til fra nær og 
fjern, og lokalerne nærmest sitre-
de af livsglæde, engagement og 
indlevelse. Tak til alle, der mødte 
op og var med til at gøre jubilæ-
umsdagen så mindeværdig.

I forbindelse med jubilæet 
skuede vi i Mission Øst naturligt 
nok tilbage på vores første 25 
begivenhedsrige år. Men der var 
også rig lejlighed til at fokusere 
på fremtiden. Jeg er bange for, 
at vi ikke bliver overflødige lige 

foreløbig. Ganske vist er der langt 
færre fattige mennesker i verden 
i dag end for et kvart århundrede 
siden, men konflikter og klimapro-
blemer vil fortsat gøre millioner 
afhængige af både nødhjælp og 
udviklingsbistand.

Nødhjælp er mere end 
god vilje.”

KAMPEN OM MILLIONBYEN
Mission Østs umiddelbare fremtid 
kommer til at blive præget af ind-
satsen for at hjælpe de titusinder 
af irakere, der må tage flugten 
fra Mosul. Mens disse linjer skri-
ves, har over 70.000 siden 17. 
oktober forladt Iraks næststørste 
by – dels for at undslippe Islamisk 
Stats terrorvælde og dels for at 
undgå at blive fanget i krydsilden 
mellem deres ”fangevogtere” og 

de irakiske og kurdiske styrker, 
der kæmper for at generobre 
millionbyen.

Ingen ved, hvor lang tid det vil 
tage at nedkæmpe Islamisk Stat i 
Mosul. I værste fald kan kamp-
handlingerne resultere i en af 
vor tids helt store humanitære 
katastrofer. Heldigvis er Mission 
Øst og mange andre på plads for 
at yde den livsnødvendige hjælp 
til de hårdt medtagne flygtninge. 
FN har sat et gigantisk apparat 
i gang for at kunne tage imod 
dem, for nødhjælp handler om 
mere end god vilje – det er en 
stor logistisk udfordring, der 
kræver en høj grad af professio-
nalisme.

Den besidder vi i rigt mål – tak-
ket være vores mange dygtige 
medarbejdere. Derfor går vi 
også fremtiden trygt i møde i 

bevidstheden om, at vi kan gøre 
en forskel for de mennesker, der 
har allermest brug for os. Men vi 
er også klar over, at vores indsats 
ikke ville være mulig uden alle de 
gode mennesker, der støtter os.

De bedste juleønsker og en stor 
tak for din støtte!

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær

Titusinder af fordrevne fra Mosul får 
husly i teltlejre som denne.  
Foto: Peter Eilertsen.



Frisø   rsalon i teltet

14-årige Fasa har lært frisørhånd-
værket på Mission Øst og Humani-
ty’s ungdomscenter i Sardeshte-lej-
ren på Sinjarbjerget, og måske vil 
hun en dag åbne sin egen salon. 
Foto: Peter Eilertsen.

På Mission Østs 
ungdomscenter på 
Sinjar-bjerget har 
50 unge yezidi-piger 
lært at klippe hår – 
mens andre er blevet 
gode til at bruge en 
symaskine.

Af Kim Wiesener 
Kommunikationsmedarbejder 
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Af Skribent
titel 
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De unge piger håndterer situ-
ationen med en blanding af 
alvor og smil. De koncentrerer 
sig intenst om at få venindens 
lange hår ordnet i en flot, næsten 
Hollywood-agtig frisure, men 
samtidig er det åbenlyst, at de 
har det sjovt.

Pigerne er i gang med undervis-
ningen på Mission Østs ung-
domscenter i Sardeshte-lejren i 
det nordlige Irak. Centret ligger i 
et stort telt, og her kan piger og 
unge kvinder fra 12-års-alderen 
og opefter få en grundlæggende 
indføring i frisørfaget. En af dem 
er den 14-årige Fasa, der som 
tusinder af andre medlemmer af 
Iraks forfulgte yezidi-mindretal 
har søgt tilflugt på Sinjar-bjerget. 
Hun har gået på frisørskole i en 
måned.

”Jeg kan godt lide at gå her. Må-
ske kan jeg en dag få min egen 
salon,” siger Fasa og rammer med 
den bemærkning plet i forhold 
til undervisningens formål, der 
gerne skulle hjælpe deltagerne 
med at finde en profession senere 
hen i livet.

GANG I SYMASKINERNE
Andetsteds i teltet tramper en 
gruppe piger i symaskinepedaler-
ne. De lærer at lave t-shirts, skjor-
ter og kjoler på nyligt indkøbte 

kinesiske maskiner. I en lejr med 
såre beskeden adgang til elektri-
citet er de manuelle symaskiner, 
som man i Danmark måske ville 
betragte som lidt forældede, den 
helt rigtige løsning. Og de har 
givet undervisningen et løft.

De unge, fordrevne yezidier i Sar-
deshte-lejren har selv en høj grad 
af indflydelse på undervisnings-
udbuddet. De præsenterer deres 
ønsker for Mission Øst og den ira-
kiske partnerorganisation Huma-

nity, der driver ungdomscentret. 
Engelsk og IT er også på skemaet. 
Muligvis vil mere avanceret IT med 
tiden afløse frisør-timerne, for 

Frisø   rsalon i teltet
Jeg kan godt lide at 
gå her. Måske kan jeg 
en dag få min egen 
salon.” 
Fasa, 14 år og elev i Mission Østs frisør-
skole på Sinjarbjerget. 

efterhånden har så mange unge 
yezidi-piger lært faget, at tiden er 
inde til nye udfordringer.

FJERNT FRA VERDEN
Sardeshte-lejren ligger på det 
golde plateau på Sinjarbjerget, 
hvor tusindvis af yezidier søgte 

Pigerne har selv indflydelse på, hvad 
der undervises i. Her lærer de at sy 
T-shirts, skjorter og kjoler. Næste 
skridt er at lære IT og engelsk. 
Foto: Peter Eilertsen.
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tilflugt i 2014, da terrorbevægel-
sen Islamisk Stat underlagde sig 
store dele af det nordlige Irak. De 
udførte massakrer på det yezidi-
ske mindretal, de betragter som 
vantro, og hvis ældgamle religion 
de foragter. Tusinder blev slået 
ihjel, og titusinder måtte flygte. 

Den uformelle Sardeshte-lejr 
adskiller sig fra de mere velorga-
niserede FN-lejre med deres lige 
rækker af telte. Her ligger telte 
og skure spredt over et meget 
stort område, og verdenssam-
fundet forekommer at være langt 
væk. Men Mission Øst og enkelte 

andre organisationer er her, og 
på centrene finder både børn og 
unge inspiration til at komme lidt 
væk fra de trængsler, livet har 
budt dem.

Fasa blev også fordrevet fra sin 
landsby, da IS kom. Først blev hun 

holdt fanget i to dage, siden har 
hun været på flugt. Hun og hen-
des familie opholdt sig længe et 
sted i Kurdistan, og i det seneste 
halve år har de boet i Sardesh-
te-lejren.

Hvornår de kommer herfra, er 
uvist. Mange yezidier tvivler på, at 
de nogensinde kan vende hjem, 
fordi de ikke længere finder det 
sikkert at være der. Men Fasa er 
ikke i tvivl, selv om hun ikke ved, 
om hendes families hus stadig 
findes: ”Jeg vil gerne tilbage til 
min landsby, hvis IS forlader den,” 
siger hun.

Sardeshte-lejren på Sinjarbjerget er 
en uformel lejr, hvor der i øjeblikket 
bor omkring 1.600 yezidi-familier. 
De venter på, at terrorbevægelsen 
Islamisk Stat forlader deres landsby-
er, så de kan vende hjem. 
Foto: Peter Eilertsen

Jeg vil gerne tilbage 
til min landsby, hvis IS 
forlader den.” 
Fasa, 14 år og elev i Mission Østs 
frisørskole på Sinjarbjerget. 
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En yezidi-familie på Sinjar-bjerget er 
blevet splittet i flere dele som følge af 
Islamisk Stats hærgen i det nordlige Irak. 
Fire medlemmer er stadig fanger hos 
terrorbevægelsen.

Naida har 10 børn – men kun de 
seks af dem er hos hende. De 
tre ældste sønner og en datter 
er fanger hos terrorbevægelsen 
Islamisk Stat. Og hendes mands 
skæbne er uvis.

Den 35-årige yezidi-kvinde har i 
de sidste par år været igennem 
et helvede, der har sat sig spor i 
hendes ansigt. En blanding af dyb 
resignation og knugende fortviv-
lelse præger Naida, hvis tilvæ-
relse blev vendt på hovedet, da 
IS-krigerne i august 2014 indtog 
hendes hjemby, Sinjar.

Naida og hendes familie forsøgte 
at flygte i bil, da IS-krigerne 
kom til Sinjar by, men de blev 
standset og tilbageholdt. I de 

næste halvandet år var hun deres 
fange – ude i bjergene, som hun 
udtrykker det. Familien var skif-
tevis samlet og splittet ad, men 
hun havde hele tiden de yngste 
børn hos sig. I foråret 2016 fik de 
omsider deres frihed, da en af de 
kurdiske militser arrangerede en 
fangeudveksling med IS. Men de 
fire ældste børn og hendes mand 
bliver stadig holdt fanget. 

ET HELLE I BØRNECENTRET 
I de sidste syv måneder har fami-
lien opholdt sig på Sinjar-bjerget, 
i den uformelle lejr Sardeshte, 
hvor titusinder af yezidier har 
søgt tilflugt. Her bor de i et telt 
og en skurvogn og klarer sig med 
lidt nødhjælp. Men der er koldt 
om natten, og børnene har svært 

ved at få tiden til at gå. En af 
sønnerne har dog fundet et helle i 
Mission Østs børnecenter.

Værst af alt er dog, at familien er 
delt. Naida ved ikke, hvad der er 
sket med hendes mand. Hendes 
fire tilfangetagne børn har hun 
dog hørt nyt fra i den seneste tid. 
Hun ved, at sønnerne, hvoraf den 
ældste er 15 år, befinder sig i Sy-
rien, hvor de er blevet tvunget til 
at slutte sig til Islamisk Stat. Hun 
havde senest kontakt med dem 
for tre måneder siden. Og hendes 
ældste datter er IS-fange ikke så 
langt fra Mosul.

MOSUL-OFFENSIV GIVER HÅB
”Jeg talte med hende for 10 dage 
siden på en mobiltelefon,” fortæl-

ler Naida, der af samme grund 
har visse forhåbninger til, at 
offensiven mod Iraks næststørste 
by kan føre til, at hendes datter 
genvinder sin frihed.

Uanset om hun får sin datter 
tilbage eller ej, har konflikten i det 
nordlige Irak sat sig dybe spor 
hos Naida og hendes familie. Må-
ske får hun aldrig sin mand eller 
sine ældste sønner at se igen. Og 
udsigterne til at vende tilbage til 
Sinjar by er ikke gode. Byen er 
langtfra faldet til ro, men hærges 
af interne konflikter mellem for-
skellige grupper. Og hendes hjem 
er en ruinhob, der er blevet både 
ødelagt og plyndret.

Så indtil videre bliver Naida 
og den tilbageværende del af 
hendes familie i Sardeshte. Her 
er de i det mindste i nogenlunde 
sikkerhed, også selv om den hårdt 
prøvede yezidi-kvinde sætter en 
tyk streg under sin skæbne med 
den meget simple sætning: ”Livet 
er svært her.”

U n d s l u p p e t 

Islamisk Stat

Jeg talte med hende 
for 10 dage siden på 
en mobiltelefon.” 
Naida, hvis ældste datter bliver holdt 
fanget af IS. 

Naida har søgt tilflugt på Sinjarbjerget 
med sine yngste børn, mens hun håber at 
gense sine ældste børn og sin mand, der 
alle bliver holdt fanget af Islamisk Stat.  
Foto: Peter Eilertsen

Af Kim Wiesener 
Kommunikationsmedarbejder 
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Binay Basyal 
leder Mission 
Østs arbejde i det 
konflikthærgede 
Irak. Den nepalesiske 
nødhjælpsarbejder 
har i sit eget 
hjemland oplevet, 
hvad en borgerkrig 
indebærer.

Hvad skal der til for at lede et 
Mission Øst-kontor i en krigszone? 
Spørger man Binay Basyal, så 
kræver det – ud over de nødven-
dige faglige kompetencer – en 
blanding af ro og indignation.

”Man føler smerte og vrede over 
at være vidne til så megen lidelse, 
som tilfældet er i Irak. Men man 
er også nødt til at kunne bevare 
roen,” konstaterer den 41-årige 
nepaleser, der gennem to år har 
været leder af Mission Østs arbej-
de i det konflikthærgede land.

”Jeg føler, at Mission Øst er en 
organisation, hvor jeg kan bruge 
min erfaring og mit engagement,” 
siger Binay Basyal.

F r a  N e p a l s  b o r g e r k r i g 

til brænd-
punktet Irak

Binay Basyal på Mission Østs kontor 
i Erbil. Foto: Peter Eilertsen

T E M A:  IR AK
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Kommunikationsmedarbejder
 



Evnen til at holde hovedet koldt – 
også i pressede situationer – har 
han udviklet gennem mere end 15 
år som nødhjælps- og udviklings-
arbejder i en række forskellige 
lande. Han har bl.a. været udsta-
tioneret i Afghanistan, Burma, 
Somaliland og Uganda, inden Mis-
sion Øst ansatte ham som leder 
af organisationens kontor i Irak.

DET BEGYNDTE I NEPAL 
Men det hele begyndte i hjemlan-
det Nepal, og erfaringerne derfra 
var i mange henseender en god 
forberedelse på det, der senere 
fulgte. For ikke alene er det bjerg-
rige land i Himalaya ofte hjem-
søgt af naturkatastrofer – i Binays 
tidlige år som hjælpearbejder var 
Nepal også hærget af en årelang 
borgerkrig mellem regeringsstyr-
ker og maoistiske oprørere.

Engang blev jeg tilba-
geholdt i flere timer, 
fordi de beskyldte mig 
for at være amerikansk 
spion.” 
Binay Basyal, Mission Øst

Dengang arbejdede han for en 
anden hjælpeorganisation, der 
havde projekter i afsides egne 
af landet. Og derfor kom Binay 
ofte tættere på konflikten, end 
behageligt var, for maoisterne 
opererede også i de områder, 
hvor han arbejdede.

”Jeg var ofte nødt til at forhandle 
med dem, og det var svært. Der 
var nogle ubehagelige situationer. 
Engang blev jeg tilbageholdt i 
flere timer, fordi de beskyldte mig 
for at være amerikansk spion,” 
husker han.

Irak er bestemt heller ikke noget 

ufarligt land at befinde sig i. I 
slutningen af oktober måtte Missi-
on Øst en overgang lukke sit kon-
tor i Kirkuk som følge af Islamisk 
Stats blodige angreb på byen. 
Og medarbejderne er nødt til at 
følge en række sikkerhedsregler, 
når de bevæger sig rundt i landet 
- som f.eks. at holde hinanden 
orienteret om, hvor de befinder 
sig, lade være med at køre uden 
for de større byer efter mørkets 
frembrud og undgå steder, hvor 
der er risiko for angreb.

Mission Øst var i Irak fra 2003-
2006 - i de urolige år efter inva-
sionen og Saddam Husseins fald 
- og vendte tilbage i 2014, da den 
humanitære situation blev stærkt 
forværret, ikke mindst på grund 
af terrorbevægelsen Islamisk 
Stats hærgen.

ET STÆRKT HOLD 
Binay Basyal har sin daglige gang 
i Mission Østs irakiske hoved-
kvarter i millionbyen Erbil, der er 
hovedstad i Irakisk Kurdistan. I alt 
har organisationen fire kontorer i 
Irak og råder over et stærkt, men 
indtil for nylig relativt lille, hold 
af både internationale og lokale 
medarbejdere.

”Man er nødt til at få mere ud af 
færre ressourcer, men det er fak-
tisk en af de ting, jeg nyder ved 
jobbet. Det er en professionel ud-
fordring at få det maksimale ud 
af det, du har til rådighed. Man 
er nødt til at håndtere alle mulige 
situationer, lige fra de meget små 
til de store,” siger han.

Den altoverskyggende ”store 
situation” i disse måneder er 
offensiven mod Iraks næststørste 
by, Mosul, og den deraf følgende 
flygtningekrise. I skrivende stund 
er godt 70.000 mennesker flygtet 
som følge af kamphandlingerne 
mellem irakiske styrker og IS, og 

antallet af fordrevne forventes at 
blive langt højere i den kommen-
de tid.

Mission Øst er blandt de hjælpe-
organisationer, som FN har bedt 
om at bistå de fordrevne, og for 
at kunne leve op til de forvent-
ninger, er man nødt til at have 
et godt og fast sammentømret 
team. Det har Binay Basyal i 
Irak, og så har han god støtte 
fra Mission Østs operationelle 
hovedkontor i Bruxelles: ”Det kan 
godt være, at vores kapacitet ikke 
er enorm, men vi har masser af 
engagement,” siger han.

Jeg tror ikke, at der vil 
være en ende på dette 
her lige foreløbig.” 
Binay Basyal, Mission Øst

Professionalismen og engage-
mentet får både Binay Basyal 
og hans kolleger rigeligt brug 
for i den kommende vanskelige 
periode. Mosul-indsatsen kræver 

mange ressourcer, men selv når 
den konkrete opgave er løst, vil 
der være rigeligt at lave i Irak i 
lang tid fremover.

”Jeg tror ikke, at der vil være en 
ende på dette her lige foreløbig. 
Hvis vi ser på en by som Sinjar, så 
blev den befriet fra IS for snart et 
år siden, men folk er ikke vendt 
tilbage endnu. Der er meget 
genopretning og genopbygning 
forude.”

Hvad Binay Basyal selv angår, vil 
han formentlig blive ude i verden 
i en årrække, men med tiden vil 
han gerne vende tilbage til sit 
hjemland.

”Det bliver ikke foreløbig, men 
en dag vil jeg gerne slå mig ned i 
Nepal og bistå med de erfaringer, 
jeg har opnået. Mit land kunne 
godt bruge noget mere hjælp,” 
siger Binay Basyal.

Binay Basyal sammen med nogle 
af de mange børn, som Mission Øst 
hjælper i Irak. Foto: Peter Eilertsen
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Den danske nødhjælps-specialist, Knud 
Andersen, har været i Irak siden oktober for 
at koordinere Mission Østs indsats for de 
mange mennesker, der flygter fra Mosul. En 
så alvorlig humanitær katastrofe stiller store 
krav til både planlægning og fleksibilitet. 

Uddeling af nødhjælp minder 
om et gigantisk puslespil. For når 
omfanget af en humanitær krise 
er så stort, som det forventes at 
blive, når flygtningestrømmen ud 
af Mosul tager fart, er der virkelig 
mange brikker, der skal falde på 
plads.

Sådan beskriver den 42-åri-
ge nødhjælps-specialist, Knud 
Andersen, den udfordring, han, 
kollegerne i Mission Øst og hele 
den store gruppe af andre hjæl-
peorganisationer, der er klar til at 
støtte de måske hundredtusinder 
af Mosul-flygtninge, står over for. 

”Det er svært at ignorere, 
når man ser, hvad de har 
været igennem”

T E M A:  IR AK
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Nødhjælps-specialisten Knud Ander-
sen koordinerer Mission Østs indsats 

i forbindelse med flygtningestrøm-
men fra Mosul. Han har arbejdet 
med flygtninge det meste af sit 
voksenliv. Foto: Peter Eilertsen

Planlægningen af nødhjælpsind-
satsen til de mange mennesker, 
der flygter fra Mosul har stået på i 
længere tid. Det er nødvendigt med 
grundige forberedelser, når der er 
tale om en så stor humanitær krise.  
Foto: Peter Eilertsen

Knud Andersen er blevet hyret til 
at koordinere Mission Østs indsats 
i forbindelse med Mosul-krisen og 
ankom til Irak 20. oktober.

Forberedelserne har stået på i 
længere tid, for det har gennem 
en stor del af 2016 ligget i korte-
ne, at irakiske og kurdiske styrker 
før eller senere ville forsøge at 
generobre Iraks næststørste by. 
Nu er tiden kommet, hvor den 
grundige planlægning af nød-
hjælpsindsatsen skal stå sin prø-
ve. Mission Øst vil være at finde 
helt fremme i første geled for at 
uddele akut nødhjælp til irakere, 
der forlader Mosul, i løbet af de 
første 72 timer efter flugten.

”Det skal vi, fordi vi tidligere har 
vist, at vi er gode til det her, f.eks. 
på Sinjar-bjerget,” siger Knud 
Andersen om den situation, hvor 
Mission Øst som en af de første 
organisationer hjalp de mange 
medlemmer af det forfulgte reli-
giøse mindretal, yezidierne, da de 
måtte tage flugten fra terrorbevæ-
gelsen Islamisk Stat.

FN HAR FORVENTNINGER
En god indsats fører til øget 
opmærksomhed, og den slags 
forpligter. Verdensorganisatio-
nens humanitære enhed, OCHA, 
der står for den overordnede 
koordination af hjælpeindsatsen, 

har ”forventninger til os, og det 
tager vi meget alvorligt. Derfor er 
det vigtigt, at vi har alle procedu-
rer på plads,” konstaterer Knud 
Andersen.

Når man skal yde hjælp under 
en stor humanitær krise, er det 
nødvendigt at være fleksibel. For 
ganske vist er FN og den irakiske 
regering ved at bygge lejre til et 
stort antal fordrevne irakere som 
følge af den militære operation 
mod Mosul, men det betyder ikke, 
at der er plads til alle. Situationen 
er ikke blevet mindre kompli-
ceret af, at FN trods appeller til 
verdens samfundet langtfra har 
fået de nødvendige midler til  
Mosul-indsatsen.

Derfor kan der være mange 
flygtninge, der havner uden for de 
etablerede lejre – måske lige ved 

siden af dem, måske helt andre 
steder. De vil også have behov for 
hjælp, og her skal Mission Øst og 
andre være klar til at stå dem bi.

”Vores rolle er at være meget mo-
bile. Vi skal være sikre på, at vores 
forsyninger er så tæt på de berør-
te som overhovedet muligt, så vi 
hurtigt kan komme i gang med 
at dele nødhjælp ud, når der er 
behov for det,” konstaterer han.

“IKKE NOK AT SNAKKE OM DET”
Knud Andersen har, som han 
selv udtrykker det, arbejdet med 
flygtninge i det meste af sit vok-
senliv. Det begyndte på Balkan i 
1990erne, hvor han både arbej-
dede som frivillig og var udsendt 
med det danske forsvar. Siden 
var han i en del år på et Røde 
Kors-center i Danmark, og senest 
arbejdede han i Somaliland. Som 

forklaring på, hvorfor han har 
valgt den livsbane, siger Knud 
Andersen:

”Det er svært at ignorere, når man 
står derude og ser, hvad de men-
nesker har været igennem. Mo-
sul-offensiven har potentialet til at 
kunne udløse en større humanitær 
krise, mens verden ser det største 
antal flygtninge siden Anden Ver-
denskrig. Når man ser effekten af 
det, er man nødt til at gøre noget, 
det er ikke længere nok bare at 
sidde og snakke om det.”

Vi skal være sikre på, 
at vores forsyninger 
kommer så tæt på de 
berørte som muligt”
Knud Andersen, Mission Øst. 

Af Kim Wiesener 
Kommunikationsmedarbejder 
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Otte-årige Mahmoud har et alvorligt 
handicap, men Mission Østs mobile 
børnecenter i den irakiske by Kirkuk har 
inspireret ham til at gå i skole igen.

Da Mahmoud var fem år, begynd-
te tegnene på den sygdom, der 
nu har bundet ham til en kørestol. 
Og et par år senere, da han gik i 
2. klasse, sendte hans skole ham 
hjem. Den var simpelthen ikke 
rustet til at håndtere en elev med 
muskelsvind.

Sådan er forholdene i Kirkuk 
i det nordlige Irak, hvor børn 
med handicap ofte må gå glip 
af skolegang. I første omgang 
resignerede Mahmoud og blev 

hjemme. Men så fortalte hans ét 
år yngre søster ham om Mission 
Østs mobile børnecenter, der 
både henvender sig til børn, hvis 
familier har måttet søge tilflugt i 
Kirkuk på grund af terrorbevægel-
sen Islamisk Stat, og lokale børn 
som Mahmoud. 

”Det lød interessant, så jeg gik 
med hende derover,” fortæller 
Mahmoud, en kvik dreng med et 
vågent blik, der lyser af videbe-
gærlighed.

GLADERE OG MERE 
OPTIMISTISK 
Det viste sig at være en god 
beslutning. Opholdet på centret 
gav Mahmoud ny inspiration 
og gåpåmod. Hans forældre 
mærkede ændringen i ham, han 
blev gladere og mere optimistisk. 
Faktisk, fortæller hans mor, var 
han ked af det, når han kom hjem 
fra centret, fordi han ønskede at 
tilbringe mere tid der.
”Jeg kunne godt lide at være der. 
Jeg lærte engelsk, kurdisk og 
IT,” siger Mahmoud og lirer stolt 
ABC-remsen af på engelsk. ”Efter 
at have været på centret beslutte-
de jeg at vende tilbage til skolen.”

Det var lettere sagt end gjort. Fa-
milien havde ikke lyst til at prøve 

kræfter med Mahmouds oprin-
delige skole, som havde bortvist 
ham. Men hans far, der åbenlyst 
vil gøre alt for sine to børn, gik 
i gang med at lede efter en ny 
skole til ham.

Jeg kunne godt lide 
at være der. Jeg lærte 
engelsk, kurdisk og IT.” 
Otte-årige Mahmoud om Mission Østs 
børnecenter i Kirkuk. 

Det lykkedes at finde en lokal sko-
le i nabolaget, der henvender sig 
til udsatte børn, og få timer efter 
Mission Østs besøg hos Mahmoud 
og hans familie, indleder han et 

Mahmoud  
vil være nr. ét i sin klasse

Otte-årige Mahmoud har en alvorlig 
form for muskelsvind, som gør ham 
afhængig af en kørestol, og i Kirkuk, 

hvor han bor, er skolerne sjældent 
rustet til at tage sig af børn som ham. 

Foto: Peter Eilertsen. 

T E M A:  IR AK
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Familien støtter Mahmoud ét  
hundrede procent i hans ønske  

om at fortsætte skolen.  
Foto: Peter Eilertsen.

Det var Mahmouds ét år yngre 
søster, der fortalte ham om Mission 
Østs børnecentre, hvor Mahmoud 
genfandt lysten til at gå i skole.  
Foto: Peter Eilertsen. 

nyt afsnit af sit skoleliv. Faderen, 
der er arbejdsmand, men har 
svært ved at finde fast beskæfti-
gelse, agter at transportere ham 
over til skolen hver eftermiddag.

VILD MED COMPUTERE 
Mahmoud glæder sig til at lære 
noget igen. Han kan lide at læse, 
han vil gerne lære mere engelsk, 
og som så mange andre otteårige 
drenge er han vild med compute-
re. Og så lader han sig inspirere af 
sin søster, som han har et varmt 
og kærligt forhold til, og som kla-
rer sig meget fint i skolen.
På spørgsmålet om, hvad hans 
mål er, når han nu vender tilbage 
til skolen, svarer Mahmoud: ”Jeg 
vil være nr. ét i min klasse – lige 
som min søster.”

NR. 6 2016  |  MISSION ØST  |  13



I december 2015 fik 
fordrevne irakiske 
familier hjælp til at 
modstå vinterkulden.
Jihan, hendes mand og deres fire 
børn bor i et ufærdigt betonhus. 
Hvor der normalt ville være vindu-
er, er der gabende store huller, og 
”indgangsdøren” til deres midler-
tidige hjem er et tyndt stykke stof.

Sådan bor mange fordrevne 
irakere, der har taget flugten fra 
terrorbevægelsen Islamisk Stat. 
Storbyen Kirkuk er fuld af dem. 
Jihan og hendes familie forlod 
hjembyen Fallujah i 2014 og 
søgte tilflugt her. Da der dengang 
ikke var oprettet lejre til de inter-
ne flygtninge, slog de og mange 
andre sig i stedet ned i ubeboede 
– og ufærdige – bygninger.

Irak er et land fuldt af modsæt-
ninger – også vejrmæssigt. Om 
sommeren kan temperaturen 
nå 50 grader, men om vinteren 

kan nætterne blive meget kolde. 
Så fordrevne irakere har brug 
for hjælp til at komme igennem 
vinteren. I december i fjor uddelte 
Mission Øst derfor et kontant 
beløb til en række familier, der 
midlertidigt opholder sig i Kirkuk.

VARME TIL VINTEREN
Jihans familie var blandt mod-
tagerne, og hun og hendes tre 
sønner fremviser med glæde, 
hvad de købte for pengene fra 
Mission Øst. Det blev bl.a. til et 
varmeapparat, tæpper og et gulv-
tæppe, der kan dække det kolde 
betongulv.  Børnene fik også lidt 
vintertøj, for som så mange andre 
irakere fik Jihan og hendes familie 
intet med sig, da de tog flugten 
fra deres hjemby.

Islamisk Stat blev jaget ud af Fal-
lujah i juni i år, men store dele af 
byen er fuldstændig ødelagt, og 
mange af de fordrevne er blevet i 
Kirkuk: ”De er stadig i nærheden,” 
siger Jihan om terrorbevægelsens 
krigere, ”og der er landminer i 

vores kvarter. Det er farligt at 
tage tilbage.”

Hvor længe familien kan blive i 
Kirkuk, er usikkert. De kurdiske 
myndigheder, der har magten 
i Kirkuk, planlægger at sende 
interne flygtninge tilbage til byer, 
der skønnes sikre, men det bliver 
næppe inden vinterens komme. 
Hvis de må blive her, kan de få 
brug for yderligere hjælp.

Der er landminer i 
vores kvarter. Det er 
farligt at tage tilbage.”
Jihan, internt fordreven iraker

Habiba er også fra Fallujah, og 
hun og hendes to døtre er i en 
lignende situation. De bor i en 
ufærdig bygning i et andet kvarter, 
hvor mange interne flygtninge har 
slået sig ned. Hele området har 
et ufærdigt præg med jordveje 
og manglende infrastruktur. Også 
Habiba fik vinterhjælp fra Mission 

Øst i fjor, og hun investerede bl.a. i 
et varmeapparat og tæpper.

Habibas mand blev dræbt af 
Islamisk Stat, og selv om hun bor 
med sine søstre i det ufærdige 
hus, føler hun sig på egen hånd: 
”Jeg vil gerne hjem, men Falluja 
er ikke genopbygget, der er ingen 
læger, og ikke noget marked.”

Så hun regner med at skulle 
tilbringe endnu et stykke tid i Kir-
kuk. Sker det, håber Habiba på en 
håndsrækning: ”Vinteren kommer 
snart, og min økonomiske situati-
on er meget dårlig. Jeg har brug 
for mere hjælp,” siger hun.

Sådan er situationen for hundred-
tusinder af irakere. Antallet af 
internt fordrevne i landet er 
allerede oppe på 3,1 million, og 
Mosul-offensiven ventes at drive 
yderligere hundredtusinder på 
flugt. Når vinteren kommer, vil der 
være mange som Jihan og Habi-
ba, der har behov for hjælp til at 
modstå de kolde nætter.

Af Kim Wiesener
Kommunikationsmedarbejder

M i s s i o n  Ø s t 

hjalp dem gennem vinteren

Jihan og hendes familie købte bl.a. et 
varmeapparat og tæpper for pengene 
fra Mission Øst. Foto: Peter Eilertsen
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1 4  |  MISSION ØST  |  NR . 6 2016



Johannes Lee 
foretrak donationer 
til Mission Øst frem 
for gaver. 
“Jeg valgte ved min 40 års fød-
selsdag at bede gæsterne give en 
donation i stedet for gave til mig. 
At det blev fordrevne i Irak, hand-
lede primært om, at det var et af 
de emner, der var meget i fokus 
på det tidspunkt, og dermed også 
havde både min og mine gæsters 
opmærksomhed,” fortæller Jo-
hannes.  

Johannes inviterede, som så man-
ge andre, sine fødselsdagsgæster 
via facebook, og det var også her, 
at han delte opfordringen til at 
give en donation: 

“Her delte jeg med mellemrum 
beretninger fra Mission Øst og 
henviste igen og igen til indsamlin-
gen, jeg havde oprettet,” forklarer 
han. “Det var meget let at oprette 
en kampagneside på indsamlings-
platformen. Utroligt let, faktisk.” 

På sin kampagneside skrev han om 
de fordrevne i Irak: “Disse mennesker 
har i langt større grad behov for 
hjælp, end de luksusproblemer vi 
kæmper med herhjemme. For dem 
handler det om simpel overlevelse. Så 
i stedet for at give mig fødselsdags-
gave, så giv det beløb du ønsker at 
give mig for, til Mission Øst.“

De fleste af hans gæster fulgte 
opfordringen, og Johannes kunne 
ved indsamlingens afslutning 
sende i alt 1.950 kr. afsted til Mis-
sion Østs arbejde blandt udsatte 
fordrevne familier i Nordirak.
“Enkelte valgte dog at komme 
med en gave i stedet, da de ikke 
kunne forlige sig med tanken 
om ikke at give noget personligt. 
Det havde jeg det til gengæld 
en smule træls med, da det jo er 
indsamlingen, jeg helst så pen-
gene gå til, men sådan er vi jo så 
forskellige,” fortæller Johannes. 

Jeg kunne give en langt 
større gave, end jeg vil-
le have formået alene.”

Om sit engagement fortæller han: 

“Jeg tror, at grundlæggende vil 
langt de fleste mennesker gerne 
hjælpe andre mennesker i nød. 
Ofte kan vi være meget i tvivl om 
hvordan, og om det, man så giver, 
reelt når frem til dem, der har 
behovet? Det ved jeg, at det gør 
gennem Mission Øst. Jeg ved ikke, 
om jeg synes, at jeg selv får noget 

særligt ud af at lave en egenind-
samling. Nogle ville måske sige, 
at det giver en mere skinnende 
glorie, men sådan én kan man 
også blive kvalt i, i selvgodhed. 
Jeg fik det ud af det at kunne give 
Mission Øst en langt større gave, 
end jeg ville have formået alene.”

Læs mere om at starte din egen 
indsamling på side 22.

Nordjyde samler ind til Irak 

Af Line Højland 
Kommunikationsmedarbejder 

Johannes Lee fra Nordjylland valgte 
ved sin 40 års fødselsdag at donere 

gaverne til Mission Østs arbejde 
blandt fordrevne i Irak. 

Foto: Privatfoto. 
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”Mission Øst er med til at gøre dansk udviklingsbistand mere 
effektiv, end vi kunne alene,” sagde daværende udenrigsminister 
Kristian Jensen (V) ved 25 års-jubilæet den 18. november. 
Forhenværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) tilføjede, at 
Mission Østs udviklingsarbejde også stabiliserer de skrøbelige 
lande, som er glemt af resten af verden.

Det summede af liv ved Mission 
Østs festlige jubilæumsreception 
i Vartov ved Rådhuspladsen i Kø-
benhavn fredag den 18. novem-
ber 2016 – nøjagtig 25 år efter 
den spæde start i en garage i Bir-
kerød, som medstifter og tidligere 
generalsekretær René Hartzner 
berettede om. 

Folk strømmede til: Ambassadø-
rer, politikere, samarbejdspartne-
re og journalister – og ikke mindst 
en masse af Mission Østs trofaste 

støtter, som privat eller gennem 
foreninger og kirker har støttet ar-
bejdet gennem årene til gavn for 
fattige og katastroferamte men-
nesker rundt omkring i verden.

Men verdens nød skyggede ikke 
for festlighederne, netop fordi 
hjælpeindsatsen nytter. Resulta-
terne blev dokumenteret af de 
mange bannere, en fotoudstilling 
og en biograf, men især gennem 
de prominente talere, som selv 
havde set nøden blive afhjulpet.

ROS FOR INDSATS I ARMENIEN 
OG IRAK  
Armeniens ambassadør i Dan-
mark, Hrachya Aghajanyan, roste 
Mission Østs uddeling af mad, 
medicin og hospitalsudstyr til 
65.000 mennesker, der i 1992 var 
ramt af borgerkrig og efterdøn-
ningerne fra et alvorligt jordskælv 
i 1988:  

"I stod sammen med os i den 
vanskeligste periode i vores histo-
rie. Når man har problemer i et 

land, er det vigtigt at blive ved at 
tro på mennesker. Det, I gjorde, er 
en af de væsentligste årsager til, 
at vi fik en tro på fremtiden. Tak 
for jeres trofasthed i de mange år. 
Vi føler, at vi har en stor familie i 
Danmark!"

I stod sammen med os 
i den vanskeligste  
periode i vores historie.” 
Armeniens ambassadør i Danmark, 
Hrachya Aghajanyan. 

Også arbejdet i Irak havde gjort 
indtryk på jubilæets talere. 
Tidligere medlem af den tyske 
forbundsdag og bestyrelses-
formand for Mission Østs tyske 
afdeling, Otto Bernhardt, fortalte 
om indtryk fra sin rejse til Mission 

F e s t l i g t  j u b i l æ u m  d o k u m e n t e r e r : 

Det nytter at hjælpe

Mission Østs jubilæum 18. no-
vember samlede en mangfoldig 
skare af støtter, samarbejdspart-
nere, politikere og nuværende og 
tidligere medarbejdere. Her er det 
armenske Gohar Hovhannisyan, 
der arbejder som frivillig på Missi-
on Østs kontor i København. Foto: 
Kennet Havgaard. 

1991-2016

Mission
Øst
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25 Å R S  JUB IL ÆUM



Østs indsatsområde i det nordlige 
Irak, og Venstres udenrigsordfører 
Michael Aastrup Jensen beskrev 
yezidiernes glæde og taknemme-
lighed for Mission Østs nødhjælp 
og psykosociale støtte i børnecen-
trene på Sinjar-bjerget, som han 
besøgte i juni måned. Han ønske-
de i sin videohilsen, at Mission Øst 
må fortsætte, og indsatsen vokse 
de kommende 25 år.

ANERKENDT 
HJÆLPEORGANISATION
Til jubilæet var der også taler fra 
to udenrigsministre – en på det 
tidspunkt nuværende – og de 
havde begge ros til Mission Østs 
arbejde: 

“I har gennemgået en rivende 
udvikling fra den ydmyge start 
i en garage i Birkerød, til i dag, 
hvor I er en anerkendt hjælpeor-
ganisation, der yder humanitær 
hjælp over hele verden,” sagde 
daværende udenrigsminister Kri-
stian Jensen (V) i en videohilsen. 
Han fortsatte:

“På grund af konflikter, klimaæn-
dringer, krig og naturkatastrofer 
er der desværre rigtig mange 
mennesker ud over verden, der er 
afhængige af vores hjælp. Derfor 
er jeg glad for at have Mission 
Øst som en tæt og kendt og 
anerkendt partner. Det har det 
været de første 25 år, og det ser 
jeg frem til skal være i lang tid 
endnu,” sagde han.
 

I har gennemgået en 
rivende udvikling fra 
den ydmyge start i 
en garage i Birkerød, 
til i dag, hvor I er en 
anerkendt hjælpe-
organisation.” 
Daværende udenrigsminister Kristian 
Jensen (V). 

SKABER STABILITET I GLEMTE 
LANDE
Tidligere udenrigsminister Per Stig 
Møller roste Mission Øst som en 
hjælpeorganisation med mange 
kompetencer:

“Det er betydningsfuldt at have en 
hjælpeorganisation som Mission 
Øst, som både kan være der i fre-
delige tider, hvor der skal bygges 
stille og roligt op, og som også kan 
komme, når der lige pludselig er 
brug for nødhjælp, det være sig 
ved naturkatastrofer eller krig.”

Og Per Stig Møller havde bemær-
ket noget særligt ved Mission Øst:

“Jeg har bemærket mig, at man 
er ude i områder, som efter min 
vurdering kommer til at spille en 
stadig større rolle. Jeg tænker 
bl.a. på Armenien og Tadsjiki-
stan, som normalt ikke kommer 
på nethinden som lande med 
borgerkrig, men som i fremtiden 
kan komme ud for noget. Det er 
lande som verden – og CNN – 
ikke er opmærksomme på.  Det 
er enormt vigtigt med en stabil 
udvikling i de lande, ellers går det 
galt der også.”
 
”WE ARE MISSION EAST”
Ved receptionen medvirkede også 
lederen af Mission Østs samar-
bejdspartner Bridge of Hope i 
Armenien, Susanna Tadevosyan, 
og Madhab Raj Neupane fra den 
nepalesiske partner KIRDARC. 

Mission Øst har gennemgået en 
rivende udvikling de sidste 25 år, 

men nye udfordringer venter med 
klimaforandringer og konflikter. Til 
jubilæet kunne alle give deres bud 
på løsninger til en verden i foran-
dring, og idéerne blev foreviget af 

tegneren Erik Petri.  
Foto: Kennet Havgaard. 

I sin tale til jubilæet roste tidligere 
udenrigsminister Per Stig Møller Mis-
sion Øst for også at arbejde i lande, 

der ikke får den store medieop-
mærksomhed, såsom Armenien og 

Tadsjikistan. Foto: Kennet Havgaard. 

Begge organisationer spiller en 
afgørende rolle i at få hjælpen til 
at fungere ude i lokalsamfundene. 

Og netop det vigtige samarbejde 
på kryds og tværs var temaet for 
generalsekretær Kim Hartzners 
taler under arrangementet. Han 
mindede hele tiden forsamlingen 
om, at alle – helt fra hjælpeorga-
nisationens ledelse og ud til hver 
enkelt modtager af nødhjælp og 
udviklingshjælp – er en del af Mis-
sion Øst. For uden samarbejde på 
kryds og tværs var der slet ikke 
noget Mission Øst.
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Den kendte tv-meteorolog, Mikael 
Jarnvig (th.), er ambassadør for 
Mission Øst. Her ses han med Kim 
Hartzner.

Kristeligt Dagblad var stærkt 
repræsenteret ved receptionen og 
medbragte ca. 100 eksemplarer af 
dagens avis med fyldig omtale af 
Mission Øst. Her ses kirke og tro-re-
daktør Anders Ellebæk Madsen (tv.) 
med Mission Østs pressemedarbej-
der, Svend Løbner.

Formanden for Mission Østs besty-
relse, Carsten Wredstrøm, med sin 
hustru, Ingrid.

På jubilæumsdagen udkom Kriste-
ligt Dagblad med hele tre artikler 
om Mission Østs arbejde. Her viser 
kommunikationsmedarbejder Kim 
Wiesener den ene artikel til Otto 
Bernhardt, formand for Mission East 
Deutschlands bestyrelse.

1 2 3 4

På de følgende fire sider 
viser vi en række fotografier 
– alle taget af Kennet 
Hovgaard - fra Mission 
Østs jubilæumsfest fredag 
18. november på Vartov i 
København. Det vellykkede 
arrangement tiltrak gæster 
fra nær og fjern.

4
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5 5 5

5

Daværende udenrigsminister 
Kristian Jensen (V) ønskede til 
lykke med en videohilsen, der 
blev afspillet flere gange i løbet af 
eftermiddagen.

Mission Østs medarbejdere var alle 
værter ved receptionen. Her ses 
Susanne Madsen (tv) og Lisbeth 
Dolberg (i midten) sammen med 
Mission Øst-støtten Finn Højland fra 
Holbæk.

Den russiske musiker og aktivist, 
Gera Aleksejev, er en mangeårig 
ven af Mission Øst. Han optrådte 
bl.a. med en gribende sang om 
flygtninge.

De to grundlæggere af Mission Øst, 
René og Kim Hartzner, fortalte bl.a., 
at de i organisationens 25-årige 
historie aldrig har haft et skænderi.

5 6 7 8

5 6 7

8
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René Hartzner og tidligere udenrigs-
minister, Per Stig Møller, på slap line.

Mission Østs Afghanistan-ansvar-
lige, Joohi Haleem, møder Otto 
Bernhardt, formand for Mission East 
Deutschlands bestyrelse.

Blandt gæsterne var generalsekre-
tæren for hjælpeorganisationen 
Caritas Danmark, Jann Sjursen 
(forrest th.). I baggrunden ses bl.a. 
Mission Østs Armenien-ansvarlige, 
Saskia de Smet (yderst tv.).

Karin Kongsgaard Hansen fra 
Vorbasse (tv.) var blandt de mange 
trofaste Mission Øst-støtter, der del-
tog i receptionen. Her ses hun i livlig 
samtale med en anden gæst.

9 10 11 12

9

2 0  |  MISSION ØST  |  NR . 6 2016

B RU DS T Y K K E R A F  E T  J U BI L ÆU M



15 16

Susanna Tadevosyan fra Mission 
Østs armenske samarbejdspartner, 
Bridge of Hope, overrækker Kim 
Hartzner en gave i anledning af 
jubilæet.

Armeniens ambassadør, Hrachya 
Aghajanyan (med skæg), og frue 
er her flankeret af ægteparret Ruth 
og René Hartzner. Til højre (iført 
veste) ses Susanna Tadevosyan fra 
armenske Bridge of Hope og Armen 
Bezhanyan, leder af Mission Østs 
kontor i Armenien.

Madhap Raj Neupane (i midten) fra 
Mission Østs nepalesiske samar-
bejdspartner KIRDARC med et par af 
gæsterne ved receptionen.

Fløjtenisten Tine Karlshøj optrådte 
sammen med pianisten Andreas 
Flensted.

13 14 15 16

10 1311
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Her får du nyttige tips om at blive 
nødhjælpsarbejder - uden nødvendigvis at 
være ude i felten.
Det oftest stillede spørgsmål, jeg 
får i mit arbejde som fundraiser, 
er, hvordan man – ud over at do-
nere penge - kan gøre en forskel 
for mennesker, der er ramt af 
ekstrem fattigdom og krise? Den 
nemmeste og ofte også sjoveste 
måde at hjælpe mange men-

nesker på er at hoppe med på 
Mission Østs indsamlingsplatform 
og lade de gode ideer få frit løb, 
mens du starter din egen indsam-
lingskampagne.

Det er ikke svært at lave sin egen 
indsamling. Det kræver blot en 

computer, noget kreativitet og 
lysten til at hjælpe andre. Du 
vælger selv, hvilket projekt du vil 
støtte. Det kan være fordrevne i 
Irak, fattige kvinder i Nepal eller 
børn med handicap i Armenien, 
der får glæde af dit initiativ.

Her er nogle idéer til, hvordan 
du kan samle ind:
• Bag småkager og sælg dem for 

en donation i din kirke, organi-
sation eller på din arbejdsplads.

• Mal et kunstværk og udbyd det 
til den person, der giver den 
største donation.

• Sælg armbøjninger: For hver  
5 kr. tager du én armbøjning.

• Få folk til at give en donation i 
stedet for en gave til din fød-
selsdag, bryllupsdag eller anden 
mærkedag (se en historie om 
det på side 15 her i magasinet).

Gå ind på www.missioneast.org/
joinme og start din kampagne. 
Hvis du er i tvivl om noget, så 
skriv til mig på susanne.madsen@
missioneast.org og få tilsendt en 
startpakke med tips og vejlednin-
ger til, hvordan du går i gang.

Finn Højland fra Holbæk et godt 
eksempel på et menneske med 
initiativ, der gavner en god sag. 
Han har i flere år solgt pande-
kager til gode formål. I februar 
2016 donerede han overskuddet 
fra salget til Mission Øst:
 
”Det er totalt win-win. Børnene 
elsker mine pandekager, og på 
den måde kan jeg tage fat og 
støtte. Jeg får det meste af ingre-
dienserne sponsoreret, så der går 
mindst 21 kr. til Mission Øst for 
hver pandekage, jeg sælger.”

Susanne Madsen i samtale med Arne Puggaard, formand for den danske 
afdeling af Mission Aviation Fellowship, ved jubilæumsreceptionen 18. november. 
Foto: Kennet Havgaard

Finn Højland bager pande kager for 
at støtte Mission Øst. Privat foto.

Af Susanne Madsen
Fundraiser 

Nu kan DU ændre verden

Træk MobilePay-donationer fra i skat
Nu er det blevet nemmere at opnå skattefradrag for gaver, der bliver betalt med MobilePay. Det betyder, at de penge, du 
støtter Mission Østs arbejde med via din mobiltelefon, kan trækkes fra i skat. Du skal blot, når du er inde i MobilePay, slå 
”skattefradrag for donationer” til i indstillingerne. Velgørende organisationer som Mission Øst oplyser derefter automatisk 
SKAT om din donation. Fradraget vil indgå i årsopgørelsen for indeværende skatteår. Det maksimale skattefradrag for 
donationer i 2016 er 15.200 kr. Ring til os på 39612048, hvis du har brug for hjælp til dette.
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I Mission Øst bruges 92,8 øre af hver 
krone direkte til at hjælpe fattige. 
De sidste 7,2 øre går til administration og  
til at sikre, at hjælpen er af høj kvalitet, 
at den når frem, og at der er gennem-
sigtighed. 

BRUG NETBANK 
Registreringsnummer: 3170 
Kontonummer: 3173089007
Mærk din betaling: 1601-MAG6

SEND EN SMS
Skriv ME30 til 1245 og støt med 30 kr.
Skriv ME50 til 1245 og støt med 50 kr.
Skriv ME100 til 1245 og støt med 100 kr.
Skriv ME150 til 1245 og støt med 150 kr.

BRUG HJEMMESIDEN ELLER 
GIROKORT
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller via 
girokortet på bagsiden.

BRUG BETALINGSSERVICE 
Tænk langsigtet og brug beta-
lingsservice. Ved at støtte Mission 
Øst med et fast beløb hver må-
ned, hvert kvartal, hvert halve 
eller hele år gør du det lettere for 
os at planlægge vores hjælpear-
bejde fremover. Det er en billig og 
enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.

15.200 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave 
til Mission Øst, kan du trække op 
til 15.200 kr. fra på selvangivel-
sen. Ønsker du at give et større 
beløb, kan du opnå fradrag ved at 
tegne et gavebrev. Kontakt Missi-
on Øst, hvis du vil vide mere.

VIRKSOMHEDER
Kender du en virksomhed, som 
kunne være interesseret i et sam-
arbejde? Så kan de kontakte Mis-
sion Øst på 39 61 20 48 og høre 
mere om, hvordan det kan gøres.

ARV OG TESTAMENTE
For mange er det rart at vide, at 
deres virke rækker længere end 
deres egen levetid. Derfor vælger 
de at testamentere en penge-
gave til et godt formål. En sådan 
gave har fremtiden i sig, fordi den 
giver os mulighed for at hjælpe 
mennesker i nød – også fremover. 
Hvis du ønsker vejledning, så ring 
til Mission Øst.

Sådan støtter du Mission Øst

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB 
Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet 

– og bruge din gave mest effektivt. 

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

BS-t i lmeldingsblanket

Navn

Adresse

Postnr./By

E-mail

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

150 kr.

måned

1.250 kr.

halve år

Fra dato

350 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskrift

Andet beløb kr. kr. 

✁

Ønsker ikke takkebrev

Støt et bestemt land

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst



 

Hjælp
Irakiske familier 
gennem vinteren! 
Habiba og hendes to døtre fik i fjor 
hjælp fra Mission Øst, så de kunne 
klare sig igennem de kolde irakiske 
vinternætter. Den kommende vinter 
vil hundredtusinder af irakere – bl.a. 
de mange fordrevne fra Mosul - igen 
have behov for hjælp. Støt Mission 
Øst, så vi kan støtte dem.

 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer

Hvor behovet er størst 

Irak   Et andet land:

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIRO

INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2016.11 DB 495-131872

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

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

. . , . . ,

8 7

Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566 773 1566

Afrives inden betaling

1601-MAG6

r 

+01< +7731566<


